ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané, v novém roce
bych chtěla všem
popřát hlavně pevné zdraví, hodně
p o h o d y, š t ě s t í ,
osobních i pracovních úspěchů.
V dneš ním čís le
zpravodaje
v á m představíme,
co jsme se rozhodli v tomto roce realizovat
z vašich podnětů. Pracovně nazývám tento
rok projekčním, protože mimo investiční
akce, které chceme v tomto roce uskutečnit,
chceme na další roky projekčně připravit
k řešení i další podněty. Děkuji všem zastupitelům za zodpovědně odvedenou práci pro
obec v roce 2019, za pomoc s uspořádáním
naplánovaných akcí a za nápady a diskuze
k naší činnosti. Rok 2020 bude neméně
náročný, proto nám všem přeji hodně síly,
abychom vše naplánované zvládli. Děkuji
všem občanům za podněty a připomínky,
které nás posouvají v naší práci dál. Poděkování patří i všem organizacím v obci,
mateřské i základní škole za pomoc s pořádáním akcí a spolupráci.
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S OBČANY

Po roční přestávce jsme se vrátili i k již tradiční akci předvánočního setkání. Dopoledne připravil Lukáš Plch, Vašek Jeřábek a Jan Kyselka sál pro večerní akci, nazdobili pódium, stoly i vánoční stromek. Dekoraci pro ozdobení stolů i pódia dodala
Základní škola Hodějice. Děti s paní učitelkou vyrobily velmi pěkné anděly, kteří
drželi čestnou stráž na pódiu, a na stolech byly vánočně nazdobené košíčky a skleněné
svícny. První občané se i přes to, že akce začínala až ve čtyři, začali scházet již po druhé
hodině, aby si mohli vybrat to nejlepší místo. Při příchodu si mohli občané Hodějic vyzvednout stolní kalendář na rok 2020, který připravila místostarostka Lenka Záleská.
Nápad, abychom občanům vydáním kalendáře připomněli možná již zapomenuté věci,
které se v obci staly, byl určitě dobrou volbou. Děkuji moc Lence Záleské za opravdu
náročnou práci s přípravou tohoto krásného kalendáře.

V úvodním projevu starostky se občané dozvěděli, jaké hlavní činnosti zastupitelstvo
obce uskutečnilo v letošním roce, co zastupitelstvo připravuje na rok příští a jaké na to
potřebuje finanční prostředky. Starostka poděkovala všem, kteří se zapojili do ankety
a dali tak náměty zastupitelstvu, na čem je dobré pracovat ke spokojenosti občanů
Hodějic. Předvánočního setkání jsme využili i k tomu, abychom poděkovali paní Anně
Blahoslava Suchánková
Winterové za dlouholetou a pečlivou práci pro obec. Paní Durdová nashromáždila archivní materiál a potřebná data, vytvořila medailonek, kterým jsme
chtěli vyjádřit paní Winterové velké poděkování za její práci pro obec. Toto
poděkování jsme připravili u příležitosti předání pomyslné štafety nové kronikářce obce. Paní Winterová se rozhodla předat psaní kroniky Lence Záleské
a poděkování včetně předaného dárku jsme považovali za správné. Celou akci
se nám podařilo před paní Winterovou utajit a proto dojetí, když jí Stanislav
Otépka a Václav Jeřábek přivedli na pódium, bylo velké a dojemné. Přejeme
do dalších let paní Winterové hlavně hodně zdraví, elánu, pohody a lásky
v rodinném kruhu.
Pak už pódium patřilo našim nejmenším, dětem z mateřské školy a jejich vystoupení, které bylo plné sněhuláků. Po krátké přestávce, kterou mohli diváci
využít k občerstvení napečenými koláčky z cukrárny ze Slavkova od paní Drápalové, kávou a chlebíčky, následoval víc jak dvouhodinový pořad Vracovjáků. Ti měli pro nás v první části připravené lidové písničky proložené vtípky
konferenciéra, druhá část se nesla v duchu Vánoc, doplněná o krátké povídky.
Pro velký úspěch kapela přidávala a program byl zakončen společně zazpívanou koledou.
Připravujeme tento program pro všechny občany, proto s námi zůstávejte, užívejme si chvilky při krásné hudbě a povídejme si se spoluobčany, vždyť není třeba brzy odcházet do domovů, kde to známe.
Poděkování patří všem, kteří s námi tuto akci připravili, pomohli s uklízením stolů, židlí a sálu. Za ozvučení děkujeme p. Hofírkovi.
B. Suchánková
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Společné zahájení adventního času,
zpívání koled, ochutnávání cukroví
a svařeného vína či čaje, to vše máme
spojené s rozsvícením vánočního
stromu.
V loňském roce jsme obecní vánoční
strom rozsvítili 29. listopadu opět před
hasičskou zbrojnicí. Strom jsme vybrali
ze stromořadí u potoka, aby ostatní
stromy měly dost prostoru pro svůj růst.
Vašek Jeřábek s Lukášem Plchem
a Janem Kyselkou ho ozdobili a připravili na slavnostní rozsvícení. Pro účinkující děti nachystali vyvýšené osvětlené
podium, aby děti byly slyšet i vidět. Také
dobrovolní hasiči se sešli již odpoledne,
aby vše připravili včas. Před zahájením
samotného rozsvícení nám byla velká
část dobrovolných hasičů - zásahová jed-

