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Závěr školního roku 2016/2017

K

onec školního roku 2016/2017 je pro hodějickou školu
zlomem. Po 28 letech odchází z ředitelského křesla paní
Mgr. Terezie Florianová.
V roce 1989 převzala zdejší školu po paní Anně Winterové.
Prostředí školy a vesnice dobře znala, protože zde ještě jako
mladá začínající učitelka působila v letech 1975 a 1976.
Hned od začátku jejího působení na ředitelské pozici se jí podařilo navázat na dobré jméno hodějické školy, kterým se vždy
zdejší „základka“ pyšnila. Postupem času se škola proměňovala
a modernizovala tak, jak si to doba žádala. Paní ředitelka dokázala vždy ve škole navodit příjemnou rodinnou atmosféru, ve
které je dobře nejen žákům, ale také všem zaměstnancům. Pod
jejím vedením se nám daří udržovat vysokou úroveň výuky
v naší škole, o čemž svědčí úspěšný přechod našich žáků nejen
na vyšší stupeň ZŠ, ale také na osmiletá gymnázia.
Jsme rádi, že paní Terezie Florianová bude i nadále na naší
škole působit jako učitelka a my se můžeme opřít o její bohaté
zkušenosti.
Za všechny žáky a zaměstnance ještě jednou DÍKY!
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Hodějice
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AKCE OBECNÍHO ÚŘADU HODĚJICE
Dětský den
Dne 3. 6. 2017 se konal ve spolupráci
s dalšími organizacemi v obci dětský
den, kdy děti procházely pohádkovou
cestou a plnily úkoly ze známých pohádek. Chtěli jsme připomenout nejznámější české pohádkové postavy. Děti se
mohly také projet na koni, zatančit si,
opéct si špekáček a nakonec dostaly
sladkou odměnu.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
tento den pro děti zorganizovat.
Tento den byl mimořádný také tím,
že bylo slavnostně otevřeno dětské
hřiště. Jsme rádi, že se nám pro děti podařilo vybudovat tento malý hrací koutek a doufáme, že se všichni o něj budeme pěkně starat, aby nám dobře
sloužil.
Bohužel již za týden po otevření byl
rozbit poklop na bedně na hračky.
Taktéž prosíme maminky, aby při odchodu z hřiště uklidily hračky a natáhly
plachtu na pískoviště. Děkujeme.
Náklady na hřiště:
Projektová dokumentace
Správní poplatek –
stavební úřad
Herní prvky a montáž

3 200 Kč
500 Kč
277 222 Kč

Oplocení

54 001 Kč

Zemní práce – bagr

11 616 Kč

Rostliny, kůra

3 137 Kč

Obrubníky, textilie

2 592 Kč

Písek

881 Kč

Informační tabule
Celkem

1 803 Kč
354 952 Kč

Mgr. Vladimíra Durdová
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hodějice
6. 3. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Moravčíka a Ing. arch. Hanu Dohnalovou.
2. Program dnešního zasedání
3. Smlouvu č. SPP/004/2017 mezi Obcí
Hodějice a firmou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – „Prodloužení vodovodu parc. č. 730/1, 733 v k.ú. Hodějice.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Hodějice,
příp. NN Orság“ č. 1030034624/001 za
jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice kabel NN Dohnal“
č. PV – 014330040275/001 za jednorázovou náhradu 1.600 Kč. Současně pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Hodějice,
kabel NN Bandouch“ č. 1030030000/001
za jednorázovou náhradu 8.200 Kč.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice – kabel NN Novák“
č. PV – 014330041698/001 za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
8. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Římskokatolická církev Slavkov u Brna, IČ:
61729710 ve výši 60.000 Kč.
9. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací TJ Sokol
Hodějice, IČ: 49408119 ve výši 350.000
Kč.
10. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací SDH Hodějice, IČ: 65840151 ve výši 55.000 Kč.
11. Rozpočtové opatření č. 7/2016
12. Pachtovní smlouvu mezi Obcí Hodějice
a p. Zdeňkem Musilem na pozemek p.č.
362 a p.č. 363 v k.ú. Hodějice.
13. Plán kontrolní činnosti finančního výboru na rok 2017
14. Dofinancování projektu pořízení nového dopravního auta pro SDH Hodějice.

