
Vážení spoluobčané.
Skončila nám doba prázdnin a dovolených, kdy jsme se po první vlně epidemie koronaviru tak trochu nadechli k volnějšímu 
pohybu a pobytu na různých místech naší vlasti i v zahraničí. Ale bohužel, nemoc Covid – 19, zdá se být dost neústupná,  
a znovu se nás dotknou některá omezení. A proto prosím o trpělivost a zodpovědnost nás všech, abychom i následující ob-
dobí zvládli ve zdraví. I přes to všechno život musí běžet dál. V plném proudu je pro nás tak typické období vinobraní. Děti 
zasedly do školních lavic mezi své kamarády a za svými učiteli. V obci byla dokončena oprava místní komunikace do pís-
kovny a byla zahájena výstavba chodníku u farské zahrady. V oblasti kulturně společenské se letos uskutečnilo „Putování 
za vínem se sv. Klementem po tasovických a hodonických sklepech netradičně v srpnu a bylo spojeno se „Zarážením hory“. 
Poslední srpnovou sobotu se uskutečnila soutěž ve vaření guláše, která se konala na hřišti v Tasovicích. V červenci se na 
hasičském hřišti v Hodonicích konala soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce Hodonice“. Pro sportovní soutěže byla 
také využívána nově postavená hala v Hodonicích. Z připravovaných akcí v naší obci stojí za zmínku výstavba dětského 
dopravního hřiště u nádraží. 

Milí spoluobčané nadcházející období „babího léta“ bude tak trochu ve znamení různých omezení a opatření v souvislosti 
s koronavirovou epidemií. Přesto věřím, že i toto nelehké období společně zvládneme bez zásadních problémů. K tomu 
přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a pohody.

S úctou Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

podzim 2020 | 41. číslo informačního listu obce Hodonice

V úterý prvního září vyrazily děti po prázdninách do školy. Někteří po více než pěti měsících, někteří poprvé. Prvňáčci 
v doprovodu svých rodičů plni očekávání zahájili svoji školní docházku tentokrát přímo v budově základní školy. Namísto 
předchozích let, kdy se přivítání slavnostně odehrávalo v kulturním domě v Hodonicích. V letošním roce jsou děti prvních 
tříd rozděleny na třídy 1.A, 1.B a 1.C. Přejeme prvňáčkům a všem žákům spoustu úspěchů ve škole. 

Začal nový školní rok
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Obec Hodonice navázala na opravu komunikace do pískovny druhou etapou. Pro tuto investiční akci bylo vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 3 847 685,74 Kč bez DPH, tj. 4 655 699,45 Kč vč. DPH. 
Do výzvy podalo svoji nabídku celkem 5 firem. Výběrová komise doporučila na základě hodnotícího kritéria - nejnižší cena - 
uchazeče firmu BoBaStav s.r.o. s nabídkovou cenou 2 479 916,82 Kč bez DPH, tj. 3 000 699,35 Kč včetně DPH.
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Silnice do pískovny - II. etapa

INVESTICNI AKCE
V I

Při opravě komunikace do pískovny v její první a druhé 
etapě vzešla potřeba vytvořit zpevnění i navazujících 
cest, a to nad bývalou žampionárnou, ale také do 
vinohradu před branou do pískovny po pravé straně. 
Některé úseky jsou již hotové, na ostatních se pracuje. 
Práce provádí firma BoBaStav s.r.o. a k pokládce využívá 
asfaltový recyklát s hutněným ložem. 

Zpevněné cesty do lesa a vinohradu Pořízení dopravního automobilu 
pro JSDH – Hodonice

Jednotka SDH Hodonice disponuje zásahovým vo-
zidlem Avia A 30, rok výroby 1982. Obec Hodonice byla 
úspěšným žadatelem při podání žádostí o dotace na 
pořízení nového zásahového vozu. Získala investiční 
dotaci z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství HZS 
ČR  ve výši 450 tisíc Kč a investiční dotaci z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 300 tisíc Kč. Na základě 
přesně vyspecifikovaných technických podmínek 
bylo provedeno výběrové řízení na dodávku nového 
dopravního automobilu s  motorovou stříkačkou. Do 
řízení podaly nabídku celkem 3 firmy. Výběrová komise 
na základě kritéria - nejnižší cena - doporučila pořízení 
vozu IVECO od firmy MOTO – TRUCK s.r.o. za cenu 
2 520 661,16 Kč bez DPH, tj. 3 050 000 Kč včetně DPH. 
Termín dodání je stanoven na 30. června 2021.

