ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané, ve zpravodaji, který
právě začínáte
číst, bychom
vám rádi přinesli nové informace, které
řešíme v rámci
odpadového hospodářství. Tato problematika nás
velmi trápí jak nyní, tak i do budoucna. V rámci odpadového hospodářství se do budoucna chystají nová
pravidla, na která je třeba se připravovat již dnes. Koncem letošního roku
končí pětiletý plán rozvoje obce a pro
přípravu nového plánu rozvoje jsou
pro nás důležitým podkladem pro
jeho přípravu vaše podněty, proto dostanete v tomto čísle informace, jak
nám vaše názory sdělit.
Chci poděkovat všem občanům za
dodržování nastavených pravidel
a zvládnutí pro nás všechny nepříjemných a omezujících pravidel
v rámci nouzového stavu. Především
bych ráda poděkovala zaměstnancům
obecního úřadu Terezii Hrabovské,
Václavu Jeřábkovi a Lukáši Plchovi,
kteří se po celou dobu nouzového
stavu starali o chod obecního úřadu,
který byl pro vás otevřen, a postarali
se o chod všech dostupných služeb
a o pořádek v obci.
Bartolomějské hody budou v termínu 29. - 30. 8. Omlouváme se za
chybně uvedené datum v kalendáři
na rok 2020.
starostka Blahoslava Suchánková
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Sezona je v plném proudu a všech 27 členských obcí Ždánického lesa
a Politaví v okresech Vyškov a Hodonín je připraveno na vaši návštěvu.
Průkazky jsou k dispozici v každé obci na obecním úřadu, případně ve
městech v informačním centru. Pro letošní rok je pro vás připravena
i Doplňovací karta. V každé obci na úřední desce obecního úřadu je nalepeno písmeno, které doplníte na hrací kartu podle jeho čísla a spolu
s průkazkou s razítky odevzdáte do 31. 8. 2020 na obecní úřad ve své domovské obci. Cyklistických tras je v našem regionu nespočet a na cestě
můžete navštívit mnohé zajímavosti a poznat krásná místa. Náměty na
krásná místa i případně pořádané akce v členských obcí si můžete vyhledat na webu http://www.politavi.cz/ .
Letos uplyne 25 let od založení DSO Ždánický les a Politaví. U příležitosti každoročního vyhlášení výsledků cykloakce dne 28. 9. 2020

C Y K L O A K C E

ŽDÁNICKÝM LESEM A POLITAVÍM

bude připraven bohatý program, tombola, prezentace každé z členských obcí a ochutnávka gulášů. Nabízíme podnikatelům, drobným
živnostníkům, organizacím prezentaci vaší firmy, prezentaci vašich
výrobků či úspěchů. Kdo má zájem, může na obec do konce srpna
dodat letáky, prezentace, informace o vaší firmě či organizaci. Je možná
účast a prodej vašich výrobků na této akci na našem stánku.
Hledáme zároveň partu lidí, která by naši obec reprezentovala ve
vaření guláše. Kdo má zájem naši obec reprezentovat, prosím,
ozvěte se do 31. července 2020 na email starosta@hodejice.cz.
Suroviny na vaření guláše zaplatíme. Sdělte nám zároveň, zda můžete vzít svoji kotlinu na vaření guláše.
B. Suchánková
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NEPTEJ SE, CO OBEC MŮŽE UDĚLAT PRO TEBE,

ALE CO MŮŽEŠ TY UDĚLAT PRO OBEC

Dovolila jsem si parafrázovat výrok amerického prezidenta J. F. Kennedyho z roku
1961 „Neptej se, co může udělat tvá zem pro
tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou
zem.“ Přesně tento výrok mě napadl ve chvíli
nabídky pomoci od ředitelky základní školy
p. Durdové. Dostala jsem nabídku, že zaměstnanci školy pomohou na hlavní ulici
s odstraněním plevelů mezi novou výsadbou.
Domluvili jsme se i s pracovníky mateřské
školy a dne 22. 5. 2020 odstranili již přerostlý plevel z nové výsadby. Do odstranění
plevelů jsme se zapojili i my z obecního
úřadu, kluci nám potom nežádoucí zeleň
odvezli. Odměnou za pomoc obci těmto
lidem bylo poděkování a drobné občerstvení.
Paní Dohnalová nám pomohla s ošetřením
vzrostlých stromů. Dovolte mi vyjádřit stesk
pro dřívější době, kdy bylo zvykem, že lidé si
předzahrádky ošetřovali a hleděli si pořádku
a čistoty před svým domem. I v dnešní době
se takoví spoluobčané najdou, je třeba jim za
jejich přístup moc poděkovat. Jsem ráda, že
některým lidem není lhostejné prostranství
nejen před jejich domem, starají se o jeho
úpravu a berou to jako samozřejmost. Já to
považuji za velkou pomoc obci a děkuji za
ni všem, kterým není vzhled naší obce lhostejný. Ještě jednou holky z naší školky i naší
školy, moc děkuji za pomoc, moc si toho
vážím.
B. Suchánková

„NEČIŇ JINÝM, CO BY TĚ ZLOBILO, KDYBY UČINILI TOBĚ.“

Další rčení, řekl ho Sókratés a já bych jej
použila k následujícímu článku.
V návaznosti na předchozí článek mne
o to víc mrzí přístup lidí, kteří parkují auta
na trávníku, přejíždějí novou výsadbu a parkují na nové výsadbě. Ráda bych řekla, že se

do výsadby investovaly nemalé peníze
z obecního rozpočtu a neskutečně mě mrzí,
že se k tomu někteří špatně chovají. Byla
bych ráda, aby si právě tito občané představili, kdyby jim někdo na jejich vlastním majetku činil to, co oni činí na obecním

majetku. Jak by se jim to asi líbilo???
Bohužel k výše uvedenému musím přidat
i případy k nově vybudovaným chodníkům.
Chodníky nově budované obcí jsou dělány
jako pochůzné. Jen v místě sjezdů k nemovitostem je část podbetonována - zpevněna pro
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přejezd standardně osobních vozidel. Pokud
poté procházíte obcí a vidíte vozidla parkovat na chodníku, mrzí vás to, že lidé takto
pohrdají majetkem obce a minimálně si ne-

PARKOVÁNÍ V OBCI

je problémem nejen u nás. Je to problematika, kterou se zabýváme a hledáme pro ni řešení. Bohužel plochy pro případné parkování
jsou omezené a v některých místech v obci nejsou obecní pozemky pro vybudování zpevněných ploch pro parkování. Naopak pokud
parkoviště (zpevněná plocha) existuje, tak na
něm žádné auto nestojí, např. u koupaliště, byť
v ulici je podél silnice zaparkováno plno aut.
Každý majitel motorového vozidla by měl nejdříve myslet na parkovací stání na svém vlastním pozemku a až poté na obecním. Některé
nemovitosti tyto možnosti nemají, ale někteří
majitelé vozidel respektive nemovitostí tyto
prostory mají a využívají parkování na silnici
nebo před domem. U každé nově budované nemovitosti by mělo být minimálně jedno až dvě
parkovací místa na vlastním pozemku a nakonec vidíte, že prostor rezervovaný původně v
projektu na parkovací místo je zatravněn a
parkuje se na silnici. Považuji za důležité
opět připomenout zákon o provozu na pozemní komunikaci, dodržování dopravního značení v obci a pokud zaparkuji vozidlo, tak by
měl zůstat zachován průjezd v každém směru
jízdy v šíři alespoň 3 metry. Pomáhejte nám i s
touto situací, zachovávejte průjezdné silnici,
protože nikdy nevíme, kdy bude muset projet
vozidlo hasičů nebo záchranky, aby se zachránil něčí majetek nebo život. Věříme ve vaši toleranci a pomoc.
B. Suchánková

