ÚVODNÍ SLOVO

V tomto čísle
Hodějického
zpravodaje se
můžete dozvědět
o drobných opravách, které realizovali pracovníci
obecního úřadu,
o pokračování realizaci projektu
zeleně v obci, do
jakých akcí se zapojili členové Sboru
dobrovolných hasičů, co všechno dokáže zorganizovat tým naší základní
školy, jak se daří akce pořádané TJ
Sokol. Dočtete se, jakou zajímavou akci
zorganizovali naši občané k propagaci
zaniklé obce Konůvky. V souvislosti
s platnou legislativou a na základě
vyhodnocení odpadového hospodářství
v obci jsme museli vydat novou obecně
závaznou vyhlášku na odpady a bohužel udělat nepopulární krok, a to optimalizaci ceny za likvidaci odpadů.
Koncem roku připravujeme tradičně pořádané akce. Věříme, že i se zhoršující
se situací budeme moci akce uskutečnit,
byť s aktuálně platnými nařízeními. Děkuji moc za dobře odvedenou práci pracovníkům obecního úřadu, všem, kteří
se podílejí na organizaci akcí v obci
a zastupitelům za jejich zodpovědnou
práci pro obec. Přeji do dalšího období
nám všem hlavně hodně zdraví.

dějících aut. Správa a údržba silnic byla požádána několikrát o opravu. Letos se podařilo
stav silnice opravit, ale situaci s vytvářením
kaluží to nepomohlo. Až při zapravování děr
na jiných místech v obci námi objednanou firmou si Vašek Jeřábek opravu ohlídal, aby vše
bylo provedeno k naší spokojenosti a zastávkám jejich kabát nějakou dobu vydržel
pěkný.
B. Suchánková

ROČNÍK XIX. | ŘÍJEN 2021
Z dotazníkového šetření k Programu rozvoje obce od vás, občanů Hodějic,
vyplynulo, že by se mělo více pracovat na vztazích v naší obci, pořádání akcí,
setkávání lidí. Dostala jsem pozvánku od Jihomoravského kraje na seminář k
projektu Audit familyfriendlycommunity. Nemám moc ráda anglické názvy,
ale zaujal mne spíše cíl projektu - podpořit pro-rodinné klima v obci, budování
vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Na semináři nás seznámili s obsahem projektu a následně jsem
představila audit zastupitelům. Myslím si, že to dobře
zapadá do schváleného Programu rozvoje obce, a proto jsem ráda, že se zastupitelé rozhodli do projektu zapojit. Nyní nás čeká 9 měsíců, ve kterých připravíme činnosti, které by mohly naplnit cíl projektu i v naší obci. Abychom jej

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

dokázali realizovat, potřebujeme k sobě sehnat partu lidí, kterým nejsou
lhostejné vztahy v obci, byli by rádi, kdyby obec žila a mohly se bavit děti
malé i -náctileté, jejich rodiče i prarodiče. Kdo má chuť, připojte se k nám
a pomozte nám vytvořit projekt ušitý na míru Hodějicím. Budeme mít odborníka z Jihomoravského kraje, máme podporu obcí, které již v projektu jsou,
a teď hledáme nadšence z Hodějic všech věkových skupin, kteří se do programu chtějí aktivně zapojit. Pokud chcete vědět o programu víc, čtěte na
https://www.affc.cz. Rádi bychom vytvořili skupinu asi 15 lidí, kteří budou
společně na 2-3 schůzkách přemýšlet o tom, co chceme v obci udělat pro obec
přátelskou rodině a mezigenerační soužití. Neváhejte napsat na starosta@hodejice.cz své jméno a telefon, abychom vás mohli pozvat na první schůzku.
B. Suchánková

CO SE NÁM PODAŘILO ZREALIZOVAT
A NA ČEM PRACUJEME

Obě zastávky autobusu potřebovaly nový kabát. Proto zaměstnanci
a brigádníci obecního úřadu stěny očistili a natřeli novým nátěrem. Zároveň
byly natřeny i dřevěné prvky a kovové části. Cestujícím chceme zpříjemnit
chvíle čekání na příjezd autobusu. Mrzelo nás, že u zastávky u mostu se při
dešti vytváří kaluže, voda neodtéká a lidé jsou zkrápěni vodou od projíž-
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Dostali jsme upozornění na špatný
stav parkoviště na Trávníkách. Po
prohlídce parkoviště u plotu zahrádky
bylo zjištěno, že jsou poškozeny obrubníky, auta dokonce sjedou až
k plotu. Bohužel je nutné konstatovat,
že při budování parkoviště byl použit
nevhodný materiál a pod dlažbu nebylo dáno podloží, které by pro parkování mělo být. Kolem parkoviště byly
dány pouze chodníkové obrubníky,
které auto snadno překoná nebo se
snadno ulomí, a dlažba byla položena
na hlíně. Se zaměstnanci a brigádníky
obecního úřadu jsme se dohodli na
kompletní rekonstrukci - vykopání stávajících obrubníků, odstranění dlažby,
vybagrování pro uložení podkladních
vrstev. Došlo k zabetonování silničních obrubníků, byly položeny podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu
a nakonec sem pracovníci OÚ vrátili
původní zámkovou dlažbu. Poté ještě
do prostoru mezi plotem a parkovištěm byla nasypána štěpka.
B. Suchánková
Příprava na realizaci další etapy
oprav na sběrném dvoře. Příští rok
bychom rádi dokončili rekonstrukci
sběrného dvora za obecním úřadem.
Přípravy začaly ale již nyní. Došlo ke
zbourání zdi a zděného přístřešku
u budovy obecního úřadu. Zatím je
místo provizorně oploceno, aby byl
dvůr zabezpečen, stávající plot odstraníme až před samotnou realizací.
Současně s vydlážděním dvora za
obecním úřadem bychom chtěli udělat
i rekonstrukci chodníku v uličce.
B. Suchánková