Obec Hodonice nově nabízí možnost pronájmu a přistavení kontejneru. Nejčastěji může být využit k nakládce a přesunu 
bioodpadu na kompostárnu. Po dohodě a zvážení pak i k jiným účelům ve smyslu nakládání s odpady. Cena za přistavení 
včetně následného odvozu kontejneru je 101 Kč. Cena za zapůjčení kontejneru je 101 Kč za každých započatých 24 hodin. 
Pro bližší informace a objednání kontejneru kontaktujte Ing. Jitku Bořilovou na telefonu 736 738 341. 

Pronájem kontejneru
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Obec Hodonice připravuje opravy bytových domů č. 372 a 373.
Jedná se o průběžné opravy bytových domů. Podklady pro opravy připravil jako výtah z komplexního projektu na zateplení  
a opravy bytových domů projektant pan Ing. Petr Gabriel:
U domu č.p. 372 se jedná o odkop domu s utěsněním soklu a provedením oddrenážování objektu, odkop domu bude spojen 
s provedením úrovňového napojení domu na chodník, kdy bude odbourána stávající betonová podesta s novým napojením 
zámkovou dlažbou. V suterénu budou opraveny zavlhlé omítky otlučením a provedením sanačních vícevrstvých omítek. Dále 
budou provedeny nové klempířské prvky – parapety; nesprávným provedením zatéká do stěn. V opravách jsou dále zahrnuty 
opravy nátěrů střešních říms, a to z mobilní plošiny či mobilního lešení. 
U domu č.p. 373 jsou navrženy obdobné opravy, avšak bez odkopů soklu a drenáže, odkop je již na domě se svislou hydroizo-
lací proveden. 
Cena dle zadávacího řízení činí pro dům č.p. 372 včetně daně 376 757 Kč a pro dům č.p. 373 celkem 166 253 Kč včetně daně.  
Zastupitelstvo obce dále schválilo opravy na bytových domech 358, 359, 360 a 409. Opravy zde mají spočívat v izolaci vlh-
kosti, řešení okapového chodníku, klempířských pracech, opravách balkonové dlažby aj. Souhrnná cena je dle projekční 
kanceláře napočtena na 1 356 961,62 Kč včetně DPH. 
Nyní probíhá poptávkové řízení. 

Opravy bytových domů Na Vinici 

Chodník k obchodu Hodonice – Tasovice
V těchto dnech pod ulicí Školní probíhá stavební činnost v místě za 
panelovým domem pod školou. Vzniká zde zpevněný chodník, a to 
ve spolupráci s obcí Tasovice. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 575 749 Kč bez DPH, tj. 
téměř 700 tisíc včetně daně z přidané hodnoty. Do výběrového řízení 
podalo své nabídky celkem 8 firem. Výběrová komise doporučila na 
základě kritéria - nejnižší nabídková - cena uchazeče firmu VEJTASA, 
s.r.o. s  nabídkovou cenou 444  444,00 Kč bez DPH, tj. včetně DPH 
537 777,24 Kč. 
Celý objekt je rozdělen projekčně na dvě samostatné části z důvodu 
propojení dvou katastrálních území Hodonice – Tasovice. Obec 
Hodonice se bude finančně podílet částkou 286 727,60 Kč bez DPH, 
tj. 346 940,40 Kč včetně DPH. Stavba má být dokončena v průběhu 
měsíce září.  

Nová střecha nad sálem
Do sálu v  kulturním domě po delší dobu zatékalo. Poměrně 
dlouho byla hledána příčina průsaků vody. Následně zastupitels 
tvo obce na svém 22. zasedání schválilo opravu pláště střechy 
nad sálem položením nové izolační střešní folie na stávající vrst-
vu střešní krytiny bez její demontáže. Pokládku na základě pop-
távkové řízení provedla firma Klempířství - pokrývačství Nevrkla 
Milan za cenu 222 711 Kč bez DPH, tj. 269 480 Kč včetně DPH. 

