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V sobotu 26. ledna proběhly volby do obecního zastupitelstva, kterých se zúčastnilo 559 voličů. V pondělí 18. února proběhlo na sokolovně ustavující
veřejné zasedání a zastupitelstvo bude pracovat
v tomto složení:
Blahoslava Suchánková - starostka
Mgr. Lenka Záleská - místostarostka
Ing. Pavel Sklenář - předseda finančního výboru
Ing. arch. Hana Dohnalová - předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Vladimíra Durdová - předsedkyně kulturního
výboru
Michal Sedláček - člen finančního výboru
Lada Vránová - členka kulturního výboru
Mgr. Lukáš Moravčík
Stanislav Otépka
Dalším členem finančního výboru byl zvolen
p. Jaroslav Charvát, členy kontrolního výboru byli
zvoleni p. Tomáš Winter a Ladislav Zápotočný, další
členkou kulturního výboru byla zvolena p. Mgr. Petra
Holoubková.

CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE?

Kromě každodenní výuky se v hodějické
škole zaměřujeme také na dlouhodobé projekty. Ani v letošním školním roce tomu není
jinak.
Jedním z témat je zdravá výživa a zdravý
životní styl. V této oblasti spolupracujeme
s Nadací Albert, která pořádá výukové programy zaměřené na správné složení stravy.

Děti se zábavnou formou seznámí s potravinovou pyramidou, nakupují zdravé potraviny
a vytváří si zdravou svačinu.
Se zdravou stravou souvisí také pitný
režim. Na jaře se proto již podruhé vydáme
do Čejkovic na návštěvu do firmy Sonnentor, která vyrábí čaje. Prohlédneme si celou
výrobu a děti si nakonec mohou namíchat
svůj vlastní bylinkový čaj.
Další oblast, na kterou se zaměřujeme, je

kultura. Každoročně navštěvujeme divadlo
Radost v Brně. Letos jsme již zhlédli pohádku Baba Jaga inspirovanou ruskými lidovými pohádkami, představení Jája
a Pája a v březnu se těšíme na novou pohádku Čaroděj ze země Oz.
Snažíme se děti také podporovat v mimoškolních volnočasových aktivitách. Ve škole
mohou děti navštěvovat sportovní kroužek,
kroužek keramiky a prvňáčci také literární
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a „vědecké“ dílničky. Na podzim proběhla
také jednorázová výtvarná dílna, kde si děti
vyzkoušely výrobu modrotisku.
Další dlouhodobý projekt nazýváme
10 NEJ. Jedenkrát měsíčně představí žáci
spolužákům svůj koníček, kterým se zabývají ve volném čase. V letošním roce jsme si
už poslechli povídání o skautingu, hasičském
sportu, háčkování, tanečním sportu, pěstování kaktusů, cestování po Skotsku a hvězdářství. Tato povídání mohou být pak
inspirací pro ostatní žáky, kteří nevědí, co
s volným časem.
S. Laštůvková

POVÍDÁNÍ
S ČERTÍKEM

Dne 8. 12. 2018 měly možnost
děti z Hodějic za místní sokolovnou
zhlédnout řádění čertů s Luciferem. Situaci přišel uklidnit svým přívětivým
povídáním Mikuláš s anděly. Čertíci
malí i velcí hledali mezi dětmi hříšné dušičky, ale neměli moc štěstí, neuspěli,
děti raději řekly básničku Mikuláši. Andělé pak dětem předali mikulášský balíček. Na konci si mohly děti s čerty
zatancovat. Všem, kdo se zasloužili
o toto milé a krásné představení,
patří poděkování, a hlavně Tamaře
Kohoutkové, která byla hlavní hybnou
silou pro uspořádání této akce. Přítomní
rodiče se mohli zahřát svařeným vínem.
Děkujeme moc za uspořádání této akce.
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Letošní rozsvícení vánočního stromku se
odehrálo pod taktovkou dobrovolných hasičů. Ujali se organizace této oblíbené akce,
stromek pro změnu nestál před obecním úřadem, ale před hasičskou zbrojnicí. To celé
akci vůbec neubralo na kráse, naopak, přišlo
velké množství lidí, kteří setrvali v hovoru
při svařeném víně ještě dlouho po skončení
kulturního programu. Ten jako obvykle zajistili kluci Otépkovi a děti základní školy
pod vedením p. ředitelky V. Durdové.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci této akce, patří velké poděkování.
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

