ÚVODNÍ SLOVO

Konec roku bývá
obvykle naplněn
konáním tradičních
akcí. Bohužel ani
letos situace
ohledně šíření onemocnění Covid nebyla příznivá,
a proto jsme museli řešit řadu
změn, abychom
mohli alespoň nějaké akce uskutečnit. Co jsme museli bohužel zrušit,
vzhledem k nastaveným pravidlům, bylo
předvánoční setkání s občany. Ostatní akce,
jak se ve zpravodaji dočtete, se s menšími
obměnami konaly. Představíme vám, co se
podařilo uskutečnit v roce 2021 a co se
chystáme realizovat v roce 2022. Protože
se nezadržitelně blíží konec našeho volebního období, snažíme se dokončit rozpracované projekty a připravit i v souladu se
schváleným strategickým dokumentem pro
rozvoj obce nové projekty pro budoucí
nově zvolené vedení obce. Věříme, že tak
jak jsme i my respektovali a dokončili projekty připravené předchozím vedením
obce, i nové zastupitelstvo bude respektovat naše vize a využije připravované projekty pro realizaci. Chci poděkovat všem,
se kterými jsem měla možnost spolupracovat v roce 2021, děkuji všem za nápady,
kritiku i podněty pro naši práci.
Moje velké poděkování patří zvoleným
zastupitelům obce za jejich pomoc při řešení všech úkolů, které nám práce pro obec
přináší. Není toho málo, co po nich v jejich
volném čase požaduji, a jejich nasazení
a zodpovědnost za práci pro obec je nedocenitelná.
Chtěla bych popřát nám všem v novém
roce pevné zdraví, mnoho úspěchů jak
v osobním, tak pracovním životě a nekonečně mnoho pozitivní energie na realizaci
našich plánů.
B. Suchánková
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Až do poslední chvíle jsme měli připravené slavnostní rozsvícení vánočního stromu
tak, jak se pořádalo v obci několik let předtím. Kolektivem a dětmi z mateřské školy byly
nachystány upečené a nazdobené perníčky, dobrovolní hasiči byli připraveni uvařit výborný svařáček nebo čaj, vánoční strom nazdoben, ale nově vyhlášená opatření ve čtvrtek
před konáním akce vše ukončila. Rozhodli
jsme se se zastupiteli na základě vyhlášených
pravidel oficiální rozsvícení zrušit a respektovat tak stanovená pravidla vyhlášená
ministerstvem zdravotnictví. Rozsvícení proběhlo neoficiálně po zahrání několika koled
a krátkém projevu starostky obce v místním
rozhlase. Děkuji všem, kteří se na vyzdobení
vánočního stromu podíleli. Kolektivu mateřské školy za upečení perníčků, p. Jiřímu Suchánkovi za vyřezání ozdob na vánoční
strom, kolektivu základní školy Hodějice za
namalování ozdob a za ostatní práci pracovníkům obecního úřadu Vaškovi, Lukášovi,
Františkovi a Honzovi. Ti pokáceli a postavili vánoční strom, ozdoby nalakovali, aby nebyly jen na jednu sezonu, opatřili je
kroužky pro zavěšení a celý vánoční strom jimi krásně vyzdobili. Celkovou sváteční

VÁNOČNÍ STROM

výzdobu doplnil vedle vánočního stromu postavený betlém. Součástí vánoční výzdoby
v obci jsou od letošního roku na hlavní ulici v obci vánočních prvky přidané k veřejnému
osvětlení. Věřím, že všem udělal tento svátečně ozdobený vánoční strom a vánoční výzdoba radost po celou
dobu adventu a vánočních svátků.
Dětem ze základní
školy děkuji, že si připravovaly vystoupení.
A i když neměly možnost předvést své vystoupení při rozsvícení,
sladká odměna jim byla
předána. Měla jsem
možnost zhlédnout připravené představení ve
středu 22. 12. 2021
v tělocvičně základní
školy, neboť děti ho jen
tak pro radost před vánočními prázdninami
zahrály pro své spolužáky a zaměstnance
školy. Připravený vánoční příběh byl velmi
pěkně okomentovaný
samotnými dětmi, doplněný hrou na klávesy,
kytaru a flétny. Zpívané
koledy dokreslily vánoční příběh a naladily
nás pro sváteční čas.
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REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2021
Akce

!ástka v K"

Rekonstrukce prostoru kade#nictví p. Hrdinkové v p#ízemí OÚ – realizovali pracovníci
obecního ú#adu

53 638 K"

Rekonstrukce prostoru kade#nictví p. Zvonkové v p#ízemí OÚ -– realizovali
pracovníci obecního ú#adu

74 532 K"

Oprava propadl$ch kanál% – realizace firma

118 070 K"

Oprava silnice na Her&pice – realizovala firma (pouze t#etina celkov$ch náklad%)

81 070 K"

Oprava v$tluk% v obci – u stud$nky, u sokolovny, Cihelna, u hasi"ské zbrojnice – realizovala
firma

98 446 K"

Celková oprava parkovacího stání na Trávníkách – realizovali pracovníci obecního ú#adu

55 208 K"

Kompletní oprava sjezdu z místní komunikace p#ed hasi"skou zbrojnicí – realizovali pracovníci
obecního ú#adu

62 375 K"

Izolace hasi"ské zbrojnice – realizovali "lenové zásahové jednotky

24 106 K"

Koupali&t' – zateplení a izolace p%vodní p#ístavby restaurace a oplá&t'ní terasy – realizoval
nájemce koupali&t' s brigádníkem obecního ú#adu

326 892 K"

Zpevn'ná plocha na t#íd'n$ odpad za obecním ú#adem – v$stavbu realizovala firma, odstran'ní
star$ch staveb – pracovníci obecního ú#adu

484 150 K"

Oprava a nát'r zastávek plus ozna"ení zastávek– pracovníci obecního ú#adu
Kompletní obnova zelen' – pracovníci obecního ú#adu a vybraná firma
Rekonstrukce skladu v Z( Hod'jice – realizovali pracovníci obecního ú#adu

20 363 K"
422 761 K"
Financovala Z( ze svého
rozpo"tu

Úprava záhonu na Pad'lkách – realizovali pracovníci obecního ú#adu
Úprava záhon% na hlavní ulici – realizovali pracovníci obecního ú#adu

62 450 K"

Zpevn'ná cesta ve )leb' – realizovali pracovníci obecního ú#adu

63 967 K"

Zpevn'ná plocha pod Z-BOX – realizovali pracovníci obecního ú#adu
Oprava propustku u místního koupali&t' - realizoval nájemce koupali&t' spolu s brigádníkem
obecního ú#adu

3 160 K"
230 000 K"

Zpevn'ná plocha u koupali&t' od cesty na Her&pice – realizoval nájemce koupali&t' spolu s
brigádníkem obecního ú#adu

11 800 K"

Rampa u kostela – realizovali pracovníci obecního ú#adu

42 997 K"

Vybavení hasi"ské zbrojnice novou kuchy*skou linkou – realizovala firma

63 206 K"

Nát'r fasády hasi"ské zbrojnice, nové ozna"ení budovy – realizovala firma

32 116 K"

Celkem

CO PŘIPRAVUJEME PRO LETOŠNÍ ROK

2 331 307 K!

