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Slovo starosty

PEČOVATELSKÝ DŮM 
DOSTANE TEPLÝ KABÁT

Vážení spoluobčané, 
v  tomto čísle Vám přinášíme 
informace o  nově získaných 
dotacích, stavebních pracích 
a  dalších plánovaných činnos-
tech v  naší obci. Věřím, že si 
každý najde něco, co by ho 
mohlo zaujmout. Chtěl bych 
Vás požádat o  trpělivost při 
různých omezeních, zejména 
během prací na komunikacích, 
je to ku prospěchu nás všech. 
Závěrem si dovolím Vám po-
přát krásné prožití slunných 
dnů v období prázdnin. 

Petr Korger, starosta obce

Dům s pečovatelskou službou, je-
hož historii jsme vám připomněli 
v  minulém čísle Vlaštovky, čeká 
nejen estetická proměna. Kromě 
krásné fasády, jak je vidět na ná-
vrzích architektů, získá také „tep-
lý kabát“. Bude zateplen. 
„Zateplení domu s  pečovatel-
skou službou provede firma At-
lanta, a.s., za  2  069  913,- Kč bez 
DPH. Předpokládaná cena byla  

2  741  388,44 Kč bez DPH, to 
znamená téměř 700 tisíc korun 
úspory,“ vypočítal starosta obce 
Petr Korger.
A nepůjde v obci o jediné zatep-
lení  nemovitosti. „Máme schvá-
lené dotace ve výši 770 460,- Kč 
na zateplení obecního domu DA-
REN. Chystáme podklady pro vý-
běrové řízení,“ doplnil starosta. 

Krátce:

Podařilo se nám získat dotace 
ve výši 979.551,- Kč na výsadbu 
dřevin v  obci, takže chystáme 
podklady pro výběrové řízení. 
Měli jsme podanou ještě jed-
nu žádost o  dotace na  výsad-
bu doplněnou o  herní prvky 
apod., která bohužel nebyla 
schválena.

Další informace na straně 4.

Pro školáky a jejich uči-
tele jistě to nejkrásněj-
ší období roku už zača-
lo. Jsou tu  prázdniny 
a  s  nimi i  příslib  krás-
ných zážitků a  dob-
rodružství, a  to jak  
po  vlastech českých, 
tak i za hranicemi. Jen-
že tyto dny uplynou jak 
pověstná voda v  řece 
Dyji a se začátkem září 
to „opět začne“. A  za-
čne to i budoucím prv-
ňáčkům.  Na naší fotce 
jsou to právě oni, kteří 
se loučí se školkou a už 
se školními brašnami se 
těší na  svůj první škol-
ní den. Jim i  jejich ro-
dičům přejeme krásné 
předškolní prázdniny 
a  na  vysvědčení samé 
jedničky! 

LÉTO PŘIŠLO! HURÁ 
NA PRÁZDNINY!
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Byli jste u toho?
STALO SE2

V  sobotu 10. května uspořádala Obec Hodonice v  kulturním domě 
divadelní představení Světáci. Herci pobavili. Jednou hvězd byl i Martin 
Zounar.

V hodonickém kulturním domě se hrálo v rytmu swingu. Kromě světových
melodiií se brněnští hudebníci pustili i do klasiky,při které se hezky
tancovalo.

Cyklistické závody proběhly 7. a 8. 6. Byla to silniční časovka jednotlivců 
a silniční cyklistický závod, šlo o závody celoročního seriálu Extraligy 
Masters.      Foto František Šimík.

V sobotu 28. června se na hřišti TJ Sokol Tasovice konal II. přátelský sraz AMERIK 
v  Tasovicích. Nechyběly ani desítky hodoničanů. Další fotografie si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.



Zpravodaj obce Hodonice - léto 2014 - č. 16

3STALO SE

Byli jste u toho?

V sobotu 14. června uspořádalo občanské sdružení Za Hodonice krásnější, o.s. 
Dětské odpoledne. A bylo veselo a všem se líbilo.                                 Foto F. Šimík.