Nová vzduchotechnika v kuchyni
V  kuchyni v  kulturním domě v  Hodonicích 
byla instalována v  letních měsících nová vzdu- 
chotechnika. Instalaci provedla firma bbklima 99, 
s.r.o. za cenu 133 783,65 Kč včetně DPH. 

Stavební práce v kulturním domě Hodonice
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Obec Hodonice připravuje v posledních dnech velmi intenzivně výstavbu Dětského dopravního hřiště. Pro připomenutí 
přikládáme snímky vizualizace budoucí podoby. Hřiště má být umístěno v prostoru mezi budovou nádraží Českých drah a 
nadchodem, těsně pod kolejemi. Lokalita, která dnes nemá využití, byla nejprve majetkově poměrně složitě a dlouze řešena 
k dnešní majetkoprávní podobě. Autorem projektu je Ing. Arch. Kamil Švaříček. Projekt je koncipován do prostoru tak, aby 
jednak působil přirozeně, a současně aby lákal návštěvníky k  pobytu, ať už k  aktivnímu či pasivnímu odpočinku. Hřiště 
bude samozřejmě zcela oploceno, abychom měli z pohledu bezpečnosti především své děti plně pod kontrolou. Současně 
má být v rámci této investice řešen prostor mezi hřištěm a komunikací a v neposlední řadě bude architektonicky upraven 
přístupový prostor právě od budovy nádraží.
Z pohledu financování se rovněž jedná o přípravu dlouhodobějšího rozsahu. Zastupitelstvo obce schválilo nejprve záměr 
podání žádosti o dotaci. Ta byla nejprve zamítnuta, následně postoupila mezi úspěšné a aktuálně se dokládají poslední 
dokumenty a náležitosti k financování z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 miliony korun. Obec mimo tuto dotaci 
hledá další možné zdroje financování. Epidemiologická situace ovlivnila všechno možné, stejně tak dotační fondy. Některé 
pozitivně, některé negativně. Obec nyní podává žádost o individuální dotaci na Jihomoravský kraj. Současně byla oslove-
na ze strany obce organizace BESIP, která se s Jihomoravským krajem obvykle ve své strategii na podobných projektech 
finančně podílí. Ne však již v letošním roce, z důvodu přesunutí finančních prostředků jiným směrem využití. Rozpočet této 
investiční akce dle projektu činí 8.643 tisíc vč. DPH. 
8. září proběhlo výběrové řízení na zhotovení tohoto díla. Do řízení podaly své nabídky dvě firmy. Výběrová komise nabídky 
posoudila a na základě kritéria – nejnižší nabídková cena - doporučuje ke schválení zastupitelstvu uzavření smlouvy o dílo 
s vítěznou firmou ATLANTA a.s. za cenu dle nabídky 6 425 571,37 Kč bez DPH, tj. 7 774 941,36 Kč. 

Dopravní hřiště v Hodonicích

Poměrně netradiční formou proběhlo červnové slavnostní loučení malých i velkých dětí se svoji školou. Děti z Mateřské 
školy v Hodonicích o své loučení nepřišly. Paní učitelky a paní ředitelka operativně upravily plány s ohledem na hygienické 
povinnosti v té době a slavnostní ukončení docházky dětí do Mateřské školy za účasti pana starosty a rodičů dětí proběhlo 
v sále kulturního domu v Hodonicích. 

Konec školního roku – deváťáci, předškoláci

KULTURA A SPORT
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Žáci devátých tříd však slavnostní ukončení v sálu kulturního domu museli oželet. Ne však zcela. Se svými učiteli a za účasti 
starostů obcí svoji docházku do Základní školy Tasovice ukončili symbolicky na venkovním prostranství za základní školou. 
Mnozí ani neskrývali dojetí, přeci jen to nebyla úplně krátká doba společného každodenního setkávání.

Nyní nezbývá, než popřát všem, malým i velkým, aby jejich další kroky byly úspěšné a pohodové. 