Veškeré plánování investičních akcí musí začít u financí, a proto i my se na ně podíváme.
Koncem loňského roku jsme na účtu obce měli cca 6 600 000Kč, které nám zůstaly na běžném účtu. Vzhledem ke špatným
prognózám ohledně covidové situace jsme byli, co se týče plánování investic na rok 2021 zdrženlivější, abychom se nedostali
do finanční tísně.
Na spořícím účtu máme stále částku 6 157 000 Kč, kterou necháváme jako rezervu pro případné investice do rekonstrukce
mateřské školy.
I s přihlédnutím k tomu, že končí naše volební období a my jsme měli plány, co bychom chtěli realizovat, je většina plánovaných investičních akcí zaměřena na splnění našich předsevzetí. Samozřejmě ne na vše by nám stačily vlastní finance, již nyní jsme
si zažádali o dotace a realizace některých naplánovaných akcí bude záviset na přiznání dotace.
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Název akce

Celková odhadovaná !ástka
na realizaci

Realizace - dotace

Chodníky v Mal!ch
Chaloupkách a pr"chod u OÚ

1 400 000 K#

Bude $ádáno o dotaci realizace je plánována i bez
získání dotace

Dokon#ení zpevn%n!ch ploch
na dvo&e OÚ v#etn% nového
oplocení

3 500 000 K#

Realizace bude hrazena z
vlastních prost&edk"

Oprava h&bitovní zdi

Cenová kalkulace se p&ipravuje Bude $ádáno o dotaci –
realizace v p&ípad% získání
dotace

Fitness h&i't%

462 341 K#
spoluú#ast obce v p&ípad%
dotace 106 059 K#

Bylo za$ádáno o dotaci –
realizace v p&ípad% získání
dotace

H&i't% v zahrad% základní 'koly 1 318 111 K#
spoluú#ast obce v p&ípad%
dotace 347 659 K#

Bylo za$ádáno o dotaci realizace v p&ípad% získání
dotace

Pokra#ování realizace zelen%

1 057 719 bez DPH

Hrazeno z dotace - ji$ p&iznané

Oprava komunikací u gará$í a
od pastou'ky k $elezni#ní trati

2 883 103 K#
spoluú#ast obce v p&ípad%
p&iznání dotace 576 621 K#

Bylo za$ádáno o dotaci –
realizace v p&ípad% získání
dotace

Rekonstrukce mate&ské 'koly a Projek#ní náklady v#etn%
'kolní kuchyn%, v#etn% nového nav!'ení cca 68 mil.
za&ízení a

Bude podána $ádost o dotace –
realizace bude v p&ípad% získání
dotace

Projekt na zpevn%né stání v
Mal!ch Chaloupkách a pod
ka'tanem ve Velk!ch
Chaloupkách

Zatím nemáme objednávku

Realizováno bude z vlastních
prost&edk"

Rekonstrukce pastou'ky

200 000 K#

Realizováno bude z vlastních
prost&edk"

Podíl na projektu na svazkovou 329 600 K#
'kolu ve Slavkov% u Brna

Realizováno bude z vlastních
prost&edk"

V!m%na oken a zateplení
stropu - restaurace koupali't%

Realizováno bude z vlastních
prost&edk"

Cenová kalkulace se bude
zpracovávat

STATISTICKÉ OKÉNKO

V roce 2021 se v Hodějicích narodilo 18 dětí, z toho 12 děvčat a 6 chlapců, zemřelo 12 spoluobčanů (5 žen
a 7 mužů). Do naší obce se přistěhovalo 42 obyvatel a odstěhovalo se 9 obyvatel. K 31. 12. 2021 žilo v Hodějicích
1088 obyvatel.
V roce 2021 žilo v naší obci 10 občanů starších 90 let (7 žen a 3 muži) - Voříšková Božena 94, Vrána Alois 94,
Brandýsová Julie 93, Kozlová Anna 92, Vrána Josef 92, Maláč Břetislav 91, Hrabovská Božena 91, Horáková
Antonie 90, Hladká Emílie 90 a Kozlová Božena 90.
L. Záleská
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SPOZ v Hodějicích založila dne 4. 12. 1967 p. uč. Marie Tichá
a byla zároveň první předsedkyní.
Sbor začal svou činnost v tomto složení: Zwilling Jaromír,
předseda Místního národního výboru, Tichá Marie, učitelka a předsedkyně sboru, Jelínek Jaroslav, ředitel školy, Poláčková Marie,
Mrázková Ludmila, Ševelová Ludmila, ředitelka MŠ, Kohoutková
Olga, účetní MNV. První přivítané děti v r. 1968 byly: Radka
Kohoutková, Roxana Kučerová, Lubomír Kučera, Blanka Šujanová.
Poslední přivítané dítě byla Petra Záleská.
Dne 10. 4. 1968 bylo první slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým za přítomnosti příslušníka Veřejné bezpečnosti.
Občanský průkaz obdrželi: Josef Derkač, Jiří Hrabovský, Jan Kolečko, Milan Kučera, Bohumil Májek, Milan Šmédek, František Valášek, Jarmila Brandýsová, Drahomíra Kučerová, Jindřiška Hrozová.
Dne 3. 7. 1968 byli pozvání do zasedací síně MNV starodůchodci,
aby obdrželi dekrety o zvýšení jejich důchodů. Jednotlivcům do 400
Kčs a manželům 600 - 700 Kčs.
Předvánoční beseda s důchodci byla připravena na neděli 22. 12.
1968 na 14. hodinu v pohostinství U Kachlíků, účast 150 důchodců.