Ve čtvrtek 19. června se v obřadní síni kulturního domu konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Hodně úspěchů 
popřál všem dětem starosta obce Petr Korger. 

V  pátek 6. června uspořádala ZŠ Tasovice v  Kulturním domě v  Hodonicích 
Školní akademii. Krásné foto najdete fotogalerii Františka Šimíka.

V sobotu 24. května uspořádalo občanské sdružení Hodoňáci, o.s. na školním hřišti v Tasovicích Velký dětský den. 
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.
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Kontejnery na bioodpad jsou na bioodpad!

Kovařík  Leopold 71
Barabášová  Helena 73
Hamouz Jaromír 73
Suchánek Ervin 75
Novotná Růžena 78
Madeja  Andrej 79
Chromá  Květoslava 81

Procházková  Marie 71
Pfeiferová Marie 73
Němcová  Marie 74
Maršounová  Františka  75
Hrabec  Karel 76

4 OÚ INFORMUJE

Brňák  Josef 70
Vyklická Anna 70
Kamenická Anna 72
Horáček  Oldřich 72
Kujal  Oldřich 72
Schlesinger  Pavel 73
Bacílková Anna 73
Kavanová Olga 78
Kužílek  František 78
Saletová  Anastázie 78

Beňová  Alžběta 70

Prívracká  Emílie 79
Pavlačková  Agneša 80
Chvátalová Marie 80
Kočí Danka 80
Procházková Antonie 82 
Holcmann Václav 82
Matoušková  Růžena 83
Barteysová Františka 83
Svobodová  Jaroslava 87
Kolářová  Marie 90

Červenec 2014

Srpen 2014

Září 2014

rozloučili jsme se:

Červen 2014   
Novák  Josef

                          Vašíčková  Jarmila

Březen 2014   
Ema  Poláčková

Květen 2014   
Filip Viktorin

                              Adam  Klučiar

Své životní jubileum oslaví v jednotlivých měsících:
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

narodili se:

KRÁTCE:

Asfaltová komunikace na  ulici 
Panská byla dokončena a  cel-
kové náklady činí 1.205.267,- Kč 
včetně DPH

V  měsících květnu a  červnu 
proběhly práce na  hřbitově, 
kde byly zhotoveny chodníčky 
na levé straně

V  květnu jsme převzali auto 
a  10 ks kontejnerů na  svoz 
bioodpadu. Kontejnery byly 
rozmístěny po  obci a  lidé zde 
můžou dávat posečenou trávu 
a  jiný rostlinný odpad. Větve, 
které je nutné poštěpkovat, 
prosíme ponechat vedle kon-
tejnerů. Rozmístění kontejne-
rů: ulice Na Vinici – parcela ve-
dle ZŠ Tasovice, ulice Nádražní 
– u nadchodu ke sladovně, ulice 
U Sladovny – u nadchodu, v za-
hradách u  tunelu pod železni-
cí, v  zahradách nad Vertexem, 
v zahradách nad ČOV Sladovny, 
ulice Panská u zadního rybníka, 
v  zahradách za  diskotékou Pe-
pinno 

V květnu se začala budovat nová 
kompostárna za  tratí. Stavbu 
provádí firma Roman Arbeiter, 
stavební huť, která nabídla nej-
nižší cenu (1.689.705,- Kč bez 
DPH). Předpokládané dokonče-
ní stavby je srpen 2014

V  pondělí 16.6. začaly práce 
na  zatrubnění pravého pří-
kopu na  ulici Krhovická, které 
provádí firma VHS plus Znojmo. 
Cena dle smlouvy je 1.107.376,- 
Kč. Předpokládaný termín do-
končení je srpen 2014

Máme schválené dotace na pří-
rodní zahradu v  MŠ Hodonice 
v  celkové výši 1.193.621,- Kč, 
předpokládané náklady činí 

Srdečně blahopřejeme!