O vánočních svátcích oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hodějice
uspořádal 27. prosince tradiční vánoční turnaj v 5 kategoriích - dopoledne pro kategorie mladší a starší žáci, odpoledne pro příchozí
neregistrované ženy a muže a večer pro registrované hráče.
Zúčastnilo se dohromady 41 hráčů, kteří změřili své dovednosti
a šikovnost. Všichni si zaslouží pochvalu nejen za předvedené výkony, ale i za výbornou atmosféru při této každoroční akci. Vyhráli
všichni, kdo došli. Děkujeme i všem tradičním sponzorům.
Za rok opět ahoj.
Za oddíl stolního tenisu Mgr. Karel Durda
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

I v letošním roce se naše obec
zapojila do celorepublikové
Tříkrálové sbírky. Při sbírce pomáhalo 5 skupin koledníků,
zapojilo se 5 dospělých a 18 dětí
z naší obce a podařilo se vybrat
27 025 Kč.
Děkujeme koledníkům i dárcům.
Vladimíra Durdová
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ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili
3. září s naplněnou maximální kapacitou 40 dětí.
Nově přijatých je 10 dětí.
Během prázdnin jsme nově vybavili
tělocvičnu funkčním nábytkem, hlavně
novými úložnými boxy na lůžkoviny.
Byla vymalována kuchyně s přilehlými
prostory a natřeny zárubně všech dveří
v zázemí přípravny jídel.
Již v druhém týdnu školního roku nás
navštívila oblíbená vypravěčka pohádek, paní profesorka Inka Horáková
s „Ranečkem veselých pohádek“.
Děti jsou vzdělávány dle školního
vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si od jara do zimy“.
Rozvíjíme schopnost učení, schopnost projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí, osvojujeme si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.
V prvním pololetí jsme pro děti připravili mnoho rozmanitých kulturních
a poznávacích prožitků mimo vzdělá-

vací plány. Například nás dvakrát navštívilo maňáskové divadélko „Rolničky“, také divadélko manželů
Janečkových, uskutečnili jsme již
10. ročník společného tvoření rodičů s dětmi „Dýňohraní“.
Velká turisticko-poznávací výprava
měla cíl až u slavkovského „Kačáku“
a všechny naše děti měly možnost sledovat změny v přírodě, v prosluněném
barevném podzimu. Proběhlo také několik hudebně výchovných programů,
jak s Lubošem Hrdličkou, tak i s uměleckou agenturou Belcanto.
Předvánoční období adventu jsme si
společně zpříjemnili např. pečením
a zdobením perníčků, výrobou vánočních přáníček a dekorací, nácvikem vystoupení pro rodiče.
Opět nás nevynechal spravedlivý
a milý pan Mikuláš se svojí družinou a
všechny děti obdaroval. Poděkování
patří milé paní Tamaře Kohoutkové,
která tuto návštěvu zorganizovala,
a milé paní Věře Komárkové, která pro

Rok 2018 lze charakterizovat jako velmi
teplý. Byla to pátá teplá zima za posledních
6 let. Koncem února přišla vlna arktických
mrazů, která trvala od 22. 2. do 22. 3., kdy
1. března klesla teplota na -15 °C.
Leden byl nejteplejší od roku 1779, duben
byl nejteplejší od roku 1961. Teplota v dubnu
dosahovala až 27 °C. Květen byl také teplý,
27. května byla naměřena teplota 31 °C.
Měsíc květen byl nejteplejší od roku 1811.
Od 28. července přišla vlna veder, kdy teplota dosahovala 37,6 °C ve stínu. Měsíc

