ÚVODNÍ SLOVO

V současné
době koronavirové pandemie
je situace co se
týče financí velice nejistá i pro
obec, přesto bychom vám rádi
v prvním čísle
zpravodaje
představili výhled investičních záměrů pro rok 2021. Můžete si přečíst, na jaké projekty se letos chceme
zaměřit. Zároveň se ohlédneme i za
rokem minulým a zrekapitulujeme
uskutečněné investice v roce 2020.
Chtěla bych moc poděkovat všem
zastupitelům za jejich práci pro obec
v roce 2020, za diskuze, připomínky,
podněty a pomoc. Velmi oceňuji jejich odpovědný přístup k plnění běžných i nestandardních úkolů, které
musíme řešit. Děkuji i všem zaměstnancům obce a brigádníkům, kteří
s námi minulý rok spolupracovali.
Neocenitelná, zodpovědná a samostatná je práce Vaška a Lukáše, kteří
se starají o pořádek a čistotu v naší
obci i práce, které nejsou jen běžnou
údržbou.
B. Suchánková

ROČNÍK XIX. | LEDEN 2021
Při plánování investičních akcí na rok 2021 jsme se zastupiteli byli maximálně obezřetní. Chceme pokračovat v rozvoji obce, nicméně v současné
době nevíme, s jakými penězi můžeme počítat, protože převážná část příjmů
obce plyne z daní jak fyzických, tak právnických osob. V současné situaci se
ovšem plánuje velice těžce. Dohodli jsme se, že naplánujeme investice pouze
do výše zůstatku na účtu a pokud se finanční situace bude vyvíjet příznivě,
zhruba v polovině roku bychom se domluvili na dalších akcích.
Minulý rok se nechala zpracovat studie proveditelnosti na akci rozšíření
kapacity v MŠ. Zastupitelé nakonec vybrali variantu přestavby současné budovy MŠ a již nyní se zpracovává projekt pro stavební řízení. Osloveno bylo
celkem 5 společností, nabídky byly dodány pouze dvě. Zvítězila společnost
s nižší cenovou nabídkou a za projekt zaplatíme 600 160 Kč.

I N V ES TI C E PR O R OK 2021

V loňském roce jsme zrealizovali první část z projektu novostavby garáží
a zázemí sběrného místa za obecním úřadem. V tomto roce bychom chtěli
pokračovat s vybudováním zpevněného místa pro tříděný odpad. Řada z vás
si mohla všimnout, že jsme na konci roku odstranili starou dřevěnou garáž
pro traktor za obecním úřadem. S odstraňováním stavby je spojena i jedna
příhoda, kterou řešila Policie ČR spolu s pyrotechniky. Při demontáži desek
našli pracovníci kovovou špici, která byla zrezivělá, ale vypadala jako hlavice z nějaké střely. Ihned jsme kontaktovali Policii ČR, která situaci vyhodnotila podobně, a proto povolala pyrotechniky. Na ty se muselo chvíli
čekat, a proto Policie místo zabezpečila. Po příjezdu byl pyrotechnik stejného názoru jako my a Policie a přistoupil ke bližšímu zkoumání. Po očištění značně zrezivělé svrchní části nakonec pyrotechnik sdělil, že se nejedná
o hlavici střely, ale zřejmě o zavrtávací vrut do dřeva. Všichni jsme si oddechli a byli rádi, že vše dobře dopadlo. Na zbudování zpevněné plochy
pro tříděný odpad jsme si rezervovali v rozpočtu částku 650 000 Kč.
Kdo z vás zavítá na koupaliště nebo do restaurace na místním koupališti,
ví, v jakém stavu je příjezdová komunikace. Dešťové srážky v ní zanechaly
viditelné poškození, do areálu se nám splavují nezpevněné části a cesta je
již značně rozbahněná. Proto jsme se rozhodli přistoupit k realizaci rekonstrukce sjezdu, kde je třeba řešit odvodnění komunikace a napojení na stávající komunikaci dle současných norem. Projekt se již začíná zpracovávat
a v rozpočtu je na jeho zaplacení rezervovaná částka 90 000 Kč.
V tomto roce bychom chtěli začít pracovat na projektu společné stezky
pro pěší a cyklisty z obce podél hlavní silnice k FENSTARU. Stezka má
sloužit pro bezpečnější propojení s cyklostezkou na Slavkov u Brna a Bučovice pro pěší, cyklisty i bruslaře. Projekt bude stát odhadem 140 000 Kč
a začne se zpracovávat po dokončení projektu příjezdové cesty ke koupališti. Do té doby je třeba vyřešit plán realizace
s vlastníky okolních pozemků. Situace na vybudování byla zpracována již v roce 2016 v souladu se záměrem vybudovat
železniční zastávku. Navazujeme na tuto studii a bude hodně záležet na toleranci a pochopení vlastníků okolních pozemků.
Poslední z naplánovaných investic je oprava dešťové kanalizace mezi 20 rodinnými domy, na kterou jsme si vyčlenili
700 000 Kč. Je třeba dokončit a zkolaudovat nedokončenou dešťovou kanalizaci. Oproti původnímu projektu došlo ke změně,
a aby mohla být stavba zkolaudována, je třeba udělat po konzultaci s vodoprávním úřadem nějaké úpravy.
V průběhu roku se samozřejmě ukáží další možnosti, kam je třeba investovat nějaké peníze, proto jsme pevně zakotvili
pouze výše jmenované akce a ostatní budeme řešit zhruba v polovině roku, až uvidíme, jakým způsobem bude naplňována
příjmová část rozpočtu.
B. Suchánková
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REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2020

AKCE
ČÁSTKA V KČ
budova technického zázemí a garáže za obecním úřadem
3 232 597,92
58 676,45
terénní úpravy za obecním úřadem – prováděli zaměstnanci OÚ
rampa na čištění techniky na dvoře OÚ – vyráběli zaměstnanci OÚ
10 122,00
vodovodní šachta před OÚ - prováděli zaměstnanci OÚ
izolace budovy obecního úřadu - prováděli zaměstnanci OÚ
42 450,00
oprava dešťové kanalizace před OÚ - prováděli zaměstnanci OÚ
rekonstrukce knihovny - prováděli zaměstnanci OÚ
91 255,00
chodníky od koupaliště po Litavu
2 382 349,64
rekonstrukce části dešťové kanalizace v rámci budování chodníků
142 555,00
oplocení koupaliště
233 498,70
nové schody včetně zpevnění svahu
240 688,71
nová pergola na koupališti a nový prodejní stánek u vstupu
37 609,00
(stavěl nový nájemce koupaliště)
izolace budovy restaurace a zpevněná plocha - prováděli zaměstnanci OÚ
rekonstrukce sociálního zařízení v budově plavčíka –
148 022,00
(prováděl nový nájemce koupaliště)
rekonstrukce veřejného osvětlení
1 122 802,00
studie proveditelnosti pro MŠ
118 580,00
projekt rekonstrukce MŠ – 1. platba
180 048,00
izolace budovy hasičské zbrojnice
11 751,55
(prováděli členové sboru dobrovolných hasičů)
plynofikace a ústřední topení v hasičské zbrojnici
191 370,20
oprava silnice na Křižanovice celkem 2 140 160 Kč
obec hradila 940 160,00

Celkem

OBECNÍ POZEMKY
NEJSOU POPELNICE

Myslím si, že není pro nikoho z občanů
Hodějic tajemstvím, že za obecním úřadem
je sběrné místo, kde může odevzdávat
směsný odpad, použité jedlé oleje, suť,
bioodpad, železo a elektroodpad. V rámci
obce jsou rozmístěny popelnice na sklo a na

papír, popelnice na plasty, kam je možno
vhazovat i kartony od nápojů a plechovky.
Stává se však často, že si z obecních
pozemků dělají někteří občané odpadkový
koš. Hned po Novém roce museli kluci uklízet z příkopu Na Trávníkách mrtvého králíka
a již ve značném rozkladu nějakého opeřence
(kachnu nebo slepici), kompotované třešně
v uzavřených zavařovacích sklenicích a nemluvě o tom, že do příkopu nedaleko pas-