Před nedávnem byly rozve-
zeny po  obci malé kontejnery 
na  bioodpad. Opakovaně zjiš-
ťujeme, že někteří občané si 
pletou bioodpad (tráva, listí) 
s  komunálním odpadem (viz 
foto). Veškerý tento komunální 
odpad musí pracovníci obce vy-
brat, protože není možné tento 
materiál do  budoucna zpraco-
vávat v  kompostárně, která je 
ve výstavbě.
„Chtěl bych požádat – poprosit 
občany, aby komunální odpad 

odkládali tam, kam patří, nebo 
jej nechali u  kontejneru v  plas-
tovém pytli a pracovník obce jej 

odveze. Za  požadovanou spo-
lupráci děkuji,“ poděkoval Jan 
Rožnovský, místostarosta obce. 

Jistě jste zaznamenali v médiích 
zprávy týkající se odpadů. Téma 
životní prostředí je v  současné 
době aktuálním na  celém světě 
a  v  naší republice se nyní hodně 
řeší komunální odpad.

I  naše obec nezůstává poza-
du a  problematikou odpadů se 
ustavičně zabýváme. Začali jsme 
drobností – polepili jsme samo-
lepkami kontejnery na  tříděný 
odpad, které jsou bohužel všech-
ny stejné barvy. Později jsme za-
ložili místo pro sběr elektrospo-
třebičů a  následně i  místa pro 
sběr oděvů. Projednávali jsme 
i  pytlový sběr tříděného odpadu 
dům od domu, ale přišlo nám to 
nákladné, nepraktické a  již za-
staralé řešení. Jelikož ale 50% 
komunálního odpadu, za  který 
draze platíme, tvoří biologicky 
rozložitelný odpad, zaměřili jsme 
se právě na problematiku biood-
padů. I toto přineslo již své ovo-
ce. Z dotací jsme nakoupili kom-
postéry (které již našly uplatnění 

v  domácnostech a  těší mě, když 
slyším, že lidem jeden nestačí), 
pořídili jsme štěpkovač a  další 
stroje do  komunitní kompostár-
ny (která se nyní buduje) a  auto 
s  kontejnery na  odvoz bioodpa-
du. Tímto již nyní splňujeme naří-
zení dané novým zákonem, podle 
kterého obce musí od 1.1. 2015 za-
jistit možnost odvozu bioodpadů 
od občanů.  Myslím, že je toho již 
hodně, ale stále je co zlepšovat.

 Ze zkušeností některých obcí 
vím, že občané, kteří mají blíž 
popelnice či kontejnery, více 
se zapojují do  třídění. Jednou 
z možností je právě odvoz přímo 
od  domu, a  to tak, že se každý 
občan rozhodne, kolik bude mít 
doma popelnic (na  komunální 
odpad, papír, plast, bioodpad). 
Není to žádná nová věc, například 
již čtyři roky je to provozováno 
v  celé Olomouci a  před dvěma 
lety začalo třídit bioodpad právě 
do popelnic 60 obcí na Vyškovsku. 
Bohužel, když jsme tuto možnost 

projednávali v  zastupitelstvu, 
nebyl návrh podpořen. Tím naše 
snažení nekončí a  na  příštím za-
sedání zastupitelstva obce toto 
téma znovu otevřu. Tímto bych 
chtěl požádat občany, kterým se 
tato možnost zamlouvá a není jim 
prostředí, v němž žijeme, lhostej-
né, o  spolupráci. Oslovte zastu-
pitele, které znáte, a  zkuste to 
s  nimi projednat. I  toto je cesta, 
jak můžete přispět k  dobré věci, 
chránit životní prostředí i  ušet-
řit finance z  obecního rozpočtu 
(tedy peníze nás všech). My doma 
jsme šestičlenná rodina, která 
má výhodu, že nemusí platit po-
platek za  děti. Vždy je ale něco 
za  něco. Snažíme se třídit a  ne-
cháváme popelnici vyvézt jednou 
za tři týdny, proto vím, že úspora 
je možná.

