ÚVODNÍ SLOVO

Paní Zima se stále
nechce vzdát své
vlády, ale my jsme
se již naplno pustili
do prací, které
chceme tento rok
udělat, protože čas
je neúprosný.
V dnešním zpravodaji se dozvíte, jak
probíhaly práce na
realizaci projektu
„Komplexní obnova zeleně v obci“. Audit
familyfriendlycommunity má za sebou společná setkání pracovních skupin i přátelské
společenské posezení s občany. Děkuji pracovní skupině za aktivity v rámci auditu.
Sešlo se nám spousta podnětů, s kterými
můžeme pracovat, a věřím, že přijdete na
další přátelské posezení vybrat opatření
k realizaci. Přinášíme informace o dokončení poslední etapy úpravy dvora za obecním úřadem spolu s rekonstrukcí chodníku
v uličce u obecního úřadu. Děkuji všem občanům za toleranci a pochopení v souvislosti s určitými omezeními a změnami,
které jsme při této etapě museli udělat. Pro
lepší stav množství zeleně v obci a jejím
blízkém okolí jsme vysadili v obci
10 stromů. Děkuji moc zahrádkářům Petru
Kučerovi, Stanislavu Kyselkovi ml. a p. Bohumilu Holoubkovi, p. Stanislavu Rybnikářovi a dalším, kteří při sázení pomohli.
Pokud budeme v budoucnu sázet větší
množství stromů, zapojíme do toho i širokou veřejnost. Dále vám přinášíme zprávy
ze základní i mateřské školy, informace
o konaných akcích a další.
Ráda bych vás všechny pozvala na ČARODĚJNICKOU stezku koncem dubna
(termín a plakát bude zveřejněn), druhý ročník TOUR DE LIGARY - cyklistický závod
pro děti, který se v Hodějicích bude konat
20. 5. 2022, přijměte pozvání na KOUZELNÝ dětský den 5. 6. 2022 a na divadlo
za sokolovnou, které bude obec pořádat dne
6. 8. 2022. Přeji všem krásné a příjemné
jarní dny.
B. Suchánková

ROČNÍK XX. | DUBEN 2022
Ve dnech 16. a 17. března proběhla
na obecním úřadě sbírka materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky, kteří
jsou ubytováni na území ORP Slavkov
u Brna. Sešly se především lůžkoviny,

MATERIÁLNÍ POMOC

ručníky, hygienické potřeby, dětské oblečení, ale i dětská postýlka, postel
a rozkládací křeslo. Hasiči v pátek odvezli vše do hasičské zbrojnice ve
Slavkově, kde se shromažďovaly
sbírky z okolních obcí.
Děkujeme všem ochotným dárcům.

VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKA

Dobrá zpráva pro rodiče malých tvořivých dětí, obec získala ochotnou lektorku, která uspořádala dvě
velikonoční tvořivé dílničky a ráda by
pokračovala v dalších setkáních. Na
první dílničku bohužel nikdo nepřišel,
v sobotu 9. dubna se sešlo 7 dětí a společně si užily vyrábění velikonočních
ozdob.
L. Záleská
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Projekt realizovaný ve spolupráci s Jihomoravským krajem
vstoupil do další etapy. Hlavní součástí tohoto projektu jste
vy, občané obce. Aby obec měla spokojené občany, potřebuje
znát jejich názory, náměty a podněty. Po první společné
schůzce zástupce JMK p. Žižkovské s vybranými občany
byl vytvořen dotazník, prostřednictvím kterého jste měli
možnost sdělit obci své podněty. Dotazník byl vyvěšen na
webových stránkách a doručen
18. 3. 2022 do vašich schránek.
K 31. 3. se nám zpět vrátilo
celkem 40 dotazníků. Děkujeme všem, kteří si udělali čas
a odpověděli nám na tři otázky.
Další součástí projektu jsou
společná setkání s občany. Přátelské posezení dne 1. 4. 2022
pořádané na sokolovně moderovala p. Žižkovská, která pro
celkem 32 občanů představila
projekt a požádala jednotlivé
skupiny o vyjádření k současné
situaci v obci. Občané ve skupině měli pod vedením zástupců pracovní skupiny
sepsat, co již nyní dělá obec,
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občan, spolek nebo svazek pro „Obec přátelskou rodině a mezigeneračnímu soužití“. Ve skupinách probíhaly zajímavé diskuze a flipy se postupně zaplňovaly hlavně akcemi, které se
v naší obci konají pro občany, co v naší obci pro naše občany
zajišťujeme, jaké služby v obci máme apod. Nejpočetnější
skupina pracovala pod vedením p. Anny Winterové a jejich
diskuze a dobrá nálada pokračovala i dlouho po skončení oficiální části.
Nyní probíhá v rámci pracovní skupiny zpracovávání dota-
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zníků a příprava na druhé společné setkání s občany. To by mělo být zaměřeno na výběr nápadů od vás občanů, co bychom měli
jako obec v příštích 3 letech udělat pro „Obec přátelskou rodině a mezigeneračnímu soužití“. Ráda bych ještě poděkovala paní
Durdové a kolektivu Základní školy Hodějice, kteří dotazníkové šetření (přizůsobené věku dětí) udělali mezi žáky místní základní školy. Dostali jsme velmi pěkné náměty a poznatky od našich dětí napsané i výtvarně zpracované. Dětská kresba a psané
slovo, dětské nápady a jejich vyjádření dodává tomu projektu velmi osobitý charakter. Chceme být moderní a pokrokoví a kdo
jiný nám může přinést větší inovaci v obci než děti.
za pracovní skupinu B. Suchánková
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PO ROČNÍ COVIDOVÉ PAUZE ZASE MASOPUSTNÍ PRŮVOD
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Teprve nedávno skončil vánoční shon a už tu máme masopustní období. Každý rok vychází na jiné datum, protože vše
se odvíjí od data Velikonoc.
Únorovou sobotu za chladného a místy deštivého počasí si
maškary převzaly klíč od obce z rukou starostky Blahoslavy
Suchánkové a slíbily rozdávat dobrou náladu, ke všem zúčastněným se chovat slušně a klíč od obce poctivě vrátit.
Masopustní průvod v čele s medvědem prošel vesnicí.
A bylo veselo, hrálo se, zpívalo, tancovalo a pilo, sem tam se
udělala nějaká ta legrácka. Ti nejmenší v maskách dostali něco
dobrého na zub, na ty starší už čekalo něco „ostřejšího“ na zahřátí. Průvod také dostal výslužku, nějakou tu korunu do kasičky a něco na zub, sladké koblížky, boží milosti. Na hasičce
jsme masopust zakončili a trochu se po dlouhé obchůzce