NIC NÁS NEZASTAVÍ

V letošním roce jsme se rozhodli realizovat
výstavbu nových garáží a technického zázemí
za obecním úřadem. Veškerou techniku, kterou
používáme pro údržbu obce, jsme měli dosud
uskladněnou v přízemí obecního úřadu, nový
traktor jsme parkovali ve staré dřevěné garáži.
Omezené prostory v přízemí obecního úřadu
a dodržování bezpečnostních pravidel pohybu
osob v těchto prostorech byly hlavními důvody,
proč již předchozí zastupitelstvo nechalo zpracovat projekt na výstavbu nových garáží a technického zázemí. V loňském roce se podala
žádost o stavební povolení a bylo vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu budovy garáží a technického zázemí. V únoru jsme v zastupitelstvu
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uvědomují, že porušují pravidla silničního
provozu. Parkování na chodnících je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
považováno za přestupek. Věřím, že si

schválili smlouvu s vybraným uchazečem
a stavba započala. I mírná zima umožnila začít
se stavbou brzy na jaře. Dostavily se menší
problémy s umístěním stavby a nastupující
vodou při vykopání základů, kdy jsme museli
řešit s geostatikem zpevnění podkladu pod základ, aby nedocházelo k poškození budoucí
stavby. I přes tyto počáteční problémy máme
v současné době stavbu dokončenou a předanou a rádi ji budeme využívat dle jejího určení.
Věřím, že budova bude sloužit ke spokojenosti
zaměstnanců a budou umístěním techniky do
těchto prostor naplněna bezpečnostní pravidla
pro ostatní zázemí, které bylo technikou přeplněno.
Spolu s touto stavbou jsme zároveň instalovali na dvůr obecního úřadu jímku, původně zakoupenou na dešťovou kanalizaci na Padělky.
Zajistilo se jímání vody z nové stavby právě
do instalované jímky, která má objem 12 kubíků. Voda bude používána na zalévání
obecní zeleně. Díky zálivce, kterou dělají pracovníci obce, nám pěkné vzkvétá a neuvadá
nejen výsadba na Dědině, ale i u zrcadla a na
Padělkách. Každá kapka vody je cenná v současném období sucha, proto jsme se rozhodli
dešťovou vodu z nové budovy takto využít.
B. Suchánková

NOVÝ PLOT I SCHODIŠTĚ

Záměrem obce jako dobrého hospodáře je
starat se a zvelebovat svůj majetek. Plot na koupališti měl svoji životnost již dávno za sebou,
na řadě míst byl poškozen, byl prorostlý dřevinami, proto jsme již loni začali řešit oplocení
koupaliště. S jednáním o novém oplocení
začala opět i diskuze na téma bočního schodiště
z cesty na Heršpice, což by mohlo pomoci
s přeplněnou silnicí ke koupališti. Nový vchod
by byl také výhodný pro cyklisty projíždějící po
cyklostezce do nebo z Heršpic. Vybudování
bočního schodiště není nová myšlenka, jen jsme
se o ní znovu začali bavit. Proto jsme již loni
udělali cenovou poptávku na realizaci oplocení
a bočního schodiště na koupališti. Dodavatelé
byli vybráni. Úkol to byl nelehký, protože břeh
od silnice je příkrý a nijak nezabezpečený. Pro
přípravu instalace schodiště jsme udělali úpravy
svahu, kdy jsme odstranili náletové dřeviny
a zanechali pouze stromy, zpevnili jsme opěrnou zídkou svah a podél budovy jsme vydláždili
nový chodník. Při opravě chodníku jsme zároveň udělali novou izolaci budovy restaurace
proti vodě. S výkopy nám ochotně pomohl
Honza Fiala s technikou, která však nezmůže
všechno, a vzhledem k omezeným prostorovým
možnostem musela na řadu přijít lidská práce a rýč a lopata. S tím si hravě poradil Radek
Knesl, který vytvořil základ pro opěrnou zídku
jako podle pravítka. Pod jeho rukama vznikaly
výztuže do základů i opěrná zídka. Sám by však
práci nezvládl, proto byli hodně zapojeni i zaměstnanci obecního úřadu - Vašek Jeřábek
a Lukáš Plch. Základy pro schodiště byly připraveny v pozdějším termínu, než jsme před-

občané, kteří takto činí, svou chybu uvědomí
a nebudou na chodnících již parkovat.
B. Suchánková

pokládali, proto nemohla vybraná firma začít
s přípravou a výrobou schodiště podle plánu,
protože potřebovala mít přesně změřeny výšky,
aby schodiště naprojektovala a vyrobila. Je pro
nás důležitá bezpečnost návštěvníků koupaliště,
proto řešíme schodiště, které bude splňovat
normy. Schodiště už se vyrábí a v průběhu
července bude vše kompletní i s dokončeným
oplocením, které je v současné době okolo
celého areálu, mimo část, kde má být umístěno
schodiště. Teď aby nám hlavně přálo počasí
a občané Hodějic a návštěvníci i cyklisté koupaliště využívali.
B. Suchánková

BUDIŽ SVĚTLO

V části obce u sokolovny nebylo dokončeno
při předchozích opravách veřejné osvětlení,
a proto i toto byl úkol pro současné zastupitele
- dokončit v obci výměnu lamp veřejného osvětlení. Pro investice na tento rok bylo s tímto
záměrem počítáno. Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku a oslovili v rámci výběrového
řízení uchazeče o realizaci. Na veřejnou
zakázku nám reagoval ze 4 oslovených pouze
jeden. I přesto se rozhodlo zastupitelstvo výběrové řízení ponechat a nabídku přijmout. Vzhledem k podmínkám nouzového
stavu, kdy nesměly být z důvodu zachování poskytování hlavních a základních potřeb občanům prováděny žádné práce na rozvodech ať
už plynu, elektriky či vodovodních rozvodech,
se nám realizace oprav veřejného osvětlení posunula podle původního plánu o jeden měsíc.
Při opravě svítidel došlo zároveň i k rozfázování některých uzlů, aby splňovaly podmínky
bezpečného provozu a zároveň nebyl výpadek
větší části svítidel při nějakém problému. V současné době jsou sjednoceny lampy a dokončena
oprava svítidel v celé obci. Ať nám nové osvětlení slouží minimálně tak dlouho a dobře
jako to původní. Děkujeme všem za pochopení
a toleranci v rámci realizace oprav.
B. Suchánková
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CHODÍME, CHODÍME

I letos pokračujeme v budování chodníků
v naší obci, jak bylo přislíbeno i v rámci Programu rozvoje obce pro období 2015-2020. Po
novém chodníku se již nyní můžeme projít
v části Velké Chaloupky směrem ke koupališti.
Ani v této části to nebylo úplně bez problémů.
Vždy nás bohužel při realizaci překvapí takzvaně “kostlivci ve skříni“ v podobě ukrytých
šachet, se kterými jsme nepočítali, nebo havarijní stav dešťové kanalizace, jak se nám ukázalo po odkrytí dlažby u od obchodu. Dalším
problémem jsou historicky uložené sítě, které
nás překvapí svou přítomností v chodníku ani
ne tak svým umístění, jako způsobem uložení bez jakékoliv potřebné ochrany. Současně při
realizaci chodníků umožňujeme společnosti
VIVO CONNECTION položit chráničku na
optický kabel. Občané poté do budoucna
mohou využít připojení na internet nebo inter-

netovou televizi. Při realizaci chodníků si velmi
vážíme vaší tolerance a trpělivosti během
stavby a ráda bych poděkovala všem zodpovědným majitelům vozidel, kteří na výzvu obce
nezanechávají zaparkovaná vozidla u budovaných úseků. V letošním roce ještě bude dokončen úsek až k Litavě a opraven chodník podél
potoka a schody na hlavní silnici u mostu přes
Heršpický potok, které jsou v havarijním stavu.

