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Tříkrálová sbírka

V

sobotu 6. 1. 2018 se koledovalo
i v Hodějicích. Sbírka byla úspěšná,
vybraná částka 25 352 Kč byla nejvyšší
za poslední roky. Zajímavostí je také velký počet malých koledníků, kteří se na
koledování přihlásili, protože minulé
roky se nám nepodařilo všechny skupinky koledníků obsadit třemi králi. Letos
přijel i děkan M. Vavro, který nám sbírku
posvětil a účastnil se i sbírky v ulici Na
Padělkách. Naše koledníky natáčela
televize Noe, která záběry z naší obce
odvysílala 9. ledna. Poslední kuriozitou,
která se k této akci pojí, jsou plakáty, které jsem napsala. Pozorní čtenáři si určitě
všimli, že jsem vás pozvala na sbírku,
která se konala 6. 1. 1018. Snad mi těch
1000 let odpustíte… Děkuji všem koledníkům i dárcům.
Vlaďka Durdová

Projekt celé Česko čte dětem v MŠ
Je dokázáno, že předčítání
výrazně stimuluje mozek.
Když dítěti pravidelně čteme,
rozvíjíme tak jeho znalosti,
představivost, rozšiřujeme
slovní zásobu, vybavíme ho
emočním nábojem. Dáváme mu
také pocit bezpečí a rituál, který je
pevným záchytným bodem.
Takový rituál s námi realizovala p. ředitelka ZŠ V. Durdová se svými žáky.
Každé úterý a čtvrtek docházeli k nám
do MŠ a četli dětem před odpočinkem.
A nebylo to jen čtení, vždy si s malými
kamarády ještě popovídali a rozebrali
čtení pohádky.

Děkujeme, kamarádi, moc se
nám čtení líbilo!
Rádi bychom v tomto projektu pokračovali i ve druhém
pololetí a zapojili tentokrát rodiče a prarodiče. Prosíme tedy
ochotné babičky či dědečky (rodiče oslovíme v MŠ), aby se s námi
kontaktovali na tel. čísle 544 220 858
a dohodli si termín asi 15minutového
předčítání z vlastních knih. Čteme vždy
před odpočinkem – od 12 hodin.
Podpořme tak setkávání nejmladší
a nejstarší generace a posilujme tak
mezigenerační sdílení času, prostoru
a předávání hodnot.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodějice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Hodějice dne 7. 7. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu Ing. arch. Hanu
Dohnalovou a Ing. Petra Plotěného.
Usnesení č. 2
Program dnešního zasedání.
Usnesení č. 3
Smlouvu na pojištění majetku obce uzavřenou mezi Obcí Hodějice a Českou pojišťovnou za částku 43.907 Kč ročně.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Hodějice dne 27. 9. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Záleskou
a Mgr. Lukáše Moravčíka.
Usnesení č. 2
Program dnešního zasedání.
Usnesení č. 3
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, kabel NN Novotný“
č. PV- 014330043369/001 za jednorázovou náhradu 4.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, kabel NN Kucharič“
č. PV- 014330043899/001 za jednorázovou náhradu 1.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 5
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, kabel NN Štefan“
č. PV- 014330043331/001 za jednorázovou náhradu 1.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 6
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, kabel NN Chmelařová“ č. PV- 014330044677/001 za jednorázovou náhradu 500 Kč bez DPH.
Usnesení č. 7
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejichž činnost vykonává Základní škola Hodějice,
okres Vyškov, příspěvková organizace,
Hodějice 230 a Základní a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková
organizace, Němčany 37.
Usnesení č. 8
Obecně závaznou vyhlášku obce
Hodějice č. 2/2017 o vytvoření společného školského obvodu základní školy.

Usnesení č. 9
Smlouvu o vzájemné propagaci mezi
Kometa Group a.s., Křídlovická 911/34,
Brno a Obcí Hodějice, Hodějice 41.
Usnesení č. 10
Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na
realizaci investiční akce „Ligary –
Prodloužení kanalizace“ – Část 1: Kanalizace Hodějice ve výši 949 000 Kč.
Usnesení č. 11
Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Usnesení č. 12
Smlouvu o dílo – „Oprava místních komunikací“ mezi Obcí Hodějice, Hodějice
41 a firmou MVB Line s.r.o. Cukrovar
716, Kvasice za částku 446.000 Kč.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Hodějice dne 13. 11. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 1
Ověřovatele zápisu Ing. arch. Hanu
Dohnalovu a Miroslava Šujana.
Usnesení č. 2
Program dnešního zasedání.
Usnesení č. 3
Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, přípojka NN
Záleská“ č. PV-014330045754/001 za jednorázovou náhradu ve výši 1.900 Kč.
Usnesení č. 4
Směnnou smlouvu mezi obcí Hodějice
a p. Marií Hradskou, ohledně směny pozemku p.č. 573/4 a p.ř. 573/3.
Usnesení č. 5
Veřejnoprávní smlouvu o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich mezi Obcí
Hodějice a Městem Slavkov u Brna.
Usnesení č. 6
Kupní smlouvu mezi Obcí Hodějice a firmou KM Rest Ivančice s.r.o. na dodání
nového zásahového požárního dopravního automobilu značky IVACAR/Iveco
Daily 50C18 za částku 1.799.996 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 7
Změnu stanov Dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad
v předloženém znění, tj.
Článek II, odst. 2: adresa sídla svazku se
nově mění na Hrušky 166, 683 52
Křenovice.

