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Rozsvícení vánočního stromu
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Vážení občané,
zcela jistě jste si všimli, že již byla zahájena výstavba splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod. Chtěli bychom vyzvat ty, kteří
tak doposud neučinili, aby si zajistili se stavebním úřadem ve
Slavkově u Brna realizaci vlastní domovní přípojky po administrativní stránce. V době realizace kanalizace musí být ke každé napojované nemovitosti započato stavební řízení o povolení připojení ke
splaškové kanalizaci. V opačném případě nelze v rámci výstavby
splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod nemovitost napojit.
Povinnost napojení na novou kanalizaci
Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním
rozhodnutím Obecního úřadu v Hodějicích. Obec zatím spoléhá na
to, že se všichni připojí dobrovolně, protože je to ekonomicky nejvýhodnější možnost nakládání s odpadními vodami. Pokud však
nastane potřeba, přistoupí obec k tomuto kroku a příslušné rozhodnutí vydá. Pak nastupují sankce za neplnění povinnosti.
Splaškové vody je třeba napojit přímo do nově budované splaškové kanalizace bez předchozího shromažďování v septiku či
žumpě. Septiky se musí zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na dešťovou
vodu. Dešťové vody musí dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách li-

kvidovat každý na svém pozemku zasakováním, vypouštět do stávající kanalizace, nebo lze dešťové vody akumulovat a využít pro
zalévání zahrady. Pokud se rozhodnete, že se na kanalizaci nepřipojíte, musíte v takovém případě počítat s kontrolami ze strany
úřadů, stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV).
V případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné)
Vám budou vyměřeny pokuty.
V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky
možné. Pokud někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV, je
nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení
§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (POZOR! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do
31. 12. 2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1. 1. 2008!). Musí
být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně
(pokračování na straně 2)
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Vážení občané…
(dokončení ze strany 1)
sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly
o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
Dále je podstatné, jak domovní ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody apod. Obdobným způsobem řeší
vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat
jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady
o pravidelných vývozech na ČOV).
Obec Hodějice také může stanovit stočné i pro provozovatele
domovních ČOV. Tento krok rovněž neplánujeme, pokud nenastane jeho potřeba.
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku.
Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát
ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy
musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.
O provozování septiků vůbec neuvažujte, protože septik nikdy
nemůže vyhovět limitům stanoveným na jednotlivé znečišťující
látky – proto vodoprávní úřad provede kontrolu a následně nepovolí odpadní vody z tohoto septiku do staré kanalizace vypouštět.
Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního
prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením,
případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu
s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.
Právní úprava
Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.)
§ 5, odst. 3 stanoví povinnost vlastníků (správců) staveb zabezpečit
své stavby odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním
odpadních vod. Toto může zajistit buď vlastním povoleným nakládáním s vodami, nebo smluvním zajištěním odvádění odpadních vod.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
(č. 274/2001 Sb.)
§ 3, odst. 8 stanoví, že obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
§ 8, odst. 4 a 11 stanoví, že vlastník kanalizace je povinen
umožnit připojení na ni, pokud se připojovaný pozemek nebo
stavba nachází na území obce s kanalizační sítí, připojení dovoluje umístění kanalizace podle technických možností a odběratel
splní podmínky stanovené tímto zákonem. Plnění této povinnosti
může vlastník kanalizace převést smlouvou na provozovatele.
v § 18, odst. 2, 3 a 4 stanoví, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní
vody přes septiky ani přes žumpy.
Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) a vyhláška, která provádí
stavební zákon
§ 11, odst. 3 prováděcí vyhlášky stanoví, že stavby musí být
napojeny na veřejnou kanalizaci, pokud je v technicky, popřípadě
ekonomicky dosažitelné vzdálenosti a má dostatečnou kapacitu.
Tolik k tvrdému výkladu a citaci zákonů a norem. Samozřejmě
tímto nechceme občany „strašit“, předchozí „suché“ věty jdou
sdělit i srozumitelněji a jednoduše. Ti, kteří se zúčastnili informativních schůzí nebo se přišli informovat na veřejná zasedání obce,
tato slova snad potvrdí. Pokud má někdo z občanů otázky, pochybnosti či námitky, může se samozřejmě obrátit na starostu
nebo na místostarostu P. Plotěného.
Jiří Florian