Besedu finančně zabezpečilo JZD s Československým červeným křížem, kulturní program předvedli žáci školy. Důchodci byli pohoštěni
teplou klobásou, plzeňským pivem a balíčky cukroví. Beseda byla
zakončena filmem Řeka.
Členové SPOZ též navštěvovali spoluobčany při jejich šedesátinách a odchodu do důchodu a při dalších významných výročích.
Věnovali oslavencům malý dárek a květiny.
SPOZ - jak už bylo řečeno - byl založen v roce 1967, v prosinci
1993 končí činnost SPOZ po 26 letech. Prvním kronikářem SPOZ
byl p. František Funk, otec p. Marie Tiché. Předsedkyněmi SPOZ
byly p. Marie Tichá, p. Anna Winterová a p. Vlasta Braná. Sbor přivítal za dobu své existence 344 dětí, uspořádal 37 srazů, oslavil
39 významných výročí sňatku a 71 významných životních výročí.
Za jeho činnost mu byl udělen titul - Vzorný sbor pro občanské
záležitosti Jihomoravského kraje.
Toto je velmi stručný výtah z kronik SPOZ. Je toho mnohem více
doloženo fotografiemi. Kroniky a fotokroniky jsou uloženy na OÚ
v Hodějicích.
A. Winterová

Po letech otevírám obálku nadepsanou VZÁCNÉ DOPISY. Pročítám je znovu a znovu a moje myšlenky si oživuji událostmi před několika desítkami let. Mám před sebou hromádku dopisů od p. uč.
Marie Tiché a bylo by škoda se o některé s vámi nepodělit. Jejím
úmyslem bylo založit v Hodějicích Sbor pro občanské záležitosti a
vést jej. Byl to úkol velmi nevděčný, píše. Občané nábožensky založení nechtějí ani slyšet, že by přinesli své děťátko na MNV, kde by
mělo být slavnostně uvítané a přijato mezi hodějické občany. Uznávají jen křest církevní a pokládají za hřích nějaké občanské uvádění
do života.
Ledy a pochybnosti však brzy prolomí důstojnost obřadu v naší
zasedací síni. S. předseda Zwilling ve slavnostním, zakládající členové, členky ČČK, výzdoba, uvedení rodičů, květiny, dárky, hudba.
Překonala jsem jako vedoucí SPOZ vrozený ostych a za zvuku fanfár z Libuše vstupujeme poprvé se s. předsedou do slavnostně vyzdobené místnosti, píše p. Tichá. Obřad začíná. Vítáme rodiče, děti,
příbuzné. Děkujeme manželům za lásku, která přivedla jejich děťátko
na svět a mezi nás. Klademe v ně všechny naděje, aby vychovali
z toho malého drobečka správného občana Hodějic, dobrého člověka
a důstojného člena naší vlasti. Následují děti s písněmi a básněmi
a pak přistupují rodiče s dětmi složit slib a zapsat se do Kroniky
SPOZ.
Všichni odcházejí z prvního vítání radostni, spokojeni, plni nadějí a
dobrých předsevzetí. Vzpomínám ráda - píše p. Tichá - ráda přináším
lidem radost. Ráda vzpomínám na zájezdy po naší vlasti i do zahraničí, návštěvy divadel, rozuměli opeře i staří. Říkali: „Bylo to krásný
jako v kostele.“

Teď pravidelně sleduji v Hodějickém zpravodaji, jak vám ani staří
lidé nejsou lhostejní a pečujete o ně. Nikdo není osamocen, zapomenut. Členové SPOZ vás navštěvují, blahopřejí v den narozenin.
Uvádím vás Hodějické jako příklad na Domažlicku, že nezapomínáte ani na občany v Domovech důchodců.
Dokonce je provázíte i na poslední cestě. Je
krásné být hodějickým občanem. Čtu váš
Hodějický zpravodaj: komu se narodilo děťátko, kdo má kulaté výročí, kdo se vyučil,
maturoval, kdo vrcholí šedesátkou. Ale
i to smutné, kdo navždy odešel, abych si
pak jeho jméno přečetla na studené desce
hřbitova a s úctou se poklonila jeho památce.
Děkuji vám za všechno krásné, co
jsem s vámi prožila. Měla jsem vás
ráda. Škoda, že se nemohu vrátit
a musím jen zdáli sledovat vaše radosti a strasti. Buďte šťastni a mějte
se rádi.
Tolik vzpomínání na rok 1967
a další roky paní učitelky Marie
Tiché. Zemřela ve věku nedožitých
84 let dne 31. července 1997 ve
Lštění v jižních Čechách. Čest Její památce.
Na moji kolegyni p. učitelku M. Tichou mám ty nejhezčí vzpomínky.
A. Winterová

VZPOMÍNÁNÍ

POZVÁNKA NA VÝLET DO OKOLÍ

Do Slavkova se můžeme dostat po cyklostezce, další nová cyklostezka byla vybudovaná z Křižanovic do Rašovic. Cesta vede
kolem hřiště na kopanou, dětského hřiště, kolem tenisových kurtů, krásného osázeného rybníka s mokřadem. Nad rybníkem je
areál penzionu s restaurací, kde je možno zamluvit pohoštění společnosti.
Za penzionem budují nový rybník. Silnice vede do Jalového dvora kolem velkého rybníka s mokřadem, kde jsou dvě labutě
s mladými. Za rybníkem je Jalový dvůr, kde se chovají koně a ovce, které spásají stráně. Pod velkými smrky jsou stolky a lavičky
u restaurace. Na druhé straně je pět domů, za nimi je rybník. Za ním se na konci války zřítilo letadlo a uhořeli v něm čtyři letci.
Je tam postaven náhrobek. Údolí se jmenuje Studenec, jsou tam staré hráze asi šesti rybníků.
Když bude hezky, každý si může trasu projet nebo projít.
(Škoda, že nemám tužku Karla Čapka.)
S. Rybnikář
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ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ

Číslování domů nařídila v roce 1770 panovnice Marie Terezie, možná si tuto informaci někteří ještě ze školy pamatují.
Probíhalo velmi jednoduše, do vesnice přijelo vojsko a přidělovalo čísla po směru
hodinových ručiček - čili k nám přijeli od
Slavkova a postupně přidělovali čísla po
levé ruce, projeli dědinou, na jejím konci
se otočili, očíslovali druhou stranu, pokračovali kolem potoka Malými Chaloupkami a Velkými Chaloupkami zpět.
Komise rozdala čísla 1 - 79, víc domů
tehdy v Hodějicích nebylo.
Když ale procházíte dědinou, nejdou jednotlivá čísla za
sebou, nízká čísla často přeruší číslo přes stovku. Vysvětlení
je jednoduché - tyto domy vznikly rozdělením původních velkých selských usedlostí, jednomu domu zůstalo původní číslo
a druhému bylo přiděleno nové číslo, které bylo zrovna na
řadě. Tento postup je zachycen v pozemkových knihách uložených v Moravském zemském archivu v Brně. Dalo by se
říct, že podle čísel domů se dá vysledovat postup stavebního
rozvoje obce.
Ano, ale jen do určité míry. V současné době platí zákon
128/2000 Sb., který říká, že když proběhne demolice domu a
na jeho místě se postaví dům nový, nemůže mít číslo popisné
původního domu (i když stojí na stejné parcele, ve stejných
rozměrech). Před tímto zákonem ale situace rovněž nebyla optimální - čísla po zbořených nemovitostech byla přidělována

