ÚVODNÍ SLOVO

Je za námi konec
školního roku
a děti si užívají
vytoužených
prázdnin. Ještě než
skončil školní rok,
zeptali jsme se dětí
z naší základní
školy, jak by řešily
školní zahradu
a proluku k čistírně odpadních vod, což je jen část ploch,
které chceme vyřešit pro užitek i relaxaci
našich občanů. Děti nám daly velké
množství nápadů a inspirace pro připravovaný projekt "Zeleň pro nás i budoucí
generace", což je jeden z projektů, o kterém jsme psali minule. O prázdninách nás
čeká spousta práce. Byla vybrána firma,
která začne v průběhu prázdnin s rekonstrukcí chodníků od školy na Cihelnu, naproti pneuservisu, zastávka u točny
a chodník naproti sokolovny až k bytovkám. Buďte prosím tolerantní k dočasným
omezením při realizaci díla.
Děkuji moc všem, kteří se zapojili do
ankety v minulém zpravodaji a dali nám
podněty k řešení, kterými se budeme zabývat. Výčet podnětů a nástin jejich
řešení bude v některém z příštích čísel
zpravodaje. V tomto čísle se hodně zaměříme na odpady, které mají dopad
nejen na životní prostředí, ale také na
naše finance. Dalším velkým blokem je
seznámení s tím, co vše je možné se dozvědět na našich webových stránkách
a jak můžete efektivně využívat moderní
komunikaci nebo získávat informace,
které vám na web dáváme. Přeji všem
spoustu zážitků při cestování a hodně pokoje, klidu a sluníčka při své dovolené
a odpočinku.
Blahoslava Suchánková
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ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Školní rok 2018-2019 je už za námi. Tak jako každý rok, se kromě výuky našel
i dostatek času na kulturní, sportovní a jiné akce.
Průběžně jsme vás informovali v každém „Zpravodaji“ o dění ve škole, o tom, co
proběhlo, čeho jsme se zúčastnili, co dalšího se chystá.
Z posledních akcí tohoto školního roku bych chtěla vzpomenout výlet do Čejkovic
do „Sonnentoru “ , kde se žáci hravou formou seznámili s pěstováním a zpracováváním
čaje.
Jako i v předcházejících měsících, i v červnu se uskutečnilo „ 10 nej… “, ve kterém žáci seznámili spolužáky se svými „koníčky“, tentokrát s hrou na klarinet
a s činností mladých hasičů.

červenec 2019

2
Žákyně 4. ročníku se zúčastnily finále
„Sportovní všestrannosti“ ve Vyškově.
Umístily se na krásném 4. místě. V této soutěži jsme byly jako jediná neúplná ZŠ mezi
úplnými vyškovskými školami.
V turnaji „O pohár DSO Ždánický les
a Politaví“ ve vybíjené se žáci ve smíšeném
družstvu 4. a 1. třídy probojovali do finále.
Také jsme se zapojili do sportovní soutěže vyhlášené MŠMT a obdrželi „Stříbrný
certifikát“ za téměř 100% účast.
K MDD se škola proměnila v „Las
Vegas“, a také „přijely mezi nás krásné dívky
z celého světa“, aby se zúčastnily soutěže„
Miss školy 2019“. Tato soutěž byla plná překvapení a porotě dalo hodně zabrat při výběru miss.
Poslední týdny v červnu se opět nesly ve
sportovním duchu. Pro žáky byl uspořádán
branný závod kolem Hodějic a hra „Poklad“.
Všichni účastníci byli odměněni drobnými
cenami.
Žáci 5. ročníku již tradičně strávili noc
ve škole, kde proběhla večerní stezka odvahy, noční prohlídka školního podzemí. Po
přečtené pohádce upadli všichni v tělocvičně
do hlubokého spánku.
Školní rok byl slavnostně ukončen za
přítomnosti paní starostky, která předala odcházejícím páťakům dárek v podobě volných
vstupů na místní koupaliště.
I když nastaly prázdniny, neznamená to,
že se brána školy uzavře a nastane klid. Právě

naopak. V průběhu celého školního roku proběhla v budově školy řada oprav a úprav,
a co se nemohlo uskutečnit za provozu,
uskuteční se během prázdnin.
V průběhu školního roku 2018/2019 bylo
realizováno:
- nové oplocení části pozemku
- výměna obložení kolem radiátorů ve třídách
- nové tabule ve 4. a 5. ročníku
- zabezpečovací zařízení na otevírání vchodových dveří
- nové schůdky ke skluzavce na školním hřišti

- výměna radiátoru ve školní družině
- označení všech místností ve škole novýmitabulkami, oprava oken, výměna žaluzií ve
třídách, rozšíření bylinkového a květinového
záhonu, dosazení keřů do školní zahrady.
A co nás ještě čeká: vymalování tříd a počítačové učebny a také nový nábytek do prostor družiny.
Závěrem bych chtěla popřát všem
pěkné, ničím nerušené prázdniny bez
úrazů a nepříjemností.