O odvoz a likvidaci bioodpadu se
stará firma Respono, větve vyvážíme
do Žleba, kde má možnost po předchozí domluvě s obecním úřadem a po
zapůjčení klíčů větve vyvézt i kdokoliv z občanů, pokud má větší množství. Kdo někdy do Žleba větve chtěl
vyvézt, tak ví, že za deštivého počasí
to byl problém, protože v hlíně se
vytvořily koleje a v rozbahněném terénu to nebylo úplně bez problémů. Co
teprve velké auto převážející kontejner. Vzhledem k těmto skutečnostem
na mne neustále pracovníci obecního
úřadu naléhali, aby se cesta zpevnila.
Je pravda, že v letošním mokrém roce
se několikrát stalo, že dopravce nám
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vysypal kontejner hned za bránu
a nebo jsme museli vývoz do Žleba
odkládat, protože tam nešlo zajet.
Získali jsme zdarma staré betonové
obrubníky a pražce, kterými jsme
vymezili prostor pro zpevněnou plochu a ten jsme vysypali napřed cihlovým recyklátem a nakonec obrusem.
S minimálními náklady jsme si vybudovali zpevněnou cestu a nyní již
nejsme závislí při vývozu větví do
Žleba na rozmarech počasí. Děkujeme
za spolupráci Marku Brtníkovi a pracovníkům z obecního úřadu za realizaci.
B. Suchánková

Pokračujeme ve spolupráci s ostatními obcemi na přípravě architektonické soutěže na svazkovou školu ve
Slavkově u Brna. Starostka a místostarostka obce se zúčastnily exkurze
do Základní školy Amos v Dolních
Jirčanech u Prahy, která byla postavena v roce 2019 a získala Českou
cenu za architekturu za rok 2020.

Delší dobu pracujeme na umístění
Z-BOXU v mezírce u obecního úřadu,
zdržení nebylo způsobeno z naší
strany. Nyní se již jednání pohnula, po
vybudování přípojky elektřiny bude
Z-BOX v nejbližší době nainstalován.
Jedním z požadavků, který vyplynul
z dotazníků, je bezpečné propojení
obce s cyklostezkou do Slavkova

u Brna. Je to jeden z plánů, které bychom chtěli zrealizovat, proto jsme začali připravovat projekt. Cyklostezka
by ovšem vedla přes pozemky soukromých osob, kterým obec nabídla
odkup nebo výměnu. Momentálně se
nemůžeme s prací posunout dál kvůli
nesouhlasu majitelky jednoho pozemku s prodejem nebo výměnou.
L. Záleská

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY

Balíkovna partner na obecním úřadě
funguje od loňského prosince. Mám
radost, že se objevují stále noví
občané, kteří službu využívají. Pokud
máte možnost při objednání zboží
zvolit dodání prostřednictvím Balíkovny, neváhejte tuto možnost využít.
Kromě jiných časů máte možnost si
balíček vyzvednout v pondělí a středu
i v době od 18:30 - 19:30. Novinkou
od 1. 11. 2021 bude možnost prostřednictvím Balíkovny partner balíček
i odeslat. Služba bude spočívat v tom,
že přes internetovou aplikaci si zadáte
odeslání balíčku, zaplatíte a balíček
jen přinesete do Balíkovny, bez čekání
a front. Přesnější informace budou
zveřejněny po spuštění služby na
webových stránkách obce nebo vám
poradíme v kanceláři obecního úřadu.
B. Suchánková
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VYHODNOCENÍ
CYKLOAKCE DSO
ŽDÁNICKÝ LES
A POLITAVÍ