POČASÍ ROKU 2021

Výřez indikační skici z roku 1826, https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/989

novým domům, ať už byly postaveny v kterékoliv části obce
(např. původní domy č. 27 a 125 ležely v úplně jiné části obce,
než jsou současné domy těchto čísel).
Z mého pohledu jakožto kronikářky obce není dobrý ani
jeden způsob, ztratí se tak přehled o stavební kontinuitě obce.
Nebo když si někdo v kronice najde, že rodák NN se narodil
v domě č. A, ten dům je zbořen, znovu postaven, dostane č. B,
nikdo nebude vědět, kde ten dům vlastně stál.

V roce 2021 bylo zkolaudováno 8 rodinných domů, poslední přidělené číslo je 425, což samozřejmě neznamená, že
je v naší obci tento počet domů.
L. Záleská

Leden – začátek ledna byl teplý, v polovině měsíce se ochladilo až na -12 °C.
Únor – začátkem února se ochladilo, 8. 2. se vytvořila ledovka.
Březen – začátek března byl chladný, 21. 3. padal sníh, naopak konec března byl teplý, 31. 3. teplota dosáhla +23°C.
Duben – byl chladný, v tomto roce byl nejchladnějším od roku 1961.
Květen – od 10. 5. - 15. 5. bylo deštivo, 13. 5. silný vítr.
Červen – rána byla chladná, od 15. 6. přišla vlna veder. 21. 6. se přihnalo několik bouřek, které trvaly 3 hodiny. 24. 6. se nad Břeclavskem
a Hodonínem přehnalo tornádo.
Červenec – byl nejteplejším červencem za dobu měření, v červenci bylo celkem 7 bouřek.
Srpen – byl velmi deštivý, byla naměřena nejvyšší teplota v Evropě – na Sicílii 46,8°C. Bylo nejstudenější léto za 60 roků.
Září – začátek září byl teplý, od srpna byla půda nasátá vodou, takže se
špatně dostávaly ze země okopaniny.
Říjen – byl nejchladnější za 5 let.
Listopad – byl nejchladnější za 10 let.
Prosinec – na začátku prosince padal sníh, na konci měsíce se oteplilo.
31. 12. dosáhla teplota +11°C, byl to nejteplejší Silvestr za 90 let.

První sníh 14. 1. , 26. 11.
Největší mráz 12. 2. - 16°C
První bouřka 11. 6.
Nejvíce napršelo 5. 8. 56,5 mm

Srážky podle měsíců
Leden
34,4 mm
únor
28,4 mm
březen
12,4 mm
duben
14,8 mm
květen
63,2 mm
červen
70,3 mm

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Celkem srážek za rok 2021 – 539,6 mm.

71,8 mm
134,2 mm
15,0 mm
15,0 mm
44,2 mm
35,5 mm

F. Drápela
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DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD PODZIMU DO ZIMY

Hlavním cílem školy je vzdělávání žáků. Součástí výuky jsou však
i preventivní a vzdělávací programy, které pomáhají jinou formou děti
všestranně rozvíjet. Během uplynulých měsíců se nám podařilo uskutečnit tyto akce:
ŘÍJEN
Policie ČR ve škole
K důležitým preventivním programům pro děti patří i ty od Policie
České republiky. Tentokrát měli mladší žáci přednášku, jak se bezpečně pohybovat v dopravním provozu a bezpečně tak zvládnout
cestu do školy a starší žáci byli upozorněni na nástrahy, které je
mohou čekat na internetu. Teoretické přednášky byly doplněny ukáz-

kou policejní techniky na školní zahradě. Žáci si při ní mohli prohlédnout zásahová auta a vyzkoušet si výstroj policistů.
Halloween
Součástí osnov v předmětu anglický jazyk jsou svátky v anglicky
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mluvících zemích. K nejoblíbenějšímu mezi žáky patří Halloween,
který se slaví poslední říjnový den. V tento den přišly děti do školy
v kostýmech a během vyučování plnily úkoly, které byly spojeny
s tímto tématem.
LISTOPAD
Dítě a pes
Tato přednáška měla u dětí velký úspěch. Školu navštívil se svým
pánem německý ovčák Buddy. Tento pejsek je speciálně vycvičený
pro canisterapii. Takto vycvičená zvířata jsou velmi trpělivá a vhodná
pro práci s dětmi. Žáci si předvedli, jak se chovat k pejskům a jak se
zachovat při setkání s cizím psem. Na závěr se dobrovolníci mohli
s pejskem pomazlit.
Advent
Každoročně se na začátku adventu rozsvítí v naší
zemi tisíce vánočních stromů. Letos k rozsvícení toho
našeho v Hodějicích nacvičili žáci 3. a 5. ročníku
divadlo o narození Ježíška s koledami. Bohužel tato
akce se nemohla kvůli zhoršení epidemiologické situace uskutečnit. Děti tuto krátkou divadelní hru odehrály poslední prosincový den ve škole, kde od svých
spolužáků sklidily zasloužený potlesk.
PROSINEC
Mikuláš
Mikuláš je skutečná postava z historie. Byl to biskup, který během svého života pomáhal chudým
lidem. Ten současný nosí začátkem prosince hodným
dětem sladkosti nebo je kárá za jejich špatné chování.
Spolu s ním přichází i čert a anděl. Tato trojice přišla
i k nám do školy. U nás však čert neměl mnoho práce.
Pytel pro neposedy a zlobivce zůstal prázdný. Mikuláš s andělem děti pochválili a nadělili jim drobné
sladkosti a ovoce, děti jim na oplátku přednesly básničky.
Mach a Šebestová v brněnském divadle Radost
V předvánočním čase jsme se s žáky vypravili do divadla Radost
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v Brně. Divadelní zpracování
známé knížky - příběhů
Macha a Šebestové, žáků 3. B,
se dětem moc líbilo. V představení nechyběli ani spolužáci Kropáček, Pažout
a Horáček, paní Kadrnožková, paní učitelka a samozřejmě i pes Jonatán
a kouzelné sluchátko.

