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Tříkrálová
sbírka
V naší obci proběhla v sobotu 9. 1. 2016
charitativní sbírka, ve které bylo
vybráno 22 988 Kč. Děkujeme všem dárcům
i našim „hodějickým králům“, kteří si našli
čas a pomáhali se sbírkou.
Mgr. Vlaďka Durdová
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Výstavba kananalizace

Rok se s rokem sešel a člověk si klade otázku: Je ta kanalizace
již v zemi nebo ne? Vypadá to tu podobně, ale není to stejné. V prosinci loňského roku se začalo teprve kopat a do konce roku bylo hotových jen pár metrů a nyní je již vše hotové. Stavební práce nakonec trvaly jen asi 11 měsíců. Stavba podobného rozsahu ale
většinou trvá dva roky. My jsme neměli možnost stavbu protahovat, a to z důvodu konce období pro poskytování dotací. Stavba
probíhala tak, jak probíhala. Vše bylo pod tlakem dokončení řádně
a hlavně včas. Jistě by se našla řada připomínek a námětů, jak by
se některé věci daly udělat jinak, ale to je již nyní jedno. Je třeba
všem poděkovat za trpělivost. A to, co na tomto stavu vidím jako
pozitivní, je fakt, že nás již v tomto roce nebudou omezovat výkopové práce a s nimi spojené uzavírky a objížďky. Nyní se můžeme
soustředit na postupnou obnovu a zvelebování obce.

ve kterém všichni žijeme. Ruku na srdce. Do doby výstavby kanalizace byly splašky z většiny nemovitostí odváděny do potoka,
dešťové kanalizace nebo do trativodů. Takovéto nakládání s odpadními vodami je nezákonné a nikdo nemá povolení k takovému
způsobu likvidace splaškových vod. Proto po několikáté upozorňuji, že každý, kdo nebude na kanalizaci připojen, si nese veškeré následky s tímto spojené sám. Až mu přijde kontrola a on nebude
schopen dokladovat, jak s odpadními vodami nakládá, uloží mu pokutu a tu si bude muset zaplatit sám.
Stočné
Stočné bude rozhodnutím svazku účtováno od 1. července 2016.
První vyúčtování stočného vám bude doručeno v lednu 2017.
Stočné pro rok 2016 činí 38,63 Kč s DPH za 1 m3. Výše stočného
je stanovená pevně dle podmínek uzavřených s poskytovatelem dotace. Stočné se bude v průběhu následujících 10 let každoročně navyšovat o 2 %. Toto navyšování mělo být původně 5 % ročně, ale
svazku se v letošním podařilo dohodnout snížení na zmíněné 2%.
Uzavírání smluv o připojení na kanalizaci
Pro vznik smluvního vztahu mezi majitelem nemovitosti a svazkem Ligary vám byl v minulých dnech do schránek doručen formulář. Do tohoto formuláře prosím uveďte své kontaktní údaje dle
návodu v přiloženém průvodním dopise a formulář odevzdejte na
obecním úřadě. Na základě těchto údajů budou na svazku připraveny smlouvy, které vám budou doručeny k podpisu. Vzor smlouvy je vyvěšen na vývěsce a na internetových stránkách obce.
V jakýchkoliv dotazech se obracejte na starostu a místostarostu
obce.

Pár slov k současnému stavu stavby
Existují ještě nějaké závady nebránící užívání, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení stavby. Tyto jsou sepsány a jak to počasí dovolí, budou zhotovitelem odstraněny.
Na čistírně odpadních vod běží zkušební provoz, který je plánovaný do konce června 2016. Po jeho skončení bude čistírna odpadních vod zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. Kolaudace
stokových sítí je plánována na jaro 2016.
Připojení na kanalizaci
Ke konci roku bylo připojeno k nově vybudované kanalizaci cca
74 % procent nemovitostí, které byly do projektu zahrnuty. Zbývá
jich ještě dost, a tak apelujeme na občany, aby tak učinili co nejdříve. Jak již bylo několikrát zmíněno, je důležité, aby se na kanalizaci připojil každý dům, s nímž se počítalo. Jinak to bude mít za
následek, že bude muset svazek náklady na veřejnou část přípojky
hradit v plné výši a tyto náklady si nárokovat u majitele nemovitosti v budoucnu, kdy se bude chtít napojit. Druhým a důležitějším
důvodem proč se připojit je to, proč se vlastně tento projekt dělá.
Dělá se hlavně k tomu, aby nebylo znečišťováno životní prostředí,

