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ČÍSLO 1

ROČNÍK X

ZDARMA

PRODEJNA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ
Ke dni 29. února 2012 byla místní prodejna předána obci od nájemce.
Možní zájemci o obnovu prodeje se mohou písemně přihlásit na obci.

Z mikulášské besídky
5. prosince 2011 se děti na besídce vesele pobavily s Mikulášem, andělem a čertem . Po „povinné“
básničce pro Mikuláše si zahrály hry, zatancovaly si, a také si malovaly keramický zvoneček, který si pěkně
vánočně ozdobily.
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Stručně ze zasedání ZO ze dne 24. 11. 2011
Paní starostka informovala ZO o:
•
•
•
•
•
•

předložení žádosti p. Kováčové na pronájem prodejny smíšeného zboží
schválení odměny p. Ondráčkovi za letní údržbu studní a vodojemu
schválení Zprávy o uplatňování územního plánu obce Hodíškov
schválení smlouvy s fi. ENVIRO na služby týkající se vodního hospodaření obce (od 1. 1. 2012)
schválení zvýšení nájmu na obecní byty o 5 % (od 1. 1. 2012)
s
chválení návrhu rozpočtu obce na r. 2012. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané. Návrh zveřejněn na
ÚD

• předložení kolaudačního souhlasu na kabelové vedení k obytnému souboru 11 RD a vzití na
vědomí
• prodloužení nájemních smluv na byty p. Kováčové, r. Chludilovi, p. Dorušincové o 1 rok, tj. do
konce r. 2012
• likvidaci pokácených stromů u silnice po výstavbě inženýrských sítí 11 RD

Stručně ze zasedání ZO ze dne 15. 12. 2011
Paní starostka informovala ZO o:
•
•
•
•
•

zprávě o uplatňování Územního plánu Hodíškov v uplynulém období
schválení p. F. Strankmüllera za správce obecního vodovodu od 1. 1. 2012
hodnocení Mikulášské besídky s nadílkou (pozitivní účast 16 dětí)
schválení rozpočtu na r. 2012
plánu zajištění projektu a následné výstavby stavidla Konrádova rybníka a požadovaného
zastavení průtoku na zimu

Stručně ze zasedání ZO ze dne 5. 1. 2012
Paní starostka informovala ZO o:
• podání žádosti na dotaci z fondu obnovy venkova (výměna šoupat vodovodu, oprava hromosvodů
na č. p. 1 apod.)
• vyhodnocení dotace na infrastrukturu 11 RD – komunikace
• zajištění aktualizace řádu obecního vodovodu během roku
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Stručně ze zasedání ZO ze dne 26. 1. 2012
Paní starostka informovala ZO o:
• schválení smlouvy o službách DATATRADE
• zajištění posezonní kontroly a opravy sekačky fi. Mounfield Nové Veselí
• oznámení Lesů ČR, s. p. vlastníkům lesa o novém odborném hospodáři: Ing. Vít Šimurda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místní knihovna v roce 2011
Statistika za rok 2011:
knihovní fond :

710 knih

počet knih z výměnného fondu:

355

návštěvníků celkem v knihovně :

492

počet výpůjček:

547

počet návštěv webové stránky knihovny:

2082

www.hodiskov.knihovna.info

Stalo se před 100 lety…
Z obecní kroniky čteme:
„V tomto roce (1912) bylo nutno opraviti naši kapličku uvnitř i venku, zvláště když bylo oznámeno,
že nejdůst. p. biskup bude v Obyčtově udíleti svátost biřmování. Po úřadě obecního výboru za
starostování Jos. Nevrkly, rolníka z č. 4, bylo k dílu přikročeno. Starý napolo shnilý oltář sundán a
stůl oltářní vystavěn dle starého plánu z cihel, poněvadž kaple nachází se na místě bažinatém. Obraz
oltářní, představující Cyrila a Methoděje, byl opraven a na své místo opět postaven. Dvě sochy po
stranách oltáře se nacházející (sv. Cecílie a sv. Kateřina), pro velkou sešlost byly odstraněny a
nahrazeny sochami sv. Jáchymem a sv. Anny nákladem 240 K. Zhotoveny firmou Bohumil Bek
v Hoře Kutné. Rovněž i vnitřek a venek kapličky byl znovu vkusně vybílen. Asi dva roky předtím
byla kaplička cínovým plechem pokryta.“

Péče o zeleň
Na úřední desce je vyvěšena nabídka firmy Fik s.r.o. – ošetření a kácení stromů
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ROZMARY POČASÍ
V první polovině února tohoto roku klesly teploty na některých místech v Česku až k
minus 30°C. Na Kvildě na Šumavě naměřili meteorologové až minus 38,1 stupně Celsia.
Historie ale pamatuje na našem území i nižší teploty. I počet dní, kdy se rtuť teploměru
nevyšplhala nad bod mrazu, byl výrazně vyšší.
Nejtužší zima byla v roce 1829, kdy mrzlo bez přestání 76 dní. Teplotní rekord ale z toho
roku nepochází. Je o 100 let mladší. Rtuť teploměru poklesla 11. února 1929 velmi
hluboko, v Třeboni až na minus 41,5 stupně Celsia. V Opavě hlásili také minus 41 stupňů,
Havlíčkův Brod minus 36 stupňů a Praha minus 27,1 stupně Celsia. Vánice, spousty sněhu
a mrazy ochromily silniční i železniční dopravu. Rybníky promrzly téměř ke dnu, Vltavu
spoutal led do hloubky jednoho metru. Zamrzaly vodovody i plynová potrubí, byla nouze
o vodu, fronty na uhlí prý připomínaly válku. Noviny byly plné zpráv o počtu zmrzlých
lidí, o pomrzlé lesní zvěři a ptactvu, které i v Praze sbírali po nůších.
Mezi nejchladnější období se řadí rovněž arktický únor 1956, kdy byly zaznamenány
teploty nižší než minus 35 stupňů Celsia.
Další tuhé zimy byly v letech 1939 až 1943 anebo 1962 až 1964. V posledních třiceti
letech byla výrazně mrazivá zima v lednu 1985, kdy se pohybovaly minimální teploty
kolem minus 30 stupňů (v Lenoře na Šumavě minus 33 stupňů). V lednu 1987 na jednom
z nejchladnějších míst Česka - na šumavské Jezerní slati - bylo minus 41,6 stupně Celsia.
V Hodíškově jsme naměřili 3. února 2012 mínus 21 0C, 11. února mínus 20 0C.
V „Pamětní knize obce Hodíškova“ z roku 1929 se píše: „…na začátku roku byly silné
mrazy až 28 stupňů Celsia. Ovocné stromoví mrazem velmi utrpělo tak, že z jara kůra ze
stromů se loupala a mnoho stromoví poschlo. V naší obci tímto asi 60 stromů ovocných
zašlo…“
Zápis z roku 1956: „ …počasí v lednu bylo mírné, málo sněhu. Únor byl na mrazy větší,
až 25 stupňů pod nulou. Za několik dní při těchto mrazech byly učiněny velké škody na
ovoci, bylo hodně stromů švestkových, třešňových a hruškových zničeno, též brambory ve
sklepích pomrzly.“
Občasník obce Hodíškov
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