 A  jak jste na  tom Vy? Pokud 
stejně nebo lépe, tak Vám moc 
děkuji, pokud ne, zkuste se nad 
tímto prosím zamyslet.

Petr Korger, starosta 

Odpady jsou stále aktuální téma
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Máme nový znak, obecní a hasičský prapor

5OÚ INFORMUJE

V  sérii kulturních akcí vynikla jed-
na - pro Hodonice velmi významná. 
17. května byly představeny obec-
ní a  hasičské symboly. Této slav-
nosti předcházely dlouhé přípravy.  
Na  počátku stála myšlenka, že by 
Hodonice měly mít obecní znak 
a prapor. A to ať už z reprezentativ-
ního či historického hlediska. Po-
kračováním byly návrhy heraldiků, 

výběr nejvhodnější varianty, proces 
schvalování, až po samotné vyhoto-
vení symbolů. Podoba znaku vychá-
zí z historických pečetí a razítek, kte-
ré Hodonice používaly v  minulosti. 
Hasičský prapor je oboustranný, 
z  jedné strany je vyobrazen Svatý 
Florian, patron hasičů s původní po-
dobou hasičské zbrojnice.
Třetí květnovou sobotu se sešli ob-

čané Hodonic, aby se mohli 
zúčastnit slavnostního před-
stavení a  požehnání obecní-
ho znaku, obecního praporu 
a  hasičského praporu. S  do-
provodem dechové hudby 
přinesli zástupci hasičů hrdě 
tyto tři symboly. Následovala 
řeč pana starosty, kdy při-
blížil symboliku znaku i  celý 
proces jeho vzniku. Pan farář 
velmi laskavě požehnal naše 
nové symboly. Ceremonie se 
zúčastnili významní hosté. 
Mohu připomenout pochval-
nou řeč paní Bohumily Bera-

nové, členky rady Jihomoravského 
kraje, směrovanou jak k vedení Ho-
donic, tak i ke všem, kteří se podílejí 
na zkrášlování a fungování obce. 
Původní plán realizovat slavnost 
na  venkovním podiu se pro nepří-
zeň počasí nezdařil. V sále kulturní-
ho domu však byla atmosféra moc-
nější a zážitek pro hosty jistě velmi 
pozitivní. 

Pokud jste se této akce nemohli 
zúčastnit nebo si chcete některé 
momenty připomenout, záznam 
je umístěn ke  shlédnutí na  stránce 
www.youtube.com po zadání klíčo-
vých slov „Hodonice“ a „symboly“. 

TEXT: Ing. Jitka Bořilová, 
člen komise ŽP.

FOTO: Jaroslav Kubík

Zastupitelstvo obce Hodonice 
na svém 38. Zasedání dne 7. dubna 
2014 schválilo změnu číslo 1 územ-
ního plánu obce Hodonice. Obča-
né se mohou podrobně s  touto 
změnou seznámit na  obecním 
úřadě, případně na internetových 
stránkách http://gis.znojmo.cz/. 

Územní plánování je velmi dů-
ležitá dokumentace, která ur-
čuje, jak bude krajina a  veřejné 
prostranství kolem nás vypadat. 
Územní plánování reguluje prak-
ticky vše. Od toho, kde může stát 
rodinný dům či supermarket, až 
po  místa pro nové silnice či cyk-
lostezky, továrny či plochy zeleně. 
Bez územního plánu se v podstatě 
nedá téměř nic nového postavit. 

