ÚVODNÍ SLOVO

Prázdniny jsou
v plném proudu
a my máme velký
kus práce za sebou,
ale spoustu práce
nás ještě čeká. Přinášíme vám informace k rekonstrukci
sběrného místa za
obecním úřadem,
vývoj v projektu
audit familyfriendlycommunity, výpisy z jednání zastupitelstva, ale i zprávy z pořádaných akcí, kterých
jste se mohli účastnit. V dalším období nás
čeká práce v proluce k čistírně odpadních
vod, opravy výtluků na silnici ke hřišti a u garáží. Dokončuje se projekt a žádá o stavební
povolení na rekonstrukci sjezdu ke koupališti
a silnice V Zahradách. Ještě o prázdninách se
začne budovat víceúčelové hřiště v areálu základní školy a fitness prvky u dětského hřiště.
Děkuji všem za spolupráci na projektech
i akcích pořádaných obcí, přeji spoustu příjemných zážitků na dovolených a výletech.
B. Suchánková

vidět, že ani počasí nezmaří jejich chuť si vyjít
po svém okolí s přáteli a kamarády. Cestou byly
pro zpestření rozmístěny po trase tři kontrolní
stanoviště s drobnými úkoly, o kterých jsme
vedli v závěru pochodu debaty. Ukázalo se, že
je třeba pečlivě zvažovat sestavení otázky, aby
nebylo pochybností o správné odpovědi.
V dvojsmyslnosti je náš český jazyk krásný.
Byla zde např. otázka: Kolik lamp osvětluje hasičské cvičiště? Oprávněná diskuze byla: že
žádná, protože lampy nesvítily, další odpověď
mohla být 4, protože jsou na 4 stožárech, ale
také 8, protože na každém stožáru jsou 2 lampy.
Děkujeme moc i za tyto podněty a připomínky,
jsou pro nás k zamyšlení a inspirací pro přípravu dalších akcí. Opékání špekáčků a drobná
sladká odměna pro všech 138 účastníků pochodu byla poděkováním za jejich účast. Z naší
obce se zúčastnilo 34 dospělých a 11 dětí. Příští
rok předáme štafetu obci Rašovice. Děkuji moc
manželům Pěničkovým, kteří pomáhali s organizací pochodu, Mirce a Marušce Hrabovské za
pomoc na startu.
B. Suchánková
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Po vynucené pauze jsme obnovili společný pochod NOČNÍK. V tomto ročníku máme hned dvě novinky. Jednou je nově vytvořené logo, které vytvořil náš
spoluobčan pan Luboš Penička. Moc za něj děkujeme a další ročníky budou již
všechny zúčastněné obce logo využívat jak na startovací karty, plakáty, případně na značení stezky. Druhou novinkou je připojení obce Rašovice, která
projevila zájem se pochodu zúčastnit. Cílem letošního ročníku

POCHOD NOČNÍK

byla propagace nové cyklostezky Křižanovice - Rašovice, což se
nám hezky propojilo i připojením samotné obce Rašovice k našemu tradičnímu
pochodu. Byla připravena trasa v délce asi 9 km, převážně po zpevněných cestách, ale částečně i po polní cestě. Po vydatném dešti dva dny před pochodem
byly polní cesty pěkně mokré a bahnité, ale sluníčko a vítr nám pomohly cesty
částečně vysušit, aby účastníci nebyli moc od bláta. Podle úsměvů a dobré nálady příchozích účastníků do cílové stanice na koupališti v Hodějicích bylo
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 JE TU!

Na naší škole v posledním čtvrtletí školního
roku proběhly tyto vzdělávací programy:
Zdravá 5
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který
je zaměřený na zdravý životní styl, především na
oblast zdravé stravy. Tento program je realizován
nadačním fondem Albert. Paní lektorka dětem zábavnou a interaktivní formou vysvětlila zásady
zdravé výživy, poukázala na to, jak důležitá je vyvážená strava a pitný režim. Dětem se netradiční
výuka moc líbila, s paní lektorkou nadšeně spolupracovaly a měly spoustu zajímavých otázek.
Školní výlet
V pondělí 30. 5. naše škola odjela na výlet do
ekologického výukového centra Jezírko v Soběšicích. Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili programu
„Návštěva ve včelím úle“. Děti si vyzkoušely
různá včelí řemesla, ochutnaly včelí produkty
a u proskleného včelího úlu pozorovaly život
včel.
Žáci 5. ročníku v programu „Vodní království
lesa“ zjišťovali, kde se bere voda, kam teče, co
v ní žije a jak ovlivňuje celou krajinu. Prozkoumali jezírko v ekologickém centru, určovali živočichy a stopovali vodní pramen.
Naše škola navštěvuje ekologické centrum Jezírko pravidelně. Vždy se nám tu líbí a odnášíme
si spoustu nových informací i námětů do výuky.
Den dětí
První červnový den jsme slavili Mezinárodní
den dětí. Tento den se děti neučily, ale vyráběly
a sportovaly. Během dopoledne si ušily polštářek
z modrotisku, ozdobily si textilní tašku a vyrobily
si drátěnou ozdobu. Na hřišti si zahrály petangue,
házely na koš a soutěžily v kolíkované. Se sladkou odměnou si domů odnesly plno hezkých výrobků a sportovních zážitků.
Beseda o bezpečnosti
Krátce před vysvědčením k nám do školy zavítala odbornice na požární ochranu paní M. Zápo-
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točná. Děti si společně s ní zopakovaly
pravidla bezpečného chování při mimořádných situacích. Poté si vyzkoušely manipulaci s různými typy hasicích přístrojů.
Na závěr proběhl nácvik evakuace ze
školy, který žáci zvládli výborně.
Přejeme všem žákům krásné léto
a našim absolventům, vycházejícím
žákům 5. ročníku, v dalším školním roce
na „nové škole“ mnoho studijních úspěchů.
Zaměstnanci ZŠ Hodějice
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DRUŽINA V NAŠÍ ŠKOLE