Turnaj v  kuličkách se již stává tradiční „sportovní“ událostí 
v  Hodonicích. Kvůli nepřízni počasí byl původní termín akce 
odložen na 27. června 2020. TJ Hodonice pod vedením předsedy 
spolku Františka Latra podporuje podobné aktivity především pro 
děti. Letošní ročník byl takřka okamžitě naplněn ve všech sku-
pinách hry. Celkem se účastnilo 3 x 16 hráčů v kategoriích Mladší 
děti, Starší děti a Dospělí. Souboj mladších dětí vyhrála Helenka 
Vaculíková. Na druhém místě se umístil Jareček Kubík a hned za 
ním Kubík Csanadi. V kategorii starších dětí zvítězila Natálka Fia- 
lová, druhé místo získal Ondra Eliáš a třetí se umístila Kristýnka 
Kubíková. Vítězkou mezi dospělými byla Zuzka Chromá. Druhá 
pak Evča Svobodová za hostující kuličkový oddíl z Konic a pohár 
za třetí místo si odnášela Katka Kubíková. 
Všichni z celkem 70 účastníků si zaslouží pochvalu a poděkování za 
pohodový průběh celého dne. Ti nejvytrvalejší v areálu hasičského 
hřiště nocovali ve stanech a karavanu. Po celou dobu byly pro děti 
připravovány různé hry a soutěže. Děti byly zcela neunavitelné. 
Na samý závěr sobotního dne si prošly opravdu strašidelnou 
stezku odvahy. Proto největší poděkování patří právě dětem a TJ 
Hodonice, bez kterého by nic podobného nemohlo proběhnout. 

Kuličky
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I když už to letos vypadalo kvůli epidemiologické situaci nahnutě, tak se Putování se svatým Klementem po tasovických 
a hodonických sklepech nakonec uskutečnilo. Náhradní termín poskytlo této oblíbené akci původně plánované Zarážení 
hory. Letos přivítala návštěvníky u svých sklepů téměř třicítka vinařů z obou obcí. Zahájení u Tasovického vinařství za účasti 
pěveckých souborů Sousedé, Mužáci z Hodonic a Tasovic a za doprovodu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka se chopili 
starostové obou obcí Petr Vašina a Bc. Pavel Houšť s krojovanou družinou a předseda Tasovického vinařství Ing. František 
Houšť. Místní kněz otec Josef Sokulski poté celé události požehnal a posvětil kytici devatera kvítí, která byla poté upevněna 
na vyzdobenou horu. Průvod se přesunul k nedaleké faře, kam byla hora slavnostně zaražena v přilehlém vinohrádku. 
Tato lokalita je sice díky letošnímu bláznivému roku z nouze ctnost, ale hoře to tam velmi sluší, působí zde až majestátně. 
Milovníci dobrého vína, folklóru a moravské písničky si tak po dlouhé době útlumu přišli na své a na akci zamířily stovky 
návštěvníků ze široka daleka. Putování se účastní také stále větší množství místních, kteří využijí této jedinečné příležitosti, 
projdou si obce křížem krážem, popovídají se sousedy a známými a ochutnají výborná vína sousedů vinařů. 

Putování se svatým Klementem 
po tasovických a hodonických sklepech 15. srpna 2020

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 29. srpna 2020
Letošní oblíbený Gulášfest na tasovickém hřišti přinesl trofej nejvyšší 
hodonickému družstvu TJ Hodonice. Tým s asi nejmladším věkovým 
průměrem velmi mile překvapil a v  konkurenci dalších sedmnácti týmu 
z Hodonic, Tasovic, Krhovic, Načeratic a Znojma získal velmi cenné vítězství, 
všem šikovným kuchařům srdečně blahopřejeme. Vedle ostřílených týmů, 
které se pravidelně účastní každý rok, se představily i čtyři zbrusu nové  
a hned jeden z  nich, tým se jménem Klubík, vybojoval cenu za 
nejsympatičtější družstvo. Akce, kterou pořádá Obec Tasovice, je stále 
oblíbenější a i letos bylo na hřišti plno a mnoho návštěvníků zůstalo i poté, 
co zůstaly kotlíky už zcela prázdné, a bavilo se až do pozdních nočních ho-
din na navazující taneční zábavě rockové kapely Oryon. 
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Pohádkové království 
Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou

V  neděli 13. září se hodonický kulturní dům po dlouhé době zaplnil dětským smíchem. 
Obec Hodonice připravila pro děti minidiskotéku s  Míšou Růžičkovou s  názvem Pohád-
kové království. Oblíbená zpěvačka své dětské publikum provedla pásmem pohádkových 
písniček, které většina skotačících dětí velmi dobře znala z  televize a tak si po dlouhé 
době pauzy zazpívaly, zatancovaly a zacvičily se svými kamarády. Akce proběhla již ve 
zpřísněném režimu s rouškami, ale to děti vůbec neodradilo a odpoledne si parádně užily.