Pro příští rok nám již chybí opravit chodníky
pouze v Malých Chaloupkách. Chodníky budou
hotové a přijdou na řadu silnice, aby rozvoj obce
pokračoval dál.
B. Suchánková

SLIBEM NEZARMOUTÍŠ

- to určitě není naše heslo. Z nápadů k realizaci od občanů jsme v lednovém zpravodaji
přislíbili uskutečnit některé z nich už v letošním roce. Již teď můžeme říct, že jsme instalovali na dětské hřiště za sokolovnou
slunečník, aby měly maminky s dětmi posezení na dětském hřišti zastíněné. Toto řešení
je z důvodu bezpečnosti a splnění ochranných
zón kolem hracích prvků ohleduplné ke všem
návštěvníkům a splní tak přání, které návštěvníci dětského hřiště měli. Budeme věřit, že při
odchodu ze hřiště bude splněna naše výzva,
aby byl slunečník stažen a nedošlo při větru
k jeho poškození. Děkujeme návštěvníkům za
dodržování této prosby.
Projekt zeleně je posunut do fáze žádosti
o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí. Vzhledem k náročnosti podmínek dotací jsme zadali podání žádosti o dotaci
společnosti, která se touto problematikou zabývá, aby byly splněny veškeré podmínky dotace a žádost byla řádně odevzdána
a administrativně vyřízena. Žádosti se podávají průběžně do listopadu letošního roku
a v současné době jsou firmě předávány podklady pro podání žádosti.
Třetím neméně důležitým bodem je navýšení kapacity mateřské školy. Máme před
dokončením ověřovací studii na stavbu nové
nebo rekonstrukci stávající školky. Získáváme
souběžně i zkušenosti a informace od školek,
kde se rekonstrukce prováděly, abychom měli
všechny informace pro rozhodování. Po rozhodnutí, kterou variantu budeme realizovat,
budeme pokračovat ve výběru dodavatele na
zpracování projektu. V této chvíli není na co
čekat, je třeba být připraven, protože finančně
budeme potřebovat pomoci dotací a pokud nebudeme mít vše připraveno až do fáze stavebního povolení, jakákoliv vyhlášená dotace nás
mine, nemůžeme o ni požádat.
O dokončení chodníků jsem informovala sa-

CO PŘEDKOVÉ NEZAŽILI

Neznám planetu, kde by byla voda v tekutém stavu. Voda = život na
Zemi. Jsme země, kde máme jen tu vodu, která u nás naprší. Pět roků
u nás trvá sucho, které je nejhorší za 500 let. Umírají stromy a lesy. Děti
prakticky neznají sníh. Vlivem oteplování planety se to málo vody
rychle odpařuje. Pitnou vodou splachujeme záchody!!!!
Stát začíná štědře dotovat dělání rybníků a mokřadů. U nás je čistička
vody pro 5 vesnic. Vyčištěná voda by se mohla využít jako zasakující
rybník a mokřad. Okolo nasázet vrby, duby, nebo jiné stromy a keře.
Někde to jde. V Hodějicích taky?
Aktivní občané Hodějic S.R, V.R.

Vážení aktivní občané,
situace kolem hospodaření s vodou nás trápí úplně stejně jako vás,
bohužel ne všechno jde zrealizovat tak snadno, jak by si člověk přestavoval. S návrhem udělat mokřad pod čističkou jsme se již setkali, nelze
provést z několika důvodů. Pozemky u čističky nejsou obecní, ale to by
se dalo vyřešit výměnou. Při konzultaci s Vodoprávním oddělením ve

mostatným článkem o realizaci.
Posledním nápadem je ochrana před povodní - revitalizace suchého poldru. Voda
nám opět v červnu ukázala svojí sílu. Při vytrvalých deštích stoupla Litava nad hranici
prvního povodňového stupně, a proto povodňová hlídka ve složení L. Kolečko, L. Moravčík a B. Suchánková prováděla min. 2x
denně kontroly vodního toku. Byli jsme ve
spojení i před půlnocí, kdy jsme sledovali
vývoj hladiny Litavy v Brankovicích a u nás
v obci, abychom na vývoj situace reagovali v
souladu s povodňovým plánem obce. Naštěstí
hladina Litavy jen těsně atakovala první povodňový stupeň a poté postupně klesala,
a proto nebyla nutná žádná další opatření.
Další týden na to v pátek ale přišlo pro naši
obec větší ohrožení, náhlý přívalový déšť,
který i historicky nadělal v obci větší škody
než zvedlá hladina Litavy. I když příval srážek byl poměrně velký, mohu konstatovat, že
přes opětovně zvedlou hladinu Litavy a Heršpického potoka nenapáchala voda v naší obci
žádné škody. Do poldru také nebyla splavena
půda a nenatekla voda, ale s jeho revitalizací
i nadále počítáme. Do budoucna však nezbývá
než řešit odtokové poměry srážkových vod,
avšak v souladu i s potřebou zadržování
vody v krajině, tyto dvě věci se musí řešit současně. I to jsou věci, které bychom chtěli řešit
v rámci pozemkových úprav, o které chce
obec zažádat. K tomu však potřebuje souhlas
vlastníků min. 50% půdy ze zemědělského
půdního fondu. V současné době jsou osloveni vybraní vlastníci zemědělské půdy, aby
vyjádřili souhlas se zahájením pozemkových
úprav. Pokud jste jako vlastník zemědělské
půdy nebyl osloven a máte zájem pomoci
obci i sobě, není vám lhostejné hospodaření
na zemědělské půdě, zajímáte se o krajinu
v okolí, chcete vidět v krajině více prvků
než dlouhé širé lány řepky a kukuřice, stavte
se nebo zavolejte na obecní úřad a podepište
nám souhlas s komplexními pozemkovými
úpravami. Každý z nás může přispět k lepší
krajině kolem nás. Pokud máte možnost,
udělejte nejen pro obec, ale hlavně pro
sebe a budoucí generace krok k pozemkovým úpravám.
B. Suchánková

Slavkově jsme dostali tuto odpověď:
Stavba ČOV je vodním dílem dle ust. § 55 odst. 1, písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
tato stavba vodního díla je zakončena výústním objektem do vodního
toku Litava, kam je povoleno vyčištěné odpadní vody vypouštět. Definice odpadních vod je dána ust. § 38 odst. 1 vodního zákona, dále
je v tomto ust. § 38 uvedeno, jak s odpadními vodami nakládat - tzn.
odpadní vody je možné vypouštět ze zařízení ke snížení znečištění pouze
do vod povrchových nebo do vod podzemních (toto pouze v případě
kladného hydrogeologického vyjádření a pouze pro stavby rodinných
domů popř. staveb individuálních, např. horské hotely aj. a v případě,
že nelze řešit odpadní vody jiným způsobem), možnosti povolení nakládání s odpadními vodami vyplývají z ust. § 8 odst. 1, písm. c) vodního zákona.
V rámci stavebního povolení stavby ČOV Hodějice bylo vydáno i povolení nakládání s odpadními vodami pro tuto stavbu, v tomto povolení
je přesně stanoveno, že vyčištěné odpadní vody odtékají do vodního
toku, je povinností provozovatele zařízení (DSO Ligary) měřit množství
a kvality vypouštěných odpadních vod, tyto údaje předkládat ke kon-
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trole (Povodí Moravy, s.p., vodoprávnímu úřadu, popř. ČIŽP). Bez řádného vypouštění odpadních vod do Litavy v souladu s povolením vodoprávního úřadu nelze ČOV Hodějice provozovat.
Bohužel žádné rybníčky za ČOV nelze „dopovolit“, zde je přesně již
určeno, jak má stavba vypadat a kam odtékají vyčištěné odpadní vody,
na záměr byla poskytnuta dotace a jako u jiných dotačních projektů
i zde běží lhůta pro udržitelnost záměru, během této lhůty se nesmí na
stavbě nic měnit.
To však neznamená, že obec nemá zájem vytvořit krajinný prvek to-
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hoto typu, pro mokřad však nemáme vhodný obecní pozemek.
Řešení si slibujeme od komplexních pozemkových úprav, které bychom chtěli na našem katastru nechat provést. V rámci těchto úprav bývají navržena vhodná místa pro remízky, aleje, rybníčky, mokřady,
a podobně. O pozemkových úpravách jsem psala v dubnovém zpravodaji, v současné době máme souhlasy 32,96% z celkové výměry pozemků na katastru naší obce, pokud ovšem nedosáhneme na
požadovaných 50%, nebudeme moci pozemkové úpravy realizovat.
L. Záleská