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní čas byl zahájen rozsvícením vánočního stromu 28. 11.
2014. Večer se rozezněly trubky v oknech našeho obecního úřadu
a pan Stanislav Otépka spolu se svým synem Petrem tak slavnostně zahájili tento večer. Stromeček se rozzářil novými světýlky, která byla zakoupena tento rok. Po krátkém projevu paní místostarostky Ivy Stuchlíkové vystoupily děti ze ZŠ Hodějice se
svou hrou na housličky, flétny a zpěvem vánočních koled.
Atmosféru celého večera umocňovala vůně svařeného vína a chuť
vánočního cukroví. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této
akci podíleli a snažili se pro Vás připravit příjemný podvečer.
Vladimíra Durdová
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Nová část obce Hodějice – Padělky
První myšlenka výstavby nových rodinných domků
v Hodějicích vznikla už před rokem 2006. Původně zde mělo stát
6 rodinných domků, ale při přípravě dokumentace na změnu
územního plánu v roce 2009 bylo rozhodnuto rozšíření na 20 rodinných domků.
V roce 2011 bylo započato projednávání územního a stavebního
řízení pro tuto stavbu. Stavební povolení bylo vydáno dne 28. 3.
2012 a téhož roku se začalo s budováním inženýrských sítí. Stavbu
inženýrských sítí zajišťovali Michal Hynšt a Vladimír Vald.
Všechny pozemky odkoupili výše jmenovaní a jednotlivá stavební
místa odprodávali zájemcům. Někteří z nich si dům vystavěli sami
a svépomocí, některým je jmenovaní postavili. V současné době –
rok 2014 – se čeká na kolaudaci inženýrských sítí a samotných rodinných domků. Vystavené domky již čekají na naše nové, vesměs
mladé obyvatele i příslušníky jiných národností.
Všechny domky jsou velmi pěkné s čerstvými fasádami, upravuje se okolí a zadní část, kde je možno vidět upravené záhonky
se zeleninou a květinami a odpočinkovým posezením.

Věříme, že i přes počáteční problémy se bude novým obyvatelům v této části obce Hodějice dobře bydlet a že si vybudují dobré sousedské vztahy.
A. Winterová

Pohyb obyvatelstva v r. 2014
V tomto roce se narodilo 11 dětí, z toho 5 chlapců a 6 dívek.
Zemřelo 9 spoluobčanů, z toho 6 mužů a 3 ženy. Na sklonku
roku v předvánoční době zemřela naše nejstarší spoluobčanka
p. Drahoslava Machalová ve věku 97 let. V roce 2014 se do
Hodějic přistěhovalo 20 obyvatel, odstěhovalo se 28 obyvatel.
Nejstarším mužem v r. 2014 byl p. František Ognar, který se dožil 93 let. Nejstarší ženou v tomto roce byla p. Emílie Šolcová,
která oslavila 92. narozeniny a p. Jiřina Uhrová, která oslavila
90. narozeniny. K 31. 12. 2014 měly Hodějice 920 obyvatel.

Prosinec v základní škole
Přípravy na vánoční svátky začaly
v hodějické základní škole už koncem listopadu. Děti si připravily krátké vystoupení, které doprovázelo rozsvícení
vánočního stromečku před obecním úřadem. V pátek 5. prosince zavládla od rána
ve škole nervózní atmosféra. Návštěva
Mikuláše s čertem a andělem vyvolala
v některých žácích pocit nejistoty, jestli to
se zlobením v loňském roce přece jen nepřehnali. Vše nakonec dobře dopadlo,
Mikuláš všechny sliby přijal, a tak mohl
být každý odměněn drobnou sladkostí.
Poslední předvánoční týden znamenal
pro žáky naší školy více příprav a těšení než učení.
Připravili jsme společně pro zájemce den otevřených dveří s vánoční tématikou. Návštěvníci si mohli prohlédnout vánočně vyzdobenou budovu školy i nově zrekonstruovaný školní dvůr, nahlédnout
do školních kronik i zavzpomínat na svá školní léta. Ve středu 17.
prosince jsme pozvali na návštěvu rodiče a příbuzné našich žáků.
Žáci předvedli krátké vystoupení, zpívali, recitovali, tančili a hráli