Dne 15. září 1870 byla podél nově postavené železnice velká sláva. Toho dne v 7.15 hodin odjel z brněnského nádraží 
zvláštní vlak tažený ozdobenou lokomotivou Branitz - Bránice. Na všech slavnostně vyzdobených stanicích hrála hudba  
a vlak vítaly davy lidí. Před polednem projížděla souprava poprvé také hodonickým nádražím a do Znojma dorazila 
v poledne. Následujícího dne začal na trati již pravidelný provoz mezi Znojmem a Brnem pro dva páry vlaků. Cesta smíšené 
soupravy s přepravou osob i nákladu trvala z Brna do Znojma bez mála pět hodin. Lokomotivy dostávaly své názvy podle 
stanic, a tak například v dubnu 1867 vyrobila továrna Schmidt v Simmeringu dvě nové lokomotivy se jmény Znaim - Znoj 
mo a Hödnitz – Hodonice. Přestože je toto výročí pravidelně připomínáno jízdou historických souprav a doprovodným 
programem, tak toto významné jubileum proběhlo letos kvůli epidemii téměř bez připomínky. Z iniciativy pana Emanuela 
Hejče, který začínal svoji dlouholetou profesní kariéru na dráze jako výpravčí právě zde na hodonické stanici, později byl 
přednostou stanice Šatov a Znojmo a později asistent oblastního ředitele ČD v Brně pro mezinárodní styk, uskutečnilo se 
po 150 letech symbolické pamětní setkání současných i bývalých zaměstnanců stanice, zástupců obcí starosty Tasovic Petra 
Vašiny, předsedkyně kulturní komise ZO Hodonice Miluše Mitregové, správce budov obce Hodonice Jiřího Maršouna, foto-
grafa pana Šimíka v úterý 15. září v nově zrekonstruované budově hodonického nádraží, kde si společně připomněli tuto 
významnou událost. Díky dráze získaly Hodonice mnoho možností k rozvoji zemědělských i průmyslových podniků a došlo 
k pohodlnému propojení nejen s okresním městem Znojmo, ale také s tehdejším velkým světem v Brně nebo ve Vídni. Na 
obecních stránkách jsme pro Vás připravili malou galerii archivních fotografií, kde si můžou občané připomenout historické 
stroje i tváře zaměstnanců, se kterými byla železniční stanice v Hodonicích mnoho let propojena.

150 let od první jízdy vlaku v železniční stanici Hodonice 15. září 2020
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V úterý 15. září se v den 150-tého výročí průjezdu prvního vlaku stanicí Hodonice na místě samém setkali zástupci obce 
Hodonice a Tasovice, aby si toto významné výročí připomněli a prohlédli si rovněž nově opravenou fasádu hodonické sta-
nice, které se tak stala důstojnou kulisou symbolické připomínky tohoto jubilea.

Opravená budova nádraží ČD

Senioři
Členové Klubu seniorů Podyjí se aktivně scházejí  
a podnikají společně nejrůznější aktivity. V posledních 
týdnech vyjeli společně splavovat řeku Dyji. 
Vydařil se také letní společný výlet po památkách 
v  okolí. Senioři navštívili Přímětice, Plenkovice, 
Jevišovice, ale také Znovín Znojmo s  prohlídkou 
Křížového sklepu. První zářijové dny vyrazili do Boja-
novic na pozdní letní pobyt, kde si zpříjemnili deštivé 
počasí Turnajem v mölkách. 

