ÚVODNÍ SLOVO

Pro většinu z nás
jsou prázdniny
časem odpočinku
a čerpání sil. Pro
naši obec to bylo
období plné práce.
Prázdniny jsou za
námi a děti z naší
základní školy
mohly jít od prvního dne do školy
po nově vybudovaném chodníku. Uskutečnili jsme první část opravy chodníků
ke škole, naproti pneuservisu a v Cihelně
a v současné době se dodělává druhá část
u zastávky Točna, naproti sokolovny
a k bytovkám. Chtěla bych poděkovat
všem občanům za toleranci a pochopení
při realizaci stavby. I díky vám práce běží
dle plánu a do konce října budeme mít
zdárně hotovo, pokud nás nezradí matka
příroda. Děkuji Michalu Burešovi a všem
jeho spolupracovníkům za skvělou spolupráci, zodpovědnost a profesionální přístup při realizaci stavby.
Poděkování patří i pracovníkům obecního úřadu. V průběhu prázdnin skvěle
zvládli péči o zeleň v obci, dokončili odstranění kůlů od stromů v biokoridoru
a v základní a mateřské škole udělali
údržbářské práce dle požadavků vedení
škol. Vašek Jeřábek se podílel i na údržbě
příkopu od poldru po koupaliště, který byl
zanesený, a voda při velkém dešti neměla
kudy odtékat. Do konce letošního roku
nás čeká údržba zeleně v okolí kostela
a příprava na novou výsadbu, kterou
chceme v příštím roce realizovat na vybraných plochách. Těším se s vámi na setkání při předvánočním setkání nebo při
rozsvícení vánočního stromu.
Blahoslava Suchánková
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ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 ZAHÁJEN

Měsíc školy je za námi a děti si rychle přivykly každodenním školním povinnostem
a radostem. V letošním školním roce navštěvuje naši školu ve 2., 3. a 5. ročníku 54
žáků, družina je naplněna 30 žáky. Nabídka mimoškolní zájmové činnosti je pestrá sportovní kroužek, kroužek Logic, polytechnický kroužek Šikulka a kroužek keramiky.
Nachystali jsme pro žáky na celý rok plno vzdělávacích akcí, o kterých si můžete přečíst více na našich webových stránkách, a také akcí kulturních, na kterých spolupracujeme s OÚ Hodějice.
Ráda bych vás tímto pozvala na akci spíše srdeční – na hudebně taneční večer naší
školy, který budeme pořádat v sokolovně 18. 10. 2019 v 18 hodin. Tento večer bude
věnován malé Nellince Cigánkové a finanční prostředky ze vstupného budou zaslány
na její transparentní účet. Věříme, že myšlenka je to pěkná, tak doufáme, že přijdete,
podpoříte vystupující děti a oceníte jejich snahu. Chtěla bych touto cestou poděkovat
našim bývalým žákům, kteří nabídli svou pomoc na tomto večeru a přijdou si s námi
zatančit a zazpívat. Celou tuto pozvánku bych zakončila jednou větou svého sedmiletého žáka: „Jsme přece z jedné dědiny, tak si musíme pomáhat…“ No, nejsou vaše děti
skvělé? Děkuji, že nás podpoříte.
Vlaďka Durdová

