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Ukliďme Česko, ukliďme Hodějice

V

letošním roce jsme se rozhodli poprvé připojit k akci, která se v naší republice pořádá od roku 2014. Byla to pro
nás trochu sázka do loterie, trochu výzva,
nemohli jsme totiž vědět, kolik lidí tento
nápad osloví a budou ochotni sbírat odpadky v okolí naší vesnice. V sobotu
16. dubna v 8 hodin jsme se sešli před
obecním úřadem, vyfasovali černé pytle
a rozdělili se na dvě hlavní skupiny – jedna vyrazila směrem na Křižanovice, druhá na Heršpice. Odpadky jsme nacházeli
téměř na každém kroku, nechávali jsme
za sebou plné pytle, které svážel p. Musil,
takže výsledkem našeho dopoledního
snažení byl plný kontejner.
Moc nás potěšilo, kolik lidí se nakonec
sešlo, kolika lidem není lhostejné, jak
naše okolí vypadá. Rádi bychom tuto
akci každoročně opakovali. Děkuji všem,
kdo přišli.
Lenka Záleská
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
30. 3. 2016
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Vladimíru
Durdovou a Miroslava Šujana
2. Program dnešního zasedání
3. Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci mezi Městem Slavkov
u Brna a Obcí Hodějice, kdy předmětem této smlouvy je zajištění úspěšné
realizace projektu „Cyklostezka
Slavkov u Brna–Hodějice“. Současně
pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
4. Uzavření smlouvy o sdružených službách na dodávky plynu pro obecní
úřad mezi Obcí Hodějice a fimou
Energie2, a.s. se sídlem Křenová 438/7
Praha 6-Veleslavín. Současně pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5. Smlouvu mezi panem Josefem
Cenkem a Obcí Hodějice o koupi ideální jedné poloviny pozemků za kupní
cenu 7.080 Kč. Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6. – nákup traktoru na sečení. Komise
pro otevírání obálek ve složení:
Mgr. Durdová, Mgr. Záleská, Suchánková. Hodnotící komisi ve složení: ing. Plotěný, ing. Florian, Jeřábek,
Šujan, Stuchlíková
7. Rozpočtové opatření č. 1/2016 – příjmy 1 563 000 Kč, výdaje 1 563 000 Kč.
8. Prodej pozemku p.č. 5 na stavbu garáže.

24. 2. 2016
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Blahoslavu Suchánkovou a ing. Petra Plotěného
2. Program dnešního zasedání
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o napojení základnové stanice (BTS) mobilního operátora CETIN, pomocí nového
optického kabelu umístěného v objektu OÚ Hodějice a smlouvy o umístění
veřejné komunikační sítě – vnitřní vedení v budově OÚ.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – umístění distribuční
soustavy – podzemního kabelového vedení NN s názvem „Hodějice, příp.
Winter“ na Zatížené nemovitosti – na pozemku p.č. 597/2, 597/3 v k.ú. Hodějice
za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – umístění distribuční soustavy – zemního kabelového
vedeni NN a skříně SS (pilíř na pozemku) s názvem „Hodějice, kabel
NN Dohnal“, na Zatížené nemovitosti – na pozemku p.č. 730/1, 733,
732/10 v k.ú. Hodějice za jednorázovou náhradu ve výši 1.600 Kč.
6. Smlouvu o dílo mezi Obcí Hodějice
a firmou Jiří Pařez – zdravotně technické práce, Renneská 2, Brno, o provedení deratizačního zákroku proti
hlodavcům v kanalizační síti Obce
Hodějice, kdy cena jednoho zásahu
nepřevýší částku 3.200 Kč + DPH.

7. Licenční smlouvu mezi Obcí Hodějice a OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním
Čs. armády 20, Praha 6 k veřejnému
provozování hudebních děl ze zvukového nebo obrazového záznamu za
autorskou odměnu ve výši 3.882 Kč
včetně DPH ročně.
8. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině MŠ
Hodějice o předání movitého majetku kanalizační přípojky k budově MŠ
za zůstatkovou cenu 61.094 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku.
9. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině MŠ
Hodějice o předání movitého majetku kanalizační přípojky k budově MŠ
za zůstatkovou cenu 61.094 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku.
10. Smlouvu o vzájemné propagaci mezi
Obcí Hodějice a Kometa Group, a.s.
Křídlovická 34, Brno.
11. Plán odpisů na rok 2016 – MŠ částka
62.930 Kč, ZŠ částka 42.404 Kč, OÚ“
částka 540.480 Kč.
Zastupitelé obce Hodějice berou na vědomí:
a) Odstoupení od směnné smlouvy na
pozemek 978/252 o výměře 52 m2 pí
Nicklová.
b) Odstoupení od kupní smlouvy na pozemek 1180/152 o výměře 229 m2 pí
Hrdinková.