občerstvili. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění.
Děkujeme všem, kteří se nezalekli nepříznivého počasí
a přišli, všem, kteří nám při obchůzce připravili občerstvení
a přispěli do kasičky.
D. Kolečková
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BRÁNA DO AREÁLU
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V úterý 15. února byla z důvodu bezpečnosti odstraněna
brána do areálu bývalého JZD, jejíž stabilita byla porušena
projíždějícím kamionem. Děkujeme našim hasičům za profesionální a bezproblémový zásah.

SMLOUVA O SPÁDOVOSTI

Městský úřad Slavkov podepsal s Obecním úřadem Hodějice smlouvu o spádovosti na následující dva školní roky. Letošní páťáci a páťáci v příštím školním roce mají stoprocentní
jistotu, že budou do Slavkova přijati. Obec bude za každého
žáka, který chodí ve Slavkově na II. stupeň, platit městu 4500,Kč ročně.
L. Záleská

NOVÁ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVNÍ
SPOLEČNOST V HODĚJICÍCH

Mnozí z vás si jistě mohli povšimnout, že obcí projíždějí
nové tmavě modro-bílé autobusy. Po deseti letech, kdy dochází k výběrovému řízení, vyhrála toto ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. , která vystřídala společnost Vydos BUS a. s., Vydos
Truck a.s., Vydos Servis a.s. Výhodou těchto autobusů je bezbariérovost, což ocení především starší lidé, lidé špatně se pohybující, lidé jedoucí s nákupními kabelami na kolečkách na
nákupy a v neposlední řadě rodiče dětí v kočárcích. Bohužel, v době, kdy každý hledí na svůj čas, nadále většina spojů jezdí přes
Němčany, což podstatně prodlužuje dobu jízdy a kapacita autobusů je ve většině spojů vytížena minimálně.
V. Winterová

Vedení obce již v minulosti jednalo s firmou KORDIS JMK, a. s., která sdělila, že změna směru linky není možná z důvodů
návaznosti linek a přestávek řidičů. Požádali jsme společnost o vyjádření pro zpravodaj, zatím bez odpovědi.
L. Záleská