9 205 516,17

toušky někdo neustále vhazuje bio odpad,
shnilá jablka apod. Tento příkop má sloužit
pro odvod a zadržování vody a ne jako místo
k odkládání nepotřebných věcí. Pokud si nejste jisti, kam takový odpad vyhodit, zeptejte
se, poradíme vám. S uhynulými zvířaty určitě poradí veterinář. O vyvážení sutě na
polní cesty ani nemluvě, přitom na obecním
dvoře odevzdání toho malého množství sutě,
kterou někdo vysype na obecní cestu, stojí
pár korun a navíc to máte v řadě případů blíž
než na to pole. To, že na procházkách odhazují občané papírky, nedopalky, plastové
obaly mimo koše nebo neuklízí po svých
mazlíčcích je samozřejmě taky špatné, ale
pořád nás to bude nemile překvapovat a podivujeme se nad tím, že celou tyčinku nebo
pití unesete, ale prázdné už je to pro vás
těžké. Pořád si říkám, jak byste řešili tuto situaci, kdyby si odpadkový koš dělal někdo
z vašeho pozemku. Věřím, že si tento článek
přečtou ti správní lidé a naučí se s odpadem
nakládat tak, jak mají. Byla bych ráda, kdyby
procházky po naší obcí nebo v jejím okolí

byly pro všechny pastvou pro oko a ne utrpením.
Děkuji všem, kteří využívají umístěné koše
po obci a odpady umísťují, kam patří.
B. Suchánková

DOKONČENÁ
REKONSTRUKCE
KNIHOVNY

O samotné rekonstrukci jsme vám psali již
v minulém zpravodaji. Pan Moudrý nám vyrobil nové policové skříně, stolek pod počítač
i věšákovou stěnu, pořídili jsme obrázky na
stěny a paní Mertová nám zajistila květinovou výzdobu. Nyní je již knihovna v plné

kráse připravena a čeká na své čtenáře.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
na realizaci rekonstrukce podíleli,
včetně Drahy Kolečkové, které se
omlouvám za to, že jsem ji nezmínila v minulém zpravodaji.
Úklid po rekonstrukci, takovou tu
největší špínu včetně
umytí oken a zavěšení
záclon udělala právě ona.
A teď jen snad ta pomyslná třešnička na dortu. Naše knihovna
má již nějaký čas maskota Sovu,
kterou vyrobily děti ze základní
školy. Proto jsme při objednávce
obrázků požádali firmu o výrobu
loga naší knihovny. V knihovně
jsme logo zavěsili hned při
vstupu, ale ponechali i původní
výtvor našich dětí. Se znovuotevřením opravené knihovny při-
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cházíme i s novými tituly časopisů, které si
budete moci půjčit. Objednali jsme předplatné dvou časopisů: EPOCHA - zaměřuje
se na vysoce přitažlivá témata, každá stránka
časopisu je přímo nabitá nejnovějšími informacemi ze světa nových objevů, technologií,
společnosti, světového byznysu, celebrit, velkého zločinu i tajemné minulosti, a KOKTEJL - objevujte planetu Zemi s největším
českým geografickým magazínem. Koktejl
zprostředkuje jedinečná setkání s faunou, flórou, kulturou, historií a lidmi ze všech koutů
světa. Věřím, že nově zrekonstruovaná knihovna přiláká nejen stávající čtenáře, ale
i nové, a prostory budou využívány nejen pro
provoz knihovny, ale i např. pro besedy a jiná
setkávání.
B. Suchánková

ANKETA

V dubnovém Zpravodaji jsme vypsali
anketu týkající se naší knihovny, výherkyně ankety (A. Baštýřová, S. Halíčková,
V. Winterová) obdržely poukázku na nákup
knih dle jejich vlastního výběru.

VÁNOČNÍ STROM

- symbol předvánočního času, klidu a pohody. I my v Hodějicích rozsvítíme každý
rok vánočně ozdobený strom, který dotváří
tu kouzelnou atmosféru blížícího se vánočního času. 17 let to byla i příležitost potkat
se, poslechnout si krátký hudební program
našich dětí, popovídat si a ochutnat svařák
nebo čaj, který připraví hasiči. Rok 2020 byl
ale v hodně směrech výjimečný a bohužel se
to dotklo i této naší tradiční akce. Nádherný
strom starý cca 35-40 let nám věnovala rodina Hoffmannových a Tomanových, ještě
jednou moc děkujeme. V krásném slunečném počasí se kácení a odvoz stromu od je-

jich domu neobešel bez smutku a slz nejen
paní domu. Není se čemu divit, pokud si
sami strom zasadili, vyrůstal s jejich dětmi
a denně je vyprovázel do práce a při příchodu
je vítal. Vánoční strom jsme umístili na tradiční místo před obecní úřad. S instalací nám
vypomohl Honza Fiala se zapůjčenou technikou, zdobení
stromu bylo již na
zaměstnancích
obecního úřadu.
Vašek si vzal na
pomoc výsuvnou
plošinu a strom
krásně vyzdobil.
K ruce mu byl
Lukáš
Plch,
Radek Knesl a Jan
Kyselka.
Aby
strom nebyl před radnicí sám, namyslela
jsem si nový betlém, který jsem viděla na internetu někdy koncem roku 2019. Kluci s nápadem souhlasili, nakoupili jsme materiál
a výroba mohla začít. Domek byl převážně
dílem Vaška Jeřábka, ostatní se postarali

o nátěry. Namalování postav do Betléma obstaral Honza Kyselka se svou přítelkyní,
Vašek Jeřábek vše vyřezal. Následoval nátěr,
kompletace, osvětlení a celá krása byla na
světě. V pátek dopoledne, v den rozsvícení
stromu, jsme umístili betlém na místo a večer
spatřil světlo světa v celé své kráse vedle
nádherně osvíceného stromu. Tradiční, byť
kratší projev a pár koled při rozsvícení, bohužel bez účasti občanů, řekla a zahrála paní
starostka prostřednictvím místního rozhlasu.
Snad budeme moci před letošními svátky
rozsvítit stromeček s tradičním programem.
B. Suchánková