V letošním roce došlo pro velký zájem
o školní družinu ke vzniku druhého oddělení. Byla zavedena také ranní družina.
Obě dvě oddělení navštěvovalo celkem 47
dětí. Chlapci a děvčata v družině rozvíjeli
své rukodělné schopnosti pomocí různých technik. Učili se
spolupracovat, procvičovali svoji mysl pomocí luštění kvízů,
hádanek a hlavolamů. Zabavili se v družině deskovými a karetními hrami, stavěním ze stavebnic a čtením dětských časopisů. Součástí jejich programu byl i pobyt v tělocvičně a na

místním hřišti, kde měli různá sportovní vyžití, pétanque, kroket, big badminton, míčovou školku, školku se švihadlem apod.
Družinu jsme zakončili ve středu 29. 6. vyhlášením soutěží Nejlepší hráč. Vítězům gratulujeme a budeme se na děti těšit opět
v novém školním roce 2022/2023.
Šárka Florianová
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CYKLOZÁVODY TOUR DE LIGARY 2022

Máme za sebou druhý ročník etapového cyklozávodu
„Tour de Ligary“. Jak název napovídá, jedná se o cyklozávody v obcích sdružených do svazku Ligary, který provozuje v Křižanovicích, Hodějicích, Heršpicích, Němčanech
a Nížkovicích splaškovou kanalizaci. V těchto obcích se
uskutečnila vždy jedna etapa závodu. Celkovými vítězi se
stali závodníci s nejvyšším počtem bodů. Vítězů máme několik, neboť závodníci jsou rozděleni do kategorií dle věku.
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První etapa se letos uskutečnila 13. května v Němčanech,
poté závody pokračovaly vždy v pátek v Hodějicích, Křižanovicích, Heršpicích a Nížkovicích. V Nížkovicích po
odjetí poslední etapy proběhlo vyhlášení celkových
výsledků. Celkový počet závodníků, kteří absolvovali, byť
jen jednu etapu, bylo 118. Všech pět etap odjelo 18 závodníků. Tratě byly v jednotlivých obcích různé, takže závodníci museli předvést svůj um jak na silnici, tak na polní
cestě, ale i v terénu.
Závodníci, kteří
absolvovali všech pět
etap, byli odměněni
věcnými cenami. Pořadí jednotlivých kategorií, kategorie I - 1.
místo Tobiáš Beníček,
2. místo Marek Kyjovský, 3. místo Šimon
Kroupa. Kategorie II 1. místo Matěj Honel,
2. místo Mia Skřivánková, 3. místo David
Kocman. Kategorie III
- 1. místo Bára Neužilová, 2. místo Adam
Pavézka, 3. místo Dominik Záhora. Kategorie IV - 1. místo Marek
Neužil, 2. místo Lukáš
Libenský, 3. místo
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Jakub Honlinger. Kategorie V - 1. místo Magda Mrvová, 2. místo Zuzana Dopitová, 3. místo Tereza Dopitová.
Obrovský dík všem, kteří pomohli s organizací a průběhem závodů, zejména starostům uvedených obcí, a také Radkovi
Neužilovi. Závodníkům za účast a úžasné závody. Sportu zdar a kolům zdar, zdar, zdar.
Dušan Horák
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DEN DĚTÍ ANEB KOUZELNÍCI V HODĚJICÍCH

V neděli 5. června proběhla tradiční oslava Dne dětí, tentokrát se koupaliště hemžilo malými čarodějnicemi a čaroději.
Koupaliště se proměnilo ve školu kouzel a děti hrály famfrpál,
hledaly zlatonku, létaly na koštěti, chytaly krysu, projevily odvahu při hledání věcí v tajemných sklenicích.
Odpoledne jim svým vystoupením zpestřil „opravdický“
kouzelník, který zapojoval děti i jejich rodiče do svých kouzel.
Na závěr dostal každý sladkou odměnu a placku absolventa
školy kouzel.
L. Záleská
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DĚTSKÝ KARNEVAL ZA SOKOLOVNOU

Pořádat maškarní karneval na začátku léta je trochu zvláštní,
ale může za to covid. V době před masopustem, kam pořádání
maškarního karnevalu odjakživa správně patří, totiž platila
kvůli pandemii přísná restriktivní opatření a nemohli jsme se
stýkat. A protože hodějičtí sokolové měli pocit, že „maškec“
dětem tak nějak dluží, rozhodli se ho pro ně uspořádat
25. června a zároveň s dětmi oslavit ukončení školního roku.
V sobotu odpoledne se do areálu za sokolovnou pod otevřeným nebem přišly pobavit děti v nápaditých maskách i jejich
rodiče. O pestrou zábavu se jim postaral klaun David Hedbávný a DJ Jarek Hofírek. S klaunem si děti i jejich rodiče
mohli zařádit v řadě zábavných soutěží, kterých se všechny
děti s chutí zúčastnily a určitě to nebylo jen proto, že na
každého účastníka čekal nějaký bonbónek. Pořadatelé
připravili pro děti i tombolu a každá maska na závěr dostala i balíček sladkostí. Příští maškarní
karneval proběhne
doufejme v tradičním
termínu, ale ten letošní „letní“ byl taky
fajn, dětem se líbil,
a tak to vypadá, že
příští rok koncem
června se za sokolovnou s dětmi opět potkáme i když ne
v maskách, ale třeba
při vítání začínajících
letních prázdnin.
Pavel Sklenář
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MYSLIVECKÝ SPOLEK HODĚJICE