výzvu přinést si své hrníčky vážně, a moc
vám za to děkuji. Snižování anebo vůbec
nevytváření odpadů je cílem každého
z nás. Již druhým rokem se rozsvícení
vánočního stromu uskutečnilo před hasičskou zbrojnicí a bude jen na vás, kde
bude vánoční strom stát příště. Důležité
je říct, že před hasičskou zbrojnicí je pro
bezpečnost pořádání této akce větší prostor, protože se jedná o místní komunikaci a na konání akce ji můžeme dočasně
uzavřít. To na krajské komunikaci před
obecním úřadem bohužel nelze a pohyb
lidí při průjezdu vozidel je méně bezpečný. V říjnu uděláme malý průzkum
mezi občany, aby se vyjádřili, kde chtějí
mít vánoční strom letos.
Poděkování za uspořádání akce patří
všem, již zmíněným i všem ostatním,
kteří se na akci podíleli.
B. Suchánková

notka - odvolána na cvičný poplach do
Letonic, takže o konání akce bohužel
přišli a museli si o něm nechat pouze vyprávět. Jejich kolegové hasiči na ně ale
mysleli a na dně kotle jim nějaký ten svařák nechali, aby se po příjezdu zahřáli.
Svůj provizorní stánek si pro vás připravila i Mirka Hrabovská, která nabídla
příchozím různé vánoční dekorace od
paní Mertové. Na úvod přivítala všechny
přítomné starostka obce a jako první
zahráli písně kluci Otépkovi. Hlavní část
programu připravila paní Durdová s dalšími pracovnicemi naší základní školy.
40 dětí nám za svitu stromečku a malých
lampiček zazpívaly vánoční písně a koledy. Příchozí občané se mohli občerstvit
u stánku svařákem, čajem a nabídnout si
výborné cukroví od p. Lotrekové. Jsem
velmi ráda, že většina občanů vzala naši
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VÝBĚR NÁPADŮ Z ANKETY K REALIZACI PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Anketa v Hodějickém zpravodaji v loňském roce přinesla téměř 45 podnětů zastupitelstvu. Dostali jsme nejen nápady od
hodějických občanů na investiční akce, ale i podněty pro řešení některých situací, které se stávají a občanům se nelíbí. Nejvíce podnětů jsme dostali od pana Rybnikáře. Není určitě naším cílem zveřejňovat zaslané příspěvky v našem zpravodaji.
Pokud by někdo chtěl znát kompletní výčet příspěvků, může si je přečíst na našich webových stránkách pod položkou Hodějický zpravodaj – výsledky ankety. Chtěla bych všem, kdo svým podnětem přispěli, poděkovat a říci, že i bez ankety je
možné sdělovat podněty k realizaci či k řešení. Z vašich příspěvků bychom chtěli realizovat:
1) Letos na jaře pořídíme zastínění posezení na dětském hřišti za sokolovnou.
2) Již v loňském roce jsme si nechali zpracovat projekt na realizaci zeleně v obci. Letos začneme upravovat plochu
vedoucí k čističce odpadních vod od hlavní ulice, upravovat okolí kostela, kde bude hlavním cílem zprůchodnit cestu
od kostela kolem zahrádek až za humna, a připravovat úpravu školní zahrady.
3) Nechat vypracovat projekt na navýšení kapacity mateřské školy a připravit studii a projekt na výstavbu chodníku
nebo cyklostezky z obce k železničnímu přejezdu.
4) V průběhu roku dojde i k dokončení rekonstrukce chodníků v obci.
5) Pro zajištění opatření proti povodni chceme provést revitalizaci suchého poldru.
Podnětů na řešení je samozřejmě více, ale na svou realizaci si musí počkat, protože vše záleží na finančních prostředcích,
které má obec k dispozici. Mimo náměty od občanů bude v letošním roce ještě realizována rekonstrukce a výstavba na dvoře
za obecním úřadem. Budou zde postavené nové garáže pro obecní techniku a v dalších letech zrekonstruovány plochy pro
tříděný odpad.
B. Suchánková

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V HODĚJICÍCH
O vánočních svátcích oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hodějice uspořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj
ve 4 kategoriích - dopoledne pro děti, odpoledne pro příchozí neregistrované ženy a muže a večer pro registrované
hráče. Zúčastnilo se 28 hráčů, kteří si zaslouží pochvalu za
předvedené výkony, ale i za výbornou atmosféru při této každoroční akci.
Vyhráli všichni, kdo došli.
Děkujeme všem sponzorům.
Za rok opět ahoj.
Za oddíl stolního tenisu Mgr. Karel Durda