Mikuláš v Hodějicích
Nastala dlouho očekávaná
chvíle a děti se dočkaly mikulášské nadílky, která proběhla za
místní sokolovnou v podvečer 5.
12. 2014. Za obecním úřadem se
sešli pekelníci, kteří nasedli do
pojízdného pekla a pod vedením
Lucifera za doprovodu hudby
a hřmotu svých pekelných hlasů
objeli vesnici. V 18 hodin začala tradiční mikulášská nadílka, na kterou dorazil Mikuláš se
svým andělským doprovodem. Přijel v kočáře, všechny přítomné okouzlil, svým konejšivým hlasem pochválil místní nezbedy a slíbil návštěvu i příští rok. Dětem byly rozdány mikulášské balíčky a ony na oplátku zazpívaly a ledacos o sobě
pověděly. Akce se líbila a věřte, že její příprava stála organizátory spoustu času, velký dík patří zejména panu Vašku
Jeřábkovi, Janu Čaneckému a Petru Boháčkovi.
Vladimíra Durdová

na hudební nástroje. Jako správní hostitelé také dopoledne připravili pro hosty
drobné občerstvení a společně v podvečer
ochutnávali a prohlíželi si vystavené vánoční dekorace.
Ani v předvánočním čase nezapomínáme na aktivní pohyb. V pátek 19. prosince se uskutečnil vánoční turnaj smíšených družstev ve vybíjené. Jednotlivé
zápasy byly velice vyrovnané, proto si
zasloužili odměnu nejen vítězové turnaje, ale také členové poražených družstev.
Nemohla chybět ani tradiční vánoční
nadílka. Jako každoročně našli všichni
žáci naší školy pod stromečkem knížku, kterou budeme společně
číst v hodinách čtení. Prvňáčci dostali knihu ze školního prostředí Kouzelná třída, čtvrťáci knihu z oblíbené série o koních a páťáci budou napjatě pátrat v nejnovějším díle dětské detektivky.
Děvčata navštěvující kroužek zumby ještě v pátek odpoledne
předvedla svůj vánoční tanec při setkání s občany a pak už se
všichni rozutekli domů netrpělivě vyhlížet Ježíška.
Na závěr bychom chtěli všem občanům Hodějic popřát hodně
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do nového roku.
Všechny fotografie a videa z dění ve škole můžete sledovat na
adrese: www.zs-hodejice.cz v sekci fotografie nebo přímo na adrese zshodejice.rajce.idnes.cz.
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Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Obchody a hospody
První obchod měl Vrana v domě č. 68, kde teď je Petr Kučera.
Tenkrát se prodávalo jen v malých rozměrech, jen nejnutnější –
sůl, ocet apod. Kafe se nevařilo, kvasnice nosila baba v putně z pivovaru za pšenicu. Když Vrana koupil hospodu, přenesl k nim
i ten obchod. Pak přišel Partyka ze Šlapanic. Prodával napřed
u Trbolů, pak u Marků, zařídil si i pekařství, pak odešel a Marek
nastoupil a převzal po něm ten obchod. Též Josef Antoš měl obchod chvíli doma, ale brzy zkrachoval. Též v domě, kde je teď
Franta Valášek, měl obchod Spáčil (Bakuliš), též byl brzy zrušen.
Pak se utvořil potravní spolek „Blahobyt“. Prodávalo se nejprve u Urbánků na dvoře, pak u Šujanů a potom u Chaloupků.
Po odchodu od Šujanů začali oni sami obchodovat. Pak přišel na

Markovo mladý, pravý obchodník Veselý. Ten, kdo co potřeboval, všecko sehnal, měl též auto nákladní, na kterém dovážel jak
sobě zboží do krámu, tak taky každému, kdo něco potřeboval.
Když „Včela“ potravní spolek ubodala, chtěli, aby Veselý pro ně
pracoval, on odmítl, krám zavřel a šel do práce.
Hospody
První obecní k posledu Zlámalova, druhá Vránova, nyní
Kachlíkova, třetí Urbánkova, čtvrtá na Besídce a na Sokolovnu je
přenesena koncese ze zrušené Zlámalové, tedy čtyři hospody s velkými sály. Kachlíkova a Sokolovna jsou komunál a Urbánkova
a na Besídce jsou zavřeny. V obou jsou obilní sýpky.
A. Winterová, vnučka

Vánoční setkání občanů
Dne 19. 12. 2014
pořádal obecní úřad
tradiční předvánoční
setkání našich občanů. Sokolovna byla
vánočně vyzdobena,
pohoštění přichystáno a setkání zahájilo
taneční vystoupení
dívek z kroužku
ZUMBY při ZŠ Hodějice. Následoval program našich dětí z mateřské školy, který se moc líbil. O další zábavu se postarala hudební skupina Dambořanka. Celá akce proběhla v příjemné předvánoční náladě a byla důstojným zakončením roku 2014.
Vladimíra Durdová