Nová kanalizace …a co dál?
V současné době je stále v běhu zkušební provoz. Připravují se dokumentace
ke kolaudaci samostatných stok a na
konci června bude končit zkušební provoz čistírny odpadních vod a ta bude následně přecházet do trvalého provozu.
Na začátku jara a i v těchto dnech se
v obci pohybují pracovníci stavby, kteří
odstraňovali vady zjištěné při přejímacím řízení a provádějí opravy reklamovaných vad, které se vyskytly po zimním
období, jedná se zejména o sedání zeminy nebo vozovek nad výkopy.
Připojení na kanalizaci
K polovině dubna máme na kanalizaci
napojeno 76 % nemovitostí. V průběhu
zimy mnoho připojených nepřibylo, ale
s příchodem jara se začínají ozývat ti, co
se na připojení teprve chystají.
Uzavírání smluv o připojení na kanalizaci
V lednu byly mezi občany distribuovány předávací protokoly, které jsou zá-

roveň přihláškou nové přípojky na kanalizaci a také podkladem k připravení
smlouvy. I více než dva měsíce po
stanoveném termínu pro doručení vyplněných protokolů na obecní úřad jich
nemáme ani tolik, co je skutečně připojených na kanalizaci. Přihlášených nemovitostí je 67 %. Z tohoto důvodu ještě nestartujeme rozesílání smluv
k podpisu. Odhaduji, že toto proběhne
nejpozději v polovině května.
Chtěl bych znovu vyzvat občany, kteří
nejsou připojeni na kanalizaci, nebo
jsou, ale se starostou nebo místostarostou nepodepsali čestné prohlášení, a ty,
co nedodali vyplněný předávací protokol, ať se zastaví na obecním úřadě nebo
zavolají a informují nás o stavu jejich napojení na kanalizaci. Pokud někdo nedostal do schránky předávací protokol,
může si jej na obecním úřadě vyzvednout anebo rovnou vyplnit. Předem děkuji za spolupráci.

Co bude dál
Občané se ptají, co bude po kanalizaci
následovat, když se hovořilo o nových
chodnících a tak dále. Tady uvedu předběžný plán obce. V letošním roce nebude probíhat žádná velká rekonstrukce.
Budeme udržovat současné chodníky
v provozuschopném stavu. Je velká pravděpodobnost, že si mohou některá místa
sednout, a tak plánujeme úpravy až od
příštího roku. Do té doby bude zpracována realizační dokumentace a stavební
povolení. Předmětem řešení této dokumentace budou chodníky, vjezdy, ozelenění a veřejné osvětlení na hlavní ulici,
chodník kolem cesty vedoucí od
Slavkova a dále chodník k Sokolovně.
Chodníky v ostatních částech obce se zatím do projektu zahrnovat nebudou, a to
s ohledem na rozsah, který by přesáhl reálně dostupné prostředky, a jejich opravy by pravděpodobně probíhaly postupně po menších částech.
Petr Plotěný
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Zápis dětí do Mateřské školy v Hodějicích
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme
volná místa v naší mateřské škole
Hodějice 235. Zápis se uskuteční 10. 5.
2016 od 8.30 do 11.30 hodin v prostorách školy. Tento den je dnem „otevřených dveří“, prosíme, přiveďte i děti.
Budete mít možnost prohlédnout si prostory tříd a veškerého zázemí, kde probíhá vzdělávání dětí. Žádost o přijetí
a evidenční list si můžete přijít vyzvednout v MŠ od pondělí 2. 5., do pátku
6. 5. 2016. S vyplněnou žádostí a potvrzeným evidenčním listem od lékaře se

dostavte k řádnému zápisu v úterý 10. 5.
2016. K zápisu je také nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákon-

ného zástupce, cizinci povolení k pobytu a děti s postižením zprávu z SPC
nebo od lékaře a přezůvky. Přijímáme
přednostně děti s trvalým pobytem
v Hodějicích, trvalý pobyt musí být doložen
prokazatelným
způsobem.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých dětí od
25. 5. 2016 pod registračním číslem, které bude přiděleno při zápisu na vstupních dveřích MŠ, úřední desce OÚ a na
www.mshodejice.cz.
Miroslava Horáčková

