ÚVODNÍ SLOVO

V dnešním čísle
zpravodaje si můžete přečíst informace o modernizaci
v naší místní knihovně, o investicích, které jsme
dokázali zrealizovat, jak se vyvíjela
situace na místním
koupališti a zprávy
od místních organizací. Vzhledem k epidemiologické situaci
jsme se rozhodli pro letošní rok zrušit tradiční
akce, abychom co nejvíce chránili zdraví nás
všech. Věříme, že naše rozhodnutí bude
správně pochopeno. Při svých zimních procházkách budete moci i přes zrušení akce rozsvícený vánoční strom vídat. Pracovníci
obecního úřadu ho postaví, ozdobí a bude
nám dělat radost od první adventní neděle na
tradičním místě před obecním úřadem. Ani
o kalendář na téma Voda v Hodějicích nepřijdete. Lenka Záleská nám v něm přinese různé
informace o vodě, jak nám v dobrém slova
smyslu slouží voda v naší obci nebo v jejím
okolí, ale i o té, kterou bychom raději v obci
neměli. Věříme, že kalendář přinese nejen zajímavé informace, ale i zamyšlení v této
době nad tím, jak o vodu pečovat, jak vodu
chránit, jak se naučit vodu respektovat a využívat ji v krajině. Kalendáře budou doručeny
do každé domácnosti zhruba v polovině prosince letošního roku. Obec pro vás připravila
novou službu v obci, a to Balíkovnu od České
pošty. Pokud vás poštovní doručovatel
nezastihne doma, budete si moci svůj balík
vyzvednout na obecním úřadě. Vzhledem
k tomu, že máme v pondělí a středu otevřeno
až do půl osmé, doufám, že přispějeme touto
službou k větší spokojenosti s doručováním
zásilek. Věřím, že hlavně v této době jde
každému z nás o zdraví své i ostatních,
a proto přeji všem do dalších dnů hlavně
hodně zdraví. Prosím o dodržování pravidel
daných nařízením vlády, tak abychom situaci
zdárně zvládli.
Starostka Blahoslava Suchánková
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O tom, že stav silnice na Křižanovice se neustále zhoršoval, vědí řidiči vozidel své.
Byla místa, která už se nedala pomalu ani objet. I cyklisté jezdící do Křižanovic na vlak,
případně dále na cyklostezky do Ždánického lesa a Politaví museli dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu. Na výzvu starosty města Slavkov u Brna p. Boudného a po
hozené rukavici obci Křižanovice, aby se zapojili do spolupráce při opravě silnice, se
dílo podařilo. Již na jaře se zrodila myšlenka jít společně do opravy silnice na Křižanovice a nechali jsme si udělat první cenovou nabídku na její opravu. Vzhledem k situaci,
která nastala v souvislosti s pandemií, myšlenka opravy na chvíli zapadla, ale úplně
jsme se jí nevzdali. Vzhledem k tomu, že původní cenová nabídka byla v rozpětí 1,1 mil
– 1,8 mil bez DPH, jsme věděli, že budeme muset vyhlašovat výběrové řízení. Proto se
starostové domluvili na zpracovaní položkového rozpočtu, odsouhlasení finančního příspěvku jednotlivých obcí a vyhlášení výběrového řízení. Protože se silnice nachází pře-

ZAFUNGOVALA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

vážně na katastru obce Hodějice,
výběrové řízení vyhlašovala naše
obec, nicméně v komisi na posouzení
veřejné zakázky malého rozsahu byli
zástupci všech dotčených obcí. Položkový rozpočet vycházel z již předložené cenové nabídky a pro
výběrové řízení ho do konečného
podoby pomohl upravit p. Kašpar
z Městského úřadu Slavkov u Brna.
Do výběrového řízení nám poslaly
nabídky tři společnosti a komise po
posouzení dodaných nabídek vybrala
pro realizaci opravy silnice společnost COLAS CZ a.s. s cenou 2 140
160 Kč včetně DPH. Město Slavkov
u Brna zároveň připravilo koncept
darovací smlouvy na příspěvek na
opravu. Na základě cenové nabídky
z jara letošního roku se podle nejvyšší cenové nabídky dohodly obce
na příspěvku 600 tis. Kč. I přes to, že vysoutěžená cena byla vyšší, příspěvek zůstal
stejný a rozdíl v ceně cca 340 tis. Kč doplatila naše obec. Oprava silnice začala v polovině září a do konce září byla již
kompletně opravena a předána obci.
Budeme rádi, pokud bude silnice ke
spokojenosti všech cyklistů, motoristů, běžců i samotných chodců využívána co nejvíce a co nejdéle. Aby
to tak zůstalo, domluvili jsme se se
starostou obce Křižanovice na omezení vjezdu vozidel s nosností jen do
3,5t. Konstrukce vozovky není přizpůsobena na pohyb těžké techniky,
řidiči těchto vozidel mohou využívat
silnici E50. Nesmírně si vážím této
dohody a je to velmi dobrý příklad
meziobecní spolupráce, protože
silnici využívají motoristé Hodějic
i Křižanovic a cyklisté všech tří obcí.
Děkuji zastupitelům obce Křižanovice a města Slavkov u Brna a panu
Boudnému, který celou akci nastartoval a dal do pohybu. B. Suchánková
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MODERNIZACE
MÍSTNÍ KNIHOVNY