Změna č. 1 územního plánu 
obce Hodonice přináší řadu díl-
čích změn oproti územnímu plánu 
obce, který byl schválen minulým 
zastupitelstvem 13. října 2010, tzn. 
2 dny před komunálními volbami.  
Jedná se především o tyto změny:  
Vypuštění plochy pro výrobu v JV 
části obce (směrem na Krhovice), 
která škodila zdravému rozvo-
ji obce a  v  místech této plochy 

pro výrobu bylo krajským úřa-
dem stanoveno záplavové území. 
Obec disponuje volnými plochami 
pro výrobu v  severní části obce 
za tratí, které jsou z pohledu sou-
časného zastupitelstva dostaču-
jící. Vypuštění ploch pro bydlení 
ve  svahu na  ulici Panské, které 
nebyly dle názoru současného 
zastupitelstva dobře zvoleny. Vy-
mezení ploch pro protipovodňo-
vou hráz, která v případě potřeby 
bude v  budoucnu chránit obec 
a její obyvatele z jižní části směrem 
od  Krhovic. Vymezení ploch pro 
víceúčelový sportovně-kulturní 
areál v lokalitě chladíren, jedná se 
o přípravu ploch pro příští zastu-
pitelstvo, které bude moci pokra-
čovat v  rozpracovaném projektu. 
Vymezení sítě cyklostezek a plo-
chy pro rozhlednu, byla určena 
základní síť cyklostezek ve směru 
na Krhovice, Práče a částečně také 
na  Tasovice a  ve  svahu směrem 
k pískovně byla vymezena plocha 
pro rozhlednu, tato nová opatře-
ní mají pomoci rozvoji cestovního 
ruchu a turismu v naší obci. Záro-
veň poskytnou možnost občanům 

(i těm nejmenším v naší MŠ) vyra-
zit na  kolech či pěšky za  příjem-
ným poznáváním okolí naší obce. 
Lepší vymezení ploch pro biocen-
tra a  biokoridory v  extravilánu 
obce, na základě této změny se již 
letos začne s výsadbou biocentra 
v polích ve směru na Práče a osá-
zení biokoridoru směrem na  Kr-
hovice. V  rámci těchto výsadeb 
bude vysázeno 12.500 stromů 
a 4.600 keřů z prostředků EU. Za-
stupitelstvo obce vyšlo také vstříc 
požadavku firmy KOBE-CZ s.r.o. 
a  vymezilo část areálu ,,starého 
Vertexu,, z plochy výrobní na plo-
chu pro bydlení, firma KOBE-CZ 
s.r.o. za tuto změnu využívání části 
areálu zaplatila částku 30.000 Kč.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem zastupitelům, kteří spolu-
pracovali na změně č. 1 územního 
plánu a jsem velmi rád, že se nám 
ji společně podařilo prosadit, pro-
tože jsem přesvědčen, že je pro-
spěšná pro další rozvoj obce i Vás 
jako její obyvatele.

Vítězslav Seidl 
– zastupitel obce/zastupitel 

pověřený změnou č.1 ÚP

ZMĚNA ÚZEMNÍHO 
PLÁNU JE SCHVÁLENÁ

VÍTE, ŽE...:

Poplatek za  provoz vodovodu 
a kanalizací:

vodné: 34,50 Kč/m3
stočné: 27,50 Kč/m3

Poplatek za  svoz tuhého do-
movního odpadu:
442,- Kč ročně, od  tohoto po-
platku jsou osvobozeny osoby 
mladší 18 let a osoby starší 65 let

Poplatek ze psů:
200,- Kč ročně, za  psa v  rodin-
ném domku nebo trvale na  za-
hradě 100,- Kč ročně
poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu 50% z příslušné částky
 
Poskytujeme finanční příspěvek 
5000,- Kč rodičům s trvalým po-
bytem v obci Hodonice, kterým 
se narodí dítě

Poskytujeme finanční příspěvek 
5000,- Kč při úmrtí občana s tr-
valým pobytem v obci Hodonice 
pozůstalým

Poskytujeme finanční příspěvek 
2000,- Kč rodičům dětí z MŠ od-
cházejících do ZŠ
Pravidla, jak se dostat k  fi-
nančnímu příspěvku, najdete 
na  stránkách obce Hodonice. 
Stejně tak se dozvíte, do  kdy 
zaplatit jednotlivé poplatky.  In-
formace získáte i na úřadě. 

www.hodonice.cz

Otec Jiří Šindelář žehná obecním symbolům a  hasičskému praporu  
se slovy, ať vše slouží našemu společnému dobru.

