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Jaro v ZŠ Hodějice

Den otevﬁen˘ch dveﬁí ve ‰kole

S

příchodem jara se v naší škole uskutečnily hned dvě akce určené širší veřejnosti. Dne 23. 3. 2018 se konal Den
otevřených dveří. V tento den se v odpoledních hodinách po chodbách neproháněli žáci, ale procházeli se zde všichni návštěvníci, kteří byli zvědaví na to, jak to
u nás ve škole vypadá. Mezi návštěvníky
byli nejen pamětníci, kteří si přišli zavzpomínat, ale i budoucí prvňáčci s rodiči, kteří chtěli tu svoji budoucí školičku
trochu poznat. O 14 dní později, 5. 4. 2018,
už přišli nastrojení, natěšení a někteří
možná i s trochou strachu k zápisu. Počáteční obavy se rychle rozplynuly a děti
se s nadšením pustily do úkolů, které si
pro ně paní učitelky připravily. Splnily je
na jedničku a my už se teď těšíme na
spoustu šikovných dětí, které k nám v září
nastoupí do první třídy.

S některými se uvidíme již v průběhu
měsíce května, kdy se na naší škole budou
konat edukačně stimulační hodiny pro
budoucí prvňáčky. V těchto hodinách
mají děti s rodiči šanci vyzkoušet si práci
ve škole „nanečisto“, mají možnost poznat své nové kamarády a paní učitelky,
aby se v září nadšeně pustily do práce už
doopravdy.
Kromě zápisu do první třídy nás v měsíci dubnu čekají i další akce a činnosti,
které zatraktivňují dětem jejich pobyt ve
škole. A protože se v hodějické škole
chceme všichni cítit dobře, zapojili jsme
se s žáky do celorepublikové akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Areál školy
a jeho nejbližší okolí jsme si „zušlechtili“
tak, aby se nám všem líbilo a cítili jsme se
v něm bezpečně.
Bezpečnosti se týká i projekt Bez-

pečný pes. Do školy za námi přijedou
lektoři – kynologové, kteří seznámí děti
se svými pejsky, s jejich chováním, naučí
děti znát řeč psího těla a rozpoznat varovné psí signály. Zajímavé určitě budou ukázky agility, dog-dancingu a techniky, které mohou dětem pomoci
v případě útoku psa.
Další neméně zajímavou akcí bude Den
africké kultury. Děti se v tento den vydají
na výlet k rovníku. Seznámí se s životem
v afrických zemích, který je od toho našeho značně odlišný. Budou mít možnost
vyzkoušet si hru na domorodé nástroje
a určitě uvidí spoustu krásných obrázků
tamní přírody, díky nimž si lépe představí, jak to na vzdáleném kontinentu vypadá, jací tam žijí lidé a jaká je jejich kultura.
(pokračování na straně 2)
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Jaro v ZŠ Hodějice
V druhé polovině dubna zahájíme každoroční plavecký výcvik. Budeme opět jezdit do krytého bazénu ve Vyškově. V devíti
lekcích se žáci naučí základy plaveckých
technik, zásady bezpečného pohybu v bazénu a určitě si i zadovádí ve vodě pod vedením instruktorů z plavecké školy.
Čekají nás nejen sportovní aktivity, ale
i ty kulturní. Vypravíme se do divadla Radost v Brně na představení Kubula a Kuba
Kubikula. Návštěva brněnského divadla je
pro žáky vždy velkým kulturním zážitkem, proto věříme, že i toto představení se
dětem bude líbit.
A potom už přijde červen, měsíc očekávání konce školy a předávání vysvědčení. Aby čas čekání na prázdniny uběhl
dětem rychleji, uskutečníme ve škole
ještě několik akcí: oslavu Dne dětí
a školní výlet. Pro letošní výlet jsme vy-