Kdo navštěvuje místní knihovnu, věděl, že
knižní regály již mají dávno po své životnosti, byly tam i knihy pořízené před rokem
1989, málo prostoru, který byl hodně zaplněn

regály. Pokud chceme, aby do knihovny začali chodit noví čtenáři a děti, aby knihovna
sloužila i jako místo k setkávání lidí, potřebujeme mít knihovnu moderní a moderně vybavenou. Na spolupráci jsme oslovili
knihovnu Karla Dvořáčka a nezávisle místostarostku Heršpic, zda by nám pomohli tuto
myšlenku realizovat. V únoru jsme v souvislosti s touto vizí požádali Jihomoravský kraj

o dotaci na modernizaci knihovny. Ta nakonec bohužel i kvůli situaci ohledně COVID
nedopadla, ale zastupitelé se rozhodli i přes
tuto skutečnost modernizaci knihovny zafinancovat z prostředků obce bez dotace. Jako
první začali zaměstnanci obecního úřadu knihovnu vyklízet. Knihy i veškeré vybavení
přemístili do zasedací místnosti
a začali zednické práce. Došlo
k odstranění zdi mezi knihovnou
a skladem, aby se zvětšil prostor
pro knihovnu a vytvořila nová
část knihovny pro děti. Zazdil se
původní vstup do skladu, aby byl
lepší dohled nad dětmi, vyrovnala se podlaha a celá místnost
se nově vymalovala. Zednické
práce spolu s p. R. Kneslem prováděl p. J. Vychytil. Jakmile byl
prostor vytvořen, byla pozvána
p. Barová z knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově a nezávisle na ní p. Ševčíková z Heršpic, aby na základě prostoru budoucí knihovny navrhly
vnitřní uspořádání nábytku a vybavení.
S menšími rozdíly se návrhy shodovaly a teď
už stačilo jen dílo dokončit. S pracovníky
úřadu jsme zajeli do podlahového studia
v Brně a vybrali zátěžové lino. Vzhledem
k tomu, že mezi původním skladem a knihovnou byl výškový rozdíl, musela se podlaha vylévat dvakrát, aby se
přechod vyrovnal a plocha byla
dokonale rovná pro položení
lina. Svou precizní prací si podlahu vyrovnal V. Jeřábek, kterému pomáhal L. Plch. Ti potom
ještě spolu s J. Kyselkou
a M. Klacíkem položili lino
a zalištovali ho. Probrali jsme
skříně, ty opravdu historické
jsme již vyřadili a do knihovny
nastěhovali ty novější. Dokoupily se skříně do dětské části knihovny, komody částečně na
sezení a částečně na ukládání se-

dáků a dětský stolek se židlemi. Ke vstupu
jsme pořídili pro pohodlnější odpočinek a relaxaci křeslo se stolečkem. S kompletací zakoupeného zboží nám pomohl
p. J. Suchánek. Dětský koutek jsme doplnili
o hrací koberce a sedáky, zakoupili nový stůl
a židle, aby si při vybírání knih mohl čtenář
sednout ke stolu, který zároveň může sloužit
pro chvilkové posezení nebo psaní poznámek. Se zpětným nošením knih do knihovny
nám pomohly děti z naší základní školy. Než
jsme knihy dávali zpět do připravených
polic, přišla nám je probrat p. Barová z knihovny Karla Dvořáčka, abychom neuchovávali opravdu již někdy historické knihy, které
víc jak rok nikdo nevzal do ruky, případně
v knihovně zanechali výtisky novějšího vydání. Celkem bylo vyřazeno při modernizaci
asi 350 starých knih. O konečnou úpravu
a úklid se postaraly knihovnice M. Hrabovská a její kamarádka M. Drápelová. Knihovnu jsme pro veřejnost otevřeli 23. 9. 2020
a bude opět otevřena jednou za 14 dní ve
středu od 17:00-19:00. Otevřením knihovny
modernizace neskončila, protože zbývá vyrobit další police na zbývající knihy, naučnou literaturu i časopisy a vytvořit malby do
dětského koutku. Zatím nás modernizace
knihovny, co se týče provedených prací a nakoupeného vybavení, stála 66 754 Kč. Věříme, že knihovna bude našimi občany
využívaná a stane se místem setkávání a konání různých akcí. Chtěla bych poděkovat
všem, které jsem v článku zmiňovala, za
pomoc při modernizaci naší knihovny. Přijďte se podívat, jak se nám to povedlo!
B. Suchánková

KOUPALIŠTĚ

Na místní koupaliště se sjížděli v minulosti
lidé z širokého okolí. V posledním roce pověst našeho koupaliště značně upadala, nebyla mu věnována dostatečná péče a podle
chování nájemce to bylo spíše nutné zlo. Tak
jak bylo uvedeno v mém prohlášení o uzavření koupaliště, nebyla ze strany nájemce
dodržována pachtovní smlouva, nedocházelo
k plnění závazků ze strany nájemce vycházejících ze smlouvy, byly překračovány bezpečnostní normy, nebylo řádně pečováno
o svěřený majetek, peníze za vodné byly hrazeny až po několikerých výzvách i s 5 měsíčním zpožděním, při jednání a požadavcích
na sdělení informací docházelo úmyslně
k zamlčení a lhaní ze strany nájemce. Těch
důvodů pro dočasné uzavření koupaliště po
začátku sezony bylo ještě daleko více,
a proto byla dána původnímu nájemci 29. 6.
2020 výpověď ze strany obce, aby již další
sezonu nepokračoval. Následovalo výběrové
řízení, do kterého se přihlásili 3 uchazeči.
Vybírat nového uchazeče je velmi těžké
i s ohledem na to, jaký majetek svěřujeme
do jeho péče. U výběru nového nájemci bylo
přítomno 8 zastupitelů. S každým uchazečem
jsme vedli cca 15-20 minutový rozhovor. Jde
nám hlavně o provoz koupaliště a restaurace
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by měla sloužit jako doplňková služba. Na
základě předchozí zkušenosti jsme upravili
i smlouvu o nájmu, kde jsme např. přidali
bod o vratné kauci i placení záloh na energie
a vodu. Na výběru jsme se většinovým podílem shodli všichni a věříme, že vybraný
nájemce bude i dle svých plánů pečovat
o koupaliště řádně, bude komunikativní
a vstřícný ke spolupráci s obcí. Restauraci
chce nový nájemce provozovat celoročně
a o opětovném otevření vás budeme informovat rozhlasem, SMS zprávou a na webu
naší obce. Upozorňujeme, že původní facebookové stránky koupaliště nebudou převzaty od původního nájemce a budou
vytvořeny nové. Kdo sleduje dění na koupališti, budou tyto nové stránky zveřejněny
spolu s informací o opětovném otevření restaurace. Předpokládaný termín otevření je
od 1. 11. 2020.
B. Suchánková