15. Uzavření licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl mezi Obcí
Hodějice a OSA – Ochranným svazem
autorským Praha za částku 3.394 Kč
na rok 2017 včetně DPH.
16. Rozpočtové opatření č. 1/2017
17. P. Stanislava Otépku novým členem
kontrolního výboru obce.
24. 4. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Vladimíru Durdovou a Miroslava Šujana.
2. Program dnešního zasedání
3. Prodej části pozemku p.č. 68 v k.ú. Hodějice o výměře cca 15 m2. p. Jankovi
za cenu 850 Kč za m2.
4. Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice kabel NN Winter“
č. PV – 014330042254/001 za jednorázovou náhradu 500 Kč bez DPH.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice, kabel NN Záleská“
č. PV 1030031507/001 za jednorázovou
náhradu 1.900 Kč bez DPH.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice – kabel NN Štěpanovská“ č. PV 1030032943/001 za jednorázovou náhradu 3.500 Kč bez DPH
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcných
břemen mezi DSO Ligary a Obcí Hodějice.
9. Rozpočtové opatření č. 2/2017.
10. Komisi pro otevírání obálek na akci
oprava chodníků.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene
s názvem „Hodějice – kabel NN Spáčilová“ č. PV 014330042114/001 za
jednorázovou náhradu 2.500 Kč bez
DPH.
24. 5. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápis Ing. arch. Hanu Dohnalovu a Blahoslavu Suchánkovou
2. Program dnešního zasedání