Závěrem chci ještě jednou všem poděkovat za trpělivost při stavbě, zvláště pak těm, kteří jsou již na kanalizaci napojeni, a všem
popřát vše nejlepší v novém roce.
Petr Plotěný

Oznámení poplatníkům
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnost nová Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 2/2015. Výše poplatku zůstává ve stejné výši jako v minulých
letech – 450 Kč osoba/rok. Děti do 15 let – 350 Kč osoba. Tyto
poplatky můžete uhradit v kanceláři OÚ od 15. 2. 2016 do 31. 3.
2016. Současně bude vybírán i místní poplatek za psy. Poplatky
lze uhradit ve výše uvedeném termínu i na účet obce Hodějice
vedený u Komerční banky č. ú. 5626731/0100, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné nemovitosti.
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
21. 10. 2015
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Moravčíka a Václava Jeřábka.
2. Program dnešního zasedání.
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
umístění distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN, kabelový pilíř NN na Zatížené nemovitosti – na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Hodějice za jednorázovou náhradu ve výši
1000 Kč.
4. Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 755 v k.ú. Hodějice mezi
Obcí Hodějice a p. Karlem Medkem ml.
5. Prodeji pozemku p.č. 547/1 v k. ú. Hodějice p. Bořivoji
Rotreklovi, p. Zdeňku Andrlovi a pí Zdeňce Klímkové za částku 250 Kč za m2.
6. Prodej pozemku p. č. 550/3 v k.ú. Hodějice p. Bořivoji
Rotreklovi, p. Zdeňku Andrlovi a p. Zdeňce Klímkové za částku 250 Kč za m2.
7. Prodeji části pozemku p. č. 186 v k. ú. Hodějice p. Vendule
Weisbauerové a Davidu Uhrovi za částku 200 Kč za m2.
8. Prodeji pozemku p.č. 137/2 v k.ú. Hodějice o výměře 271 m2
Moravskému rybářskému svazu Slavkov u Brna za částku 100
Kč za m2.
9. Prodej pozemku p.č. 102 v k. ú. Hodějice o výměře 60 m2
p. Václavu Jeřábkovi za částku 250 Kč za m2.
10. Směnou smlouvu na pozemek 978/252 o výměře 52 m2 pí
Ludmile Nicklové za pozemek p.č. 1185/3 o výměře 375 m2.
11. Koupě pozemku – podílu dle kupní smlouvy tvořící přílohu
usnesení p. č. 134/2 ostatní plocha v k.ú. Hodějice o výměře cca
340 m2 za částku 17 025 Kč s pí Kopečkovou.
12. Rozpočtového opatření č. 6 /2015 .
13. Smlouvu o dílo na výměnu kotle a TUV v Mateřské škole
Hodějice za částku 77 440 Kč bez DPH.
14. Smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s. na opravu komunikace 620 m2 za částku 165 168 Kč bez DPH.
15. Smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s. na opravu komunikace 670 m2 za částku 178 488 Kč bez DPH.
16. Smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s. na opravu komunikace 750 m2 za částku 199 800 Kč bez DPH.
17. Smlouvu na rekonstrukci hasičské zbrojnice firmou Zednictví
stavební činnost p. Ivan Paška za částku 143 433 Kč včetně
DPH.