Den otevﬁen˘ch dveﬁí ve ‰kole

brali Archeoskanzen Modrá, který se nachází na okraji vesnice Modrá v okrese
Uherské Hradiště. Jedná se archeologický
skanzen představující život obyvatel
Velké Moravy. Hned kousek vedle se nachází areál Živá voda, ve kterém se seznámíme s životem ve vodě i kolem ní,
s vodními živočichy a rostlinami řeky Moravy. Získané informace se určitě žákům
budou hodit v hodinách vlastivědy, přírodovědy a prvouky.
I když to díky všem plánovaným akcím
může vypadat, že na učení nezbude čas,
opak je pravdou. Dny mezi výše zmiňovanými činnostmi vyplníme učením a pilnou prací, abychom na prázdniny odcházeli s pocitem, že si je všichni opravdu
zasloužíme.
Petra Holoubková
Zápis v Z· Hodûjice

Zápis v Z· Hodûjice
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodějice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Hodějice dne 27. 12. 2017

Usnesení č. 2
program dnešního zasedání.

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:

Usnesení č. 3
Smlouvu o zřízení věcného břemene s názvem „Hodějice, kabel NN Obdržálek“
č. PV014330045356/001 za jednorázovou
náhradu 4.500 Kč bez DPH. Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu Ing. Petra Plotěného
a Mgr. Vladimíru Durdovou.
Usnesení č. 2
Program dnešního zasedání.
Usnesení č. 3
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Hodějice,
příp. NN Uher č“ č. 1030040571/001 za
jednorázovou náhradu 1.500 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4
Plán inventur na rok 2017 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010.
Usnesení č. 5
Složení hlavní inventarizační komise –
Ing. Jiří Florian – předseda, Tereza Hrabovská – členka, Mgr. Lukáš Moravčík –
člen.
Usnesení č. 6
Rozpočet obce Hodějice na rok 2018 – na
straně příjmů částka 15 684 600 Kč, na
straně výdajů částka 15 684 600 Kč.
Zastupitelstvo obce Hodějice schvaluje
rozpočtový výhled na období 2019–2023.
Usnesení č. 7
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku č. 3/2017 s účinností od 1. ledna
2018.
Usnesení č. 10
Nenavýšení odměn zastupitelů od 1. 1.
2018.

Usnesení č. 4
Smlouvu o zřízení věcného břemene s názvem „Hodějice, příp. NN Štěpanovská –
č. PV014330045147/001 za jednorázovou
náhradu 3.500 Kč bez DPH. Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5
Smlouvu o zřízení věcného břemene s názvem „Hodějice, příp. NN Orság“ č. PV014330045140/001 za jednorázovou náhradu 1.000 Kč bez DPH.
Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s názvem „Hodějice, kabel
NN Obec ČS 1180“ č. 1030032458/002 za
jednorázovou náhradu 5.000 Kč bez DPH.
Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 715,
druh pozemku zahrada o celkové výměře
330 m2 v k.ú. Hodějice za částku 50 Kč
ročně mezi Obcí Hodějice a p. Bohumilem
Holoubkem. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Darovací smlouvu mezi Obcí Hodějice
a Dobrovolným svazkem obcí Ždánický
les a Politaví. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.

Berou na vědomí:
Usnesení č. 8
Rozpočtové opatření č. 9/2017.
Usnesení č. 9
Rozpočtové opatření č. 7/2017.

Usnesení č. 9
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hodějice a Tělocvičnou jednotou Sokol Hodějice. Současně pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:

Usnesení č. 10
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hodějice a Římskokatolickou církví Slavkov
u Brna. Současně pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

Usnesení č. 1
ověřovatele zápisu Blahoslavu Suchánkovu a Mgr. Lenku Záleskou.