DVŮR ZA OBECNÍM ÚŘADEM

Již třetím rokem probíhá rekonstrukce dvora za obecním úřadem. Práce na
zbývající části začaly výběrovým řízením na dodavatele stavby. Ze čtyř oslovených se nám sešly pouze dvě cenové nabídky. Komise dne 14. 3. 2022
posoudila dodané nabídky a doporučila zastupitelstvu firmu k realizaci, se kterou je již podepsána smlouva a bylo předáno staveniště. Zastupitelstvo se zároveň dohodlo na rekonstrukci uličky u obecního úřadu a s tím související
opravě veřejného osvětlení, tak aby bylo bezpečnější procházení touto částí
obce. Tato závěrečná etapa bohužel přinesla pro nás všechny nejedno omezení. Na nezbytně nutnou dobu bylo nutné uzavřít Z-BOX a sběrné místo, které
bývá na obecním dvoře, jsme museli přesunout na hřiště za sokolovnou.
Děkuji v této souvislosti TJ Sokol Hodějice za možnost využít prostor na hřišti
pro umístění kontejnerů a zachování dostupnosti těchto služeb pro občany
přímo v obci. Stavbu zpevněných ploch realizuje vybraný dodavatel, rekonstrukci uličky, oplocení a veřejného osvětlení mají na starosti pracovníci obecního úřadu s brigádníky pod vedením V. Jeřábka a je nutná oboustranná
součinnost. Rekonstrukci musely bohužel ustoupit tři vzrostlé stromy na dvoře,
o čemž jsme se zaměstnanci dlouho diskutovali a bylo nám to líto. Rozhodli
jsme se tuto ztrátu vykompenzovat náhradní výsadbou ve vévozu. Je to místo,
které již delší dobu upravuje Lenka Záleská se svým bratrem Zbyňkem Braným. Neustále nám při obhospodařování půdy byla zorávána část našeho pozemku, a proto jsme se dohodli, že by se sem mohly vysázet stromy a založit
květnatá louka, abychom náš pozemek využívali sami.
Práce na dvoře by měly být hotové nejpozději do konce června letošního
roku, s uzavřením Z-BOXU počítáme minimálně do poloviny května. Děkujeme za ohleduplnost a tolerantnost.
B. Suchánková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V měsíci únoru jsme si povídali o tom, čím je maminka
nebo tatínek, čím bychom chtěli být sami. Zpívali jsme
písničky, tancovali, učili se básničky, stříhali a vystřihovali, lepili a vybarvovali. Povídali jsme si, jaké pomůcky
(nářadí) potřebují jednotlivá povolání ke své práci. Snažili jsme se pochopit, že každá práce je velmi důležitá
a je třeba si jí vážit a vážit si také práce druhého.
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Obohacením celého tématu bylo:
• Projektové dopoledne: „Jaké je to být záchranářem“,
při kterém bylo dětem vysvětleno, jak se máme zachovat při záchraně lidského života a pod vedením
lektorky si děti mohly vyzkoušet masáž srdce.
• Divadélko Květinka: poučná pohádka na téma povolání.
• Prohlídka hasičského auta, kterou nám umožnil místní
Sbor dobrovolných hasičů Hodějice a zprostředkoval
pan Moravčík.
• A známé přísloví, že „Bez práce nejsou
koláče“ jsme si spolu s dětmi vyzkoušely
při pečení rohlíků ve školce. Od zadělání
a míchání těsta až po vytvarování a pečení
rohlíků, se kterým nám pomohly naše
hodné paní kuchařky.
Zkrátka jsme si ověřili, že „Dělání, dělání všechny smutky zahání, dělání, dělání
je lék“ (jak by řekli Z. Svěrák a J. Uhlíř).
Jarmila Kovaříková
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STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

V měsíci lednu jsme se zaměřili na to, jak pomáhat
zvířátkům v zimním období. Ve spolupráci s MS Němčany a MS Hodějice se nám podařilo zhotovit a umístit
vlastní krmelec, o který se společně staráme. Děti se naučily poznávat některá zvířata žijící v našem okolí. Nechyběla ani návštěva pana Moudrého, člena MS
Hodějice, který nám pověděl, co vše můžeme dávat zvířátkům na přilepšenou, a čím bychom jim naopak uškodili. Při pravidelném pobytu venku chodíme kontrolovat
a doplňovat chybějící potravu pro zvěř.
Kateřina Andrlová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE

Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023 se bude
konat 11. 5. 2022 od 8:30 do 11:30 hodin s osobní přítomností dítěte. V tento den si můžete prohlédnout třídy školy a dvorek. Žádosti o přijetí a potvrzený souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout na www.mshodejice.cz.
Podrobné informace, včetně nových kritérií pro přijímací řízení, naleznete také na webových stránkách.
K zápisu si připravte vyplněnou žádost potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce,
cizinci povolení k pobytu, děti se speciálně vzdělávacími potřebami vyjádření z poradenského zařízení (SPC, nebo PPP
a od dětského lékaře). Upozorňuji také, s ohledem na kritéria pro přijetí, že trvalý pobyt v Hodějicích musí být prokazatelně
doložen (v den zápisu formou kontroly OP, popř. potvrzením z OÚ). Následně proběhne kontrola přímo na evidenci obyvatel - na OÚ Hodějice.
Zákonný zástupce může místo prezenčního povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly
věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou
do mateřské školy (ke stáhnutí na www.mshodejice.cz).
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u vstupních dveřích školy, na webových stránkách a na úřední desce OÚ od 6. 6. 2022 po dobu 15 dní. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, v den zápisu jim
budou přidělena registrační čísla. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte bude vydáváno osobně při dni otevřených dveří
7. 6. 2022.
Miroslava Horáčková
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NOVÉ STROMKY