Den sv. Václava, 28. září, je už tradičně
spojen s vyhodnocením cykloakce, kterou
každoročně vyhlašuje Dobrovolný svazek
obcí Ždánický les a Politaví. Účastníci mají
objet všech 27 obcí svazku a do průkazky
posbírat razítka těchto obcí. Letos za naši
obec tento „úkol“ splnilo 5 cyklistů, všichni
se dostavili na slavnostní vyhodnocení a dostali od obce drobný dárek.
V letošním roce bylo vyhodnocení pojato
ještě svátečněji, než obvykle. Slavilo se
25 let od vzniku svazku, které sice uplynuly
už vloni, ale to se nemohly konat žádné hromadné akce. Dopoledne proběhla slavnostní
valná hromada, které se zúčastnili i zakládající členové, a nesla se v duchu hodnocení,
co všechno se za čtvrt století udělalo. Odpoledne začal v prostoru Za Humnama bohatý
program pro všechny - skákací hrad, koloběžky, cyklokuriozity, autíčka, trampolína,
vystoupení folklorních souborů z okolí, prezentace jednotlivých obcí a mnoho dalšího.
Očekávanou atrakcí byla také soutěž ve vaření guláše, do které svá družstva nominovalo 16 obcí. Hodějice reprezentoval tým
hasičů a ti to uchopili velkolepě. Kromě
toho, že uvařili skvělý guláš, připravili pro
své hosty i další občerstvení, sladké i slané.
A právě návštěvníci, kteří mohli ochutnat až
5 vzorků guláše, svým hlasováním rozhodli
o vítězi. Tím se stalo domácí družstvo z Hrušek, naši se umístili na nádherném 4. místě.
Patří jim velká gratulace a poděkování.
L. Záleská
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VELKÁ CENA OKRESU VYŠKOV
V POŽÁRNÍM SPORTU
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Předposlední kolo má už za sebou Velká cena okresu Vyškov v požárním sportu mužů a žen. Za krásného slunečného počasí se sportovní hasiči sjeli v sobotu 4. 9. 2021 na hasičské cvičiště v Hodějicích a bylo se na co dívat. Kvalitně připravená trať, bohaté občerstvení a spousta krásných cen.
V kategorii mužů se běží
na 3 B a ženy na 2 B. Po nástupu družstev, přivítání
hostů a poradě velitelů se na
základně připravuje jako
první domácí tým mužů
a prezentují se solidním
časem 16,93, ale je to teprve
začátek soutěže a přijela
spousta kvalitních týmů.
Soutěž běží v rychlém tempu
kupředu. Za pozornost stojí
jeden z favoritů a zároveň
loňský vítěz a obhájce putovního poháru - SDH Pasohlávky. Start bez problémů,
ale drobné zaváhání, prostřik
na terči nakonec stačí na
3. místo. Na 2. místě skončilo družstvo z SDH Ivanovice na Hané. Hodějice si
svým vítězstvím na domácí
půdě upevnilo vedoucí pozici ve VCOV.
Po zkrácení tratě soutěž
pokračovala kategorií žen.
První místo a putovní pohár
obhájila děvčata z SDH Dražovice, druhé ženy z SDH Ivanovice na Hané a třetí tým žen z SDH Radslavice. Domácí tým žen obsadil čtvrté
místo. Po celou dobu soutěže probíhala sbírka na Nellinku Cigánkovou, neteř našeho člena a zároveň strojníka týmu mužů. Díky této sbírce
a výtěžku z občerstvení se nám podařilo přispět na transparentní účet Nellinky krásných 51.397 Kč. Děkujeme sportovním týmům, divákům
i jednotlivcům, všem, kteří přispěli.
Soutěž pomalu končí, medaile i poháry jsou předány a díky sponzorům byla odměněna všechna soutěžní družstva dle umístění. Všem sponzorům touto cestou od nás velké poděkování, bez jejich přispění by naše soutěž nebyla taková, jaká je. Další naše poděkování patří kolektivu
lidí, členů i nečlenů, kteří připravovali dobroty a starali se
o dodržování pitného režimu.
Před posledním vrcholem
letošního ročníku nebylo
ještě úplně zřejmé, kdo se
bude radovat. V sobotu
25. září za teplého počasí se
hasičské týmy sjely do Topolan získat poslední body do
celkového hodnocení VCOV.
A jak to dopadlo? Poté, co
v kategorii mužů terče padly,
bylo jasné, že mužům z SDH
Hodějice již titul mistr
VCOV pro rok 2021 nikdo
nevezme. A co naše ženy,
které bojovaly o druhé
místo? Vítězstvím na soutěži
v Topolanech si tak přičetly
15 bodů a zajistily si tak
druhé místo ve VCOV za rok
2021. Děkuje všem, kteří
nám fandili a po celou sezonu podporovali.
Za SDH
Kolečková Drahomíra
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REALIZACE PROJEKTU ZELENĚ

Obec Hodějice uspěla v získání dotace na realizaci projektu Kompletní
revitalizace zeleně v obci. V květnu jsme vybrali realizační firmu a práce
již začaly. Byly ošetřeny stromy v 6 lokalitách - proveden výchovný nebo
zdravotní řez dle arboristického posudku. Nově byla vytvořena výsadbová
pole v lokalitě u kříže, cestou ke kostelu, ve Studýnce a u pomníku.
Součástí projektu je i umístění laviček, aby se mohlo chvíli posedět a popovídat cestou do kostela nebo na hřbitov nebo při procházkách obcí. Další
schůzka je začátkem listopadu, kde budeme plánovat postup na výsadbu na
jaro 2022, kdy bude projekt pokračovat realizací proluky k čistírně odpadních vod a výsadbou v zahradě základní školy.
B. Suchánková

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ

V úterý 5. října v zasedací místnosti obecního úřadu v Hodějicích proběhlo
neformální setkání kronikářek okolních obcí. Některé jsou už dlouholetými
kronikářkami, jiné budou s touto prací teprve začínat. Sešly jsme se proto,
abychom si vzájemně předaly zkušenosti s vedením obecních kronik, se získáváním příspěvků, i poznatky z různých školení, kterými některé z nás
prošly. Prohlédly jsme si kroniky, fotoknihy, zápisy a každá z nás si určitě
odnesla nějakou inspiraci pro svoji práci.
Věřím, že toto setkání bylo přínosné.
L. Záleská, kronikářka