BUĎME PYŠNÍ NA NAŠE DĚTI A SPOLUOBČANY

T. Florianová

O víkendu 15. - 16. 6. 2019 se Roman Burian se svým s týmem FC Zbrojovka Brno kategorie U9
zúčastnil prestižního mezinárodního turnaje Třebíč Open 2019. V kategorii U9 bylo 20 týmů. Hrálo
se každý s každým po dva dny – první den 10 zápasů a druhý den 9 zápasů. Z těchto výsledků se
potom zrodili vítězové. Zbrojovka hrála proti týmům z Polska, Slovenska, Portugalska (FC Porto)
a České republiky, počasí bylo náročné - teploty kolem 30 stupňů. Vyhráli 15 zápasů, 1x remizovali,
3x prohráli a svým výkonem vybojovali na tomto turnaji úžasné 3. místo. Roman Burian z Hodějic
pomohl svému týmu 9 vstřelenými brankami. Přejeme hodně úspěchů do dalších let.
B. Suchánková

VYTRVALOST A PÍLE PŘINÁŠÍ ÚSPĚCHY
V sobotu 11. 5. 2019 se Sabina Burianová, členka týmu GLITTER STARS
Slavkov u Brna, zúčastnila Mistrovství
České republiky ve sportovním cheerleadingu spojeného s Mistrovstvím České
republiky malých divizí - Performance
Doubles 2019. Tato soutěž je považována
za vrchol celé sezóny a všechny týmy se
celý rok na ni pečlivě připravují. Letos se
tohoto klání zúčastnilo 1300 soutěžících z 25 klubů. Porota byla složena ze
14 certifikovaných porotců, z toho pouze
jedna porotkyně z ČR Simona Míková
a ostatní ze zahraničí - z Rakouska, Velké
Británie, Maďarska, USA, Slovinska
a Dánska.
Sabina se se svým týmem Silver

Dream - Junior Coed L4 - umístili na krásném 3. místě. Druhou částí soutěže bylo Mistrovství České republiky malých divizí - Performance Doubles 2019, kde Sabina Burianová
a Kristýna Slaninová
vyhrály a staly se
Mistryněmi České republiky v kategorii
Performance Doubles
F r e e S t y l e J u n i o r.
Tímto skvělým výkonem si děvčata vybojovala nominaci na ME,
které se konalo 28. 30. 6. 2019 v ruském
Petrohradu.
B. Suchánková
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Během května i června se to akcemi v MŠ jen
hemžilo. Vyjma tradičních akcí, které v krátkosti vyjmenuji, upozorním také na nové, se zapojením se do různých projektů a programů.
7. 5. proběhl zápis do MŠ pro děti od školního roku 2019/2020.
Zápisu se zúčastnilo celkem 24 dětí, z toho
22 splňovalo kritéria pro přijetí, přijato bylo na
uvolněná místa 13 dětí. Pro přijaté děti
jsme i letos nabídli v několika dnech „Školku
nanečisto,“ noví kamarádi se zúčastňovali běžného režimu v MŠ.
24. 5. byli pozváni rodiče na vystoupení dětí
na školním dvorečku, motivovaném Dnem
matek, rodiny i otců. Dětem se vystoupení zdařilo a s velkou radostí předávaly rodičům
vlastnoručně vyráběné dárečky.
Den dětí byl vlastně dnem pokladů, za splněné úkoly a sportovní soutěže čekalo děti několik ukrytých pokladů, které byly k radosti
všech také nalezeny. Některé se daly zkonzumovat, jiné byly určeny pro hry a sporty a ně-

které i pro účely vzdělávání.
Krásné dopoledne jsme strávili na dvorečku
při loučení s předškoláčky, kterých je letos 13,
a přejeme jim mnoho úspěchů v Základní
škole v Němčanech.
I v letošním roce se naše MŠ zapojila do
projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ Společnost Prima Vizus (nestátní zdravotnické
zařízení) prováděla vyšetření zdravotnickou
pracovnicí přístrojem a naměřené výsledky vyhodnocovali oční specialisté a oční lékař. Děti
s pozitivním nálezem obdržely doporučení k
návštěvě očního lékaře.
Velmi úspěšné a pro děti atraktivní bylo vystoupení Ivana Urbánka, vystudovaného speciálního pedagoga, s programem „Já nic, já
muzikant“. V hudebním interaktivním představení děti zpívaly, dirigovaly, skládaly
a hrály na opravdické nástroje jako je heligon,
housle, trubka, dudy, ukulele, flétna, triangl,
atd. Byla velká radost z muzicírování a zpěvu