KOUPALIŠTĚ
SE PŘIPRAVUJE
NA SEZONU

Nový nájemce to nemá vzhledem k současné situaci po převzetí koupaliště nijak jednoduché. Nicméně všechno zlé je pro něco
dobré, protože nemožnosti otevřít restauraci
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naplno využil k opravám a budování nových
které začíná u budovy plavčíka a spojilo se se
divize Státní poštovní služby, a dohodli jsme
prvků. Při pohovoru při výběru nájemce vystávající pergolou. Před budovou restaurace
se, že budeme hledat společné řešení. Již
jmenovával svoje představy o tom, co by na
bylo na pergole potřeba vyměnit část desek,
9. 9. 2020 proběhla v obci schůzka se zákoupališti chtěl realizovat, nyní tyto předcož nájemce udělal a po dohodě s obcí na celé
stupci České pošty, kde mi bylo předneseny
stavy začíná měnit v realitu. Sociální zařízení
pergole vyměnil asfaltový šindel za plech.
stejné argumenty jako v minulosti. Pošta
a sprcha v budově plavčíka se ukázala být
Tím jsme sjednotili zastřešení všech částí.
Partner nemůže být u nás zřízena, protože
v havarijním stavu, proto došlo k její celkové
B. Suchánková
Česká pošta má limitní počet svých provorekonstrukci a je tam vytvořeno nové
zoven, který je naplněn, a další se nesociální zařízení. Všechny nepotřebné,
otvírají. Byla ale nabídnuta možnost
rozbité věci nalezené v areálu byly
začít se službami České pošty formou
posbírány, zaplnily celý kontejner
Balíkovny. Když jsem dostala nabídku
,K^Wp<
a byly odvezeny. Venkovní dřevěné
na zřízení Balíkovny v obci, přijala
prvky, včetně lavic a stolů byly ošejsem ji s výhradou, že i přesto se ne^>KZKE1D
třeny nátěrem, areál byl celý vzorně
vzdám a budu nadále usilovat o rozšíWZKsKD
zazimován a byly doobjednány nové
ření služeb Pošty Partner. Zástupci
mřížky kolem bazénu. Přišlo se na
České pošty přislíbili, pokud se jim
řadu nedostatků, které vznikly hlavně
uvolní kapacity, rozšíření služeb. ApliWZKsKE1K
chybějící péčí nebo jejich přehlížením. >dE1WZKsKͬෆϭϱ͘ϲ͘Ͳϭϱ͘ϵͬ͘ WKͲE ϵ͘ϬϬͲϮϮ͘ϬϬ kaci jsme se naučili ovládat sami. Je
Postupně byly opraveny a vyčištěny
velmi jednoduchá. Během měsíce jsme
 dͲE ϭϱ͘ϬϬͲϮϮ͘ϬϬ si vyzkoušeli všechny typy služeb
toalety, vyčištěny všechny okapy od /DE1WZKsKͬෆϭϲ͘ϵ͘Ͳϭϰ͘ϲͬ͘j
WKE >1s\EK
jehličí, listí a dalších věcí, které v nich 
a činností. Převzetí i vydání balíků,
byly nalezeny, udělala se nová podlaha
s inkasem i bez, uzávěrku, odesílání
ve skladu, v restauraci je rozmístěn nový sevybrané hotovosti i vrácení nevyzvednutého
BALÍKOVNA
dací nábytek, židle i stoly. V kuchyni měl
balíku a vše bylo bez problémů. Příjem
nová služba nejen pro občany Hodějice
nový nájemce asi nejvíc práce, mastná podi výdej balíků je otázkou několika vteřin nalaha a vybavení byly asi pěkný oříšek. Po
šeho času. Vzhledem k tomu, že jsme nedoBalíkovna v Hodějicích spatřila světlo
těchto menších krocích se pustil do vytvoření
kázali odhadnout, s jakým množstvím balíků
světa 1. 12. 2020. Poměrně rychle od prvního
nového prodejního místa u vstupu k bazénu.
bude provozovna pracovat, nikdo nebyl na
setkání s představiteli pošty. Je to malý krůAby návštěvníci nemuseli pro pití až do repráci v Balíkovně přijat. Vše dělá paní účetní
ček pro Českou poštu, velký krok pro Hoděstaurace, vybudoval před vstupem k bazénu
a já. První balíček jsme přijali a současně
jice.
nové prodejní místo, které bude zároveň
předávali již 4.12. Celkem jsme za prosinec
S myšlenkou zřízení služeb České pošty
sloužit k prodeji vstupenek, a v blízkosti je
vydali 20 balíků bez dobírky a 8 balíků s dov Hodějicích jsem si pohrávala už ve volebvytvořen nový prostor pro grilování. Nad filtbírkou. Některý balíček se zde ohřeje jen pár
ním období 2010-2014. Argumentovala jsem
račními sestavami, novým prodejním místem
minut, ostatní jsou vydány v průběhu pár dní.
jak nárůstem počtu obyvatel, vyšším počtem
a vstupem k bazénu vzniklo nové zastřešení,
Služba ještě nebyla v takové známosti, ale
obyvatel v Hodějipokud se počty zásilek budou pohybovat
cích, než v obcích,
v těchto číslech, jsem přesvědčená, že na
kde Pošta Partner
práci nebudeme muset nikoho najímat. Už
existuje, vytížeností
jsme za zřízení nové služby dostali od přebípošty ve Slavkově
rajících pochvalu za zřízení Balíkovny, což
a samozřejmě nanás samozřejmě těší. Myslím si, že v dnešní
bídkou
obecních
uspěchané době mít možnost vyzvednout si
prostor. Opakovaně
svou zásilku v místě bydliště a dva dny
jsem narážela na arv týdnu i v době od 18:30-19:30 je dobrou
gument, že nové ponabídkou služby pro občany.
bočky nebo Pošty
Zdroj: Část článku, který byl poskytnut pro
partner mohou vzniSMS ČR
B. Suchánková
kat pouze tam, kde
již historicky pošta
byla. Vzhledem
k tomu, že mi argumenty o nastavených
pravidlech
České pošty připadaly zastaralé a nepružné a moje
předsevzetí rozšiřovat v obci
služby pro občany mě nenechávalo
v klidu, využila jsem nabídku našeho senátora Ivo Bárka zúčastnit
se začátkem září veřejného slyšení
Senátu na téma “Poštovní služby
pro stát, nebo pro společnost?“.
Mezi více než třemi desítkami
účastníků nechyběli ani představitelé České pošty. Tam jsem vystoupila a přednesla problém, který
naši obec trápí, a popsala svoje dosavadní snažení. O přestávce mě
vyhledal Miroslav Štěpán, ředitel

<KhW>/ad EW>KsZE

leden 2021

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Loňský kalendářní rok už došel ke svému závěru. Můžeme se za
ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co
nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny
zaskočila současná epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila neobvyklou atmosféru, již jsme do té doby neznali. Děti v MŠ
byly ochuzeny o kulturní akce, protože vstup třetích osob do prostor
školy byl a je možný jen v nezbytně nutných případech. Jistě většina
obyvatel zaznamenala, že nákaza virem Covid-19 se nevyhnula ani
naší škole. Od 6. 10. byla škola uzavřena KHS Brno z důvodu nákazy
většiny zaměstnanců. Od 19. 10. jsme „jeli“ v omezeném provozu.
Až od 26. 10., kdy většina zaměstnanců již byla uschopněna, jsme
provoz obnovili plně, za přísných hygienických podmínek. Jediné,
co jsme dětem umožnili, byl workshop s Patrikem Hrozkem, lektorem z MAP ll rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Byly to
dvě akce, při první se děti učily programovat malé robotky a při druhé
byly v akci hřebíčky a kladívka, kdy si děti zatloukáním a vázáním
motouzů vyráběly dřevěné stromečky a hvězdičky.
Abychom toto koronavirem omezující období zvládali pokud
možno v nejlepší kondici a zdraví, zakoupili jsme do každé třídy přenosný ozonový generátor, který nám v nepřítomnosti osob čistí
vzduch. Využívá technologie řízeného ozónu vyvinutého speciálně
pro snížení pachů, bakterií a virů. Tak tedy v novém roce přejeme
mnoho zdraví všem.
Miroslava Horáčková

ADVENTNÍ ČAS V MŠ

Advent, čas očekávání a příjemné atmosféry. I tak by se dal shrnout
poslední měsíc roku 2020 v naší mateřské škole. Jako každý rok, začali jsme toto příjemné období pečením a zdobením perníčků. Děti si
přinesly zástěrky, vykrajovátka a při poslechu vánočních koled jsme
se s chutí pustili do pečení. Děti si tuto akci velmi užily. Vše můžete
zhodnotit na našich webových stránkách, kde je zdokumentovaná
i nejvíce očekávaná akce před Vánocemi – návštěva Mikuláše. Zavítal k nám letos i se svými pomocníky – andělem a čertem. Každé
dítě vědělo, co je třeba Mikulášovi slíbit. Anděl i paní učitelky se
mnohdy musely přimlouvat, a tak dostaly děti šanci na polepšení.
Společně jsme Mikuláši přednesli básničky a zazpívali písničky.
Anděl dětem rozdal zaslouženou mikulášskou nadílku, Mikuláš
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k dětem promluvil moudrá slova a poté se společně vydali zpět na
dlouhou cestu domů. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Poté
nás už čekaly jen ty příjemnější chvíle: psaní dopisů Ježíškovi, seznámení se s tradicemi a zvyky Vánoc, zpěv koled, ozdobení vánočního stromečku, výroba dárečků a dekorací na charitativní akci do
ZŠ a pojídání cukroví. V pátek 18. 12. na děti při příchodu do školky
už čekalo pod stromečkem překvapení....vytoužené dárečky. Společně
jsme se sešli u stromečku,
zazpívali koledu, rozdali
dárky a přišlo to nejkrásnější, rozbalování dárků.
Věřím, že tento adventní
čas jsme si všichni užili
i přes koronavirová opatření, zákazy a příkazy.
Doufám, že zbytek školního roku 2020/2021 bude
stejně úžasný, jako tohle
naše předvánoční období.
Za třídu Kytičky
Kateřina Novotná
a Mgr. Simona Šauerová

