
Symboly obce posvětil už i Parlament
Už i Hodonice se budou moci 
konečně chlubit svým prapo-
rem a znakem. Po dlouhých 
peripetiích jsme nakonec vy-
brali tyto symboly a tyto bar-
vy. Proč zrovna takto vypadá 
náš znak, už víte z  minulých 
Vlaštovek, případně si o tom 
přečtěte na stránkách naší 
obce. Už dnes se vyrábí prapor 
a brzy se s tímto symbolem už 
budete setkávat i při dalších 
jiných příležitostech. Bohužel 
politická situace nedovolila 
si dekret schvalující symboly 
převzít slavnostněji, jak bývá 
zvykem. Dnes již bývalá před-
sedkyně sněmovny Miroslava 
Němcová poslala dopis, z  ně-
hož jednu část otiskujeme, 
celý jej najdete na webu obce: 
www.hodonice.cz.               

  (red)

Škola začala i našim prvňákům Slovo starosty

Víte že?

Aktualita

Vážení spoluobčané, 
opět se setkáváme nad stránky 
Vlaštovky, tentokrát v podzim-
ním čase sklizní a vinobraní, 
mnozí z  Vás již mají za sebou 
dovolenou, dětem skončily 
prázdniny a začal nový školní 
rok. Z Hodonic jde letos poprvé 
do školy 36 prvňáčků, přejeme 
jim i ostatním školákům úspěš-
ný start a mnoho pěkných zná-
mek. Vzhledem k  tomu, že se 
podařilo získat nemalé částky 
v dotacích na řadu akcí, můžete 
si přečíst, jak se s těmito finan-
cemi chystáme naložit. V blízké 
budoucnosti nás v  Hodonicích 
čeká i několik kulturních udá-
lostí, které Vás snad zaujmou. 
Tímto Vás na ně srdečně zve-
me. V  příští Vlaštovce bychom 
rádi odstartovali novou rub-
riku, v  níž bychom Vás formou 
rozhovoru chtěli seznámit se 
zajímavými osobnostmi žijící-
mi v naší obci. Budeme rádi za 
Vaše tipy a návrhy, o kom byste 
se rádi dočetli.

Váš starosta Petr Korger 

Obec jako jedna z prvních na 
okrese vybudovala dětské jesle a 
mateřskou školu. Na to byla po-
stavena nová samoobsluha s po-
travinami. V počátcích 50. let byl 
vybudován závod Vertex a hlavně 
střediska JZD. Budova bývalého 
MNV byla přestavěna na zdravot-
ní středisko, dnes je zde provo-
zován kosmetický salon DaRen. Z 
bývalého tanečního sálu pohos-
tinství byla vybudována prodejna 
průmyslového zboží Jednoty, nyní 
je zde obchod Renta.
Začátkem 80. let byl vybudován 
v obci vodovodní řád a postaven 
i hydroglóbus. Během let 1988 – 
1998 byla celá obec plynofiková-
na. V roce 1991 byla dokončena 
výstavba ČOV a část obce byla 
napojena na kanalizaci. V součas-
né době je již obec celá odkanali-
zovaná.
V roce 1976 zahájila provoz nová 
sladovna, která byla vybudována 
nákladem 220 mil. Kč....
Další informace v knize Historie 
Hodonic, kterou podle dostupných 
podkladů sestavila Miluše Mitrego-
vá a lze ji zakoupit na Obecním úřa-
du v Hodonicích.

1.A, ZŠ Tasovice tř.uč.Mgr. Ivana Hrdličková

Nahoře je znak obce, po ním 
vlajka obce Hodonice. Vlevo je 
pak dopis z Parlamentu ČR.

Nejdychtivějšími školáky bývají obvykle prvňáci. I naši nejmenší z  Hodonic už jistě mají své první 
jedničky (možná kytičky či jiná ocenění, která se dnes ve škole dávají). Jim i ostatním školákům a stu-
dentům přejeme hodně úspěchů. Učitelům ještě více trpělivosti. Třídu 1.B hledejte na straně 8.
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Byli jste u toho?
STALO SE2

V minulých týdnech se v naší obci událo hned několik akcí, které 
stály za návštěvu. Nechyběli jste na nich? 
Více foto najdete na www.hodonice.cz.

Na fotbalovém hřišti v Tasovicích to vonělo koncem prázdnin po guláši. Soutě-
žilo tu patnáct soutěžních družstev a mezi nimi nechyběli ani zástupci Hodo-
nic. I když si palmu vítězství odnesli sousední tasovice, i hodoničtí si zaslouží 

velkou jedničku za reprezentaci a za vynikající gulášky.  

V sobotu 27. července uspořádalo občanské sdružení Za Hodonice Krásnější na silnici u nádra-
ží závody na kolečkových bruslích.