HASIČSKÁ SEZÓNA 2019
Blíží se konec roku, pojďme se tedy ohlédnout za uplynulou sezónou.
Možná si řeknete, že už je to nuda, ale letos to rozhodně nuda nebyla ani
na chvíli. Zranění hned v jarních měsících, proto bylo obtížné najet na
normální tréninky a potažmo závody.
Na proud jsme nominovali novou krev a právě pro něho byla účast velkou výzvou, stejně tak pro zbývající členy týmu. Na ostatních postech
zůstali zkušení harcovníci. I v dívčím týmu to nebylo tak lehké. Změna
postu, učení nových lidí dalo hodně práce, ale především získávání nových zkušeností. Zdálo se, že to půjde - ale ono ne! Neodpustilo si něko-
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lik zaváhání, kazila se základna, prostřiky na proudech atd...
Oba týmy se pravidelně účastnily
závodů na okrese Blansko, kde se
bohužel letos nedařilo, tak jako v loňském roce (družstvo mužů skončilo na
14. místě a družstvo žen na 10. místě
v celkovém pořadí). Družstvo mužů
se pravidelně účastnilo také závodů na
okrese Vyškov.
Poslední dvojkolo Velké ceny
okresu Vyškov odstartovalo v sobotu
31. 8. 2019 na hasičském cvičišti
v Hodějicích, kde nás po celý den
provázelo příjemné a slunečné počasí.
Celkem 17 týmů mužů, 6 týmů žen
a 2 týmy veteránů nad 35 let přijelo
urvat jedny z těch posledních důležitých bodů do celkového hodnocení,
neboť sezona se pomalu ale jistě blíží
svému konci. Mužům se bohužel
nezadařilo na domácí půdě. Za to na
prvním místě skončily Hostěrádky Rešov s časem 17:32, druhé místo
obsadily Šaratice s časem 17:60 a na
třetím místě Radslavice s časem
18:16. V ženské kategorii skončilo pořadí následovně. První místo obhájilo
domácí družstvo Hodějice s časem
16:93, druhé Křenovice s časem 19:40
a třetí Silůvky s časem 19:95.
V neděli 1. září se konalo poslední
a rozhodující kolo v Ivanovicích na
Hané, kde se družstvu mužů podařilo
zvítězit a tím si zajistit i celkové
prvenství ve Vyškovské lize.
V sobotu 5. října 2019 převzal tým
mužů ocenění „MISTŘI VELKÉ
CENY OKRESU VYŠKOV „za rok
2019“. Družstvo žen skončilo na
celkovém 8. místě, a to objely jen
2 závody na okrese Vyškov.
Družstvo mužů letos ještě čeká recesní soutěž „O PUTOVNÍ POHÁR
VŘSR” 2019 v areálu firmy FLÍDR
s.r.o. v Širokém Dole, za předpokládané účasti asi 150 týmů z celé republiky a Slovenska. Pro fanoušky
hasičského sportu bude celá soutěž ke
zhlédnutí online na stránkách
www.firetv.cz
Velké poděkování patří obci Hodějice, členům sboru dobrovolných hasičů a všem sponzorům za finanční
prostředky.
SDH Hodějice
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny a dovolené jsou za námi
a školní rok 2019-2020 je již v plném
proudu.
Červencového provozu MŠ využilo
celkem 15 dětí zaměstnaných rodičů.
Jakmile se školka vyprázdnila, začalo
velké malování všech tříd, chodeb
i provozních prostor. Opravovaly se
zídky na dvorečku, drobnými opravami prošla také dětská umývárna.
Všech 40 dětí (tj. celková kapacita
MŠ) již pravidelně dochází a slzičky
nově přijatých dětí již utíráme jen sporadicky. První měsíc jsme dětem
zpestřili dvěma divadelními

představeními a máme jich plno
naplánováno i v průběhu celého roku.
I v tomto školním roce pokračujeme
v projektu „Dráčkový víkend“, kdy
děti se svými rodiči zaznamenávají
společné zážitky s dráčkem Safirou.
Však ta si v loňském roce pěkně užívala! Navštívila spoustu rodinných
akcí, jak oslav, tak i mnoho výletů.
Navštívila například zoo ve Zlíně, byla
na koncertu Michala Davida, projela
Vysočinu, několikrát navštívila Jalový
dvůr, dokonce poznala lázeňský život
v Luhačovicích, jela vlakem do Kyjova, s několika kamarády pomáhala

ŽIJÍ MEZI NÁMI

V Čechách, na Moravě i na Slovensku

Zdeněk Musil je člověk s velkým
srdcem, pracovitý člověk, milovník
koní, chovatel drůbeže, králíků, holubů
i exotického ptactva a propagátor starého řemesla, zemědělec. O jeho poctivou a zodpovědnou práci je zájem
v České republice i na Slovensku. V letošním roce se již po osmé zúčastnil
Celoslovenských dnů poľa v Dvorech
nad Žitavou okres Nové Zámky. Nevynechal ani jediný ročník a dokázal sem
přivést další 3 majitele koní. V orbě se
utkalo celkem 9 účastníků, 5 ze Slovenska a 4 z ČR. ČR získala první čtyři
místa. V červnu tak jako každý rok se
účastnil se svým spřežením dopravní
nostalgie v Brně. Ani oslavy 150 let dopravního podniku města Brna se neobešly bez Zdeňka Musila a jeho koní.
V srpnu projel s koňkou z Moravského
nám. k Semilasu, kudy právě před 150
lety projela první tramvaj tažená koňmi.
31. 8. byl účasten na výstavě kolejových
vozidel , kde opět zapřáhl své koně do
koňky. V červenci převzal z rukou
Olomouckého hejtmana ocenění ministra kultury - Prestižní cenu za uchování a záchranu řemesel v oboru kočí vozatajství a ocenění za dlouholetou
spolupráci s muzeem kočárů v Čechách
pod Kosířem při restaurování a účasti na
mezinárodním srazu mistrů řemesel kolářského a kočárnického a mistrů opratí
pod názvem JOSEFKOL. Ocenění pře-