OBEC N Í S TU D N Y

Suchá léta, problematika nedostatku
vody, ale i špatný technický stav, to byly
hlavní důvody, proč jsme se rozhodli nechat prohlédnout, opravit a zprovoznit
obecní veřejně přístupné studny.
U studní byly poškozené skruže a víka a
mohlo by dojít i k úrazu. U celkem
8 studní v rámci obce a 2 studní pro zásobování vody na koupališti došlo k vyčerpání vody, vyčištění studní, opravě
nebo výměně skruží a u téměř všech
k výměně poklopů. Zároveň byly opraveny i ruční pumpy. V současné době
jsou tato zařízení vypuštěna, protože při
případném mrazu by mohlo dojít k roztržení pumpy. Jakmile počasí dovolí
a nebudou již hrozit mrazy, pumpy zprovozníme a vodu bude možné využívat
k užitkovým účelům. Obec nebude provádět žádné testování vody z uvedených

studní. Doporučujeme vodu používat
např. k zalévání zahrádek a jiným
užitkovým účelům.
B. Suchánková
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Z P R Á V I Č K A Z M AT E Ř S K É Š K O LY
Čekání na Ježíška měly děti zpestřené
tradičně pečením a zdobením perníčků,
zavítala k nám do MŠ „Kosmická
show“, jednalo se o vzdělávací program
pro děti o vesmíru, návštěva Mikuláše
s družinou pobídla děti k zamyšlení
a zpytování svědomí. Všechny děti byly
bohatě obdarovány, takže pekelník
neměl šanci.
Celá školka také vyjela na výlet do
Němčan, přijali jsme pozvání na
interaktivní hudebně zábavný program
„Velká vánoční show“. Společně
s kamarády z Němčan jsme si zasoutěžili, zazpívali a zatančili.
V prosinci také probíhal nácvik na vánoční vystoupení, které děti předvedly
při setkání s občany v místní sokolovně.
Společným zdobením stromečku, vánočním tvořením, písničkami, tradicemi
a zvyky jsme Ježíška přivítali s velkým očekáváním a i letos nikoho nezklamal, těšili jsme se z nových hraček
a didaktických pomůcek.
Přejeme všem dětem šťastný nový
rok, ať se mají stále na co těšit.
M. Horáčková
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NEJLEPŠÍ HASIČSKÁ DRUŽSTVA
V ŠIROKÉM DOLU U POLIČKY

Zábavu, recesistický návrat do nedávné minulosti, pocit
vítězství, ale i pomoc druhému, to vše zažili naši hasiči
koncem října v Širokém Dolu u Poličky.
V sobotu 26. října 2019 si dala v Širokém Dolu u Poličky
dostaveníčko nejlepší družstva České a Slovenské republiky
v požárním útoku „O putovní pohár Velké říjnové socialistické revoluce“, což je největší soutěž v této disciplíně v bývalém Československu. Závod se nese v duchu recesistické
oslavy VŘSR, pořádá se každoročně od roku 1998.
Celá akce se koná v areálu firmy Flídr s. r. o., která je během
pátku přestavěna na Dřevoplech n.p. Z lisů se stávají výčepy,
ze skladiště kuchyně a z asfaltu závodní dráha.
Jako tradičně je celá akce zahájena výstřelem z křižníku
Aurora. Kolem deváté hodiny už jde legrace stranou a na start
se postupně postaví přes dvě stě družstev v kategorii mužů
a žen. Celou akci je možné sledovat na internetové televizi
Fire TV.cz.
Krásný útok bez chyb a hlavně s přesnými trefami na terčích

KURZ PRVNÍ POMOCI

Zachovat chladnou hlavu, nepanikařit, při pomáhání druhému neohrozit sebe a vytočit 155 - tak by
mohlo znít shrnutí kurzu.
Dne 21. listopadu proběhl na zdejší základní škole
kurz první pomoci vedený p. Šárkou Florianovou a Nikolou Kohoutkovou. Pro zájemce (vlastně jen
zájemkyně) byla připravena prezentace nejčastějších krizových situací, do kterých se můžeme dostat a které bychom měli zvládnout řešit (úrazy, popáleniny,
zlomeniny, apod.). Přítomné divačky se nebály zeptat,
mohly si vyzkoušet masáž srdce, která je - ač se to nezdá
- fyzicky dost náročná, a také si mohly vyzkoušet tzv.
„nahodit“ srdce pomocí přístroje.
Kurz byl veden velmi zajímavě, přednášejícím děkujeme, škoda jen, že byla tak malá účast.
L. Záleská