V sobotu 20. července  uspořádal SDH Hodonice hasičskou soutěž „O pohár starosty obce Hodonice“ u kulturního domu v Hodonicích. Součástí programu 
byla i ukázka družstev mládeže Hodonice.

Prvňáčky přivítali do školy pohádkové postavičky v podání jejich 
starších kamarádů z druhého stupně.
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Separace a zpracování bioodpadu
Každý obyvatel v  průměru ročně 
vyprodukuje 327 kg komunálního 
odpadu. Z  tohoto množství až 45 
% (v každé obci se škála pohybuje 
různě – v  rozmezí od 40 % do 70 
%) tvoří bioodpad. Skládá se z po-
sečené trávy ze zahrad, listí, větví 
stromů, ovocných a  zeleninových  
odpadů, dřevěných pilin, kůry či 
trusu hospodářských zvířat. Tohle 
všechno pravidelně vyvážíme nebo 
spalujeme, případně vytváříme čer-
né skládky někde v prostorách, kte-
ré přímo neohrožují naše soukromí. 
Proč? Když nepotřebné suroviny 
správně zužitkujeme, přeměníme 
na hnojiva, ušetříme životní pro-
středí i svoje peníze za nákup umě-
lých hnojiv. 
Jednou z nejstarších a nejrozšíře-
nějších člověkem řízených recyklací 
je kompostování, které zintenziv-
ňuje a optimalizuje běžné půdní 
mikrobiologické procesy. Pomocí 
kompostování je možné z rozličných 
bioodpadů získat kvalitní organické 
hnojivo - kompost. Kompostování 
je tedy přírodní proces, při kterém 
dochází k rozkladu organických od-
padů působením mikroorganismů 
na humusové látky. Voda a  kyslík 
jsou nezbytné pro život mikroorga-
nismů a  půdních organismů, které 
bioodpad rozkládají.

V čem kompostovat
Kompostér – ideální pomocník 
při kompostování. Je vyrobený 

z recyklovaného plastu, nádoba 
kompostéru nemá dno (z důvodu 
volného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal). 
Přikrýva ho víko s  otočným venti-
lem na regulaci přístupu vzduchu. 
Boční dvířka slouží k vybírání kom-
postu a množství otvorů na pro-
vzdušňování hmoty.
Při správném výběru kompostéru 
doporučujeme zvážit tři základní 
kritéria: kvalita materiálu, z  kte-
rého je vyrobený (ideálně vysoko-
hustotní polyetylén) – podporuje 
hlavně stabilitu a  životnost kom-
postéru; hmotnost – z  kolika ki-
logramů plastu je vyrobený, což je 
podmínkou dobré stability a  pre-
vencí před prasknutím způsobe-
ným tlakem uvnitř kompostéru; 
počet provzdušňovacích otvorů 
– na kterém závisí správný proces 
kompostování a jeho rychlost. Ne-
ustálý vývoj a zlepšování technolo-
gií přináší kvalitní proces kompo-
stování s dobrým výsledkem.                  

Jak správně kompostovat
Při kompostování je důležité od-
padový materiál zmenšovat a dr-
tit. Jestliže vkládáte do komposté-
ru rozdrcený zahradní odpad, pře-
mění se daleko rychleji v hodnotný 
kompost bohatý na živiny. Rozdr-
cený odpad ze zahradního drtiče 
můžete taktéž použít na mulčování 
pod stromy a keři, které tak chrá-
níte před vysycháním, omezujete 
růst plevele a zlepšujete kvalitu 

půdy. Nezanedbatelným důvodem 
při zpracování odpadu zahradními 
drtiči je také skutečnost, že na Slo-
vensku je spalování odpadu ze za-
hrad, jakým jsou odřezané větve, 
tráva apod. už několik let zákonem 
zakázané. K  dalším zásadám patří 
správná skladba materiálu, dosta-
tečný přístup vzduchu a dostateč-
ná vlhkost.

Výsledek
Kompost je kvalitní organické hno-
jivo, kterým se do půdy vrací všech-
ny cenné živiny. Zralý kompost je 
možné použít na různé účely. Na-
příklad  na jaře přidáváme kom-
post k zelenině a ke květinám, což 
podporuje úrodnost půdy a rost-
liny jsou zásobované potřebnými 
živinami. Větší množství kompostu 
nahrneme k ovocným či okrasným 
stromům. Vrstva kompostu přízni-
vě ovlivňuje příjem dešťové vody a 
kyprost půdy. Můžeme ho použít 
též při zakládání nových zahrad 
nebo trávníků. 

