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Bartolomějské hody
Poslední srpnový víkend byl v naší obci ve znamení tradičních bartolomějských
hodů. Jejich přípravě se několik dní věnovali všichni stárci a dobrovolníci z členů TJ
Sokol Hodějice, která je jejich každoročním organizátorem. Hody proběhly navzdory
pokračující výstavbě kanalizace a tropickým teplotám letošního horkého léta v pořádku a velký dík patří všem, kteří pomohli k udržení této hezké tradice. Atmosféru
letošních hodů si můžeme připomenout na přiložených fotografiích.
Pavel Sklenář

Školní rok 2015/2016 zahájen
Ani o prázdninách ruch v budově hodějické školy neutichl.
Místo žáků se zde ale pohybovali řemeslníci a pomáhali chystat
prostory školy na příchod nového školního roku. Na konci srpna
tak byly nově vymalované třídy, tělocvična a školní jídelna, zrekonstruovaný kabinet, položeno nové linoleum ve školní družině
a jedna z místností družiny se dočkala i nového zařízení. Po důkladném úklidu jsme se tak mohli těšit na 1. září a na všech 50
žáků, kteří se po dvouměsíčním odpočinku vrátili plni elánu do
školy.
V letošním školním roce jsou v ZŠ otevřeny 2., 3. a 5. třída,
ostatní ročníky prvního stupně ZŠ jsou otevřeny v ZŠ Němčany,
se kterou naše škola kooperuje.
Hned první školní týden jsme si zpestřili návštěvou divadla
Radost v Brně, kde jsme zhlédli pohádku Čarodějná škola. Všem

dětem se pohádka líbila.
Moderní pojetí pohádky,
písničky, humor a trocha
čarování má u dětí vždy
velký úspěch. Už dnes
se těšíme na prosinec,
kdy bychom měli navštívit divadlo znovu
a připravit se na vánoční svátky prostřednictvím představení Husovické betlém.
Všem žákům hodějické školy přejeme, aby pro ně byl školní
rok 2015/2016 úspěšný.
Aktuální informace a fotografie naleznete na webových stránkách školy: www.zs-hodejice.cz.
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Výstavba kananalizace se chýlí ke konci
podepisuje čestné prohlášení. Pokud je
někdo připojený na kanalizaci a neproběhla u něj kontrola a nepodepisoval ani
prohlášení, nechť nahlásí tuto skutečnost
na obecním úřadě. Hlavu mu nikdo neutrhne, ale prohlídky a čestná prohlášení
nám slouží také k evidenci stavu připojených, které potřebuje znát i provozovatel
čistírny odpadních vod.

Je to již více než rok, co byl slavnostně poklepán základní kámen
stavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že
na výstavbu bylo jen 13 měsíců, měli bychom tedy pomalu rekapitulovat. A tak mi dovolte Vás informovat o aktuálním stavu prací
několik týdnů před jejich dokončením.
Ke konci měsíce září zbývalo v naší obci dokončit posledních
140 m potrubí stoky B. Na všech ostatních stokách již byly zhotoveny všechny odbočky pro kanalizační přípojky. A ve více než polovině obce se již bylo možné napojit na novou kanalizaci. Na čistírně odpadních vod běží od začátku září na jedné z biologických
linek zkušební provoz, který zpracovává splaškové vody od cca třetiny občanů naší obce. Těm také patří velký dík za to, že svým
včasným připojením umožnili brzké zahájení zkušebního provozu.
Jinak se na čistírně v současné době provádějí práce na komunikacích, dokončovací práce na objektech čistírny, terénní úpravy
a oplocení. Příjezdová cesta od mateřské školy se plánuje na říjen.
A to i z důvodu, že na železničním koridoru probíhá modernizace
a příjezd k ČOV je využívaný také pracovníky souběžně prováděné stavby.
V Hodějicích máme na nejníže položených místech kanalizace
zbudovány 3 čerpací stanice. Tyto jsou již kompletně vystrojeny
a 2 z nich ještě čekají na připojení elektřiny, aby se mohli ke kanalizaci připojit i obyvatelé kolem stok C a C1. Třetí čerpací stanice
u pastoušky je již v provozu a na čistírnu dopravuje splašky z horního konce – tedy ze stoky B1 a k ní přilehlých stok.
Jak již zaznělo, kanalizační stoky jsou již prakticky dokončeny,
takže jsou nyní v plném proudu opravy komunikací a chodníků
dotčených stavbou. Tyto práce jsou již také za svojí polovinou.
Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky
Ve čtvrtek 27. srpna navštívil naši stavbu v rámci svojí cesty po
jihomoravském kraji premiér Bohuslav Sobotka.
Návštěvu zahájil v Heršpicích, kde premiérovi představili starostové projekt Likvidace odpadních vod
dobrovolného svazku Ligary. Následně si prohlédl
stavbu čističky odpadních vod v Hodějicích.