Článek IV, odst 1: nově se doplňuje
písm. r plnění úkolů pověřence pro
ochranu osobních údajů podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů
Článek X: nově se doplňuje odst. 14, původní odst. 14 se mění na odst. 15. Znění
doplněného odst. 14: Výbor může přijmout rozhodnutí i mimo schůzi výboru,
a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací
techniky. S použitím takového způsobu
hlasování musí souhlasit všichni členové
výboru. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodnutí přijaté mimo schůzi
výboru musí být bezodkladně náležitě
zdokumentováno. Obsah a fakt přijetí
rozhodnutí mimo schůzi musí být uveden v zápise z nejbližší schůze výboru.
Veškerou organizační činnost spojenou
s rozhodováním mimo schůzi výboru zajišťuje předseda svazku.
Usnesení č. 8
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Slavkov u Brna
– Hodějice“.
Usnesení č. 9
Zařazení pozemků p.č. 565/1, 565/3,
565/2, 559, 560/3, 565/21, 565/22,
1175/9, 1175/10, 1176/2, 570/2, 572/1,
572/2, 572/3, 573/1, 743/3, 744/220,
744/221, 744/222, 978/188 do změny
územního plánu č. 3 Obce Hodějice.
Usnesení č. 10
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 043872/17/OKH.
Usnesení č. 11
Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EKOKOM a.s. a Obcí Hodějice na bezplatné
užívání nádob na odpad.
Usnesení č. 8 – berou na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Ing. Jiří Florian, starosta

Hodějický zpravodaj
na internetu
http://www.hodejice.cz/hodejickyzpravodaj-1/
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Akce OÚ Hodějice v roce 2017
• Tříkrálová sbírka 14. 1. 2017
• Beseda s paní Danou Mazuchovou
o cestování 18. 1. 2017
• Vítání občánků 18. 2. 2017
• Velikonoční dílnička 30. 3. 2017
• Beseda s kronikářkou obce paní
Annou Winterovou – s žáky ZŠ
Hodějice 27. 4. 2017
• Den dětí 3. 6. 2017
• Otevření dětského hřiště 3. 6. 2017
• Vítání občánků 17. 6. 2017
• Svatba manželů Kolářových 22. 7. 2017
• Drakiáda 21. 10. 2017
• Lampionový průvod 4. 11. 2017
• Vítání občánků 11. 11. 2017

• Rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2017
• Mikulášská nadílka 5. 12. 2017
• Zájezd do Olomouce 9. 12. 2017
• Setkání s občany 15. 12. 2017
Přivítali jsme do naší obce 12 nových
občánků – osm kluků a čtyři holčičky,
neodpovídá to počtu narozených dětí
v roce 2017, děti narozené v listopadu
a prosinci budou přivítány na začátku
roku 2018.
Chystáme pro vás
• Besedu s panem Šmerdou – představí
projekt Anvete, bydlení pro seniory

Mikulá‰ská nadílka

O ostatních akcích budete informování
na webových stránkách obce, plakátech
a v místním rozhlase.
Mgr. Vlaďka Durdová

Mikulá‰ská nadílka

Mikulá‰ská nadílka

Rozsvícení vánoãního stromu

v Holubicích u Brna – 22. 2. 2018 v 16
hodin v zasedací síni OÚ Hodějice.
• Besedu s včelařem panem Šidlíkem –
o včelkách, medu a jeho účincích,
bude se konat v březnu, termín bude
upřesněn.
• Vítání občánků 24. 2. 2017
• Zájezd do Prahy 17. 3. 2017 – do konce ledna je možné se přihlásit na OÚ
Hodějice.

