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Rozsvícení vánoãního stromu

Rozsvícení
vánočního
stromu
Dne 25. 11. 2016
jsme slavnostně
zahájili adventní
čas rozsvícením
Rozsvícení vánoãního stromu
vánočního stromu
před obecním úřadem. Nechybělo
každoroční vystoupení pana
Mikulášská nadílka
S. Otépky a jeho synů a také
Mikuláš s Luciferem a jejich pomocnídětí ze základní školy.
ci opět dorazili i do Hodějic. Děti si
Cukroví pro vás letos napekla
s nimi zazpívaly a jako každý rok zazněděvčata „seniorky z horního
ly sliby o polepšení, hodné děti dostaly
konce“ a tekuté občerstvení
dárek a hříšníci se napravili. Snad jim to
připravila děvčata pod vedevydrží a těšíme se příští rok na společné
ním paní Kolečkové. Všem
shledání.
jim moc děkuji.
(pokračování na straně 2)
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Akce obecního úřadu Hodějice
Vánoční setkání s občany
Dne 16. 12. 2016 se uskutečnilo vánoční
setkání s občany v místní vánočně vyzdobené sokolovně. Začátek patřil panu
starostovi J. Floriánovi a paní místostarostce I. Stuchlíkové. Kulturní vystoupení
zahájila N. Dohnalová a sestry M. a T.
Janů hrou koled na housle, poté děti z mateřské děti předvedly velmi pěkné vánoční
pásmo, přišly zatančit dívky z tanečního
kroužku zumba a nechybělo muzikantské
vystoupení rodiny Otépkovy – tentokráte
s dívčí posilou K. Petříkovou. K poslechu

a k tanci zahrála také hudební skupina
Kozlaňáci, která se všem moc líbila. Nechybělo občerstvení a vánoční dárek v podobě kalendářů. Snad se vám setkání líbilo a příští rok opět dojdete.
Všechny naše připravované akce najdete na webových stránkách, plakátech

a jsou rozesílané sms zprávami – stačí nahlásit telefonní číslo na OÚ v Hodějicích.
Děkuji všem, kteří nám pomáháte
a zvláštní poděkování patří našim „klukům z radnice“, kteří, i když se o tom
moc neví, jsou oporou každé akce.
Mgr. Vladimíra Durdová

Vystoupení dûtí na setkání s obãany

Zprávička z mateřské školy
Advent, neboli čekání na příchod, znamená v rozšířeném překladu přiblížení
se. Jeden druhému i dávným příběhům.
I my s dětmi v mateřské škole jsme
hledali rozličné prostředky, způsoby
a motivace, které by nás mohly spojovat
a sbližovat. Jednou takovou možností
jsou staré zvyky a obřady.
Vánoční atmosféru jsme zahájili společným pečením perníčků. Celá školka
voněla perníkovým kořením a šikovné
děti upečené tvary zdobily dle vlastní
dětské fantazie. Však nám je také pochválil pan Mikuláš, který přijel v kočáru
i se svou družinou. Děti jim zazpívaly,

zarecitovaly a byly také náležitě odměněny. Děkujeme milé paní Komárkové,
která našila na dobroty krásně zdobené
pytlíčky. Dětem byla vyprávěna legenda
o svatém Mikuláši, vyráběli jsme společně čerty, malovali andílky a postupně
zdobili třídy a chodbičky tematickými
výrobky.
Předvánoční čekání jsme si krátili nácvikem programu na vystoupení při setkání občanů. Děti hravou formou ztvárnily biblický příběh narození Ježíška
v Betlémě, kde nechyběli andělé, betlémská hvězda, otec Josef, maminka Marie
a rozpustilá zvířátka, která chtěla Ježíška