Ze života ZŠ Hodějice
Plavání
Od poloviny února se každý pátek žáci
ZŠ Hodějice vydávají na plavecký výcvik
do vyškovského bazénu. Výuka plavání
je součástí tělesné výchovy a vedou ji
zkušení lektoři z Plavecké školy Vyškov.
Děti se zde učí základy všech plaveckých
stylů, zdokonalují svou plaveckou techniku, mnozí se zbavují obav z vody, otužují se a v neposlední řadě zvyšují svou
tělesnou kondici. V dnešní době, kdy se
děti méně pohybují a stále více času věnují počítačům, je plavání mnohdy jejich
jediným pravidelným pohybem. Žáci
naší školy jezdí na plavecký výcvik rádi,
s vodou si rozumí a na každou další lekci se vždy těší.
Školní přípravka pro budoucí
prvňáčky
Naše škola již tradičně nabízí svým
budoucím žáčkům a jejich rodičům ně-

ZŠ Hodějice pořádá

RETROVÝSTAVU
zapomenutých a dnes už málo
používaných předmětů.
Výstava se koná
v sobotu 21. května 2016
od 14 do 17 h. v prostorách ZŠ Hodějice.
Pokud jste se rozhodli zapůjčit
předměty k vystavení, doneste je,
prosím, do 13. května do ZŠ.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Přijďte si zavzpomínat na doby minulé
a obdivovat krásu a dokonalost starých
zapomenutých věcí!

kolik edukačně-stimulačních hodin, tzv.
školní přípravku. V odpoledních hodinách přijdou děti se svými rodiči do školy, kde si vyzkouší nanečisto, co je na
začátku jejich školní docházky čeká.
Seznámí se se svou budoucí třídní učitelkou a budoucími spolužáky. Rodiče
vidí své dítě „v akci“, mohou porovnat
jeho výkony se stejně starými dětmi
a případné problémy zavčas konzultovat
a pokusit se je řešit ještě před nástupem
do školy. V těchto hodinách se zaměřujeme na rozvoj řeči, jemné i hrubé motoriky, matematické představy, správný
úchop tužky a pravolevou orientaci.
Školní přípravka se snaží dětem i rodičům usnadnit nástup do první třídy
a zbavit je obav z 1. září.
Retrovýstava
V hodinách prvouky a vlastivědy se
s žáky bavíme o dobách minulých.

Narazili jsme na názvy předmětů, které
dnešní děti už ani neznají.
Rozhodli jsme se proto uspořádat výstavu pro žáky a veřejnost, kde by si
mohli prohlédnout zapomenuté nebo už
málo používané předměty.
Výstava se uskuteční v sobotu 21. května 2016 v době od 14 do 17 hodin v prostorách ZŠ Hodějice. Chtěli bychom touto cestou poprosit obyvatele Hodějic, jež
mají doma předměty, které bychom
mohli vystavit (kuchyňské přístroje,
drobné stroje z dílny či zahrady, školní
potřeby a pomůcky, hračky, ukázku starší módy atd.), aby je donesli k zapůjčení
do školy, a to do 13. května, denně od
7 do 15.30 h. Každý předmět bude označen jménem jeho majitele a po výstavě
vrácen. Předem děkujeme za zapůjčené
předměty a doufáme, že si přijdete prostřednictvím naší výstavy zavzpomínat
na doby minulé.

Noc s Andersenem
V pátek 1. 4. 2016 se ZŠ Hodějice zapojila do mezinárodního projektu Noc
s Andersenem, který již po šestnácté
pořádal Klub dětských knihoven SKIP
ČR. Cílem této akce je seznámit děti se zajímavými
knížkami a jejich autory.
My jsme si vybrali „patrona“ akce Hanse Christiana
Andersena a jeho pohádky.
Během večera se 38 dětí formou her, kvízů a soutěží seznámilo s životem a dílem
tohoto dánského autora.
Ti, kteří měli odvahu zůstat ve škole přes noc, chytali ještě před spaním nezbedná strašidla, která se