a neuškodila k tomu i troška té teorie.
Dále jsme se zapojili do preventivního programu „Dental Prevention“. Tento program má
za cíl zlepšit povědomí o dentální hygieně
a naučit děti správné péči o své zoubky. Byli
zde studenti z lékařské fakulty (jedním z nich
Martin Gajdošík z Hodějic),
učili děti správnou techniku čištění zoubků a zejména, proč toto
všechno dělat. Všichni víme, že
při správném dodržování těchto
hygienických návyků již od
útlého věku dochází k výraznému snížení rizika, že dítě
někdy v životě bude čelit problémům se zubními kazy.
Letošní celodenní výlet měl cíl
v Hodoníně. Děti absolvovaly
pirátskou plavbu po řece Moravě, učily se různým pirátským
dovednostem a hledaly poklad
na opuštěném ostrově dle pravé

pirátské mapy. Další část dne jsme strávili v
hodonínské ZOO. Vraceli jsme se znavení, ale
plní krásných zážitků.
Dalším velkým zážitkem byla návštěva Sférického kina s planetární projekcí v obří nafukovací kupoli. Díky projekci jsme mohli
navštívit farmu dědy Franka s jeho domácími
zvířaty. Společně jsme prožívali dobrodružství i se zvířaty z divoké džungle, ze savany,
pouště, severního a jižního pólu a oceánu.
V posledním týdnu paní učitelky vyrazily
s dětmi na turistickou výpravu do Slavkova,
na zmrzlinku. Není nad piknik v trávě za příjemného ranního sluníčka a poté zmrzlinové
osvěžení!
Velké překvapení pro všechny byl předposlední den před prázdninami. Na dvorečku
hned zrána se objevil obří skákací hrad, který
zaplnil téměř celou plochu dvorku. To jsme si
užili (děkujeme tatínkovi Edy a Viktorky,
p. Matýskovi)!!!
O prázdninách dáme ještě dva týdny provozu, velké malování a poté úklid.
Přeji všem dětem příjemné prázdniny
a těším se, až se s většinou po prázdninách
zase sejdu.
Miroslava Horáčková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Dne 22. 6. 2019 se konalo v naší obci Vítání občánků a byly přivítány tyto děti:
Sofia Tetoianu, Sofie Žáková, Nela Magdaléna Maturová, Barbora Frnková, Jiří Kupčík a Jiří Štefan.
Přejeme všem dětem hodně zdraví, lásky a rodičům plno radostných chvil.
Vlaďka Durdová

JARNÍ VYCHÁZKA ŽDÁNICKÝM LESEM

V sobotu 11. května opět uspořádala TJ Sokol Hodějice po delší odmlce jarní turistický výšlap. Trasa pochodu vedla z Hodějic do Křižanovic na nádraží, odtud část
účastníků výšlapu pokračovala pěšky do Maref, druhá část nastoupila do vlaku a vystoupila neplánovaně až v Bučovicích / v Marefích se nám to nepovedlo, zastávka
je totiž jen na znamení /. Tím jsme si trasu neplánovaně prodloužili, ale obě části výpravy se setkaly
na
přírodní rezervaci Šévy
kousek za
Marefami.
Odtud jsme
pokračovali
do Mouřínova, prošli
podél rybníků vydali se
podél žlutých
lánů kvetoucí
řepky na hájenku Vrčava
nad Rašovi-
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cemi. V Rašovicích jsme nemohli minout
nově otevřený penzion Na zeleném statku,
kde jsme měli naplánovanou zastávku na občerstvení a rozdali jsme všem účastníkům výšlapu diplomy.
Zpět do Hodějic pokračoval každý samostatně. Trasa pochodu měřila 18 km a v pěkném jarním počasí to byla pro všechny
příjemná sportovní aktivita.
Těšíme se na shledanou při podzimním
výšlapu.
Pavel Sklenář
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DĚTSKÝ DEN ANEB ZOO V HODĚJICÍCH