3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 300.000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH.
4. Smlouvu o dílo na opravu chodníků
mezi Obcí Hodějice a Petrem Bajerem
za cenu 1 709 328 Kč bez DPH.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
kterou se stanoví školský obvod Mateřské školy Hodějice.
26. 6. 2017
Zastupitelé obce Hodějice schvalují:
1. Ověřovatele zápisu Mgr. Lukáše Moravčíka a Mgr. Lenku Záleskou
2. Program dnešního zasedání
3. Účetní závěrku obce Hodějice za rok
2016.
4. Účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ za rok 2016.
Převedení hospodářského zisku ZŠ Hodějice z roku 2016 ve výši 5.600,16 Kč
do rezervního fondu.
5. Účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ za rok 2016.
Převedení hospodářského zisku MŠ Hodějice z roku 2016 ve výši 24.211,77 Kč
do rezervního fondu.
6. Závěrečný účet obce Hodějice za rok
2016 bez výhrad.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Hodějice,
kabel NN Lotrek“ č. 1030032429/001 za
jednorázovou náhradu 2.500 Kč bez DPH.
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Hodějice, kabel NN lok. 5xRD Lokaj“
č. 1030037994/001 za jednorázovou
náhradu 10.500 Kč bez DPH.
9. Rozpočtové opatření č. 3/2017.
10. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 28.000 Kč na „Vybavení knihovny“.
11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s názvem „Přípojná
optická trasa obec Hodějice“ za jednorázovou úplatu ve výši 20 Kč za l m délky
podzemního komunikačního vedení.
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Rekonstrukce prostor obecního úřadu
Jak již bylo uvedeno výše, rekonstrukna rozvodů elektrické energie, výměna
Ve druhé polovině roku 2016 začalo
ci prováděli hlavně pracovníci obecního
rozvodné skříně, nové stropy, světla, vyv budově obecního úřadu docházet k výúřadu. Odhadované náklady za práci odpínače, zásuvky, výmalba celé budovy,
padkům elektrické energie. Byl povolán
vedenou právě zaměstnanci obecního
výměna podlahy v kanceláři starosty
revizní technik na elektrickou energii,
úřadu jsou následující: za elektroinstalaa účetní, výměna zasouvacích dveří
který konstatoval, že rozvody el. energie
ci je cca 80.000 Kč, za malířské práce cca
v kanceláři účetní, nové dveře na půdu,
v budově obecního úřadu jsou v havarij60.000 Kč. Celkové náklady je nutné
nový nábytek do kanceláře starosty
ním stavu a je nutná okamžitá oprava.
o tyto částky navýšit. Tyto částky byly
a účetní.
Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo o okaušetřeny, protože o elektroinstalaci a vySkutečné náklady na rekonstrukci
mžité rekonstrukci elektrických rozvodů
malování se postarali pracovníci obecníprovozních prostor obecního úřadu:
v budově OÚ včetně výměny staré rozho úřadu.
vodné skříně za novou. Při zaháel. energie, kabely cyky 800 m......................... 11 034 Kč
jení rekonstrukce elektrických
Firmy, které prováděly odborzásuvky + vypínače.......................................... 16 631 Kč
rozvodů vyšly na povrch další
nou práci: firma Libor Novozámsvětla celkem 46 ks.......................................... 28 449 Kč
nedostatky již staré budovy, a to
ský, Nížkovice – rozvodná skříň
rozvaděč, materiál + práce, revize ................... 40 200 Kč
stropy, podlahy a nábytek, který
elektro včetně revize, firma Michal
pamatuje rok 1970. Při stěhování malířské práce + materiál .................................. 8 240 Kč Bureš, Jarmil Florián, Michal Tištohoto kancelářského nábytku zednické práce (zapravení po elektroinst.)....... 47 919 Kč novský – sádrokartonářské práce,
došlo k rozbití několika skříněk sádrokartony – práce...................................... 102 000 Kč firma Martin Grabovský Bučovice –
jak v kanceláři starosty, tak účet- sádrokartony materiál ...................................... 58 281 Kč podlahářské práce, firma Miroslav
ní. Zastupitelstvo s tímto bylo seRája – sestava nábytku.
známeno a dohodlo se na celko- výměna podlahy kancelář starosty................... 33 867 Kč
I když se opravy mohou zdát
vé opravě budovy obecního výměna podlahy kancelář účetní ..................... 33 867 Kč nákladné, dle mého názoru byla
úřadu s tím, že tuto rekonstrukci výměna dveří půda............................................ 4 300 Kč tato rekonstrukce nezbytná.
budou provádět převážně za- výměna dveří kancelář účetní............................ 8 351 Kč Jedná se o starou budovu, která
městnanci obecního úřadu. Na interiérové doplňky – garnyže, záclony.............. 6 212 Kč si modernizaci určitě zasloužila
odborné práce byla oslovena fira bude nadále dobře sloužit homa. S rekonstrukcí se započalo nábytek – kancelář starosty.............................. 67 400 Kč dějickým občanům. Závěrem
v polovině měsíce ledna 2017 nábytek kancelář účetní................................... 50 000 Kč bych chtěla poděkovat všem, ktea koncem února 2017 bylo vše židle otočná k počítači 2 ks ............................... 7 980 Kč ří se na této rekonstrukci podíleli
v provozu.
– hlavně však pracovníkům obecCelková částka na rekonstrukci proPráce, které byly při rekonstrukci proního úřadu za perfektně odvedenou práci.
stor obecního úřadu – 524.731 Kč.
vedeny, jsou následující: celková výměIvana Stuchlíková

Oprava chodníků v obci
Od podzimu loňského roku se začalo
s opravou chodníků v obci. Práce na opravě
chodníků provádějí pracovníci obecního
úřadu. Nejdříve došlo k opravě chodníku
u mateřské školky (cca 58 m2), poté přišly
na řadu chodníky od č. p. 300 po 307 (cca
112 m2) – ulice od Vinklárkových po Hrabovské a dále ulice od č. p. 250 po 318 (cca
220 m2) – ulice k bývalému JZD. Na uve-

dených chodnících byla odstraněna stará
dlažba a obrubníky, byly položeny nové
obrubníky, k nim byla dorovnána zemina
a také byla položena nová zámková dlažba.
Po sečtení všech nákladů na opravy byla
průměrná částka za l m2 – cca 1190 Kč.
V měsíci červnu byla započata oprava
chodníků v hlavní ulici obce, kdy na základě výběrového řízení byla vybrána

firma p. Petr Bajer, zednické a dlaždičské
práce, která provádí kompletní opravu
chodníků – odstranění staré dlažby včetně
obrubníků, položení nových obrubníků,
dorovnání zeminou a položení nové zámkové dlažby. Ostatní chodníky v přilehlých
ulicích obce budou taktéž postupně opraveny pracovníky obecního úřadu.
Ivana Stuchlíková