Dovolte mně, abych vás informoval o činnosti našeho
spolku za první pololetí roku. Vzhledem k tomu, že máme
v pronájmu objekt „Pastoušky“, směřovalo naše úsilí zejména na provedení nezbytných prací na rekonstrukci
objektu ve spolupráci s OÚ Hodějice. Díky tomu, že práce
probíhaly uvnitř objektu, využili jsme zimního období a začátkem ledna zahájili vlastní práce. Hned na začátku se ukázalo, že vzhledem k chybějící izolaci v podlahách bude nutné
provést úplné vybourání podlah v hlavní místnosti a přilehlé
místnosti (dříve varna povidel), kde bude nyní nově zbudovaná kuchyňka. Tím značně narostla náročnost jak na
finanční prostředky, tak i na
rozsah nutných prací.
Bylo provedeno vybourání
a odvoz starých betonů do
hloubky cca 30 cm a vyvezení
do přistavených kontejnerů.
Následně byly provedeny v rekonstruovaných částech nové
odpady, nová vodovodní přípojka a nové rozvody vody
a elektroinstalace v kuchyňce.
Byly provedeny stavební
úpravy pro montáž nových
oken a dveří v přístavbě a okna
v kuchyňce. Nakonec byly provedeny nové podlahy s novou
izolací proti vlhkosti a tepelnou
izolací. V současné době jsou
již hotové i nové omítky v rekonstruovaných částech včetně
přístavby. Následně bude položena nová dlažba.
K dokončení této části rekonstrukce zbývá instalace
nové kuchyňské linky včetně
spotřebičů a provedení vymalování místností.
Předpokládáme, že se nám
podaří dokončit plánované
práce včetně vybavení nové kuchyňky nejpozději během září,
aby „Pastouška“ mohla začít
sloužit plánovanému účelu jak
našemu Mysliveckému spolku,
tak i případným dalším zájemcům.
Naši členové dosud odpracovali při těchto činnostech více
jak 900 brigádnických hodin,
za což jim patří velký dík, a to
ještě některé odborné práce
byly prováděny najatými pracovníky. Od začátku roku nebylo snad víkendu, kdy by
nebyla plánovaná brigáda a neprobíhaly práce na rekonstrukci.
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I přes probíhající rekonstrukci se nám podařilo v částečně
upravených prostorách koncem dubna úspěšně uspořádat
pracovní zkoušky vloh pro psy velkých i malých plemen
k všeobecné spokojenosti všech zúčastněných. Naši členové
se také podíleli na pořádání dětského dne u příležitosti
MDD.
V nejbližší době nás čeká ještě sečení přírodní památky
Návdanky, které je také velmi náročné vzhledem k terénu,
v jakém probíhá.
Věřím, že letošní náročná práce se nám zúročí v budoucnu
při dalších činnostech našeho spolku.
Za MS Hodějice: Antonín Šimoník
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PRÁCE NA POZEMKOVÝCH
ÚPRAVÁCH POKRAČUJÍ

Ve dnech 1. - 3. srpna bude probíhat zjišťování průběhu hranic
pozemků, kterého se zúčastní jmenovaná komise a vlastníci
dotčených pozemků. Vlastníci budou obesláni Státním pozemkovým úřadem.

DOTACE NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Obec obdržela z MMR dotaci na víceúčelové hřiště v základní
škole ve výši 970 000,- Kč. Realizace začne ještě o prázdninách.

BEZPEČNOST NA SILNICI
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ÚŘEDNÍ A INFORMAČNÍ DESKA
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

I přes opravu vitrín před obecním úřadem zhruba před 2 lety
stále docházelo k tomu, že vyvěšené dokumenty vlhly, a tím se
rozmazávaly. Proto jsme využili prostor v mezírce, zakoupili
vitríny nové a zabudovali je do stěny. Aby dokumenty byly čitelné i večer, nechali jsme nainstalovat osvětlení, které funguje
na čidlo. Úřední deska i deska na vyvěšování různých informací
jsou již přemístěny do mezírky. Původní vitríny jsme nabídli
k využití farnosti a TJ SOKOL Hodějice.

ÚPRAVA POLNÍCH CEST

Pro zajištění bezpečného pohybu chodců na pozemních komunikacích nechala obec nainstalovat při „východu“ z Hodějic
tubusy, které obsahují reflexní nálepky. Pokud se pohybujete po
setmění po komunikaci a zapomněli jste své vlastní reflexní
prvky, můžete si zde vzít reflexní nálepku.

Z rekonstrukce silnice do Slavkova u Brna jsme získali obrus
na zpevnění cest na Trávníkách, podél zahrádek na Heršpice,
u základní školy a pod ořechy ke žlebu.

Další etapa „Komplexní obnovy zeleně v obci“ bude pokračovat pracemi v proluce k čističce, kde vznikne dle návrhu dětí
z naší základní školy tzv. Rodinná zóna. Bude zbudován plot
mezi prolukou a sousedním pozemkem, vybudovány mlatové
stezky a terén bude připraven na podzimní výsadbu.

Již v loňském roce na podzim jsme se zastupiteli rozhodli zakoupit sekací rameno na traktor pro údržbu obecních pozemků.
Pořizovací cena byla 432 tis. Rameno bude využíváno na sečení
nejen podél cest, ale i na jiné dostupné pozemky. Může být využito i na úpravu keřů a stromů podél cest. První zkušenosti
máme již za sebou a vidíme v tom přínos jak časový, tak v úspoře
lidské práce.