Dne 25. 5. 2019 od 15 hod. se konal za místní sokolovnou dětský den. Letos připravil obecní úřad spolu s místními organizacemi dětský den zaměřený na zvířata. Na jednotlivých stanovištích
byly informace o zvířeti a úkol, který mělo dítě splnit, byl připraven v podobné tématice. U veverky např. měly děti posbírat do
košíčku ořechy a pomoci udělat veverce zásoby na zimu. U stanoviště "poznáš, kdo to je" měly děti poznat vycpané zvířátko, u velrybí zátoky si vyzkoušely svoji přesnost, trefovaly se
míčky do ušité velryby nebo vodní pistolí do nafukovacích balonků atd. Na konci jejich dobrodružství dostaly kontrolní otázku,
co si zapamatovaly z informací o zvířátkách, a za odpověď dostaly sladkou odměnu. Po absolvování všech disciplín byly odměněny reflexní visačkou a balíčkem bonbonů. Děti měly
možnost svézt se na poníku, pohladit si živou kozu a nebo si zatančit na parketu za hudebního doprovodu p. Charváta. Disciplíny
absolvovalo celkem 98 dětí. Děkuji zástupcům organizací - kulturního výboru - p. Durdové, mysliveckého spolku - p. Hájkovi,
dobrovolných hasičů - p. Kolečkové, TJ Sokol - p. Zápotočné,
kteří se podíleli na organizaci a zajistili obsazení jednotlivých stanovišť.
B. Suchánková
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DEN PRO NELLINKU

červenec 2019

V sobotu 22. června proběhla pod patronací Tělocvičné jednoty Sokol Hodějice a Sboru dobrovolných hasičů Hodějice na fotbalovém hřišti charitativní akce „ Den pro Nellinku“ .
Jejím záměrem bylo získat finanční podporu pro zdravotně postiženou malou Nellinku Cigánkovou.
V průběhu odpoledne mohli návštěvníci sledovat ukázku aerobního cvičení žen, fotbalový turnaj přihlášených mužstev, zapojit se do
soutěží připravených sborem dobrovolných hasičů nebo ochutnat některé z připravených jídel a sladkostí. V závěru odpoledne proběhla
dražba dresů podepsaných hráči Zbrojovky Brno, motocyklovým jezdcem Karlem Abrahámem a brankářem Petrem Čechem. Po celé
odpoledne byla k dispozici kasička, do které mohli návštěvníci vhodit finanční příspěvky. Nellinku přišla podpořit řada obyvatel Hodějic i z okolí a výsledkem byla finanční částka 179 346,- Kč, kterou pořadatelé mohli zaslat na transparentní účet pro Nellinku. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se dobrovolně podíleli na uspořádání charitativní akce, zejména členům fotbalového oddílu, kteří byli
jejími iniciátory, a všem, kteří v sobotu odpoledne na fotbalové hřiště přišli a Nellinku a její rodiče podpořili.
TJ Sokol Hodějice a SDH Hodějice

TVŮRČÍ DÍLNIČKA - VYŠÍVÁNÍ

Různé ukázky techniky vyšívání jsme měly připraveny pro účastníky tvůrčí dílničky dne 7. 6. 2019. Vymýšlely jsme, jak z vypracovaného vzorníku zároveň udělat něco užitečného. Je to poprvé za
celou dobu existence tvůrčích dílniček, kdy přišla jen jedna dívenka,
a tak se nám tvůrčí dílnička změnila v individuální výuku. Na jednoho žáčka dvě lektorky. I tak se ale dílnička konala. Společně jsme
si vytvořily každá svůj vzorník, na kterém jsme si vyzkoušely různé
druhy vyšívacích stehů, z kterých se dají později po zdokonalení vytvořit kouzelné věci - obrázky, přáníčka, ozdoba na šaty či kabelku,
ubrus, polštář, různé stuhy apod. Rády bychom dál dílničky pořádaly, abychom v dětech rozvíjely vztah k ruční práci a tvůrčí činnosti.
B. Suchánková

NOČNÍK 2019

31. 5. 2019 v době od 18:00 do 20:00 hod mohli všichni příznivci
zdravého pohybu vyrazit od místní sokolovny na tradiční noční pochod "NOČNÍK", který letos pořádala obec a TJ Sokol Křižanovice.
Trasa pro křižanovické turisty byla 8,5 km, pro hodějické turisty cca
o 3 km delší. Trasa vedla kolem hřbitova v Křižanovicích polní cestou do Rašovic, přes Zelený statek do Křižanovic za sokolovnu. Na
cestě byla 3 kontrolní stanoviště s otázkami, odpovědi označené na
startovní kartě jsme
p ř ed ali v cíli. N a
konci trasy bylo
možné si opéct špekáček a za odměnu
dos t a l k a ž d ý p ř í chozí tatranku.
Z Křižanovic se
zúčastnilo přibližně
120 turistů, z Hodějic
pouze 38. Věřím, že
při pořádání příští rok
tento poměr obrátíme.
B. Suchánková