vzal právě při účasti na již 12. ročníku
JOSEFKOLU v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Zdeněk sám se
účastnil po osmé. Poprvé jel na Josefkol
sám, po tom, co byl osloven na přehlídce
v Uhřicích se svojí bryčkou. Postupně s
ním začali jezdit i ostatní kočí. Letos přivedl na tuto akci celkem 7 svých přátel,
kteří předvedli různá zápřeží. Další akce,
které se zúčastnil, byl Chovatelský den
v hřebčíně Tlumačov. Jedinečnou ukázkou byla pětice svatebních zápřeží, která
se prezentovala krojovanými svatbami
z různých koutů Moravy a Slezska.

s přípravou oběda či večeře, procházela se tajemným nočním lesem až
v Blansku, byla si také zalyžovat ve
Špindlerově mlýně, navštívila vědecké
centrum Vida v Brně, byla i v zahraničí, na Slovensku, ve skicentru, dále
ještě v Jeseníku, ve Frýdku Místku, na
hradě Helfštýně, v Beskydech na Pustevnách, v Hukvaldech, na Dolní Moravě a mnoha jiných krásných míst
v našem okolí. Safira se těší na opětovné společné prožitky a hlavně na
vyprávění zážitků s kamarády a prohlížení fotografií ve třídách.
Miroslava Horáčková

Zdeňkovo zápřeží bylo označeno jako
nejúspěšnější. Vezl na svém svátečně
vyzdobeném košinovém voze svou
dceru Zdenu, která oblékla zhruba 200
let starý tuřanský kroj. Se svým košiňákem a žebřiňákem měl další velký
úspěch a skvělý ohlas na národní výstavě hospodářských zvířat, kde předvedl Moravské dožínky. V září na akci
Jihomoravské dožínky jel s nazdobeným
žebřiňákem z Mendlova náměstí do
pivovarské zahrady v Brně. S košiňákem na této slavnosti jela jeho dcera
Zdena. Na mistrovství Slovenské republiky v Nitře se umístil na 4. místě
v orbě. Účastnilo se 12 oráčů, z toho
3 zástupci z ČR.
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Zástupci ČR se všichni umístili do
4. místa.
Zdeněk natáčel s Českou televizí
3 minuty z… do Zpráv z regionu, kde
předvedl kočáry, které vlastní. Čeká ho
ještě natáčení pro pořad Dobré ráno, kde
předvede starý způsob obdělávání půdy.
Tímto výčet jeho aktivit zdaleka nekončí, protože další velkou zálibou
Zdeňka je drůbež, holubi a králíci. Na
výstavě v Jiříkovicích měl 4 voliéry
a 3 obdržely čestné ceny v kategorii
drůbež a jedna cena za králíka - Český
albín. Účastnil se propagační akce
v Hošticích - Herolticích, jejímž cílem
bylo přilákat k chovatelství nové zájemce. Do konce roku se chce ještě se
svou drůbeží zúčastnit okresní výstavy
v Křenovicích. Na celostátní výstavě
v Lysé nad Labem bude vystavovat drůbež a holuby Kapucíny za okres Vyškov.
Zúčastní se i Jihomoravské výstavy
králíků, drůbeže a holubů se svou drůbeží. Zdeněk je členem klubu chovatelů plymutek ČR a Slovenska. Na
speciální výstavě v Chlumci nad

Cidlinou budou vystavovat chovatelé
z celé ČR a Slovenska. Zdeněk zde bude
vystavovat své plymutky bílé a černé.
Přeji Zdeňkovi hodně energie a hlavně
pevné zdraví, aby mohl své aktivity a re-

prezentaci Hodějic provozovat ještě
dlouhá léta.
B. Suchánková

VYHODNOCENÍ CYKLOAKCE "ZA POZNÁNÍM SVÉHO KRAJE"