Představení nových firem
Požádali jsme firmy, které staví své budovy na katastru obce Hodějice, aby nás
seznámily se svou činností. První z nich
se nám představuje:
K-TECHNIK s.r.o.
Společnost K-TECHNIK s.r.o. je společností na trhu se zdvihací a manipulační
technikou. Naše společnost je schopna
nabídnout zákazníkům širokou škálu
zdvihací techniky, počínaje jeřábovými
komponenty, jako jsou jeřábové příčníky,

standardní a speciální jeřábové kočky až
do nosnosti 300 t, konče kompletními dodávkami v podobě jednonosníkových
a dvounosníkových standardních jeřábů,
portálových jeřábů včetně speciálních
a automatických zdvihacích zařízení dle
požadavků zákazníka. Dále nabízíme
kompletní sortiment italské společnosti
Donati S.r.l. a německé společnosti SWF
Krantechnik GmbH, jejíž součástí jsou
elektrické řetězové a lanové kladkostroje,
sloupové a konzolové jeřáby. Provádíme

rekonstrukce a modernizace stávajících
zařízení s ohledem na zvýšení efektivity,
zvýšení komfortu ovládání a bezpečnosti
při manipulaci s břemeny.
Nově vybudovaná hala v obci
Hodějice bude sloužit jako nové sídlo
společnosti, kde budou probíhat veškeré
projekční a výrobní činnosti. V objektu
bude pracovat cca 20 zaměstnanců,
stavba by měla být dokončena do konce
roku 2017.
Ing. Jiří Kachlík, jednatel společnosti
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Budova sokolovny
v Hodějicích stojí 95 let
Jednota Sokola vykazovala velmi dobrou činnost, i když neměla vlastní tělocvičnu. Bylo uspořádáno okrskové veřejné
cvičení, obeslán župní a VII. všesokolský
slet v Praze, bylo sehráno 11 divadelních
her, provedeno 5 dorosteneckých veřejných besed, taneční zábavy čtyři, uspořádáno 6 představení loutkového divadla.
Padaly však nesmělé zmínky a úvahy
o stavbě tělocvičny.
Jednota měla dosti členů, stav pokladny
3 700 Kč. Snad nejpřednějším a nejzávažnějším úkolem bylo postavit novou tělocvičnu. A nejen to, ale také se postarat
o možnost provádět kulturu a veškerý
společenský život. Vzhledem k tomu, že
jednota neměla potřebné peníze, byl to
čin odvážný, protože v těchto letech byl
velmi drahý veškerý stavební materiál.
Výbor se usnesl vypůjčit si u peněžních
ústavů ve Slavkově, dále vyzval majetné
i nemajetné členy Sokola k uzavírání půjček jednotě. Podle možnosti půjčovali téměř všichni členové Sokola, ale i ti, kteří
z různých důvodů Hodějice opustili. Byl
mezi nimi i Jakub Cigánek, který se až za
mořem dověděl, co se v Hodějicích připravuje, a zaslal Sokolu pozdrav s příspěvkem 350 Kč.
Členové Sokola – rolníci, dali k dispozici
povozy a potahy pro dovoz veškerého stavebního materiálu. Stavební odbor sjednával provádění řemeslnických prací a obstarával finanční prostředky. Členové
upravovali terén. Mnozí odpracovali mnohem více než slíbených 14 půldnů. Základní kámen byl slavnostně položen
17. dubna 1921.
Dílo jako by rostlo před očima. V neuvěřitelně krátké době bylo v hrubé stavbě,
většinou svépomocí postavena rozlehlá
budova. Zápis z výborové schůze ze dne
10. září říká, že starosta Sokola Jan Florián zahájil schůzi jako první v této budově. Na této schůzi předkládá stavební
odbor první finanční zprávu, ze které je