Poděkování
Dne 22. 6. 2019 byl pro nás výjimečný den. "Den pro naši dceru Nellinku". Zúčastnili se ho lidé, kteří mají srdíčko na správném místě. A proto bychom chtěli těmto lidem moc poděkovat. Pro nás je to pořád málo říct pouze "děkuji", jak moc si toho
vážíme.
DĚKUJEME pořadatelům TJ Sokol Hodějice a SDH Hodějice, zúčastněným lidem, koupaliště Hodějice, OÚ Hodějice,
Mysliveckému spolku Hodějice, Nadačnímu fondu Modrý hrošík, skupině Unknown, všem zúčastněným fotbalistům
a sponzorům.
Nellinka a její rodiče
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ODBORNÉ OŠETŘENÍ
STROMŮ

Ve dnech 24. 6. až 26. 6. 2019 bylo
provedené arboristické ošetření stromů
dle doporučení pana Ing. Jiřího Rozsypálka, zpracovatele arboristického hodnocení dřevin provedeného v červenci
2018.
U tří stromů (lípa za sokolovnou u
cesty, 2 stromy na svahu pod kostelem)
byly provedeny ořezy dle zadání studie.
Strom naproti obchodu, u kterého byla
navržena dle arboristického posudku dynamická a statická vazba koruny, byl
přehodnocen viz přiložená fotodokumentace / na úplné skácení. I když pohledově strom vypadal zdravý a silný,
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na přiložených fotkách můžete vidět
jeho poškození. Za rok od posledního hodnocení došlo k silnému „záteku” vody, vzniku hniloby a zvětšení defektního větvení
kosterních větví, z těchto důvodů byl strom pokácen. Z důvodu havarijního stavu budeme muset v rámci vegetačního období ošetřit ještě dva stromy. Ostatní stromy posouzené studií již budeme
ošetřovat v době vegetačního klidu. Hlavním cílem a úkolem je
pro nás chránit majetek a zdraví našich občanů a nemohli jsme si
z těchto důvodů dovolit nechat stromy bez zásahu.
Suchánková B.

ZELEŇ V OBCI PRO NÁS
I BUDOUCÍ GENERACE

V návaznosti na předchozí článek o ošetření stromů bych
ráda sdělila další záměr zastupitelstva, a to práci na obnovení
stávajících a vytvoření nových ploch zeleně v intravilánu
obce. Vzhledem k velmi dobré spolupráci s firmou Greenberg
na projektu biokoridoru v roce 2012 jim byla zadána zakázka
na vypracování studie na řešení 6 ploch v obci. Cílem studie
je pokračovat v ošetření stromů dle arboristické studie a navržení možností, jak na vybraných plochách skloubit zeleň
a užitečnost zvolených ploch pro občany a návštěvníky Hodějic. Dne 20. 6. 2019 se v místní základní škole konal s majiteli firmy workshop, kde jsme chtěli občanům představit
záměr a chtěli jsme od nich vědět, jakým způsobem by oni
navrhli řešení pro vybrané plochy. Setkání majitelů firmy Greenberg probíhalo dopoledne s dětmi z naší základní školy
a navečer s občany. Podvečerního setkání se zúčastnilo pouze
10 občanů naší obce. Bylo s námi diskutováno, jaké tady
máme tradice, jestli je naše obec něčím specifická, jak by měly
být vybrané plochy řešeny. Názory přítomných občanů jsme si

červenec 2019
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Hospodaření s odpady se stává nedílnou součástí života společnosti, života každé obce. Na odpady se stále víc nahlíží jako na zdroj
suroviny, k lepšímu třídění a následnému zpracování se zavázala také
vláda ČR, která si vytkla tyto cíle: v roce 2025 recyklovat komunální
odpad z 55%, v roce 2035 už z 65%. Dále je v návrhu : Aby od roku
2030 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci
nebo jinému využití, zejména komunální odpad. Dalším návrhem je,
aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku
2035 na 10 % (hmotnostních) nebo méně z celkového množství
vzniklého komunálního odpadu. Na toto je třeba myslet již nyní, abychom i my přispěli ke snížení komunálního odpadu a naučili se již
nyní více třídit odpad. Základem odpadového hospodářství je pracovat na tom, aby odpad vůbec nevznikal a pokud už pracujeme s odpadem, tak co nejvíce jej třídit.