5

6

TURNAJ V NOHEJBALU
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V sobotu 11. září 2021 uspořádala TJ Sokol Hodějice na kurtu za sokolovnou další ročník tradičního turnaje v nohejbalu. V jednotlivých utkáních proti sobě nastoupilo osm týmů a celkem 24 hráčů. Vítěz turnaje byl jenom jeden, ale všichni nastoupivší borci zaslouží pochvalu za předvedené nohejbalové umění, zápal pro hru a touhu po vítězství. K příjemné a uvolněné atmosféře turnajového dne přispělo hezké počasí
probíhajícího babího léta.
Sklenář Pavel

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Oprava hasičské zbrojnice v režii členů zásahové jednotky pokračovala v plném proudu. Během měsíce června se podařilo dokončit zateplení soklu čelní strany budovy, kde byl nalepen
extrudovaný polystyren, perlinka, lepidlo a marmolit. Následně
došlo k úpravě vjezdu a prostoru před zbrojnicí. Tuto část
provedli zaměstnanci obce, kterým tímto moc děkujeme. Po
dokončení úprav před zbrojnicí jsme se dali do výměny skleněné
výplně, která zakrývá našeho patrona sv. Floriána. Po výměně skla
zbývala poslední část, a to nátěr fasády. Do této fáze se nám
nechtělo, jelikož se jednalo také o štítové zdi, kde je aplikace nátěru prováděna ze střechy sousedního domu. Proto tuto část

opravy provedla firma pan Nováček z Němčan. Ještě před
tím členové zásahové jednoty
společnými silami provedli
nátěr sirény a rýn. Po dokončení práci na budově hasičské
zbrojnice jsme se vrhli na
úpravu zahrady, kdy jsme připravili půdu na osev trávníku,
což plánujeme udělat v říjnu.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo se zapojili
aktivně od prací na opravách
hasičské zbrojnice, a dále
děkujeme paní Floriánové
a manželům Kozmonovým, že
nám dovolili z jejich pozemku
či majetku provést nátěr
fasády.
L. Moravčík
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ZÁŘÍ V MŠ

Prázdniny uběhly jako voda v potoce. Před námi je nový školní
rok, opět plný očekávání něčeho nového a zajímavého. Děti mají
před sebou dobu vzájemného okukování a oťukávání a my učitelky jsme nápomocny s tím, jak nejlépe navázat kontakt s novými dětmi. Nováčci, kterých je letos 16, se poprvé dostávají do
světa vzdáleného od maminky, opouští důvěrné rodinné zázemí
a musí se vypořádat s novým prostředím, novými kamarády a dospělými.
Ti, kteří mají s pobytem ve školce zkušenost z předchozího
roku, přichází jistí a natěšení. I když se sem tam objeví nějaká ta
slza nebo smutná tvářička při loučení s maminkou.
V měsíci září jsme měli možnost zhlédnout hned dvě představení, která proběhla v prostorách školy. „Kouzelný kolotoč“
s vypravěčkou profesorkou Inkou Horákovou. A divadélko „Rolničky“, které pohádkovou formou děti zasvětilo do pravidel chování.
Naše školka se již druhým rokem zapojila do celoročního programu „Se sokolem do života“, jehož cílem je zapojit co nejvíce
dětí do pohybových a rozumových aktivit. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Každé dítě
má svůj vlastní sešit, do kterého si za splnění úkolu lepí samolepku k danému zvířátku.

Dále jsme se zapojili do projektu, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání, je spolufinancován Evropskou unií a má název
„Spokojené děti v MŠ Hodějice“. Díky tomuto projektu jsme získali možnost zaměstnat školního asistenta jako personální podporu pro sociální integraci dětí.
Pokračujeme také s aktivní spoluprací s MAP ll rozvoje a vzdělávání v ORP Slavkov u Brna, který je rovněž financován Evropskou unií.
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Do začínajícího roku 2021/2022 přejeme dětem, rodičům, učitelkám a provozním zaměstnancům spoustu energie, pozitivních
vztahů, radost z práce s dětmi a chuti do ní, hlavně hodně zdraví.
Jarmila Kovaříková, Miroslava Horáčková
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POUŤ DO KONŮVEK