VÁNOČNÍ HRA PRO DĚTI

Zaplnit volný čas dětí, něco je naučit a užít si zábavu, to byla asi
základní myšlenka pro uspořádání vánoční hry pro děti.
Cílem hry bylo seznámit děti hravou
formou s vánočním
příběhem – cesta
Marie a Josefa do
Betléma a narození
Ježíška. Rodiče mohli
děti do sedmi let registrovat přes událost
na Facebook, přihlášeno bylo přibližně 50
dětí. Celým příběhem
provázel děti anděl
Gabriel, který přinesl
přihlášeným dětem do
schránek startovací
dopis s pravidly hry
a prvními instrukcemi. Pro děti bylo
připraveno celkem
5 stanovišť s úkoly. Stanoviště bylo označeno číslem, které si děti zaznamenaly do mapy příběhu. Na každém stanovišti našly část vánočního příběhu a úkol, který měly splnit. Úkoly byly tématicky
vymyšleny právě k vánočnímu příběhu, měly v dětech rozvíjet jejich
pozornost a logické myšlení. Úkoly byly rozděleny pro menší a větší
děti – děti měly např. domalovat královskou korunu, najít rozdíly
mezi dvěma obrázky, doplnit logickou řadu, bludiště, sudoku a další.
Když děti splnily úkol, mohly podle přiložené mapy pokračovat
k dalšímu stanovišti. Celá trasa vánočního příběhu měla 6 km, kterou si mohli rodiče s dětmi rozdělit. U posledního stanoviště děti spojily podle instrukcí jednotlivá stanoviště a vyšel jim další symbol
Vánoc - hvězda. Ve středu hvězdy bylo místo pro vyzvednutí dárku
za absolvování hry, což byl obecní úřad. Děti při vyzvednutí dárku
předložily splněné úkoly, případně mapu s vyznačenou hvězdou. Kdo
chtěl, mohl se s vyzvednutým dárkem vyfotit u vánočního stromu
před obecním úřadem. I dárek, který jsme dětem předávali, byl vybrán k vánočnímu příběhu a pomyslně navázal na typ úkolů, které
děti plnily - byla to kniha Hravý advent a Vánoce. Děti mohly pokračovat ve vánočním čase v rozvíjení svých dovedností a schop-
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ností a vyplnit tak svůj volný čas. Procházka bohužel neměla mrazivý nádech, ani nebyla se sněhovou nadílkou, takže se spíše po hře
umývaly zablácené boty a pralo špinavé oblečení. Věřím ale, že se
načerpaly nové informace a zažily se společné rodinné okamžiky.
Zuzana Suchánková
P. S.
Vzhledem k situaci s onemocněním COVID a zrušením předvánočních akcí se obec rozhodla zafinancovat zúčastněným dětem dárek
a drobnou sladkost za splnění úkolů.
Dle reakcí rodičů se hra líbila a za přípravu a realizaci hry jsem při
předávání dárků přijímala od rodičů poděkování, které patří paní

JAK SE STROMY A KEŘE
LOUČILY SE ZVÍŘÁTKY

Projektový týden ve třídě Motýlků
Naším cílem v projektovém týdnu s listy bylo seznámit děti
s měnící se podzimní přírodou a její přípravou na zimní spánek.
Předat dětem zajímavé a pravdivé informace o podzimním období,
naučit vnímat přírodu všemi smysly, hravou formou zprostředkovat podzimní radovánky a pohybové aktivity, prohlubovat komunikační dovednosti dětí, emocionální jistotu při vlastních
projevech.
V pondělí se nám objevil ve třídě tajemný košík, který skrýval
přírodniny přikryté šátkem (šišky, žaludy, bukvice, listy, kůru
stromů, kaštany). Děti se snažily poznat přírodniny po hmatu
a pak jsme si je pojmenovali. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy. Přiřazovali jsme plody ke stromům. Názvy stromů jsme si zapamatovali pomocí krátkých
říkadel, kterými jsme si společně s listy vyzdobily chodbu. Děti
měly možnost pozorovat listy mikroskopem a lupou. Na procházkách jsme pozorovali barevnou přírodu, učili jsme se poznat některé stromy a zkoumali jsme, co se ukrývá pod listím. Děti listy
obtiskovaly, obkreslovaly (zvětšování – zmenšování) a vyrobily
si ježka. Nakonec jsme si vysvětlili, že použité přírodniny a listy
nevyhodíme, ale použili jsme je do kompostu („Hřbitov listů“),
který budeme pozorovat a následně ho využijeme při hnojení záhonů.
Pomocí pohádky „Jak se stromy a keře loučily se zvířátky“ jsme
si vysvětlili, proč listy na podzim opadávají a jak se chystá příroda na zimu. Společně jsme si na takovou oslavu zahráli. Děti si
musely přinést vstupenku na slavnost, kterou představoval list z jakéhokoliv stromu. Byla jsem překvapená, protože všechny děti
úkol splnily, někteří přinesly i víc listů, kdyby někdo zapomněl!
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Zuzaně Suchánkové. Připravila všechny podklady a organizačně tuto
hru zajistila. Pokud by někdo chtěl zorganizovat a připravit třeba velikonoční hru, přijďte nám nápad představit, rádi vás podpoříme.
B. Suchánková

V redakci se sešlo hodně reakcí a poděkování od rodičů i dětí,
kteří se vánoční hry zúčastnili. Vzhledem k velkému množství
účastníků bylo těžké vybrat do Zpravodaje jen několik fotografií a ohlasů, proto jsou všechny zveřejněny ve fotogalerii na webových stránkách obce.

Uvařili jsme si čaj z šípků, které jsme si na procházkách nasbírali.
A paní učitelky připravily malé pohoštění: jablíčka, hrušky, sušenky s javorovým sirupem. Potom každý dostal náhrdelník z barevných listů a oslava mohla začít. Děti se naučily píseň
„Listopad“, kterou si celý týden pobrukovaly.
Při procházce lesem jsem dětem nasbírala naklíčené žaludy,
společně jsme si připomněli, který strom z něj vyroste. Připravili
jsme si hlínu, lopatky, květináče a každý si zasadil žalud. Nyní je
pravidelně kontrolujeme a děti to moc baví, tak nám držte palce,
ať nám vyrostou! „Zasadil jsem stromeček, je to ještě chlapeček.
Až z něj bude velký pán, bude vidět do všech stran.“
Za třídu Motýlci – Jarmila Kovaříková
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ZÁVĚR ROKU 2020 V ZŠ
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Poté, co jsme se vrátili po podzimní distanční výuce zpět do školy,
snažili jsme se procvičit učivo, naučit se něco nového a také se dobře
připravit na Vánoce. Na začátku prosince navštívil naši školu Mikuláš s andělem a čertem. Děti slíbily, že budou i nadále hodné a na
drobné prohřešky si dají v příštím roce pozor. V hodinách angličtiny se žáci seznámili s tradicí britských Vánoc a ochutnali pravý anglický čaj.

Předvánoční čas byl letos v naší škole časem příprav charitativního jarmarku. V neděli 13. 12. 2020 proběhla na školním dvoře a zahradě tato prodejní akce, jejíž výtěžek byl zaslán na transparentní
účet Nellinky Cigánkové. K zakoupení byly nejrůznější vánoční de-

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Rok 2020 ve farnosti
Nikdo z nás nepředpokládal, jaký bude uplynulý rok 2020. Naše rodinné, společenské, pracovní i duchovní události byly poznamenané
epidemií Covidu 19. Tříkrálová sbírka v sobotu 11. 1. vynesla ve farnosti celkem 274.951 Kč, z toho v Hodějicích 32 989 Kč (účastnilo
se 6 dospělých a 19 dětských koledníků v 6 skupinkách). V jedné
skupince byl zpěv koledníků doprovázen i hrou na klarinet.
V lednu následoval 15. ples děkanství na SC Bonaparte, kurz Alfa

korace a dárky, které vyrobili žáci, zaměstnanci a přátelé hodějické
školy.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli.
Těsně před vánočními svátky našli žáci naší školy pod stromečkem nadílku. Byly to tradičně knížky pro starší děti a pro prvňáčky
zobcové flétny, na které se už brzy začnou učit hrát. Ve školní družině
našly děti pod stromečkem nové hry a stavebnice. Prvňáčci mysleli
před Vánoci i na zvířata. Společně pro ně ovocem a zeleninou ozdobili stromečky.
Po Vánocích se, bohužel, do školní budovy vrátí pouze žáci 1. ročníku. Pro ostatní žáky nastává opět období distanční výuky. Snad nebude toto období příliš dlouhé a brzy se všichni opět potkáme ve
školních třídách.
Do nového roku přejeme všem občanům Hodějic hodně zdraví,
štěstí, radosti a lásky.