hlídat. Vyráběli jsme vánoční přáníčka,
ozdoby a chodili na zimní procházky pozorovat světýlka a vánoční výzdoby
domů. V posledním týdnu v prosinci
jsme se s dětmi těšili na Ježíška v duchu
tradic. Pouštěli jsme lodičky se svíčkami,
házeli střevíci, rozkrajovali jablíčka,
louskali ořechy a dokonce jsme společně
věštili budoucnost pomocí lití olova.
A že byli všichni hodní, Ježíšek opět
štědře naděloval. Radost z nových hraček a pomůcek pro vzdělávání byla obrovská.
Miroslava Horáčková
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Krátké ohlédnutí hasičů za uplynulým rokem
Opět na sklonku roku přišel čas
ohlédnout se a hodnotit. Jaký byl
rok 2016 a jaký by měl být ten
další? Vždy je dobré, když je za
naším konáním vidět určitý posun a my můžeme hovořit o malých i velkých vítězstvích.
Nová sportovní sezona se rozeběhne za několik málo týdnů, ale
ještě se stále ohlížíme za tou uplynulou. Hodnocení nám pomůže
připravit se a určit si cíle pro sportovní rok následující. Mladí hasiči
se pilně učí a zdokonalují ve vázání
uzlů, aby v OPEN LIZE uspěli co nejlépe.
I když by někdo mohl označit vítězství
v lize za jednoduché, myslím si, že vítězství v jakékoli dlouhodobé soutěži je úspěch. Je to celoroční soutěž a nikdy přesně
nevíte, co může výsledek ovlivnit (zranění,
výkyvy výkonnosti atd.) Určitě toto vítězství nepřeceňujeme, ale je to dobrý výsledek naší práce. A co to stojí? – úsilí, čas, trénink a to hlavní – věřit si. Když to
překonáš, zažiješ spoustu adrenalinu,
úžasný pocit a spoustu nových lidí.
Nebaví tě sedět doma a máš chuť se hýbat? Chceš si vyzkoušet zajímavý sport?
Ozvi se a přidej se k nám.
Hasičské závody mají v Hodějicích
dlouholetou tradici. Zajímavostí je, že se
všechny tyto závody odehrály na různých
drahách, například na asfaltě v ulici ke
škole, na hřišti za sokolovnou, v ulici před
hasičkou, na dědině před obecním úřadem a letos již po druhé na cvičišti s rychlým náběhem a tvrdým travnatým povrchem. V letošním roce se návštěvníci
setkali s jednou novinkou. Zakoupením
ozdobné stužky (které věnovaly naše
členky) za dobrovolný obnos mohli přispět dětskému domovu LILA Otnice. Tato
dobrovolná akce vynesla částku 11.706 Kč,
všem sportovcům a divákům, kteří přispěli, srdečně děkujeme.

Citace z dopisu:
Vážení přátelé, z celého srdce Vám děkuji za finanční dar pro děti našeho domova. Děkujeme za obětavost a vstřícnost,
se kterou jste zorganizovali pomoc našemu
Domovu. Za LILA Domov pro postižené
děti Otnice, p. o.
Mgr. Ludmila Pšenáková
Ředitelka domova

Medaili HZS Jihomoravského
kraje převzal velitel jednotky Ladislav Kolečko. SDH Hodějice obdrželo plaketu HZS Jihomoravského kraje, kterou převzal
Mgr. Lukáš Moravčík. Ocenění
předal ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán spolu
s hejtmanem Jihomoravského
kraje JUDr. Michalem Haškem.
Kromě zásahů se členové jednotky i sboru pravidelně zúčastňují školení a výcviku a také reprezentují sbor v požárním
sportu. Dále členové pracují na průběžném udržování akceschopnosti veškeré
techniky či jejich případných opravách,
na údržbě zbrojnice a cvičiště, jako hnojení, vertikutace, pravidelné sečení, rovněž jsme pomáhali se sečením travnatých ploch na koupališti. Chtěli bychom
tedy na závěr poděkovat za aktivní práci
všem členům sboru, vedení obce, sponzorům a přání mnoha úspěchů v pracovním i osobním životě. Do Nového roku ať
slouží zdraví pevné, žádná blbost s ním
pak už nehne. Štěstí, radost ze života, to
už samo přijde, hlavně ať ten první krok
na jedničku vyjde. Všechno nejlepší přejí
hasiči Hodějice.