PRO LETOŠNÍ ROK
UŽ BYLO DOST
CHODNÍKŮ

V letošním roce přišla na řadu další slibovaná etapa opravy chodníků v obci. Jednalo
se o trasu od koupaliště až k mostu přes Li-

kteří instalovali zastřešení zídek ze ztraceného bednění, které musely být vystavěny na
dvou místech z důvodu výškových rozdílů
mezi chodníkem a okolním terénem. Děkuji
moc za realizaci, výbornou komunikaci
a spolupráci všem, kdo se na práci podíleli
pod vedením Michala Bureše.
B. Suchánková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Obec již dostala konečnou podobu ověřovací studie MŠ. Zastupitelé se po individuálním seznámení s výsledkem studie a po
poměrně dlouhé debatě dohodli na rekonstrukci stávající budovy MŠ v poměru hlasů
5:4. Víme, že nás čeká spousta práce
a možná nečekaná překvapení při realizaci,
jako tomu je při rekonstrukci starých budov,
ale chceme dát šanci stávající budově. Rozhodnutí pro rekonstrukci bylo i s přihlédnutím k místu stavby, již zaběhlým místem, na
které jsou lidé zvyklí, není to u hlavní silnice,
blízko přírodě, vycházky na nefrekventovaná
místa, blízkost školy, pro kterou se vaří
a další. V současné době vypisujeme výběrové řízení na zpracovatele projektu na společné stavební a územní řízení. Na jaře
budeme žádat o stavební povolení a čekat na
vypsané dotační výzvy. Máme zprávy, že by
se výzvy měly vypisovat, proto není na co
čekat. Spolu s tím již budeme jednat i o tom,
jak bude školka fungovat v průběhu realizace
stavby, jednat s hygienou o podmínkách
a s možnostech poskytnutí náhradních prostor po dobu realizace. Cílem je modernizace
prostor, rozšíření kapacity mateřské školy
a rozšíření kapacity kuchyně. Celý projekt je
připravován pro
možnost odděleného fungování
jedné třídy, pokud
by kapacita dětí
klesla a třída by
nebyla MŠ využívána.
B. Suchánková

tavu a potom ještě část kolem Heršpického
potoka. Ve výběrovém řízení na jaře letošního roku zvítězila firma, která realizovala
chodníky i v loňském roce, což byl příslib
kvalitně provedené práce a dobré spolupráce.
Vzhledem k tomu, že ve výběrových řízeních
je hlavním kritériem cena, byla na realizaci
vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou
2 175 000 Kč. Jak jsme již psali i v minulém
zpravodaji, vícepráce, které se musely udělat v rámci tohoto úseku, nám zvýšily cenu
za dokončené dílo na celkových 2 341 429
Kč. Pomyslnou třešničku na dortu zařídili
Vašek Jeřábek, Lukáš Plch a Radek Knesl,
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Nový školní rok začíná pro děti vždy
první týden v září, pro nás učitele však už
mnohem dříve. Během prázdnin je sice
škola bez dětí, ale ticho v ní určitě není.
Opravuje se, co je potřeba, malují se třídy,
uklízí se a buduje. I my jsme se letos
o prázdninách činili, vedle spousty opravených a nových věcí uvnitř školy přibyla ve
školní zahradě nová venkovní učebna, kterou spolufinancoval Jihomoravský kraj
a zřizovatel školy obec Hodějice. Postavením této učebny jsme získali nový prostor
pro učení, který bude využívat nejen 25 našich nových prvňáčků, ale i ostatní žáci čtvrtého a pátého ročníku.
1. září nastoupily všechny děti do školy.
Prvňáčci však vstupovali do neznáma, protože díky jarním coronavirovým opatřením
neproběhl tradiční zápis, při kterém by si
mohli svou budoucí školu prohlédnout.
I přesto se tyto děti velice rychle vžily do
role školáků. Už téměř měsíc a půl nosí na
zádech aktovku, plní domácí úkoly, učí se
číst, psát a kromě toho zažívají ve škole
vzdělávací programy, které s vyučováním
úzce souvisí. Pro žáky naší školy jsme od
začátku roku uspořádali již několik akcí:
sportovní den na hřišti, besedu s panem spisovatelem D. Vydrou a výuku na dopravním
hřišti ve Vyškově. Mnoho zajímavého je
ještě před námi (ukázka výcviku vodícího
psa, projekt Záložka do knihy spojuje, benefiční jarmark pro Nellinku a další.) Uvidíme, jestli nám vládní opatření umožní
plánované akce uskutečnit.