s tématy víry v Domě sv. Rodiny, biblické hodiny P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible, pro děti o pololetních prázdninách Den
Na Faře a únorový Pirátský dětský karneval. Mládež jsme pozvali na
svatého Valentýna 14. 2. do Slavkova na bohoslužbu s modlitbou za
dobrou volbu životního partnera.
Jako překvapení došlo ve čtvrtek 12. 3. rozhodnutí vlády o zrušení
bohoslužeb z důvodu rozšiřující se celosvětové epidemie viru covid
-19. Farní kostel byl otevřen denně k soukromé modlitbě, kostely
v obcích byly uzavřeny. Byly zrušeny veškeré pobožnosti, vyučování
náboženství, modlitební skupiny a aktivity. Veškerý život farnosti se
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přenesl do rodin a domácností. Vydali jsme pomůcky pro modlitební
večery v rodinách a rozeslali je pomocí mailů, webových stránek
a skrze „samizdatové“ vydání časopisu Urbánek, zvláště starším
lidem, kteří nemají internet. Velikonoce jsme prožili poprvé v historii bez účasti na bohoslužbách. Nikdy nebyly naše kostely tak dlouho
bez veřejné bohoslužby. Živý přenos bohoslužeb online ze slavkovské farní kaple byl zahájen na Květnou neděli a pokračoval přes velikonoční dobu do června. Zvláštností bylo svátostné požehnání
farnosti o velikonoční neděli, v den zasvěcení farnosti. S malou monstrancí jsme projeli autem ulice Slavkova a našich obcí – Němčan,
Hodějic, Heršpic, Rašovic, Křižanovic a Nížkovic. Mnohé rodiny čekaly před domy na požehnání, při kterém jsme najeli za 2,5 hodiny
celkem 64 km. Chyběl nám věřícím kostel? Možná ukázal na prázdnotu naší víry, a tak jsme se více začali modlit a hledat Boží tvář.
Možná jsme také zaplnili prázdné místo naší společné rodinné modlitby, nebo prázdné místo v srdci, které čeká na Boží milost a Boží obdarování. Tento čas nám nabídl hledání osobní víry, autentického
vztahu s Bohem.
V průběhu května byly provedeny opravy na věži kostela sv. Bartoloměje v Hodějicích. V loňském roce došlo k uvolnění rohu římsy
pod střechou věže kostela a hrozilo jeho zřícení. Akce si vyžádala
náklad 53.000 Kč a byla hrazena ve výši 45.000 Kč z příspěvku obce
Hodějice, které farnost vyslovuje poděkování.
Obnova nedělních bohoslužeb začala od 17. 5. ve všech kostelích.
Dne 23. 6. zemřel Mons. Jan Daněk, farář v Novém Městě na Moravě
a děkan žďárský, bývalý kaplan ve Slavkově u Brna (1976-1979),
pohřben byl 29. 6. v Novém Městě na Moravě. Výroční pouť pracovníků a dobrovolníků Oblastní charity Hodonín a Slavkov začala
26. 6. bohoslužbou na Lutrštéku pokračovala setkáním s občerstvením v areálu sokolovny v Hodějicích. P. Kamil Sovadina, který vypomáhal často v naší farnosti, odešel po 21 letech působení

SLOVNÍK NÁŘEČÍ
SLAVKOVSKO-BUČOVICKÉHO

Dva Aloisové Gregorové, otec a syn, oba celý profesní
život učitelé, jeden na obecních školách, druhý vysokoškolský pedagog. Starší z nich Alois Gregor (1861 Pustiměř
– 1922 Hodějice) působil na obecních školách v Kožuši-
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v Křenovicích do Jihlavy. O prázdninách připravila naše mládež tábory pro děti – velký farní tábor v Rakoveckém údolí na téma „Japonské dědictví“, v Nížkovicích na faře tábor „Vikingové“ pro menší
děti a v lesích u Havlíčkova Brodu ministrantský tábor „Texas Rangers“. První svaté přijímání bylo letos přeloženo z května na 13. 9.,
z celé farnosti se ve Slavkově účastnilo 20 dětí. Na podzim ještě proběhly v rámci vzdělávání dva kurzy, Kurz efektivního rodičovství
a manželské večery.
Druhá vlna epidemie, kterou nyní prožíváme, omezila od 14. 10.
bohoslužby. Obnovili jsme vysílání bohoslužeb online. Od 3. 12. se
opět kostely otevřely s omezeným počtem osob.
Na závěr chci poděkovat všem za vzájemnou podporu v uplynulém
roce v rodinné modlitbě, společenství bohoslužeb online, a jakoukoliv pomoc ve farnosti a v kostelích. Děkuji také obci Hodějice za podporu kostela sv. Bartoloměje.
P. Milan Vavro

Požehnaný nový rok 2021, zvládnutí všech obtíží, překonání obav
a pevné zdraví vám i vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro
a P. Stanislav Pacner

Bohoslužby v Hodějicích
V souvislosti s měnícími se vládními nařízeními se mění počet
účastníků na bohoslužbě, který máme povinnost dodržet. Sledujte
aktuální informace na nástěnce u kostela nebo na www.farnostslavkov.cz.
ONLINE bohoslužby budou přenášeny ze slavkovského kostela
každou neděli v 9.00 na www.farnostslavkov.cz.
Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737
509 507, slavkov@dieceze.cz

cích, Snovídkách, Rašovicích a Hodějicích. Na posledních
dvou místech byl poměrně dlouho, 20 a 11 let. A právě tato
místa měla zásadní vliv na dílo jeho syna Aloise Gregora
(1888 Kožušice - 1971 Letovice), na kterém pracoval
mnoho let a které se vztahuje k naší oblasti: Slovník nářečí
slavkovsko-bučovického. Vydal ho v roce 1959, má asi 200
stran. Než se stal významným jazykovědcem, jeho školní
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vzdělávání začalo na obecné škole v Rašovicích, pak Gymnázium v Kyjově a Karlova univerzita v Praze, promován
r. 1912. Vyučoval na brněnské univerzitě češtinu a slovenštinu. Alois Gregor měl vedle své profese rád moravské
lidové písně, sbíral lidové zvyky i písně, byl činný v mnoha
spolcích – Sokol, Ústav pro lidovou píseň. Oblast vědy, turistiky a česko-slovenských vztahů byla obohacena jeho
dlouhodobým působením. Ale nejvíce ho zajímalo nářečí,
jemu věnoval mnoho let. A právě venkovská učitelská
místa otce (viz výše) dala základ jeho sběratelské a badatelské činnosti, z níž vznikl Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Podrobně zkoumal rodné nářečí hanácké na
východ od Brna, podél řeky Litavy (ohraničeno na severu
Litenčickými vrchy, na
východě Chřiby a na jihu
Ždánickým lesem). Toto
nářečí označoval jako
politavské. Navštěvoval
10 obcí - Hodějice,
Heršpice, Kobeřice, Křiž a n o v i c e , M a r e f y,
Mouřínov, Němčany,
Nížkovice, Rašovice
a Vážany. Často zajížděl
do vesnic, zkoumal
slovní zásobu nářečí,
pečlivě si všechno zapisoval do sešitu, jak lidé v
těchto obcích přirozeně mluví. Můžeme se dovědět, jaká
slova se používala v polovině 20. století. U každého nářečního slova je uveden význam a příklad užívání ve větě
nebo souvětí. Ve slovníku najdeme také nákresy věcí s popisem částí (koňský postroj, tragač, maslinka, pluh, vůz,
cep, legátka, kolo aj.)
Příklady slov: dranžírovat, rozgajdané, křidla, pótec,
tumlovat se, vrangat, fčílké, chůvka, panšula, dožóvat
se, kolembač, ščóřit se, upajtnót, casnovat se, dlachmat,
dróžka, glubat se, hečmat se, firhaňky, štandrle, kostn,
jindová, dodýrka, hural, gramlavé, citýrovat, glvanec,
bagón, fukarovat, grmolec, helenka, járek, glofanec,
hajdanovat, kukaňa, inší, cajkovice, dýščuvka, hauzírovat, gécat, atres, babula, šiflička, dofčílku, ugřancnót,
tihlička, štokrle, tolí, žundr, šporhert, glcat. (Jak nebudeš
hodné, bude mět békovec hody! … Před svató Annó sme ji
hráli štandrle. … Fčíl se už ani pomali neví, co to byli bagóňáří. Byli to chlapí, keří dycky, jak se rozjařilo, přihnali
do dědiny stádo bagónů otkáťsi z Uher.) Bagón -vepř uherského původu.
S výzkumem nářečí v naší oblasti začal Alois Gregor už
na počátku 20. století, ještě za Rakouska-Uherska. Sledoval, jak místní lidé mluví při práci doma, na poli, při besedách, draní peří, vaření trnek, na trzích, svatbách, tanečních
zábavách, ve vlaku a během roku při lidových zvycích.
Tenkráte se hodně besedovalo a povídalo. V polovině
20. století začalo nářečí ustupovat s vývojem společnosti
spisovnému jazyku.
Libuše Filípková
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Soutěž!