Neděle odpoledne, skupina dobře oblečených lidí, rýče,
konve, kůly, stromky - to může znamenat jen jediné - výsadba
nových stromků.
Ano, přesně to byl cíl, kvůli kterému se sešlo 14 lidí od dětí
až po seniory ve „vévozu“, na cestě ke Slavkovu. Během nedělního odpoledne vysadili celkem 10 stromků (jeřabiny, jabloně, hrušně) podél polní cesty. Práce bylo dost pro všechny,
od vyrytí jam, přes nošení vody, zatloukání kůlů, dělání úvazů
až po ochranný nátěr proti okusu zvěří. Protože se sázelo jen
deset stromků, ujali se práce hlavně místní zahrádkáři, ale
jakmile bude mít obec určený a vyměřený vhodný pozemek,
rádi zapojíme do výsadby širokou veřejnost.
Už jen zbývá vysadit květnatou louku a věřit, že se stromkům bude dařit!
L. Záleská
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ZELENÉ HODĚJICE

Po dokončení splaškové kanalizace se Hodějice pustily do
komplexní obnovy zeleně, která musela ustoupit budování
kanalizace. Obnova zahrnuje jak výsadbu nových stromů, tak
i kontrolu a případnou prořezávku nebo i kácení stromů starých či nemocných. Obec si nechává přibližně 1x za 3 - 5 let
stromy posoudit a se stromy nakládá dle arboristického posudku, nikdy neprobíhá kácení svévolně. Posuzování stromů
a jejich následné ošetření se také dělá z důvodu bezpečnosti,
nikdo nechce, aby došlo k poškození zdraví nebo majetku
např. pádem suché větve. Výsadba nových dřevin však také
nemůže probíhat nahodile, musí se dávat pozor na všechny
sítě, na rozhledové trojúhelníky, atd.
Jako první se nechala osázet dědina, bylo vysázeno 111 různých stromů, keře a trvalky. Stromy se krásně ujaly, už od nich
mohly být odstraněny opěrné kůly. Hned poté následovala
úprava prostranství u zrcadla a v části obce Padělky. Ve
II. etapě přišlo na řadu okolí kostela, kde došlo k prořezávce,
ale také k výsadbě 10 nových stromů, okrasných keřů a byly
rozmístěny lavičky. Další úpravy včetně výsadby proběhly
u dětského hřiště (4 stromy + keře), u památníku byla pokácená lípa a nahrazená mladou lipkou, na pozemku parc. č. 104
v Malých Chaloupkách vysázeny 2 moruše a 7 keřů černého
rybízu. Myslivci vysázeli na podzim 2020 v Klénku
35 stromů.
V letošním roce se bude pokračovat dvěma úseky v obci,
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jednak prolukou k čističce, jednak úpravou školní zahrady.
Ovocné stromky, které zde byly, bohužel neprosperovaly
a budou nahrazeny novou výsadbou. Přesto jsme jim dali druhou šanci a přesadili je k rybníku a do Žleba, snad se jim povede lépe.
Tím by byla završena a ukončena etapa údržby a obnovy
zeleně v intravilánu obce. Krásně na ni navážeme krajinotvornými prvky, které vyplynou z pozemkových úprav. Práce
na komplexních pozemkových úpravách dále probíhají, v současné době se v okolí obce pohybují a pracují zástupci zpracovatele KoPÚ, což je firma GEOREAL, s.r.o. a pracovníci
Krajského pozemkového úřadu. Protože zatím nevíme, zda
a kde budou navrženy např. nové polní cesty nebo aleje,
mohla by být i dobře míněná výsadba do budoucna kontraproduktivní, o čemž máme poznatky např. z jiných obcí.
Péče o zeleň je naším dlouhodobým a průběžným cílem,
můžeme do těchto aktivit zahrnout i výsadbu biokoridoru
v roce 2013, kdy bylo vysázeno celkem 2108 stromů a 4067
keřů, a který se stal přirozeným útočištěm drobné zvěře. Ve
výsadbě budeme určitě pokračovat, v současné době však
počkáme na dokončení pozemkových úprav. Je nám jasné, že
každý má na stav zeleně v obci a okolí jiný názor, někdo říká,
že se tady jen kácí (čísla mluví ve prospěch výsadby), jiný napíše do dotazníku, že „dědina je samý strom a keř, kdo bude
uklízet to listí“. Prostě není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem.
L. Záleská
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CO VŠECHNO MŮŽOU PROZRADIT
HISTORICKÉ MAPY?