KOMPLEXNÍ OBNOVA ZELENĚ

SVAZKOVÁ ŠKOLA

NOVÁ TECHNIKA NA ÚDRŽBU
VEŘEJNÉ ZELENĚ

V červnu proběhlo hodnocení zaslaných projektů v rámci architektonické soutěže na novou svazkovou školu pro 7 spádových obcí
ORP Slavkov u Brna. Hodnotilo se celkem 6 zaslaných návrhů. Výsledky je možné naleznout na stránkách DSO Dr. Václava Kounice.
https://www.dsokounic.cz/tiskova-zprava-ve-slavkove-u-brna-vyhlasili-architektonickou-soutez-na-novou-skolu/. O další krok
jsme se přiblížili k zajištění povinné školní docházky hlavně pro děti druhého stupně základní školy.
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AUDIT FAMILY FRIENDLY
COMMUNITY

Pracovní skupina sestavená pro práce na projektu se
setkala, aby vyhodnotila výstupy z 1. workshopu, odevzdaných dotazníků a vyplněných webových formulářů. Do projektu se zapojila i Základní škola Hodějice. Žáci nám dali
mnoho sepsaných i výtvarně zpracovaných podnětů. Celkem
jsme dostali od občanů i žáků 94 podnětů, které by doporučovali v obci pro lepší prorodinné klima a mezigenerační soužití. Pracovní skupina na svém setkání musela zkompletovat
odevzdané výstupy, vyřadit z nich náměty, které má obec
v programu rozvoje obce a připravit podklady pro 2. workshop. 13. května proběhl 2. workshop za sokolovnou. Tohoto
setkání se zúčastnilo 54 občanů.
Každý z občanů dostal 5 terčíků
pro výběr opatření, která by preferoval k realizaci v dalších třech
letech. Pracovní skupina pak vypsala opatření dle získaných
bodů a začala diskuze moderovaná p. Žižkovskou pro upřesnění jednotlivých opatření.
Občané měli definovat, jak by si
realizaci daného opatření konkrétně představovali. V průběhu
diskuze byla dotazována i starostka obce na možnost realizace
z pohledu finančního, či zda
tomu nebrání jiné skutečnosti.
Na závěr setkání jsme poděkovali za pomoc a spolupráci
p. Žižkovské z úřadu Jihomoravského kraje. Po workshopu
měla pracovní skupina připraven
jeden z výstupů pro vypracování
seznamu opatření pro zastupitelstvo obce. Dali jsme ještě možnost občanům, kteří se nemohli
zúčastnit osobního setkání, aby
nám vybrali z námětů anketou na
webových stránkách. Na jednání
pracovní skupiny jsme poté
sečetli hlasy z osobního setkání
a z webové ankety a sestavili pořadí opatření a jejich konkretizaci
pro zastupitelstvo obce. Doporučená opatření budou zastupitelstvem projednána a schválena na
srpnovém jednání zastupitelstva.
Děkuji všem občanům, kteří věnovali čas tomuto projektu a kteří
nám dali podněty pro věci, které
by v obci rádi uvítali. Děkuji
moc členům skupiny pod vedením Lucky Cenkové, kteří pomohli s přípravou a realizací
projektu.
B. Suchánková
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MÁTE RÁDI ČERNÝ RYBÍZ?

Černý rybíz dozrává začátkem léta. Jeho plody, černé kuličky, obsahují široký komplex vitamínů a protizánětlivých látek.
Bobule rybízu se jedí čerstvé, dělají se z nich šťávy, džemy, kompoty, suší se. Léčivé jsou též listy černého rybízu, které bývají
součástí čajových směsí. Silný odvar ze sušených plodů se kloktá při bolestech v krku, zánětech ústní dutiny, je totiž silně protizánětlivý. Zvyšuje též imunitu a odolnost proti rakovinovému bujení. Snižuje krevní tlak, posiluje vitalitu a látkovou výměnu.
Jednou z možností využití černého rybízu je tzv. elixír. Slovo elixír znamená tajemný nápoj s nadobyčejnými léčivými i jinými
účinky, v jehož existenci se dávno věřilo. Do čtyřlitrové sklenice vrstvíme bobule černého rybízu a krystalového cukru vždy asi
½ cm. Nahoru přijde cukr. Přiklopíme a dáme do chladna a temna. V předvánoční době přecedíme a do čisté šťávy přidáme
lihovinu - meruňkovice, slivovici, podle chuti. Už si můžeme připít na zdraví. Zbylé bobulky usušíme, jsou výborné.
Jednoduchá a výborná je též šťáva z černého rybízu připravená zastudena. Na 1 litr čisté šťávy připadne 1 kg krystalového cukru,
který společně asi hodinu mícháme. Pak naplníme skleničky a zavíčkujeme. Nevaříme! Šťáva postupně zrosolovatí, užíváme ji
po lžičkách, ale i chleba s máslem a s touto zdravou dobrotou znamenitě chutná. Černý rybíz je vitamínová bomba!
A . Winterová

STATISTICKÉ OKÉNKO

Tentokrát ve statistickém okénku přinášíme počet psů v naší obci za posledních
pět let.

L. Záleská
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ODPOVĚĎ SPOLEČNOSTI KORDIS

Za společnost KORDIS JMK, a.s. můžeme konstatovat, že hlavním důvodem pro stávající vedení linky 630 v trase Hodějice
- Němčany - Slavkov u Brna a dále jsou skutečně především dopravní důvody. Cílem je, aby bylo zajištěno četné spojení obce
Hodějice se Slavkovem. Napojení Němčan a Hodějic do jedné linky má výhodu v tom, že takto lze zajistit opravdu četná spojení. Pokud by byly linky vedeny odděleně, musel by být z ekonomických důvodů počet spojů snížen. To by nebyla dobrá zpráva
ani pro Němčany ani pro Hodějice. Změna vedení linky tak, že by nejdříve zajela do Hodějic a následně do Němčan by rovněž
nepřinesla zlepšení. Trasa by tak byla delší a pro obyvatele Němčan by to znamenalo větší zdržení než dnes pro obyvatele
Hodějic. Navíc v Hodějicích mají řidiči zázemí. Nasazení mikrobusů není řešením. Největší položkou při provozu je dnes plat
řidiče a palivo. Náklady na samotná vozidla jsou při rozpočítání na 1 km jízdy velmi malé. Dopravcům se proto pořízení mikrobusů nevyplácí. Museli by udržovat velký autobus pro špičku a malý pro období mimo špičku. Řidiči by museli mezi těmito
vozidly přecházet. Takové řešení by bylo výrazně méně efektivní než řešení s jedním velkým autobusem.
Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Za Ivo Beránkem

