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Podvečerní pochod Nočník

Registrace účastníků pochodu

Na 8. 6. 2018 připravila obec Hodějice pro příznivce zdravého pohybu obcí
Křižanovice a Hodějice tradiční podve-

černí pochod NOČNÍK. Na startu obdržel každý startovací kartu, na které byla
vyznačena trasa s 5 kontrolními stano-

višti. Start byl v Hodějicích u čistírny
odpadních vod v souladu s tématem pochodu. Na kontrolních stanovištích byly
k zodpovězení otázky k nově vybudované kanalizaci DSO Ligary. Trasu v délce
8,5 km pro Hodějice a cca 10 km pro
Křižanovice absolvovalo 122 občanů.
V cíli si mohl každý zkontrolovat správnost odpovědí, opéct si na ohni výborný
slavkovský špekáček a sníst předanou
sladkost. Poděkování patří panu Jiřímu
Zieglerovi, který pomáhal s přípravou
otázek na stanovištích a poskytl jako
předseda DSO Ligary správné odpovědi. Dále bych ráda poděkovala TJ Sokol
Hodějice za možnost ukončení pochodu
na hřišti za Sokolovnou, zaměstnancům
obecního úřadu za přípravu ohniště
a Lence Záleské za pomoc s organizací.
Těším se příští rok na další pochod okolím naší obce.
Slávka Suchánková
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Akce v Hodějicích
12. 6. byl krásný den pro novomanžele Florianovi, kteří si u hodějického rybníka řekli své celoživotní ANO.
•
19. 5. proběhlo Vítání občánků,
na kterém jsme přivítali do naší obce
osm nových miminek. Tentokrát byly
počty vyrovnané, čtyři holčičky a čtyři
kluci.
•
2. 6. se konal sportovní den ke Dni
dětí. Počasí nám přálo, malí sportovci
soutěžili, tak snad se vše vydařilo. Děkujeme všem organizacím v obci, které
pomáhaly s pořádáním této akce.
•
8. 6. Noční pochod – NOČNÍK, kterého se letos zúčastnilo 94 lidí.

Novomanželé Florianovi

Novomanželé Florianovi

Dětský den

Dětský den

Dětský den
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Pochod Nočník
Vítání občánků

Pochod Nočník

Vítání občánků

Pochod Nočník

Plánované akce
v Hodějicích
• 28. 7. Tenisový turnaj čtyřher za sokolovnou, začátek v 9 hodin.
• 1. 9. Žehnání hasičského vozu, začátek v 13 hodin za sokolovnou.
• 22. 9. Vítání občánků – v 14 hodin
na OÚ Hodějice.
• 28. 9. Slavnostní otevření cyklostezky Slavkov–Hodějice.
Vítání občánků

Bližší informace k jednotlivým akcím
na plakátech a web. stránkách Hodějic.
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Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Stařeček Jakub Sedláček popisoval
ve svých Pamětech, jak se v Hodějicích žilo, jaké zvyky a zábavy se dodržovaly, vzpomíná na stavbu kostela,
školy, hospody, železnice, popisuje
bouřky a krupobití i to, jak a kdy vyhořel dvakrát jejich dům. Nechybí ani
podrobný rodokmen jeho rodiny.
Tentokrát si dovolím napsat něco
o jeho rodině a jeho osobě, protože
v tomto roce a v tomto měsíci uplynulo 155 let od stařečkova narození 17. 7.
1863. Stařeček měl dva bratry, Aloise
a Jana, oba se dožili vysokého věku
přes 80 let.
Jakub jako nejstarší z bratrů
po ukončení školy začal hospodařit.
Měl rád koně a polní práce, hlavně sečení. Zároveň velmi pomáhal svému
otci s psaním a vyřizováním různých
obecních záležitostí, poněvadž otec
byl starostou obce. Řešil se každý
polní pych, sousedské hádky a každé nedorozumění, a to přímo v jejich