duben 2022

V minulém zpravodaji vyšel článek o číslování domů
s výřezem indikační skici z roku 1826. Byla jsem upozorněna, že u některých domů je zakreslen tzv. žudr.
Po důkladném prohlédnutí mapy jsem zjistila, že v roce
1826 se žudr nacházel u nemovitostí č. 14 (majitel Martin
Olša), 24 (Josef Sasa), 28 (Josef Florian), 33 (Jan Šimoník),
54 (Tomáš Zástřešek) a 75 (Vincenc Florian). O šedesát let
později pan učitel Alois Dohnal v listopadu 1890 zapsal do
školní kroniky, co odpověděl na dotazník Vlastivědy
moravské, mimo jiné - „Takzvané žundry
se již vytratily, ale dříve zde bývaly.“ Když
ale v roce 1921 vyšla Vlastivěda moravská, Slavkovský okres, A. Ličman zde
uvádí, že domy č. 11, 24 a 46 mají žudr.
Byly v průběhu třiceti let postaveny nové?
Kronika obce v roce 1930 píše, že žudr je
u domů 24 a 46.
Co to vlastně žudr je? Je to výklenek
domu do ulice, taková předsíň, která
chránila vchod do domu a byla využívána
k večernímu posezení sousedů a sousedek.
Někdy byla více otevřená s velkými okenními oblouky, jindy spíše uzavřená. Patro
bylo používáno jako sýpka. Žudr je typický pro hanáckou oblast, nejblíže nám
jej najdeme např. v Rostěnicích.
L. Záleská

ODPADY V ROCE 2021

V roce 2021 bylo z naší obce svezeno 214,92 t směsného
komunálního odpadu (není zde započítán nebezpečný a objemný odpad), což je (po zaokrouhlení) 205 kg
odpadu na 1 obyvatele Hodějic, čili jsme překročili povolený limit odpadu na jednu osobu - 200 kg. Pro rok
2022 se tento limit snižuje na 190 kg/obyvatele, co bude
vyprodukováno nad povolený limit, obec zaplatí vyšší sazbou (900,- Kč/t). Každý následující rok se bude povolené
množství odpadu snižovat o 10 kg/osobu, až se v roce
2029 dostaneme na pouhých 120 kg/osobu. Odpad vyprodukovaný navíc se bude v roce 2029 platit sazbou 1850,Kč/t.
Co je ale potěšující, je nárůst množství vytříděného odpadu. V obci máme rozmístěno 8 kontejnerů na papír, 12
kontejnerů na plast, 4 kontejnery na sklo, 2 kontejnery na
oblečení a obuv.
V roce 2021 bylo z Hodějic odvezeno celkem 95,114 t
vytříděného odpadu (v roce 2020 - 34,286 t). Tento obrovský nárůst je z velké části způsoben změnou legislativy
a lepší evidencí, kdy sběrny kovového odpadu jsou od letošního roku povinny v lednu nahlásit obcím veškeré množství odevzdaného kovu jak organizacemi, tak
soukromými osobami. Ale i u ostatních komodit (kromě
skla) vidíme zlepšení.

Sběr ošacení a obuvi probíhá mimo systém společnosti
Eko-kom, v roce 2021 se v Hodějicích vybralo 2843 kg
oděvů a obuvi.
Obec v roce 2021 vydala na likvidaci odpadů 904 471, 56
Kč (včetně nebezpečného a objemného odpadu), za vytříděný odpad obdržela zpět 138 511,-Kč, náklady na jednu
osobu tak činily 730,- Kč. V loňském roce byl poplatek pro
občany 500,- Kč, obec tedy každému přispěla na likvidaci
odpadu částkou 230,- Kč.
Nejlepší variantou by bylo odpady nevytvářet, snažit se
omezit spotřebu obalového materiálu, nosit si s sebou nebo
vozit v autě látkovou tašku na nákup, šité sáčky na ovoce,
využívat nabídky bezobalových obchodů, kde zboží nakupujete do svých přinesených nádob, věci, které už nevyužívám, nabídnout k dalšímu oběhu prostřednictvím burz
nebo SWAPu.
L. Záleská
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UKLIĎME HODĚJICE V REŽII ŽEN
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V sobotu 2. dubna 2022 se před obecním úřadem sešlo
9 statečných (7 žen a 2 děti), které od úmyslu uklidit okolí své
obce neodradilo ani velké ochlazení.
Všichni byli vybaveni pytli na sběr, drobným občerstvením
a vyrazili na svoji přidělenou trasu. V neděli nastoupila druhá
parta, tentokrát dvanáctičlenná, a taky se pustila do úklidu.
Vzhledem k malému množství účastníků se nevysbíraly
všechny naplánované úseky, ale dělali jsme, co bylo v našich
silách. Ale na druhou stranu, k úklidu okolí obce se může člověk připojit kdykoliv, nejen v den celostátně vyhlášené akce.
Stačí si na procházku jen vzít igelitovou tašku a rukavice.
L. Záleská