Kompostování v kompostérech má 
množství výhod. Urychlení pro-
cesu kompostování až o polovinu 
doby nutné pro kompostování 
na  hromadách. Regulace teploty, 
vlhkosti, přístupu vzduchu a svět-
la. Úspora místa na zahradě (kom-
postér nahradí nevzhlednou hro-
madu). Estetika. Odstranění nepří-
jemného zápachu, který vábí hmyz 
a drobná zvířata. Finanční úspora 
za odvoz domácího odpadu – kom-
postováním je možné zpracovat až 
30 % kuchyňských odpadů. Zužit-
kování odpadů ze zahrady a získání 
kompostu - vynikajícího zdroje ži-
vin a organických látek.
Rovněž díky tomuto systému se-
parace bioodpadu můžeme snížit 
komunální odpad, což znamená 
snížit náklady za sběr a svoz odpa-
du a využít tyto finance na smyslu-
plnější činnosti v naší obci.
Přejeme mnoho štěstí s  kompo-
stováním.

Autor: Ing. Pavel Sládeček
www.zahradni-kompostery.cz

Pojďme správně 
dělat správnou věc!

Hodonice – Spojení poptávky za co 
nejvíce domácností a využití elek-
tronické aukce - to je způsob, jak 
pomoci snížit běžné náklady každé 
domácnosti.
Elektronická aukce je v podstatě 
internetová dražba, ve které do-
davatelé přes internet snižují své 
nabídky a snaží se tak získat slou-
čený objem domácností (v našem 
případě se bude jednat o plyn a 

elektrickou energii). Výhodou to-
hoto způsobu nakupování je trans-
parentnost celého procesu nákupu 
a navíc fakt, že všichni potencio-
nální dodavatelé energií na našem 
trhu o svého klienta poctivě sou-
těží. Přihlásit se mohou jednotlivé 
domácnosti i bytová sdružení. Před 
zahájením e-aukce budou stanove-
ny přesné podmínky, které musejí 
dodavatelé dodržet.

Součástí celé služby, která je 
pro občany ZDARMA, je i admi-
nistrativní servis, což znamená, 
že veškeré podmínky smlouvy za 
jednotlivé občany vyřídí s vítězem 
e-aukce, společnost Bohemia Ten-
der s.r.o. Dle výsledků proběhlých 
e-aukcí můžeme očekávat úspory v 
průměru 20%.
Pokud chcete získat bližší informa-
ce o připravované e-aukci, přijďte 

na cca hodinovou veřejnou před-
nášku, která se koná 23.9.2013 od 
18.00 v sále Obecního úřadu Ho-
donice
Následně budou moci zájemci z řad 
občanů donést v termínu od 23.9.  
2013 do 3.10. 2013  své roční vyúčto-
vání za energie za uplynulé období 
a aktuální smlouvu na Obecní úřad 
v  Hodonicích nebo e-mailem na:  
jitka.treterova@bohemiatender.cz

Občané Hodonic a okolí se mohou zapojit do elektronické aukce
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Oprava komunikace  
na Panské ulici 

V tomto roce proběhne oprava 
komunikace na ulici Panská ke 
Kubíkům a Prodělalům. Místo pa-
nelové bude asfaltová. Ve výběro-
vém řízení zvítězila firma VHS plus 
Znojmo s nabídnutou cenou 1 010 
707,- Kč. Vše bude hrazeno z roz-
počtu obce.

Opraví se litinový kříž
Do konce roku musí proběhnout 
oprava litinového kříže na ulici 
Krhovická, který je kulturní pa-
mátkou a podařilo se nám získat 
z Jihomoravského kraje datace 
na částečné uhrazení nákladů na 
opravu. Kříž byl poškozen před 
dvěma lety při dopravní nehodě, 
viník nebyl zjištěn. Ve výběrovém 
řízení vyhrál restaurátor pan Ivo 
Staněk z Dolních Kounic, který 
celou památku rozebere, odveze 
a po restaurování zase přiveze a 
namontuje zpět. Vítězná cena je 
378 550,- Kč. Převážná část bude 
hrazena z rozpočtu obce.

Koupíme zametací vůz
Byli jsme úspěšní se žádostí o do-
tace na nákup zametacího vozu. 
Výše dotace činí 95% z celkové 
ceny tohoto vozu. Výběrového ří-
zení se nezúčastnila žádná firma, 
proto se bude vyhlašovat znovu

Vybavení kompostárny 
zajistí firma z Dobelic

Ve výběrovém řízení na vybave-
ní komunitní kompostárny (čel-
ní nakladač, překopávač a síto s 
centrálou) vyhrála firma Hitl s.r.o. 
z Dobelic, která vše nabídla za 
442.645,- Kč a na dodání 300 ks 
kompostérů do domácností zvítě-
zila firma JRK BioWaste Manage-
ment s.r.o. z Prahy s nabídnutou 
cenou 649.500,- Kč. Obojí hrazeno 
z 95% z dotací.