K projektům přípojek
V současné době má cca 75% projektů přípojek vydán stavebním
úřadem ve Slavkově územní souhlas. Zbylé projekty jsou v těchto
dnech podávány k vyřízení na stavební úřad.
Pro ty, kteří zatím připojení na kanalizaci neřeší
Evidujeme 14 nemovitostí, o kterých nemáme informace, zda
mají projekt přípojky zpracovaný a nebo zda jej někdo připravuje.
Tyto občany žádáme, aby sjednali co nejdříve nápravu.
Připojte se prosím co nejdříve
Žádáme tímto všechny občany, které ještě napojení na kanalizaci čeká, aby tak učinili co nejdříve, a to nejpozději do konce letošního roku. Toto je nutné, aby mohla být čistírna odpadních vod testována ve zkušebním provozu na plnou zátěž a také k tomu, aby
byly všechny přípojky v rámci projektu řádně zadministrovány
a nedošlo k jejich vyškrtnutím z dotace.
Upozorňujeme, že veřejná část přípojky každého domu je financována částečně prostředky svazku obcí a z velké části kryta dotací. Pokud se některá z 352 nemovitostí započítaných do dotace nepřipojí na kanalizaci řádně a včas, budou náklady z dotace
odpočteny a bude je muset hradit svazek obcí Ligary.
Bude-li chtít v budoucnu majitel nemovitosti, která byla z dotace
vyškrtnuta, svoji nemovitost ke kanalizaci připojit, bude muset
v rámci připojovacího poplatku uhradit i cenu veřejné části přípojky,
kterou musel hradit svazek. Jako řádně připojené přípojky jsou považovány ty, jež mají: projekt přípojky s vydaným uzemním souhlasem, fyzicky provedené napojení v souladu s projektem a podepsanou smlouvu na likvidaci odpadních vod se svazkem obcí Ligary.
Závěrem tedy pojďte a připojte se ke kanalizaci. Předem děkujeme.
V jakýchkoliv dotazech se obracejte na starostu a místostarostu obce.
Petr Plotěný

Připojení na kanalizaci
Jen pro zopakování připomínám, že o možnosti
připojení na kanalizaci bude majitel každé konkrétní
nemovitost písemně informován. Kdo oznámení nedostal, nemůže se na kanalizaci připojit. Kdo oznámení dostal, může se na kanalizaci se připojit a poté,
co bude propojení fyzicky připravené, vyzvat starostu nebo místostarostu ke kontrole. Při prohlídce se

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Miroslava Šujana a Mgr. Lenku Záleskou
2. Program dnešního zasedání
3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – příspěvek na podporu činností zájmových organizací
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na 2. Etapu dokončení
opravy hasičské zbrojnice ve výši 100.000 Kč

5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
Moudrý – umístění distribuční soustavy na Zatíženém pozemku
6. Obecně závaznou vyhlášku o shromažďování odpadu
7. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Ing. Jiří Florian, starosta

říjen 2015

Hodějický
zpravodaj

3

Návštěva z Chorvatska
První zářijový víkend nám naši přátelé z Predavcu v Chorvatsku
oplatili naši červnovou návštěvu. Přijeli v pátek večer, po ubytování následovala společná večeře. Hlavním dnem celé návštěvy byla
sobota. Ráno jsme hosty vyzvedli na hotelu, provedli je po
Slavkově a seznámili je se slavkovskými památkami. Asi nejvíce je
zaujala výstava o napoleonských válkách, kde si mohli i vyzkoušet
zbraně a části uniforem. Odpoledne se celá delegace – p. Darko
Lovric (velitel DVD Predavac) a tři mladí členové chorvatského
sboru – zúčastnila Memoriálu L. Kolečka na novém hasičském cvičišti. V neděli ráno proběhlo krátké rozloučení v hodějické hasičské zbrojnici a naši hosté vyrazili na cestu.
L. Záleská

Rodinný pětiboj
Ve spolupráci s TJ Sokol Hodějice se 1. 8. 2015 konala
sportovní akce pro rodiče a jejich děti – rodinný pětiboj.
Celá akce byla zahájena otevřením nového víceúčelového
hřiště a pokračovala sportovním bojem v různých disciplínách. Měli jsme radost z hojného počtu přihlášených sportovců – malých i velkých. Nešlo o vítězství,
ale chtěli jsme se jen
pobavit a strávit příjemné prázdninové odpoledne. Doprovodným
programem byla pestrá
nabídka a ochutnávka
piva. Závěr večera patřil hudební skupině
BEZ NOT.