Dne 11. května 2022 navždy opustil naše řady rybářů pan Ivo Beránek z Hodějic ve věku 82 let. Jako patnáctiletý mládenec vstoupil v roce 1955 do řad rybářského spolku ve Slavkově u Brna pod hlavičkou Zemského svazu rybářského
v Čechách a na Moravě. Spolek se v průběhu let několikrát organizačně přeměnil a přejmenoval, naposledy od roku
1990 na Moravský rybářský svaz. V roce 1981 se Ivo stal členem výboru našeho spolku. Od roku 1984 převzal funkci
hlavního hospodáře a tuto svědomitě vykonával i v důchodu. Za celou dobu svého působení získal různá svazová
ocenění, včetně udělení čestného členství. V našem spolku působil jako člen až do své smrti celých 67 let.
Odešel náš kamarád, který byl uznáván nejen pro svůj svědomitý výkon funkcí ve výboru rybářského spolku
a odbornou erudici, ale i pro přátelský vztah, ochotu pomoci a vedení nejen mladých rybářů k zodpovědnému
vztahu k přírodě a rybaření.
Čest jeho památce!
Výbor MRS Slavkov u Brna

červenec 2022

ZKOUŠKY VLOH
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Ke zkouškám vloh ohařů
v Hodějicích nastoupilo 11
ohařů a ke zkouškám vloh
ostatních plemen 8 psů.
Ve skupině ohařů si zasloužené vítězství odnesl příslušník
plemene anglický pointer. Vůdcem této vítězné fenky byl
dlouholetý chovatel anglických
pointrů a hodějický rodák pan
Ladislav Kuchta. Se stejným
počtem bodů obsadil druhou
příčku jeho syn, který vedl
sestru vítězné feny. V případě
stejného počtu bodů se stává vítězem ten mladší pes, pokud
však jde o sourozence ze stejného vrhu, jako v tomto případě, rozhoduje o vítězství
dřívější písmeno abecedy ve
jméně psa.
Ve skupině ostatních plemen
jste mohli vidět vlohové práce německých křepeláků, jezevčíků a velššpringršpanělů. Nejšikovnějším se nakonec stal německý
křepelák. Zkoušky byly skvěle připraveny, honitba byla patřičně zazvěřena a po celý den vládla příjemná atmosféra.
Okresní myslivecký spolek ČMMJ ve Vyškově velmi děkuje pořádajícímu Mysliveckému spolku v Hodějicích a všem zúčastněným za skvělou organizaci, ochotu a vstřícnost.
předsedkyně KK Ing. Šišková

14

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Začalo to v červnu 2015 rozhodnutím obnovit
Vítání občánků, které v naší obci mělo dříve dlouholetou tradici. Za dvě volební období jsem přivítala spolu se svými děvčaty ze školy 113 dětí, 56
děvčátek a 57 chlapců. Vybavuji si všechny děti,
některé z nich jsou dnes v 1. třídě. Doufám, že pro
všechny bude tento den hezkou vzpomínkou, tak
jako pro mne. Děkuji všem, kteří se na této akci
podíleli se mnou. Končí volební období a já bych
si moc přála, aby to pomyslné vítací žezlo převzal
někdo další a v této akci pokračoval.
Poslední Vítání občánků proběhlo v jarních měsících.
V měsíci březnu jsme přivítali: Amélii Stuchlíkovou, Tomáše Frnku, Maxmiliána Kratochvíla,
Terezu Spáčalovou, Beatu Tóthovou, Stellu Mackovou, Viktora Orala a Vojtěcha Brabce. Při květnovém Vítání občánků to byli: Beáta Slavíková,
Tobiáš Lízal, Sára Obhlídalová, Filip Orság, Deniel Vahala a Laura Blahutková. Přeji všem dětem
hodně zdraví a rodičům plno radostí ze svých drobečků.
Vlaďka Durdová

červenec 2022

červenec 2022

15

16

červenec 2022

červenec 2022

REGIONÁLNÍ ZNAČKA BRNĚNSKO

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® má další držitele, certifikát
obdržel i první poskytovatel zážitků.
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště na jaře letošního roku založila ve spolupráci s ostatními MAS kolem Brna a Asociací regionálních
značek - regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®.
V sobotu 30.4. 2022 při příležitosti food festivalu To nejlepší z Moravy ve Slavkově u Brna byly předány certifikáty
dalším 6 produktům a 1 zážitku. Rodina držitelů regionální
značky BRNĚNSKO originální produkt se rozšířila na 25 produktů a jeden zážitek.
Mezi novými oceněnými produkty jsou Bylinkové sirupy Andrey Košťálové z Katova, Makové a bylinkové těstoviny od Veroniky
Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo design
od Hany Bořecké z Moravských Knínic, Hroznový mošt a Vinné želé z Vinařství od Křížů z
Viničných Šumic, Pohořelické pralinky od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic a první zážitek
Papouščí ZOO v Bošovicích.
Se všemi originálními produkty se můžete seznámit na:
https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/
Produkty můžete zakoupit prostřednictvím
internetového obchodu Slavkovské tržiště
(https://slavkovsketrziste.cz/) nebo osobně
v Turistickém informačním centru ve Slavkově
u Brna nebo ve stánku na náměstí v Pozořicích.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje
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území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až
po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních značek, která
koordinuje 30 značek po celé republice. Regionální značku
získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region,
na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník,
který si koupí produkt označený regionální značkou, má
jistotu, že tento produkt splňuje standardy regionálního značení.
Více na www.slavkovskebojiste.cz
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
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VÝMĚNA PARKET NA SOKOLOVNĚ