Dobrovolní hasiči přinášejí obecní znak, 
obecní a hasičský prapor. 
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KARATE KAI - NOVÝ ODDÍL 
V TJ HODONICE

6 DĚJE SE...

Jarní výšlap, který uspořádal 
turistický oddíl TJ Hodonice, 
zavedl účastníky za hranice ČR 
- do  rakouského WEINVIER-
TELU.
Tato oblast, nacházející se 
v Dolním Rakousku, se vyznaču-
je především vinařstvím spoje-
ným s agroturistikou. Tématem 
výšlapu byla však také historie 
- spojená s  Českou republikou. 
První zastávkou byla zřícenina 
v  obci STAATZ, ze které jsme 
dohlédli až do  našich obcí Ho-
donice a  Tasovice. Pokračo-
vali jsme návštěvou skanzenu 

místní historické architektury 
v  obci NIEDERSULZ, která je 
velmi blízká i  té naší. Pokračo-
vali jsme návštěvou památníku  
bitvy na  Moravském poli, spo-
jenou s  českým králem Přemy-

slem Otakarem II. - památník 
se nachází u  obce DURNKRUT. 
Zpestřením výletu byl krátký 
pochod k  soutoku řeky Dyje 
a  Moravy u  obce HOHENAU. 
Zde se nachází území tří stá-

tů - Rakouska, České republiky 
a  Slovenska. Cestou zpět jsme 
se zastavili a vystoupali na zří-
ceninu u  obce FALKENSTEIN 
s překrásným výhledem na Pá-
lavu a město Mikulov. Na závěr 
jsme se prošli vinařskou „ulič-
kou“ - čítající cca 100 sklepů -  
v obci FALKENSTEIN. Výšlapu se 
zúčastnilo 60 putujících a  celý 
program byl precizně připra-
ven a  odprezentován Honzou 
Pokorným a  Ivanem Bohátkou. 
Poděkování patří také řidiči au-
todopravy PSOTA za vstřícnost 
a jezdecké umění. 

Zpráva o putování  
po WEINVIERTELU

Tradiční kulturní vinařská 
folklórní akce VINAŘSKÝ 
TUFR se konala v  pátek 
30.5. v  prostorách obecní-
ho sálu a  sálu kláštera re-
demptoristů v  Tasovicích. 
Pro návštěvníky byl připra-
ven bohatý kulturní pro-
gram a  samozřejmě také 
degustace 180 vzorků vín 
místních malovinařů z  Ho-
donic a  Tasovic. Akce se 

zúčastnilo 250 návštěvníků 
a  poděkování patří všem, 
kteří tuto akci připravili 
- především Ivanu Bohát-
kovi - autoru přípravy kul-
turního programu a  Jiřímu 
Sedlářovi za  zorganizování 
degustace vín. Akci uspo-
řádala TJ Hodonice ve spo-
lupráci s  místními vinaři 
a dalšími dobrovolníky

Foto František Šimík

TJ Hodonice, šachový oddíl mlá-
deže a OÚ Hodonice uspořádaly 
v  pátek 18. 4. ša-
chový turnaj dětí, 
kterého se zú-
častnilo 7 mladých 
šachistů. V  jeho 
první části se hrála 
šachová simultán-
ka proti starosto-
vi obce Hodonice 
Petrovi Korgerovi. 
Ten vyhrál všech-  
ny partie. Násle-
doval turnaj mlá-
deže, ve  kterém 
zvítězil Radek 

Chuděj a Nikola Králová
Fotografie František Šimík

Šachová simultánka mládeže

Vinařský turf 
potěšil

Tento oddíl nás  na jaře požádal o vstup do sdružení TJ Hodonice. 
A protože se věnuje výhradně mládeži, navázali jsme rádi velmi 
konkrétní spolupráci. Oddíl vede Michal Zifčák
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Nohejbalový turnaj ovládl SAIGON

7ZE SPORTU

V  pátek 27.6. od  15.00 se 
uskutečnil v areálu TJ Sokol 
Tasovice tradiční fotbalový 
turnaj sponzorů, kterého 
se zúčastnilo v  konkurenci 
8 družstev také družstvo TJ 
Hodonice. 