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ

Při vstupu do školy v důstojné vstupní hale jsem si vzpomněla na moje první krůčky do této školy. Bylo to 1. září 1940
a bylo mi 6 a půl roku. V první třídě nás prvňáčky učila paní
učitelka Marie Laučová (13. 10. 1888 - 2. 9. 1965). Byla to
starší paní, chodila v černém oblečení, na hlavě radionku
a v ruce tašku. Byla přísná a důsledná a ve třídě se nikdy
neusmála. Učitelka - žena byla v té době spíš výjimkou a nesměla se provdat.
Ve všech třídách byly stupínky, podlahy tmavé, něčím natřené, lavice dřevěné, spojené, s kalamáři na inkoust. Museli
jsme sedávat rovně s rukama vzadu. Kabáty se věšely ve třídách na věšáky. Přívod vody zde nebyl, ve staré školní kronice
je napsáno, že „žáci nechodí do školy vodu píti, ale učiti se“.
V každé třídě byla kamna na uhlí a pan řídící Hynek Buček
(1890 – 1961) brzy ráno všechna kamna obsluhoval. Byl též
velmi přísný a budil respekt. Záchody zde byly suché. O úklid
školní budovy se starala školnice p. Františka Zobalová.
Pan řídící bydlel ve školním bytě se svou manželkou Marií.
Paní Bučková pěstovala muškáty, kterými zdobila všechna

okna školy. Byla též známá chovatelka bílých těžkých slepic.
Na významné sokolské slavnosti manželé Bučkovi oblékali
sokolské kroje.
Cesta do školy nebyla tak snadná jako dnes, kdy chodíme
i za nepříznivého počasí po pěkných a čistých chodnících. Za
mého dětství bylo po dešti všude plno bláta, i ke škole. Nejstarší školáci stáli u vchodu a dřevěnými noži vyrobenými
v hodinách ručních prací oškrabávali mladším spolužákům
bláto z bot, protože v té době jsme se ve škole nepřezouvali.
Dnešní děti si to nedovedou představit a ani tomu nevěří.
Současná škola je úplně jiná. Dne 24. března byla veřejnost
pozvána do školy na Den otevřených dveří. Lze srovnávat?
Velká pochvala patří všem zaměstnankyním školy - jsou to jen
ženy - za starostlivost a péči o školní budovu a její okolí. Je
zde vidět pokrok co se týče výuky, kreativita i Komenského
škola hrou, nápaditost, vkus a estetické cítění, což má jistě
kladný vliv na žáky, kteří tuto krásnou školu navštěvují. Přeji
dospělým nikým a ničím nerušenou práci a žákům, aby
plnými doušky nasávali vědomosti pro svůj budoucí život.
A. Winterová
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NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Čekání na jaro jsme si ve škole zpříjemnili různými soutěžemi. Děti se mohly zúčastnit těchto akcí:
- Pan Kostička a olympiáda - komiksová soutěž
- Turnaj ve stolním tenisu
- Turnaj v karetních a deskových hrách
- Recitační soutěž
- Klokan - matematická soutěž
- Putovní Merkur - technická soutěž ve stavění modelů
z této stavebnice
Od února do dubna proběhly tyto vzdělávací akce:
Beseda o životě rodin s handicapovanými dětmi. Přednášet
přišly maminky, které doma pečují o své postižené děti.
I běžné denní činnosti jsou pro ně často velmi náročné a jak
moc, to si naši žáci mohli vyzkoušet prakticky. Seznámili se
se slepeckým Braillovým písmem, projeli se v kolečkovém
křesle, chodili s pomocí slepecké hole, nalévali vodu poslepu.
Mnozí z žáků zjistili, že tito lidé nemají život vůbec lehký.
Na tuto besedu jsme navázali 21. března, kdy se každý rok
připomíná světový den lidí s Downovým syndromem, tzv. Ponožkový den. Děti se dozvěděly více informací o takto postižených lidech a jak se k nim chovat.
Téměř u konce je výuka plavání, která je součástí předmětu
tělesná výchova a je povinná. Po dobu 10 týdnů si naši žáci
zdokonalují své plavecké schopnosti v bazénu ve Vyškově.
Výuku vedou zkušené lektorky a děti během výcviku dělají
velké pokroky.
24. 3. se naše škola otevřela široké veřejnosti. Na Dnu otevřených dveří jsme přivítali babičky, dědečky, maminky,
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tatínky, bývalé žáky, ale také žáky budoucí. Lidé u vystavených kronik zavzpomínali na svá školní léta, prohlédli si moderní školní pomůcky, vystavené výrobky z kroužků Šití
a Šikula, výtvarné práce z hodin Vv, Pč a z družiny. Celá škola
byla slavnostně vyzdobena.
O 14 dnů později jsme se setkali na zápisu s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Do školních lavic usedne v září
21 malých žáčků. Všichni se na ně moc těšíme.
V následujících měsících nás čeká ještě spousta učení,
ale i zábavy. V měsíci květnu se budou konat tři setkání se
žáky budoucích prvních tříd, kde si děti hravou formou vyzkouší první plnění školních úkolů. V posledním májovém
dnu pojedeme na celodenní výlet do Ekologického centra Jezírko v Brně Soběšicích. Mladší děti navštíví včelí úl, starší
děti budou zkoumat vodní království lesa.
V červnu se uskuteční řada sportovních akcí, také ještě
dopilujeme známky na vysvědčení a hurá na prázdniny.
M. Bůbelová
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POŽEHNÁNÍ VARHAN
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Slavnostní neděle velikonoční byla umocněna požehnáním nově pořízených varhan
do kostela sv. Bartoloměje v Hodějicích.
Varhany byly pořízeny z Německa, jde o nástroj s mechanickou trakturou a dvěma manuály s pedálem. Obsahují celkem 508
píšťal vyrobených ze slitiny cínu a olova
nebo z dubového a borového dřeva. Varhany byly instalovány firmou A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o. Bylo nutné rozšíření
kůru s výrobou nového zábradlí a varhanní
skříně, která vytváří nový design varhan.
Celkové náklady na pořízení varhan, jejich rozebrání, doprava, kompletace,
stavební úpravy a stolařské práce byly 620
tis. Kč. Z rozpočtu obce Hodějice zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 225 tis.
Kč. Varhany požehnal pomocný brněnský
biskup Mons. Pavel Konzbul a představil
diecézní organolog a vedoucí střediska pro
liturgickou hudbu
Mag. Art. Ondřej
Múčka. Po bohoslužbě následoval
malý varhanní koncert. Pan Vavro poděkoval za farnost obci
Hodějice za finanční
příspěvek na toto
dílo. Ať nás krásný
zvuk varhan provází
všedními i slavnostními dny po dlouhá
léta.
M. Vavro
a B. Suchánková