Jedno dopoledne se na našem školním dvorečku záhadně objevila mapa. Děti se pomocí mapy orientovaly a plnily
různé úkoly. Při této zábavě se dovídaly o tom, jak vypadá naše planeta Země, kde jsou kontinenty a moře. Také jsme
si povídali o naší republice, hlavním městě. Mapu, na které jsme si vše ukazovali, děti objevily ukrytou ve křoví. Hledali jsme i Hodějice a okolní vesnice. Vzdělávací činnost jsme prokládali různými soutěžemi, které děti s velkou radostí
plnily. Poslední část mapy nás dovedla k místu, kde byl ukrytý poklad. Všechny děti kopaly, hrabaly, až našly vytouženou odměnu.
Myslím, že tento den se vryje do paměti nejen dětem, ale i nám, pedagogickým pracovníkům.
paní učitelky Jarmila Kovaříková a Kateřina Andrlová

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jistě nikomu neuniklo, že naše MŠ v době koronavirového stavu
nebyla v provozu. Když vláda České republiky usnesením ze dne
12. března vyhlásila nouzový stav a byla zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů ve školách, paní starostka se denně zajímala,
jaká je situace v MŠ. Protože se usnesení vlády výslovně netýkalo
mateřských škol, dohodli jsme se společně na přerušení provozu až
poté, co začalo docházet pouze 5 dětí. V této situaci jsme reagovali
na doporučení MŠMT, MPSV a MZ o uzavření! Donutily nás k tomu
i vážné provozní důvody. Většina zaměstnankyň musela doma pečovat o děti mladší deseti let, nebo patřily do tzv. rizikové skupiny.
Nastala nová situace, se kterou se běžně nesetkáváme. První, co přišlo, byla ve dnech od 17. - 20. 3. škola zavřená a bez zaměstnanců.
Teprve další týden jsme se pustili do generálního úklidu a postupné
desinfekce školy, a to za dodržení pravidel vzájemných kontaktů
mezi lidmi ve škole. Po uzavření školy jsme připravili na našem webu
různé možnosti, jak s dětmi trávit čas doma. Pracovní listy a různé
úkoly pro jednotlivé věkové skupiny dětí. Přes všechna opatření jsme
měli společně s paní starostkou zájem školu otevřít již během
měsíce dubna. Kontaktovali jsme vedoucí oddělení hygieny dětí

a mladistvých ve Vyškově, ta nám zpracovala aktuální manuál, jak
zajistit hygienické podmínky při případném provozu. S těmito podmínkami jsme seznámili rodiče a vyhlásili průzkum zájmu o docházku. Rodiče přihlásili pouze 3 děti ze 40. Proto jsme ponechali
školu uzavřenou a věnovali se činnostem, na které nám v běžném
provozu zbývá málo času. Probíhaly opravy, údržby, učitelky se
vzdělávaly online na tzv. webinářích, doplňovali jsme a aktualizovali třídní vzdělávací programy, atd. Za zpřísněných hygienických
podmínek proběhl také zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021. Do
ZŠ nastoupí 13 předškoláků, takže jsme přijali 13 nových dětí a jsme
rádi, že prošly všechny 3leté děti z obce. Provoz MŠ byl zahájen po
dohodě se zřizovatelem od 25. 5. Hygienické požadavky jsou k naší
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radosti již dostatečně přijatelné a děti nijak zvlášť neomezují. Jen jsme museli zrušit
všechny plánované výlety a kulturní akce, kterých bývá ke konci školního roku více než
obvykle. Děti však nijak nešidíme, náležitě jsme oslavili Den dětí, trávíme většinu času
na školním dvorečku a vycházkách. Podařilo se nám také na poslední chvíli děti vyfotografovat na školní tablo. Ještě loučení s předškoláky a pak „hurá prázdniny“. MŠ je
v provozu první tři týdny v červenci, tak si asi 15 dětí pobyt prodlouží. Přejeme všem
krásné prázdniny, mnoho zážitků a žádné úrazy!
Miroslava Horáčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOBĚ COVIDU

Okamžité uzavření školy 11. 3. nás překvapilo. Nikdo z pedagogů nečekal, že dveře
naší školy se tak dlouho neotevřou, a popravdě jsme z toho byli trochu v rozpacích. Co
a jak bude dál? Jak dlouho to potrvá? Na otázky neuměl nikdo jasně odpovědět, a protože to vypadalo na delší dobu, začali jsme k vyučování využívat techniku. Kromě
výuky přes internet jsme se snažili využít dobu uzavření školy ke vnitřním i venkovním
úpravám. Vybudovali jsme novou šatnu, upravili školní zahradu, předělali žákovskou
knihovnu, nechali jsme opravit další část plotu v zahradě, natřeli vnitřní obruby dveří,
našili spoustu věcí na listopadový jarmark, který pro vás chystáme atd. Snažili jsme se
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nezahálet a i když by se to mnohým nemuselo zdát, nejvíce času nám zabírala komunikace
s našimi žáky. Denně jsme trávili spoustu hodin u počítače a moc se těšili na návrat do
školy, na výuku ve třídě, na kontakt s dětmi naživo.
Od 25. 5. byla ve škole obnovena opět prezenční výuka. Nastoupilo 40 dětí z 54 a školní
život se začal vracet k normálu. V čase covidu jsme si užili dost počítačů, nahrávek a jiných technických vymožeností, ale osobní kontakt s žákem považujeme za nenahraditelný.
Trochu jsme se obávali, jak děti budou snášet nošení roušek a jiná navržená opatření, ale
děti překvapily svou disciplinovaností. Většina z nich snášela rouškové období velmi dobře
a v pohodě. Spolupráce s rodiči byla také velmi dobrá, a proto bych jim touto cestou moc
ráda poděkovala za spolupráci při distanční výuce jejich dětí. Přeji všem dětem i rodičům
pohodové prázdniny a v září na shledanou.
V. Durdová

FOTOKNIHY

V letošním roce byly zpracovány fotoknihy událostí obce v letech 2018
a 2019.
K nahlédnutí jsou na OÚ.
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CO JE OBECNÍ, TO JE VLASTNĚ MOJE…..?
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Zaujal vás tento nadpis? Dá se totiž vykládat různými způsoby,
a také se to samozřejmě děje. Obecně bych mohla lidi podle přístupu
k obecnímu majetku rozdělit do tří skupin:
a/ starám se
b/ je mi lhostejný
c/ využívám (či zneužívám) ho
A tak lidé z první skupiny nezištně opečovávají své předzahrádky,
třebaže jsou na obecním pozemku, před hody pozametají chodníky
i pomalu i se silnicí, dobrovolně se starají o květinový záhonek
u křížku, nabídnou své služby při údržbě dětského hřiště pod podmínkou zachování anonymity, sečou mez kosou, protože by chtěli,
aby ta mez opět voněla mateřídouškou jako v době jejich dětství,
udělají přes zimu lavičku, kterou umístí na obecní pozemek tak, aby
z ní byl krásný výhled do krajiny, na procházku se psem vyrazí s igelitkou a posbírají odpadky nebo vyčistí prostor u splavu. Jsem si jistá,
že spoustu takových drobností byste určitě mohli přidat, a jsem za to
ráda.
Druhá skupina k tomu možná přistupuje způsobem - je to obecní,
ať to řeší obec.
A třetí skupina - tam funguje vysvětlení věty z nadpisu asi takto:
Je to obecní, takže si s tím můžu dělat, co chci, to nikoho nebolí.
O parkování je psáno na jiném místě zpravodaje, já se zaměřím spíše
na extravilán obce. Na podzim na obecní parcele 977 a 976 (mez za
školou) někdo zřejmě traktorem vytrhal strom a nějaké keře, leží tam
zarostlé trávou doteď. Proč? Zavazely něčemu? A copak to jde, bez
vědomí majitele něco provádět na jeho pozemku? Spadá sem i „spra-