V měsíci dubnu a květnu proběhla na sokolovně rekonstrukce podlahy sálu sokolovny. Tato investice byla plánována
několik let, ale až letos na ni přišla řada. Základem každé investice jsou peníze. Cenové nabídky oslovených firem na zhotovení naší zakázky však byly nad naše možnosti. K dispozici
jsme měli jen své vlastní zdroje a dotaci, kterou
nám poskytla obec Hodějice, dotace z jiných
zdrojů byly pro nás nedostupné. Proto bylo rozhodnuto, že kompletně vyměněny budou parkety
na sálu sokolovny a stávající parkety v prostorách obou přísálí budou obroušeny a znovu nalakovány. Zakázku realizovala firma Podlahářství
Tomáš Kunderka a provedla ji k naší plné spokojenosti. A protože nám ještě nějaké peníze zbyly,
došlo i na výměnu stropních světel za nová moderní s ledkovými zdroji, tak aby sál sokolovny
splňoval požadavky pro pořádání soutěžních zápasů stolních tenistů. Celkové náklady rekonstrukce přesáhly 400.000,- Kč a náš dík patří obci
Hodějice, bez jejíž pomoci bychom tuto investici
nebyli schopni uskutečnit. Důvodem pro rekonstrukci podlahy bylo především snížení prašnosti
a zvýšení bezpečnosti při sportování na soko-

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v Hodějicích, které proběhnou v sobotu 23. 7. 2022, se blíží,
a proto členové zásahové jednotky a členové sboru intenzivně pracují na úpravě hasičské zbrojnice.
Na nic se nečekalo a jak dovolilo počasí, vrhli jsme
se na práce na dvoře, kde došlo k odstranění staré
dlažby, zhutnění povrchu a pokládce nové zámkové
dlažby. Poté jsme se dali do opravy fasády zbrojnice ve
dvoře, došlo k zapravení děr a následoval nový nátěr
fasádní barvou. Venkovní práce máme hotové a zbývá
poslední část, oprava a výmalba garáže. V garáži došlo
také k výměně osvětlení, byla zde namontována nová
ledková světla. Následně byla provedena oprava
omítky a velké malování. Došlo k výmalbě jak obvodových stěn a stropu, tak i k nátěru podlahy. Tímto jsou
naše opravy ukončeny a věřím, že nám naše hasičská
zbrojnice vydrží v tak pěkném stavu dlouho. Závěrem
bych rád poděkoval všem, kteří se na opravách podíleli
a přiložili ruku k dílu.
L. Moravčík

červenec 2022

lovně, ale taky jsme chtěli zlepšit úroveň sálu pro pořádání
kulturních a společenských akcí na sokolovně. A to si myslíme, že se povedlo, nová podlaha vypadá opravdu pěkně. No
a nám ještě zbývá přesvědčit všechny uživatele sálu sokolovny, aby se k nové podlaze chovali šetrně a ohleduplně, aby
nám v tomto stavu vydržela co nejdéle.
Za TJ Sokol Hodějice Pavel Sklenář

červenec 2022

SBĚRNÝ DVŮR

Poslední částí rekonstrukce sběrného dvora za obecním úřadem byla stavba zpevněných ploch. Abychom i nadále mohli
občanům poskytovat služby sběrného místa, museli jsme kontejnery na odpad přemístit. Při úvaze, aby byla služba dobře
dostupná pro všechny občany, nás napadlo místo za sokolovnou. Vznesli jsme tedy dotaz na vedení TJ SOKOL, kterým
tento pozemek patří. TJ Sokol souhlasil s umístěním kontejnerů, za což jim moc děkuji.
Ve výběrovém řízení jsme oslovili celkem 5 dodavatelů.
V rámci veřejné zakázky se nám sešly pouze dvě cenové nabídky. S dodavatelem s nižší cenovou nabídkou byla uzavřena
smlouva a mohlo se začít pracovat. S naplánovanou úpravou
dvora za obecním úřadem dávalo smysl opravit i přilehlý
chodník v mezírce, který původně měli opravovat pracovníci
obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že chodník navazuje na
oplocení dvora, museli jsme práce dělat souběžně. Pracovníci
obecního úřadu přemístili techniku potřebnou na údržbu zeleně do náhradních prostor, odstranili oplocení dvora a spolupracovali při odstraňování původní dlažby chodníku. Dále
provedli rekonstrukci dešťové kanalizace v mezírce. Z důvodu
bezpečnosti bylo nutné uzavřít provoz Z-Boxu. Mezitím vy-
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braný dodavatel začal pracovat na stavbě zídky mezi námi
a sousedním pozemkem a na vyrovnávací zídce mezi dvorem
a chodníkem v mezírce. Bohužel z neočekávaných důvodů se
musela i stavba chodníku přenechat vybranému dodavateli.
V rámci stavby vyrovnávací zídky byly provedeny práce pro
instalaci oplocení. Pracovníci obecního úřadu na zídku nalepili stříšky a instalaci plotu provedla firma. Součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce veřejného osvětlení, aby byla
lépe osvětlena mezírka i dvůr za obecním úřadem. Práce bez
větších potíží pokračovaly dle časového harmonogramu
a stavba byla dokončena v souladu s uzavřenou smlouvou
o dílo.
B. Suchánková
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ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