Vyhlašujeme soutěž pro naše čtenáře „O největšího
znalce našeho nářečí“. Kdo se chce zúčastnit, má za
úkol co nejvíce tučně vytištěných slov „přeložit“ do
spisovného jazyka, vysvětlit, co znamenají. Své odpovědi můžete posílat na:
hodejickyzpravodaj@seznam.cz
nebo jednoduše vhodit do schránky na OÚ. Pět nejúspěšnějších řešitelů získá drobnou odměnu. Uzávěrka soutěže bude 28. února 2021.

ALOIS GREGOR

L. Záleská

učitel v Hodějicích v letech 1911 – 1922
Ve škole je zachován mj. Přehled jeho služby, sepsaný
Al. Gregorem 20. září 1911 v Hodějicích, v němž se dočteme o základních datech života (narození, rodinný stav,
náboženské vyznání a způsobilost, studia, místa působení,
služební vlastnost, služební místo a závěrem příjmy – plat).
Místa působení: od roku 1882 – dvoutřídní škola Kozlovice u Místku, od roku 1884 – pětitřídní chlapecká škola v
Příboře, od roku 1886 – jednotřídka v Kožušicích, od r.
1889 – jednotřídka ve Snovídkách, od r. 1891 – jednotřídní
škola v Rašovicích, od r. 1897 – nadučitel dvojtřídní školy
v Rašovicích, od r. 1911 do 1922 - nadučitel trojtřídní školy
v Hodějicích. O umístění na obecných školách rozhodovala c. k. okresní školská rada a o definitivním umístění c.
k. zemská školní rada, (c. k. – císařská královská).
Příjmy: roční služné 1 800 K, zvýšené služné 1 000 K,
funkční příplatek 250 K. Celkem za rok 3 050 K.
Alois Gregor zpracovával každý rok hospodaření školy,
tzv. Účet věcných potřeb školních trojtřídní obecné
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školy. Všechna vydání a příjmy v korunách a haléřích pečlivě uvedeny, včetně drobností. Ve zprávě za
rok 1918 můžeme najít např. odměna školnicím 357
K, za dřevo 266 K, uhlí 431 K, vydání celkem 2 530
K, příjem z obecní pokladny 2 398 K. Zápis schvalovala místní školní rada, předseda rolník Jakub Sedláček. Ve zprávách Aloise Gregora nejsou žádné
škrty, přepisy ani chyby.
V roce 1922 pan nadučitel – řídící zemřel ve věku
61 let (nar. 1861 v Pustiměři). V zápisech školy je
uvedeno: Věnec na rakev zemřelému řídícímu
Al. Gregorovi stál 132 K. Byl pochován uprostřed
hřbitova v Hodějicích. Jeho syn Alois Gregor vydal
v roce 1959 Slovník nářečí slavkovsko-bučovického.
Libuše Filípková

leden 2021

MYSLIVECKÝ ROK

Vážení spoluobčané, kolegyně a kolegové, když končí
rok, máme většinou tendenci bilancovat. Co se nám povedlo? A co mohlo být lepší? Co nám těch uplynulých
12 měsíců dalo a vzalo? Závěry takového bilancování bývají u každého z nás pochopitelně subjektivní a velmi odlišné. Myslím si však – a možná se mnou budete souhlasit
– že letos je to jiné. Snad pro všechny z nás zůstane uplynulý rok v našich myslích jako ten, který přinesl Covid.
Prožívali jsme ho každý jinak, měli jsme strach o své
zdraví, zdraví svých blízkých. Po myslivecké stránce to
bylo podobné. Plánů, které jsme si stanovili na uplynulý
rok, bylo hodně, ale jako mávnutím kouzelného proutku se
vše změnilo a museli jsme se podle toho zařídit. Uplynulý
rok byl nadprůměrný na dešťové srážky. Jednou z povinností, které jsme měli, byla údržba chráněné krajinné oblasti Návdavky, jak již bylo zmíněno v předchozím
zpravodaji. Práce je to nelehká, pro techniku nepřístupná,
vždyť plocha o výměře cca 11 500m² se seče, hrabe a sklízí

ručně. Takže si asi každý dokáže přestavit, co je to za dřinu.
Provedli jsme několik oprav na krmných zásypech, zhotovili
jsme dva nové zásypy a pět kusů slanisek. Dále jsme postavili nový posed, ale opět z důvodu nepříznivého počasí jsme
ho nedokončili (letos ho doděláme). V měsíci listopadu jsme
provedli sázení stromků v oblasti Klének, kde jsme společně
s obecním úřadem vysázeli 35 stromků, a to 20 stromů olší
a 15 stromů bříza. V plánu byly taktéž tři hony na drobnou
zvěř, ale z důvodu Covidu jsme dva zrušili a uskutečnil se
pouze tradiční Štěpánský hon. Tento hon se jak počasím, tak
i účastí a zvěří vydařil. Co nám přinese letošní rok? Můžeme
jen si tajně přát a doufat, že bude lepší než uplynulý. Rád
bych vám teď popřál, aby se vám vše dařilo, nejen po pracovní stránce, ale především v osobní rovině „hlavně to
zdraví“, ale v neposlední řadě také to, aby se náš život vrátil
„do starých kolejí“. Také abychom mohli jet na dovolenou,
posedět s přáteli v oblíbené hospůdce, své úsměvy nemuseli
skrývat za rouškou a aby se pro nás Covid postupně stal minulostí.
Za MS Hodějice Miroslav Hájek jednatel

leden 2021
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HASIČSKÁ ZBROJNICE MÁ NOVÉ VYTÁPĚNÍ

Lokální plynová topidla s odtahem přes venkovní zeď
pod názvem WAV, známých jako vafky, sloužila k vytápění pouze jedné místnosti něco přes 25 let. Trápila nás
velká spotřeba, nedostatečná výhřevnost a zhasínání plamínku.

Hledali jsme způsob, jak vylepšit vytápění všech prostor včetně garáže tak, aby co nejvíce vzdorovalo rostoucím cenám energií a také obsluha byla co
nejpohodlnější. Pomocí dotace z Jihomoravského kraje
mohla být začátkem listopadu zahájena radikální změna
vytápění, a to nahrazením starého topidla moderním plynovým kotlem a nízkoenergetickými radiátory. S tím souvisí nové rozvody teplovodního potrubí a velkou
výhodou je ohřev vody, který byl dosud řešen průtokovým ohřívačem.
Provedená změna představuje vyšší komfort pro zása-

hovou jednotku, možnost sušení obleků a bot po zásahu,
při provozování úsporného kotle s využitím účinné
regulace lze snížit náklady na vytápění až o třetinu.
Další problém, který tížil hasičskou zbrojnici, byla vlhnoucí zeď garáže. Proto se členové zásahové jednotky
rozhodli napravit tento stav svépomocí. V měsíci listopadu a prosinci došlo k odkopání, zaizolování a zateplení
této části zdi a věříme, že problém s vlhnoucí zdí se nám
podařilo odstranit.
Velké poděkování chceme vyjádřit majitelce sousedního pozemku p. Kozmonové za vstřícný přístup k prováděným stavebním úpravám.
D. Kolečková