Letošní slavnostního zakončení cykloakce DSO Ždánický les
a Politaví "ZA POZNÁNÍM SVÉHO KRAJE" se ujala členská
obec Uhřice. Na hřišti "Lednice" se sešli nejen příznivci cyklosportu, ale i konzumenti guláše a točeného zlatavého moku.
Každý účastník, který na konci srpna odevzdal vyplněnou průkazku, si při prezentaci vyzvedl dárky - USB flash disk, svítící
ventilky na kolo a reflexní přívěšek. Ti z účastníků, kteří zároveň
měli vyplněnou i kartu se soutěžními otázkami, obdrželi ještě ručník. Odměnou pro každého účastníka jsou za objetí všech členských obcí nejen tyto dárky, ale i poukázky na občerstvení pořádný řízek a pití dle výběru a soutěžní lístek do tomboly. Pořadatelská obec Uhřice podle mého velmi dobře doplnila program
cykloakce o soutěž o nejlepší guláš a aby to bylo něčím dobrým
zapít, měli jsme možnost ochutnat pivo z malého pivovaru, děti
mohli využít skákací hrad nebo si nechat vytvořit umělecké dílko
na tvář. Paní, která malovala na obličej, vytvořila neuvěřitelně
krásná umělecká díla. To vše bylo za doprovodu hudební skupiny
Vonička V-Band. Program vyhodnocení měl ještě dvě doprovodné akce, a to dva vstupy o poskytování první pomoci spojené
s vyplněním dotazníku, který byl účastníky akce odevzdán, a před
losováním tomboly byli vylosováni tři účastníci, kteří získali
chytrý náramek. Další akcí, kde mohli účastníci svým pohybem
přispět na dobrou věc, byla akce nadace skupiny ČEZ. Charitativní akce Nadace ČEZ dala letos odpočinout unaveným nohám
návštěvníků, a za účelem podpory dvou dobročinných projektů
zapojila energii jejich horních končetin. Kola dvou handbiků se
v průběhu odpoledne roztáčela ostošest a po převedení na finanční částku vybraných projektů generovala přes 100 tisíc
korun. Na závěr byla losována pro účastníky cykloakce tombola,
dary do tomboly věnovaly jednotlivé členské obce. Hlavní cenou
je horské kolo, které věnuje pořadatelská obec. Pokud se i vy

chcete zapojit příští rok do poznávání našeho kraje, průkazky na
cykloakci jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Myslím si, že
zdravý pohyb nikomu neuškodí, poznáme okolní obce a ještě
k tomu si užijeme skvělé odpoledne při ukončení akce. Nechte telefony, počítače, tablety a další elektroniku doma a ukažme ostatním obcím příští rok, že lidí, kteří v Hodějicích sportují, je daleko
víc.
B. Suchánková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 5. 10. 2019 se konalo v naší zasedací síni OÚ Hodějice Vítání občánků. Byli přivítáni tři noví občánci
Hodějic - Anna Hlaváčková, Štěpán Novotný a Filip Lokaj. Přejeme všem dětem hodně zdraví, rodičům
plno radosti, klidu a pohody. Děkujeme dětem ze ZŠ Hodějice za kulturní vystoupení, které si pro tuto slavnostní
chvíli připravily.
Vlaďka Durdová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Z 22. 6. 2019

Barborka Frnková

říjen 2019
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ROK S FOTBALOVOU PŘÍPRAVKOU
Rok se s rokem sešel a malí hráči
přípravky TJ Hodějice mají za sebou
první působení ve fotbalové soutěži.
Na pravidelných trénincích a v odehraných zápasech získávali během celého roku cenné zkušenosti, které
velmi dobře využili na přátelském turnaji v sobotu 21. 6. 2019 v Šaraticích. I přes vysoké teploty, početná
družstva soupeřů a pár utržených gólů
se našim podařilo vyhrát. Porazili
družstva ze Šaratic, Heršpic, Kobeřic,
Vyškova a získali tak pohár pro vítěze.
Při vyhlašování výsledků všichni napjatě čekali, jak to dopadne. A nakonec
to dopadlo, vyhráli jsme! Konečně se
tak zúročila snaha nejen dětí, ale i trenéra, který vždy trpělivě vysvětluje
a vysvětluje. Velkou pomocí jsou
dětem i rodiče, kteří je ochotně vozí na
tréninky a zápasy.
Po měsíční prázdninové přestávce
začaly děti zase pravidelně trénovat,
a to každé úterý a pátek od 17:30 do
18:30 hod. V srpnu děti sehrály přátelské zápasy s týmy z blízkých vesnic
a od září naskočili hráči opět do sou-