poschovávala po celé škole. Po úspěšném
„odchytu“ se děti uložily ke spánku.
Ráno děti po sladké snídani od maminek
odcházely domů se spoustou zážitků.
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Akce OÚ Hodějice
15. 2. 2016 se konala beseda s paní M. Zápotočnou o bezpečnosti v domácnosti,
která byla zpestřena praktickou ukázkou –
použitím hasicího přístroje v akci.
•
7. 3. 2016 nám přiblížila svou práci kronikářka naší obce paní A. Winterová.
Setkání nad kronikami určitě ocenili
všichni přítomní a společně zavzpomínali na uplynulá léta. Paní A. Winterová se
stará o naši kroniku velmi pečlivě a je vidět, že ji tato práce baví.
•
11. 3. 2016 pořádaly paní L. Záleská
a paní B. Suchánková se svou dcerou
Zuzkou velikonoční dílničku pro naše
nejmenší. Děti si odnesly plno krásných
velikonočních dekorací.
•
12. 3. 2016 bylo v naší obci vysázeno 18
nových stromků, děkujeme našim zahrádkářům.

Velikonoãní dílniãka

Velikonoãní dílniãka

Velikonoãní dílniãka

Sázení stromkÛ

duben 2016
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Velikonoãní setkání Ïen

Velikonoční
výzdoba
v naší obci
Líbila se nám velikonoční výzdoba našich
spoluobčanů, kteří si
okolí svých domů pěkně na svátky vyzdobili.
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21. 3. 2016 došlo k setkání našich žen
před velikonočními svátky. Prohlédly
jsme si náměty na výzdobu velikonočních kraslic a jiných dekorací. Bylo milé,
že spousta z nás přinesla svoje dílka s sebou a inspirovala ostatní.
•
27. 3. 2016 se konal zájezd do Prahy na
muzikál Carmen, který se nám moc líbil.
Doporučujeme!
•
13. 4. 2016 byl uspořádán zájezd do
Prahy. Naši občané si prohlédli Senát,
Strakovu akademii a Kramářovu vilu se
zahradou. Milé bylo setkání s panem premiérem B. Sobotkou, senátorem I. Bárkem a hlavně s panem P. Dvořákem, který nám umožnil daná místa navštívit
a vše pro nás zorganizoval. Chtěli bychom mu touto cestou velmi poděkovat.
•
16. 4. 2016 proběhl úklid v naší obci
a v jejím okolí.
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Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Včelaření
Když strýček Florian v Křižanovicích
zemřel, koupili jsme dva úly se včelami, chodil k nám Holoubek vedle radnice včelař a ten naučil včely v úlech racionálně chovat a byla to i ušlechtilá
a užitečná zábava. Tenkrát se sely jeteliny esparzety a ty, když kvetly, velice
medovaly. Též bylo mnoho lip, kterých
není v této době ani polovina. Včely se
nám rojily a úlů přibývalo. Když jsme
měli šestery, natočili jsme od nich dva
metráky medu. Nosili jsme ho do pole
k snídani a ke svačině a doma se s ním
sladilo.
Úlů ve včelíně přibývalo a včelařů
v Hodějicích také. Pak lidé začali sít
místo esparzet vojtěšky, lucerky, které
vůbec nemedují, včely už tak nenosily
a včelařů ubývalo. Veřejná správa, vida
úpadek včelařství, přidělovala k přikrmování včel denaturovaný cukr.
Nejlepší se ještě včelaří v dědinách
u lesa a vůbec myslivcům a hajným,
neb v lese je pastva celý rok. Když jsme
měli již 12 úlů a bratři se oženili, tak

jsme se o ně rozdělili, každý čtvery.
Když jsem já na to načisto neviděl
a Tomáš neměl ani zájem, ani čas, tak
také včelařství u nás zaniklo. A je to škoda, neboť včely též oplodňují ovocné

stromy. Soused Paleček včelařil dřív
ještě za pěstování esparset asi v deseti
úlech a říkal, že je to v domě takřka
malý cukrovárek a měl pravdu.
A. Winterová, vnučka

Ilustraãní foto

Pejskaři, dodržujte vyhlášku při venčení psů
V posledních dnech se množí stížnosti
občanů na chování některých, dovolte mi
ten název, pejskařů.
Upozorňujeme, že v naší obci je stále
v platnosti vyhláška, která upravuje, jak
se s domácím mazlíčkem na vycházce
chovat. Připomínáme mimo jiné, že by

Poděkování
Paní Mokrá z Uhřic děkuje všem lidem v Hodějicích, kteří sbírali víčka
od plastových lahví a odevzdávali je
v MŠ, na OÚ Hodějice a u paní
Cenkové. Díky jejich pomoci získala
rodina Mokrých finanční příspěvek na
vozík pro svou dcerku Štěpánku.
Sbírka nadále pokračuje a bude použita pro další děti.