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
TROCHU JINAK - 2. ROČNÍK

Opět po roce v podzimním čase maminka Pavla oslovila
účastnice z loňského ročníku, zda se zapojí do přípravy dárečků pro děti na adventní čas a zpříjemní jim tak čekání na
Ježíška. Proběhla jen drobná změna zúčastněných rodin.
Jelikož adventní kalendář má 24 okýnek, muselo se dát dohromady 24 maminek.
Věděly jsme, co nás čeká, mohly jsme využít loni nakoupených sáčků s čísly, takže některé přípravné práce odpadly a precizněji jsme se věnovaly dárečkům pro děti.
Nechyběly v nich tedy vánoční dekorace, hry na procvičování motoriky, paměti, podklady pro další tvorbu – k dokreslení, dolepení, doskládání… Každým dnem je
v balíčku provázelo povídání o zvycích, které se pojí s adventním časem nebo samotnými Vánocemi a koleda, které
si mohly lepit do sešitu. Sešit byl totiž hned prvním adventním dárečkem a stal se dětem takovým pracovním sešitem, kam mohly každý den něco nakreslit, vlepit výrobek
z balíčku apod. Na Štědrý den si děti otevřely balíček, kde
je čekal hrníček s ručně napsaným jejich křestním jménem
s pytlíkem čaje, skořápky s knotem zalité voskem na pouštění po vodě a olověná mince na lití olova s přiloženým vy-

Autor: P. Uhrová

světlením, co plující lodičky nebo olovo ztuhlé ve vodě
může znamenat, a zlaté prasátko.
Novinkou tohoto ročníku bylo, že maminky měly mezi
sebou vylosovaná čísla, na základě kterých si mezi sebou
vyměnily drobné dárečky – např. vánoční svícen, vonné
svíčky, hrníčky s porcovanou kávou, čaji, ruční, tzv. DIY
(z anglického slova do it yoursefl – udělej si sám) výrobky
v podobě domácích produktů – marmeláda, sušené ovoce,
šitou kapsičku apod…
Nadšení v očích a radost dětí bude jistě další motivací
a výzvou pro maminky na příští rok.
V. Winterová

leden 2021
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ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPOJUJE ŠKOLY

Záložka do knihy spojuje školy, je název projektu, do kterého jsme
se s našimi žáky (4. a 5. třídy) zapojili i my. Letošní ročník, jako už
10 předešlých, vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě.
Cílem tohoto projektu je pomoci základním školám v ČR a na Slovensku navázat vzájemný kontakt a podpořit u dětí čtenářství. Žáci

ze základních škol v České republice vytvoří záložky do knihy a pošlou je na Slovensko dětem z partnerské školy.
Naše škola navázala spolupráci se Základní a mateřskou školou
Zazrivá a vzájemně jsme si vyměnili kolem 50 záložek, malých dárečků a dopisů. Účastí v tomto projektu získali naši žáci nejen krásné
záložky, ale především možnost komunikovat s dětmi z jiné země,
poznávat jejich životy, jazyk, regionální zvyky a historii. Věříme, že
se nám tímto projektem podařilo „nastartovat“ psavé přátelství našich
žáků a jejich kamarádů ze Slovenska.
Petra Holoubková

FOTOGRAFIE Z CHARITATIVNÍHO JARMARKU

leden 2021

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU ZA SOKOLOVNOU
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V prosinci loňského roku dokončila TJ Sokol Hodějice největší investici za poslední roky. Jednalo se o vybudování nového přístřešku v zadním traktu budovy sokolovny. Starý přístřešek s plátěnou střechou dosloužil a bylo nutné jej nahradit novým. Zásadním krokem bylo získání nemalých financí na nový přístřešek. Z vlastních zdrojů jsme byli schopni pokrýt pouze část nutných nákladů na jeho
vybudování. Další část potřebných finančních prostředků se nám podařilo získat díky dotaci od obce Hodějice a když byla v průběhu
léta schválena i naše žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, mohli jsme se na podzim pustit do budování. Nový přístřešek má
pevnou střechu, odpadá tím nutnost pracného natahování a stahování plachty před a po sezóně a má větší plochu, nyní zakrývá i letní
zahrádku za pohostinstvím. Nový přístřešek výrazně zlepší podmínky pro pořádání všech sportovních a kulturních akcí na hřišti
za sokolovnou. Děkujeme všem, kteří se na této investiční akci podíleli a obci Hodějice a Jihomoravskému kraji za poskytnuté finanční
prostředky.
Za TJ Sokol Hodějice, Pavel Sklenář

leden 2021
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KALENDÁŘ UŽ PO DVANÁCTÉ!

Ano, ve vašich domácnostech jste mohli mít už tucet různých kalendářů, které pro vás jako vánoční dárek připravila obec
Hodějice. Situace loňského roku, která nebyla pro nikoho z nás lehká, přinesla pro občany Hodějice pozitivní změnu v tom, že
se kalendář na rok 2021 dostal do každé domácnosti. V předchozích letech byly kalendáře rozdávány účastníkům předvánočního setkání s občany,
někteří občané si jej dodatečně vyzvedávali na OÚ.
Protože se tradiční akce nemohla uskutečnit, zastupitelé se dohodli na osobním předání kalendářů do
každé domácnosti.
První kalendář byl vydán pro rok 2009, k vydání
kalendáře na rok 2019 nedošlo. Všechny ročníky
jsou uschovány v archivu na obecním úřadě. Postupně jsme vám nabídli různá témata - fotografie
akcí pořádaných v průběhu roku, ať už aktuálních
nebo historických, práce dětí MŠ a ZŠ, srovnání různých míst a budov dříve a nyní, momentky z přírody v okolí obce, fotografie školních tříd, hodějické
recepty, připomenutí důležitých událostí v životě
obce a poslední věnovaný vodě. Za mnohé, často
i jedinečné fotografie vděčíme právě vám, obyvatelům naší obce. Vím, že mnozí z vás mají dobré nápady, proto se na vás obracím s žádostí o spolupráci
- máte nápad na téma kalendáře pro další rok (nebo pro další roky)? Vaše náměty rádi přivítáme na adrese hodejickyzpravodaj@seznam.cz nebo je můžete vhodit do schránky na OÚ. Předem děkuji a těším se!
L. Záleská

STATISTICKÉ OKÉNKO

Pohyb obyvatelstva v roce 2020
V roce 2020 se v Hodějicích narodilo 16 dětí, z toho 7 chlapců a 9 děvčat. Zemřelo 10 spoluobčanů, jen samí
muži. Do naší obce se přistěhovalo 34 obyvatel, odstěhovalo se 12 lidí.
V roce 2020 žilo v naší obci 8 spoluobčanů starších devadesáti let (B. Voříšková - 93 let, A. Vrána - 93 let,
J. Horák - 92 let, J. Brandýsová - 92 let, A. Kozlová - 91 let, J. Vrána - 91 let, B. Maláč - 90 let, B. Hrabovská 90 let).
K 31. 12. 2020 měly Hodějice 1049 obyvatel.
L. Záleská

POČASÍ ROKU 2020

Počasí roku 2020 lze charakterizovat jako průměrné. Dostatek srážek během celého roku zapříčinil, že se urodilo
hodně ovoce, zeleniny, okopanin a obilí.

Leden – od 1. 1. do 18. 1. klesala noční teplota pod 0°C.
Únor – začátek února byl teplý a větrný, 9. 2. se přehnal přes
obec orkán Sabina.
Březen – začátkem března se ochladilo.
Duben – na Velikonoce 12. 4. se ochladilo a poletoval i sníh.
I přesto byla zima nejteplejší od r. 1775.
Květen – tento měsíc byl vlhký, skoro každý druhý den pršelo.
Červen – byl nejteplejší od r. 1969, ale i deštivý.
Červenec – 26. 6. se přehnala přes obec průtrž mračen, ale
vážné škody nenadělala.
Srpen – byl nejteplejší za dobu měření, léto bylo nejdeštivější
za posledních 10 let. Za léto bylo 10 bouřek.
Září – bylo nejteplejší za dobu měření.

Říjen – byl deštivý, takže se špatně připravovala půda na setí
ozimů a setí se dodělávalo až v listopadu.
Listopad – byl nejteplejší za dobu měření, i když první mráz
přišel 12. 11.
Prosinec – první sníh 3. 12. Bylo hodně dnů pod mrakem, až
24. 12. se protrhala oblačnost.
První sníh 19. 1. , 3. 12.
První mráz 1. 1. - 9°C
Největší mráz 7. 1. - 12°C

Srážky podle měsíců
leden
15,6 mm
únor
28,5 mm
březen
17,7 mm
duben
7,0 mm
květen
75,4 mm
červen
116,3 mm

Silně se ochladilo 22. 5. - 25. 5.
První bouřka 11. 5.
Nejvíce napršelo 23. 5. 30 mm.
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkem srážek za rok 2020 - 583 mm.