Jakub Sedláček

domě. Stařeček byl společenský, pobožný a velmi zvídavý.
Čas nemilosrdně utíkal. V roce 1902
se stařeček oženil ve svých 39 letech
s o 18 let mladší dívkou Annou z Holu-

bic. Měli spolu pět dětí, 3 syny a 2 dcery. Ve svých 70 letech však stařeček
ovdověl, manželka mu zemřela v 52
letech na slabé srdíčko. Stařeček žil
stále u svého nejstaršího syna Tomáše ve svém rodném domě až do konce
života.
Na své 90. narozeniny vzpomíná
velmi pěkně a vyjmenovává všechny
gratulanty, kteří mu přišli blahopřát.
Kromě jeho pěti dětí a jejich rodin to
byli přátelé a známí, blahopřál mu též
p. farář J. Meixner a daroval mu knížku „Bejvávalo“ s věnováním.
Přáním stařečka bylo dožít se 100
roků. Zemřel ve svých 96 letech 29. 5.
1959 v rodném domě v rodných Hodějicích. Zanechal nám svoje Paměti, ze
kterých dýchá moudrost dobrého člověka, kterého záviděníhodná paměť
neopouštěla ani v tak vysokém věku.
Na našeho stařečka vzpomínáme
s vděčností a láskou.
A. Winterová, vnučka

Zkoušky vloh malých a velkých plemen
VP – nejmladší pes-fena, Krátkosrstý
ohař (KO) AMOS ZE SMRKOVÉHO VRCHU, vůdce sl. Baštová Jana z Bučovic
PM – vítěz, Jezevčík CAR OD HRADECKÉ BRÁNY, vůdce p. Jetela Václav
z Rašovic
PM – nejmladší pes-fena, Jezevčík
EBY AYRA Z KAMENNÉHO DÍLU, vůdce pí. Vránová Alena z Nesovic
Za MS Hodějice
Miroslav Hájek, jednatel

Zamyšlení
nad volbami

Dne 28. dubna 2018 pořádal Myslivecký spolek Hodějice a ČMMJ Vyškov
zkoušky vloh malých a velkých plemen.
Sraz byl v 8.30 hodin u budovy zahrádkářů, kde proběhlo zahájení a i konec
zkoušek. Celkem bylo přihlášeno 18 psů
z obou skupin. Tito psi byli rozděleni
do tří skupin, a to jedna skupina velcí
psi a dvě skupiny malých plemen. Počasí bylo teplé, a tak přálo jak samotným
zkoušeným psům a jejich vůdcům, tak
i rozhodčím, a nemohu zapomenout

ani na početnou koronu. Po celou dobu
zkoušek jsme měli připravené občerstvení – guláš, tlačenku, sekanou a taky něco
na žízeň. Po sečtení bodů přišlo vyhlášení výsledků. U malých plemen se 8 psů
umístilo v I. ceně a jeden pes ve II. ceně
a u velkých plemen 7 psů v I. ceně. Dva
psi nebyli hodnoceni z důvodu jejich indispozice a odstoupení ze zkoušek.
VP – vítěz, Krátkosrstý ohař (KO)
BORKA HEART OF EUROPE, vůdce Navrátil Pavel z Otnic

Před asi 2000 lety ve starém Řecku zvolili za své zástupce lidi čestné, rovné, přímé, kteří je zastupovali ve vládnutí. Říkali tomu DEMOS
KRATOS – vláda lidu. Tento systém se
ujal ve většině států světa i u nás. Je
platný asi 100 let, někdy dobře, někdy
špatně. Nejsem hrdý na zástupce státu, kraje ani obce. Někdy je mi i stydno, bojím se, abychom nezvolili lidi,
kteří jsou líní, neschopní a schopní
úplně všeho.
Přeji Hodějicím, aby byli zvoleni
zástupci, na které bych mohl být já
i ostatní občané hrdí.
Stanislav Rybnikář
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Zprávičky z mateřské školy
Nej, nej, nejvíce super akce,
výlet koňmo na Jalový dvůr
Vyjeli jsme ve středu, 13. června. Pan
Musil a pan Měřínský naložili vzácný
náklad – děti.
Téměř celodenní pobyt v přírodě,
kontakt se zvířaty a tradičně opékání
špekáčků si děti náležitě užily. Děkujeme zřizovateli, p. starostovi Jiřímu
Florianovi, za umožnění této prožitkové
akce.