·tûpánka Mokrá

měl být pejsek na vodítku, měl by mít
náhubek a v případě, že vykoná potřebu,
je jeho majitel povinen toto odklidit.
V obci máme dostatek nainstalovaných
odpadkových košů, kam s tímto pokladem. Určitě si ho ale nikdo nechce přinést na botě domů. Nebo v horším pří-

padě řešit událost pokousání psem.
Zjištěné případy nedodržování této vyhlášky budou předány na přestupkovou
komisi do Slavkova.
Pojďme k sobě být raději ohleduplní.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce

Kroužek ručních prací
Od letošního školního roku máme
v naší škole kroužek ručních prací, který
vede paní V. Komárková. Každý týden
dochází za našimi nejstaršími děvčaty,
aby je skamarádila s jehlou a nití, učí je

háčkovat, šít na šicím stroji a hlavně
v nich pěstuje pozitivní vztah k rukodělným činnostem. Moc jí děkujeme za volný čas, který našim dětem věnuje a za
velkou trpělivost.
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Šibřinky 2016
V sobotu 13. února uspořádal Sokol
Hodějice oblíbené Šibřinky. Odpolední
dětský a večerní dospělácký maškarní
ples jsou každoroční příležitostí pro
všechny malé i velké Hodějáky namyslet si nějakou masku, včas si ji vyrobit
nebo vyzvednout v půjčovně a přijít si
zařádit na sokolovnu. Odpoledním dětským „maškecem“ provedla děti osvědčená dvojice Jaroslavů, Horáčka
a Hofírka, v rolích „Šáši“ a „discjocke-

ye“. Připravili si pro ně a jejich rodiče
řadu soutěží a pustili malým maskám
hodně písniček k tanci, svým vystoupením zpestřily odpoledne šikovná děvčata z tanečního kroužku ZŠ Hodějice. Ke
spokojenosti dětí přispěla i nějaká ta
výhra v tombole. Na večerní maškarádě
dospělých se objevila opět řada nápaditých masek a jejich tvůrcům a zhotovitelům je potřeba složit poklonu za úsilí,
které věnovali jejich přípravě. K uvol-

něné atmosféře večera přispěly svými
vystoupením i mažoretky z Velešovic.
Letošní Šibřinky byly opět vydařené,
kdo přišel, nelitoval a užil si bezva večer. Přesto se nám zdálo, že návštěvnost večerního „maškecu“ bývala lepší.
Takže Hodějáci, příští rok neseďte
doma a vyražte pobavit se do společnosti. Malou upoutávku najdete na přiložených fotografiích.
Pavel Sklenář
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Hodějický
zpravodaj

duben 2016

Zájezd do Prahy
Návštěva Senátu, Strakovy akademie
a Kramářovy vily, spojená s prohlídkou
těchto prostor, byla programem jednodenního zájezdu do Prahy ve středu
13. dubna 2016.
Obecní úřad v Hodějicích, za skvělé
podpory našeho spoluobčana Ing. Pavla
Dvořáka, vedoucího Úřadu vlády, a senátora Ivo Bárka, zorganizoval poznávací
zájezd. Pro účastníky této akce to byla jedinečná příležitost navštívit tři významná historická místa. Seznámili jsme se
s jejich historií, s příběhy bývalých majitelů počínaje Albrechtem z Valdštejna
a konče manžely Kramářovými. Součástí
již zmíněných objektů byla prohlídka
přilehlých zahrad, v případě Kramářovy

Náv‰tûva Prahy

vily spojená i s jedinečným výhledem na
Prahu.
V odpoledních hodinách, při probíhající prohlídce zasedací místnosti Úřadu
vlády, nás poctil krátkou návštěvou předseda vlády pan Bohuslav Sobotka. Měli
jsme příležitost s ním pohovořit a položit
i otázky, na které jsme dostali bezprostřední a potěšující odpovědi.
Celý den nás provázelo příjemné počasí, pohodlná cesta autobusem a v závěru
občerstvovací zastávka při cestě domů.
Velký a upřímný dík patří všem, kteří
počínaje první myšlenkou zorganizovat
zájezd a konče návratem zpět do
Hodějic, nevšední zážitek podpořili
a zorganizovali.
Dana Mazuchová

Spoleãná fotografie s na‰ím prÛvodcem Pavlem Dvoﬁákem
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