vování“ polních cest tím, co zbylo po rekonstrukci - a tak na polňačkách nacházíme stavební suť, zbytky obkladaček a jiné poklady.
Na mezích nebo zamaskované různě pod stromy vysypané hromady
a hromádky posečené trávy - proč, když funguje sběrný dvůr za obecním úřadem?
A když jsme u polních cest, narážíme ještě na jeden problém,
a tím je uorávání polních cest. Ne vždy je polní cesta tam, kde historicky vedla, není v katastrální mapě vyznačená. Tam se nemůžeme
domáhat žádné nápravy, protože cesta vlastně „neexistuje“. Ale tam,
kde je cesta zanesená v katastru v určitém rozměru a my z náhledu
do ELPISu vidíme, že je část obdělávána bez našeho souhlasu,
budeme požadovat návrat do původního stavu. Pokud nenastane náprava, jsou zde další možnosti řešení - nechat cestu geometricky zaměřit s tím, že náklady bude hradit strana, která není v právu,
poslední fází může být nahlášení na SZIF vůli neoprávněnému
čerpání dotací na půdu, která není propachtovaná. Nechceme dělat
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potíže, ale na druhou stranu se jako dobří hospodáři musíme o svůj majetek zajímat a starat. Věřím, že vše půjde cestou domluvy.
Nechci končit pesimisticky, jsem přesvědčena, že pro většinu obyvatel jsou Hodějice právě ta MOJE OBEC, pro kterou jsou ochotni něco
udělat. A za to moc děkuji.
L. Záleská

ODPADY A JAK DÁL S NIMI

Možná jste někteří postřehli, že se ve vládě mluví o zrušení skládkování odpadů, termín se neustále posunuje, zatím to vypadá na rok
2032. Co z toho ale vyplývá pro nás? Především to, že se rapidně
zvýší poplatky za netříděný odpad. Zde máme velkou rezervu, návrh
vlády počítá s mírou třídění 40%, Hodějice dlouhodobě dosahují
15%, v roce 2019 se dokonce snížila na 14%! Na přiložených
grafech můžete porovnat třídění v naší obci např. s Jihomoravským
krajem nebo i s celou republikou – srovnání pro nás nevyznívá moc
příznivě. Další graf ukazuje nárůst vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Jde tedy o to, více odpadu vytřídit, aby v komunálního odpadu zůstávalo menší množství. Touto problematikou se
zabýváme delší dobu a podnikli jsme již některé kroky, jako např.
bezplatné poskytnutí kompostérů (slibovali jsme si od toho snížení
množství vyvezeného bioodpadu, tento předpoklad se zatím nevyplnil), celková rekonstrukce sběrného místa, rozdání tašek na tříděný
odpad.
Zamýšlíme se nad tím, jak třídění dále zefektivnit, pozvali jsme si
ke konzultaci p. Přikrylovou z Respona, p. Hroudného z EKOKOMU, seznámili jsme se s pytlovým sběrem „dům od domu“
v Lovčičkách. Vyplynuly nám z toho 3 možnosti, každá má své pro
a proti.
A: zachovat stávající stav - kontejnery na tříděný odpad umístěné
ve sběrných hnízdech. Rádi bychom navýšili počet kontejnerů a sběrných hnízd, naráží to však na problém vhodného místa - není jednoduché najít vhodný obecní pozemek pro umístění kontejnerů tak, aby
nepřekážely např. v rozhledu při výjezdu vozidla a podobně.
B: Nádobový sběr - každá domácnost, která by měla zájem, by měla

svou vlastní popelnici na plast a papír. Problém může být v umístění
popelnic, ne každý má před domem nebo na dvoře, v průjezdě místo
na další dvě popelnice. Z hlediska Respona by byl dražší vývoz, který
by účtovali obci, protože by pracovníci s vozem museli zastavovat
vícekrát a trvalo by jim to delší dobu než vyklopit pár kontejnerů.
Mezi klady ale patří to, že všude, kde tento systém zavedli, stoupla
míra vytříděnosti odpadů.
C: Pytlový sběr - každá domácnost by obdržela průhledné pytle,
které by po naplnění (minimálně 3kg) dali v určitý svozový den před
svůj dům, pracovníci OÚ by je svezli na určité místo do kontejneru
a Respono by si odváželo až plný kontejner. Nevýhody - zaměstnání
pracovníků OÚ, je potřeba mít místo pro meziskladování tříděného
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odpadu, igelitové pytle mohou přes noc poškodit kočky nebo kuny.
Výhoda – opět stoupne míra vytříděnosti odpadů.
Co se týče finanční stránky odpadů, už několik let obec nechává
poplatek za popelnici na stejné úrovni, platíme 500,- Kč/osoba. A pro
zajímavost, pokud porovnáme výdaje za likvidaci odpadů - vývoz
TDO, vývoz bioodpadu, platby za odpady, které můžete zdarma odevzdávat na sběrných dvorech ve Slavkově nebo v Bučovicích a příjmy za vytříděný odpad, dostaneme se na částku 727 322,78 Kč. Při
vydělení počtem obyvatel nám vyjde, že každý občan by měl platit
712,- Kč, takže po odečtení poplatku 500,- Kč obec doplácí na osobu
212,- Kč.
Na závěr bychom vás ještě chtěli požádat o několik věcí. Při
vynášení plastů nebo papírů buďte ohleduplní, kontejnery jsou pro
všechny, snažte se odpad zmáčknout tak, aby se ho vlezlo co nejvíce,
pokud není v kontejneru místo, neodkládejte ho vedle, Respono nás
několikrát upozornilo, že odpad mimo kontejnery nebude vyvážet.
Tento problém narostl v „době koronavirové“, neboť mnozí objednávali zboží přes internet a zásilkové služby obalovým materiálem
rozhodně nešetří. Kontejnery s plastem se vyváží každý týden
v úterý, s papírem ve středu.
Dále prosím nevhazujte vlhčené ubrousky do kanalizace, je to
plast, ne papír, nerozloží se, způsobují zanášení kanalizace, např. přečerpávací místo u pastoušky bylo již několikrát čištěno od nánosu
vlhčených ubrousků. Stejně tak nepatří do kanalizace tuky a oleje,
neboť při chladnutí v kanalizaci tvoří hrudky, nabalují na sebe další
nečistoty, mohou ucpat kanalizační čerpadla a v krajním případě se
může vytvořit „tuková kra“, která ucpe kanalizační řád. Na tuky
máme na obecním dvoře speciální popelnici, kde se ukládají použité
potravinářské oleje např. v PET lahvích. I když takovou PET lahev
necháte u brány, zaměstnanci OÚ ji dají na příslušné místo.
Technické oleje jsou likvidovány 2x ročně v rámci mobilního svozu
nebezpečného odpadu nebo je můžete odevzdat na sběrných dvorech
ve Slavkově nebo v Bučovicích.
L. Záleská

OPRAVA VĚŽE KOSTELA SV.
BARTOLOMĚJE V HODĚJICÍCH

V průběhu května byly provedeny opravy na věži kostela sv. Bartoloměje v Hodějicích. V loňském roce došlo k uvolnění jihozápadního rohu římsy pod střechou věže kostela a hrozilo jeho zřícení.
Z preventivních bezpečnostních důvodů bylo zdivo rohu římsy odstraněno za pomoci zvedací plošiny a provedeny provizorní zábrany
z vnitřní strany střechy věže k zamezení vnikání ptáků do půdy věže.
V letošním roce, jakmile dovolilo počasí, byla provedena oprava.
Provedení opravy již nebylo možné ze zdvíhací plošiny, proto bylo
nutné postavit podél čelní strany věže lešení. Z lešení poté byla provedena oprava jihovýchodního rohu římsy, tvarově byl roh sjednocen
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s profilem římsy a provedena omítka a nátěr. Roh byl zpevněn vloženým ocelovým profilem. Obdobně byl ocelovým profilem
preventivně zpevněn i protější severovýchodní roh, kde se rovněž
projevovala trhlina. Před demontáží lešení byly provedeny ještě
i opravy drobných poruch na omítce fasády věže.
Akce si vyžádala náklad 53.000 Kč a byla hrazena ve výši 45.000
Kč z příspěvku obce Hodějice, které farnost vyslovuje poděkování.
Ing. Pavel Galata, manažer stavebních investic