Vánoční dílnička
V pátek 12. prosince proběhla na Obecním úřadě
v Hodějicích vánoční dílnička. Jak děti, tak i dospělí si mohli vyrobit sněhuláčka z ponožek, vánoční stromek z ozdobných řetězů a dárkovou tašku z kalendářů. Všem šla práce od
ruky, a tak si každý mohl odnést domů krásné výrobky.
L. Záleská
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První světová válka a Hodějice
V minulém příspěvku o I. světové válce jsme se věnovali hlavně tomu, jak válka zasáhla naši obec, čili zázemí. Dnes se seznámíme se zážitky Hodějáků přímo z fronty.
Nejprve zápisky Antonína Hofírka (zápisník z fronty přepsal
syn Miroslav Hofírek).
Zápisky z ruské fronty, rok 1915, prosinec:
6. Ráno opět v laufgramech jest vody blata a všeho dosti, čistíme. Před polednem nepřátelský mašinkvér po nás střílí, naše artilerie ho hned hledá, zanedlouho ho umlkla, načež jen kvéry slyšeti, naše odpočívají. Večer mám feldvachu No 2. Když jdeme
dolů, na levém křídle se blýská a děla hřímají, již jest tma.
8. Udělá se ráno pořádek, ostatek dne ležíme, večer jdeme robiti 12 h.
9. Ráno spíme do 9 h a zase do práce, večer jdu na feldvachu
No2, noc jest tichá, se svítáním jde se do dekunku, kde ležím do 9
h, pak zase trochu robiti.
10. Celý den zase pomálu robotíme, některá kulka jen pískne
nad námi, v noci k mostu potyčka malá.
12. v poledne odevzdávám službu, odpoledne do Potočiska skrze fošny, večer o 6 h přijel jsem a spím až do poledne
15. Dopoledne jsu v dekunku. Dnes do rána zamrzlo znovu.
24. Ráno se dělá ordnunk ke svátkům, odpoledne o ½ 3 dostane se nadílka vánoční, pak jde se ke stromku vánočnímu. Po promluvě byla opět nadílka. Večer zelí a maso vepřové.
25. Celý den ležíme a vzpomínáme na domácích. Já mám službu u telefonu. Stále ležím Před polednem vyšla řada švarmů
z lesa, do kterých naše artilerie pálila si 6 ran šrapnelových, hned
byla viditelná mezera, ostatek uteklo do lesa.
Po zdravotní dovolené v září 1916 byl A. Hofírek poslán na
frontu do Itálie. I zde si zapisoval, co ho zaujalo:
Válka zuřila ve skalnatém a vysokohorském terénu na čáře od
moře v prostoru řeky Piavy, pak jižně města Trento a Levico.
Opevněná hora Doss Alto. Jihovýchodně od Trenta je Asiago,
tam byla soustava opevnění. Válka probíhala mezi vysokými horami a skalnatými hřbety, které prudce spadaly do úzkých úžlabin. Přes tyto táhlé úžlabiny z jednoho hřbetu na druhý byly vybudovány lanové dráhy různé velikosti. Přes údolí se pohyboval
ve výšce 300 – 500 m vozík na laně, které bylo zakotveno jen ve
dvou bodech, na jedné a druhé straně. Přepravovalo se střelivo, potraviny, ale také mužstvo. Stalo se, že některý voják nechtěl vstoupit a ulehnout na plošku, bez zdržování byl svázán
a vhozen obsluhou do vozíku a s doprovodem dojel na druhou
stranu.
Zákopy byly vylámány ve skalách, zrovna tak úkryty pro mužstvo, které se měnilo u kulometů nebo houfnic. Tyto umělé jeskyně se jmenovaly kaverny. Dělostřelecké útoky bývaly strašné.
Vojáci byli ohroženi nejen střepinami, ale i létajícím kamením,
které zrovna tak zabíjelo. Dělostřeleckých nábojů a střeliva měla
rakouská armáda dostatek, horší to bylo roku 1917–1918 s potravinami. Maso nebo konservy byly 1x nebo 2x za týden. Chleba
došel dlouhou dopravou úplně rozdrobený a fasoval se do celty,
též 1x za týden. Kukuřičná kaše – polenta – a černá káva byla jediná strava, i té nebylo dostatek. Vařila se jídla z kopřiv a různých
rostlin. Víno a kuřivo se dostalo normálně a před útokem i rum.
V přední linii ve skalách byla bída o pitnou vodu. Byly situace za
bojů, že vojáci omdlévali žízní. Pes, zajíc nebo větší pták v okruhu fronty už dávno nežili.
Za deserci byl zastřelen vojín Vlach z Rašovic. Za dobrovolné
zajetí, tj. přeběhnutí na italskou stranu byli oběšeni: vojín
Růžička z Křižanovic, učitel Pánek ze Slavkova a 3 jejich kamarádi. Byli zajati při jednom útoku, kdy sloužili v italských uniformách. Byli podřízení přímo generálovi Grazianimu a italská armáda je používal jako zvědných hlídek. Při popravě nařídil
generál Graziani rozsáhlý a náhlý útok na rakouské pozice, ale
popravě to už nezabránilo. Za tohoto útoku přeběhlo zase velké
množství chlapců do Itálie, byl mezi nimi u Asiaga kadet Josef
Kohoutek z Hodějic.

