
Vážení spoluobčané,
po skončení letních prázdnin a dovolených se naše děti vrátily do školních lavic a věřím, že tentokrát už standardní výuka 
převládne nad omezeními, která nám v nedávné minulosti přinesla kovidová pandemie. Chtěl bych tímto poděkovat Vám 
všem, kteří jste trpělivě snášeli veškerá omezení, a přispěli jste tak k zabránění šíření nemoci Covid – 19. Samozřejmě, že 
v tomto „boji“ nemáme ještě úplně vyhráno, ale zkušenosti z minulých dnů, týdnů a měsíců nám skýtají velkou naději, 
abychom to všechno zdárně zvládli. Nyní nás čeká období babího léta spojeného s vinobraním a se sběrem podzimního 
ovoce, abychom se mohli předzásobit potřebnými vitamíny na zimu. Po delší době jsme se mohli v létě účastnit některých 
kulturních, společenských i sportovních akcí. Letos v srpnu se uskutečnilo „Putování za vínem se sv. Klementem po taso-
vických a hodonických sklepích a bylo spojeno se „Zarážením hory“. Poslední srpnovou sobotu se uskutečnila soutěž ve 
vaření guláše na hřišti v Tasovicích. Na hasičském hřišti v Hodonicích se konala soutěž mladých hasičů „O pohár starosty 
obce Hodonice“. Byly rozehrány dlouho očekávané sportovní soutěže. Jen doufejme, že tentokrát budou dohrány bez 
omezení, a hlavně pro potěchu diváků. 
Z investiční oblasti zmíním dokončení intenzifikace čistírny odpadních vod. Před dokončením je i výstavba dětského do-
pravního hřiště u nádraží. Byla dokončena rekonstrukce sprchových koutů na DPS a pokračuje se i na opravách bytových 
domů Na Vinici. Připravujeme také opravu panelové komunikace u myslivny, kterou bychom rádi opravili ještě v letošním 
roce. Další investiční akce budou zahrnuty do připravovaného rozpočtu na rok 2022.  
Milí spoluobčané, věřím, že nadcházející období „babího léta“ nám přinese ještě mnoho pěkných a slunečných dnů pro 
radost nás všech. K tomu vám přeji hodně zdraví a pohody.

S úctou Bc. Pavel Houšť - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE

podzim 2021 | 45. číslo informačního listu obce Hodonice

Letošní putování Za vínem se svatým Klementem se uskutečnilo již po deváté v řadě. Krásné počasí a nad očekávání velká 
účast návštěvníků podtrhly tuto vinařskou slavnost, která jako v loňském roce spojila také tradiční Zarážení hory. Třicítka 
místních vinařů otevřela své sklepy a vydala poklady loňských i předchozích sklizní. Průvod v historických kostýmech za 
zvuku bubnů navštívil každý sklep a předal sklepmistrům pamětní plakety a také svatoklementské požehnání. Účastníci 
si kromě ochutnávky vybraných vzorků vína i jiného bohatého občerstvení mohli také zazpívat s cimbálovými muzikami 
a pěveckými soubory Sousedé a Mužáci. Hodonické a tasovické ulice byly tento den již tradičně krásně upravené, plné 
života, lidové hudby a krásných setkání, také proto, že sem v tento den zajíždí mnoho rodáků a příbuzných, kteří si zvyk-
li nechávat návštěvu rodných obcí právě pro tuto příležitost. Děkujeme všem zúčastněným vinařům za otevření jejich 
sklepů a zejména Spolku vinařů svatého Klementa, který za podpory obcí Hodonice, Tasovice a mnoha dalších sponzorů  
a dobrovolníků velmi dobře uspořádal tuto rozsáhlou a veleúspěšnou akci. 