Volby budou  
v obřadní místnosti

Dne 25. a 26. 10. 2013 proběhnou 
volby. V Hodonicích to bude v ob-
řadní místnosti.

Zprávičky

I když letošní horké léto spíše láka-
lo k vodě, na obecním úřadě se spí-
še dokončovaly další projekty. 

Jaké? 
• Zastupitelstvo obce na svém 
červencovém zasedání nejdří-
ve schválilo příspěvek pro děti 
odcházejících z MŠ do ZŠ ve výši  
2 000,- Kč na školní pomůcky.
• Z rozpočtu obce bylo vybudováno 
nové dětské hřiště Na Vinici za cenu 
328 803,- Kč. V příštím roce vybu-
dujeme třetí na ulici Panská.
• Na ulici Školní a na Sídlišti kon-
cem srpna začala oprava chodníků 
a parkovacích ploch. Tuto zakázku 
získala po výběrovém řízení firma 
VHS plus Znojmo. Vše je hrazeno z 
rozpočtu obce.
• Již je podepsána smlouva s firmou 
I-TEC Czech z Ostravy-Vítkovic na 
nákup svozového auta na bioodpad 

za 1 946 890,- Kč , 
i toto je hrazeno z 
95% z dotací.
• Jak jsem vás již 
dříve informo-
val, musela obec 
vrátit dotace na 
výstavbu 36 by-
tových jednotek 
Na Vinici ve výši  
2 240 000,- Kč a 
následně bylo vy-
počítáno penále 
ve výši 2 065 600,-  
Kč. Nyní jsme 
uspěli se žádos-
tí o prominutí 
části penále a 
obec získala zpět  
1 637 569,- Kč.  
Tímto rozhodnutím se alespoň 
částečně snížila finanční ztráta 
způsobená chybou v hospodaře-

ní předchozího vedení Hodonic, 
nicméně i tak přišla pokladna o  
3 877 569,- Kč.

V loňském roce 2012 občané naší 
obce odevzdali do zpětného odbě-
ru celkem 9 502 kg  elektrozařízení. 
Firma Asecol odebrala celkem 4 095 
kg elektrozařízení, konkrétně 47 ks 
televizí, 115 ks PC monitorů a 355 kg 
ostatních drobných elektrozařízení. 
Firma Elektrowin a.s. odvezla celkem 
5 407 kg elektrozařízení, konkrétně 
79 ks ledniček a mrazáků, 39 ks vel-
kých spotřebičů (sporáky, pračky, mi-

krovlnné trouby atd.) a 71 ks malých 
spotřebičů.
Sběr, doprava, odborná demontáž a 
následné využití frakcí zpětného od-
běru vysloužilých elektrospotřebičů 
představují významný přínos pro ži-
votní prostředí, úsporu přírodních 
materiálů, surovin a energií. Nezane-
dbatelné je i snížení nákladů na odvoz 
a uložení tuhého domovního odpadu.
Z nově přistaveného kontejneru na 

textil u hasičské zbrojnice bylo od-
vezeno za měsíce květen až červenec 
2013 celkem 791 kg textilu, konkrétně 
127 kg v květnu, 204 kg v červnu a 460 
kg v červenci.
Obecní úřad jménem starosty Petra 
Korgera děkuje všem občanům, kteří 
se aktivně zapojili do sběru elektro-
spotřebičů i textilu a doufá, že budou 
dobrým příkladem pro ostatní obča-
ny.                   Ing. M. Mejzlík, komise ŽP 

 předpokládané náklady schválené dotace

Dětské hřiště Na Vinici 375.353,- zamítnuto
Vybavení kompostárny 1.026.900,- 921.375,-
Svozové auto na bioodpad 2.071.440,- 1.861.546,-
Kompostéry do domácností 837.900,- 751.274,-
Výsadba v biokoridorech a v biocentru 28.736.497,- 28.736.497,-
Oprava litinového kříže 506.910,- 83.321,-
Dětské hřiště na Panské 380.916,- zamítnuto
Zametací vůz 2.467.311,- 2.220.579,-
Celkem ukončeno: 36.403.227,- 34.574.592,-

Zateplení obecní budovy Daren 680.455,- až 90%
Zateplení DPS ??? až 90%
Výsadba dřevin v obci ??? až 90%
Celkem: 37.083.682,- 34.574.592,-

Žádosti o dotace v roce 2013

připravil Petr Korger, starosta

V obci se stále něco děje

Podané žádosti:

Připravované žádosti:
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21. 9. 2013 

Zájezd do termálních lázní 
BÜK a SARVÁR - Maďarsko

12. 10. 2013 
Zájezd do termálních lázní 
BÜK a SARVÁR - Maďarsko

19. 10. 2013  
TRAVESTI KOČKY Praha v KD 
Hodonice

10. 11. 2013 
Hudbení duo EVA a VAŠEK v 
KD Hodonice

1. 12. 2013 
ADVENT u KD Hodonice

6. 12. 2013 
SETKÁNÍ SE SENIORY v KD 
Hodonice

14. 12. 2013
Velký VÁNOČNÍ KONCERT v KD 
Hodonice (charitativní)

Změna termínu, popřípadě pro-
gramu je možná. O všem budou 
občané informování průběžně 
na internetových stránkách a 
místním rozhlasem.