Hasiči
V  sobotu 18. července 2020 se na hasičském hřišti 
v Hodonicích konala soutěž Mladých hasičů v požárním 
útoku O pohár starosty obce Hodonice. Soutěže se 
zúčastnily týmy z širokého okolí – Jezeřan, Vítonic, Ska-
lice, Jamolic či Únanova. V  kategorii mladších zvítězil 
tým Vítonice „A“, druzí se umístili soutěžící týmu Taso-
vice „A“, třetí pak Únanov „A“. První příčku v  kategorii 
starších obsadil domácí tým Hodonice „A“, druhé místo 
obsadily Vítonice „A“, třetí byly Chvalovice „A“. I přes 
nepřízeň počasí všichni soutěžili naplno a společně 
strávili příjemný den. Blahopřejeme. 
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TENIS

5. září 2020 uspořádal pan Vlastimil Šopák již šestý ročník tenisového turnaje dvouher pro neregistrované hráče. 
Vítězem turnaje se stal Josef Vacula, druhým finalistou byl Michael Ondruch. Třetí místo obsadil David Brabenetz a čtvrtým 
byl Oto Heimel.  
Všem patří velká gratulace. Obrovský dík pak Vlastovi a Petře Šopákovým za organizaci. 

Barbora Sedláková
Barbora Sedláková je čtrnáctiletá žákyně tasovické ZŠ, která se aktivně 
věnuje tenisu. Tenis začala hrát v pěti letech v TK Znojmo a v tomto klu-
bu působí dodnes. Aktuálně patří do  kategorie starších žákyň a na ce-
lostátním žebříčku jí z 850 registrovaných hráček patří 122. místo. V JM 
oblasti, kam kromě Brna patří i Jihlava, Zlín a Prostějov, je na 27. příčce.
Barča trénuje v  průměru 3-4 krát týdně a o víkendech se pravidelně 
účastní celostátních turnajů. Za poslední dva roky (letošní sezóna byla 
kvůli pandemii zkrácená) Barča dosáhla těchto úspěchů: ve dvouhře 
se sedmkrát umístila na třetím místě, pětkrát skončila druhá a čtyřikrát 
se jí podařilo celý turnaj vyhrát. Do finále čtyřhry se Barča probojovala 
celkem 17x a z toho 12x se svojí stálou deblovou parťačkou slavila titul.
Barbora občas, nad rámec klubu, trénuje i se svým tatínkem na našich 
hodonických kurtech. Ráda si zahraje i sparingový zápas s  některým 
z dospělých amatérských tenistů a také se občas účastní místních 
turnajů.

Hodonice Challenge

Vít Jastrábek
Ahoj, jmenuji se Vítek, je mi 9 let, bydlím v Hodonicích a navštěvuji 4. třídu ZŠ 
v Tasovicích. Od malička jsem rád běhal, skákal a lezl po všem možném, a proto 
mě rodiče přihlásili ve 4 letech na hokej a o rok později ještě do tenisového klubu 
ve Znojmě. Oba sporty mě bavily, ale protože je jak hokej, tak tenis časově hodně 
náročný sport, musel jsem si vybrat. Většinou se raději spoléhám sám na sebe,  
a tak jsem se po třech letech rozloučil s hokejem a začal se naplno věnovat tenisu. 
Jak již bylo zmíněno, začínal jsem hrát v  tenisovém klubu TK Znojmo, ale po  
3 měsících jsem přešel do Hrušovan nad Jevišovkou do tenisového klubu Bejlek. 
Začátky byly těžké, ale díky pravidelným tréninkům a trenérům se mé výkony 
zlepšovaly a já se začal umisťovat na horních příčkách minitenisových a později  
i babytenisových turnajů. V sedmi letech jsem přešel do jednoho z nejúspěšnějších 
klubů na jižní Moravě TC BRNO, kde hraji dodnes. Mezi úspěchy, kterých si nejvíce 
cením, patří 3. místo III. ročníku turnajového okruhu JmTS babytenisu „O pohár 
hejtmana JMK 2019“ a získání bronzové madaile na Mistrovství republiky družstev 
babytenisu 2020. 
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19. června byla poprvé představena návštěvníkům sportovní hala v Hodonicích. 
Zde je na místě především vyslovit poděkování a obrovský obdiv všem, kteří se na výstavbě a zejména veškeré administra-
tivní, logistické a organizační přípravě podíleli. Ať už vedení obce Hodonice – starosta a místostarosta obce ve spolupráci s TJ 
Hodonice – předsedou a účetní spolku, stejně tak projektant, stavební firma, všechny dozory stavby… zkrátka bez intenzivní 
a perfektní spolupráce a aktivního podílu a účasti všech by nebylo možné stavbu do dnešní podoby přivést. 
Nyní již provoz haly běží naplno. Veškeré informace každý zájemce nalezne na webu TJ Hodonice www.hodonice.info, dále 
pak na webu obce Hodonice www.hodonice.cz a Tasovice www.tasovice.cz. 
Osobně pak informace sdělí a do haly vás uvede správce haly pan Radek Nekvasil, který se ujal své pozice velmi zodpovědně 
a s nadšením. 