11. května proběhl zápis nových dětí od školního roku
2022 - 2023. Bylo přijato 15 dětí a jsme rádi, že jsme
vyhověli všem, kteří dosáhli 3 let.
Rodiče s dětmi si letos mohli vyzkoušet opět školku
„nanečisto“, s účastí ve výchovně vzdělávacím procesu,
v běžném režimu dne v MŠ.
Všichni jsme uvítali rozvolněná omezení a teplé měsíce jsme si zpříjemnili mnoha akcemi. Například nás
navštívilo divadélko ŠIKULKA, zorganizovali jsme pro
rodiče vydařenou akci ke Dni rodin, podnikli jsme
turistický výšlap do Němčan na mini farmu k paní učitelce Kateřině Andrlové, jeli jme také do Brna do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře, uspořádali jsme dětem
náležitou oslavu k Mezinárodnímu dni dětí s hledáním
pokladu, turistický výlet jsme ještě podnikli do Heršpic,
kde jsme navštívili soukromé divadélko pana Olšanského s představením „Začarované prase“. Tradičně
jsme se také vydali po cyklostezce pěšky do Slavkova
na zmrzlinu. Slavnostně jsme se rozloučili s předškoláky, kteří od září nastoupí do veliké školy. Závěr školního roku jsme poslední den strávili na místním
koupališti. Prázdninový provoz nám končí k 15. červenci
a poté již hurá prázdniny, léto nás vítá, sluníčko září více
a více, příroda zraje a voní, tak si všeho se svými dětmi
užívejte a buďte na sebe opatrní.
Miroslava Horáčková
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NOC KOSTELŮ OPĚT
V HODĚJICÍCH

V pátek 10. června 2022 se ve slavkovské farnosti konala
Noc kostelů, během níž byl zpřístupněn veřejnosti i kostel sv.
Bartoloměje v Hodějicích. (Noc kostelů v naší obci proběhla
už jednou, na den přesně před šesti lety - 10. 6. 2016.)
Přibližně 50 návštěvníků mělo možnost poslechnout si hru
na varhany v podání p. Jana Dvořáka (do 18 hodin) a p. Olgy
Frydrychové (od 18 do 20 hodin). P. Frydrychová zájemcům
vysvětlovala fungování varhan a umožnila jim i zahrát si nebo
aspoň vyloudit nějaký tón.
Dále byly v
kostele vystaveny
liturgické předměty a odvážní
a fyzicky zdatní
jedinci mohli vystoupat do věže až
ke zvonům, o kterých od mladého
průvodce také
získali zajímavé
informace.
Děkujeme pořadatelům za zajímavou akci.
L. Záleská

DEN RODIN
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Možná už to berete jako samozřejmost. Ale právě rodina, ať
už ta, v které jste vyrůstali nebo ta, kterou jste založili sami,
je stěžejní pro to, abyste byli v životě spokojeni. Fungující
rodina nám nabízí pocit bezpečí a zdravého sebevědomí. Proto
má svůj mezinárodní den 15. května.
U nás v mateřské škole jsme oslavili tento den 26. května.
Školní dvoreček ožil rodinami, které přišly oslavit Světový
den rodiny. Úvodní slovo patřilo dětem, které si nacvičily
pásmo písniček a tanečků. Rozzářené oči maminek, tatínků,
babiček, úsměv na tváři, nejedno oko bylo zalité slzami. Následoval potlesk, který pro děti i pro nás paní učitelky hodně
znamenal.
Poté byla připravena tři stanoviště, kde si rodiče spolu
s dětmi měli možnost vyzkoušet zatloukání hřebíčků, potisknout či pomalovat plátěnou tašku nebo sestavit krmítko z dílků
a namalovat. Kdo spěchal domů nebo se nemohl zúčastnit
výroby samotné, mohl si potřebné komponenty odnést domů.
Velmi pěkně celou akci doplnila výstava fotografií absolventů
naší školky.
Pro větší pohodu naše paní učitelky připravily kávu, buchty
a pro mlsouny zapečené šneky z listového těsta.
Věřím, že tento den jsme si všichni náramně užili a vryje se
do našich pamětí. Vždyť jsme se mohli po dlouhé době takto
neomezeně setkat a toho si snad vážíme všichni.
„Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí
rodinou.“ Candelaria Molfese
Jarmila Kovaříková
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NAŠE PRVNÍ ZÁVODY

Po dvouměsíčním trénování jsme se s dětmi rozhodli zajet
si vyzkoušet naše dovednosti v požárním útoku na závody
mladých hasičů v Topolanech. Závody v požárním útoku probíhají v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci. Požární
útok provádí 7 členů družstva. Mladším kategoriím je přiřazen
dospělý strojník a také mají připevněné savice na motorovou
stříkačku. Po odstartování běží celé družstvo k základně s nářadím a každý z členů má přidělenou svoji funkci. Část má na
starosti připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá
část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač
a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčům, kde se
snaží proudem vody „sestřelit“ cíl.
Z 22 dětí přihlášených do kroužku SDH Mladý hasič se nám
podařilo vytvořit alespoň jedno sedmičlenné družstvo, konkrétně ve složení: sací koš a nasání vody Nikolas Ševčík
a Theodor Tongeľ, připevnění hadic typu B, tzv. béčka, Nika
Uhrová a Matyáš Moravčík, rozdělovač Hana Žemlová,
proudy Robin Kamenický a Julie Halíčková. Jako náhradník
se k nám připojil Martin Jachimiak a činnost strojníka připadla
na Zuzanu Suchánkovou. Konečně přišla neděle, děti dorazily
ve stanovený čas před hasičskou zbrojnici a mohli jsme vyrazit. Do Topolan jsme přijeli v osm hodin ráno, přihlásili jsme
se k účasti a čekali, až na nás přijde řada v požárním útoku.
Během čekání si děti vyzkoušely překonání překážek potřebných k soutěži ve štafetě na 60m a pohrály si na dětském hřišti.
Našim dětem se sice požární útok nepodařilo dokončit, ale
všechny děti byly moc šikovné a už se těšíme, až si to zopakujeme.
Jana Fialová