Lipka - ekologické centrum v Brně
Posláním Lipky je environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojoenvironmentálně
vání
příznivějších způsobů života,
tj. způsobů ohleduplných k životnímu prostředí. I my ve
škole se snažíme takto chovat:
třídíme odpad, sbíráme starý
papír, recyklujeme různé věci,
a proto jsme se rozhodli toto centrum navštívit a zúčastnit se některých jeho programů. Pro mladší děti jsme vybrali program Hospodářství u Šnofouse a těm starším Zabalené Vánoce.
Starší děti si prostřednictvím různých praktických činností oživily
vánoční zvyky a tradice. Také se dozvěděly, jak zažít Vánoce, které
by byly šetrnější k přírodě. Pomocí přírodních materiálů umotaly
svíčky, vyřezaly vánoční
ozdoby a ukázaly si, jak zabalit dárky bez balicího papíru
a plastových ozdob. Vánoční
atmosféru nasály výrobou lodiček z ořechových skořápek.
Na závěr si spletly a upekly
vánočku.
Menší děti se pomocí pohádky zamyslely nad tématem
životních potřeb domácích
zvířat. Seznámily se s původem některých potravin,
stloukly si máslo ze smetany
a kreslily husím brkem.
Programy v centru Lipka se
dětem moc líbily a byly vítaným zpestřením předvánočního týdne.

zpívali jsme si koledy. Poté děti dostaly pod stromečkem malé dárečky. S přáním všeho dobrého v příštím roce jsme se rozešli domů
a začaly vytoužené vánoční prázdniny.

Hodně zdraví a štěstí v roce 2022 přejí všem obyvatelům Hodějic žáci a kolektiv zaměstnanců základní školy

Posledním dnem ve škole
před Vánoci byla středa 22.
12. V tělocvičně jsme zhlédli
nacvičené divadelní představení o narození Ježíška a za-

Základní škola Hodějice zve všechny budoucí žáky, bývalé žáky i širokou veřejnost na Den otevřených dveří,
který se bude konat 24. 3. 2022 od 14, 00 do 17, 00 hodin. Můžete si prohlédnout prostory školy, ukázky výukových
pomůcek, výstavku žákovských prací a zavzpomínat si u fotek ze života školy. Všichni jste srdečně zváni, těší se zaměstnanci školy.
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VÁNOČNÍ HRA PRO DĚTI

I letos jsme chtěli vánoční čas zpestřit našim dětem hrou v rámci
obce. Hra byla určena pro děti starší 2 let a probíhala od 15. 12. 2021
- 3. 1. 2022. Pro přípravu jsme využili zbylý materiál, který byl zakoupen na tisk medailí na olympiádu. Zuzana Suchánková vybrala
návrh symbolů na stanoviště, v počítači je upravila a vše vytiskla na
3D tiskárně. Celkem 10 zlatých baněk s vánočními a zimními motivy
bylo vytištěno, doplněno červenou mašli a opatřeno zápichem do
země, který obstaral pan Jiří Suchánek. Ke hře byla vytvořena Zuzanou Suchánkovu herní karta, na které byl příběh a prosba od Mikuláše, který chtěl pomoci s nalezením 10 zlatých baněk, které v obci
díky čertíku Nezbedovi při Mikulášské jízdě ztratil. Karta pro menší
děti obsahovala obrázky, které byly i na zlatých baňkách, a osmisměrku ve tvaru vánočního stromku, kterou měly děti, ty menší třeba
i s pomocí rodičů, vyluštit. Zaměstnanci obecního úřadu připravené
symboly hry rozvezli po obci, hrací karty jsme předali dětem v základní i mateřské škole, zbylé byly ponechány k vyzvednutí ve ves-
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tibulu obecního úřadu a hra mohla začít. Smutným okamžikem této
hry je to, že hra byla připravena pro děti, a právě děti se nám na jednom stanovišti pokusily tuto hru pro ostatní děti zkazit tím, že baňku
dvakrát sebraly a odnesly si ji. Naštěstí byli viníci odhaleni a baňka
se vrátila brzy na své původní místo a hra tak mohla proběhnout.
Dárky za splnění úkolu (foukací fixy a šablony s vánočním motivem)
za vyluštěnou tajenku si mohly děti vyzvednout v kanceláři obecního úřadu do 15. 1. 2022. Nejrychlejší účastnice si přišla dárek
vyzvednout již 17. 12., a tak mohla tento dárek ještě využít pro vytvoření např. přáníčka pro rodinu nebo kamarády. Děkuji všem, kteří
se na přípravě a realizaci hry podíleli a děkuji i majitelům nemovitostí, před které jsme umístili symboly naší hry (Schieblům, Dohnalům, Moravčíkům, p. Slámové, Kyselkům, Haičmanům, Kežlinkům,
Pitákům). Celkem jsme rozdali 108 karet a dárky si přišlo vyzvednout 41 dětí. Mikuláš všem dětem děkuje za nalezení ztracených
baněk. Ilustrace pro vánoční hru byly použity se souhlasem autorky
Venduly Hegerové, děkujeme moc.
(www.obchudekvendula.cz)
B. Suchánková