Udílení ocenění
V pondělí 31. října 2016 se u příležitosti
státního svátku 28. října udělovaly v reprezentačních prostorách vily Löw-Beer
v Brně medaile HZS České republiky
a HZS Jihomoravského kraje.
Z pátku na sobotu
27. 5. a 28. 5. postihly
naši obec silné přívalové srážky. Při řešení
následků byla zásadním způsobem využita pomoc místní
jednotky JSDHO Hodějice a členů SDH
Hodějice. Společným
úsilím a vysokým
pracovním nasazením na místě zásahu
se podařilo zmírnit
Odpoãinek po odklízení následkÛ povodnû
následky.

Hasiči předali medaili starostovi obce Hodějice
Ředitel HZS Jihomoravského kraje plk.
Jiří Pelikán udělil medaili HZS Jihomoravského kraje starostovi obce Hodějice Jiřímu Florianovi za vynikající spolupráci
v průběhu řešení jarních přívalových srážek na území obce Hodějice. Protože se
Ing. Jiří Florian nemohl zúčastnit slavnostního předání medaile, které se uskutečnilo 31.10. 2016 v reprezentačních prostorách vily Löw-Beer v Brně, převzal ji
dnes z rukou ředitele územního odboru
Vyškov plk. Václava Kováře a velitele stanice Slavkov u Brna por. Kamila Jaborníka.

Starosta obce Hodějice Ing. Jiří Florian
se velmi intenzivně a aktivně zapojil do

záchranných a likvidačních prací v obci
po přívalových srážkách 27. 5. 2016. Díky
jeho osobnímu enormnímu nasazení
a pomoci při koordinaci nasazených sil
a prostředků bylo zajištěno efektivní využití jednotek hasičů na území obce od 27.
5. do 29. 5. 2016. Svým osobním přístupem, vysoce nad rámec povinností starosty obce, velmi pozitivně ovlivnil řešení
mimořádných událostí na území obce
a přispěl tak k zamezení nárůstu škod na
majetku občanů stejně tak i k rychlému
obnovení bezpečného stavu odtokových
systémů na území obce Hodějice.
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Vánoční tvůrčí dílnička
Již šestým rokem se uskutečnila předvánoční tvůrčí dílnička v Hodějicích. Ve
zrekonstruovaných prostorách na obecním úřadě se sešlo 21 účastníků, dětí i dospělých, aby si společně v předvánočním
čase vyrobili jednoduché vánoční ozdoby
a dekorace. Největší úspěch a nejvíce vy-

robených bylo skřítků podle předlohy a za
pomoci paní Věry Komárkové. Perníčky
upekla a s dětmi nazdobila Zita, stromečky z papíru s dětmi vyráběla Slávča
a stromečky ze stužky a korálků pomáhala dětem vyrobit Lenka. Děti si vyrobily
i další vánoční ozdoby: andělíčky z pa-

píru, krebičky na drobné dárky z ruliček
od toaletního papíru a závěsné ozdoby.
Máme radost, že tvořivých dětí přibývá
a dílniček se zúčastňují společně se svými
rodiči i prarodiči. Už teď se těšíme na
další setkání před Velikonocemi.
B. Suchánková

Vánoční výzdoba

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Zvyky a zábavy
První neděli v lednu byla svolána hromada sousedů volit obecní služebnictvo.
Za 1. strážný – pastýř, ten měl na starosti obecní býky krmit a opatrovat,
ráno je honit na pastvu za Vykouřilovo,
odpoledne na Bezděk s kravama do stáda, též je honit po domech, bydlel na
pastoušce. Stáj pro býky byla tam, kde
je teď hasičské skladiště přístavek cabala, tj. obecní věznice.