červenec 2022

červenec 2022

NA SKOK DO STŘEDOVĚKU
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Kdo z nás si někdy nepřál cestovat v čase, podívat se do historie, zjistit, jak se dříve žilo.
V sobotu 7. května si to mohli návštěvníci akce Oživlé Konůvky aspoň trochu vyzkoušet. Spolek Konůvky z. s. ve spolupráci
s Čeládkou řemeslnou a Historickým spolkem Kirri připravil nezapomenutelné odpoledne. Konůveckým údolím zněly tóny niněry, řemeslníci předváděli svá řemesla, diváci si mohli např. vyrobit své vlastní svíčky, ochutnat dobroty středověké kuchyně
včetně pokrmů ze zvěřiny, poslechnout si výklad o zbraních či navštívit stan ranhojiče. Zájemci si vyzkoušeli své oko a pevnost
paží v turnaji v lukostřelbě
a vítězové si odnesli ceny dle
svého výběru. Atmosféra celé
akce byla umocněna tím, že
se konala na místě zaniklé
středověké vesnice, návštěvníci museli dorazit do Konůvek po svých, někdo i na
kole, dokonce i s dětmi na
kočárku, a po vydatném dešti
to po rozbahněných lesních
cestách nebylo vůbec jednoduché. Vážíme si toho, že i za
takových ztížených podmínek dorazili v hojném počtu.
Děkujeme za podporu
okolním obcím, Lesům ČR,
Vojenským lesům, MZM
v Brně, Muzeu Vyškovska,
Muzeu Bučovic a mnoha dalším.
L. Záleská
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HODĚJICE PRVNÍ
V OP 2021/22

červenec 2022

Velkého úspěchu dosáhlo A družstvo
stolního tenisu TJ Sokola Hodějice, když
ovládlo nejvyšší soutěž na okrese Vyškov.
Hodějice reprezentovali Ivan Hejdušek,
Luděk Partika, Martin Beníček, Milan
Košťál, Karel Durda a Aleš Valný (na
snímku chybí). Gratulujeme a za úspěšnou reprezentaci Hodějic děkujeme.
Tabulka, výsledky, žebříčky aj. podrobnosti
na:
https://stis.pingpong.cz/tabulka/svaz-420711/rocnik-20
21/soutez-4669

OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Veřejné zasedání 23. 3. 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje tato usnesení:

3. smlouva o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 00291773 a ANAH K+R s.r.o., Mlýnská 642, 68352 Křenovice, IČO 25314700 na realizaci díla" Sběrný dvůr OU Hodějice, objekt SO04 a SO10 + plocha pro velké kontejery
a příjezdová komunikace" za částku 2 482 438 Kč.
5. rozpočet obce Hodějice na rok 2022, který je přílohou, příjmy ve výši 17 134 800Kč, financování ve výši 6 000 000 Kč
a výdaje ve výši 23 134 800 Kč.
6. dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 26. 5. 2015
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401, IČO 291773 a p.
Zdeňkem Musilem, Hodějice 133, 684 01, nar. 18.9.1956.
7. směnná smlouva mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401,
IČO 00291773 a Vojtěchem Lstibůrkem, nar.15.2.1991 a Veronikou Lstibůrkovou , nar. 25.3.1991, oba bytem Hodějice
178, 684 01, jejímž předmětem je směna pozemku par. č.
102/5 v k. ú. Hodějice ve vlastnictví obce Hodějice, za pozemek 100/2 v k. ú. Hodějice ve vlastnictví manželů Lstibůrkových. Doplatek za rozdílnou výměru ve výši 2 000Kč bude
uhrazen obci Hodějice.
9. smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodějice na
rok 2022 ve výši 1 878 500 Kč a dalších podmínek ve smlouvě
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773
a Ligary, dobrovolný svazek obcí, Hodějice 41, IČO
72022418.
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 7 o schválení rozpočtu obce na rok 2022, schválené na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2021.

Veřejné zasedání 18. 5. 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje tato usnesení:

3. rozpočtové opatření 2/2022
4. přijetí do svého majetku prodloužení vodovodu na pozemcích č. 597/2, 597/3, 743/4, 566/1, 566/3, 565/7, 566/14, 562/2
vše v k. ú. Hodějice v délce 355,63 m za celkovou pořizovací

částku 834 001,19 Kč.
5. směnná smlouva jejímž předmětem je směna geometrickým
plánem č. 736-77/2022 nově vzniklého pozemku par. č. 68/1
část c - 1m² ve vlastnictví obce Hodějice, Hodějice 41, 684
01, IČO 00291773 za nově vzniklý pozemek geometrickým
plánem 736-77/2022 par.č. 69 část b - výměra 1 m² v bezpodílovém spoluvlastnictví p. Milana Strachoně, nar. 12.1.1977
a p. JUDr. Jana Strachoňově Drexlerové, nar. 28.12.1980 oba
bytem Pod Vinohrady 1585, 684 01 Slavkov u Brna Směna je
bezúplatná, náklady na geometrický plán a vklad do katastru
nemovitostí hradí Milan Starchoň a JUDr. Jana Strachoňová
Drexlerová.
6. cena 500 Kč za m² pozemku par. č. 69 část b pro zařazení
do majetku obce.
7. příspěvek na podporu činnosti Linky bezpečí, z. s. Ústavní
95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198 ve výši 5 000 Kč. Částka
bude odeslána na účet organizace č. 3856680/0300.
8. smlouva č. PR-001030074148/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 00291773 a EG.D, a. s.,
Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO 28085400, jejímž předmětem je budoucí věcné břemeno k pozemkům par.č. 102/1,
169/2 a 68/1 v k. ú. Hodějice, za jednorázovou částku
2 600 Kč.
9. smlouva o zřízení věcného břemene č. PR014330063690/001-ADS mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 00291773 a společností EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jejímž předmětem je věcné
břemeno k pozemku 409/1 po dobu existence sítě za jednorázovou úplatu 1 600 Kč.
10. dodatek č.5 ke smlouvě 17030013 mezi obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a RESPONO, a. s.
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov-město, IČO 49435612.
11. smlouva o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Jihomoravského krajem mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773
a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
IČO 70888337.
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