LAMPIONOVÝ PRŮVOD V HODĚJICÍCH

29.10. 2021 jsme pořádali večerní vycházku s lampiony. V čele
průvodu vezli pracovníci obecního
úřadu nazdobený a nasvícený veliký lampion a za nimi šly děti se
svými rodiči a prarodiči. Účast
byla hojná, lampionový průvod je
vždy oblíbenou akcí. Vycházka začala za místní sokolovnou, vedla
po hlavní ulici k obchodu a průvod
došel až na koupaliště. V restauraci na koupališti bylo možno zakoupit něco teplého k zahřátí a děti
dostaly odměnu za účast - strašidelnou mandarinku a halloweenské perníčky. Děkujeme všem
organizátorům této akce a příští
rok na viděnou.
Vlaďka Durdová
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MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
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V letošním roce, který nepřál pořádání hromadných akcí, jsme se rozhodli mikulášskou nadílku pro děti
uskutečnit, byť v jiném pojetí, než bývalo dříve zvykem. Vzpomněla jsem
si na některé připomínky občanů před
lety, kdy bylo řečeno, že pořádáním
Mikuláše za sokolovnou v předvečer
Mikuláše se vytrácí původní zvyk návštěva přímo u dětí doma. A to bylo
nápadem pro uskutečnění Mikulášské
jízdy. Jízda se konala 5. 12. v podvečer a Mikulášský průvod prošel velkou částí naší obce. Děti z ulic, kam
jízda nezavítala, mohly přijít na trasu,
kudy Mikuláš projížděl, a nebyly tak
ošizeny o drobnou nadílku. I do pořádání této akce zasáhla vyšší moc a Lucifer, který každoročně přichází s Mikulášem, se nemohl jízdy zúčastnit. Mikuláš se dvěma
anděly a cháskou nezbedných čertů,
avšak s hodnou a přívětivou čerticí,
vyšel v 17 hodin od obecního úřadu
určeným směrem. Vyjel s nimi i Zdeněk Musil se svým spřežením haflinských koní, kteří měli na sobě postroje
s rolničkami. Vzhledem k padajícímu
mokrému sněhu, který může poškodit
jak postroje, tak kočár, namokne kočí
i polstrované části kočáru, byl doprovod s koňským spřežením jen po část
cesty a zbylou obchůzku absolvovala
skupina pěšky. Čerti strašili, čertice je
odháněla, kde to nebylo až tak třeba,
Mikuláš si vyslechl básničku, písničku
nebo slib, že se děti polepší, a andílci
předávali drobný balíček. Bylo připraveno celkem 90 balíčků, které nám
běžně při pořádání Mikuláše za sokolovnou postačovaly. V rezervě jsme
měli ještě balíčky gumových medvídků, celkově jsme předali sladkou odměnu 125 dětem. Je vidět, že změna v typu pořádání této
akce nám přináší další zkušenost, kterou je potřeba mít do budoucna na
paměti. Mikulášská jízda probíhala až
téměř do osmé hodiny večerní a po
naší obci družina nachodila 5 km.
Děkuji moc za pomoc všem, kdo se
na přípravě i samotném konání akce
podíleli - Mikuláši, čertům i čertici
a andělům a Zdeňku Musilovi. Za
pomoc s přípravou balíčků, do kterých
jsme zabalili perníčky od dětí a kolektivu mateřské školy na původně připravované rozsvícení vánočního
stromu, děkuji Terezii a Kristýně Hrabovské a paní Durdové.
B. Suchánková
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MLADÍ HASIČI

V listopadu 2021 jsme znovu po několika letech obnovili činnost
mladých hasičů. S dětmi se scházíme každé pondělí buď v hasičské
zbrojnici nebo v tělocvičně ZŠ. První listopadový den roku 2021 se
sešlo 24 mladých hasičů ve věku od pěti do jedenácti let. První společné hodiny jsme se věnovali vzájemnému seznámení, tématu, jak
se chovat při požáru a že všichni by měli „táhnout za jeden provaz“.
S dětmi jsme se pak postupně začali připravovat na závody požární
všestrannosti pro mladé hasiče, hry s názvem Plamen. Učíme se znát
značky PO, zkoušíme vázání uzlů a připravujeme se na zdravovědu
a topografii. Dětem jsme ukázali hasičskou techniku a projeli se
s nimi v hasičském voze. V prosinci nás také překvapil Mikuláš
s čertem, a protože jsou naše děti hodné a pilně se učí, dostaly
od andělů každý balíček plný dobrot. Ale abychom se pořád jen
neučili, hrajeme spolu i různé hry, běháme přes překážkovou dráhu,
snažíme se pořád hýbat. Nejoblíbenější činností našich mladých hasičů je vybíjená. Na jaře, jak počasí dovolí, začneme s dětmi navštěvovat také hasičské cvičiště a budeme pokračovat s nácvikem
požárního sportu. Při procházce kolem hasičské zbrojnice si můžete
naše mladé hasiče prohlédnout na koláži, kterou jsme s dětmi vytvořili.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali za podporu hasičskému
sboru a kolektivu ze ZŠ v Hodějicích.
Z. Suchánková
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KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU DANIELIS
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Dne 27. 12. po 18. hodině a doznění zvonů na kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích začal zhruba pro 100 příchozích posluchačů koncert
Komorního pěveckého sboru Danielis. S koledami a vánočními písněmi jsme se proletěli několika zeměmi světa (Anglie, Polsko, Španělsko)
a několika stoletími (od středověku až po současnost). Vyslechli jsme nádherně zpívané písně v latině, angličtině, polštině, španělštině
i češtině za doprovodu kytary, kláves, saxofonu, bubnu, violoncella a dalších menších hudebních nástrojů. Sbor Danielis má ve svém repertoáru známé i méně známé písně, většinu z nich ve vlastním upraveném aranžmá. Některé písně byly svižné a veselé, jiné pomalejší, píseň z vlastního repertoáru „Ježíšek“ byla jedna z těch, které vám vykouzlí úsměv na tváři. V závěru koncertu zazněla poklidná „Tichá noc“, a i když
si někdo nezpíval v průběhu koncertu s účinkujícími, poslední koledu koncertu „Narodil se Kristus Pán“ zpívali všichni přítomní a ve
stoje. Povánoční čas, svátečně vyzdobený kostel a skvěle připravený repertoár byly alespoň pro mne krásným uměleckým zážitkem a moc se
těším na další setkání.
B. Suchánková a Stanislav Pacner
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Tříkrálová sbírka v naší vesnici probíhala v sobotu 8. 1. 2022. Po vesnici se vydalo pět skupin koledníků, kterým
se podařilo vybrat částku 39 470 Kč. Jednu pokladničku jsme umístili v místním obchodě pro ty dárce, které naši koled-

níci nezastihli doma. Konečná vybraná částka je 40 130 Kč. Děti zpívaly s chutí a někteří z nás měli to štěstí,
že si mohli vyslechnout známou koledu My tři králové i na saxofon v podání Víta Holoubka. Děkujeme koledníkům
za jejich snahu a dárcům za projevenou štědrost.
Vlaďka Durdová
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ZPRÁVIČKA Z MŠ

Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné trumfy.
Dny jsou stále kratší, země se zahaluje do temného roucha
dlouhých nocí, dává tušit příchodu bělostného období - zimy.
Tento čas je časem adventním. V tomto období má svátek několik významných světců a s těmito dny je spojeno mnoho
zvyků, pověr a magických praktik. Naše děti jsme průběžně
seznamovali s pranostikami, učily se básničky, koledy
a vánoční písně. Na Svatou Barboru paní učitelky nařezaly
větvičky třešně (barborky) a pozorovali jsme nalévající se
pupeny a později i květy.
Na Svatého Mikuláše nás navštívil Mikuláš a jeho družina.
Děti měly připravené říkanky a písničky, také malovaly
obrázky, hlavně čertovi, aby ho obměkčily (a někteří moc
dobře věděli proč). Paní učitelky podpořily děti v osobní
statečnosti, výsledkem bohaté mikulášské nadílky nebylo
a nemělo by být vyděšené dítě. Určitě chceme, aby děti i v dospělosti na Mikuláše, anděla a čerta rády vzpomínaly.
Dětem jsme také přiblížili lidové zvyky a pověry, vážící se
k legendě o svaté Lucii.
Hlavní náplní činností v tomto období očekávání bylo
tvoření a nácvik besídky pro rodiče. Děti vyráběly adventní
věnce, svícny, andílky a přáníčka, která si odnášely domů.
Besídky v obou třídách jsme natáčeli a zveřejňovali na facebooku, kde je rodiče mohli zhlédnout v uzavřených skupinách.
Ježíšek i v letošním roce na naši školičku nezapomněl, nadělil dětem mnoho dárků, ze kterých měli všichni radost.
Ráda bych také poděkovala sponzorům letošních Vánoc.
A byli to: Rostěnice a. s., pan František Merta - Požární
servis a hodný tatínek Lilianky Konečné, který dětem věnoval nové luxusní odrážedlo.
Do nového roku přejeme dětem, rodičům a všem spoluobčanům mnoho úspěchů a radosti, hlavně zdraví a co nejméně
omezení.
Miroslava Horáčková
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SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
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Náš kamarád, sokolík Pepík, si pro nás připravil netradiční adventní
kalendář plný zajímavých pohybových a kreativních činností, kterými jsme děti
jednak motivovali k pohybu a také jim zpříjemnili čekání na Ježíška.
S kobylkou Emilkou jsme trénovali přirozené cviky - chůze po obrubníku,
bruslení a chůzi pozpátku.
S opičkou Haničkou jsme se zdokonalovali v obratnosti - vytvořili jsme si
překážkovou dráhu z plyšáků; udělali jsme rampouch a váleli sudy; ve sněhu dělali andělíčka; skákali jsme snožmo se svým oblíbeným plyšákem a postavili,
přelezli a podlezli jsme překážky.
Ježeček Mareček nám ukázal, co vše se dá dělat s míčem - zahrát si kuželky; přehodit a chytit míč; házet s míčem na cíl a také si vyrobit papírovou kouli a plnit
úkoly i s ní.
S veverkou Věruškou jsme poznali něco nového - za „domácí úkol“ měly děti
s maminkou upéct cukroví; naučili jsme se novou vánoční písničku; postavili
a nakreslili jsme si sněhuláka a jeho rodinu a společně jsme nakrmili ptáčky.
Beruška Danuška nás zapojila do netradičních činností - doma s rodiči si
děti vyrobily papírové vločky a dárek pro babičku a dědečka. V MŠ jsme si společně vyrobili vánoční řetěz, který se stal ozdobou našeho vánočního stromečku.
Do úkolů se děti zapojovaly s radostí a nadšením,
v adventním kalendáři jsme odškrtávali splněné úkoly
a každý den se více a více těšili na Štědrý den.
Kateřina Novotná

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI
V MŠ - WORKSHOP „HŘEBÍČKY
A KLADÍVKO“

Workshop byl první technickou aktivitou pro předškoláky
s cílem prakticky jim představit práci s různými materiály, seznámit je s pracovním nářadím. Děti si nacvičily zatloukání
a vytahování hřebíků, pracovaly pod vedením lektora Patrika
Hrozka a za doprovodu pedagogů. V rámci tohoto workshopu
si děti za pomoci předpřipravené šablony mohly vytvořit také
vlastní výrobek. Materiál a nářadí zajistil realizační tým MAP
II. Akce byla hrazena z projektu, pro děti MŠ v ORP Slavkov
u Brna a byla zdarma.

MYSLIVECKÝ SPOLEK HODĚJICE

Myslivecký spolek Hodějice má v současné době 16 členů a jednoho
adepta v přípravě na složení mysliveckých zkoušek. Máme radost, že
se nám daří naší činností oslovovat nové členy a náš spolek omlazovat
a rozšiřovat členskou základnu, zvláště v době, kdy z hlediska mysliveckého vyžití dochází v posledních letech opět k výraznějšímu úbytku
zvěře drobné, především bažantí.
Vzhledem k tomu je hlavní úlohou našeho spolku především péče
o zvěř a zlepšování podmínek pro zvěř. Výrazně tomuto účelu napomáhá již zrealizovaný biokoridor, který se táhne od Žlebů až nad bývalý areál JZD a byl vybudován Obecním úřadem. Náš spolek také již
druhým rokem obhospodařuje vlastní políčko v prostoru Hatí, snažíme
se ho osívat plodinami vhodnými pro drobnou zvěř, které zároveň poskytují vhodný přirozený úkryt. Pokračujeme také se sečením přírodní
památky Návdanky, kde jednak můžeme přizpůsobit dobu sečení tak,
aby nemělo vliv na vyvádění mláďat zde přítomné zvěře, ale je také významným zdrojem finančních prostředků našeho MS, neboť se jedná
o dotační program Jihomoravského krajského úřadu ke zlepšování přírodního prostředí.
V průběhu roku 2021 se nám naskytla možnost získání pronájmu objektu pastoušky od obce. Jelikož zde již několik let pořádáme naše společná posezení po honech a další společné akce, jako jsou například zkoušky loveckých psů, rozhodli jsme se tento objekt získat a ve spolupráci s obcí (jako vlastníkem objektu) zajistit jeho částečnou rekonstrukci, aby zde vzniklo kulturnější prostředí jednak pro naše akce, ale po
dokončení oprav nabídneme tyto prostory i ostatním zájemců pro pořádání např. rodinných oslav. Vzhledem k rozsahu oprav se pro nás jedná
bezesporu o nejnáročnější akci za poslední roky a bude vyžadovat mnoho brigádnických hodin našich členů, ale věřím, že tím konečně náš spolek získá důstojné prostory pro svoji další činnost.
Antonín Šimoník, předseda MS
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STOLNÍM TENISTŮM HODĚJIC SE V SOUTĚŽI DAŘÍ