21. 12. 2015
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Záleskou a Mgr. Vladimíru
Durdovou.
2. Program dnešního zasedání.
3. Plán inventur na rok 2015 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb
o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010.
4. Složení hlavní inventarizační komise – Ing. Jiří Florian – předseda, Tereza Hrabovská – členka, Mgr. Lukáš Moravčík – člen.
5. Rozpočet obce Hodějice na rok 2016 – na straně příjmů částka
10 045 800 Kč, na straně výdajů částka 10 045 800 Kč, rozpočet
je vyrovnán.
6. Poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s organizací TJ Sokol Hodějice,
IČ: 49408119 a současně pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
7a. Poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s organizací SDH Hodějice, IČ:
65840151 a současně pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
7b. Poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s římskokatolickou církví ve
Slavkově u Brna, IČ: 61729710 a současně pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
8. Rozpočtového opatření č. 7/2015.
11. Schvalují obecně závaznou vyhlášky o místním poplatku
č. 2/2015 s účinností od 1. ledna 2016
Zastupitelé obce Hodějice berou na vědomí:
8. Berou na vědomí návrh rozpočtu DSO ŽlaP na rok 2016, kdy
na straně příjmů se jedná o částku 1 049 500 Kč a na straně výdajů o částku 1 049 500 Kč.
9. Berou na vědomí návrh rozpočtu DSO Ligary na rok 2016, na
straně příjmů částka 3 701 000 Kč, na straně výdajů částka
3 701 000 Kč.
Zastupitelé obce Hodějice delegují:
12. Zástupce na VH DSO – ing. Jiřího Floriana a Ing. Petra Plotěného, na VH Responno – ing. Jiřího Floriana, na VH VaK –
ing. Jiřího Floriana, na VH ČS a.s – ing. Jiřího Floriana.
Ing. Jiří Florian, starosta

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Krupobití
Dne 20. srpna 1889 byl hned od
rána parný den. Po poledni bylo nesnesitelné dusno a začalo se strašně
mračit. Mračna se hnala od Brna a od
Hustopeče nesmírně neširoko a nízko.
Velký vichor se hnal velice prudko,
takže asi o třetí hodině to bylo blízko
nás. Lidé z pole utíkali, běda tomu,
kdo nemohl. Když se zdvihl prach,
nebylo vidět ani na 10 kroků, a vtom
začaly padat kroupy tak hustě jako
hustý déšť a velké jako holubí vejce.
Byl to strašný okamžik, když křidlice ze střech padala a sklo
z oken řinčelo, což trvalo asi 10 minut. Když kroupy padat přestaly, tu se teprve bylo nač dívat. Lidi plakali a bědovali, ve světnicích bylo plno skla a krup, na střechách byly holé latě a krovy,
křidlice byla roztlučena dolů. Kdo byl v polu, byl do krve potlučen, kdo byl v polu s konima, musel jich pustit. Ve žlebě ve zmole byli popadaní koně s vozama a pluhama, ale žádný se nezabil.

Stromy byly otřískány, jenom trčely
holé haluze jako ruka silné. Turkyně,
zemáky, otava, jetelina od krup roztřískány, ovoce a víno zničené, zajíci
a koroptve po poli pozabíjeni, i domácí drůbež, slepice, husy a holubi,
kteří se nemohli schovat, po dvoře
a na ulici od krup utlučeny.
Kroupy šly jen jakousi čárou a sice
hned od Židlochovic směrem k nám,
v malém poli zastihly jen přední díle,
pak dědina, Zástružní pole a louky,
pak šly k Člupům atd. U silnice byly
právě vysázeny stromky, ale byly tímto krupobitím zničeny, že
musely být novými nahrazeny.
Také jeden lidský život si toto krupobití vyžádalo a sice Josef
Marek, statný silný mládenec, syn Josefa Marka z čísla 87 byl
s konima v polu a nemoha ujet, byl od krup potlučen, a když mu
koně utekli, tak se polekal a nastydl a asi za tři dny zemřel.
A. Winterová, vnučka
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Zprávička z mateřské školy
Zprávičku
bychom
chtěli začít velkým poděkováním! Za všechny děti
z MŠ děkujeme úžasné
paní Věře Komárkové,
která již druhým rokem
obdarovala naše děti ručně
ušitými
mikulášskými
punčochami, které jsme
naplnili sladkostmi a ovocem pro ty nejhodnější.
Díky patří také zřizovateli,
který vyslal pana Mikuláše se svou družinou na koňském
spřežení ke zpytování svědomí všech hříšníků. Vše dopadlo dobře, opět nebyl dán prostor čertovi, protože ve školce
jsou jen hodné děti! Zato krásný anděl měl plné ruce práce
s obdarováváním!
I letos jsme s dětmi napekli a nazdobili perníčky a užívali si adventního času, naplněného vánočním tvořením i kulturními zážitky.
Velmi nás zaujalo „Putování Afrikou“, kdy se děti zúčastnily prožitkového příběhu s využitím etnických hudebních nástrojů, pluli
jsme oceány, procházeli deštnými pralesy a seznamovali jsme se se
zvířaty a ptáky vzdáleného kontinentu.
Navštívili jsme také kamarády v Němčanech a společně jsme si
připomněli předvánoční a vánoční tradice při hudebním vystoupení divadélka Slunečnice. Před vánočními prázdninami jsme pozvali rodiče na vánoční posezení k ochutnávce cukrovíčka od šikov-