patrno, že na stavbu sokolovny je potřeba
262 000 Kč.
Protože získané prostředky ještě nestačily na krytí celé potřebné položky, bylo
přikročeno k upisování dalších půjček
členů. To byla nejlepší odpověď těm, kteří
se těžko smiřovali se skutečností, že Sokol
postavil budovu z vlastních prostředků. Na
této schůzi bylo stanoveno datum slavnostního otevření sokolovny na 30. dubna
a 1. května 1922. Říjnová hra „Bílý lev“ byla
hrána jako první v nové sokolovně ještě
před jejím slavnostním otevřením.
Na této výroční schůzi byl zvolen výbor
Sokola a vedle toho výbor pro oslavy otevření sokolovny, v němž byli Jan Florián,
Antonín Májek, Adolf Ondřík, Jaroslav
Florián, Hynek Buček, Marie Laučová,
Slávek Gregor. Přiblížil se pro Hodějice
opravdu slavný den. Na slavnostní schůzi
30. dubna, kde mimo zástupců okresu
a župy byl též zástupce ČOS Emil Tšída,
bylo zdařilé tělovýchovné vystoupení. Večer byla provedena opravdu skvěle Jiráskova Lucerna.
Slavnostní dny uplynuly a jednota se
opět vracela k činorodé práci na poli tělovýchovy a kultury. Výbor čekala nesnadná
práce. Bylo třeba opatřit každý rok
2000 Kč. Celá budova, včetně určitého vybavení, reprezentuje částku 311 500 Kč.
Z toho je kryto 279 000 Kč. Zbývající obnos je nutno vypůjčit. Inventář má hodnotu asi 40 000 Kč. Výbor se opět obrátil
na majetnější členy, kteří mají uložené
peníze v záložně. Do tří měsíců Josef Maláč, Stanislav Kučera a Jan Florián půjčili
Sokolu každý 15 000 Kč. Tím zlikvidovali
směnečný dluh ve spořitelně Slavkov
v částce 45 000 Kč. Obnosy byly půjčeny
bezúročně.
(Staré zápisy tehdejších učitelů, z nichž na prvním místě je nutno vzpomenout zakladatele Sokola v Hodějicích Václava Sehnala.)
A. Winterová

Výrazné úspěchy mladých včelařů
V minulém čísle zpravodaje jsme vám
popsali přednášku pana Romana Šidlíka,
vedoucího včelařského kroužku z Němčan.
Mladí včelaři se v květnu zúčastnili soutěže Zlatá včela. Zde prokázali široké znalosti a předvedli své včelařské dovednosti.
Včelaři z Hodějic a Němčan si v této soutěži vedli velice dobře a zaslouženě jim
patří náš obdiv. A jak tedy dopadli v celkovém hodnocení?
Tadeáš Ondřík z Němčan – 20. místo

Viktorie Svobodová z Němčan – 7. místo
Adam Švaříček z Němčan – 4. místo
Sofie Čolakova z Němčan – 19. místo
Milan Nepožitek z Hodějic – 7. místo
Jakub Šidlík z Němčan – 5. místo
Milan Kučera z Hodějic – 2. místo (postupuje do celostátního kola soutěže Zlatá
včela).
Všem zapáleným včelaříkům přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Za ZŠ Hodějice Sylva Laštůvková
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům pracovní čety za jejich ochotu a pružnost při úpravách
okolí školy, opravách jejího zařízení a za
pomoc při zimním odklízení sněhu. Těšíme se na další spolupráci v novém
školním roce.
Kolektiv ZŠ Hodějice