Také František Májek si vedl během války deník. V prosinci
1915 byl zajat na ruské frontě a spolu s ostatními odvezen do zajateckého tábora do Tomsku. Jak to v zajateckém táboře vypadalo, si můžeme přečíst:
22.1. jsme dojeli do Tomsku, tam sme zlezli v poledne a šlo se
asi 1 hod přes město do staréch kasární. Když sme byli na místě,
tak nás vrazili do dřevěných baráků. Tam bylo dvoje poschodí
z fošeň na spávání, na holéch deskách, gatě, blůza to byl polštář
a mantl byl dekó, tak se spávalo jako v psí bódě. Mináž sme měli
chleba jako šrot. Ráno vodu, v poledne polévku krópovó, maso
jako hadru, to bylo od pondělka do neděle. V neděli hrachová
a hrach nebo zelná kapusta. Večer zas voda. Denně ¼ lablíku
chleba a 3 kostky sachru. Pět týdnů sme nebyli venku a pak sme
chodili na robotu, na sníh, a kde co kdo našel, my sme chodili do
kvasu, to byl pivovar, tam se dělalo za 60 kopějek denně, vydělal
sem pár rublů. Měli sme na tabák, na bulky, na sachr. Pak sme nedělali nic. Ráno se vstalo, byl čaj, po čaju se zapálilo a svlékla se
košila a chytali se vši, to bylo každý ráno. Do velikonočního svátku sme robotili, pak byl šlus, zás sme byli zavření jak ve zvěřincu.
Tak očekáváme taky na drevně, každó chvílu, již sme zapsaní.
Každé se těší, jenom kdybychom byli z Tomska pryč. Protože
v Tomsku je velký nepořádek, těch syrových Tatarů, každý má
strach z nemoce, že nastano velký hice, město je přeplněný. Přes
zimu našich vojínů zemřelo do Velikonoc 1200 jenom v Tomsku.
(Zajatí vojáci byli přidělováni do vesnic (děrevní) na práci, byl to
příjemnější pobyt než v zajateckém táboře – pozn. red.)
A do třetice ještě aspoň kousek z vypravování Antonína
Hrabovského:
Ruská fronta v zimě pro velké množství sněhu se vždy na několik
měsíců zastavila. V této nečinnosti si chlapci vymýšleli všelijaká
dobrodružství. Tak chodili mezi linie do lesa k prudkému potoku,
který nezamrzal, pro vodu. Tam se setkávali s ruskými vojáky, kteří neměli co kouřit, a chleba na výměnu také někdy neměli, tak donesli ruské hrací kary, kterých je také 32. Doufali pošetile, že nějaké cigarety vykarbaní. Položili na celtu peníze, rubl byl stříbrný,
trochu větší, ale zase tenčí než stříbrná koruna, a ty drobné se taky
tak trochu shodovaly. Ve skrytu mezi keři se hra dostala do tempa
a mohla být zajímavá, to by ale nesměl držet v ruce karty Josef
Maláč z Hodějic. No zkrátka, než se hra párkrát otočila, Rusové
byli bez peněz. Josef než se nadál, dostal pořádnou facku, prý pro
falešnou hru. Hrozila rvačka, ale dohodou věc skončila tak, že se
peníze rozdělily na austrijské a ruské a každý si vzal svoje. Rusové
nabrali vodu a počali se omlouvat a přátelit. Cigarety si vyprosili
a napříště přišli bez karet, ale vždy s bochníkem chleba.
Z jara roku 1917 byli jsme převezení na italskou frontu někde
ke Trentu. Při jednom útoku, kdy jsme postupovali přes železniční
trať, byl jsem raněn do nohy. Nejhorší bylo, že jsem se nemohl
hnout a musel jsem ležet pod náspem, protože se střílelo do tmy.
Potom mě sebrali naši saniťáci. V nemocnici v Innsbrucku, poněvadž kost byla uštípnutá, mně zaoperovali na vyztužení kosti
stříbrnou ploténku. Po zhojení jsem pracoval s vojenskou skupinou na senoseči u tyrolských sedláků. Bylo tam dobře, jako doma.
Na krátké dovolené jsem bylo pak doma u rodičů, ale noha pořád
bolela. Po návratu na italskou frontu jsem se dostal znovu do linie. A zas pořád stejně. Jídla bylo málo. Služba, hlídky a práce
venku.
Tak přišlo jako 1918. Najisto jsme čekali konec války. Večer za
chládku z protějších italských zákopů bylo slyšet harmoniku, naše
české písně a na konec vždy „Kde domov můj“. To naši chlapci
nás lákali, ale my jsme se nemohli ani hnout. Ustavičně jsme měli
mezi sebou německé vojáky a německé oficíry. (Antonín potom
dezertoval, dostal se až do Hodějic, do konce války se schovával
střídavě doma, v Heršpicích u Pilátů a u strýce v Orlovicích.)
Děkuji všem, kdo mně poskytli zápisky a vzpomínky svých rodinných příslušníků.
L. Záleská
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TJ Sokol Hodějice
TJ Sokol Hodějice se i v letošním roce chystá podílet ve spolupráci s místními organizacemi na řadě kulturních a sportovních
akcí. Zejména se jedná o řadu turnajů v různých sportovních odvětvích, pořádání turistických pochodů na jaře a na podzim, divadla, bartolomějské hody, šibřinky a dětský karneval. Ve spoluprá-