4.10. 2013
Lampionový průvod od kultur-
ního domu v Hodonicích, pořá-
dá o.s.Za Hodonice Krásnější

5.10. 2013 
posezení u cimbálové muziky 
Grajcar z Dolních Bojanovic v 
sále kulturního domu v Hodo-
nicích.

Nenechte si ujít

I když dny plné slunce nena-
svědčují tomu, že už tu máme 
září a že začal nový školní rok, je 
tomu tak.
V měsíci červnu se MŠ ve spolu-
práci s obcí slavnostně rozloučila 
s 28 dětmi, které už dneska sedí 
ve školních lavicích. Nově jsme 
přijali 21dětí, takže poprvé po 6 
letech jsme uspokojili všechny 
žadatele o přijetí. K  1.9.2013 má 
školka zapsaných 97 dětí.
Ani o prázdninách, kdy je čas do-
volených, výletů a koupání ma-
teřská škola nezahálela. Vymalo-
vána byla  1/3 školky, v šatně byla 

zrekonstruována podlaha (místo 
shnilé dřevěné beton a lino), ve 
dvou třídách a sociálním zaří-
zení v 1. patře proběhla výměna 
radiátorů, jelikož v období mra-
zů tyto prostory nebylo možno 
vytopit. Byla vyměněna svítidla 
v  umývárně a na WC v  1.patře, 
zářivková za původní jedno žá-
rovková, která již nevyhovovala.
A jako třešničku na dortu bych 
zmínila,že děti mají na zahradě 
nový dřevěný domek na ukládá-
ní hraček. Doposud jsme hračky 
schovávali do sklepa. Celkem 
jsme za tyto práce zaplatili ko-

lem 130 000,- Kč.
V pondělí 2.9.2013 jsme slavnost-
ně přivítali všechny a zvláště 
nové děti a rodiče v  nazdobené 
a uklizené školičce, kdy byl pro 
všechny zájemce Den otevře-
ných dveří. Nyní se už  těšíme na 
spoustu zážitků všedních dnů i 
při společných akcích. 
Více se dočtete na stránkách 
mateřské školy www.mshodoni-
ce.estranky.cz , které jsou prů-
běžně doplňovány.

Za kolektiv MŠ ředitelka
Marta Lattnerová

V minulém čísle Vlaštovky jsme 
vyhlásili soutěž pro děti s  ná-
zvem V Hodonicích jsem doma. 
Těšili jsme se na to, že budeme 
zasypáni obrázky, které malé 
holky a kluci ve volných chvílích 
namalují. Bohužel se tak nesta-
lo. Snad při další soutěži, kte-
rá už bude vánoční. Na obecní 
úřad byl během prázdnin do-
nesen jen tento krásný obrázek 
jehož autorkou je Anetka Bulí-
nová - 6 let.
Šikulka malíř si zaslouží vel-
kou odměnu. Ta na něj čeká na 
obecním úřadě přímo u pana 
starosty. 
Chcete také něco milého vy-
hrát? Vyhlašujeme další ma-
lířskou soutěž. Namaluj, jak 

by měl vypadat vánoční strom 
v  Hodonicích. Co by na něm 
nemělo chybět, v  jakých bar-
vách by měl svítit, jaké dárky 

by pod ním měly být…necháme 
to na vás. Obrázky namalované 
v  různých technikách doneste 
do 5.12. na obecní úřad! 

V Mateřské škole  
se malovalo a rekonstruovalo

Kolářová Marie 89
Svobodová  Jaroslava 86
Matoušková Růžena 82
Barteysová  Františka 82
Holcmann Václav 81
Procházková Antonie 81
Kočí Danka 79
Chvátalová  Marie 79
Pavlačková  Agneša 79
Prívracká  Emílie 78
Hrabec  Karel 75
Maršounová  Františka 74
Pfeiferová Marie 72
Procházková Marie 70

Malinová Marie 88
Žáková Vlasta 88
Macháčková Marie 83
Dohnalová Anežka 83
Burianová Anna 76
Madejová  Vlasta 75
Lefnarová  Dagmar 70
Suchánková  Marie 70

Dlouhá  Alžběta 93
Lipová Ludmila 87
Šmíd Jaroslav 80
Schlesinger  Karel 80
Lattner  Vladimír 77