Především bychom chtěli uspořádat benefiční jarmark, na který se již nějakou dobu
pilně připravujeme. Měl by se konat v sobotu 21. 11. 2020 v areálu školní zahrady.
Rádi bychom vás všechny tímto pozvali.
Výtěžek z prodeje výrobků, které v průběhu
roku vyráběly děti, zaměstnanci a přátelé
školy, bude převeden na transparentní účet
Nellinky Cigánkové. Touto akcí bychom
chtěli dětem ukázat, že si i v těžké době dokážeme vzájemně pomáhat. V případě
zákazu konání hromadných akcí i ve venkovních prostorách určitě vymyslíme nějaký jiný způsob prodeje našich výrobků.
Pozvánku a další informace o konání jarmarku vložíme v listopadu na naše nové webové stránky, na kterých již teď můžete
sledovat aktuální dění ve škole.
Protože situace s šířením coronaviru není
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moc příznivá, mohlo by se opakovat jarní
zavírání škol a přechod na distanční výuku,
rozhodli jsme se s žáky i rodiči již teď prakticky nacvičovat dovednosti potřebné pro
kladný průběh povinného distančního vzdělávání. Žáci plní úkoly nejen do sešitů, ale
komunikují s učiteli i přes internetovou
učebnu a učí se odevzdávat své práce pomocí počítače nebo telefonu.
A co napsat na závěr?
Snad přání nás všech ze školy: Ať jsme
během tohoto školního roku všichni zdraví
a ať strávíme co nejvíce „obyčejných - běžných“ dnů při společném učení ve škole.
Neboť vzdělávat děti distančně sice jde, ale
setkání s kamarády, vzájemné učení, možnost si společně pohrát i pomoci, to jsou pro
děti nenahraditelné aspekty pobytu ve škole.
Petra Holoubková
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ÚDRŽBA CHRÁNĚNĚ
OBLASTI NÁVDAVKY
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Stejně jako minulý rok se naše sdružení
ujalo sečení trávy v chráněné oblasti
Návdavky nedaleko vysílače. Sečení probíhalo v rozmezí měsíců červen-červenec, kdy

jsme se jako sdružení rozdělili na tři skupiny
po čtyřech lidech. Samotné sečení trvalo pár
hodin, ale úklid traviny se sušením v letošních deštivých dnech byl velice obtížný.
Za MS Hodějice - L. Florián

KROUŽEK TVOŘIVÉ RUČIČKY PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

Jednou za čtrnáct dní zasednou malí tvořivci za stůl v prostorách Obecního úřadu v Hodějicích. Jsou pro ně připraveny tématicky zvolené
aktivity dle ročního období. Právě nastal podzim a děti si vyrobily svoje košíčky na ovoce, které si nakreslily, vystřihly a nalepily. Protože
každý přece ví, že ovoce je největší zdroj vitamínů pro zdraví. Také na zeleninu se nesmíme zapomínat, proto krásná kukuřice z modelíny
nesmí chybět. Vítr fouká a my jsme společně vyráběli draky, nejen létací, ale také chrlící plameny. Stříhání, lepení, kreslení a další motorické
cviky slouží nejen k procvičení malých ručiček, ale hlavně výtvarné techniky pomáhají dětem objevit a vyjádřit svůj vnitřní svět a jedinečný
tvůrčí potenciál. Vzhledem k prostoru, kde se setkání koná, a velkému zájmu je
kapacita dlouhodobě naplněna, což nás velmi těší.
Zuzka a Veronika

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU 2020

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do krajského zastupitelstva a senátu. V naší obci bylo 820 voličů, z toho 417 žen a 403 mužů
k datu konání voleb. Volební komisi tvořilo 6 členů ve složení – zapisovatelka Mgr. Lenka Hájková, předsedkyně Miroslava Hrabovská,
místopředsedkyně Martina Šujanová, DiS., Martina Drápelová, Vladimíra Winterová, DiS. a pan Zdeněk Uhlíř.
O možnost odvolení z domu do přenosné volební schránky zažádaly 4 ženy a 1 muž, které navštívily 2 členky volební komise s paní místostarostkou Mgr. Lenkou Záleskou v sobotu v dopoledních hodinách. Na volební průkaz odvolila jedna volička v pátek 2. 10. 2020.
Všichni, kdo přišli volit, měli platné občanské průkazy nebo pasy a dodržovali nařízení a doporučení z důvodu koronavirové pandemie.
Z přiložených tabulek a grafů můžete vidět a porovnat volební účast a zájem o volby do krajského zastupitelstva a senátu v jednotlivých
dnech ( 2. a 3. říjen 2020) za muže a ženy. Mužská účast byla 34,49 % a ženská 37,17 % za oba dny.
V. Winterová
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ČÍ SÓ HODE?
NO PŘECE STÁRKŮ!

Letošní bartolomějské hody to neměly vůbec
jednoduché. Epidemie koronaviru s sebou přinesla
pro jejich pořadatele, Sokol Hodějice, velké dilema
- uspořádat hody nebo je zrušit jako v mnoha jiných vesnicích? Nakonec padlo rozhodnutí hody
uspořádat, ale aby byly dodrženy všechny hygienické předpisy, byla možná pouze jediná varianta,
a to uspořádat sobotní a nedělní zábavu venku
v areálu za sokolovnou. A tak se i stalo, ale znamenalo to spoustu práce navíc s přípravou venkovních prostor tak, aby zábavy mohly proběhnout
- oplocením prostor pro zábavy počínaje, přes zajištění setů na sezení a párty stanů konče. Ty byly
vzhledem k předpovědi počasí na hodový víkend
obzvlášť důležité. Vše se podařilo ve spolupráci
s obecním úřadem a pohostinstvím zajistit a hody
mohly proběhnout. I když se předpověď počasí naplnila, sobotní noční liják i odpolední déšť v neděli
byly jedinou komplikací letošních hodů. Vše
ostatní proběhlo tak jak mělo a zájem o hody v Hodějicích byl letos obrovský. Tolik návštěvníků hodějické hody nepamatují. A je to zásluha všech
lidiček, kteří pomohli s jejich přípravou – s přípravou venkovního areálu, stavěním máje, s pořádáním zábav i s úklidem areálu po hodech. Moc všem
děkujeme. A taky nesmíme zapomenout na stárky
a na jejich podíl na úspěšném průběhu hodů.
Letošní stárci byli opravdu dobří, během hodů bylo
vidět, že mají ze stárkování radost a spolupráce s nimi byla bezvadná. A to, jakým způsobem se dokázali postarat o udržení zábavy i během
sobotního nočního lijavce, si zaslouží velkou
pochvalu. A ještě jedna věc nám udělala radost mezi stárkami a stárky se letos objevily nové tváře
z hodějické omladiny. A to je moc dobře, protože je
to příslib do budoucna, že tradice bartolomějských
hodů bude mít v Hodějicích pokračování.
Pavel Sklenář