těže. Ne každý odehraný zápas končí
vítězně, přesto se děti na tréninky a zápasy připravují s radostí. Pro nás rodiče je velkým kladem právě to, že
tráví svůj volný čas na čerstvém vzduchu v partě kamarádů se společným
zájmem.
Tímto bychom chtěli pozvat
všechny kluky a holky, kteří rádi bě-

hají za míčem, aby za námi přišli
a přidali se k nám.
Nábor nových dětí probíhá každé
úterý a pátek od 17:30 hod. na fotbalovém hřišti. Více informací poskytne trenér p. M. Sedláček na tel.
čísle 732201326.
Petra Holoubková
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PÁLENÍ KLESTÍ

Nastává podzim a s tím i úklid zahrádek a polí. Jenže kam s tím vším nepořádkem? V naší obci můžeme využít sběrného
dvoru, použít kompostéry. I přes poskytnutí kompostérů do domácností a možností odevzdání na sběrném dvoře využívají občané pálení.
Ovšem i toto pálení má svá pravidla, tak jako všechno. Tyto povinnosti vyplývají ze zákona o požární ochraně č. 133/1985
Sb. Tento zákon v první řadě rozlišuje, jestli pálení provádí fyzická osoba (občan), nebo právnická osoba. Dále je nutné se řídit
Obecní vyhláškou, pokud ji má obec schválenou.
Fyzická osoba může provádět kontrolované spalování, pod neustálým dozorem osoby starší 18 ti let. Je vhodné mít připravené hasební prostředky jako lopaty, písek, vodu.
Je zakázáno rozdělávat ohně při silném větru, v období sucha, nebo v blízkosti lesa min 50m. Také je zakázáno plošné vypalování trávníků, mezí a polí, za což hrozí pokuta až 25 000Kč.
Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší (§ 23 zák.č. 201/2001 Sb) lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálení plastů, gum, polystyrénu a podobných materiálů
se občan dopouští přestupku. Za nějž může být uložena pokuta až do výše 50 000Kč.
Při pálení je třeba dbát ustanovení (§ 1013 zák.č. 89/2012 Sb.) občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet
všeho, co způsobí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na
pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Na fyzické osoby (občan) se nevztahuje ohlašovací povinnost při pálení na příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Nicméně
při spalování většího množství, nebo na místech, kde by to mohlo být zaměněno za požár, je vhodné tuto skutečnost nahlásit
a předejít tím pokutě a zbytečnému výjezdu hasičských jednotek.
Toto hlášení na HZS lze jednoduše provést na stránce paleni.izscr.cz (nové pálení), kde se vyplní 8 údajů o pálení. Nebo pomocí telefonu na č. 950 640 404. Toto je pouze hlášení hasičům pro případ, že by někdo vaše pálení nahlásil jako požár, nejedná
se o povolení!!
Právnické a podnikající fyzické osoby nesmí podle zákona provádět vypalování prostor. Pokud jsou ale stanovena opatření
proti vzniku a šíření požáru a po oznámení na HZS, lze provést spalování hořlavých látek na volném prostranství. Právnické
a fyzické podnikající osoby se vystavují v případě vyhlášení poplachu, který musí řešit HZS v součinnosti s policií ČR
finančním postihem do 500 000Kč.
Velitel ZJ SDH Hodějice, Ladislav Kolečko

!
!
!
!
!
!