ných maminek, společné tvorbě jablíčkových svícínků a k pohádkovému vystoupení dětí ze třídy Motýlků.
V současné době se věnujeme intenzivní přípravě předškoláků
k zápisu do ZŠ. Rozvíjíme pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě
(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí a sebedůvěry).
Osvojujeme si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní,
rozvíjíme zájem o psanou podobu jazyka, pohybové dovednosti
v oblasti hrubé i jemné motoriky, snažíme se vytvářet pozitivní
vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Naším cílem je dosáhnout u dětí kompetencí předpokládaných pro zahájení základního
vzdělávání.

Předvánoční čas v základní škole
Aby žákům ZŠ v Hodějicích
uběhlo rychleji čekání na Ježíška,
vyplnili jsme tento čas mnohými
akcemi, které měly dlouhé čekání
zpříjemnit a zkrátit. Nacvičili
jsme koledy, kterými jsme doprovodili rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem. Na
začátku prosince zavítal do školy
Mikuláš s čertem a andělem, kterým jsme slíbili, že už letos opravdu budou všichni žáci naší školy
vzorní a poslušní. Nu, uvidíme.
Pak už jsme se soustředili na nácvik vánočního vystoupení, vyrobili jsme drobné dárky pro své
blízké a napekli jsme perníčky na

výstavu. Poslední předvánoční týden jsme v jednotlivých třídách
soutěžili o perníkové odměny. Již
tradičně nadělil Ježíšek žákům
naší školy knížky, které žáci společně čtou v hodinách čtení.
Poslední školní den před Vánoci
jsme navštívili divadlo Radost
v Brně, kde jsme zhlédli představení Husovické betlém. Po vánočním odpočinku se už všichni soustředíme na poslední docvičení
učiva a vylepšení známek, aby
pololetní vysvědčení dopadlo co
nejlépe. Přejeme všem obyvatelům Hodějic mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
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Akce OÚ Hodějice
Rozsvícení vánočního stromečku
27. 11. 2015 byl zahájen adventní čas rozsvícením vánočního stromečku před Obecním úřadem v Hodějicích. Děti ze
základní školy se snažily navodit vánoční atmosféru zpěvem
koled, na housle nám zahrály sestry Markétka a Terezka
Janů s Natálkou Dohnalovou a jako každý rok nám přišel zanotovat pan Stanislav Otépka, tentokrát s oběma syny –
Honzou i Petrem. Děkujeme všem vystupujícím i těm, kteří
pro nás připravili občerstvení v podobě svařeného vína a vánočního cukroví.

Mikulášská nadílka
5. 12. 2015 navštívil naše děti Mikuláš se svými pomocníky. Čerti byli hodní, andělé krásní a děti s Mikulášem dlouho
rozmlouvaly o svých dobrých skutcích. Nezbedníci slíbili polepšení, tak uvidíme příští rok. Na všechny čekala sladká odměna. Poděkování všem, kteří nám tuto každoroční akci pomáhají uskutečnit.

Rozsvícení vánoãního stromeãku

Setkání s občany
11. 12. 2015 se konalo tradiční setkání občanů, které začalo
vystoupením dětí ze ZŠ Hodějice a poté k poslechu hrála hudební skupina Dambořanka. Sál pro nás vyzdobily děti ze školy a mohli jste také zhlédnout perníková díla našich šikovných
hodějických děvčat.