říjen 2020

9

říjen 2020

10

KÁCENÍ MÁJE A POSEZENÍ U BURČÁKU

Každoročním zakončením bartolomějských hodů v Hodějicích
a závěrečnou hodovou „povinností“ stárků je skácení máje. To
bylo letos naplánováno na neděli 27. září před svátkem sv. Václava. Aktuální stav šíření koronaviru opět přinesl pořadatelům dilema, zda spojit i letos kácení máje s posezením u burčáku. Ale
mája se prostě skácet musí. (No nemusí, jak je vidět v okolních
dědinách, ale naši předkové by nám dali!) A protože se veškeré

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 12. 9. 2020 se konalo vítání občánků,
při kterém bylo přivítáno 10 dětí, 7 děvčátek
a 3 kluci - Markéta Ambrozová, Ella Bednaříková, Šárka Fialová, Emma Jandová, Nina
Moudrá, Karolína Sobotková, Julie Tišnovská,
Jakub Doležálek, Ladislav Klíč a Jan Lstibůrek.
Coronavirová opatření nám překazila naše plány
uspořádat tuto akci v uzavřených prostorách,
proto jsme přesunuli vítání občánků do prostor
nové venkovní učebny v zahradě naší základní
školy. Přivítání našich nejmenších byla první akce
v této venkovní učebně, proto jsme měli velkou
radost, že je to zrovna při této příležitosti. Rodiče
obdrželi kytičku, malý dárek a pamětní list na připomenutí této události. Počasí nám přálo a celá
akce se vydařila. Přejeme všem zdraví, rodičům
pohodu a plno radosti z dětí.
Vlaďka Durdová

dění odehrává ve venkovních prostorách za sokolovnou, proběhlo
vše dle tradičního scénáře. V chladném počasí v neděli v podvečer
sice našlo cestu za sokolovnu méně Hodějáků než v jiných letech,
ale pro všechny přítomné, byť zachumlané do dek a zimního
oblečení, bylo posezení u burčáku příjemným rozloučením
s odcházejícím létem.
Pavel Sklenář
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NAJDI ŽABKU

Během velkých prázdnin se mi v hlavě zrodil nápad, co takhle
udělat hru pro děti v naší malé facebookové skupince. Najednou se
myšlenka měnila ve skutečnost. S pomocí manžela jsme vyrobili
barevné plastové žabky. Ale co teď s nimi? Co děti baví nejvíce? No
přece hledání!
A už jsem věděla, jak s nimi naložit. Našla jsem čtyři krabičky
a jeden sáček a vytvořila jsem tzv. kešky. V každé kešce byl vždy
lehký úkol, který děti hravě zvládly, např. domalovat žabku, poskládat vývoj žáby aj. Na krabičce byla zajímavost o žábách, např.: „Víte
jaký nejdelší zaznamenaný skok žáby?“ Naše děti už to ví, a určitě by
vám odpověděly: „Přeci 5 m!“
Krabičky byly hotové a už zbývalo je jen uložit na nějaká zajímavá
místa v Hodějicích. Hra mohla začít. Poznáte z fotek, která místa to
jsou?
Maminky s dětmi začaly pátrat, hledat a plnit úkoly. Já s radostí
pozorovala fotky na facebooku, jak malí hledači mají radost z dalších
ulovených žabek.
Děkujeme všem, kdo se do hry zapojili,
a budeme se těšit třeba někdy příště
L. Hlaváčková

LETNÍ AKCE TJ SOKOL

TJ Sokol Hodějice pořádal dne 1. 8. 2020 hned dvě akce, a to již
tradiční tenisový turnaj ve čtyřhře o putovní pohár a Dětské odpoledne. Nejen díky výbornému počasí se turnaj konaný 1. 8. velmi
vydařil. Ráno se sešlo celkem 8 párů, které spolu sehrály první zápasy ve skupinách a následně vyřazovacím způsobem o konečné
umístění. V tropickém počasí podali všichni v kamarádské atmosféře
pěkné sportovní výkony. Vítězství a putovní pohár získal Karel
Durda se svou dcerou Natálií. Fotky si můžete zhlédnout na:
https://www.tjsokolhodejice.cz/tenisovy-turnaj-1-8-2020/.
Děti měly možnost si zaskákat na skákacím hradě, zatančit na
diskotéce, kterou pro ně připravil Jirka Novák. Odpoledne bylo
zakončeno opékáním špekáčků.
Monika Zápotočná
starostka TJ Sokol Hodějice