Usnesení č. 11
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hodějice a Sdružením hasičů Čech, Moravy

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Hodějice dne 21. 2. 2018

a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů
Hodějice. Současně pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hodějice a Českým svazem včelařů, z.s., základní organizací Slavkov u Brna.
Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hodějice a Moravským rybářským svazem, z.s.,
pobočným spolkem Slavkov u Brna. Současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 14
Rozpočtové opatření č. 1/2018.
Bere na vědomí:
Plán kontrolní činnosti kontrolního a finančního výboru Obce Hodějice na rok
2018.
Ing. Jiří Florian, starosta

Rekonstrukce
školního
dvorečku
Koncem března
byla zahájena rekonstrukce dvorku
v mateřské škole,
spočívající v odstranění stávajícího drolícího se betonu a obrubníku, včetně
podkladních vrstev. Právě probíhá
osazení nových obrubníků, pokládka
zámkové dlažby, oprava a usazení nového roštu dešťové kanalizace. Realizaci provádí firma Michal Bureš a Michal Tišnovský. V zimních měsících
zaměstnanci OÚ instalovali nový plot
z dřevěných palubek, odstranili rezavé zábradlí kotelny a nahradili ho
dřevěným, doplněným kari sítí, která
bude zachytávat míče a puky při
hrách dětí. Po dokončení povrchových úprav bude provedena montáž
nové brány. Vše bude dokončeno dle
smlouvy do konce dubna. Děti tak
získají bezpečný a estetický prostor
k venkovním hrám.
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Hodějáci milují vodku a Hašlerky
V sobotu 7. 4. 2018 se pořádala celostátní
úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ke které se přidali i někteří občané Hodějic.
Dali si za cíl uklidit naši obec a okolí. Úklidových nadšenců nebylo mnoho, zato odpadků
bylo hodně a překvapivé byly také nalezené
věci – umývadlo, několik druhů bot, části aut,
pneumatiky, nepoužitý balík plen, batoh s oblečením, plno igelitů, plechovek od piva, ale
naprostými vítězi mezi nálezy se stávají bonbony Hašlerky různých výrobců a vodka. Neuvěřitelné množství obalů od těchto bonbonů je
rozeseto po celém okolí Hodějic, ale hlavní ulice
v Hodějicích vede. Lahve od vodky byly také
všude, zvláště na úseku Fenstar–Křižanovice,
což nás může trochu utěšit, že konzumenti mohou být i z jiné obce než od nás. Při sobotním
úklidu jsme sesbírali plnou vlečku odpadu.
Tento článek berte s nadsázkou, ale určitě
většina z nás chce žít v pěkném prostředí čisté
vesnice a užívat si krásné přírody, kterou tu
máme. Tak se podle toho i chovejme.
Vlaďka Durdová
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Zápis dětí do Mateřské školy Hodějice
Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům,
že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018–2019 se bude
konat ve středu 9. května od 8.30 do
11.30 hodin v ředitelně MŠ.

Žádosti o přijetí si můžete stáhnout na
www.mshodejice.cz, nebo si je vyzvednout přímo v mateřské škole.
V den zápisu si můžete se svými dětmi
prohlédnout prostory mateřské školy. Po-

drobné informace, včetně nových kritérií
pro přijímací řízení naleznete také na webových stránkách.
Co vzít s sebou
K zápisu přineste vyplněnou žádost,
potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonného zástupce,
cizinci povolení k pobytu, děti se speciálně vzdělávacími potřebami vyjádření
z poradenského zařízení (SPC, nebo PPP).
Upozorňuji také, s ohledem na kritéria
pro přijetí, že trvalý pobyt v Hodějicích
musí být prokazatelně doložen, proběhne
kontrola přímo na evidenci obyvatel na
OÚ Hodějice.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých dětí na
vstupních dveřích školy i na webových
stránkách od 25. 5. do 8. 6. 2018.
V seznamu nemohou být uvedena
jména dětí, budou přidělena registrační
čísla k vaší žádosti v den zápisu.
Miroslava Horáčková