Hudebně tane+ní ve+er Základní (koly Hodějice
Pátek 18. 10. v 18 hodin
Sokolovna Hodějice
Program: Vystoupení sou+asn*ch i b*val*ch )áků a příznivců (koly
Vstupné dobrovolné, v*tě)ek bude věnován na transparentní ú+et Nellinky
Cigánkové
2601627481/2010
Na ú+et je mo)né přispět kdykoli v průběhu roku.
!
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BARTOLOMĚJSKÉ HODY

říjen 2019

Poslední srpnový týden byl v naší obci opět ve znamení příprav na bartolomějské hody. Pořádající členové hodějického Sokola ve spolupráci
se stárky a ostatními dobrovolníky odvedli kus práce pro zachování tradičního svátečního ukončení prázdnin v Hodějicích. A důkazem toho,
že ctíme tradice je to, že máju u nás stále stavíme rukama hodějických chlapů a ne jeřábem, jak v některých okolních dědinách. Kolik úsilí je
nutné vynaložit k postavění máje je vidět na přiložených fotografiích. Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k zdárnému průběhu letošních hodů.
Za TJ Sokol Hodějice Pavel Sklenář
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TRPĚLIVOST RŮŽE, ALE I MEDAILE PŘINÁŠÍ - TEREZKA JEŘÁBKOVÁ

Terezka se přihlásila do taneční školy Martiny Bartuschkové ve Slavkově a po krátké době se dívky začaly
zúčastňovat soutěží. Na soutěži Mia Festival 15. 4. 2018 v Otrokovicích získaly krásné 2. místo. Na soutěži o postup
na Mistrovství Moravy dne 29. 4. 2018 zvítězily, a tedy i postoupily. Toto mistrovství - Czech Dance Tour - Mistrovství
Moravy proběhlo 1. května 2018 a Terezka se svým týmem získaly krásné 3. místo. Na Mistrovství České republiky
v Jablonci nad Nisou získaly 3. místo a postoupily tak na Mistrovství světa,
které se konalo 18. - 24. 11. 2018 v Liberci v centru Babylon. Děvčata zde
získala 3. místo ve své kategorii. V roce 2019 se opět zúčastnily Mistrovství
Moravy Czech Dance Tour a získaly tentokrát 1. místo
V. Jeřábek

Přejeme Terezce i jejímu týmu hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17. 7. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují :
Usnesení č. 3
Přijetí prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu na pozemcích par.
č. 1077/4 a 1077/5 v k. ú. Hodějice v hodnotě 186 198 Kč do majetku
obce.
Usnesení č. 4
Smlouvu o služebnosti k pozemku par. č. 1077/5 v k. ú. Hodějice
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a fi. Milmar,
spol. s.r.o., IČO 255 54 034, Křižanovice 254, 685 01 Křižanovice a
pověřuje starostku podpisem smlouvy a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 5
Smlouvu o služebnosti k pozemku par.č. 1077/4 v k. ú. Hodějice mezi
obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a fi. Sarda MedTech, s.r.o., Topolová 1418, 68401 Slavkov u Brna, IČO 27685691
a pověřuje starostku podpisem smlouvy a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 6
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům par. č. 597/2, 597/3, 743/4, 566/1, 566/3, 565/7,
566/14, 562/2 v k. ú. Hodějice mezi Marek Brtník, Slovákova 391,
684 01 Slavkov u Brna, IČO 70499497 a obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Smlouvu č. SPP/014/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospo-

dářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 410/13,
68201 Vyškov, IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 8
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Zdeňkem Musilem, Hodějice 133, 684 01, RČ 560912546
na pozemky dle dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě na dobu 5 let za
nájemné 15 898 Kč (slovy patnácttisícosmsetdevadesátosmkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Miroslavem Lotrekem, Hodějice 17,68401, RČ
6903044676 na pozemky dle dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě na
dobu 5 let za nájemné 1 487 Kč (slovy tisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 10
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Zdeňkem Musilem, Hodějice 133, 684 01, RČ 560912546
na pozemek par. č. 760 v k. ú. Hodějice na dobu 10 let za nájemné 50
Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 11
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Tomáš Přikryl, Hodějice 73, 684 01, RČ 910815/4209 na
pozemek par. č. 774 v k. ú .Hodějice na dobu 10 let za nájemné 50
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Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 291773 a panem Navrátilem Jiřím, Heršpice 70, 684 01, RČ
6506271101 na prodej pozemku par.č. 409/1a za částku 14 450 Kč
(slovy čtrnáctisícčtyřistapadesátkorunčeských ) a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15
Rozpočtové opatření 6/2019.

Zastupitelé obce Hodějice neschvalují:
Usnesení č. 13
Prodej pozemků par.č. 62 a 65 v k.ú. Hodějice.