POČASÍ ROKU 2019

Počasí roku 2019 lze charakterizovat jako nadprůměrné. Leden
i únor byly chladné, 30. 1. klesla teplota na -13°C. Březen byl na
srážky podprůměrný, 11. 3. se přehnala vichřice Eberhard. 12. dubna
se ráno ochladilo na -3°C, takže co kvetlo, zmrzlo. Květen byl nejchladnější za posledních 36 let od roku 1983. Od 25. června došla
vlna veder, kdy teplota dosahovala +36,4°C. Červen byl nejteplejší za
69 let a průměrná teplota byla 20,8°C. 24. 6. přišla silná bouřka, kdy
za 2 hodiny spadlo 48 mm vody. Červenec byl nejteplejší za dobu,
kdy se měří teplota, tedy od r. 1775. Také byl tento měsíc silně bouřkový, proběhlo celkem 6 bouřek. 1. 7. se přihnala silná bouřka
s větrem, polehlo hodně obilí. Srpen byl deštivý, spadlo 91 mm srážek. I září bylo vydatné na srážky, spadlo 85,8 mm. Nejvíce napršelo
2. září, a to 42 mm. Okopaniny se špatně dostávaly ze země. 20. 9.
se ráno ochladilo na -2°C.
Říjen, listopad i prosinec byly teplotně nadprůměrné, načež došlo
k plošnému výskytu hraboše polního.
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předvedl tým DHZ Pavlice, a tak po šesti letech putuje nejcennější trofej na Slovensko. Na druhém místě skončil tým
borců z SDH Míchov okr. Blansko a třetí místo k překvapení
všech získali muži z SDH Hodějice okr. Vyškov.
V rámci závodu se uskutečnilo i Mistrovství Evropy v naběračce dvojic, kde výtěžek putoval na konto pro Gábinku.
Společně s ním probíhala na místě i sbírka. Gábinka je čtyřletá
holčička, která přišla při dopravní nehodě o celou rodinu. Otec
Gábinky byl členem SDH Radostín. Veškerý výtěžek ze startovného a sbírky byl věnován na tento účel. Činnost dobrovolných hasičů je různorodá, ale vždy má jedno společné, tím
je pomoc bližnímu.
Letošní sezona pro nás byla velmi zajímavá především
proto, že proti očekávání jsme měli první půlku sezony lepší,
avšak ke konci jsme spíše ztráceli. Příští rok bychom chtěli
být zase o kousíček lepší, protože víme, že v lize je čím dál
větší konkurence a příští rok to určitě nebude jinak. Chceme
poděkovat všem, kteří nám drželi palce a podporovali nás,
a slibujeme, že se pokusíme příští rok nezklamat.
V novém roce přejeme pevné zdraví, chvíle klidu, pohody,
úsměv ve tváři, ať se vám vše vydaří.
Kolečková Drahomíra, starostka SDH

Rok 2019 byl nejteplejší od roku 1775, všechny měsíce byly teplotně nadprůměrné, kromě května.

První sníh
První mráz
Největší mráz
Silně se ochladilo
První bouřka
Nejvíce napršelo

Srážky podle měsíců
leden
31,6 mm
únor
16,0 mm
březen
23,9 mm
duben
13,0 mm
květen
96,2 mm
červen
120,5 mm

4. 1. a 12. 12.
1. 12.
30. 1. - 13°C
12. 4. - 3°C
7. 6.
24. 6. 48 mm

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkem za rok 2019 spadlo 662,4 mm srážek.

67,2 mm
91,0 mm
76,8 mm
35,3 mm
44,4 mm
46,5 mm

F. Drápela

6

KONCERT PRO NELLINKU

leden 2020

Dne 18.10.2019 se konal hudebně taneční večer Pro Nellinku. Diváci mohli zhlédnout v dvouhodinovém programu 18 různých
vystoupení našich současných i bývalých žáků. Získaná částka 44 444 Kč, ze vstupného a z prodeje výrobků, byla věnována na
transparentní účet Nellinky Cigánkové. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří tuto akci podpořili.
V letošním roce chystáme dvě benefiční akce. V květnu sportovní akci Den rodiny v Hodějicích, která bude věnována dětem
a jejich rodičům, kteří si chtějí společně zasportovat.
V prosinci chceme uspořádat vánoční hodějický jarmark. O obou akcích vás budeme informovat a doufáme, že nás opět podpoříte, abychom i v letošním roce přispěli Nellince na její účet.
Za zaměstnance ZŠ Hodějice Vlaďka Durdová