Budný  Ludvík 76

Jarolíková  Marie 91
Procházka  Josef 88
Nováková Jiřina 81
Grillowitzerová  Růžena 80
Novotný  Josef 79
Šulová  Hedvika 76
Medková  Františka 75
Novák  Josef 74
Kružík  Vladimír 73
Jaroš  Vladimír 72
Hrabec  Josef 72
Kratochvíl  Ludvík 71
Tomášková Jana 70

Září 2013 Říjen 2013
Prosinec 2013

Listopad 2013

rozloučili jsme se:

červen 2013 

Čimera  Jaroslav   *1945

červenec 2013

Houšť  Ludvík  *1941

Srpen 2013

Jandásková  Ileana *1945

Cnostová  Jiřina *1932

Valterová  Lenka *1966

narodili se - 2013:

Květen - Jeřábková Klára

 Soukup Vojtěch

Červen - Dyml Erik

Červenec - Svoboda  Patrik  

Srpen - Kotoulek Vilém 

Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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PENÍZE Z DOTACE 
ZAZELENÍ HODONICE

6 DĚJE SE...

Obec Hodonice získala v  letoš-
ním roce nemalou dotaci z Ope-
račního programu ŽP (životní 
prostředí), opatření 6.3 Obnova 
krajinných struktur na k.ú. Ho-
donice. Jedná se o dotaci ve výši 
28.736.497 Kč z  prostředků Ev-
ropské Unie. Začátkem příštího 
roku tak bude moci začít výsadba 
více než 12.500 stromů a 4.600 
keřů ve třech částech naší obce. 
Dojde tak k významnému zvýše-
ní ekologické stability a po více 
než 60 letech budou moci naši 
občané vidět nejen ,,spustošelé,, 
větrolamy, akátové porosty či ce-
listvé pásy orné půdy bez větších 
remízků a travnatých ploch. Celá 
akce výsadby a následné dvoule-
té údržby bude financována z pe-
něz z  Operačního programu ŽP 
s 0% spoluúčastí obce. 
V  severní části našeho katastru 
směrem ke státní silnici k Práčím 

vznikne cca 11 hektarové biocen-
trum V POLÍCH. Toto biocentrum 
bude mít kromě funkce ekolo-
gické a protierozní i funkci este-
tickou a v části osázeného území 
bude dokonce vysazen ovocný 
sad z  typických starých druhů 
ovocných dřevin a bylinková za-
hrádka. Již za pár let tak budeme 
moci chodit a jezdit na kolech na 
,,obecní,, májové třešně, oskeru-
še nebo na podzim sbírat vlašské 
ořechy.  
V  jihovýchodní části obce bude 
nově osázena menší část biocen-
tra ve vlastnictví obce s názvem 
HODONICKÁ NIVA (součástí je 
i Panský rybníček) a na ni bude 
navazovat BIOKORIDOR U SVOD-
NICE, který se rozprostírá mezi 
Jánským potokem a mírným aká-
tovým svahem ve směru na Krho-
vice. V příštím roce se tak můžete 
těšit na zkrášlení okolí Panského 

rybníčku a v dohledné době snad i 
cyklo-procházkové stezky kolem 
celé lokality Slaniska a mokřadu 
Hodonice v návaznosti na obce 
Tasovice a Krhovice. Pomyslnou 
třešničkou na dortu by mělo být 
vybudování rozhledny na vrchol-
ku akátového svahu směrem 
k pískovně, se kterou je počítáno 
i ve změně č.1 územního plánu 
obce Hodonice.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem zastupitelům, kteří celý 
projekt po celou dobu podpo-
rovali a nenechali se zlomit zvůlí 
podnikatelské loby ani negativní 
loby opozičních zastupitelů. Vel-
ké poděkování patří týmu pro-
jektantů v čele s Ing. Ludmilou Bí-
novou CsC. a členům Komise pro 
životní prostředí.

Vítězslav Seidl
Předseda komise pro ŽP, 

zastupitel obce

„Už začátkem září jsme pře-
vzali od firmy Hitl, s.r.o. štěp-
kovač a  zaměstnanci byli také 
seznámeni s jeho obsluhou. 
Posléze byl uveden do provozu. 
Využití vidíme např. při likvida-
ci vánočních stromků, větví z 
údržby veřejné zeleně, větví z 
ovocných stromků a větviček 
vinné révy po řezu ze soukro-
mých zahrad. Je možné štěp-
kovat větve do průměru až 15 
centimetrů. 
Cena štěpkovače je 429.550,- 
Kč a pomohla jí zaplatit i do-
tace, která byla ve výši 90%,“ 
potvrdil starosta Petr Korger.