OCHOTA POMÁHAT

Zpráva na facebooku, nápad, vyhledání
návodu, 5 minut práce a rodino, jdeme na to.
Takto nějak začal příběh po domácku vyráběných bavlněných roušek u Moudrých. Na
výzvu podolské nemocnice o nedostatku roušek reagovala Míša v sobotu 14.3., kdy zkusila ušít první roušku, a to byl začátek
neuvěřitelného maratonu. Následovala revize
zásob látek, objednávka 5 km šňůrek na
roušky, zapojení celé rodiny - rozdělení rolí,
a jde se na to. Reportáží televize Prima v neděli 15.3. strhla pro šití roušek mnoho lidí.
Hlavně mladší generace je na sociálních
sítích jako doma, a proto přišla její dcera
Anna s nápadem založit facebookovou
stránku „Česko šije roušky“, kde by si lidé
mohli sdílet nápady, rady, návody a sehnat si

zde i třeba opraváře šicích strojů. Tato
stránka má 41 200 členů. Poptávka roušek
byla nad očekávání, a proto bylo potřeba pro
pokrytí poptávky co nejvíce rozšířit tým.
Byla jsem požádána o vyhlášení výzvy
občanům, kdo by chtěl rodině pomoci
s výrobou i distribucí roušek. Bylo to to nejmenší, co jsem pro tento projekt mohla udělat. Vyhlásila jsem výzvu obecním rozhlasem
a nabídla jsem rodině možnost využít prostory na obecním úřadě k výrobě i balení.
Tým se rozrostl na zhruba 50 lidí, kteří šli za
stejným cílem, a to pomáhat tím, že kus
svého volného času stráví u šicího stroje
a pomohou potřebným. První roušky byly
jednoduché jednovrstvé, ale s potřebou větší
ochrany Míša neustále roušky zdokonalovala
a přemýšlela nad tím, jak práci zjednodušit,
zefektivnit. Nejvíce bylo ušito roušek dvouvrstvých s kapsou, kde
šel vložit např. papírový kapesník. Na řadu
přišlo i šít různé velikosti, a tak byly šity
roušky universální velikosti a tři velikosti
dětských roušek. Materiál na šití roušek lidé
přinesli nebo poslali,
z nemocnice bylo věnováno vyřazené ložní
prádlo. Roušky byly
distribuovány po celé
republice do nemocnic,

do mo vů p r o s enio r y, h os piců, r o din
s onkoláčky, sociálních zařízení, celkem asi
3 tisíce roušek. Všichni dobrovolníci pracovali bez nároku na odměnu, roušky byly věnovány nejpotřebnějším zdarma. Pokud si
lidé roušky koupili, peníze z prodeje šly na
transparentní účet, na kterém se shromáždila
částka 38 tisíc korun, kterou Míša s rodinou
věnovali Klokánku. Jakmile opadla ta největší vlna objednávek, přišly na řadu i výstavní kousky - na roušky vyšívané různé
lidové motivy, kočičí tlapičky i třeba české
vlajky. Míša se stala hrdinkou dne v reportáži na televizi Nova, poskytla rozhovor pro
týdeník Respekt, psalo se o ní ve Vyškovském deníku i na idnes, poskytla rozhovor
pro Český rozhlas, založení facebookové
stránky a raketový narůst počtu jejich členů
bylo zmíněno i v článku ve Forbes. Neuvěřitelný maraton jí pomohla nejvíc zvládnout
její rodina a nejbližší. Jsem pyšná na to, že
jsem také mohla být členem tohoto skvěle sehraného týmu a mohla pomoci potřebným.
Život jde dál a Míša se tak mohla vrátit
k tomu, co jí jde opravdu skvěle, a to je šití
nádherných krojů, a s rozvolněním pravidel
jí opět nastává nový kolotoč s půjčováním
krojů.
Míšo, přeji tobě i celé tvé rodině hlavně
hodně zdraví. Jste super lidičky s velkým
srdcem a za to vám chci moc poděkovat.
B. Suchánková
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PROGRAM ROZVOJE OBCE HODĚJICE
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Vážení občané,
v letošním roce končí platnost Programu rozvoje obce Hodějice 2015 – 2020. Program rozvoje na další období bude opět
zpracovávat DSO Ždánický les a Politaví, podkladem pro jejich práci bude stejně jako před pěti lety dotazníkové šetření. V průběhu července dostanete do schránek jednoduchý dotazník, který můžete vyplnit v papírové podobě nebo přes odkaz, který naleznete na webových stránkách obce. Dotazníky jsou anonymní, jakmile je Ždánický les a Politaví zpracuje, budou
skartovány, vyplňují je osoby starší 15 let, dotazníky v papírové podobě vhazujte prosím do schránky na OÚ.
Podrobné informace včetně termínu odevzdání bude obsahovat průvodní dopis, který obdržíte zároveň s dotazníky.

DEN PLNÝ FOTBALU

Dne 13. června 2020 proběhl na fotbalovém hřišti v Hodějicích den plný fotbalu. Nejprve se dopoledne uskutečnil
turnaj mladších přípravek za účasti družstev z Kobeřic, Šaratic, Újezdu u Brna,
Vážan a Hodějic. Turnaj se velmi vydařil a cca 60 dětí si ho i ve velmi vysokých
teplotách užilo. Odehrálo se 10 zápasů
a mnohé zákroky byly velmi zdařilé. Ve
volných chvílích se malí fotbalisté mohli
zúčastnit dovednostních soutěží nebo se
osvěžit vodní sprchou, která byla v tomto
letním počasí velmi využívaná. Na závěr
turnaje se uskutečnil zápas trenérů
zúčastněných družstev, který malí i velcí
diváci ocenili dlouhotrvajícím
potleskem. Po skončení zápasů proběhlo vyhlašování výsledků a všechny
děti si z rukou paní starostky převzaly
medaile, poháry, diplomy a věcné ceny.
Pokud chcete, aby si i vaše děti užily
příští rok podobný turnaj, neváhejte je
dovést na tréninky, které budou probíhat
od začátku srpna každé úterý a pátek od
17.30 hod. na fotbalovém hřišti. Rádi přivítáme všechny chlapce a dívky od věku
6 let. Bližší informace na tel. 732201326.
Po skončení turnaje přípravek se od
17.00 hod uskutečnil dlouho očekávaný
zápas Horní konec versus Dolní konec.
Za velkého zájmu diváků vyběhlo na
trávník cca 35 hráčů všech věkových kategorií a sehráli zápas, na který se bude
dlouho vzpomínat. Po pomalejším začátku dolního konce se horní ujal vedení,
pak se však dolní konec vzbudil, vystřídal a začal skóre i hru dotahovat. V tento
moment, jako už po několikáté, pomohl
hornímu konci fotbalový Pánbůh
a p řihnal na Hodějice bouřku, jaká tu
dlouho nebyla. Topoly kolem hřiště se
ohýbaly, míč nešel odkopnout a déšť byl
stále silnější. V tento moment nezbývalo
nic jiného, než aby rozhodčí zápas přerušil a následně po dohodě kapitánů obou
družstev i ukončil. Navždy tak bude ve
fotbalové kronice u tohoto zápasu uvedeno: NEDOHRÁNO. Počasí však nezabránilo hráčům a divákům pokračovat
v zápase alespoň ústně. Na lavičkách pod
stříškou vedli do pozdních nočních hodin

L. Záleská
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diskuze, co by bylo, kdyby nebylo…
Fotbalový den se i přes deštivý konec
vydařil a doufejme, že na další turnaj,
tentokráte dospělých mužstev 18. 6.
2020, si fotbalisté objednají slunečné počasí po celý den. Všechny fanoušky místního fotbalu tímto zveme.
za fotbalový oddíl TJ Sokol Hodějice
Michal Sedláček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Na základě Vašich požadavků jsme se rozhodli zavést v Hodějickém zpravodaji společenskou rubriku, ve které
můžete zveřejnit Vaše přání k významným životním výročím nebo zavzpomínat na Vaše blízké, kteří už nejsou mezi
námi. Podklady do rubriky je nutné přinést osobně na OÚ Hodějice, jelikož musíte podepsat i souhlas s uveřejněním.