Trochu statistických údajů: odpady třídí 73% Čechů, každý obyvatel za rok 2018 vytřídil 62,9 kg odpadů.
pr!m"r na obyvatele #R
Papír
21,3 kg
Plast
14,1 kg
Sklo
13,2 kg
Kovy
13,9 kg
Nápojové kartony 0,4 kg

* zdroj – EKO – KOM – rok 2018

pr!m"r na obyvatele
Hod"jic
13,2 kg
11,9 kg
7,4 kg
0,1 kg
neuvedeno

Jen poznámka – malá výtěžnost papíru a kovů je dána způsobem
evidence, musíme EKO – KOMU hlásit i sběry např. ve škole nebo
sběry železa hasičů či sokolů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 16. 4. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 4
Pachtovní smlouvu na pronájem areálu koupaliště a restaurace, vše
na poz. par.č. 131/1,131/2a 132 včetně budovy restaurace, kuchyně
a skladu, 133 včetně bazénu a technologií, 134/1,134/2, 134/3 a 134/5
včetně budov technického vybavení, 134/6 včetně objektu občanské
vybavenosti v k.ú. Hodějice mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01
a p. Jan Švec, Mouřínov 183, 685 01 Bučovice za nájemné 1 Kč na
dobu od 1.5.2019-30.4.2024 a pověřují starostku obce podpisem
smlouvy.

zaznamenali a budeme se
jimi určitě zabývat. Nejvíce
inspirace projektantům poskytly asi dopoledne děti. Po
setkání jsme i my dospělí
mohli zhlédnout vypracovaný projekt dětí. Daly si na
nápadech a na jejich modelovém předvedení moc záležet.
Do konce srpna by měli projektanti studii dopracovat
a měla by být opět připravena k prezentaci vám, občanům. Věříme, že u dalších
projektů více vtáhneme
občany do dění, abychom
řešení dělali v souladu s tím,
co by se občanům líbilo, co
by nejvíce preferovali.
Suchánková B.
Finanční stránka
Obec zaplatila za odvoz jednotlivých druhů odpadů v roce 2018
následující částky:
Platby za odvoz odpad!
Sm"sn$ odpad
384 300,- K%
Biologick$ odpad
142 843,- K%
Sklo
8 279,- K%
Papír
21 714,- K%
Plast
65 664,- K%
Objemn$ odpad
80 244,- K%
Su&
48 896,- K%
celkem
751 940,- K!

Za zpracovatelné suroviny (sklo, papír, plast, elektrospotřebiče)
jsme na odměnách dostali celkem 111 316,- Kč. Rozdíl činí 640 624,Kč, což je 627,- Kč na jednoho obyvatele naší obce za odvoz odpadů.
Co všechno můžeme třídit a odevzdávat
Barevné kontejnery – viz přiložený leták
Upozornění - do žlutého kontejneru (PLASTY) se zároveň vhazují
v naší obci i nápojové kartony a plechovky!
Sběrné místo za OÚ (dvůr) – elektrospotřebiče velké i malé (ledničky, boilery, TV, počítače, konvice, fény…)
- bioodpad, stavební suť, železo, velkoobjemový odpad
- oleje (uzavřené např. v PET lahvích)
Chodba OÚ – baterie
- světelná zařízení (žárovky – dle vyobrazení na sběrné krabici)
- nově tonery do tiskáren (viz samostatný článek)
Kontejner u hřiště u sokolovny – šatstvo
Sběrné místo na OÚ projde rozsáhlou rekonstrukcí, již na ni bylo vydáno stavební povolení, a bude zde soustředěn veškerý sběr odpadů
včetně barevných kontejnerů.
L. Záleská

Usnesení č. 5
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1 o nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem a užívání kontejneru SOK mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01 a Respono, IČO 49435612, Cukrovarská 486/16,682 01
Vyškov s navýšením ceny na 550 Kč/t a 30 Kč/km za dopravu a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773
a Mysliveckým spolkem, Hodějice 41, 684 01, IČO 49408208 o bezúplatném užívání pozemku parc. č. 1098/2 v k.ú. Hodějice pro účely
ochrany přírody a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Usnesení č. 7
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049594/001 mezi
obcí Hodějice Hodějice 41,68401,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. 8
Plánovací smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,68401, IČO
291773 a Markem Brtníkem, Slovákova 391, 68401 Slavkov u Brna,
IČO 70499497 jejímž předmětem je převzetí vybudovaného vodovodu na pozemcích 597/2, 597/3,743/4, 566/1, 566/3,
565/7,562/2,5565/7,566/14 v k.ú. Hodějice a pověřuje starostku obce
podpisem plánovací smlouvy.
Usnesení č. 9
Rozpočtové opatření č. 3/2019 ve výdajích zvýšení o 116 000 Kč
a v příjmech zvýšení o 116 700 Kč a snížení o 700 Kč.