V sobotu 2. října bylo kolem poledne na konečné autobusu
v Rašovicích rušno. Důvod byl prostý - scházeli se zde zájemci
o komentovanou vycházku do zaniklé středověké vesnice Konůvky. Průvodci nám byli Mgr. Klára Rybářová z Muzea Vyškovska a Mgr. Lubomír Vrána z Muzea Bučovic. O půl jedné
vyrazila pestrá skupina turistů, cyklistů i osob ve středověkém
oblečení směrem na Vrčavu a potom dál Ždánickým lesem k pozůstatkům hradu Kepkov a do Konůvek. Cesta prosluněným podzimním lesem ubíhala rychle a v pohodě, ovšem jen do té doby,
než nám cestu zatarasila skupina lapků, kteří požadovali výkupné
za volný průchod cestou. Naštěstí jsme měli ozbrojený doprovod,
takže lapkové byli brzy zneškodněni a my dorazili do cíle v pořádku. V Konůvkách proběhla přednáška o historii vesnice, zájemci si mohli vyzkoušet lukostřelbu, dát si malé občerstvení,
opéct si špekáček, případně také přispět dobrovolný příspěvek na
další údržbu Konůvek. O všech novinkách a dalších akcích se
můžete dozvědět na webových stránkách www.konuvky.cz.
A ještě pár postřehů, které mě zaujaly:
- sešlo se nás přibližně 140 zájemců, nejvíce z okolních obcí, nejdále do měl asi pán z Prostějova
- nadšenci pro historii ve středověkých kostýmech byli např.
z Lukova, Kojátek, Bučovic, Stupavy, Hodonína, Ostravy, Prostějova a Brna
- kladné hodnocení údržby celého prostoru, spousta návštěvníků
vzpomínala na to, že už v Konůvkách kdysi byli, ale rozhodně
v současné době vypadají daleko lépe.
- velmi příjemná atmosféra
A proč píšeme o akci v Konůvkách v našem Zpravodaji, když
nespadají do hodějického katastru? Protože dva ze tří hlavních
organizátorů této akce jsou Hodějáci, Zbyněk Braný a Petr Gajdošík.

říjen 2021

Na začátku byla dlouhodobě hýčkaná myšlenka či přání něco
pro Konůvky udělat, kterou sdílel Z. Braný s kamarádem Petrem
Valouchem. Přestalo je bavit poslouchat řeči, že nikdo nic nedělá,
a rozhodli se jít za svým „snem“. Získali na svou stranu starostu
Heršpic, na jejichž katastru Konůvky leží, ten byl rád, že se někdo
o tuto lokalitu bude starat. Ze všeho nejdřív informovali o svém
záměru Mgr. Z. Měchurovou, kurátorku pro podsbírku archeologie středověku v Moravském zemském muzeu. A na jaře začal
kolotoč nekonečné práce - sekání kopřiv a trávy, očištění základů
domu, údržba přístřešků nad studánkou a nad pecí, výroba
a instalace laviček a v neposlední řadě odvážení pytlů s odpadky.
Pořád ale přemýšleli, jak Konůvky více zpropagovat. A tady přišla ke slovu náhoda – článek v našem Zpravodaji o jiném milovníkovi historie, Petru Gajdošíkovi, který s celou svou rodinou ve
středověkých kostýmech objíždí různé akce zaměřené na historii.
Dali se dohromady, dali dohromady své nápady a narodila se akce
Pouť do Konůvek.
„Bylo úžasné, jak nám všechno klaplo, jak jsme se doplňovali
a kdo co slíbil, bez problémů udělal,“ říká Z. Braný.
„Samozřejmě jsme měli obavy, jestli přijdou lidé, jestli se jim
to bude líbit, a taky z nějakých neočekávaných komplikací,“ doplňuje Petr Gajdošík. „Doprovodným programem jsme chtěli jen
dokreslit, jak vypadali lidé, kteří v Konůvkách žili, hlavním
bodem celého odpoledne bylo povídání pracovníků muzeí o vesnici, jak vypadala, co všechno zde archeologové objevili, a jak
vesnice zanikla.
Co vás překvapilo?
„Mě rozhodně množství lidí. Když jsme čekali v údolí
u Bohušek, že se připojíme ke skupině poutníků, vyvalil se z lesa
dav. Tak mě to rozhodilo, že jsem na chvíli vypadl z role,“ směje
se P. Gajdošík.
„Já byl překvapený nabídkou pomoci od různých kamarádů
a známých. Jeden třeba neváhal dojet až z Uherského Hradiště
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s naloženým traktůrkem, aby nám pomohl posekat údolí, jiný
nám věnoval starší sekačku,“ říká Z. Braný.
Oba byli rozhodně potěšeni mnoha kladnými ohlasy, které
mohli slyšet hned při akci nebo si přečíst v reakcích a sociálních
sítích.
A jaké jsou vaše plány do budoucna?
„Těch je! Z těch nejbližších udělat schody ke kostelíku, vysekat na něm nálety, pan Muroň z Muzea v Žarošicích, odborník na
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hliněné omítky, nám nabídl pomoc se zakonzervováním pece, se
starostou Heršpic bychom chtěli v Heršpicích udělat muzeum,
jakousi vstupní bránu do Konůvek, vytvořit 3D model vesnice,“
vypočítává Z. Braný. „Je toho ještě víc, nebudu všechno prozrazovat.“
„Rozhodně to není poslední akce, která v Konůvkách proběhla,“ uzavírá P. Gajdošík.
L. Záleská
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ÚDRŽBA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
NÁVDAVKY

říjen 2021
Letošní sečení traviny v oblasti Návdavek jsme organizovali ve
4 skupinách v rozmezí měsíců červen až srpen. Do naší brigády se
ochotně zapojovali také rodiny našich členů.
L. Florian

VOLBY

V pátek 8. a v sobotu 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pro tyto volby bylo v naší obci
dle seznamu 825 voličů, bylo vydáno 560 obálek, platných hlasů bylo 559. Volební účast - 67, 88%.
A jak jsme volili?

Pořadí dalších stran a počet hlasů najdete na webových
stránkách www.volby.cz.