Zde uvádíme aktuálně platný ceník a kontakt:
Správcem haly je pan Radek Nekvasil 

Sportovní hala Hodonice

Obsazenost haly je možné sledovat on-line 
prostřednictvím www.jdemenato.cz, stejně 
tak probíhá rezervace haly, ať už jednotlivcům 
například pro hru badmintonu, či celým týmům. 
Halu intenzivně využívají místní sportovci z řad dětí 
i dospělých. Do systému rezervace haly se snadno 
dostanete odkazem z webů TJ a obcí na výše uve-
dených webových adresách. 

1. července se otevřela brána nové sportovní haly pro širokou veřejnost. Přestože jsme během léta neočekávali nijak velký 
zájem o využití haly, byli jsme překvapeni zájmem ze strany veřejnosti. V současné době evidujeme 4 dlouhodobé pronájmy 
na florbalové tréninky znojemských celků ZAFLu a týmu korfbalistů Znojmo, samozřejmě se o zaplněnost starají i místní 
oddíly florbalu, badmintonu, mateřského centra, Tulipánku a další. V srpnu proběhl v hale vzpomínkový turnaj na našeho 
člena a kamaráda Radka Lašáka, kde o Putovní pohár usilovalo 7 týmů, z toho 3 domácí a 4 z okresu Znojmo. Nakonec si 
vítězství odnesli domácí Memories Hodonice pod vedením Libora Šopáka. V termínu 22. - 23. 8. 2020 proběhlo v naší hale  
1. kolo Poháru českého florbalu kde náš tým TJ Florbal Hodonice přivítal soupeře SK K2 Prostějov, Snipers Třebíč, FBC Slavkov 
a Orel Dolní Bojanovice. Naši florbalisté bez jediného zaváhání suverénním způsobem vyhráli celou skupinu a postoupili 
do druhého kola Poháru českého florbalu, kde opět doma přivítali tým z Lanžhota. Je vidět, že domácí prostředí jim svědčí, 
když tým FC Lanžhot rozstříleli 14 : 2! V neděli 6. 9. 2020 se utkali ve třetím kole s týmem Blanska, které porazili a postou-
pili do dalšího kola. Od září očekáváme nástup školáků a zahájení tréninků malých florbalistů, fotbalistů a dalších sportů, 
které se během zimy přesídlí do haly. Budeme se těšit i na vaši návštěvu.          
    František Latr, předseda TJ Hodonice, z.s.

TJ Hodonice zve do svých řad malé florbalisty a florbalistky, kteří mají zájem rozvíjet se v tomto sportu, potkat řadu nových 
kamarádů a zažít pohodovou atmosféru. Kromě účasti v regionální soutěži vás čekají všestranné tréninky a řada zajímavých 
turnajů. Hledáme chlapce a dívky z ročníků 2010-2014. Kontaktní osobou pro přihlášení je Martin Čermák, tel.: 724 375 549 
nebo lze také osobně v úterý a čtvrtek od 16:00 v hale TJ Hodonice. Kapacita kurzu je omezená.
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SPOLECENSKA KRONIKA

Červenec 2020
Kavanová O.
Holíková B.
Kamenická A.
Horáček O.
Brňáková M.
Ryant P.
Vyklická A.
Saletová A. 
Nevrkla J.
Hamouzová A.
Budná O.
Dohnalová N.
Filipenský A.
Marková A.
Schlesinger P. 

Září  2020

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Vzpomínáme

I

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Jan Baňas
Ondřej Švarc
Lukáš Hoffer
Tomáš Cacarda
Pavel Toifl

Srpen 2020
Hamouz J.
Barabášová H.
Dlouhá M.
Pýcha P.
Hlaváček V.
Hrbáčková E.
Beňová A.
Rudická M.
Hasala R.