HASIČSKÉ ZÁVODĚNÍ

Sezona je u konce a chtěli bychom ji pro vás zrekapitulovat.
Všem obecně známá situace nám celý tréninkový plán přerušila.
Následné zvěsti o tom, že žádná sezona nejspíš nebude, zapříčinily
totální ztrátu motivace k individuálnímu
tréninku a po následném rozvolňování
první dva závody nedopadly nijak slavně.
Doufali jsme, že bude líp. I když tréninky
vypadaly nadějně, závody jsou závody.
Tvarožná - 5. místo, Ivanovice na Hané 1. místo, Tučapy - 1. místo.
Poslední dvě kola v kategorii muži
bude bitva o stříbro a bronz. Závod na domácí trati se nám podařil organizačně
zvládnout na výbornou. Soutěžní družstva se snažila o co nejlepší výsledek,
a získat tak jedny z posledních bodů do
celkového hodnocení. Pojďme tedy
k pokusu mužů. Vše šlo, jak mělo, a útok
nebyl rozběhnut vůbec špatně, bohužel
prostřik na terči vše změnil a bylo z toho
4. místo. A holky, asi před měsícem nově
sestavený tým, měl premiéru doma
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a vůbec si nevedl špatně, rovněž 4. místo.
Pokud by měl někdo zájem o požární sport
z řad mužů i žen, bude vítán. Odpoledne se
vydařilo nejen díky pěknému počasí, ale také
díky bohatému občerstvení.
Doufáme, že si u nás všichni s chutí zaběhali a porvali se o puťáky, které si letos
odvezli kluci z Pasohlávek a holky z Dražovic. Cenu za nejrychlejší sestřik si odnesli za
muže Martin Bezděk z Hodějic a za ženy
Marie Orálková z Dražovic. Gratulujeme
a těšíme se zase za rok. Touto cestou velice
děkujeme sponzorům, bez nich by se tato
akce nedala pořádat, dále pak všem, kteří připravovali pro vás diváky i soutěžící bohaté
občerstvení, divákům za skvělou atmosféru.
Letošní podivný ročník 2020 Velké ceny
okresu Vyškov je za námi. V mužské kategorii získaly Hodějice 2. místo a ženy po absolvování pouze dvou závodů místo 11.
Děkujeme všem za podporu po celou sezonu.
Kolečková Drahomíra
starostka sboru

MOTÝLCI A KYTIČKY

Rok se s rokem sešel a v naší Mateřské škole v Hodějicích jsme mezi námi opět
přivítali nové tvářičky. Do třídy Kytiček letos zavítalo třináct nových dětí, které si statečně zvykají na novou životní etapu. Ale ještě se sem tam objeví nějaká ta slzička.
Nejstarší děti nám „odletěly“ do třídy Motýlků, kde se pilně připravují na vstup do
základní školy. V letošním roce máme rekordní počet předškoláků, celkem devatenáct.
Děti za krátkou dobu vytvořily mezi sebou pěkné prostředí, vznikají nová přátelství.
Nové tváře se objevily i v řadách paní učitelek. V Kytičkách je to Simona Šauerová
a u Motýlků Jarmila Kovaříková. Také asistentka Kateřina Andrlová a vedoucí stravování Alena Keprtová.
Teplé počasí, které téměř po celý měsíc září panovalo, jsme trávili hlavně venku na
školním dvorečku, procházkami vesnicí či jejím okolí. Vždyť příroda a přírodniny
poskytují příležitost pro mnoho aktivit rozvíjející předmatematické schopnosti
a logické myšlení. Na zahradě realizujeme aktivity, při kterých se děti učí hledat
rovnováhu a těžiště předmětů i svého těla při pohybových aktivitách. Kontakt s přírodou a přírodninami je přirozený a může sloužit jako levné a každoročně dostupné
hračky, nebo nahradit materiál na výrobu.
Děti měly možnost zhlédnout krásné loutkové představení „Pejsek a Kočička“, se
kterým k nám zavítala oblíbená vypravěčka a herečka paní Inka Horáková. Nejen že
bylo zábavné, ale děti se při něm naučily některá zvířátka předvést znakovou řečí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům i dětem, jak v této nelehké době plné
různých nařízení a zákazů dodržují stanovená pravidla při pohybu v MŠ.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY V HODĚJICÍCH