Svými výkony se naši hráči 
rozhodně neztratili, leč vy-
brali si povinnou nováčkov-
skou daň a skončili osmí. Po-
děkování patří všem hráčům 
a hráčkám.

Turnaj ovládla a  zaslouženě 
zvítězila HAIVA TASOVICE. 

Fotografie: František Šimík

Naši úspěšní 
florbalisté dovezli zlato

V  pátek 20.6. se uskutečnil v  are-
álu kurty Hodonice tradiční no-
hejbalový turnaj firem a sdružení. 
Zúčastnilo se ho 10 družstev - SAI-
GON II., VINICE, ADFORS, HAIVA 
TASOVICE, MAGIC HODONICE, 
ROMAN ARBEITER STAVEBNÍ 
HUŤ, ROJT ROMAN HŘEBABECKÝ, 
POHOSTINSTVÍ U  KARLA, TJ HO-
DONICE I. A  TJ HODONICE II.. Ví-
tězství si odnesl SAIGON II., před 
družstvem VINICE HODONICE; 
třetí místo vybojovalo družstvo 
ADFORS HODONICE a  čtvrtá 
skončila HAIVA TASOVICE. Turnaj 
uspořádala TJ HODONICE a hlavní 
partner a  sponzor turnaje firma 
ROJT s.r.o. Roman Hřebabecký.

Fotbalisté TJ Hodonice se  
na fotbalovém turnaji sponzorů neztratili

Tým TJ Tygři Hodonice dosáhl vel-
kého úspěchu na prestižním tur-
naji XFlorbal Cup 2014 v  Dubňa-
nech u  Hodonína. V  turnaji, 
na který jezdí týmy z celé repub-
liky i  ze Slovenska, dosáhli Tygři 
hned při své premiéře na celkové 
prvenství. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 12 družstev. Tygři si tak 

alespoň částečně spravili chuť 
po nevydařené sezoně v ZAFLu. 
Vítězství dosáhl tým ve  slože-
ní: Jiří Rozehnal, Martin Čermák, 
Daniel Bečka, Martin Vajčner, 
Jiří Sedlář, Libor Šopák, Vojtěch 
Krňanský, Lukáš Bartůněk, Pavel 
Dokulil, Jan Dokulil a  Radek Če-
chura
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8 www.hodonice.cz

Úřední hodiny na OÚ:
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.

Vlaštovka - léto 2014
vydala: Obec Hodonice

Obecní 287
671 25 Hodonice 
www.hodonice.cz

redaktor: Anna Černá 
grafika a tisk: Tomáš Bílý

www.primadesign.cz

Deváťáci dali sbohem své škole

Rituál, na který se nezapomíná. Tak ten mají za sebou deváťáci naší školy. Do nového života hodně štěstí a jen samé úspěchy v no-
vých školách.

Léto přivítali turnajem v  petanque, který proběhl na  TZ 
v Bojanovicích. Jako důkaz přikládáme fotografie.

Hodonický oddíl Táborníci navští-
vil chovatelku koní p. Kupkárovou 
z Tasovic. Návštěva byla nejen po-
vídání o koních, ale také projížďka 
přímo na koňském sedle.

Hodonický klub seniorů Podyjí je znám svou pestrou činností. 
Jako poslední uskutečnili naši senioři výlet na zámek v Jaro-
měřicích nad Rokytnou a do Jevišovic.

Třešničkou na dortu uplynulých dní bylo Poslední zvonění, kdy kama-
rádi z celé školky vyprovodili naše školáčky s aktovkami za cinkotu 
zvonečků ze školky.

A pohádky je konec 