Hudebně taneční večer pro Nellinku byl naprosto úžasný. Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce, učitelům, pořadatelům, žákům - současným i bývalým - Základní školy Hodějice za vystoupení. Velké „Děkuji“ také patří všem, kteří přišli. Byli jste všichni opravdu skvělí a ještě jednou Vám všem Děkujeme
rodiče Nellinky

leden 2020

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

V pošmourných podzimních večerech není světla a světýlek
nikdy dost, tak jsme se to pro jeden den rozhodli změnit.
2. listopadu se za sokolovnou shromáždily děti se svými rodiči
nebo i bez nich, ale hlavně se svými lampióny všech tvarů
a barev. Za tím největším ze všech, který vyrobili V. Jeřábek
a L. Plch a nazdobily děti základní školy a který se musel dokonce vézt, vyrazily děti průvodem přes celou obec. Aby měly
dost energie, dostaly malou sladkost hned na začátku, a kdo
došel i zpět před sokolovnu, dostal strašidelný perníček.
Cestou na bezpečnost dohlíželi pořadatelé, zaměstnanci OÚ
i hasiči. Po ukončení akce ještě mnozí rodiče postávali, povídali si a ochutnávali domácí produkty na zahřátí. Inspirovali
nás k drobnému vylepšení akce.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění této akce.
L. Záleská
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

Sejít se, popovídat si, vyzkoušet něco nového a odnést si
domů vlastní výrobek, to všechno přinášejí dílničky na obecním úřadě.
V pátek odpoledne 6. prosince se sešla děvčata různých
věkových kategorií, aby si na Vánoce připravila drobné dekorace nebo i dárečky pro své blízké - stromečky ze šišek,
trpaslíky nebo vánoční prostírání.
L. Záleská
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MIKULÁŠSKÁ

NADÍLKA

Že ani andílci v nebíčku si jen nehrají, ale
občas dělají neplechu, se mohli přesvědčit děti
i dospělí 5. 12. 2019 na mikulášské nadílce za
sokolovnou. Místo toho, aby si andílci hráli
a uklízeli, seděli a hráli si s mobilem. Starší
anděl se zlobil, že už tento nešvar dorazil až
do nebe, mobil jim vzal a přiměl andílky, aby
si raději hráli s ostatními, zpívali a dováděli
jako ostatní. Nejen za anděly, ale hlavně za
místními dětmi přišel i Mikuláš. S andělem se
ptali dětí, co dělají, jestli se dobře učí, zda
doma pomáhají rodičům a uklízí se své věci.
Děti odpovídaly, že jsou hodné a všechno dě-
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lají. To však slyšel Lucifer se svou bandou pekelníků, a že to není
pravda, že zná pár hříšníků, kteří už jsou zralí pro jeho peklo, a poslal svoji chásku, aby ty zlobivce našla, že je vezmou s sebou do
pekla. Čerti ať hledali jak hledali, přivedli jen jednoho hříšníka.
A tu přišel za Luciferem anděl a řekl, ať toho chlapce neodnáší do
pekla, že on se určitě napraví, ať ho pustí. Lucifer si stál za
svým a řekl, že hříšnou duši nepustí. Tu se anděl slitoval a řekl Luciferovi, že se obětuje a půjde za hříšníka do pekla sám. Tuto nabídku Lucifer přijal a vzal si anděla do pekla, to však neměl tušení,
co ho čeká. Že byl anděl duše čistá a byl moc hodný, Lucifer to
s ním nemohl vydržet a poslal ho zpátky do nebe. Děti měly možnost říct Mikulášovi pěknou básničku nebo mohly zazpívat a každé
dítko bylo poté odměněno balíčkem od andělů.
B. Suchánková
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MAS Slavkovské bojiště
otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů
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Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, který se snaží být aktivní ve svém regionu různou formou. Jednou
z nich je přerozdělování evropských peněz na rozvoj místních obcí (na školy, školky, chodníky) nebo na podporu zemědělců
nebo živnostníků. MAS žadatelům podává při zpracování své žádosti pomocnou ruku. Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, radí s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a až po podání žádosti o platbu je žadatelům k dispozici
v kanceláři MAS, v budově obecního úřadu v Hruškách u Brna.
Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, příjem žádostí bude otevřen do dubna 2020. Finanční příspěvky
jsou ve výši 45% - 50% a jsou určené na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské či nezemědělské výrobě.
Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev z Integrovaného regionálního programu (IROP), 3 výzvy z Programu
rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Z programu IROP byla rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ
Mokrá – Horákov, MŠ Blažovice, upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice, z programu Zaměstnanost byly např. podpořeny
příměstské tábory v Němčanech, Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. Celková alokace 12 mil. Kč pro OPZ vše ve vyhlášených
výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alokace 70 mil. Kč zatím rozděleno 30 mil., v PRV bylo z celkové alokace 25 mil.
Kč vyčerpáno 15,5 mil. Kč.
Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, např. projekty spolupráce s ostatními MAS nebo například finanční
podpora malých spolků v území prostřednictvím tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci jihomoravského kraje a vlastním
finančním prostředkům v letošním roce MAS podpořila 10 kulturních a sportovních akcí, např. benefiční koncert v Šaraticích,
minivolejbalový turnaj pro děti v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci a pravidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce.
Hana Tomanová