L. Záleská

PŘIPRAVOVANÉ AKCE (AKCE SE USKUTEČNÍ V SOULADU S AKTUÁLNÍMI
PRAVIDLY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID):

26. 11. 2021 – rozsvícení vánočního stromu
5. 12. 2021 – Mikulášská nadílka
10. 12. 2021 – pokud situace dovolí Předvánoční setkání s občany
15. 1. 2022 – obecní ples

říjen 2021

DEN PRO NELLINKU

V sobotu 31.7.2021 uspořádala TJ Sokol Hodějice na fotbalovém
hřišti charitativní akci s názvem „Den pro Nellinku“. Jejím cílem
bylo získat finanční prostředky pro zdravotně postiženou Nellinku
Cigánkovou, dcerku dlouholetého člena a funkcionáře hodějického
fotbalového oddílu Karla Cigánka ml. Byl to v pořadí již druhý ročník této akce, ten první Den pro Nellinku se uskutečnil v roce 2019.
Loni zabránila jeho uspořádání epidemie covidu, ale letos to vyšlo.
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Součástí Dne pro Nellinku byl turnaj v malé kopané, kterého se
zúčastnilo 9 týmů ze širokého okolí, a startovné věnovali organizátoři turnaje Nellince. Vítězem turnaje se stal tým „Chasníci". Příchozí na charitativní akci mohli kromě fandění fotbalistům ochutnat
něco z připraveného občerstvení, zúčastnit se tomboly nebo si jen
tak popovídat s přáteli a známými. A samozřejmě mohli přispět peněžitým darem Nellince. Celkový výtěžek akce ve výši 108.700,- Kč
byl zaslán Nellinčiným rodičům na transparentní účet. Velký dík patří
všem dárcům a organizátorům této charitativní akce.
Pavel Sklenář

12

DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
V HODĚJICÍCH

V sobotu 21. 8. 2021 uspořádala obec Hodějice ve spolupráci s TJ
Sokol Hodějice, s SDH a s Mysliveckým sdružením odpolední sportovní akci pro děti - olympijské hry. Akce se konala na místním
koupališti za velmi pěkného počasí. Účast sportovců byla také hojná,
62 dětí, nejmladším účastníkům byly 2 roky.
Celé sportovní klání bylo zahájeno zapálením olympijského ohně,
mladí sportovci si přinesli olympijskou vlajku
a zazněly sliby sportovců
i rozhodčích. Hry to byly
netradiční, disciplíny
měly děti pobavit a zpestřit blížící se konec
prázdnin. Každý sportovec byl odměněn
olympijskou medailí, diplomem a drobným dárkem. Poděkování patří
v š em o rg an izáto r ů m
a paní Lence Vanderkové, majitelce plavecké
školy ve Vyškově, za
zapůjčení sportovního
náčiní na vodní disciplíny. Akce se vydařila,
odměnou pro pořadatele
byly usměvavé a spokojené děti.
V. Durdová

říjen 2021
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ODPADY A JAK NA NĚ

13

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Cílem je odstranit z odpadu,
který putuje na skládky nebo k dalšímu energetickému využití, všechny recyklovatelné složky (sklo, papír, plasty, kovy) a umožnit jejich další
zpracování. V roce 2025 má dosahovat procento vytříděného recyklovatelného odpadu 55%, v roce 2030 60% a v roce 2035 se máme dostat
na číslo 65% recyklovatelného odpadu. Obec Hodějice dlouhodobě dosahuje pouhých 15% vytříděnosti.
Stát samozřejmě bude využívat donucovacích prostředků (finančních), aby obce plnily požadovaná procenta. Tak např. poplatek za uložení
odpadu na skládky se bude navyšovat z dosavadních 500,- Kč/t až na 1850,- Kč/t. Mezi tento odpad patří směsný odpad z popelnic, objemný
odpad a stavební odpad, který třeba odvážíte do sběrného dvora ve Slavkově ne v Bučovicích, a také černé skládky, které musí obec likvidovat. Za část odpadu zůstane nynější částka 500,-Kč – letos je „povolené“ množství směsného odpadu 200 kg/osobu, co bude vyprodukováno
nad tento objem, bude zpoplatněno částkou 800,- Kč/t. V roce 2020 jsme v naší obci vyprodukovali 204 kg směsného odpadu na osobu.
Tříděného odpadu se zvýšení cen netýká. Pokud vytřídíme větší množství recklovatelných odpadů (papír, plasty, kovy, nápojové kartony,
elektrozařízení, textil, jedlé oleje, bioodpad), zbude nám méně odpadu v popelnicích. A o to tady jde. Objem „povoleného“ odpadu se bude každý
rok snižovat až na 120 kg/osobu v roce 2029, přičemž se bude zvyšovat cena za nadlimitní odpad. Je důležité říct, že podle předběžných
propočtů se letos nevlezeme do limitu 200 kg/osobu a obec bude připlácet za nadlimitní odpad.
Ještě dvě tabulky:

Při pohledu do první tabulky vidíme, že množství vytříděného odpadu za naši obec stoupá, to je pozitivní věc. Ovšem druhá tabulka nám říká,
jak moc pokulháváme ve všech komoditách za průměrem České republiky. Jak napomoct větší míře vytříděnosti odpadů? Byly bezplatně
rozdány kompostéry (bohužel i tak se množství bioodpadu rok od roku zvyšuje), v roce 2020 byly rozdány tašky na tříděný odpad do každé
domácnosti, která o ně měla zájem, rozšířil se počet kontejnerů na tříděný odpad, nově přibyl další kontejner na textil. Další krok, který obec
udělá a který by měl zvýšit procento vytříděného odpadu (a snížit tak množství směsného odpadu v popelnicích), je zavedení pytlového sběru
od jednotlivých domů. Bude se týkat papíru a plastů a začne v příštím roce.
Na zastupitelstvu 15. září byla schválena Obecně závazná vyhláška o odpadech, která zvyšuje poplatek za likvidaci odpadu na osobu na 700,Kč/rok. Je třeba si uvědomit, že to není jen za popelnici u domu, ale také za likvidaci nebezpečného odpadu (mobilní sběr zajíždí do obce
2x ročně), za odvoz tříděného odpadu a bioodpadu a za vše, co občané Hodějic odevzdají na sběrných dvorech ve Slavkově a v Bučovicích. Při
sečtení všech plateb vychází následující: náklady na likvidaci odpadu v roce 2018 činily 627,-Kč na osobu, v roce 2019 to bylo 712,-Kč na osobu
a v loňské roce se vyšplhaly na 860,-Kč na osobu. I se zvýšením poplatku bude obec i nadále na likvidaci odpadů doplácet.
Když to shrnu - čím více věcí z našeho vyprodukovaného odpadu vytřídíme, tím méně bude směsného odpadu v „černých“ popelnicích a tím
větší šanci máme, že se vlezeme do limitů nastavených vládou. Pokud se nám to nepovede, bude to znamenat zvýšení finančních nákladů obce,
potažmo i občanů.
L. Záleská

Je dobré podotknout, že snaha občanů třídit odpad je vidět na stále přeplněných kontejnerech.
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UPLAKANÉ BARTOLOMĚJSKÉ HODY

říjen 2021

Celý předposlední srpnový týden letošního „rozmarného“ léta, na jehož konec „vyšel“ termín pro letošní Bartolomějské hody, sledovali
pořadatelé z TJ Sokol Hodějice s obavami předpověď počasí. Ale „meteoaplikace“ v jejich chytrých telefonech nevěstily nic optimistického,
říkaly - bude déšť a chladno. A bylo to tak! Už při pátečním dovozu máje z lesa pravili pamětníci, že si nevzpomínají, že by se někdy mája vezla
za deště.

říjen 2021
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Deštivé počasí pokračovalo i v sobotu, tradiční ruční stavění máje skrápěl déšť, všem dobrovolným stavitelům to nebezpečně klouzalo
a bylo potřeba velké opatrnosti. Sobotní zábava byla stejně jako loni naplánována pod otevřeným nebem, ale kvůli citelnému chladu a hrozícímu dešti se hlavní dění muselo přesunout na sál sokolovny, a protože se přišlo večer pobavit velké množství lidí, tak sokolovna i venkovní
areál praskaly ve švech. Nedělní ráno slibovalo mírné zlepšení, ale odpolední vytrvalý déšť zcela znemožnil odpolední průvod stárků obcí. Náhradou za něj stárci za doprovodu dechovky Vracovjáci zatančili pod májou. Nedělní krojovaná zábava musela proběhnout opět na sále sokolovny, sobotní „tlačenice“ se ale neopakovala, návštěvníků přišlo tradičně méně a je to škoda! Stárky a stárci byli moc šikovní a slušelo jim to.
Zakončením hodů je každoročně kácení máje spojené s posezením u burčáku. To se letos konalo 27. září, ale mája skácena nebyla. Proč?
Protože počasí v pondělí odpoledne bylo proti - opět hustě pršelo, a tak hody skončily stejně, jako začaly - deštěm. Doufejme, že jsme si ho
letos vybrali na několik let dopředu.
Pavel Sklenář
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

říjen 2021

18. 9. 2021 se konalo v zasedací síni obecního úřadu přivítání malých občánků do obce Hodějice. Dětí bylo 15, osm chlapců a sedm děvčátek. Tato akce byla významná také tím, že od roku 2015, kdy bylo Vítání znovu obnoveno, počet přivítaných drobečků dosáhl čísla 100. Také
se s námi rozloučily naše dlouholeté spolupracovnice, dnes už bývalé žákyně naší školy, Tereza Jeřábková, Mac Khánh Linh-Lili, Veronika
Vránová, Julie Sedláčková a Zuzana Dočkalová. Všem děkuji za dlouholetou pomoc při této akci.
Vlaďka Durdová

říjen 2021
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ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2021/22

V tomto školním roce se na naší škole vzdělává 64 žáků.
2. třída - 24 žáků - třídní učitelka Mgr. Vladimíra Durdová
3. třída - 23 žáků - třídní učitelka Mgr. Marie Bůbelová
5. třída - 17 žáků - třídní učitelka Mgr. Sylva Laštůvková
Metodikem prevence je Mgr. Petra Holoubková. O čistotu školy
a jejího okolí se stará paní školnice Dana Cigánková. Většina dětí
odpoledne přechází do školní družiny. V tomto školním roce
máme otevřena 2 oddělení.
1. oddělení - žáci 2. ročníku - vede paní vychovatelka Iva Lorenzová
2. oddělení - žáci 3. a 5. ročníku - vede paní vychovatelka Šárka
Floriánová
V odpoledním čase jsou děti za příznivého počasí co nejvíce
venku na čerstvém vzduchu. Ke hraní jim slouží školní zahrada
s hřištěm, venkovní tělocvična s fitness prvky a venkovní učebna.
Nově byla během prázdnin firmou pana Sušila realizována výstavba zídky na západní straně školního pozemku. Okolí tohoto
zpevňujícího prvku bylo osázeno okrasnými dřevinami.
V měsíci září proběhly na naší škole tyto akce:
- výstavka přírodnin v areálu školy
- běh pro Nellinku a Ellinku