Zprávičky z mateřské školy

Chystáme pro vás

Školní rok 2015/2016
jsme zahájili v nově vymalovaných třídách, kuchyni i v přilehlých prostorách. Mnoho práce
bylo zrealizováno také
na školním dvorku, kde
zřizovatel nechal provést dendrologický posudek stromů, jejich
průřez a odstranění náletových dřevin. Byl odstraněn starý plechový
přístřešek na hračky
a po vybetonování nové základové desky jsme zakoupili dva
nové zahradní domky. Byl dorovnán hliněný val u sousedního
plotu a zabezpečeno celé oplocení.
Předškolního vzdělávání v naší MŠ se účastní 39 dětí ve věku
od 2,5 do 6–7 let. Děti nacházejí v mateřské škole potřebné zázemí, klid a bezpečí. Nově přihlášené děti jsou již přiměřeně zadaptovány a je jim věnována zvýšená individuální péče. Ve velké míře se zaměřujeme na kulturní akce, které dětem nabízí
mnoho pozitivních prožitků. Již proběhla tři divadelní představení, čeká nás tradiční tvořivá dílnička „Dýňohraní“, společně
s rodiči. Letos nově i s doprovodným programem, ukázkou carvingu, což je dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. Začátkem
listopadu pojedeme společně se svými staršími kamarády z druhé třídy ZŠ do Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. Na
fotografiích vidíte děti ze třídy motýlků, které koncem září podnikly turistickou výpravu do Němčan za svými kamarády z první třídy.

Lampionový průvod
V pátek 30. 10. 2015 pořádáme pro naše děti i ostatní nadšence průvod s lampiony. Sraz je v 18 hodin za sokolovnou v Hodějicích.
Vítání občánků
Dne 7. 11. 2015 přivítáme na OÚ Hodějice naše nejmenší, kteří
se do naší obce narodili během období května až října 2015.
Jedná se o osm dětí a z každého miminka máme velikou radost.
Akce pro holky – seniorky
Dne 9. 11. 2015 k nám zavítá paní Šujanová z Křižanovic, která
nám předvede ukázky pečení vizovického pečiva. My si to vyzkoušíme a třeba se i něco přiučíme.
Během měsíce listopadu nás čeká ještě jedno tvůrčí odpoledne –
výroba adventních věnců. Bližší informace budou ještě upřesněny.
Hodějický perníček
Každým rokem pořádáme předvánoční setkání s občany, to letošní je naplánované na 11. 12. 2015.
Chtěli bychom ukázat výrobky našich hodějických děvčat všech
věkových kategorií, která nám na tuto akci napečou a nazdobí
svá perníková díla. Výstava hodějických perníčků bude určitě
zpestřením akce a ukázkou šikovnosti našich děvčat.
Nabídka výuky anglického jazyka
Chystáme pro Vás výuku anglického jazyka. Jazykový kurz
bude realizován v místě bydliště, výhodou výuky bude malý počet studentů – skupinky 4–5 lidí. Kurz povede kvalifikovaný lektor Mgr. Pavla Vardžáková. Jazyková úroveň- začátečníci, mírně
pokročilí a středně pokročilí. Předpokládaný začátek výuky bude
měsíc listopad. Zájemci se mohou hlásit a paní Durdové na tel.
čísle 737 773 970 do 28. 10. 2015.
Mgr. Vladimíra Durdová
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Vyškovská liga již zná své vítěze
Tak už to bývá, že když něco začne, musí také jednou skončit.
Tak většina hasičských lig po celé zemi se chýlí ke konci. Ještě nás
čekají dva závody. Úspěch je podmíněn důslednou přípravou, ale
i tím, že se nenecháte zlomit, když se nedaří. První výkony byly pro
nás jako na houpačce. V sobotu 5. 9. 2015 jsme hostili hasičské
týmy u nás, poprvé na novém cvičišti.
Chvíli po poledni vyzvali moderátoři soutěže (Zavoš a Erža)
soutěžní družstva k nástupu. V tento den náš sbor rovněž hostil delegaci Dobrovolno Vatrogasno Družstvo Predavac, kteří se naší
soutěže zúčastnili jako diváci.
Trať byla dobře připravena, a tak se mohl rozběhnout kolotoč
jednotlivých útoků. Na výsledku byla důležitá každá setinka. Sjela
se družstva, která chtěla dosáhnout toho, že na putovním poháru se
objeví právě jejich štítek. Mohutná podpora přítomných tlačila k co
nejlepším výkonům. Naši muži odstartovali svůj požární útok jako
poslední a čas 17,10 byl i časem vítězným. Martin Bezděk na pravém proudu zastavil čas již 16,34. Tímto vítězstvím si zvýšili bodový náskok a definitivně si zajistili i celkové vítězství ve vyškovské lize.
Po přestavění tratě na 2 B se rozeběhla soutěž kategorie žen.
Domácí družstvo nakonec skončilo na pěkném druhém místě a tím
si zvýšilo náskok „pouze na čtyři body“ před druhým týmem ligy.
Kdo byl, přijde zas. Kdo nebyl, jeho chyba, že nedorazil na tuhle
hasičskou bitvu.
Za pořadatele doufám, že se trať soutěžícím líbila. Jídlo a pití dostali všichni včas a s úsměvem obsluhy, počasí nám rovněž přálo
a věřím, že i diváci odcházeli spokojeni. Taková akce by nemohla
být tak dobře zajištěna bez finančních a materiálních darů našich
sponzorů. Touto cestou jim velmi děkujeme a budeme rádi, když
naše spolupráce bude trvat i nadále.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 18. července se uskutečnil 6. ročník turnaje trojic
v nohejbale. Po pěti ročnících konaných na travnaté ploše za sokolovnou se tato akce přesunula na zrekonstruované víceúčelové hřiště. Umělý povrch tak prošel testem ještě před vlastním
slavnostním otevřením. Nevím, jestli se dá říct, že se letos vydařilo i počasí. Teplota šplhala vysoko nad 30°C a v tomto nelidském vedru se o putovní pohár popralo 6 statečných týmů.
V turnaji hraném systémem každý s každým bylo po 15 zápase
vyhlášeno za vítěze mužstvo ve složení Michal Sedláček, Miloš
Kučera a David Uher.
Úmorné vedro se podepsalo nejen na účasti hráčů, ale také diváků, mezi kterými byli zejména rodinní příslušníci hráčů.
Závěrem je třeba dodat, že opravený areál ve zkoušce obstál
a i zázemí, které je schované ve stínu stromů, se osvědčilo, a my
budeme věřit, že se v budoucnu zvedne i počet účastníků.
Petr Plotěný