KONCERT DANIELIS

Kdo si chtěl prodloužit slavnostní vánoční atmosféru přišel 28.12.2019 do kostela svatého Bartoloměje na koncert komorního
pěveckého sboru Danielis.
Návštěvníky koncertu přivítal vánočně vyzdobený kostel, vedle oltáře byl krajkovými ozdobami nazdoben velký smrk. Lidé
zaplnili všechny lavice i židle, ti, kteří přišli chvíli před začátkem, museli již stát. Sbor Danielis vystupoval v roce 2019 v kostele již podruhé. Doménou souboru je interpretace hudby ducha nejrůznějších stylů od středověku až po současnost, ale též hudba
lidová i populární. To vše často ve vlastním aranžmá, ať již a cappella či s instrumentálním doprovodem (klávesy, flétna, saxofon, perkuse, kytara, violoncello, housle, harmonika, klarinet). Zazněly nejen koledy české, ale i písně z různých zemí. Souhra
při zpěvu i v hudebním doprovodu jednotlivých členů sboru byla úchvatná. Nádherně zazpívaná Půlnoční od Vaška Neckáře ve
vlastním aranžmá byla jedna z nejhezčích. Pro velký úspěch, oceněný potleskem vestoje, sbor přidal ještě dvě písně a koncert byl
zakončen společně zazpívanou písní. Koncert byl milým pohlazením po duši. Děkujeme farnosti za možnost uspořádat koncertu
v místním kostele a děkujeme členům sboru za nezapomenutelný zážitek.
B. Suchánková

VÝZVA

Chcete se podílet na vydávání Zpravodaje? Máte nápady, jak vylepšit náš
Zpravodaj? Chybí vám v něm nějaká rubrika? Jste „psavec“? Fotíte rádi a máte
zajímavé fotky z obce a okolí? Právě
Vás hledáme, rozšiřte náš redakční tým!
Ozvěte se na hodejickyzpravodaj@seznam.cz. Děkujeme.

PROSBA

Milí spoluobčané, ráda bych napsala
něco o Potravním spolku v naší obci,
který bude mít v příštím roce 120. výročí vzniku, byl založen r. 1901. V archivu mnoho materiálu není, pročetla
jsem zápisy ze schůzí z let 1901 – 1940,
a proto se obracím i na vás, zda ještě
doma nemáte např. nějaké fotografie,
členské knížky nebo jakékoliv jiné dokumenty, písemnosti, které bych mohla
využít. Prosím kontaktujte mě na
h o d e jickyzpravodaj@seznam.cz

nebo na 773826865, ráda přijdu osobně
a materiály si jen ofotím.
Děkuji za ochotu, L. Záleská

UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO
…. A TAKY HODĚJICE

Celostátní jarní úklidový den bude
4. dubna 2020. Není-li vám lhostejné,
jak vypadá okolí obce, přijďte prosím
přiložit ruku k dílu! Podrobnosti zveřejníme včas pomocí plakátů a na webových stránkách.
L. Záleská

POHYB OBYVATELSTVA
V ROCE 2019

V roce 2019 se v naší obci narodilo
6 chlapců a 7 děvčat, celkem 13 dětí.
Zemřelo 16 spoluobčanů, 9 mužů
a 7 žen. K trvalému pobytu se přihlásilo
33 obyvatel, z obce s odhlásilo 30 oby-

vatel. K 31. 12. 2019 žilo v Hodějicích
1021 obyvatel (což je stejně, jako k 31.
12. 2018).
Nejstarší ženou naší obce je paní Božena Voříšková (92 let), nejstarším
mužem pan Alois Vrána (92 let).

SBÍRKA PRO DOMOV
LILA

Po celý rok byla v cukrárně umístěna
pokladnička na dobrovolné příspěvky
pro LILA, Domov pro postižené děti
v Otnicích. Před Vánocemi byla pokladnička rozpečetěna, příspěvky spočítány
a částka 6000,- Kč předána Domovu
jako vánoční dárek. Děkujeme všem,
co mají otevřené srdce a přispěli. (pozn.
redakce: pořadatelem sbírky je obec Hodějice - zaštítili jsme tento projekt paní
Lotrekové, která přispívá této organizaci
již několik let.)
L.Záleská
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 11. ledna (tak jako i v mnoha
jiných obcích) opět vyrazili do ulic koledníci s pokladničkami Charity. Letos
obcházelo šest skupin, bylo 6 dospělých
vedoucích a 19 dětských koledníků.
V letošním roce se vybralo 32 989, - Kč,
které půjdou na podporu jednotlivých
služeb Oblastní charity Hodonín. Rádi
bychom poděkovali paní Hrabovské,
která s koledníky chodila po celou dobu
konání tříkrálových sbírek v Hodějicích,
celých 19 let.
Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům.
L. Záleská
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ROK 2020 V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE HODĚJICE