T-Mobile olympijský běh
na Jalovém dvoře
Letošní začátek léta se nesl ve znamení sportu. Dne 21. června proběhl na
Jalovém dvoře první závod v běhu pod
hlavičkou Českého olympijského výboru. Tyto závody se konají každoročně
na mnoha místech České republiky. Jde
o charitativní běh, každý běžec přispívá
na dobrou věc, např. znevýhodněným
dětem na jejich sportovní aktivity.
A protože máme rádi běh a Jalový
dvůr, bylo to tedy naprosto jasné. Běhu
se zúčastnilo neuvěřitelných 180 běžců,
z toho polovina dětí. Takový zájem jsme
vůbec nepředpokládali. Rovněž i podpora ze stran okolních obcí byla překvapující. Jednou z nich byly Hodějice.
Sponzorský dar jsme využili na nákup
cen pro dětské závody. Za to mnohokrát děkujeme. Těšíme se na příští ročník, na nové závodníky, ale i dobrovolníky. A pokud se chcete zúčastnit,
začněte běhat a trénovat, Jalový dvůr je
pro sportování jako stvořený.
Za organizátory J. Ševčíková

Výlet na Jalový dvůr
V pondělí 19. 6. jsme využili předem
ohlášeného přerušení dodávky elektřiny
a vyjeli jsme s dětmi na Jalový dvůr, připravit oběd na přírodním zdroji, tedy
ohni, a co jiného, než špekáčky. Samozřejmě, že jsme jeli s panem Musilem
a panem Měřínským a jejich koňmi. Děkujeme zřizovateli že i v letošním roce
pro nás tuto dobrodružnou akci uspořádal. Rozvíjeli jsme pocit sounáležitosti
s přírodou, všímali si stromů a barev
květů, poznávali plodiny na okolních
polích. Také jsme byli v úzkém konMŠ Hodějice
taktu se zvířátky.

Výlet na zámek Rosice
Ve středu 14. 6. vyjela celá škola na celodenní výlet do Rosic.
Čekalo nás divadelní představení v zámeckých prostorách „Ulhaná princezna“, tvořivá dílnička, kde si děti vyráběly loutky pod vedením zámeckých
dam a také jsme navštívili výstavu hraMŠ Hodějice
ček.
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Zprávičky z mateřské školy
V pátek 26. května jsme dětem připravili sportovní dopoledne na velkém fotbalovém hřišti. Proběhl totiž 1. ročník
fotbalového turnaje mateřské školy. Na
školním dvorku probíhala několikadenní příprava rozvíjením pohybového aparátu a tělesných funkcí při ovládání
a zpracování míče. Jednoduše řečeno,
rádi jsme hráli všichni fotbal, jak hoši,
tak i dívky. Prostě jsme si to chtěli zku-

sit na velkém hřišti. Několik našich dětí
jsou již poloprofesionálové, takže nás
měl kdo učit. Pan Sedláček a pan Kučera
nás v našem záměru podpořili, zapůjčili
nám profesionální dresy, zajistili zázemí
i malé odměny pro sportovce. Po řádném rozcvičení to vypuklo. Dva týmy,
hoši proti děvčatům, bojovaly jako lvi.
Samozřejmostí bylo časté střídání borců
a borkyň, také dostatečný pitný režim.

Paní učitelky vypomáhaly týmům, co
jim síly stačily. Výsledkem bylo, že nebylo poražených, ale jen vítězů. Utkání
skončilo stavem 1:1. Procvičili jsme si
vytrvalost, houževnatost a překonávání
překážek. SPORTU ZDAR!
Co ještě proběhlo
- Super oslava Dne dětí, s diskotékou,
soutěžemi, dárečky a zmrzlinou poprvé
v maškarním stylu.
- Škola nanečisto pro rodiče s dětmi zapsanými pro školní rok 2017/2018.
- Přenocování silných jedinců v MŠ.
- Loučení s předškoláčky, přehlídka školního vybavení, rozdávání upomínkových dárečků a také disko.
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Školní rok 2016/2017 očima dětí
V hudební výchově se bavíme! Hrajeme
na flétnu super písničky a zpíváme. Je to
prostě dobrý. (Maruška Kovaříková)
Tento školní rok jsme byli na hradě
Buchlově. Hodinu jsme jeli autobusem
a hodinu šli turistickou cestou. Na hradě
nás provázela paní průvodkyně. Šli jsme
po 315 schodech až do hradní věže. Viděli
jsme tam mumii. Moc jsme si to užili.
(Daniela Hrabovská, Jakub Kovář, Ondřej
Pavézka, Vojtěch Křivánek)
Na začátku roku jsme byli ve firmě Sonnentor. Mně se líbilo soutěžení a traktory,
co měli venku. (Dominik Nováček, Tadeáš Skřivánek)
Tento školní rok se mi líbila beseda
o včelaření, na které nám pan Šidlík ukazoval, jak správně včelařit.
Byli jsme na besedě o 2. světové válce,
kde nám paní A. Winterová vyprávěla