Zastupitelé obce Hodějice neschvalují:
Usnesení č. 10
Zrušení přejezdu P7913(u fotbalového hřiště)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21. 5. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 4
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č . 1030047367/001 mezi obcí Hodějice Hodějice 41,68401,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. 5
Podání žádosti o převzetí pozemků splňující podmínky zákona z listu
vlastnictví v k.ú. Hodějice 10002 na státní pozemkový úřad a podání
žádosti o převzetí pozemků splňující podmínky zákona z listu vlastnictví v k.ú. Hodějice č. 60000 od Úřadu pro zastupování ve věcech
majetkových do vlastnictví obce a pověřuje starostku k jednání v této
záležitosti.
Usnesení č. 6
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330054326/001 mezi
obcí Hodějice Hodějice 41,68401, 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. 7
Užívání části parcely dle nákresu pro p.Obdržálka Pavla, Rašovice 26
a pověřuje starostku k podpisu písemného sdělení pachtýři.
Usnesení č. 8
Zařazení pozemků par.č. 363 a 362 v k.ú. Hodějice do změny č. 3
územního plánu obce a pověřuje starostku obce podáním návrhu pořizovateli RP Slavkov u Brna.
Usnesení č. 11
Záměr prodeje části pozemku par.č. 409/1 před RD č.p. 55 na vyrovnání uliční linie Vypracování geometrického plánu na rozdělení
pozemku, vklad do katastru nemovitostí a případně další poplatky
hradí žadatel o koupi.
Usnesení č. 12
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled do roku 2021 příspěvkové organizace MŠ.
Usnesení č. 13
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled do roku 2021 příspěvkové organizace ZŠ.
Usnesení č. 14
Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi obcí Hodějice, Hodějice41,68401,IČO 291773 a p. Růženou Břouškovou, Sídliště osvobození 668/48,682 01 Vyškov Dědice, IČO 872347751 a pověřuje
starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 15
Rozpočtové opatření 4/2019 v příjmech zvýšení o 64 000 Kč(šedesátčtyřitisíckorunčeských) a ve výdajích zvýšení o 64 000 Kč(šedesátčtyřitisíckorunčeských).
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Usnesení č. 16
Pořádání sbírky, na dobu určitou 3 let a pověřuje starostku obce jednat jménem obce Hodějice ve věci sbírky.

Zastupitelé obce Hodějice neschvalují:
Usnesení č. 9
Záměr prodeje pozemku 565/5
Usnesení č. 10
Záměr pronájmu, prodeje, darování části pozemku par.č. 1071/1
u č.p. 316.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 18. 6. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují :
Usnesení č. 5
Zahájení změny č. 3 Územního plánu obce, která se bude týkat:
parc.č. 363 a 362 změna využití na občanskou vybavenost,
parc.č. 565/1, 565/3, 565/2, 559, 560/3, 565/21, 565/22, 1175/9,
1175/10, 1176/2, 570/2, 572/1, 572/2, 572/3, 573/1, 743/3, 744/220,
744/221, 744/222, 978/188 změna využití na plochy bydlení , parc.č.
1079/16, 1077/49 a 1077/7 změna využití na plochy výroby a skladování. Provedení změny č. 3 územního plánu bude ve zkráceném řízení .
Financování změny č.3 územního plánu celková částka bude dělena
počtem pozemků v rámci změny a bude rozděleno mezi žadatele
podle počtu pozemků zařazených do změny č. 3 ÚP.
Osoba oprávněná jednat s pořizovatelem o změně č. 3 územního
plánu je starostka obce.
Usnesení č. 6
Žádost o bezúplatný převod pozemku par.č. 1077/19 z listu vlastnictví v k.ú. Hodějice 10002 do vlastnictví obce a pověřuje starostku
k podpisu žádosti a jednání s Pozemkovým úřadem v této záležitosti.
Usnesení č. 7
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Hodějice za
rok 2018
Usnesení č. 8
Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hodějice za
rok 2018
Usnesení č. 9
Účetní závěrku obce Hodějice za rok 2018.
Usnesení č. 10
Závěrečný účet obce Hodějice za rok 2018 s výhradou.
Usnesení č. 11
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
00291773 a IP Solution for your living s.r.o., Bednaříkova 2893/1a,
628 00 Brno IČO 04526058 na „Oprava chodníků obec Hodějice chodníky od školy, Cihelna, u pneuservisu, naproti sokolovně, u zastávky autobusu Točna a k bytovkám“ na částku 1 456 160 Kč včetně
DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Dohodu o provedení práce mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401,
IČO 291773 a Lenkou Záleskou, nar. 22.4.1972, bytem Hodějice
304, 68401 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
č . JMK059578/19/OKH mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 60182 Brno, IČO 70888337 a obcí Hodějice, Hodějice
41,684 01, IČO 291773 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 14
Zřízení účtu pro potřeby sbírky u KB č. 115-9934760207/0100.
Usnesení č. 15
Poskytnutí částky 2 613 Kč na soutěž ve vybíjené pořádané ŽLaP
dne 10.6. vyúčtováno doklady od koupě věcí do balíčků, částku
2 500 Kč na T-Mobile Olympijský běh vyplacenou zálohově a vyúčtována bude předložením dokladů za občerstvení pro závodníky a částku 5 000 Kč hrazenou převodem na transparentní účet
2601627481/2010 na Den pro Nellinku Cigánkovou.
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VÝZVA PRO TVŮRČÍ ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Již spoustu let mám schovaný pamětní list, který dostali moji rodiče při vítání občánků, a i já mám schovaný
pamětní list, který dostala moje dcera při uvítání mezi občany města. Slavnostní obřad vítání občánků byl před
několika lety obnoven i v naší obci. I když rodičům malého občánka dáme drobný dárek a zapíší se nám do
kroniky, tak bych jim ráda dala na památku i pamětní list, který by jim navždy připomínal tento slavnostní
okamžik. Obrázků, které by mohly být na pamětním listě, je určitě spousta, ale není nad originál. Nejde se v naší
obci někdo, kdo by nám nakreslil originální obrázek pro pamětní list naší obce? Kdo se této výzvy chce zúčastnit,
doručte svůj obrázek na obecní úřad do 15. 9. 2019. Vítězný návrh bude finančně odměněn.