Beseda s výživovou poradkyní
8. 1. 2016 s námi besedovala Lucka Blechová o správném
stravování. Vysvětlila nám, jak sestavit jídelníček a přinesla řadu
cenných rad, abychom byli pořád zdraví, plní energie a správně
naladěni.
Mgr. Vlaďka Durdová
Mikulá‰ská nadílka
Setkání s obãany
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Štěpánský turnaj ve fotbale
Na Štěpána, jako již tradičně proběhlo proběhl turnaj v sálové
kopané pořádaný mužstvem starých pánů. Z doslechu jsem se dozvěděl, že se toto setkání pořádá již 44 let. Sraz hráčů byl ve 14.30
v místní sokolovně. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů, kteří byly losem rozděleni do 6 tříčlenných družstev. Odehráno bylo 15 zápasů
systémem každý s každým.
Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení Michal
Sedláček, David Uher a Petr Plotěný. Nejlepším střelcem byl pro
letošní rok nováček David Uher.
Posezení u skvělého guláše zakončilo toto tradiční vánoční setkání fotbalových příznivců.
Závěrem bych chtěl tímto jménem starých pánů popřát všem občanům Hodějic vše nejlepší v novém roce, pevné zdraví a hodně
osobních úspěchů.

Vánoční turnaj ve stolním tenise v Hodějicích
O vánočních svátcích oddíl stolního tenisu Sokolu Hodějice
uspořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj ve 4 kategoriích –
dopoledne pro kategorii žáci, odpoledne pro příchozí neregistrované ženy a muže a večer pro registrované hráče. Zúčastnilo se dohromady 30 hráčů, kteří změřili své dovednosti a šikovnost.
Všichni si zaslouží pochvalu nejen za předvedené výkony, ale i za

výbornou atmosféru při této každoroční akci. Husarský kousek se
povedl Adamu Sigmundovi, který zvítězil v žácích i v kategorii příchozích, v kategorii žen a dívek se stala vítězkou Natálie Durdová.
Děkujeme za účast všem zúčastněným a sponzorům a za rok opět
ahoj.
Za oddíl stolního tenisu Karel Durda

Počasí roku 2015

Pohyb obyvatelstva
v roce 2015

Počasí roku 2015 lze shrnout do tří extrémů – teplá zima, teplé léto,
teplý podzim.
První sníh
1. 1. 2015
Největší mráz
1. 2. 2015
–7 °C
Nejméně napršelo
únor 2015
11,7 mm
Nejvíce napršelo
srpen 2015
84,8 mm
Nejvíce napršelo
18. 8. 2015
70,0 mm
První bouřka
1. 5. 2015
Na Velikonoce
3. 4. 2015
teplota –4 °C
Nejteplejší dny
8.–13. 7.
36,6–39,7 °C
Průměrná teplota
leden
+3,2 °C
Nejteplejší listopad za půl století, průměrná teplota 3,8 °C. Z hlediska srážek byl rok 2015 nejsušší od roku 1990. Za rok spadlo
351,1 mm srážek.
Srážky podle měsíců
Leden
33,7 mm
Únor
11,7 mm
Březen
31,9 mm
Duben
25,4 mm
Květen
28,4 mm
Červen
17,3 mm

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Průměr srážek za posledních 5 let
2011
354,8 mm
2014
2012
444,3 mm
2015
2013
534,1 mm

26,2 mm
84,8 mm
23,6 mm
36,6 mm
28,4 mm
13,1 mm
593,5 mm
351,1 mm

Narodilo se 14 dětí, šest chlapců, osm děvčat.
Zemřelo 9 spoluobčanů, čtyři muži a pět žen.
Odstěhovalo se 15 osob, přistěhovalo se do naší obce 42 osob.
Nejstarší muž byl v r. 2015 p. František Ohnat – 94 let.
Nejstarší ženou v r. 2015 byla p. Emílie Šolcová – 93 let.
K 31. 12. 2015 žilo v Hodějicích 952 obyvatel.
Základní škola Hodějice
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,
který se koná ve čtvrtek 28. 1. 2016
v době od 14 do 17 hodin
v budově ZŠ Hodějice.
S sebou vezměte:
• vyplněnou přihlášku do ZŠ
• zápisní list
• rodný list dítěte
Na všechny děti a jejich rodiče se těší
zaměstnanci ZŠ Hodějice.
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