Místní akční skupina Slavkovské bojiště
v prvních výzvách podpořila 20 žadatelů
z území a vznik 5 pracovních míst
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě
výzvy na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena
z Operačního programu Zaměstnanost
pro zájemce na založení a provozování
dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy byl
podpořen provoz příměstského tábora
v Blažovicích v celkové výši 1 038 750 Kč.
Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce
žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to
celkem 10, zájem byl především o nákup
zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj
svých činností – např. na pořízení nářadí,
nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem
bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši 4 551 358 Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých žádostech zavázali,
že v souvislosti s projektem vytvoří nová
pracovní místa. Kozí farma z Vážan nad
Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, ze-

mědělec z Rašovic s nákupem traktoru
hledá nového traktoristu, firma z Bučovic
rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která
vyžaduje i nové pracovní místo, atd. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních
míst minimálně na tři roky.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské bojiště na květen tohoto roku.
V současnosti jsou otevřeny pro příjem
žádosti tři výzvy MAS z Operačního programu Zaměstnanost, a to v těchto opatřeních – Podpora zaměstnanosti, Rozvoj
sociálních služeb a opět Prorodinná opatření na vznik dětských skupin, příměstských táborů nebo školních klubů.
Školení pro žadatele v těchto výzvách se
budou konat v úterý 17. 4. (Rozvoj sociálních služeb), ve čtvrtek 19. 4. (Podpora
zaměstnanosti) a ve čtvrtek 26. 4. 2018
(Prorodinná opatření) vždy v 16 hodin
v Hruškách u Slavkova v prostorách hasičské zbrojnice.
Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné
realizaci projektu, u opatření z Operač-

ního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací
přes místní akční skupiny je nižší podíl
spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách
www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

hodějice 4/18_hodejice_duben 25.04.18 8:04 Stránka 6

Hodějický
zpravodaj

6

duben 2018

Slavkov začal stavět
Pomník
Jakuba Marka cyklostezku do Hodějic
Jakub Marek se narodil 26. dubna
1884 a padl v boji za práva dělnictva
dne 28. listopadu 1905.
Obec Hodějice zrenovovala pomník
Jakuba Marka, celkové náklady činily
35.991 Kč.

Pohﬁeb J. Marka

Konečně je to tady! Stavba cyklostezky
ze Slavkova u Brna do Hodějic byla zahájena. První cyklisté se na ní můžou
projet už za čtyři měsíce, tedy začátkem
září. Dva a půl kilometrů dlouhá cyklostezka bude začínat naproti čerpací stanici v Bučovické ulici. Trasa dále povede
souběžně se severní stranou silnice
III/0501 až k mostu na I/50 přes
Němčanský potok. Prostor pod mostem
bude mírně upraven tak, aby bylo možné
ho bezpečně podejít.
„Dále vede trasa podél pravého břehu
Němčanského potoka, který se přejede
za využití stávajícího mostku a napojí se
na komunikaci u areálu společnosti
Fenstar. Cyklostezka bude vhodná jak
pro kola, tak i pro inline brusle. Široká
bude tři metry. Na její trase bude k dispozici jedna odpočívka s lavičkou a dvě

místa se stojany pro kola,“ popsal vedoucí odboru správy majetku a investic Petr
Lokaj.
Díky této stezce a zejména bezpečnému překonání silnice I/50 se cyklistům
ze Slavkova otevírá možnost napojení se
na cyklotrasu č. 507, kterou se můžou
vydat buď směr Moravský kras, nebo
Ždánický les. Cyklostezka usnadní také
cestování za prací. Propojuje totiž hned
dvě průmyslové zóny, v nichž jsou zaměstnány stovky lidí.
Projekt je financován z 85 procent
z Integrovaného regionálního operačního programu (+ dalších 5 % ze státního
rozpočtu). Celkové náklady se vyšplhají
na téměř 21 milionů včetně DPH. Město
Slavkov u Brna jej spolufinancuje částkou téměř tří milionů korun.
vs

Plánek cyklostezky

Jaro a pranostiky
Březen je první jarní měsíc. Astronomické jaro začalo letos dne 20. března
v 17.16 hodin. Březen byl letos studený
a teploty jak na houpačce. Sluníčka jsme
užili jen velmi málo, zato nás trápil studený severovýchodní vítr téměř každý
den.
Zápis počasí a každodenní teploty
jsou jedním z úkolů kronikáře. Můj kalendář je tímto hustě popsaný. Na konci
každého měsíce učiním shrnutí a připíši patřičnou pranostiku. Ta letošní
březnová pranostika zní: Zima, kterou