Vážení občané, v září jsme dosáhli souhlasu majitelů 54% plochy
zemědělské půdy v katastru naší obce, takže můžeme začít jednat
o zahájení pozemkových úprav. Jako první krok zastupitelstvo odhlasovalo záměr zahájit pozemkové úpravy, na jehož základě může
Pozemkový úřad začít pracovat.
Jaký bude další postup? Celý proces má čtyři základní fáze.
1. Zahájení řízení. Pozemkový úřad oznámí zahájení řízení
o komplexních pozemkových úpravách (pouze) formou veřejné vyhlášky, tzn. vyvěšení oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce obce
(poslední den lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav).
2. Přípravné práce. Pozemkový úřad provede výběr firmy - odborného zpracovatele (projektanta) pozemkových úprav. Tento zpracovatel ve spolupráci s pozemkovým úřadem provede a vyhodnotí
podrobný terénní průzkum území a zeměměřičské činnosti. Dále
zpracovatel shromáždí a vyhodnotí důležité podklady o území (např.
podklady z katastru nemovitostí, územně plánovací dokumentaci,
analýzy území, podmínky správních úřadů apod.). Pozemkový úřad
svolá tzv. úvodní jednání, na které písemně pozve všechny dotčené
vlastníky zemědělské půdy a další účastníky řízení (zejména obec).
Toto hromadné setkání se koná ve vhodném prostoru přímo v obci.
Zde budou účastníci seznámeni se všemi důležitými informacemi
o pozemkových úpravách, také se zástupci zpracovatele. Významnou součástí úvodního jednání bude zvolení tzv. sboru zástupců vlastníků pozemků, který bude mít v dalším procesu důležitou roli (např.
posuzování variant plánu společných zařízení). Zpracovatel vytvoří
soupisy nároků jednotlivých vlastníků pozemků (jejich ocenění, výměra, vzdálenost a druh), ke kterým se vlastníci mohou vyjadřovat.
3. Návrhové práce. Zpracovatel navrhne tzv. plán společných zařízení (dokument má grafickou a textovou část), který je v podstatě
základem nového uspořádání pozemků. Jde o návrh veřejně prospěšných opatření, které budou k užitku všem uživatelům území.
V plánu jsou navrženy čtyři typy opatření: cestní síť ke zpřístupnění
pozemků, vodohospodářská opatření, protierozní opatření a opatření
k tvorbě a ochraně životního prostředí (např. retenční vodní nádrže,
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revitalizace vodních toků, protierozní meze a průlehy, stanovení
ochranných způsobů zemědělského hospodaření, zatravnění, obnova
polních cest, tůně, výsadby dřevin apod.). Jednotlivá opatření mají
často více funkcí současně např. protierozní i ekologickou apod. Pro
společná zařízení se použijí nejprve pozemky ve vlastnictví státu
a potom ve vlastnictví obce. Tento plán schvaluje zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo si také určí priority následných realizací navržených
opatření. Plán společných zařízení tvoří jakousi kostru, do které jsou
následně vlastníkům navrhovány nové pozemky tak, aby přiměřeně
cenou, výměrou a vzdáleností odpovídaly původním pozemkům.
Nové pozemky mohou mít jiné hranice, případně je možno sloučit
víc pozemků jednoho vlastníka do menšího množství pozemků. Nové
uspořádání je s jednotlivými vlastníky projednáváno. Pozemkový
úřad v závěru rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav
tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků
řešených v pozemkových úpravách.
4. Realizační práce. Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání
pozemků zpracovatel vytvoří novou digitální katastrální mapu. Vlastníci mají po dokončení pozemkových úprav nárok na první bezplatné
vytyčení nových pozemků v terénu. Podle finančního zajištění
a priorit obce jsou v následujících letech po proběhlých pozemkových úpravách realizovány prvky plánu společných zařízení.
Základní praktické informace
Řízení o pozemkových úpravách probíhá podle zákona o pozemkových úpravách v aktuálním znění a přísně se jím řídí.
Podle okolností celé řízení trvá zhruba čtyři až pět roků.
Pozemkové úpravy řeší pouze zemědělskou půdu; pozemky v zastavěných nebo zastavitelných plochách se obecně neřeší.
Vlastníci mohou se svými pozemky během řízení nakládat bez
omezení (je také pamatováno na možná dědická a jiná soudní řízení).
Vlastníci dotčených pozemků jsou v klíčových bodech řízení písemně informováni doporučeným dopisem.
Vlastníci mohou řízení zvládnout i bez osobní účasti korespondenčním způsobem; případně se mohou nechat zastoupit na základě
plné moci.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát.
Pozemkové úpravy v sousedních obcích
Na Vyškovsku probíhají komplexní pozemkové
úpravy, stejně jako v celé republice, od roku 1991. Od
roku 2019 probíhají komplexní pozemkové úpravy
v sousedních obcích Heršpice a Nížkovice. Proběhlé
a již ukončené jsou v Křižanovicích, Němčanech, Rašovicích a Slavkově.
Statistika obce z katastru nemovitostí a veřejného registru půdy
Katastrální území Hodějice má rozlohu 858 hektarů,
z toho 773 hektarů je v současnosti evidováno jako zemědělská půda. To představuje 90 % území. Evidovaná
orná půda tvoří 96 % z celkové plochy zemědělské
půdy. Dle registru půdy LPIS vykonává zemědělskou
činnost v katastrálním území zhruba 15 subjektů.
Další informace můžete také nalézt na webových
stránkách Státního pozemkového úřadu:
https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy

Realizace plánu společných zařízení (vodní nádrž, poldr, polní cesta, protierozní meze a výsadby) v katastrálním území Němčany. Zdroj: Krajský pozemkový úřad pro JMK, Pobočka Vyškov, 2019.

OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 15. 7. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 3
smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060530/001
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,