Ano, je to tak – JDEME DO FINÁLE.
Poslední a rozhodující závod se koná tradičně další víkend,
a to12. září v Ivanovicích na Hané. V mužské kategorii jsou již karty rozdané, o vítězi již není pochyb. Králem Vyškovské ligy se stalo družstvo Hodějic, kterému se podařilo nasbírat 202 bodů. O druhé a třetí místo sváděly boj SDH Tučapy A a Topolany A.
V kategorii žen byl boj přece jen víc napínavý. O prvenství bojovaly týmy Hodějic a Drnovic, o třetí a čtvrté týmy Hlubočan
a Radslavic. Možnost prvního výstřelu měly Hodějice, s prostřikem
na levém proudu si svou pozici příliš neupevnily. Mohly tak už
pouze s napětím čekat, co provedou Drnovice. Drnovicím se vůbec
nedařilo dle jejich představ, a tak nakonec prvenství obhájily holky
z Hodějic se ziskem 192 bodů, druhé skončily Drnovice se ziskem
180 bodů a třetí místo obsadily Hlubočany se 152 body.
Dá se říci, že pro letošek vyškovské lize kralují Hodějice, vždyť
double se hned tak někomu nepodaří. No a jak se sluší a patří, tak
jsme naše vítězství také trochu oslavili.
V neděli 13. září dopoledne nás čekalo další klání, a to o putovní pohár SDH Mokrá, a dařilo se nám. Opět první místa v obou kategoriích a odpoledne jsme se na pozvání zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Letonice. Další víkend 19. září se konala noční
soutěž v Šaraticích, odkud si ženy odvezly prvenství a putovní pohár SDH Šaratice.
Děkujeme všem, kdo nás přijeli podpořit na závody, kdo na nás
myslel, kdo nám držel palce a věřil nám. Moc si toho vážíme.
Přestože hlavní sezona již skončila, je ještě pár soutěží, kterých se
zúčastníme, jako pohár republiky ve Vacenovicích, muži pak soutěže o putovní pohár VŘSR Memoriál V. I. Lenina v Širokém Dolu,
kde je předpokládaná účast 200 týmů z celé republiky, dále pak na
Mikuláše soutěž o Kuřimského kapra, na Štěpána soutěž v Bořitově
a ze závodění pro letošek bude zdárně za námi. Bude pomalu na
čase zahájit zimní přípravu, protože konkurence určitě spát taky nebude a jaro je tu dřív, než se nadějeme.
Za sporťáky Kolečková Drahomíra

Cvičení pro dívky a ženy
TJ SOKOL HODĚJICE pořádá v místní sokolovně
od 5. 10. 2015 pravidelné cvičení pro ženy a dívky.
Pondělí 18–19 hod.
Lektorka Lucie Hantáková – kruhový trénink, bodystyling – 60 Kč
19–20 hod.
Cvičitelka Iva Vinklárková – velké míče
Úterý 18–19 hod.
Lektorka Veronika Baránková – power jóga – 60 Kč,
první ukázková hodina zdarma
Čtvrtek 18.30–19.30 hod.
Cvičitelka Iva Vinklárková –
cvičení pro všechny věkové
kategorie
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