Oba týmy oddílu stolního tenisu Hodějic jsou po polovině sezóny v popředí svých soutěží. A tým je na prvním místě okresního
přeboru, když desetkrát zvítězil a jen jednou remizoval s bučovickým A týmem. B tým je čtvrtý v okresní soutěži II. Sedmkrát zvítězil, dvakrát remizoval a jen dvakrát prohrál. Děkujeme všem příznivcům stolního tenisu za podporu.
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Z-BOX ZAHÁJIL ČINNOST V NEJVYTÍŽENĚJŠÍM OBDOBÍ

Od 23. listopadu 2021 funguje u obecního úřadu Z-BOX, do kterého si můžete nechat zasílat své balíčky a pomocí aplikace
v mobilu vyzvednout. Dle sdělení firmy bylo v měsíci prosinci vyzvednuto z našeho Z-BOXu 164 zásilek (cca 8 zásilek denně).
Pro srovnání - Balíkovnou prošlo ve stejném měsíci 169 balíčků. Jsme rádi, že tyto služby využíváte.
L. Záleská
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY POKRAČUJÍ

Komplexní pozemkové úpravy byly formálně zahájeny v prosinci
2020 na základě žádostí vlastníků zemědělské půdy v k. ú. Hodějice.
V roce 2021 probíhaly přípravné práce administrativního charakteru.
Pracovníci Státního pozemkového úřadu, Pobočky Vyškov, komunikovali s dotčenými orgány a obcemi. Dále pozemkový úřad v zadávacím řízení, dle zákona o zadávání veřejných zakázek, vybral
zpracovatele firmu GEOREAL spol. s r.o. a uzavřel s ním smlouvu
o dílo. Tento odborný zpracovatel bude celý návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hodějice vytvářet.
Co nás čeká v letošním roce?
1) ÚVODNÍ JEDNÁNÍ s volbou sboru zástupců vlastníků pozemků
Pozemkový úřad na jednání pozve písemnou pozvánkou účastníky
a další vlastníky pozemků zemědělské půdy v předpokládaném
obvodu pozemkových úprav (ne všechna zemědělská půda bude
pozemkovými úpravami dotčena). Toto hromadné jednání se uskuteční pravděpodobně ve 2. čtvrtletí ve vhodném prostoru přímo v Hodějicích. Účast není povinná, ale je pro vlastníky důležitá v jejich
vlastním zájmu. Vlastníci půdy se mohou nechat zastupovat na
základě písemného zmocnění. Na úvodním jednání se představí
zástupci pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a firmy GEO-

POPLATKY NA ROK 2022

leden 2022

REAL. Zúčastněné seznámí se smyslem a cíli pozemkových úprav,
s jejich zásadami a s tím, jak budou pozemkové úpravy dále postupovat. Bude také prostor pro dotazy a diskusi. Důležitou součástí tohoto jednání je volba sboru zástupců vlastníků pozemků, poradního
orgánu, který má v dalším procesu důležitou funkci. Z úvodního jednání vznikne zápis rozesílaný všem účastníkům.
2) PODROBNÝ TERÉNNÍ PRŮZKUM A ZEMĚMĚŘIČSKÉ
ČINNOSTI
V průběhu roku (zhruba od dubna do prosince) budou pověření
pracovníci firmy GEOREAL, v menší míře i zaměstnanci pozemkového úřadu a katastrálního úřadu, provádět průzkumné a geodetické
práce v území a v nezbytné míře při tom vstupovat na volně přístupné
pozemky. Tito pracovníci budou mít písemné pověření, které jsou
povinni na vyžádání spolu s průkazem totožnosti předložit, jejich
seznam bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
V podzimním období pak bude probíhat speciální zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav. Vlastníci, jejichž pozemky jsou
z pohledu pozemkových úprav umístěny na důležitých místech (důležitých hranicích), budou písemně vyzváni k účasti na zjišťování
hranic jejich pozemků v terénu.
E. Kremláčková, L. Záleská

Svoz komunálního odpadu
Poplatek za psa

700,- Kč / osoba přihlášená k tr. pobytu nebo za nemovitost
1. pes 100,- Kč
další pes 150,- Kč
Obecní zahrádka
min. 50,- Kč
Poplatky se budou vybírat od 16. 2. do 31. 3. 2022, můžete je zaplatit i na účet 5626731/0100, jako VS uveďte číslo domu. Známku
na popelnici Vám pak vhodíme do schránky. Pokud budete platit více věcí (např. popelnici a psa), napište toto prosím do zprávy pro
příjemce.

Dále můžete na OÚ vyřídit:
Přihlášení k trvalému pobytu
50,- Kč
Ověření podpisu
30,- Kč
Ověření listiny
30,- Kč za stránku A4

agenda CzechPointu dle sazebníku,
např. výpis z rejstříku trestů
100,- Kč
výpis z katastru nemovitostí dle počtu stránek min. 100 Kč
kopírování
2,- Kč za stránku A4

Obec vlastní na obecních pozemcích ovocné stromy, které si můžete v létě za drobný poplatek na OÚ zarezervovat a sklizeň provést
vlastními silami.

BeActiv - DAY

V rámci mezinárodního týdne pohybu uspořádala Česká komora fitness - BeActiv DAY - den otevřených dveří fitness. Tato akce proběhla po celé ČR převážně ve čtvrtek 23. 9. 2021.
Lucie Cenková, která vede své hodiny v naší obci, neváhala a do akce pro zdravý život a podporu
pohybu se přihlásila. Uspořádala cvičební odpoledne jak pro dospělé, tak pro děti. Veřejnost si tak
mohla zdarma vyzkoušet 4 různé lekce pod jejím vedením.
Akce byla velmi dobře organizačně připravena a i přes počáteční menší účast, kde byly převážně
stálé účastnice cvičení, se nakonec očekávaná kapacita naplnila i novými tvářemi, které byly zvědavé
hlavně na Tabatu a Body Step. Tempo cvičení bylo velmi svižné, energie cvičitelky a její výdrž
byla obdivuhodná. Tato akce byla výborným způsobem, jak případným zájemcům o pohyb představit různé druhy tréninků během jednoho odpoledne.
A protože je pohyb velmi důležitý již u našich nejmenších, bylo dobrým nápadem, že akce byla
doplněna pohybovými aktivitami s Verčou. Účastnice s dětmi měly výhodu dopřát pohyb nejenom sobě, ale i svým dětem.
L. Cenková, Z. Suchánková
Zapojte se i Vy do skupinových lekcí, které probíhají každé pondělí a čtvrtek (Body-Step,
Tabata, Kruhový trénink…)
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