ci s obcí se budeme podílet na organizaci dne dětí a rodinného pětiboje. Letošní prioritou je dobudování zázemí a výstavba osvětlení u nově vybudovaného víceúčelového hřiště za sokolovnou,
které se nám podařilo dokončit v loňském roce. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se podíleli ve svém volném čase na vybudování nového hřiště.
Sokolovna i sportoviště jsou využívána po celý
rok širokou veřejností, od nejmenších až po nejstarší občany. Uvádíme rozvrh sokolovny v zimním období.
Chtěla bych touto cestou poděkovat výboru sokola a aktivním členům za celoroční práci.
Monika Zápotočná
starostka TJ Sokol Hodějice

Vánoční turnaj
ve stolním tenise

Počasí roku 2014

Dne 27. prosince 2014 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise. Dopoledne patřilo našim mladým sportovcům a první místo
mezi nimi vybojoval Vojta Blaha. Odpoledne zaplnili sál dospěláci, kteří si nejen zahráli, ale i se pobavili a příjemně strávili vánoční dny. První místa patřila Karolíně Durdové a Lukáši
Němčanskému. Celkem se turnaje zúčastnilo 28 sportovců.
Organizátoři děkují všem hráčům i sponzorům.
Karel Durda

Z hlediska počasí lze charakterizovat rok 2014 jako extrémní –
zima bez sněhu, suché jaro, vysoké teploty v létě, deštivé žně
i podzim. 16. 5. záplavy na severní Moravě. S polními pracemi se
začalo již v únoru. Podle meteorologů to bylo nejsušší jako za posledních 60 let.
• První sníh – 24. ledna a 2. prosince 2014
• Ledovka – 2. února
• Největší mráz – 26. ledna (-12 ºC)
• První velká mlha – 22. dubna
• Nejvíce napršelo 31. července – 62 mm za 1,5 hod.
• Nejvíce napršelo za měsíc srpen – 112,4 mm
• Nejméně napršelo za měsíc březen – 10,5 mm
• 19. prosince bylo v odpoledních hodinách 12,6 ºC a již 26. prosince bylo -6ºC.
• Druhé sněženky vykvetly již 19. prosince, v roce 2013 to bylo
6. ledna.
Za dobu měření teplot na území ČR byl rok 2014 nejteplejší.
Byly zde i extrémní teploty nad 43 ºC, a to 9x. V roce 2014 bylo
celkem 9 bouřek, největší byla 31. července, kdy spadlo za 1,5 hodiny celkem 62 mm srážek. Zahrady na Trávníkách a pod školou
(Ligary) byly několikrát pod vodou.
Srážky podle měsíců
Leden
18,8 mm
Únor
14,1 mm
Březen
10,5 mm
Duben
27,3 mm
Květen
44,7 mm
Červen
36,7 mm
Celkem
593,5 mm