Zastupitelé obce Hodějice berou na vědomí:
Usnesení č. 14
Rozpočtové opatření 5/2019
Usnesení č. 16
Schválený závěrečný účet DSO Ligary.
Usnesení č. 17
Schválený závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20. 8. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 3
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Janou Olšovou, Hodějice 262, 684 01, nar. 17. 12. 1967 na
pozemek par.č. 467 v k.ú. Hodějice na dobu 10 let za nájemné 50 Kč
(slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 4
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Bronislavou Kozmonovou, Hodějice 99, 684 01, RČ
605112/1009 na pozemky par.č. 700/2 a 701 v k.ú. Hodějice na dobu
10 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Lucií Pospíšilovou, Hodějice 285, 684 01, RČ 775412/4730
na pozemek par.č. 127 v k.ú. Hodějice na dobu 10 let za nájemné 50
Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Nájemní smlouvu č. CBN - 100619 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41,684 01, IČO 291773 a firmou Cosmotron Bohemia, s.r.o., Pančava 415/11, 695 01 Hodonín, IČO 25518453 na používání systému
ARL a hardwarového vybavení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 1000,- Kč ročně + DPH, za rok 2019 500,- Kč +
DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Účastnickou smlouvu EPP na poskytování mobilních a telefonních
služeb dle přiložené finanční nabídky mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681 na dobu 24 měsíců a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Stanovisko pořizovatele změny č. 3 ÚP Hodějice ze dne 16. srpna
2019, č.j. SU/VL 1469-64634-19/ 12237-2019/Rol
Usnesení č. 9
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská
škola Hodějice a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 10
Rozpočtové opatření 7/2019.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 18. 9. 2019
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
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Usnesení č. 3
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Mgr. Radek Tesařík, Křižanovice 61, 68501, nar. 12. 12.
1966 na pozemek par.č. 286 v k.ú. Křižanovice na dobu 10 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Mgr. Vlčková Jana, Boženy Němcové 3207, 40747 Varnsdorf, nar. 28. 2. 1973 na pozemky par.č. 299 v k.ú.Křižanovice na
dobu 10 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Skokanová Dana, Křižanovice 98, 68501, nar. 20. 8. 1974
na pozemek par.č. 279/2 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Ducháčková Olga, Křižanovice 62, 68501, nar. 11. 4. 1957
na pozemek par.č. 282 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Anna Hanousková, Křižanovice 65, 685 01, nar. 6. 8. 1947
na pozemek par.č. 296 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO
291773 a Ing. arch. Karlem Bařinkou, IČ 16330404, Trnkova 146,
628 00 Brno. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 9
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků obec Hodějice –
chodníky od školy, Cihelna, u pneuservisu, naproti sokolovně, u zastávky Točna a k bytovkám“ mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 291773 a IP Solution for your living s.r.o. , Bednaříkova
2893/1a, 628 00 Brno, IČO 04526058 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 10
Smlouvu č. 1030051914/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01, IČO 28085400 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 11
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. ÚZSVM/BVY/4429/2019-BVYM(č. 8/19/Rp-2501/2005/BVY)
mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 128 00 Praha 2,
Územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Vyškov, Masarykovo
náměstí 165/16, 68201 Vyškov, IČO 69797111 a obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 12
Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Usnesení č. 14
Smlouvu č. 2010094 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Monikou Zápotočnou, Hodějice 166, 68401, IČO
75478889 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Zastupitelé obce neschvalují:
Usnesení č. 13
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1180/152 v k.ú. Hodějice.
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ZODPOVĚDNOST A TOLERANCE KE SVÉMU OKOLÍ