ANKETA

V minulém zpravodaji byly vyhlášeny 2 ankety - o názvu ulic v naší obci a o knihovně. V anketě o názvech ulic odpovědělo celkem 150 občanů (jak v papírové, tak i v elektronické podobě), 44 občanů bylo pro, 106 občanů se vyjádřilo, že o pojmenování ulic nestojí, takže zatím se touto problematikou nebudeme zabývat.
Ankety o knihovně se zúčastnilo 5 občanů, týkala se titulů časopisů a knih, o které by byl zájem. Dvě odpovědi
byly anonymní, takže poukázku na nákup knih obdrží ti tři respondenti, kteří se podepsali, nemuseli jsme losovat.
L. Záleská
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MALOVANÉ KAMÍNKY PUTUJÍ /NEJEN/ PO HODĚJICÍCH

Možná jste si při procházce po Hodějicích všimli
namalovaného kamínku,
který vás zaujal, a mysleli
jste si, že ho někdo ztratil.
Pokud jste ho zvedli, byl
z jedné strany pokreslený
a z druhé strany popsaný.
Kamínek však nebyl ztracený, čekal tam na svého
náhodného nálezce.
Nápis a znak „f“ odkazuje
na skupinu Kamínky na sociální síti Facebook a číselný kód je poštovní
směrovací číslo, odkud pochází tvůrce tohoto nalezeného kamínku. Zapojit se do
malování kamínků může
každý. Jedná se o novou zábavu a tvorbu pro radost,
která je v našich končinách
čím dál populárnější. Tato
aktivita se k nám dostala
z Rakouska, původní myšlenka je pravděpodobně
z USA. Tuzemská skupina
Kamínky byla založena
v lednu tohoto roku Ivanou
Hruškovou a Vlastou Tillich, která právě žije v Rakousku. Během krátké
chvíle se do této aktivity zapojili lidé z různých koutů
celé naší republiky a k dnešnímu dni skupina čítá přes
128 000 lidí, takže nárůst je
raketový.
Co potřebujete do začátku? Především kamínky,
akrylové barvy nebo fixy
a lak na zafixování. Kamínky očistíte, na jednu
stranu namalujete libovolný obrázek a na zadní stranu napíšete směrovací číslo a odkaz na skupinu #Kaminky a zalakujete. Nakreslený kamínek lze vložit formou fotky do skupiny na Facebooku.
Jakmile kamínek zaschne, můžete se vydat na procházku nebo v rámci výletu, dovolené, návštěvy známých, lékaře, nebo jen
cestou do práce, školy, obchodu … kamínek položit na viditelné, avšak bezpečné místo. Dbejte přitom na to, aby nedošlo k poškození přírody nebo kulturní památky. A pak následuje napětí, zda se kamínek objeví ve skupině, a s trochou štěstí i v úplně jiných místech, než odkud se vydal na své putování. Nalezený kamínek si totiž můžete nechat nebo ho umístit na jiné místo
v jiném městě, aby udělal radost i někomu dalšímu. Nalezený kamínek můžete vyfotit a s uvedeným PSČ umístit na FB, aby jej
mohl dohledat jeho autor.
Vůbec nevadí, pokud nemáte Facebook. Kamínky můžete tvořit i tak.
Na přiložené koláži z fotografií můžete vidět, jak se zapojili někteří Hodějáci.
Zleva: Ptáček – rodina Uhrova, Strom se srdíčky – Míša Poláčková s maminkou, Popsaný kamínek – Pavlína Tišnovská, Ryba
s ptáčkem – Adriana Frnková, Pavoučci v síti – Nikola Kiliánová, Karolínka Hlaváčková při malbě kamínků, Panáček se srdičkem- Pavlína Tišnovská, Auto – Martin Sedláček, Oko – Nikola Kiliánová, Domečky – Julie Sedláčková, Beruška – Míša Poláčková s maminkou, Mix kamínků – Vlaďka Winterová, Ryba – Adriana Frnková.
V. Winterová
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JAK DĚTI ZDOBILY OKNA

Týden před Velikonocemi jsem na internetu narazila
na celorepublikovou Velikonoční výzvu Zajícov 2020.
Výzva spočívala v umístění co největšího počtu vyrobených zajíců v porovnání s počtem obyvatel dané obce.
Zajíci měli být vystaveni před domem, v okně či zahrádce. Materiál byl individuální, jediným parametrem
byla výška minimálně 30 cm. Vítězná obec získala
certifikát a čestný název Zajícov 2020.
Velikonoce už klepaly na dveře, a tak jsme s oslovenými maminkami domluvily, že se letos výzvy nestihneme zúčastnit. Proto přišel nápad, že si s dětmi
vyzdobíme okna po svém. Tématem byly jarní motivy kytičky, motýlci a sluníčka. Technika a provedení byly
na každé mamince a dětech.
Kvůli koronavirové pandemii jsme se nemohly scházet
s ostatními maminkami, proto jsme spolu s dětmi sedly
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ke stolům a vzaly barvičky, nůžky, lepidla, pastelky
a jiné výtvarné potřeby a vyráběly výtvory, které krásně
ozdobily okna našich kamarádů. Ta jsme pak individuálně obdivovali při našich procházkách. Do akce se
zapojilo několik maminek v Malých Chaloupkách,
v ulici U Bytovek a v ulici na Vrchních Padělkách.
Takto jsme se snažily dětem zpříjemnit letošní jaro
a Velikonoce, které jsme nemohly trávit tradičním způsobem.
V. Winterová, P. Uhrová
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DOBA
KORONAVIROVÁ
TROCHU JINAK
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Od 11. března nechodily děti do školy,
probíhaly různé formy dálkové výuky,
ale v okolí Hodějic se projevilo, že se
mladí lidé evidentně nudili. Chápu, že
jim chyběl sociální kontakt, kamarádi,
ale jejich touha scházet se nemusí znamenat hory odpadků (včetně plechovek
od piva a lahví od alkoholu) nebo dokonce zničené věci - viz přiložená fotodokumentace.
A potom bohužel nezbývá dotčeným
organizacím (ať už je to obec, Sokol
nebo myslivci), aby to po naší mládeži
vlastními silami a na svoje náklady uklidily.
L. Záleská

OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 6. 5. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu pana Stanislava Otépku a Michala
Sedláčka a zapisovatelku Lenku Záleskou.
Usnesení č. 3
Program zasedání

Usnesení č. 4
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030057977/004 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. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5

18

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030058539/002 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. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030057797/002 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. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030057834/002 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. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Smlouvu o dílo 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, jejímž
předmětem je oprava chodníků v obci Hodějice za
částku 2 175 338 Kč s DPH (slovy dvamilionystosedmdesátpěttisíctřistatřicetosm korunčeských). Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 291773 a BOOS Plan a.s., Horova 68, 616 00
Brno, IČO 63481898 jejímž předmětem zpracování ověřovací studie a srovnávací analýzy - mateřská škola Hod ě j i c e z a č á s t k u 11 8 5 8 0 K č s D P H ( s l o v y
jednostoosmnácttisícpětsetosmdesátkorunčeských). Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 10
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a René Zourkem, Nová 391, Letonice 683 56 na pozemek par.č. 756 v k.ú. Hodějice, na
dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 11
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Miloslavem Londinem, Hodějice
118, 684 01, nar. 6.12.1939, na pozemek par.č. 775 v k.ú.
Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Miloslavem Kolářem, Hodějice
197,68401, nar. 7.5.1945, na pozemek par.č. 768 v k.ú.
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Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Jan Klimek, Komenského nám.
333, 68401 Slavkov u Brna, na pozemek par. č. 763
v k.ú. Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy
padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 14
pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Ludvík Dunajczan, Hodějice 45,
684 01, nar. 30.5.1969, na pozemek par.č. 978/2 v k.ú.
Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 132 Kč (slovy jednostotřicetdvakorunčeských) ročně. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Radek Dofek, Valtická 15, 628
00 Brno, nar. 20.3.1961, na pozemek par.č. 771 v k.ú.
Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Jan Dofek, Hodějice 121, 684 01,
nar. 21.12.1935, na pozemek par.č. 770 v k.ú. Hodějice,
na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 17
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Aleš Dofek, Hodějice 213, 684
01, nar. 13.12.1969, na pozemek par.č. 754 v k.ú. Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 18
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Jan Červinka, Hodějice 107, 684
01, nar. 22.3.1963, na pozemek par.č. 761 v k.ú. Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 19
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Pavlína Hrdinková, Hodějice 368,
684 01, nar. 20.8.1980, na pozemek par.č. 1180/152
v k.ú. Hodějice, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní
lhůtou za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských)
ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
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Usnesení č. 20
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV 014330058238/001 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. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 22
Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Usnesení č. 23
Souhlas s podpachtem pro p. Špičkovou Janu k nájemní
smlouvě ze dne 15. 5. 2012.
Usnesení č. 24
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a fi. E.PROXIMA, s.r.o.,
Holická 31, 772 00 Olomouc, IČO 25395602, jehož
předmětem je změna ceny díla o 33 327,30,- Kč (třicettřitisíctřistadvacetsedmkorunčeskýchatřicethaléřů)
Usnesení č. 25
Pojmenování ulice Nad Tratí od par. č. 1077/4 po par. č.
1077/23 v k.ú. Hodějice.