Putování Za vínem se svatým Klementem

www.hodonice.cz    



Kompostárna v Hodonicích je nově vybavena sítem pro 
přesívání kompostu.
Jedná se o zcela nové síto zapojené do čelní hydrauliky stáva-
jícího vlastního traktoru. Nově uspoří čas a náklady na práci 
přesívání. Doposud bylo potřeba zapojit do procesu přesívání 
malý traktor s čelní radličkou, elektrocentrálu a vibrační síto  
a 3 pracovníky. Takové přesívání bylo velmi náročné po všech 
stránkách. Nyní taková pracnost odpadá a pro přesívání 
stačí velký traktor a jeden pracovník, navíc může přesívat  
i za rozmarného počasí. Tím se urychlí zpracování bioodpadu  
a předání výsledného kompostu.
Náklady na zpracování bioodpadu do produktu kompostu 
jsou nemalé, pracnost je obecně značně náročná. Z pohledu ekologie považujeme třídění a zpracování bioodpadu jako 
smysluplné. O to více, když zpracování probíhá v místě a kompost je navracen do půdy zpět prostřednictvím obce a občanů 
v Hodonicích.
Kompostárnu provozujeme částečně od roku 2014, v plném provozu od roku 2016, kdy také začal svoz bioodpadu z domác-
ností. Za několik let výrazně poklesla tonáž směsného komunálního odpadu uloženého na skládku o cca 150 tun, každý rok, 
což je při ceně skládkovného (1500 Kč/t) úsporou dosahující čtvrt milionu korun ročně. 
Síto dodala přesně na míru našemu traktoru se specifickým uchycením firma NADKOV s.r.o., Česká Čermná za 294 tis. Kč vč. DPH.
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Nové síto na kompostárně

INVESTICNI AKCE
V I

Dopravní hřiště

www.hodonice.cz    

Výstavba dopravního hřiště Hodonice pomalu spěje do svého 
finále. V době, kdy Vám přijde do rukou tento zpravodaj, bude 
hřiště již prakticky hotové. Poslední, na co musíme ještě pár 
týdnů počkat, jsou stromy. Celkem jich bude vysázeno 37 uvnitř 
přímo na hřišti a dalších 8 v nástupním prostoru před budovou 
nádraží. K tomu nespočet keřů, růží, popínavých rostlin, trvalek 
a samozřejmě jsou založeny trávníkové plochy. Charakterem 
bude hřiště nikoliv jednolitou vyasfaltovanou plochou, ale spíše 
odpočinkovým parkem.  Hřiště bude dokončené na konci října. 
Od listopadu předpokládáme jeho uvedení do provozu. Během 
zimních měsíců bude v provozu v dopoledních a odpoledních 
hodinách každý den včetně víkendů, pokud bude počasí jen 
trochu příznivé. Na březen 2022 připravujeme velký slavnostní 

den otevřených dveří. V letních měsících pak bude hřiště v provozu i do podvečerních hodin. Pro zájemce o nácvik a jízdu 
na in-line bruslích vyčleníme zvláštní hodiny, aby nedocházelo ke kolizím bruslařů a cyklistů. 
Na hřišti bude stále přítomen dohled. Hřiště bude postupně vybaveno jízdními koly a šlapacími kárami. Předpokládáme 
účast základních i mateřských škol, které budou na hřišti učit děti dopravní výchově, a to s podporou společnosti BESIP. 
Pro hřiště vytváříme vlastní informační webový profil, kde každý návštěvník nalezne kompletní informace o provozu hřiště. 
Aktuálně se můžete dotazovat na tel. č. 736 738 341 nebo prostřednictvím emailu dopravnihriste@hodonice.cz.
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Název měsíce říjen pochází od říje královské zvěře, zvěře jelení. V honitbě Mysliveckého spolku Hodonice se zvěř jelení vysky-
tuje jen velmi zřídka či spíš výjimečně. Proto se na podzim zaměřují naši myslivci v péči na u nás tradiční zvěř, a to drobnou 
čili zajíc a bažant či spárkatou v podobě srnčí zvěře. Právě měsíc září se často nazývá kvůli změně krajiny a omezení kvality 
potravy měsícem hladu. Stále platí pořekadlo starých a zkušených myslivců „poslední zrno z pole, první zrno do zásypu“.  
A tímto směrem se v nadcházejícím podzimním období pohybuje aktivita jednotlivých členů spolku, které je možné při této 
činnosti v přírodě potkat.
Jak jsme již v posledním čísle Vlaštovky uvedli, bylo v honitbě rozmístěno šest ptačích budek, a to konkrétně pro puštíka 
obecného a kalouse ušatého. Každá budka dostala i své „číslo popisné“, aby bylo možno vždy jednoduše vyhodnotit obsaze-
nost jednotlivých nových příbytků. A jaké obyvatele ptačí říše netrpělivě očekáváme?

Puštík obecný (latinsky Strix aluco) váží přibližně mezi 440–550 g.  
A s rozpětím křídel kolem 100 cm je naší třetí největší sovou. Puštík 
obývá především souvislejší lesní porosty, ve kterých se jeho kořistí 
stávají drobní hlodavci. Puštík loví tzv. z “posedu“ (z větve), kdy využívá 
jako loviště i okraje polí, kde pomáhá regulovat stavy hrabošů polních. 
Každý den uloví dva i více hlodavců. V případě napadení hnízda dokáže 
puštík na rozdíl od řady jiných druhů ptáků hnízdo statečně bránit  
a jako jeden z mála ptáků se také při dobré poloze hnízda (dutiny, bud-
ky), dokáže ubránit např. i kuně. Puštík má nejenom skvělý zrak a sluch, 
ale v lese se za tmy orientuje i po paměti.