Začátek nového roku je spojen se
spoustou předsevzetí, přání a plánů.
My ve škole máme naplánováno také
plno změn. Chystáme rekonstrukci
šatny, výměnu části oplocení u školní
zahrady, výmalbu některých učeben,
nové obložení v učebně 1. ročníku,
opravu vlhké zdi u vchodu školy atd.
Každým rokem se snažíme také
o modernizaci IT techniky a výukových pomůcek.
Naše žáky čeká řada vzdělávacích
akcí a projektů a chystáme se také na
naše budoucí prvňáčky. Na jaře budeme pořádat Den otevřených dveří,
nejen pro naše budoucí školáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Rádi vás uvidíme. Naši žáci
budou také pomáhat při Tříkrálové
sbírce a v nejbližší době je uvidíte také na Vítání občánků. O všech našich aktivitách se můžete dočíst na webových stránkách školy
nebo na plakátech v obci.
Kromě plánů máme také novoroční přání. Hodné a snaživé žáky, kteří využijí podnětné prostředí naší školy, odnesou si kvalitní
vědomosti do dalších školních let a do života a budou rádi vzpomínat na čas v naší škole.
V. Durdová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Místní poplatky za odvoz tuhého komunálního odpadu je možno hradit v kanceláři OÚ od 17. 2. 2020 vždy v úředních
hodinách. Sazba poplatku je 500,- Kč na osobu. Poplatek lze uhradit i převodem na účet obce 5626731/0100, do VS se uvádí
číslo popisné. Známka na popelnici v tomto případě bude vydána až po připsání platby na účet. Splatnost poplatku je do
31.3.2020. Současně lze uhradit poplatek za psa, který je 50,- Kč za prvního psa, 75,- Kč za každého dalšího. Splatnost do
30.4.2020.
Majitelé psů, kteří dosud nenahlásili číslo čipu, mohou tak učinit při platbě v kanceláři.
T. Hrabovská

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Nová služba pro občany, kteří neslyšeli hlášení obecního rozhlasu. Nově můžete využít zavolání na ústřednu tel.
č. 731 487 934 (operátor T-Mobile), kde vám bude sděleno poslední hlášení. Zavolání na toto číslo je dle poplatků za volání vašeho operátora. Text hlášení se přehraje pouze jednou. Upozorňujeme, že všechna hlášení jsou dostupná i na webu
obce pod položkou hlášení rozhlasu.
B. Suchánková
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OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20. 11. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 2
Přidání bodu do programu jednání: Kupní smlouva na pozemek
Usnesení č. 4
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Janou Polákovou, Křižanovice 75, 68501, nar. 26. 1. 1985
na pozemky par.č. 303 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně. Zastupitelstvo pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 5
Kupní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Václavem Žůrkem, Hodějice 260, 684 01 nar. 15. 11. 1997
na prodej pozemku parc. č. 124 v k. ú. Hodějice, za cenu 10 220,- Kč
(desettisícdvěstedvacetkorunčeských). Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků obec Hodějice chodníky od školy, Cihelna, u pneuservisu, naproti sokolovny, u zastávky Točna a k bytovkám“ mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a IP Solution for your living s. r. o., Bednaříkova
2893/1a, 628 00 Brno, IČO 04526058 Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 2.
Usnesení č. 7
Smlouvu č . 1030051443/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773
a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01, IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Smlouvu č. 1030051068/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773
a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01, IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Smlouvu č. 1030052069/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773
a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01, IČO 28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 10
Smlouvu o zřízení věcného břemene č . PV-014330055879/001 mezi
obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČO
28085400. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 11
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a DISTANT SOLUTION s.r.o., Rosická 333, 664 17 Tetčice
na zhotovení schodiště na koupališti za částku 119 857,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Rozpočtové opatření 9/2019.
Usnesení č. 14
Změnu užívání budovy stojící na par. č. 553/2 v k. ú. Hodějice na
ubytovací zařízení.
Usnesení č. 15
Smlouvu o vzájemné propagaci mezi KOMETA GROUP a.s.,
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO 26296195 a obcí Hodějice,
Hodějice 41, 684 01, IČO 291773. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16
Plán inventur na rok 2019 včetně složení hlavní inventarizační komise.

Usnesení č. 17
Inventarizační komise dle přílohy.
Usnesení č. 18
Kupní smlouvu mezi Pavéskovou Boženou, nar. 9.7.1934, Zlatá Hora
1230, 684 01 Slavkov u Brna a obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01
IČO 291773 na koupi pozemku par.č. 698/1v k.ú. Hodějice do vlastnictví obce Hodějice za částku 95 000 Kč (devadesátpěttisíckorun
českých). Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
Zastupitelé obce neschvalují:
Usnesení č. 13
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1180/155 v k. ú. Hodějice.