Za 2. Volili se dva ponocní, hlídali každý na konci dědiny, když byl požár, troubili. Na roh pískali hodiny od 10 až do 3
hodin. Platila je obec a chodili si před
svátky v sobotu pro koláče. Též se volil
polní hotař placený obcí, husař, byl jím
obyčejně Šimon Florián, tento zvonil
proti mračnům, pásl husy, byl obecním
bubeníkem, poslem a chodil též 2x týdně
pro poštu, zač měl od psaní 4 krejcary.
Až r. 1889 ustanovil poštovní úřad svého

každodenního listonoše, doručujícího
dopisy zdarma a jistě. Též byli obecní
žebráci. Chodili každou sobotu, lidé
jim dávali mouku. Byl též chudinský
fond,do něhož plynuly všechny pokuty
a pak s k novému roku nejpotřebnějším
přidělovaly. Též celá Vólehla byla pastviskem pro koně, roku 1880 rozměřena
na dílky a ve veřejné dražbě pronajata
domkařům.
A. Winterová, vnučka
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Čekání na Ježíška v ZŠ
Letošní čekání na Ježíška jsme zahájili
zpíváním pod rozsvíceným obecním vánočním stromečkem. Několika koledami
jsme tak zahájili advent.
Několik dní poté zavítal k nám do školy
Mikuláš se svou družinou a odměnil
všechny, kteří si odměnu zasloužili.
Drobné prohřešky byly odpuštěny a hříšníci slíbili nápravu. Dlouhé čekání jsme si
krátili výrobou vánočních dekorací
a dárků pro své nejbližší.
V druhé polovině prosince jsme nacvičovali vánoční vystoupení, které v letošním školním roce proběhlo v budově
školy. Vystoupení bylo trochu pohádkové,
trochu vánoční a trochu nezbedné. Návštěvníci mohli kromě zhlédnutí programu také ochutnat drobné pohoštění,
které děti dopoledne připravily.
Poslední předvánoční den jsme věnovali
soutěžím s vánoční tematikou a rozdávání
dárků, které opět Ježíšek do školy přinesl.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku dostali

Ždánický les a Politaví
Obecní úřad Hodějice hostil dne
23. 12. 2016 VH DSO Ždánický les
a Politaví. Na sokolovně se v dopoledních hodinách projednával nový
rozpočet na rok 2017, hodnotilo se
hospodaření svazku a odouhlasil se
plán činnosti na rok 2017. Přítomní
byli téměř všichni členové svazku, po
valné hromadě se podávalo občerstvení a nakonec si zájemci prohlédli
vybudovanou ČOV v Hodějicích.
J. Florian

knihy, které budou společně číst v hodinách literární výchovy, prvňáčci dostali flétničky, na které se budou od ledna učit hrát.
Přejeme všem občanům Hodějic mnoho
štěstí a zdraví v novém roce. Všechny aktuální informace o dění v ZŠ můžete sledovat na webových stránkách ZŠ, kde si
můžete prohlédnout také fotografie ze
všech akcí školy.
Za kolektiv ZŠ Sylva Laštůvková

Ohlédnutí za děním v knihovně
V loňském roce jsme nezaháleli a zúčastnili se KNIŽNÍ VÝZVY, pořádané knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. Ta
spočívala v tom, že čtenáři rozdělení do
dvou kategorií (do 15 let a nad 15 let),
museli přečíst určitý počet knih, daných
kritérií. Tato výzva byla časově omezena,
soutěž probíhala od 20. února do 11. listopadu roku 2016. Soutěže se zúčastnilo
9 čtenářů nad 15 let a 4 do 15 let, bohužel
z této kategorie dokončil tuto soutěž
pouze jeden čtenář. Z e všech účastníků
soutěže vylosoval pan starosta naší obce
3 výherce. Dvě vylosované čtenářky se
zúčastnily 13. 12. 2016 slavnostního zakončení v knihovně Karla Dvořáčka ve
Vyškově, kde dostaly věcné dary. Těmito
čtenářkami jsou ing. Romana Stuchlíková
(kategorie nad 15 let) a Marie Hrabovská
(kategorie do 15 let). Třetí vylosovaná,
paní Jitka Šimoníková, dostala od nás