INFORMACE JSOU CENNÉ PRO NÁS I PRO VÁS

Rádi bychom informovali, že jsme na webových stránkách obce www.hodejice.cz zřídili novou službu
pro občany - HLÁŠENÍ ZÁVAD. Prostřednictvím této aplikace nám můžete nahlásit nefunkční světlo,
závadu na komunikaci nebo jiný nedostatek, který vás trápí. Nemusíte nikam volat a nikam chodit, nahlásit můžete kdykoliv v průběhu dne i noci.
Abyste měli aktuální informace o dění v obci, přehled o akcích, informacích z úřední desky, můžete si do
svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci V OBRAZE, která vás bude upozorňovat na novinky ve zmíněných oblastech. https://www.hodejice.cz/mobilni-aplikace/. Pokud na webových stránkách v daných
oblastech zveřejníme novou informaci, na váš chytrý telefon dostanete upozornění.
Stává se, že nám občané přinesou nalezené klíče, případně nějaké jiné předměty, a my čekáme, zda se ozve
majitel. Proto další novinkou, kterou naleznete na webových stránkách, jsou ZTRÁTY A NÁLEZY.
(https://www.hodejice.cz/kontakty/).
Pokud jste přes den v zaměstnání a nestihnete hlášení místního rozhlasu, večer můžete obsah daného hlášení
zjistit na webových stránkách v sekci HLÁŠENÍ ROZHLASU (https://www.hodejice.cz/hlaseni-rozhlasu/).
Informace, které jsou již zveřejněny v aktualitách nebo na úřední desce, do hlášení rozhlasu znovu nedáváme.
B. Suchánková

POMÁHEJME ODPADEM

Obec Hodějice se zapojila do projektu SBÍREJ-TONER.CZ http://www.sbirej-toner.cz/cs/ . Je to ekologicko – charitativně zaměřený
projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V České republice běží od roku 2009. Výtěžkem z odevzdaných tonerů v naši
obci, chceme pomáhat společnosti LILA OTNICE. http://www.lila.cz/ . Nic nás to nestojí a nepotřebnými tonery pomůžeme jiným.
Sběrný box je umístěn v přízemí obecního úřadu Hodějice, hned za vstupními dveřmi. Děkujeme.
B. Suchánková

AKCE NAPLÁNOVANÉ NA DALŠÍ OBDOBÍ
10. 8.
24. - 25. 8.
30. 8.

Letní noc na koupališti
Tradiční Bartolomějské hody
Poslední letní noc na koupališti

31. 8.
31. 8.
28. 9.
12. 10.

Vydal Obecní úřad Hodějice. Redakční rada: L. Záleská, V. Durdová, B. Suchánková.

Memoriál L.Kolečka
Ukončení cykloakce Ždánického lesa a Politaví
Posezení u Burčáku
Podzimní pochod
B. Suchánková