Rozloučení s předškoláky

ty. Tím vším nás provedli milá beruška
Dolores a svatojánský brouček Michael.
Výlet na Jalový dvůr

Nový způsob vzdělávání –
Sférické kino
V červnu k nám do MŠ zavítal nejnovější zábavně-vzdělávací instrument.
Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtal neuvěřitelný pohled.
Ocitli jsme se v kouzelném prostoru
a připadali jsme si, jako bychom byli
přímo pod hvězdnou oblohou, či na dně
oceánu. Společně jsme poodhalili tajemství světa stromů, dozvěděli jsme
se mnoho o fotosyntéze, oběhu kyslíku
a struktuře stromů od kořenů až po lis-

Výlet na Jalový dvůr

Celodenní výlet na zámek Rájec
nad Svitavou
Celá škola vyjela 29. května vstříc netradičnímu a zajímavě kombinovanému
programu na zámek Rájec nad Svitavou.
V zámeckých komnatách na děti dýchla pohádková atmosféra doby princů
a princezen. Průvodkyně poutavým a pro
děti srozumitelným výkladem přiblížila
život v době dávno minulé. Děti si také
na vlastní kůži okusily, jak se používají
divadelní kostýmy a masky, dokonce si
samy zahrály úryvek z pohádky.
Na výstavě divadelních loutek a kulis
si vyzkoušely, jak se loutky vodí, a zjis-

tily, z čeho a jak se vyrábějí. Nepřišly ani
o divadelní kouzla a čarování. Ve velkém sále, který v minulosti sloužil jako
taneční sál, zahrálo Divadýlko Mrak pohádku, která zaujala nejen malé výletníky, ale pobavila i dospělý doprovod.
Výlet se vydařil.
Co ještě v MŠ proběhlo
Vystoupení pro rodiče motivované
dnem matek, dnem rodiny a dnem otců.
Školka nanečisto – pro nově zapsané
děti i s rodiči.
Noc hrdinů – přenocování silných jedinců v MŠ.
Pěší turistický výlet do Slavkova
na zmrzlinku.
Rozloučení s předškoláky.
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Jaký byl školní rok 2017/2018?
Naši základní školu v tomto roce navštěvovalo 55 žáků tří ročníků. Deset
měsíců jsme se společně snažili naučit
se vše potřebné, probádat neprobádané
a získat nové znalosti a zkušenosti. Společně jsme se dovídali nové věci. Třeba
o svých kamarádech, kteří se aktivně
zapojili do celoročního projektu 10 NEJ.
Každý z nich si připravil krátké vyprávění o svém koníčku. A tak jsme se třeba
seznámili s geocachingem, kynologií,
baletem, hrou na kytaru, včelařstvím,
jógou, chovem agamy vousaté, cestovatelskými vášněmi, pódiovým cvičením,
různými ručními pracemi nebo plaváním.
Závěr školního roku jsme si zpestřili
školním výletem do Modré, kde jsme si
prošli skanzen a seznámili se s životem
na Velké Moravě. Krásné zážitky jsme si
přivezli také z expozice Živá voda. Dnes
už všichni naši žáci vědí, jak vypadá
vyza velká, mohli obdivovat kapry gigantických rozměrů a suchou nohou se
projít pod hladinou rybníka.
Nezanedbávali jsme ani sportování
a v posledním týdnu školy jsme si zahráli školní turnaj ve vybíjené. A pak už nás
čekalo pouze uklízení školního dvora,
všech tříd a rozdávání vysvědčení.
Děti se sice rozutekly na prázdniny, ale škola neosiřela. O prázdninách

Turnaj ve vybíjené

Expozice Živá voda
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navážeme na změny, ke kterým došlo
v průběhu školního roku, kdy bylo nainstalováno nové oplocení školního dvora
ze severní strany a vyměněno obložení
v tělocvičně. Prázdniny využijeme dále
k rekonstrukci ředitelny a jídelny a k vy-
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malování školní družiny a některých
dalších místností. Chtěli bychom touto
cestou velmi poděkovat panu J. Žákovi
a panu P. Kučerovi za vstřícnost, ochotu
a velkou pomoc při rekonstrukci jídelny,
která v těchto dnech již probíhá. 3. září
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pak přivítáme v novém školním roce
18 prvňáčků, 20 čtvrťáků a 17 páťáků.
Přejeme touto cestou všem čtenářům
Zpravodaje hezké léto a našim žákům,
bývalým i budoucím, krásné prázdniny!
Za ZŠ Hodějice S. Laštůvková