Rozsvícení vánoãního stromu
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Zprávičky z mateřské školy
Pro rituály a tradice je mateřská škola
v době adventní a vánoční ideálním prostředím. Užívali jsme si adventních vycházek, sledovali výzdoby domů, chodili
zpívat koledy k obecnímu vánočnímu
stromu.
Každoroční návštěva Mikuláše a jeho
průvodců byla opět velkým zážitkem.
Téměř sto procentní účast dětí byla náležitě oceněna. Každé dítě si odneslo
domů velkou mikulášskou ponožku plnou dobrot a ovoce. Velký dík patří opět
naší milé paní Věře Komárkové, která 40
ponožek, krásně zdobených, pro děti
našila.
Využili jsme také příležitosti za pomoci rodičů vytvořit si ve třídě svůj vlastní
adventní kalendář. Děti čekal každý den

malý dárek nebo úkol, takže čas do příchodu Ježíška byl obohacen samým překvapením.
Rodiče nás přišli navštívit v předvá-

nočním čase, aby zhlédli připravená vystoupení dětí ve třídách a společně si
s námi vyrobili malou vánoční dekoraci
z pomerančů a koření. To byla vůně!

Hodějický
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Základní škola Hodějice v roce 2018
I v letošním roce nás čeká plno novinek.
V březnu bych vás ráda pozvala na
Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 23. 3. 2018 od 14 hodin.
Zveme všechny, rodiče budoucích prvňáčků, naše žáky bývalé i budoucí a ty,
kteří si chtějí zavzpomínat na školní léta
nebo si jen naši školu prohlédnout.
Dne 5. 4. 2018 chystáme zápis do první třídy. Pro budoucí prvňáčky připravujeme edukativně stimulační hodiny, aby
se tak seznámili s prostředím školy a s jejich budoucími učitelkami. Také od dubna zahájíme výuku plavání ve Vyškově
a pro zpestření výuky nás čeká řada
vzdělávacích projektů.
Zajímá nás také vybavenost naší ško-

ly a venkovních prostor, kde naše děti tráví čas. V letošním roce
chceme opravit plot
u školní zahrady, vyměnit vstupní branku
a obložení v tělocvičně, dovybavit školu
novým nábytkem, část
prostor školy vymalovat a začít budovat
dětskou venkovní tělocvičnu, na kterou
jsme získali sponzorský dar ve výši šedesát
šest tisíc korun od firmy Milmar, který
nám pokryje polovinu nákladů na letošní chystanou část. Chtěli bychom firmě

Milmar za tento dar poděkovat a velké
díky patří také panu Hrozkovi a panu
Mertovi za finanční příspěvky, které
jsme použili na hračky pro děti do družiny. Děti z nich měly pod vánočním
stromem velkou radost.
Snažíme se, aby děti v hodějické škole
měly podnětné a příjemné prostředí
a v naší škole se jim líbilo.
Mgr. Vladimíra Durdová
ředitelka školy

První pololetí v základní škole
Během prvního pololetí se v hodějické
základní škole uskutečnilo mnoho zajímavých akcí:
• Zdraví dětem – seznámení s pravidly
zdravého stravování
• Výstava o historii a současnosti Němčan – žáci přispěli svými výkresy a výrobky
• Beseda o finančnictví a bankovnictví
• Čtení pohádek mladším kamarádům
z MŠ
• Pravidelné schůzky zájmových
kroužků – sportovního, výtvarného
a kroužku šití
• Výroba keramických dekorací s paní
Zdenou Nechvátalovou – žáci si pod
vedením zkušené keramičky vyrobili
vánoční dekoraci

• Celoroční projekt – 10 nej – žáci představují své koníčky – žáci hovořili o plavání, korálkování, baletu, kynologii, gumičkování, geocachingu
• Medová snídaně – beseda o včelařství
s ochutnávkou medu

Medová snídanû

• Mikulášská nadílka – ZŠ navštívil Mikuláš se svou družinou
• Vánoční vystoupení – žáci vystoupili
na Setkání s občany – zpívali, zahráli
na flétny, recitovali a tančili
• Návštěva divadla Radost v Brně –
zhlédli jsme představení Malý princ
a Pipi dlouhá punčocha
• Do školy přišel Ježíšek – žáci našli
pod stromečkem knihy a hračky do
tříd a do družiny.
Kromě těchto akcí se samozřejmě věnujeme získávání znalostí a dovedností
v souladu s ŠVP.
Do nového roku přejeme všem obyvatelům Hodějic hodně zdraví, štěstí
a pohody.