Houšť F.
Válka V.
Rauerová M.
Chvátalová M.
Dvořáková M.
Holík F.
Maršounová F.
Ležovič M.
Sajtl F.
Holcmann V.
Němcová M.
Matoušková R.
Čimerová M.
Zapletal A.
Kršák L.

Procházková M.
Jánošová I.
Pfeiferová M.
Procházková A.
Debefová J.
Pakostová B.
Svobodová J.
Prívracká E.
Pavlačková A.
Kříž Z.

v

Zapletalová V.
Března V.
Rauer Š.
Svoboda L.
Chromá K.
Boorová B.
Sedláková B.
Madeja A.
Venk F.
Kovařík L.
Vítová M.

Ervin Suchánek
Ivana Tichá
Anna Vinklárková

Matrika Hodonice
Na těchto řádcích zmíníme úspěšné složení matričních zkoušek paní Ivany Kodytkové. Nyní může dle legislativy provádět 
všechny matriční úkony a také ověřování podpisů. Zastupujícím matrikářem a úředníkem pro ověřování podpisů je pan 
Jiří Maršoun. 
Kontakt: matrika@hodonice.cz, tel. 515 234 498

PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

Akce mohou být přesunuty či zrušeny

Říjen 2020
Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se 
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo 
voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.

Ohnivý podzim – Halloween  24. října 2020
ORYON – Zábava SDH Hodonice 27. října 2020

Listopad 2020
Martinské hody 6. - 8. Listopadu 2020
Rozsvícení vánočního stromu, zahájení Adventu  
 29. listopadu 2020

Prosinec 2020
Předvánoční 
posezení s důchodci 4. prosince 2020
Talk show  Zbigniewa Czendlika 16. prosince 2020

I

Vážení senioři, další semestr VU3V začne dnem 
30. 9. 2020 od 10:00 hodin. 

Výuka se koná v prostorách Místní knihovny v Hodonicích. 

Bylo vybráno následující téma:
Rituály evropských královských rodů

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou 
třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropský-
mi královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována 
nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili 
z  dějepisu, případně jsou dnes a denně v  hledáčku i našich 
novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Kontakt: 
Ludmila Grillowitzerová
knihovna@hodonice.cz

tel: 515 234 448

Virtuální univerzita třetího věku
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 4. ČTVRTLETÍ 2020
den

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
měsíc

ŘÍJEN 2020

ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

LISTOPAD 2020
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO

PROSINEC 2020
ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO

Fotografie:   Hana Fojtáchová, František Šimík, Jaroslav Kubík, Ing. Jitka Bořilová,  
  Bc. Pavel Houšť, Jiří Maršoun, Milena Sedláková, Pavel Jastrábek a další. 
Za obsahovou a formální stránku odpovídá:   Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí
  Miluše Mitregová, předsedkyně kulturní komise
Grafické zpracování:   Kateřina Šrámková, www.grafi-ka.cz
Tiskne v nákladu 750 ks:   41. vydání periodika
Periodikum je evidováno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 22971.

Obec Hodonice , Obecní 287, 671 25 Hodonice
IČ: 00292788  |  ID datové schránky: hz4becg  

Bankovní spojení: 1582841399/0800 Česká spořitelna a.s.
tel.: 515 234 448  |  e-mail: ouhodonice@hodonice.cz  |   www.hodonice.cz

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
Sběrný dvůr odpadů je současně také sběrným místem organizace Kola pro Afriku. Pokud máte doma již nepotřebné či 
nevyužívané jízdní kolo, nemusíte jej vyhazovat. Prostřednictvím této organizace může ještě dobře posloužit. Bližší infor-
mace poskytne obsluha sběrného dvoru nebo si můžete více přečíst na internetových stránkách www.kolaproafriku.cz
Doposud jsme zde nasbírali již přes 100 kol v dobrém i horším stavu. V úterý 15. září byly ve spolupráci se znojemskými 
hasiči dopraveny na Ostravsko, kde budou upraveny k použití a následně pak přepraveny do Afriky. Jsme rádi, když od-
pad nalezne smysluplné využití. 

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ BUDE VE STÁTNÍ SVÁTKY 28. ZÁŘÍ A 28. ŘÍJNA UZAVŘEN. 
PROVOZ SDO BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ UVEŘEJNÍME V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE. 