Na psí téma jsme již psali v předchozím čísle našeho zpravodaje, ale situace mě nutí toto téma znovu otevřít, abychom
se nad tím zamysleli a začali se chovat zodpovědně a s tolerancí vůči svému okolí. To, že v naší obci platí o pohybu psů
s danými pravidly obecně závazná vyhláška, jsme již psali,
ale někteří občané toho nedbají . I když je na to upozorním, tak
to zlehčují a stále se vymlouvají, že jejich pes přece nic neudělá. Každý měsíc odchytáváme min. jednoho psa, který
volně pobíhá po obci. Chci upozornit, že porušování obecně
závazných vyhlášek může být řešeno jako přestupek, za
který může být udělena pokuta až do 100 tis. Kč.
Dalším problémem souvisejícím s majiteli psů jsou exkrementy, které majitelé klidně nechají bez povšimnutí na veřejném prostranství např. u vchodu do školy, na cestě za humny,
v podchodu u obecního úřadu, u sokolovny, a co skutečně považuji za neúctu a bezohlednost, u pomníku věnovaného
památce občanů Hodějic, kteří položili své životy ve světových válkách. Žádám všechny majitele psů, aby nenechávali úklid po svých miláčcích na někom jiném a brali to
jako součást péče o svého psa.
B. Suchánková
CHCETE DOSTÁVAT VČASNÉ INFORMACE O:

- činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních
zastupitelstva,
- platbě místních poplatků apod.;
- o prodejních akcích,
- plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie,
popř. plynu?
- odstávkách, případně haváriích vody?
- uzavírkách místních komunikací?
- krizových situacích a mimořádných událostech
- konání kulturních a společenských akcí?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší
obci?

Obec Hodějice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci prostřednictvím zasílání zpráv sms přímo do vašeho mobilního telefonu.
Zaregistrujte se vypsáním jednoduchého formuláře, který
naleznete na našich webových stránkách:
www.hodejice.cz/aktuality/informacni-sms-918cs.html
nebo je k vyzvednutí na obecním úřadě.

Vzhledem k platnosti nařízení GDPR je tato výzva určena
i občanům, kteří dosud službu využívali. Pokud nebudeme
mít poskytnutí souhlasu prostřednictvím registračního formuláře, nebudeme vám moci zprávy zasílat a ukončíme jejich zasílání k 31. 12. 2019.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
18. 10.
2. 11.
listopad
29. 11.

Koncert základní školy pro Nellinku
Lampionový průvod
Kurz první pomoci - termín upřesníme
Rozsvícení vánočního stromu

PSI JEŠTĚ JEDNOU

Upozorňujeme občany, že podle novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. musí mít od ledna 2020 každý pes čip nebo tetování.
Za nesplnění tohoto nařízení hrozí pokuta až 20 000,- korun a navíc
z pohledu zákona nebude uznáno očkování proti vzteklině, i když
zvíře očkované bylo.
Žádáme občany, aby po očipování svého psa nahlásili na OÚ číslo
čipu (nebo tetování) a telefonní číslo majitele, abychom vás v případě odchycení zatoulaného psa mohli kontaktovat. Tato povinnost
bude uvedena v obecně závazné vyhlášce obce, která bude k lednu
aktualizována.
Pro zájemce o povinné čipování psů jsme domluvili spolupráci
s MVDr. Cenkem z Křížanovic. Kdo bude mít zájem o očipování psa
v pohodlí domova, případně u obecního úřadu, nechť se přihlásí
v kanceláří obecního úřadu nebo na email starosta@hodejice.cz, případně telefonicky na tel. 544 220 821 nebo na mobil 724 369 525.
Nahlaste své jméno, číslo domu, telefon a řekněte, zda chcete
navštívit doma nebo přijdete ve stanovený termín k obecnímu úřadu
(o termínu budete s předstihem informováni). Cena čipování je cca
400 Kč.
L. Záleská

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA ZATÍM
BOHUŽEL NEBUDE

Z emailu vedoucí projektantky Ing. M. Hamplové: V rámci
zpracování dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ byla prověřena možnost zřízení
nové zastávky Hodějice. Byly posouzeny dopady zřízení nové
zastávky z hlediska technického řešení, dopravní technologie,
investičních nákladů a ekonomického hodnocení. Ekonomické
hodnocení ukázalo, že projekt negeneruje dostatečné množství
socioekonomických přínosů, hodnota rentability nákladů je záporná. Proto SŽDC neuvažuje se zřízením zastávky Hodějice.
V dokumentaci pro územní řízení bude nadále ponechána prostorová rezerva pro možnost výhledového zřízení nové zastávky
Hodějice.

5. 12.
6. 12.
13. 12.
26. 12.
27. 12.
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L. Záleská

Mikulášská jízda
Vánoční tvůrčí dílnička
Předvánoční posezení s občany
Turnaj v sálové kopané
Turnaj ve stolním tenise
B. Suchánková