Štěpkovač už umí naši zaměst-
nanci obsluhovat

FOTO: pk

Štěpkovač už rozdrtil 
první větve

KONCERTY
*9.10.*19.00, Hotel Dukla
Koncert - Hana Zagorová a Petr 
Rezek se skupinou BOOM!BAND 
Jiřího Dvořáka
Předprodej vstupenek v síti TIC-
KETPORTAL, TICKETART. 
Cena Kč: 550/450/350, vstupen-
ky jsou na místenky
*10. 10.*19.00 – 20.30, Městské 
divadlo
YVONNE SANCHEZ & PEDRO 
TAGLIANI. Přední dáma české 
jazzové scény Yvonne Sanchez 
ve společném koncertu s bra-
zilským kytaristou Pedrem Ta-
glianim. Znojemské zastavení 
v rámci evropského turné této 
mimořádné dvojice.Vstupné 260, 
240, 220, stání 
*12. 10. *Orlovna Moravský 
Krumlov-Rakšice
II.ročník Přehlídky regionál-
ních dechových hudeb. Akci po-
řádá POSPOLU, p.Mokrá, tel.: 
777147972. 
*8. 11.*19.00, Městské divadlo
Koncert - Jakub Smolík. Cena Kč: 
300/280/260, stání 150, vstu-
penky jsou na místenky. 

DIVADLA 
*7. 10.*19.00, Městské divadlo
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO 
ANEB STRAŠLIVÁ SUDBA SIRA 
SIMONA
Hrají Luděk Jiřík, Eva Horká, Sva-
tava Milková, Roman Teprt, Eva 
Reiterová, Ivo Theimer, Václav 
Šanda, Karolína Frydecká. Miro-
slav Babuský. Vstupné 300,280, 
260, stání 130.
*14. 10.*19.00, Městské divadlo
A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JE-
DEN (ANEB DESET MALÝCH 
ČERNOUŠKŮ)
Slavná hororově laděná detek-
tivka. Hrají Kateřina Velebo-
vá, Petr Vágner/Petr Semerád, 
Antonín Hardt, Jiří Chvalovský, 
Petr Oliva, Dagmar Čárová, Ka-
rel Hábl, Miroslav Hrabě, Pav-
lína Mourková, Vojtěch Hájek/ 
Přemysl Pálek.Vstupné 320, 300, 
280, stání 140.

VINAŘSKÉ AKCE
*10. 11.*Božice
Ochutnávka mladých vín. V kul-
turním domě v Božicích, pořádá 
Družstvo božických vinařů
*11. - 13.10.*Hotel Weiss
Kurz vinných vědomostí je zamě-
řen na teoretickou a praktickou 
výuku všeho nejdůležitějšího od 
historie po současnost o víně, 
včetně senzorického hodnocení, 
vady vín, archivaci apod.
Kurz je určen pro laiky i odbor-
nou veřejnost. Info: HOTEL WEI-
SS LECHOVICE, Hana Weissová, 
email: hotelweiss@tiscali.cz tel.: 
728250291. 
*15.11.*Tasovice
Křtění vín. V přísálí OÚ Tasovice

Nenechte si ují...
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HODONICKÝ DEBL nalákal 7 družstev

Hráči BOWLING Hodonice opět postoupili

Do konce roku připravujeme 
(změny nevylučujeme)

Září 2013 
Podzimní výšlap 
Nohejbalový turnaj VINICE 
OPEN 2013

 Říjen 2013
Pingpongový turnaj ZNOVÍN 
OPEN 2013
Badmintonový turnaj ZNOGEO 
OPEN 2013

 Listopad 2013
Turnaj mládeže ve hře Člověče 
nezlob se

 
Prosinec 2013

Vánoční pingpongový turnaj 
mládeže
Vánoční pingpongový turnaj 
dospělých
Vánoční nohejbalový turnaj
Vánoční florbalový turnaj
Silvestrovské bruslení pro 
veřejnost

Od října 2013 opět
v tělocvičně ZŠ Tasovice

Po 18.00 - 20.00 badminton
Út  18.00 - 20.00 sálový fotbal
St  18.00 - 20.00 nohejbal
So/Ne 10.00 - 12.00 florbal
Ne 17.30 - 19.30 nohejbal

Neregistrovaní hráči te-
nisu, kteří měli zájem po-
rovnat své síly ve čtyřhře, 
se setkali v sobotu 17. srp-
na za ideálního počasí na  
1. ročníku tenisového tur-
naje s názvem HODONICKÝ 
DEBL, který zorganizovala 
TJ HODONICE ve spoluprá-
ci s místní restaurací BAR 
SAIGON II. Turnaje se zú-
častnilo 7 družstev a na ví-
tězství dosáhlo dosáhli Oto 
Heimel a Jan Procházka. 
Stříbrnou příčku obsadili  
Ludmila Šišková a její otec 
Josef Šiška, bronz vybojo-
vali Ladislav Švach a Tomáš 
Dyml a bramborová medai-
le zůstala pro Ivo Medka a 
Jaroslava Zimka. 