v upomínku knihu. Všichni zúčastnění
dostali na památku na knižní výzvu
SOVU. Tímto chci všem poděkovat za
účast.
Na žádost knihovny ve Vyškově jsme
naší knihovně pořídili maskota, stala se
jím SOVA ZE ŠKOLNÍ PŮDY. Tu nám vyrobily děti ze ZŠ Hodějice.
Naše knihovna v roce 2016 registruje
33 čtenářů nad 15 let a 17 čtenářů do 15
let. Nadále funguje výměnný fond a každé
čtvrtletí máme nové knihy. Opravdu je
z čeho vybírat. Knihy, které nejsou v naší
knihovně a jsou ve vyškovské knihovně, si
můžete u mě zamluvit a já je zapůjčím.
On- line katalog je k dispozici na stránkách obce Hodějic. Naši knihovnu navštěvují i přespolní čtenáři.
Na všechny čtenáře se těším v roce
2017.
Za knihovnu Hodějice M. Hrabovská
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Vánoční turnaj ve stolním tenise v Hodějicích
O vánočních svátcích oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hodějice uspořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj ve 4 kategoriích – dopoledne pro kategorii žáci,
odpoledne pro příchozí neregistrované
ženy a muže a večer pro registrované hráče.

Zúčastnilo se dohromady 36 hráčů, kteří
změřili své dovednosti a šikovnost. Všichni
si zaslouží pochvalu nejen za předvedené
výkony, ale i za výbornou atmosféru při
této každoroční akci. Vítězství obhájili
Adam Sigmund v žácích a Karel Durda v re-

gistrovaných. V kategorii žen zvítězila Monika Zápotočná a v mužích Radek Bláha.
Děkujeme za účast všem zúčastněným
a sponzorům a za rok opět ahoj.
Za oddíl stolního tenisu
Mgr. Karel Durda

Statistika roku 2016
Pohyb obyvatelstva v roce 2016
V roce 2016 se v naší obci narodilo 10
dětí, z toho 6 chlapců a 4 děvčata.
Zemřelo 15 spoluobčanů, 6 mužů a 9
žen. Z obce se odstěhovalo 21 osob, 35
osob se do Hodějic přistěhovalo.
Nejstarší muž byl v r. 2016 p. Alois
Vrána – 89 let, nejstarší ženou v r. 2016
byla p. Šolcová (nedožitých 94 let)
a p. Uhrová – 92 let.
K 31. 12. 2016 žilo v Hodějicích 964
obyvatel.
Počasí roku 2016
Počasí roku 2015 lze charakterizovat
jako průměrné, vlhčí jaro, vlhký květen,
suché září a málo sněhu v prosinci. Mráz
v dubnu, který zničil všechny kvetoucí
stromy.

Srážky podle měsíců
Leden 26,6 mm Červenec 178,1 mm
Únor
63,6 mm Srpen
34,8 mm
Březen 23,6 mm Září
9,1 mm
Duben 36,2 mm Říjen
– mm
Květen 96,8 mm Listopad
22,6 mm
Červen 24,83 mm Prosinec
7,1 mm

Průměr srážek za posledních 5 let
2012
449,3 mm
2013
534,1 mm
2014
594,1 mm
2015
351,1 mm
2016
597,8 mm
F. Drápela

Tříkrálová sbírka v Hodějicích

V

sobotu 14. 1. 2017 proběhla Tříkrálová sbírka i v naší obci. Bylo vybráno 22 954 Kč.
Děkujeme našim koledníkům a občanům za peněžité dary.

První sníh
6. 11. 2016
Největší mráz
22. 1. 2016
-14 °C
Silně se ochladilo 24. 4. 2016
- 3 °C
První bouřka
27. 5. 2016
napršelo 74 mm za 1,5 hodiny
Nejvíce napršelo
červenec 178,1 mm
Nejvíce napršelo 27. 7. 2016
81 mm
více bouřek
První mráz
6. 10. 2016
-1 °C
Dne 27. května se přes naši obec přehnala silná bouřka s kroupami, které ve
stínu vydržely 3 dny.
Září bylo nejteplejší od roku 1965, průměrná teplota byla o 4°C teplejší než jiné
sledované roky.
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