Kalous ušatý (latinsky Asio otus) je středně velká sova, která váží 
220–435 g, s rozpětím křídel 90 cm. Kalous hnízdí v otevřené krajině 
na solitérních stromech, případně remízcích, či stromořadích nebo na 
okrajích lesních celků. Potravou jsou opět převážně drobní hlodavci. 
Kalous loví po setmění, a to především pomocí svého skvělého slu-
chu. Hnízdo si kalous stejně, jako většina dalších druhů sov, nestaví  
a místo toho využívá opuštěná hnízda jiných ptáků, nebo stromové 
polodutiny či nainstalované ptačí budky. Může mít až sedm mláďat, je-
jich počet opět závisí na dostupnosti potravy, jejíž spotřeba je alespoň 
1–2 hlodavci „na hlavu“.

Myslivci děkují všem občanům obce Hodonice, kteří se v jarních a let-
ních měsících chovali ohleduplně k přírodě i ke zvěři v okolí naší obce. 
Dále upozorňujeme, že v podzimních a zimních měsících proběhnou 
tradiční podzimní hony. Dbejte proto zvýšené obezřetnosti a dodržujte 
pokyny myslivců v případech, kdy se budete pohybovat v okolí obce ať 
už sami, či s vaším pejskem, a to právě v době konání honu.

DĚKUJEME! Myslivci Mysliveckého spolku Hodonice.

Myslivecký spolek Hodonice

Dne 4. 3. 2020 byla zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod 
(ČOV). Důvodem intenzifikace bylo navýšení kapacity ČOV z  3000 
ekvivalentních obyvatel na 5000 ekvivalentních obyvatel.

31. 8. 2021 byla intenzifikace dokončena a ČOV převzata Svazkem 
obcí do užívání. Následně byl požádán vodoprávní úřad o uvedení 
ČOV do zkušebního provozu.

Celkové investiční náklady na intenzifikaci činili 36,5 mil Kč. Na stav-
bu byla získána dotace z Národních fondů MŽP ve výši 11,6 mil Kč  
a 1,4 mil.Kč z JMK. 

Bc. Pavel Houšť - Předseda Svazku

Intenzifikace ČOV



V letošním roce si naši mladí hasiči zazávodili nadmíru. Soutěží bylo dostatek, takže se závodilo skoro každý víkend. Po naší 
vydařené červencové soutěži jsme se zúčastnili soutěží v Hrádku, ve Skalici, Vítonicích, Únanově a ve Chvalovicích.
A dětem se dařilo! Na všech soutěžích, vyjma jedné, naše družstva v kategorii mladších i starších žáků stála na stupních 
vítězů. A často na tom nejvyšším! A dařilo se i dorostencům, kteří se zapojili do dorostenecké ligy okresu Znojmo. Jednu 
ligovou soutěž vyhráli a na jedné byli druzí.
Také jsme v průběhu srpna udělali pro mladé hasiče již tradiční týdenní tréninkový kemp v Bojanovicích. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale i tak na děti čekala spousta soutěží, her a také překvapení. Jedním z nich byla například návštěva hasičů ze 
zásahové jednotky v Prosiměřicích se svojí technikou.
Teď nás čekají poslední pohárové závody v Jezeřanech, kde bude i poslední kolo dorostenecké ligy. A pak už nás čeká nová 
soutěžní sezóna celostátní hasičské hry Plamen. Podzimní kolo se uskuteční 2. 10. v  Únanově, tak držte našim Mladým 
hasičům palce!

Léto mladých hasičů

www.hodonice.cz    

Poslední červnový týden se na střelnici v Hodonicích konal již XII. ročník jednoho z největších střeleckých závodů na světě.
I přes covidová opatření se nakonec závodu zúčastnilo téměř 600 střelců ze 60 zemí světa,čímž se stal největší sportovní akcí 
na našem území v tomto roce a rovněž celosvětovou událostí v oblasti sportovní dynamické střelby.
Z nedělní exhibice vítězů jednotlivých divizí odvysílala  ČT sport půlhodinový pořad,který je k zhlédnutí na 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10155447124-sportovni-strelba-a-lukostrelba/321297371420001-extreme-euro-open/