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

109,5 mm
112,4 mm
107,4 mm
68,4 mm
18,6 mm
25,1 mm

Průměr srážek za 5 let
2010
679,0 mm
2011
354,8 mm
2012
444,3 mm
2013
534,1 mm
2014
593,5 mm
F. Drápela
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Ze zastupitelstva
4. 11. 2014
Zastupitelstvo:
- schválilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- schválilo zvolení dvou místostarostů, funkce bude vykonávána
jako neuvolněná.
- zvolilo starostou obce Hodějice pana ing. Jiřího Floriana.
- zvolilo místostarostou p. ing. Petra Plotěného a p. Ivanu
Stuchlíkovou.
- schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory
budou tříčlenné.
- zvolilo předsedou finančního výboru Mgr. Lukáše Moravčíka
a členy finančního výboru p. Leonu Michálkovou a p. Blahoslavu Suchánkovou.
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Mgr. Lenku Záleskou
a členy kontrolního výboru p. Ladu Vránovou a p. Václava
Jeřábka.
- schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460 Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 5000 Kč měsíčně, odměnu předsedovi výboru obce ve výši
1060 Kč měsíčně, odměnu členu výboru obce ve výši 750 Kč
měsíčně.
- schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV014330027674/001 mezi obcí Hodějice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
- schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV014330028830/001 mezi obcí Hodějice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
- schválilo výběr dodavatele samosběrného stroje se sestavou kartáčů a skrápěním p. Václava Kubíka & spol., s. r.o., Popovice 17
a uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka samosběrného stroje se sestavou kartáčů a skrápěním za cenu 1 308
500 bez DPH mezi obcí Hodějice a vybraným dodavatelem.
- revokovalo usnesení č.3 z 8.9.2014 a hlasovalo o jeho změně:
Zastupitelstvo obce Hodějice po projednání schvaluje zástavu
nemovitosti pozemku par.č. 650 včetně budovy stojící na pozemku č.p. 41 a pozemku par.č. 468 včetně budovy stojící na pozemku v k.ú. Hodějice, pro přijetí půjčky od SFŽP ve výši do 4
mil. Kč na profinancování investiční akce „Likvidace odpadních
vod dobrovolného svazku obcí Ligary“ a pověřuje starostu obce
podpisem zástavní smlouvy.
- přijalo rozpočtového opatření č. 8/2014
- schválilo převod částky 1 450 000 z účtu vedeného u ČNB na
běžný účet u KB 55626731/0100.