Program v měsíci říjnu:
- zahájení zájmových kroužků: Sporťáček, Šikula, Konverzace
v anglickém jazyce
- 12. 10. výchovně vzdělávací program s policií České republiky
- Halloweenský den

říjen 2021
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Program v měsíci listopadu:
- 2. 11. beseda - Vývoj hudebních nástrojů
- 10. 11. ve spolupráci s MAP vzdělávací program - Jde to i jinak

25. září se konala benefiční akce pro Nellinku a Ellinku
Byla krásná podzimní sobota. Sluníčko svítilo, nebe bylo bez
mráčku a teplota vzduchu přesahovala 20 stupňů - počasí, jaké
jsme si všichni přáli. Na místním hřišti se sešli lidé, kteří přišli
podpořit dobrou věc - charitativní běh pro holčičky Nellinku
a Ellinku. Účast byla vysoká, přihlásilo se celkem 32 rodin. Nej-

prve se na startovní čáru postavily děti spolu s rodiči i prarodiči
při štafetovém běhu. Za svoji snahu děti získaly drobnou odměnu.
Poté následoval běh jednotlivců. Běžci si změřili své síly na trati
dlouhé necelé 2 km. Ke startu se přihlásilo 37 dospělých i dětí.
Sportovní odpoledne zpestřilo taneční vystoupení našich žáků.
Během této akce se vybralo 63 010 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi obě holčičky. Všem zúčastněným moc děkujeme.
Dobrá věc se podařila.
Marie Bůbelová
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OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
dne 28. 7. 2021

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 3
Neinvestiční příspěvek pro DSO Ždánický les a Politaví,
IČO 61731226, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ve výši
50 000Kč (slovy padesáttisíckorunčeských) za účelem
následného poskytnutí finančního daru obcím postiženým
tornádem. Částka bude odeslána na účet č.:
27-3921200297/0100.
Usnesení č. 4
Darovací smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Sdružení místních samospráv, z.s.,
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, IČO 75130165 na částku
daru ve výši 65 000 Kč (slovy šedesátpěttisíckorunčeských)
a dalších podmínek uvedených ve smlouvě.
Usnesení č. 5
Rozpočtové opatření 5/2021.
Usnesení č. 6
Účast obce v programu audit familyfriendlycommunity,
který organizuje Jihomoravský kraj.
Usnesení č. 7
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. PR-001040020697/001-MOPR mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400.
Usnesení č. 8
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. PR-001030067335/001- EZAS mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
dne 15. 9. 2021

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 4
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. PR-001030067546/001-MOPR mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400.
Usnesení č. 5
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. PR-001030067299/001-ENGP mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400.
Usnesení č. 6
Pachtovní smlouvu 7/2021 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Rostěnice a.s., Rostěnice-Zvo-

novice, Rostěnice 166, 682 01 Vyškov, IČO 63481821, jejímž předmětem je pacht obecních pozemků o celkové výměře 65 758 m², které jsou vypsány v příloze č. 1
k pachtovní smlouvě, na dobu 5 let, za pachtovné 24 331,Kč ročně.
Usnesení č. 7
Pachtovní smlouvu 8/2021 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Miroslavem Lotrekem, Hodějice 17, 684 01, nar. 4. 3. 1969, jejímž předmětem je pacht
obecních pozemků o celkové výměře 66 440 m², které jsou
vypsány v příloze č. 1 k pachtovní smlouvě, na dobu 5 let,
za pachtovné 24 583,- Kč ročně.
Usnesení č. 8
Pachtovní smlouvu 9/2021 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Zdeňkem Blahou, Rašovice 185,
68501 Bučovice, IČO 04971752, jejímž předmětem je
pacht obecních pozemků o celkové výměře 66 083 m²,
které jsou vypsány v příloze č. 1 k pachtovní smlouvě, na
dobu 5 let, za pachtovné 24 451,- Kč ročně.
Usnesení č. 9
Smlouvu o výpůjčce 10/2021 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hodějice, Hodějice 351, 684 01, IČO
65840151, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka
pozemku par. č. 698/1 a 697 včetně budovy hasičské zbrojnice č.p. 351 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 10
Smlouvu o výpůjčce 11/2021 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Mysliveckým spolkem Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 49408208, jejímž
předmětem je bezplatná výpůjčka pozemku p. č. 468 včetně
budovy č. p. 355 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 11
Změnu č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce Hodějice.
Usnesení č. 12
Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity, mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno, IČO 70888337 a Obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 00291773.
Usnesení č. 14
Rozpočtové opatření 6/2021.
Usnesení č. 15
Obecně závaznou vyhlášku obce Hodějice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelé obce berou na vědomí:
Usnesení č. 13
Schválený Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za
rok 2020.
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