Úplný zápis je uložen na Obecním úřadě k nahlédnutí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2019

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 2
Zařazení bodu do programu jednání: Obecně závazná vyhláška
1/2019 o místním poplatku ze psů
Usnesení č. 3
Zařazení bodu do programu jednání: Obecně závazná vyhláška
2/2019 o místních poplatcích
Usnesení č. 5
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Jana Šimonová, Křižanovice 63, 68501, nar. 28. 3. 1950
na pozemek par.č. 290 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Josef Tesař, Starovice 301, 693 01 Hustopeče, nar.
1. 11. 1951 na pozemek par.č. 450 v k.ú.Křižanovice na dobu 10 let
za nájemné 50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Dodatek č. 1 ke smlouvě 17030013 mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a firmou RESPONO, a. s., Cukrovarská
486/16, 682 01 Vyškov, IČO 49435612 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1.
Usnesení č. 8
Příspěvek ve výši 700 tis. Kč (slovy sedmsettisíckorunčeských) příspěvkové organizace MŠ Hodějice na dofinancování provozu příspěvkové organizace MŠ na rok 2020.
Usnesení č. 9
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Hodějice na rok 2020 na straně
výnosů a nákladů ve výši 4 580 000 Kč (slovy čtyřimilionypětsetosmdesáttisíckorunčeských).
Usnesení č. 10
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ Hodějice na rok
2021 - 2022.
Usnesení č. 11
Příspěvek ve výši 785 tis. Kč (sedmsetosmesátpěttisíckorunčeských)
příspěvkové organizaci ZŠ Hodějice na dofinancování provozu příspěvkové organizace ZŠ na rok 2020.
Usnesení č. 12
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Hodějice na rok 2020 na straně
výnosů a nákladů ve výši 5 519 tis Kč (slovy pětmilionůpětsetdevatenácttisíckorunčeských).
Usnesení č. 13
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ Hodějice na rok 2021
- 2022.
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Usnesení č. 14
Rozpočet obce Hodějice na rok 2020 - na straně příjmů částka 17
374 300 Kč (sedmnáctmilionůtřistasedmdesátčtyřitisícetřistakorunčeských) z toho je financování z vlastních zdrojů ve výši 736 600 Kč
(sedmsettřicetšestticícšestsetkorunčeských) a na straně výdajů částka
celkem 17 374 300 Kč (sedmnáctmilionůtřistasedmdesátčtyřitisícetřistakorunčeských) z toho částka financování ve výši 1 421
000 Kč (slovyjedenmiliončtyřistadvacetjednatisíckorun).
Usnesení č. 15
Rozpočtové opatření 10/2019.
Usnesení č. 16
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 010/2013 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 17
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 003/2013 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 18
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/014/2019 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku
podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 19
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/004/2017 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku
podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 20
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/003/2019 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice
41, 684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku
podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 21
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 015/2015 o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 22
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. P/9/2009 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 23
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. P/2/2008 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO 49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 24
Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání nájemného dle smlouvy
P/9/2009 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO
49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.

Usnesení č. 25
Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání nájemného dle smlouvy
P/2/2008 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov IČO
49454587 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1.
Usnesení č. 26
Smlouvu č. SPP/034/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov IČO 49454587 na dobu neurčitou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 27
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 00291773 a TJ Sokol Hodějice, Hodějice 192, 684 01, IČO
49408119 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce roku 2020 ve výši
500 000,- Kč (pětsettisíckorunčeských) a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 28
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 00291773 a SDH Hodějice, Hodějice 351, 684 01, IČO
65840151 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce roku 2020 ve výši 60
000,- Kč (šedesáttisíckorunčeských) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 29
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 61729710,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu obce roku 2020 ve
výši 45 000,- Kč (čtyřicetpěttisíckorunčeských) a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 30
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 00291773 a Českým svazem včelařů, z. s.,
ZO Slavkov u Brna, Bezručova 1005, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
61730858 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce roku 2020 ve výši
10 000,- Kč (desettisíckorunčeských) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 31
Přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických
služeb uzavřené s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, jejímž
předmětem je poskytnutí příspěvku ve výší 20 tis. Kč (dvacetitisíckorunčeských) a pověřuje starostku podpisem přílohy 1 ke smlouvě
o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřené s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.
Usnesení č. 34
Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku ze psů. Platnost vyhlášky je k 1. 1. 2020 a pověřuje starostku a místostarostku
podpisem obecně závazné vyhlášky.
Usnesení č. 35
Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o místních poplatcích. Platnost
vyhlášky je k 1. 1. 2020 a pověřuje starostku a místostarostku podpisem obecně závazné vyhlášky.
Usnesení č. 36
Pachtovní smlouvu mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
291773 a Alois Kocman, Křižanovice 90, 685 01, nar. 30. 3. 1954 na
pozemek par. č. 310 v k. ú. Křižanovice na dobu 10 let za nájemné
50 Kč (slovy padesátkorunčeských) ročně a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Zastupitelé obce neschvalují:
Usnesení č. 32
Záměr prodeje pozemku parc. č. 310 v k.ú. Křižanovice.
Usnesení č. 33
Žádost o finanční podporu ZO Českého svazu včelařů Rašovice z. s.
ve výši 10 tis. Kč (slovydesettisíckorunčeských)
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