17. 12. 2014
Zastupitelstvo:
- schválilo dle § 47 odst. 1 stavebního zákona jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 ÚP Hodějice, starostu obce Ing. Jiřího Floriana.
- schválilo uzavření smlouvy č. 027 819/14/0KH o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 3/5, Brno a obcí Hodějice, jejímž předmětem jsou výdaje na
odbornou přípravu ve výši 1200 Kč.
- schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Sarda MedTech, s.r.o. Slavkov u Brna
a obcí Hodějice, jejímž předmětem je zatížení věcným břemenem pozemku parc. č. 1077/4, 1079/13 v k.ú. Hodějice s názvem
„Havarijní napojení vodovodu Hodějice na SV Vyškov“.
- schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi Dobrovolným
svazkem obcí Ždánický les a Politaví a obcí Hodějice, jejímž
předmětem je spolufinancování zhotovení díla“ Programu rozvoje obce na období 2015–2020“ ve výši 18.000 Kč.
- schválilo uzavření smlouvy o umožnění odběru elektrické energie mezi obcí Hodějice a Společností Ligary, Burešova 938/17
Brno, zastoupenou Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, ředitelkou
Divize 1 o umožnění odběru elektrické energie pro zásobování
zařízení staveniště „Likvidace odpadních vod dobrovolného
svazku Ligary – 1. Stavba, ČOV Hodějice“ na pozemcích
č. 978/89, 978/90, 978/91 v k.ú. Hodějice .
- zvolilo kulturní a školskou komisi ve složení: Mgr. Vladimíra
Durdová – předsedkyně, Václav Jeřábek – člen, Petra Holoubková
– členka a schválilo měsíční odměnu pro předsedu komise ve výši
1060 Kč měsíčně.
- schválilo plán inventur na rok 2014 ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010
a složení hlavní inventarizační komise ing. Jiří Florian – předseda, Tereza Hrabovská – členka, Mgr. Lukáš Moravčík – člen
a dílčích inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu.
- vzalo na vědomí rozpočtový výhled na období 2015–2020.
- schválilo rozpočet obce na rok 2015 – na straně příjmů částka 33,
110.000 Kč, na straně výdajů částka 33, 110.000 Kč.
- schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 9/2014
- vzalo na vědomí návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na
rok 2015.
- schválilo delegování zástupce na VH do DSO – ing. Jiřího Floriana
a ing. Petra Plotěného, na VH Respono – ing. Jiřího Floriana a na
VH VaK ing. Jiřího Floriana, na VH ČS, a.s. – ing. Jiřího Floriana.
- schválilo volbu povodňové komise ve složení: ing. Jiří Florian –
předseda, Ladislav Kolečko – člen, Mgr. Lukáš Moravčík – člen.

Setkání pětašedesátníků
„Kdo je pořád veselý
stará moudrost praví,
nenaříká v posteli,
užívá si zdraví.“
Dne 22. listopadu se uskutečnilo na sokolovně setkání pětašedesátníků a organizátorům za to děkujeme.
Ač je to k neuvěření, uplynulo již 5 let od našeho posledního
setkání. Na sraz byli pozváni všichni pětašedesátníci žijící
v Hodějicích. A tak jsme měli možnost poznat, kdo z nově přistěhovaných posílil naše řady. Potkáváme se téměř denně, ale daleko příjemnější je posedět, popovídat si a zavzpomínat při skleničce vína, zapomenout tak na chvilku na svoje starosti a dopřát si
oddychu.
Pozvedněme skleničku a připijme si na náš den, ať se nám vyplní vše, co si budeme přát, a za pět let ať se ve zdraví sejdeme zas.
V. Braná
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Tříkrálová
sbírka
Dne 10. 1. 2015 se uskutečnila v naší
obci Tříkrálová sbírka, při které bylo vybráno 21 500 Kč. Děkujeme koledníkům
i všem, kteří do této sbírky přispěli.
Výtěžek bude použit na charitativní účely.
Vladimíra Durdová

Štěpánský turnaj ve fotbale
Po skončení sportovní části následovalo posezení s výborným
gulášem, po kterém se probírala nejen fotbalová témata.
Závěrem bych chtěl tímto jménem starých pánů popřát všem
občanům Hodějic zejména pevné zdraví, trochu toho štěstí a hodně osobních úspěchů v roce 2015.
P. Plotěný

Aktivity pro seniory
V pátek 26. prosince proběhl turnaj v sálové kopané pořádaný
jako již tradičně mužstvem starých pánů. Sraz hráčů byl ve 14:30
v místní sokolovně. Tohoto ročníku se zúčastnilo 17 hráčů, kteří byli
losem rozděleni do 6 tříčlenných družstev. Poslední dvojici doplnil
Robin Kučera, který si tak dal dvojnásobnou porci zápasů. V 15 zápasech turnaje hraného každý s každým padlo celkem 79 branek.
O vítězi turnaje rozhodla tentokrát zkušenost. Na prvním místě
se umístilo družstvo ve složení Radek Klimek, Michal Sedláček
a Miloš Kučera. Nejlepším střelcem byl s 12 brankami Michal
Sedláček.

Rádi bychom našim starším občanům
připravili aktivity k jejich rozptýlení
a zkrácení dlouhého zimního času.
Chystáme besedy z oblasti cestování, zdravotnictví, zahrádkářství atd. TJ Sokol
Hodějice nabídla k užívání společenskou místnost, kterou budou mít naši občané k dispozici pro své potřeby a zájmy každé pondělí od 15 do 17 hodin v místní sokolovně.
Chtěla bych vás pozvat 21. února 2015 v 16 hodin do ZŠ
Hodějice na besedu s názvem – Cesta po Asii.
Vladimíra Durdová
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