Tomáš nese (7. 3.), ještě dlouho s námi
třese. A to je pravda.
Z těch známých a méně známých pranostik vybírám: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Hřmí-li
v březnu, sněží v máji. Březnové slunce
má krátké ruce. Kolik mlh v březnu, tolik
lijavců v červenci. Suchý březen, mokrý
máj, bude humno jako ráj. Josef (19. 3.)
otevírá bránu jaru. Březnové mrazy nikdy neschází. Panská láska, ženská chuť
a březnové počasí nejsou stálé. V březnu
vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok

jest. Hříbě, štěně a dítě březnové dobré
bývá. Aprílové počasí má daleko do
krásy. Hřmí-li v dubnu – konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. Poslední dotek zimy přichází někdy drze
i v pokročilém jaru.
Pranostik je však mnohem více. Některé pranostiky jsou dosud pravdivé
a splňují to, co předvídají. Všechny však
vymysleli naši dávní předkové podle pozorování přírody a povětrnostních pravidel.
Kronikářka obce
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Šibřinky 2018 na sokolovně
V sobotu 27. 3. 2018 uspořádal Sokol
Hodějice tradiční šibřinky. Odpoledne
byla sokolovna plná dětí v kostýmech pohádkových a seriálových postaviček,

které si přišly užít odpoledne. Na sále sokolovny byla pro ně připravena řada zábavných her a soutěží a nechyběla ani
diskotéka. Na závěr odpoledne proběhlo

losování dětské tomboly. Večer vystřídali
dětské masky dospěláci, převlečení do
nápaditých kostýmů a letošní maškarní
ples si všichni náležitě užívali. Atmosféru
šibřinek vám přiblíží přiložené fotografie.
Pavel Sklenář
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Zasloužené ocenění
Nejlepší zaměstnanec České pošty za rok
2017, ocenění v kategorii „Nejlepší doručovatelka balíkových zásilek regionu“ se uděluje
Romaně Floriánové jako uznání za kvalitní

a spolehlivě odvedenou práci a příkladnou kolegialitu.
Paní Romana Floriánová (49 let) působí na
poště ve Slavkově u Brna už 17 let. Letos se jí

dostalo vyznamenání na celorepublikové úrovni. Byla vybrána jako nejlepší pracovnice
ve svém oboru a pozvána do
Prahy ještě s dalšími 34 oceněnými z celé republiky. Dne
31. 1. 2018 se všichni sešli
v Praze na Hlavní poště.
Jako dárek obdržela paní
Romana Floriánová Čestné
uznání, společnou fotografii,
křišťálový znak pošty a samozřejmě finanční odměnu.
Paní Romaně srdečně blahopřejeme a zároveň jsme
hrdi na naši hodějickou spoluobčanku.

Zajímavá beseda
Pozvání do Hodějic přijal pan Šidlík,
včelař a zároveň vedoucí kroužku mladých včelařů v Němčanech. Na besedě
dne 22. března jsme se dověděli mnoho
zajímavého nejen o včelách samotných,
ale i o medu, několika druzích medu, přivoněli jsme si k propolisu, viděli jsme
pěkné svíčky z voskových plástů, o léčivé vodě v blízkosti včelího úlu a další
zajímavosti. V diskusi p. Šidlík pochválil
mladé včelaře z Hodějic, dnes již studenty, Milana Kučeru a Milana Nepožitka, kteří byli velmi úspěšní i v nejvyšších soutěžích o včelaření.

Vše bylo doplněno promítáním
snímků. Ochutnali jsme i dva druhy
medu. Škoda jen, že na tak dobře připravenou akci ze strany hosta byl malý
zájem občanů.
A. Winterová

Plánované akce
19. 5. 2018 Vítání občánků
2. 6. 2018 Den dětí – Hodějická
olympiáda pro děti
8. 6. 2018 Noční pochod „Nočník“
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