leden 2018
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
O vánočních svátcích oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hodějice uspořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj v 5 kategoriích – dopoledne pro kategorie mladší
a starší žáci, odpoledne pro příchozí neregistrované ženy a muže a večer pro registrované hráče. Zúčastnilo se dohromady 39 hráčů, kteří změřili své dovednosti

a šikovnost. Všichni si zaslouží pochvalu
nejen za předvedené výkony, ale i za výbornou atmosféru při této každoroční
akci. Vyhráli všichni, kteří došli.
Děkujeme i všem tradičním sponzorům.
Za rok opět ahoj.
Za oddíl stolního tenisu
Mgr. Karel Durda
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Pohyb obyvatelstva
v Hodějicích v roce 2017
Narodilo se 16 dětí, z toho 9 chlapců a 7 dívek. Zemřelo 9 spoluobčanů,
z toho 8 mužů a 1 žena. Přistěhovalo
se do Hodějic 30 občanů, odstěhovalo
se 14 občanů. K 31. 12. 2017 žilo
v Hodějicích 987 obyvatel.
V naší obci žije 36 spoluobčanů
osmdesátiletých a starších. Z toho je
12 mužů a 24 žen. Nejstarší z mužů je
p. Alois Vrána a z žen je to p. Božena
Voříšková. Oba v roce 2017 oslavili
své 90. narozeniny. Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme.

Počasí roku 2017
Počasí roku 2017 lze hodnotit jako extremní v teplotách. Chladná zima –
v lednu na přelomu roku 2016–2017,
mrazy, které pokračovaly celý leden.
Průměrná ranní teplota v lednu -8,1 °C.
14.–16. 2. přišla obleva a všechen sníh
během 4 dnů se ztratil z polí. Zem
rozmrzla 24. 2., jarní práce proběhly
v měsíci březnu. Březen byl nejteplejším za posledních 242 roků, červen byl
nejteplejším od roku 1961, léto bylo
nejteplejší za celou dobu měření. 19. 4.
se silně ochladilo, takže nasazené
květy pomrzly.
Největší mráz – 7. 1. 2017 -22°C
První námraza – 1. 1. 2017
První mráz – 1. 1. 2017 -10°C
První sníh – 31. 1. 2017, 29. 11. 2017
První teplé ráno – 7. 5. 2017 +13 °C
První bouřka – 11. 4. 2017
Nejvíce srážek – 20. 9. 2017 (22,6 mm)
Nejvíce srážek – září (69,6 mm)
Nejméně srážek – leden (12,0 mm)
Silný vítr (orkán) Herwart 29. 10. a 11.
12. 2017
Srážky podle měsíců v mm
Leden
12,00
Únor
12,30
Březen
26,00
Duben
40,00
Květen
28,50
Červen
25,60
Červenec
49,30
Srpen
36,30
Září
69,60
Říjen
51,50
Listopad
39,30
Prosinec
17,90
Srážky za posledních 5 let
2013
534,1
2014
593,5
2015
335,8
2016
597,8
2017
408,6
F. Drápela
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Hodějice první Paměti stařečka
Jakuba Sedláčka (1863–1959)

Dílčího úspěchu dosáhli žáci oddílu stolního tenisu TJ Sokola
Hodějice. Po polovině
soutěže vedou žákovskou ligu. O toto umístění se zasloužili Adam Sigmund, Natálie
Durdová a Robert Novák. Držme palce,
ať jsme i po druhé části co nejvýše.

Anvete senior nabízí bezpečný
a komfortní domov seniorům, kteří
chtějí prožít aktivní stáří v kruhu
svých vrstevníků. Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice.
Nabízíme soukromí v 39 nájemních
bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do dvou
propojených budov, kde naleznete
kromě soukromých bytových jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské místnosti, kavárnu, zimní
zahrada, tělocvičnu, prádelnu, místnost pro služby jako je např. kadeřník,
pedikúra…). Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem,
venkovním altánem a hřištěm na
pétanque. Anvete senior je určen pro
soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout
externí pečovatelskou službou.

Zvyky a zábavy
Kromě jiných zvyků bylo též zvykem, že zjara na sv. Jiřího chodili sousedi po hranicích obce a zjišťovali
správnost hranečníků. Při té příležitosti vodili mladého souseda, který
nastoupil na hospodářství, aby věděl,
kde jsou obecní hranice, za to ho večer v hospodě přijímali za souseda.
Starosta mu udělal kázání, že nesmí
sousedům uvorávat, na lukách zasíkat a jinak škodit. V hospodě nepobíhat od stolu ke stolu, všechny staré
lidi, zvlášť představenstvo a staré sousedy, uctivě pozdravit. Tázal se ho,
jestli to slibuje, a když řekl ano, musel ten slib potvrdit všem sousedům
podáním ruky. Po vykonaném slibu
musel dát pro všechny zde přítomné
vědro piva, kopu tvarůžků a pecen
chleba. Ale co je to pro tak mnohé? Po
vypití tohoto se začalo pít na účet
obce. Pití takové na obecní účty býva-

lo častější a při obecním účtování při
novém roku to dělalo dosti velkou položku. Na vydání na školu, na obecní
cesty a na různé užitečné podnikání
a opravy v obci peněz nebylo, ale na
pití bylo.
A. Winterová, vnučka
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