Fotografie Ivo Medek ml.

7ZE SPORTU

Sportovalo se celé léto

Sportovní akce

Florbal Open, tradiční florbalo-
vý turnaj se uskutečnil v sobotu 
3.8.2013 v areálu kurty Hodonice. 
Zúčastnilo se ho 5 družstev a ve fi-
nále to byl souboj 
místních týmů. Ví-
tězství si odneslo 
družstvo BAJPÁS 
ve složení Martin 
Čermák, Jiří Čer-
mák, Daniel Bečka, 
Jiří Rozehnal, Mar-
tin Vajčner, Vlasti-
mil Fortelný, Libor 
Zohn a Václav Krč-
mář. Na druhém 
místě skončili rov-
něž domácí  EXCA-
LIBUR. Turnaj po-

řádal florbalový oddíl TJ Hodonice 
- na jeho přípravě se podíleli Martin 
Čermák, Ivo Medek ml., a Ivo Medek 
st. a další.   Fotografie František Šimík

Bowling TJ Hodonice - oddíl 
který zahájil svou činnost v 
soutěži Amatérské bowlingové 
ligy na podzim 2012, se za sezónu 
2012/2013 stačil posunout o dvě 

ligové soutěže - z 8. do 6. ligy. 
Za tento vynikající úspěch patří 
těm, kteří postup vybojovali 
(Kohoutek, Heimel, Koc, Lengál a 
Březina) blahopřání.

Tradiční nohejbalový turnaj 
HODONICE OPEN 2013 - 
Memoriál Pavla Lapeše, Marka 
Heimela a Milana Tesaříka - 
se uskutečnil v sobotu 27.7.v 
areálu kurty Hodonice. Turnaje 
se zúčastnilo rekordních 15 
družstev a vítězství si odnesli 
domácí SAIGON II. ve složení Oto 
Heimel, Jan Procházka a Zdeněk 
Krupanský. Na druhém místě 
skončilo družstvo ZNOJMO II; 
třetí místo vybojovali HASIČI 
ZNOJMO. Za velmi teplého počasí 
se o hráče starali Oldřich Antoš, 

Ludvík Budný a Ivan Večeřa. 
Turnaj pořádala TJ Hodonice ve 
spolupráci s  hlavním sponzorem 
akce - firmou ROMAN ARBEITER, 
STAVEBNÍ HUŤ s.r.o.

Foto František a Nikola Šimíkovi

BAJPÁS ovládl Florbal Open 2013 

Nohejbalový turnaj 
HODONICE OPEN vyhráli domácí
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Klub seniorů je akční

8

Škola začala i našim prvňákům
www.hodonice.cz

Úřední hodiny na OÚ:

Vlaštovka - září 2013

pondělí 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00
středa 7.00 - 12.00
 12.30 - 16.00

čtvrtek 7.00 - 12.00

Po telefonické dohodě je 
možný i v jiný termín.

vydala: Obec Hodonice
Obecní 287

671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý
www.primadesign.cz

Při Klubu přátel Táborové zá-
kladny Bojanovice pila byl zalo-
žen dětský oddíl Peršinky. V čer-
venci uspořádal  týdenní tábor 
v Bojanovicích. Zúčastnilo se ho 
22 dětí pod vedením Vladimíra 

Maštery a dalších dospělých pra-
covníku Klubu.V současné době 
se zakládá další oddíl děti prv-
ních až třetích tříd, který povede 
Danuše Kružíková.

FOTO : archiv oddílu

Klub seniorů byl v Hodonicích 
založen v roce 2012. V současné 
době má 32 členů. Pravidelně se 
schází vždy první čtvrtek v měsí-
ci. Mimo tuto schůzovou činnost 
uspořádal další akce. Sbírku pro 
zaplavenou Putim, kde bylo vy-
bráno 10.000,- Kč, které byly dne 
3.7. 2013 předány 82leté seniorce 
Marii Sedláčkové za přítomnosti 
místostarosty Putimi. Klub seni-
orů děkuje jejím jménem všem 
kdo do naší sbírky přispěli.

Dále byl uskutečněn dvouden-
ní pobyt seniorů v Bojanovicích, 
týdenní pobyt seniorů na Vra-
nově, jednodenní výlet do Val-
ticko-Lednického areálu, který 
pokračoval nedávno dvouden-
ním pobytem ve Valticích, kdy 
jsme navštívili zámek Lednici a 
jeho okolí, zámek Valtice a město 
samotné. Připravujeme další po-
dobné akce a doufáme, že budou 
stejně úspěšné jako ty předchá-
zející.                   FOTO: archiv Klubu

Peršinky už byli 
na táboře

1.B, ZŠ Tasovice Mgr. Eva Palášková 