L. Záleská (s použitím materiálů SPÚ)

IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 4
zařazení správního území obce Hodějice do územní působnosti
integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové
období 2021-2027.
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Usnesení č. 5
smlouvu č. č. 1030058668/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
00291773 a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK 065845/20/OKH mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 00291773 a Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno, IČO 70888337. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
dodatek č.1 ke smlouvě č. SPP/034/2019 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov a.s, Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO 49454587.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Usnesení č. 8 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401 IČO 00291773 a firmou IP Solution for
your living s.r.o, Bednaříkova 2893/1a, 628 00 Brno jejímž předmětem je změna článek III. ceny díla a článku IV. doba plnění.
Usnesení č. 11
schvaluje čerpání částky 67 650,-Kč (slovy: šedesátsedmtisícšestsetpadesátkorunčeských) z investičního fondu Základní školy
Hodějice.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17. 8. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 5
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK065262/20/OKH mezi Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337, Základní škola Hodějice,
Hodějice 230, 684 01, IČO 70993301 jako příjemcem a obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 jako zřizovatelem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Pachtovní smlouvu č. 001/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Janou Vychytilovou, IČO 65886704,
Opavská 515/25, 794 01 Krnov na pronájem koupaliště v Hodějicích, par.č. pozemků v k.ú. Hodějice p. č. 131/1, p.č. 131/2, p.č.
132 - včetně budovy restaurace, kuchyně a skladu, p.č. 133 včetně bazénu a technologie, p.č. 134/1 ,p.č. 134/2, p.č. 134/3,
p.č. 134/5 – včetně stavby technického vybavení, p.č. 134/6 včetně objektu občanské vybavenosti, na dobu 5 let za nájemné
1 Kč za rok. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Pachtovní smlouvu č. 002/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Ing. Pavlem Hlaváčkem, nar. 4.8.1987 ,
Hodějice 60, 68401 na pronájem zahrady par.č. 16, v k.ú. Hodějice, na dobu neurčitou za nájemné 50 Kč ročně. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Pachtovní smlouvu č. 003/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Růženou Oralovou, nar. 8.8.1995, Hodějice 188, 68401 na pronájem zahrady par.č. 14, v k.ú. Hodějice,
na dobu 15 let za nájemné 75 Kč ročně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Pachtovní smlouvu č. 004/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Mgr. Karlem Durdou, nar. 10.6.1964, Hodějice 364, 68401 na pronájem zahrady par.č. 769, v k.ú. Hodějice, na dobu 15 let za nájemné 50 Kč ročně. Zastupitelstvo obce
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pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 10
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060851/001
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO 00291773 a E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 11
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330060852/001
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO 00291773 a E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 12
Dodatek k uzavřené smlouvě ze dne 13.2.2020 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,684 01, IČO 00291773 a SBP Holding a.s.,
Geislerova 280/3, 615 00 Brno, IČO 06223061. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Usnesení č. 13
Rozpočtové opatření 5/2020
Usnesení č. 14
Smlouvu o dílo č. 01/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 00291773 a fi. COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, IČO
26177005, 1960 00 Praha 9 na opravu silnice Hodějice- Křižanovice a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 15
Darovací smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a obcí Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice,
IČO 00542431 na částku 600 tis. Kč na opravu místní komunikace Hodějice-Křižanovice. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 16
Darovací smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a městem Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 68401
Slavkov u Brna, IČO 00292311 na částku 600 tis. Kč na opravu
místní komunikace Hodějice-Křižanovice. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 17
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PV1030060482/001 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO
00291773 a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 16. 9. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 4
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 7.5.2020 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.
Usnesení č. 5
Pachtovní smlouvu č. 005/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Milanem Bučkem, Krejčířova 1175/2b,
Rousínov 683 01, nar. 16.7.1977, na pronájem pozemku par.č.
1180/207, výměra 427 m², na dobu neurčitou, za pachtovné 50
Kč/ročně.
Usnesení č. 6
Pachtovní smlouvu č. 006/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Janou Houserovou, Hodějice 201,
68401,nar. 10.6.1972, na pronájem oplocené části pozemku par.č.
102/1, výměra 45 m², na dobu neurčitou, za pachtovné 50
Kč/ročně.
Usnesení č. 7
Pachtovní smlouvu č. 007/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
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684 01 IČO 291 773 a Veronikou Tetoianu, Hodějice 366, 68401,
nar. 14.7.1991, na pronájem části pozemku par.č. 1180/62 výměra
150 m², na dobu neurčitou, za pachtovné 50 Kč/ročně.
Usnesení č. 8
Pachtovní smlouvu č. 008/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Ing. Petr Janek, Sušilova 412, 684 01 Slavkov u Brna, nar. 6.5.1972, na pronájem části pozemku par.č. 68/1
výměra 38 m², na dobu neurčitou, za pachtovné 50 Kč/ročně.
Usnesení č. 9
Pachtovní smlouvu č. 009/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Zuzanou Burianovou, Hodějice 297,
68401, nar. 20.2.1984 , na pronájem pozemku par.č. 773 výměra
290 m², na dobu 15 let, za pachtovné 50 Kč/ročně.
Usnesení č. 10
pachtovní smlouvu č. 010/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 IČO 291 773 a Miroslavem Lotrekem, Hodějice 17, 684
01, nar. 4.3.1969, na pronájem pozemku par.č. 231/1 výměra 559
m², na dobu pěti let, za pachtovné 50 Kč/ročně.
Usnesení č. 11
Smlouvu o dílo č. 02/20 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684

01 IČO 00291773 a Miroslav Borovička, Dolní 414, Bošovice
683 54, IČO 75412012.
Usnesení č. 12
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-001030061455/001MOPR mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO 00291773
a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400.
Usnesení č. 13
Záměr prodeje zastavěné části pozemku par. č. 102/1. Veškeré
náklady spojené s odkupem vyměřené zastavěné části pozemku
hradí kupující.
Usnesení č. 14
Rozpočtové opatření 7/2020.
Usnesení č. 15
Podání žádosti na Pozemkový úřad o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hodějice.
Zastupitelé obce Hodějice berou na vědomí:
Usnesení č. 16
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodějice za rok
2020.

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ REGIONÁLNÍ ZNAČKU

MAS Slavkovské bojiště s MAS okolo Brna připravuje vznik regionální značky s pracovním názvem BRNĚNSKO. Značka bude zařazena do rodiny Asociace regionálních značek, která má v ČR dlouholetou tradici a patří do ní již 27 značek. V rámci přípravy zavedení značky jsou plánovaná dvě setkání ve spolupráci s Asociací. První setkání se bude konat 5. listopadu do 16 hodin v Tišnově.
Hlavním cílem setkání bude představení principů regionální značky zájemcům z řad potenciálních držitelů značky.
Co je regionální značka?
Regionální značkou se označují řemeslné
výrobky, potraviny a zemědělské produkty,
přírodní produkty a zážitky spjaté s regionem.
Regionální značku získávají výrobky, které jsou
výjimečné svou vazbou na region, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají
velký potenciál v cestovním ruchu. Proto se zavádějí regionální značky pro místní produkty
jako jedna z možností podpory místní ekonomiky. Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento
produkt splňuje standardy regionálního značení.
Kdo může regionální značku obdržet?
Regionální značka může být udělena tradičnímu i novému výrobku, který splní stanovená
kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím
udělení. Regionální produkt musí mít původ
v regionu, splňovat kvalitu, nepoškozovat
životní prostředí a mít jedinečnost plynoucí ze
vztahu k regionu.
Jaké výhody má regionální značka?
Regionální značka pomáhá výrobcům a provozovatelům služeb v reklamě a propagaci,
s odbytem jejich produktů a se zvýšením prestiže výrobků a služeb v tuzemsku i v zahraničí.
Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce.
Propagace značky probíhá například formou
článků, tiskových zpráv, letáků, katalogů výrobků, sezónních novin nebo společných stánků
pro jarmarky a prodejních míst v regionu.
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