Zastupitelé obce neschvalují:
Usnesení č. 2
Přidání bodu do programu jednání: možnosti zasíťování
lokality „B13 – západní okrajová část obce – u koupaliště“ – vodovod a kanalizace.
Usnesení č. 26
Záměr prodeje pozemku par. č. 918/3 a 918/4 v k. ú. Hodějice.
Zastupitelé obce berou na vědomí:
Usnesení č. 21
Rozpočtové opatření 1/2020.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17. 6. 2020
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu paní Ladu Vránovou a pana Pavla
Sklenáře a zapisovatelku Lenku Záleskou.
Usnesení č. 2
Přidání bodu programu Převod finanční hotovosti ze
spořícího účtu obce.
Usnesení č. 3
Přidání bodu programu Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hodějice.
Usnesení č. 4
Program zasedání
Usnesení č. 5
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
Hodějice za rok 2019.
Usnesení č. 6
Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Hodějice za rok 2019.

19

Usnesení č. 7
Účetní závěrku obce Hodějice za rok 2019.
Usnesení č. 8
Závěrečný účet obce Hodějice za rok 2019 s výhradou.
Usnesení č. 9
Přijetí nápravného opatření ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 ve znění: Při příštím zápisu věcného břemene k majetku obce Hodějice
bude postupováno dle bodu č. 4. 2. písm b) Českého
účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky
č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech
Usnesení č. 11
Rozpočtové opatření 4/2020.
Usnesení č. 12
Smlouvu č. 1002992058 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Českou republikou - Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3Žižkov, IČO 01312774 o bezúplatném převodu pozemku
par.č. 1077/19 v k. ú. Hodějice do majetku obce Hodějice. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 13
Zrušení veřejné sbírky ve prospěch LILA Domov Otnice
schválené krajským úřadem pro Jihomoravský kraj pod
č.j. JMK/86884/2019
Usnesení č. 14
Zrušení běžného účtu č. 115-9934760207/0100 a pověřuje starostku obce vyřízením zrušení účtu.
Usnesení č. 15
Směnnou smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 291773 a Miroslavem Hrabovským, nar.
13.10.1957, Hodějice 300, 68401 na pozemek par.
č 565/6 za pozemky par. č. 978/247 a 956/1 v k.ú. Hodějice s doplatkem do výše obvyklé ceny pozemku ve
výši 134 340 Kč(slovy stotřicečtyřitisíctřistačtyřicetkorunčeských). Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce podpisem směnné smlouvy.
Usnesení č. 16
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Janou Kachlíkovou, nar. 7.
7.1990, Kollarova 1280/62, 66451 Šlapanice na část pozemku par. č. 282 v k. ú. Křižanovice za částku 50 Kč
ročně na dobu 10 let. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 17
Peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská
410/13, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587
(dále jen „společnost“) za těchto podmínek:
- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých),
- emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč,
bude splacen peněžitým vkladem, akcie, které nebudou
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upsány s využitím přednostního práva, budou všechny
nabídnuty určeným zájemcům, z toho: Obec Hodějice,
se sídlem Hodějice, Hodějice 41, PSČ 684 01, IČO
00291773, 1.518 kusů, emisní kurz 1.518 kusů akcií,
které budou nabídnuty obci, bude splacen peněžitým
vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování
akcií a splácení emisního kurzu akcií jsou popsány
v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,
- místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov Město, 682 01 Vyškov,
- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem
této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty
pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,
- proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí ve výši
1.518.000 Kč budou smlouvou o započtení vzájemných
pohledávek, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a je
jeho nedílnou součástí, započteny peněžité pohledávky
obce vůči společnosti ve výši 1.518.000 Kč, s tím, že se
jedná o následující peněžité pohledávky:
a) peněžitou pohledávku ve výši 752.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/2/2008 o pronájmu a provozování
zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 25. 6.
2008 mezi obcí Hodějice a společností,
b) peněžitou pohledávku ve výši 766.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/9/2009 o pronájmu a provozování
zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 4. 11.
2009 mezi obcí Hodějice a společností,
- pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí nebudou započteny peněžité pohledávky obce vůči společnosti, je obec
povinna splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo
35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání
akcií.
Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy
o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných
pohledávek, týkající se obce, které tvoří přílohu tohoto
usnesení a jsou jeho nedílnou součástí, a současně pověřuje starostku obce k podepsání těchto smluv. V případě, že některý z akcionářů využije přednostního práva
upsat příslušnou část nových akcií, bude text smlouvy
o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných
pohledávek příslušně upraven; totéž platí i pro případné
formální úpravy textu obou těchto smluv.
Usnesení č. 18
Příkazní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 291773 a Artory - Consulting, s.r.o., Evaldova
2099/34a, 78701 Šumperk, IČO 27782921, jejímž před-
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mětem je zpracování žádosti o dotaci na projekt "Realizace zeleně v obci Hodějice". Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 19
Cenovou nabídku z 3. 6. 2020 ID 00087027 skupiny ČEZ,
a.s. na dodávku plynu pro odběrná místa Hodějice č. p.
351 a č.p.41.
Usnesení č. 20
Smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro odběrné
místo Hodějice č. p. 41 od 1.7.2020-31.12.2022 mezi obcí
Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a obchodníkem ČEZ ESCO, a.s. Duhová 2/1444, 14000 Praha 4, IČO
03592880. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 21
Smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro odběrná
místa Hodějice č.p. 351 od 1.7.2020-31.12.2022 mezi
obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773
a obchodníkem ČEZ ESCO, a.s. Duhová 2/1444, 14000
Praha 4, IČO 03592880. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 26
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Hodějice pro rok 2020 ve výši 350 000 Kč (slovy třistapadesáttisíckorunčeských) mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 00291773 a DSO Ligary, Hodějice 41,
68401, IČO 72022418. Zastupitelstvo obce Hodějice pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 27
Převod maximálně 2 mil Kč (slovy dvoumilionůkorunčeských) ze spořícího účtu obce na běžný účet 5626731/0100
na placení výdajů.
Usnesení č. 28
Udělení plné moci pro zastupování obce Hodějice na valné
hromadě společnosti VAK Vyškov dne 25. 6. 2020 p. Karlu
Kneslovi, starostovi obce Heršpice, nar. 5. 10. 1983, bydliště Heršpice 113.
Zastupitelé obce neschvalují:
Usnesení č. 22
Záměr prodeje části pozemku par. č. 32/1.
Usnesení č. 23
Záměr prodeje pozemku par. č. 16.
Usnesení č. 24
Záměr prodeje části pozemku par. č. 186/1.
Usnesení č. 25
Záměr prodeje části pozemku par. č. 1180/207.

Zastupitelé obce berou na vědomí:
Usnesení č. 10
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
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