Z DARŮ PŘÍRODY

Nejkrásnější období v roce je tady. Na jaře všechno roste, kvete, voní. Je možné využít něco, co nám příroda nabízí? Jsou to
samozřejmě nejrůznější léčivé bylinky. Co s nimi? Mezi prvními rozkvétá bez. Z jeho bělavých květů je možno vyrobit lahodný
sirup.
Zde je recept:
Převaříme 5 l vody a necháme vychladit. Do chladné vody dáme rozpustit 50 g kyseliny citronové, do toho namočíme polovinu květů bezu. Na ně rozložíme na kolečka nakrájený 1 citron a 1 větší pomeranč (i s kůrou) a doplníme nádobu květy bezu
co nejvíce, co se tam vejde. Lehce přiklopíme a necháme 24 hodin na chladném místě. Potom vše vymačkáme a přecedíme přes
plátýnko do většího hrnce. Do čisté šťávy nasypeme 2 kg cukru krupice, mícháme do rozpuštění. Hotovo, žádné vaření. Plním
sirup do litrových PET lahví asi 2 prsty od vrchu a uchovávám v mrazáku.
Tímto způsobem můžeme vyrábět sirupy i z jiných léčivých bylin z naší zahrádky nebo z blízkého okolí. Výborný
sirup je z máty, meduňky, lipového květu, kopřivy, mateřídoušky, jitrocele, šalvěje, ale i ze sedmikrásek a dalších dostupných
bylin. Samozřejmě, že se bylinky mohou sušit. Sirupy mám vyzkoušené, recept už před léty jsem získala od ctihodné sestry
Damiány z jednoho nejmenovaného kláštera.
A. Winterová
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JE PRO NAŠI OBEC PRIORITOU

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen
těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich
každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují
množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných
zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci ko-
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lektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků
totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.
Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie,
primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje
přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021.
Každý kus vytříděného elektra se počítá,
což dokazuje příklad
100 vytříděných notebooků, které uspoří 10
MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě
elektřiny rodiny žijící
ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných
elektrospotřebičů se
ušetří takové množství
ropy, které by stačilo
na výrobu benzínu pro
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem,
kteří pečlivě třídí
odpad a přispívají tak
k ochraně životního
prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie
životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life
Cycle Assessment),
která vypovídá o dopadech výroby a recyklace
jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6
skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
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OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Veřejné zasedání dne 26. 1. 2022
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:

6. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401, IČO 00291773
a městem Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01,
IČO 00292311.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízení číslo
17030131 uzavřeným mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 00291773 a společností RESPONO, a.s.,
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČO 49435612.
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - příspěvku na
podporu činností organizací č.2/2022 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hodějice, Hodějice
351, 684 01, IČO 65840151, jejímž předmětem je finanční příspěvek ve výši 270 000 Kč.
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - příspěvku na
podporu činností organizací č. 3/2022 mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Tělocvičná jednota Sokol
Hodějice, Hodějice 192, 684 01, IČO 49408119, jejímž předmětem je finanční příspěvek ve výši 500 000 Kč.
10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - příspěvku
na podporu činností organizací č.4/2022 mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Římskokatolická farnost
Slavkov u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
IČO 61729710, jejímž předmětem je finanční příspěvek ve
výši 71 000 Kč.
11. Příspěvek z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 818 000
Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Hodějice,
Hodějice č. 230, 684 01 , IČO 70993301.
12. Příspěvek z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 760 000
Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Hodějice,
Hodějice č. 235, 684 01 , IČO 70993289.
16. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - příspěvku
na podporu činností organizací č.1/2022 mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Moravským rybářským
svazem, z.s. pobočný spolek Slavkov u Brna, Špitálská 951,
684 01 Slavkov u Brna, IČO 00557251, jejímž předmětem je
finanční příspěvek ve výši 25000 Kč.
17. Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401,
IČO 291 773 a Mysliveckým spolkem Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 49408208, jejímž předmětem je údržba biokoridoru za částku 30 000Kč.
18. Závazné ukazatele v příjmech rozpočtu roku 2022 obce
Hodějice budou položky a paragrafy a závaznými ukazateli
ve výdajích rozpočtu obce Hodějice na rok 2022 budou paragrafy.

Berou na vědomí:
13. Schválený rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok
2022, příjmy i výdaje ve výši 2 249 100 Kč.
14. Schválený rozpočet DSO Ligary na rok 2022, příjmy ve
výši 15 837 500 Kč, výdaje ve výši 6 299 500 Kč a financo-

vání 9 538 000 Kč a střednědobý výhled rozpočtu DSO LIGARY na léta 2023-2025.
15. Schválené rozpočtové opatření 12/2021.

Veřejné zasedání dne 23. 2. 2022
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:

3. Rozpočtové opatření 1/2022
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR014330068854/002 - ADS mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
68401, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200
Brno, Černá Pole, IČO 28085400.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
PR-001030072170/001-MOPR mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 68401, IČO 00291773 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36,
60200 Brno, Černá Pole, IČO 28085400.
6. Nájemní smlouvu o umístění telekomunikační technologie
1/2022 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
00291773 a společností Společnost Nordic Telecom Regional,
s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00Praha, IČO 04593332, jejímž
předmětem je nájem části střechy budovy obecního úřadu, za
roční nájemné 5000 Kč na dobu neurčitou.
7. Přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřenou mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01 a knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, Nádražní 4,
682 01 Vyškov.
8. Pachtovní smlouvu 2/2022 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01 IČO 00291773 a p. Lotrekem Miroslavem, nar. 4.
3. 1969, Hodějice 17, 684 01 jejímž předmětem je pacht pozemku 1033/11, za pachtovné 624 Kč ročně s trváním
smlouvy od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2027.
9. Nájemní smlouvu č. 3/2022 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 00291773 a , Hodějice, 684 01, nar.
ajsdlajshdlashhljsadljdsl jejímž předmětem je nájem pozemku
par. č. 775, v k. ú. Hodějice, na dobu 15 let, za nájemné
50 Kč/ ročně.
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Hodějice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Návrh
obecně závazné vyhlášky je přílohou zápisu ze zasedání.
11. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a panem Hrabovským
Antonínem, Hodějice 322, 68401, nar. 1.1.194 jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku par.č. 937/105 v k.ú.
Hodějice, obci Hodějice za kupní cenu 50 Kč za m².
12. Zastupitelstvo obce Hodějice revokuje schválené usnesení
č. 11 na veřejném zasedání dne 20. 10. 2021.
13. Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v předloženém znění - příloha zápisu z jednání zastupitelstva.
14. Vyřazení projektu „Obec Hodějice-realizace úspor energie v budově obecního úřadu“ v hodnotě 75 600 Kč, včetně žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám v hodnotě 42 000
Kč z majetku obce vedené na nedokončených investicích jako
zmařenou investici.
Berou na vědomí:
15. Bezpečnostní zprávu v obci Hodějice za rok 2021.
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