Za Klub IPSC Znojmo V. Fiala

XII. Extreme Euro open

KULTURA A SPORT
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Po opakovaném odkládání z důvodů mnoha opatření se v pondělí 13. září mohla konečně uskutečnit Talk Show Zbigniewa 
Jana Czendlika. Sál kulturního domu v  Hodonicích zaplnili hosté, lační vyslechnutí skutečně velmi příjemného pořadu 
zvaného Postel – hospoda – kostel. „Zibi“ vyprávěl s humorem jemu vlastním příběhy z jeho osobního, kněžského i jiného 
života. Hlavním pořadatelem byl Lukáš Dítě s agenturou ANDRIS, a to především na podporu chlapci, který od narození trpí 
svalovou atrofií. Výtěžek z akce putoval na charitativní účely. Děkujeme za uskutečnění, za vaši návštěvu a těšíme se na další 
příběhy a hosty. 

Zbigniew Czendlik v Hodonicích
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Zahájení školního roku

Prvního září přivítala Základní škola 
Tasovice nové žáčky do prvních tříd. 
Slavnostní zahájení školního roku pro 
prvňáčky připravila škola tentokrát na 
školním dvoře, kde pan ředitel, paní 
učitelky a zástupci obcí uvedli děti sym-
bolickými dveřmi do základní školní 
docházky. Přejeme dětem, ať se jim 
ve škole líbí a jsou co nejvíce úspěšné  
a mohou prožívat výuku ve společnosti 
svých spolužáků a kantorů a už nikdy 
z domova. 
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PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

Říjen 2021
Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky  8. a 9. 10. 2021
 
Rocková zábava Oryon   29. 10. 2021

Halloween  30. 10. 2021

Listopad 2021
Martinské hody   5. - 7. 11. 2021

Divadelní představení Háta 25. 11. 2021 
(zakoupené vstupenky v platnosti)

Rozsvícení vánočního stromu  28. 11. 2021

Prosinec 2021
Posezení s důchodci  10. 12. 2021

I

Doufáme, že se s vámi po roční pauze opět potkáme na 
naší tradiční akci Halloween na školním hřišti. Akce začíná  
v 17 hodin a provázet jí bude moderátor Milan Jonáš. 
Každé dítě dostane u vstupu malý dárek. Tuto akci pro vás 
ve spolupráci s obcí Hodonice a Tasovice připravuje spolek 
HODOŇÁCI.

Halloween 30. 10. 2021

I

V I V I

SPOLECENSKA KRONIKA

Červenec 2021
Kavanová O.
Holíková B.
Kamenická A.
Horáček O.
Brňáková M.
Ryant P.
Vyklická A.
Saletová A.
Nevrkla J.
Hamouzová A.
Budná O.
Dohnalová N.
Šinoglová D.
Filipenský A.
Marková A.
Schlesinger P.

Září  2021

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

I

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Nikola Pfefferová
Lukáš Dítě
Klaudie Drličková
Patricie Lachová
Amálie Veselá
Daniel Bezděk
Valentina Tesař
Denisa Popovičová
Klaudie Konupčik

Srpen 2021
Hamouz J.
Barabášová H.
Lupač F.
Dlouhá M.
Pýcha P.

Houšť F.
Válka V.
Rauerová M.
Chvátalová M.
Dvořáková M.
Holík F.
Maršounová F.

Ležovič M.
Holcmann V.
Němcová M.
Stodůlková Z.
Matoušková R.
Čimerová M.
Zapletal A.
Kršák L.
Procházková M.
Jánošová I.

v

Hlaváček V.
Hrbáčková E.
Beňová A.
Rudická M.
Hasala R.
Zapletalová V.
Března V.
Rauer Š.
Svoboda L.
Chromá K.
Boorová B.
Sedláková B.
Madeja A.
Venk F.
Kovařík L.
Vítová M.
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Ve středu 15. září Místní knihovna připravila pro své příznivce a malé čtenáře program v rámci Festivalu knihoven. V dopoled-
ních hodinách představila spisovatelka paní Petra Dvořáková svoji práci žákům druhých tříd ze Základní školy Tasovice. Děti 
si společnou besedu báječně užily a paní učitelky vítaly příjemné zpestření výuky. 