o osvobození Hodějic a spoustu zajímavých věcí.
Na sportovním dni nás zaujal trojboj.
Tam jsme běhali, skákali a házeli oštěpem. Všichni jsme byli soutěživí, ale vyhrát mohli jen tři.

Rozloučení s páťáky
V pátek 30. 6. 2017 proběhlo v prostorách OÚ
v Hodějicích slavnostní předávání vysvědčení žákům
pátého ročníku a zároveň
došlo k předání pomyslného
štafetového kolíku mezi stávající a novou ředitelkou
školy. Žáci si kromě vysvědčení odnesli také drobné
dárky od obecního úřadu
a školy, rozloučili se s vyučujícími a kamarády a rozutekli se na prázdniny.
Přejeme jim hodně štěstí
a úspěchů v dalším studiu!
Za ZŠ Hodějice
Sylva Laštůvková

Ve vybíjené se k nám přidali žáci z Křižanovic. Hráli jsme zápasy proti sobě.
Mysleli si, že nás porazí, ale my jsme se
nedali! (Adam Švaříček, Milan Vojtek, Růžena Holubářová, Viktorie Svobodová)
Plavání bylo bezva. Učili jsme se plavat
kraula, prsa, žábu, někdy jsme si mohli na
konci hodiny hrát. A jak jsme skončili
s plaváním, tak jsme dostali mokré vysvědčení. (David Pavlík, Tomáš Kučera)
Na hradu Buchlově je krásně, i když je
už 800 let starý. Je tam zasazená lípa,
která má kořeny nahoře a větvemi je zasazená do země. Moc se nám tam líbilo.
Hráli jsme různé hry a dostávali jsme
dobré ceny i medaile. Běhali jsme, skákali, házeli a tančili Hula – Hula. (Viktorie
Ocásková, Valentýna Zaoralová)
V angličtině jsme měli Fashion show.
Oblékli jsme si šílené oblečení, hrála
hudba, tančili jsme, volili jsme Miss a moderátora, procházeli jsme se po třídě.
Z Buchlovic jsme šli lesní cestou a málem jsme zabloudili. Viděli jsme kapli
svaté Barbory a na hradě byla děsivá mumie. (Jakub Klímek, Barbora Navrátilová,
Lucie Tomanová, Markéta Janů)
Přijela k nám paní z Albertu s programem Zdravá 5. Byli jsme venku. Vyráběli
jsme z jídla panáčky a pak jsme si je
snědli. Dověděli jsme se, co je zdravé a co
nezdravé.
Měli jsme recitační soutěž. Byla super!
Vybrala jsem si básničku Měsíc. Sice jsem
nevyhrála, ale báječně jsem si zarecitovala. Užila jsem si to. (Maruška Kovaříková)
Tady ve třídě se nám moc líbilo a těšíme
se na příští rok! (Veronika Kudynková,
Simona Drápalová)
Ze žákovských prací zpracovala
Sylva Laštůvková
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AKCE OBECNÍHO ÚŘADU HODĚJICE
Vítání občánků
Dne 17. 6. 2017 se konalo v zasedací síni obecního
úřadu vítání občánků, kdy jsme do naší obce přivítali nové hodějické občánky – Martina Gajdošíka,
Zdeňka Žďárského, Nikolase Ševčíka, Barboru
Hlaváčkovou, Stellu Jirkovou. Dětem přejeme hodně
zdraví a šťastné a spokojené rodiče.
Mgr. Vladimíra Durdová

Blahopřání

Naše maminka, babička, prababička Božena Voříšková oslaví 30. srpna
90 let.
Hodně zdraví, Božího požehnání,
ochranu Panny Marie přejí děti s rodinami.
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