76,0 mm
43,9 mm
44,3 mm
92,8 mm
18,0 mm
47,5 mm

F. Drápela
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OBEC HODĚJICE - ZASTUPITELSTVO OBCE HODĚJICE
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
dne 18. 11. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 2
Přidání bodu programu Smlouva o zajištění služeb pro
Českou poštu, s. p.
Usnesení č. 4
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030057665/002 mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO 00291773 a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Rozpočtové opatření 10/2020.
Usnesení č. 8
Pachtovní smlouvu 011/2020 na pozemky par.č. 978/247 a
956/1 v k.ú. Hodějice, mezi obcí Hodějice, Hodějice 41,
684 01, IČO 00291773 a p. Františkem Drápelou, nar.
8.2.1947, Hodějice 160, 684 01 za pachtovné 170 Kč ročně
na dobu 5 let. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Kupní smlouvu na pozemek par.č. 102/4 v k.ú. Hodějice,mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO
00291773 a p. Janou Houserovou, nar. 10.6.1972, Hodějice 201, 684 01 za kupní cenu 5 740 Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 27.10.2016 mezi
obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Tamarou Bezděkovou, nar. 19. 4. 1971, Hodějice 130, 684 01, na
vymezenou část par. č. 352 v k. ú. Hodějice za pachtovné
50 Kč na rok. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1.
Usnesení č. 13
dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 1.9.2019 mezi
obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a Miroslavem Lotrekem, nar. 4.3.1969,Hodějice 17, 684 01, na
parcely dle přílohy k pachtovní smlouvě, za pachtovní 872
Kč ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
Dodatku č. 1.
Usnesení č. 14
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 291773 a MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250,
Horní 729/32, 639 00 Brno na zpracování projektu pro
umístění a povolení stavby ve společném řízení pro akci
„Přístavba a nástavba mateřské školy Hodějice“ za částku
496 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.

Usnesení č. 15
Smlouvu o dílo mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01,
IČO 291773 a Petrem Odehnalem, IČO 73796433, Zahradní 676, 679 06 Jedovnice na zpracování projektu pro
projektovou a inženýrskou činnost v rámci stavebního záměru „Komunikace ke koupališti“ za částku 83 600 Kč a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 17
Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
2020/09581 včetně příloh mezi Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 a obcí
Hodějice, Hodějice 41, 68401, IČO 291773. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Zastupitelé obce Hodějice berou na vědomí:
Usnesení č. 5
Rozpočtové opatření 8/2020.
Usnesení č. 6
Rozpočtové opatření 9/2020.
Usnesení č. 10
Informaci o čerpaní z Investičního fondu ZŠ Hodějice
pouze ve výši 55 060,- Kč z důvodu poskytnuté dotace z
JMK.
Usnesení č. 11
Informaci o podpisu smlouvy o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Vyškov, IČO 49454587 a obcí
Hodějice, IČO 291773.

Zastupitelé obce Hodějice souhlasí:
s převodem zbývající části úvěru reg.č. 99009469907 na
DSO Ligary, IČO72022418 a budoucím uzavřením
smlouvy o spolupráci při splácení úvěru mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01, IČO 291773 a DSO Ligary, Hodějice 41, 684 01, IČO72022418.
Úplný zápis je uložen na Obecním úřadě k nahlédnutí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
dne 16. 12. 2020

Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
Usnesení č. 3
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hodějice
na rok 2021 - náklady a výnosy jsou naplánovány ve výši
5 246 800 Kč
Usnesení č. 4
Střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní
škola Hodějice na roky 2022-2023 - náklady a výnosy jsou
naplánovány ve výši 5 469 190 Kč pro rok 2022 a náklady
a výnosy pro rok 2023 - 5 702 699 Kč.
Usnesení č. 5
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hodějice
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na rok 2021 - náklady a výnosy jsou naplánovány ve výši
5 090 000 Kč.
Usnesení č. 6
Střednědobý výhled příspěvkové organizace Mateřská
škola Hodějice na roky 2022-2023 - náklady a výnosy jsou
naplánovány ve výši 5 440 000 Kč pro rok 2022 a náklady
a výnosy pro rok 2023 – 5 860 000 Kč.
Usnesení č. 7
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 TJ SOKOL Hodějice,
IČO 49408119 ve výši 380 000 Kč
Usnesení č. 8
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 SDH Hodějice, IČO
65840151 ve výši 60 000 Kč
Usnesení č. 9
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 Základní organizaci
Českého svazu včelařů, z.s. Rašovice, IČO 70820708, ve
výši 5 000 Kč
Usnesení č. 10
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, IČO 61729710, ve výši 225 000 Kč
Usnesení č. 11
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 Mysliveckému spolku
Hodějice, IČO 49408208, ve výši 25 000 Kč
Usnesení č. 12
Dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK,
IČO 49408577, ve výši 3 000 Kč
Usnesení č. 13
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola Hodějice, IČO
70993301 ve výši 750 000 Kč
Usnesení č. 14
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Hodějice, IČO
70993289 ve výši 700 000 Kč
Usnesení č. 15
Rozpočet obce Hodějice na rok 2021 na straně příjmů ve
výši
15 833 100 Kč (slovypatnáctmilionůosmsettřicettřitisícstokorunčeských), na straně výdajů ve výši 15 833 100 Kč
(slovypatnáctmilionůosmsettřicettřitisícstokorunčeských)
Usnesení č. 16
Aktualizaci střednědobého výhledu na roky 2019-2023
Usnesení č. 17
Rozpočtové opatření č. 11 /2020
Usnesení č. 18
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
PR-001030062952/002-MOPR mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 684 01 IČO 00291773 a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO
28085400.

leden 2021

Usnesení č. 19
Text smlouvy o nájmu hrobového místa.
Usnesení č. 20
Plán inventur pro rok 2020
Usnesení č. 21
Pro provedení inventarizace obce za rok 2020 inventarizační komise ve složení:
Hlavní inventarizační komise- předseda Terezie Hrabovská, členové Blahoslava Suchánková a Lenka Záleská
Stavby, budovy a pozemky – členové Stanislav Otépka a
Pavel Sklenář
Drobný majetek na OÚ- členové Vladimíra Durdová a
Hana Dohnalová
Drobný majetek – hasičská zbrojnice – členové: Drahomíra
Kolečková, Ladislav Kolečko, Lukáš Moravčík
Dopravní prostředky a inventář – členové Lada Vránová a
Blahoslava Suchánková
Nehmotný a finanční majetek – členové Lenka Záleská a
Michal Sedláček
Nedokončený majetek, odběratelé a dodavatelé, dokladová
inventarizace – Blahoslava Suchánková a Terezie Hrabovská
Usnesení č. 22
Uzavření smlouvy o ručení registrační číslo 10000794241
se společností Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114
07 Praha 1, IČ 45317054, jejímž předmětem je převzetí ručení za dluhy Ligary, 684 01 Hodějice 41, IČ 72022418 vyplývající ze smlouvy o investičním úvěru municipálním ve
výši 61 359 000,- Kč, poskytnutého za účelem refinancování úvěrů poskytnutých v rámci realizace projektu "Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku obcí Ligary",
splatného nejpozději do 31. 8. 2029. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy o ručení
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Hodějice příslušné podle ustanovení
§6 odst.5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
za použití ustanovení § 54 odst.2 stavebního zákona, vydává Změnu č. 3 územního plánu obce Hodějice v předloženém znění.
Usnesení č. 24
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/20 ze dne 19.10.2020
mezi obcí Hodějice, Hodějice 41, 68401, IČO 00291773 a
Miroslav Borovička, Dolní 414, 68354 Bošovice, IČO
75412012
Usnesení č. 25
uhrazení částky 5 995 Kč na kurz Účetnictví (s rozšířením
účetnictví příspěvkových a neziskových organizací) –
účastník kurzu starostka obce Blahoslava Suchánková
Úplný zápis je uložen na Obecním úřadě k nahlédnutí.
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