Odpoledne zavítala do knihovny paní Eva Fruhwirtová 
s akcí Mozkohrátky. Děti společně s  rodiči mohly vyzkoušet 
celou řadů moderních hlavolamů a důmyslných zařízení  
a mozkohraček, nad kterými si lámaly hlavičky a současně 
zkoumaly jejich principy, čímž potrénovaly paměť a jemnou 
motoriku. 
Místní knihovna Hodonice se řadí mezi takzvané „Komunitní 
knihovny“, které velkou měrou podporují různorodé aktivity 
směřující k rozvoji a vědění jak dětí, tak i dospělých či seniorů. 
V  podzimních měsících proběhne další semestr Univerzity 
třetího věku. Nyní bylo zvolené téma Hudební nástroje. Více 
informací se zájemci dozvědí přímo v knihovně. 
Mimo to knihovna od října znovu otevírá své dveře i ve středu 
v  čase od 13 do 17 hodin, kdy bude nabízet návštěvníkům  
a čtenářům nespočet aktivit. Ať už to bude různorodé tvoření 
pro děti, přednášky, četba dětem či jiné zábavné akce. Stále 
knihovna nabízí prostor i pro hru, je totiž vybavena také des-
kovými hrami a především děti zde mohou strávit příjemné 
chvíle nejen četbou. 
Aktuální informace z  připravovaného i již uskutečněného 
dění včetně veškerých novinek z knihovny naleznete na 
facebookovém profilu „Místní knihovna Hodonice“.  Vítáme  
a těšíme se na každého návštěvníka. 

Kontakt:
Knihovnice Ludmila Grillowitzerová

E-mail: knihovna@hodonice.cz  |  Tel.: 721 957 000
Úterý 9.00 - 11.00  13.00 - 17.00
Středa  13.00 - 17.00
Čtvrtek 9.00 - 11.00 13.00 - 17.00

V I

MISTNI KNIHOVNA HODONICE
II

Společnost SAINT-GOBAIN ADFORT připravila především 
pro děti zábavný a také naučný program s názvem „Devatero 
řemesel“. V sobotu 18. září 2021 zavítalo na Hasičské hřiště 
v Hodonicích velké množství návštěvníků, kde si každý mohl 
vyzkoušet, co obnáší práce řemeslníků. Ať už zedníka, cho-
vatele či umělce. Byli také přítomni záchranáři či hasiči. Celé 
odpoledne velmi zábavně moderoval Milan Jonáš. Všichni si 
den báječně užili. 

Děkujeme pořadatelům.

Devatero řemesel s ADFORS
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ŘÍJEN 2021
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 NE 

LISTOPAD 2021
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 ÚT

PROSINEC 2021
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 PÁ
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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.

ZIVOTNI PROSTREDI 
V I V I

Aktuality v otázce třídění odpadů v Hodonicích
V otázce třídění plastů dochází k několika změnám. Nadbytek vytříděného plastu a nedostatek recyklačních linek, to je 
všeobecný celosvětový problém současné doby. V Hodonicích se tato záležitost promítá jednak v ceně plastu, který je 
předáván do třídících linek. A pak přichází výtky v otázce kvality tříděného plastu. 
Obracíme se na vás, občany, s  prosbou o skutečně řádné třídění odpadu do žlutých popelnic a kontejnerů na plast. 
V momentě, kdy z naší obce bude předáván kvalitně vytříděný plast, bude výrazně snazší získání odběratele k recyklaci 
tohoto materiálu a současně se situace příznivě promítne do finanční stránky věci. 
Do plastu, prosím, třiďte výhradně neznečištěný plast, tzn. PET lahve, folie, sáčky, kelímky a jiné plastové nádoby od různých 
výrobků. Nádoby je potřeba vymýt, především kelímky od jogurtů či nápojové kartony od mléka. V opačném případě 
v popelnicových nádobách kvasí a způsobují výrazný zápach. V dřívějším období byla situace jiná. Nyní je odpad předáván 
na jiné třídící linky s  jinou technologií a jinými požadavky, ruku v ruce s vývojem na trhu plastu určeného k recyklaci  
a další cestě plastů ke zpracování. Děkujeme. 
V poslední době pozorujeme nárůst vytříděného kovu a současně přeplněné šedé zvony na kov na sběrných hnízdech. 
Doposud byl kov vyvážen jedenkrát za dva měsíce. Nově od září budou tyto šedé zvony na kov (a plechovky především) 
vysypávány každý měsíc. 
Zároveň má každý občan stále možnost odevzdat odpad na sběrném dvoře, pokud sběrové popelnicové nádoby na 
veřejných sběrných hnízdech kapacitou v  daném momentu nedostačují. Ať už jde o papír, sklo, plasty anebo textil.  
Odvoz textilu a oděvů nemá obec příliš ve svých rukou a vyčkává na příjezd pracovníka společnosti, která textil dále zpra-
covává. Stejný pracovník odváží textil i ze sběrného dvora, proto pokud máte větší množství textilu, můžete upřednostnit 
jeho předání právě na sběrném dvoře. 