Turnaj ve vybíjené

Školní rok 2017/2018 očima žáků 2. ročníku
Ve škole se mi líbilo, když jsem potkala kamarády a hudební výchova. Naučila jsem se dobře násobilku. (Peťka)
Ve škole se mi líbil hrad Buchlov a taky
různé výlety. Třeba Modrá a skanzen.
Naučil jsem se krát a děleno. (David)
Ve škole mě bavilo učení, výlety a geometrie. Naučila jsem se hrát na flétnu.
(Terezka)
Ve škole se mi líbila družina a paní
učitelka Vlaďka. Ve škole mě bavili černoši. Naučil jsem se hrát na flétnu. (Roman)

Ve škole se mi líbilo, když jsme pekli perníčky, byli na kouzelníkovi, když
u nás byli černoši, projekt 10 NEJ a hudební výchova. Naučila jsem se dobře
matematiku. (Eliška)
Ve škole se mi líbila matematika, čtení a geometrie. Naučil jsem se násobit.
(Tobiáš)
Ve škole se mi líbily všechny akce
a bavila mě i geometrie a hudební výchova. (Sofie)
Naučila jsem se dobře násobení 8
a bavil mě projekt 10 NEJ. (Sabča)

Ve škole se mi líbil tělocvik a naučil
jsem se skvěle počítat. (Mira)
Ve škole mě bavilo počítat. (Verča)
Naučila jsem se číst a hezky psát. Líbila se mi družina. (Lucka)
Ve škole mě bavilo, když byl sportovní
den. A nejtěžší bylo ve výtvarce nakreslit koníka. (Hanka)
Ve škole se mi líbilo plavání ve Vyškově a psaní. Taky jsem se naučil dobře
počítat. (Honza)
Naučil jsem se malovat a dobře říkat
násobení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Adam)
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Hodějice první
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo
žáků TJ Sokola Hodějic ve stolním te-

nise, které hrálo ve složení Adam Sigmund, Natálie Durdová a Robert Novák.

Gratulujeme a za úspěšnou reprezentaci
Hodějic děkujeme.

Vítězné družstvo

Zahrádkáři informují
ZO ČZS v Hodějicích má v současnosti 27 členů převážně
důchodového věku.
Průměr je vysoký –
69 let. Tím dochází
k tomu, že aktivity
naší organizace klesají, starším ubývají síly a mladí, bohužel, nemají o práci v ČZS valný zájem.
Toto je však celorepublikový stav, že
místo záhonků a pěstování zdravé zeleniny se zatravňuje a staví se bazény.
Jestli je to dobře, posuďme sami.
Naši zahrádkáři však nezahálejí, kolem stromů, keřů zeleniny na záhoncích
je práce po celý rok. Ve spolupráci s OÚ
jsme vysadili stromky kolem rybníka,
doufejme, že zdárně porostou. Provedli
jsme též jarní průřez starších stromů.
Nemálo času je věnováno opravám
v budově, kde sídlí organizace. Muselo se opravit nevyhovující vodovodní
potrubí, zároveň byla provedena výmě-

na vodovodních kohoutků a též bojler na teplou vodu, který již dosloužil.
Byl rekonstruován elektrický rozva
děč a montáž osvětlení před budovou.
V loňském roce byla budova napojena
na kanalizační potrubí a letos byly menší úpravy s tímto spojené. A aby toho nebylo málo, byl zjištěn špatný stav krovů
na střeše a dohodnuta oprava s OÚ.
Na co se však letos na podzim těšíme?
Je to výstava ovoce a zeleniny v areálu
Zahrádkářů. V roce 2016 výstava nebyla, protože zahrádkáři poskytli prostory
pro sklad materiálu na kanalizaci, v roce
2017 výstava opět nebyla z důvodu neúrody ovoce, nekonalo se ani tradiční
moštování.
Věříme, že tentokrát se výstava uskuteční. Těšíme se na krásné výpěstky
z vašich zahrad a zahrádek, ovoce, zeleninu, květiny i domácí výrobky našich
hospodyněk. Doufejme, že nám letos
počasí bude více přát.
Zahrádkáři

Chystáme v
 ýstavu
k 100. výročí
založení republiky
I my v Hodějicích si chceme připomenout toto období před 100 lety
a uspořádat výstavu věcí z této doby.
Prosíme o pomoc občany, kteří mají
doma staré pohlednice, noviny, knihy,
fotky, věci z domácnosti… cokoli z období založení republiky, a mohli nám
věci zapůjčit k pořádání výstavy. Je
možné dát věci na OÚ Hodějice nebo
se spojit s paní L. Záleskou a paní
V. Durdovou. Děkujeme za pomoc.
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