srpen byl nejteplejší za posledních 241 let.
V roce 2018 bylo 27 tropických dnů a 19 tropických nocí, kdy teplota neklesla v noci pod
25 °C.
Také říjen byl teplým měsícem, 30. 10.
byla teplota ráno +17 °C.
První mlha
28. března
První bouřka, ale bez srážek 6. července
První sníh podzim 2018
19. listopadu
Průměrná roční teplota 12,8 °C, takže rok
2018 byl nejteplejší od r. 1775.
F. Drápela
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děti našila překrásné mikulášské boty.
Pozvali jsme si také maňáskové divadlo „Šikulka“ s ekologicky zaměřenými pohádkami a zvládli jsme
i návštěvu slavkovského kina.
V druhém pololetí se intenzivněji zaměřujeme na přípravu předškoláků před
zápisem do ZŠ Němčany. K zápisu
letos půjde 13 předškoláků. A aby věděli, co je ve veliké škole čeká, pojedeme několikrát ZŠ navštívit. Bude pro
ně připravena dopolední „škola nanečisto“, vyzkoušíme jízdu autobusem,
seznámíme děti s obcí, školou a novými
kamarády.
M. Horáčková

POČASÍ ROKU 2018

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
'erven

Srá&ky podle měsíců v mm
38,10
'ervenec
15,00
Srpen
28,80
Září
39,00
Říjen
27,00
Listopad
47,20
Prosinec

41,70
2,50
73,90
16,10
13,90
31,80

Srá&ky za posledních 5 let
2014
593,5
2015
351,1
2016
597,8
2017
408,6
2018
375,0

POHYB OBYVATEL V ROCE 2018
V roce 2018 se narodilo 17 dětí, z toho 10 chlapců a 7 děvčat. Zemřeli 3 spoluobčané, z toho 1 muž a 2 ženy. Do Hodějic se přihlásilo 33 občanů, odhlásilo se 13
občanů. Nejstarší spoluobčané Hodějic v roce 2018 byli Božena Voříšková 91 let,
Alois Vrána 91 let, Jan Horák 90 let, Julie Brandýsová 90 let.
K 31. prosinci 2018 žilo v naší obci 1021 občanů.

PROJEKT
“DRÁČKOVÝ VÍKEND”

Tento projekt je víkendovou záležitostí, kdy děti se svou rodinou tráví
čas se školkovým dráčkem Safirou.
Zažívají různá dobrodružství, jezdí
na výlety a další akce, které rodiče
naplánují. Rodiče vše na konci víkendu zapíší do knihy, přidají pár
fotek, děti mohou dozdobit obrázky
a přinesou zpět do školky. Ve školce
si spolu přečteme a ukážeme, co vše
Safira zažila.
Cílem tohoto projektu je spolupráce rodiče s dítětem a rozvíjení
slovní zásoby.
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VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE Z NĚMČAN

Včelařský kroužek mládeže byl založen 1. 3. 2013 pod vedením základní
organizace ČSV, z.s. Slavkov u Brna.
V současné době kroužek navštěvuje
9 dětí ve věku 7-15 let. Pravidelně se
scházíme v úterý - mladší děti, a ve
středu - starší včelaříci. Klubovna
se nachází v Němčanech a děti se starají o 5 vlastních včelstev. Každý rok se
pečlivě připravujeme na oblastní soutěž Zlatá včela, která loni proběhla
14. dubna v obci Suchohrdly u Miroslavi. V kategorii mladších žáků soutěžilo 53 dětí. Z našeho kroužku se
umístili včelaříci na 16., 26. a 35. místě.
V kategorii starších žáků soutěžilo
27 dětí. Naši starší včelaříci se umístili
na 3., 6., 7. a 8. místě. Z oblastního kola
Zlaté včely jsme postoupili do celostátního kola, kde náš nejstarší včelařík
obsadil krásné 18. místo. Soutěž proběhla v Nasavrkách na středním odborném učilišti včelařském, kde soutěžilo
36 nejlepších včelaříků z celé ČR. Děti
opět dokázaly zhodnotit nabyté vědomosti a zkušenosti a nejlepší si odnesly
hodnotné ceny.
Na celosvětový svátek včel a včelařů
dne 20. května opět děti v Němčanech
zasadily pylodárné stromky a několik
trvalek. V květnu jsme s včelaříky navštívili v obci Heršpice zkušeného botanika (kurátora trvalek a okrasných trav

z Botanické zahrady v Praze), který nás
provedl rozkvetlou zahradou složenou
ze stovky druhů rostlin, bylin a keřů.
Na konci května a června proběhlo
na včelnici medobraní, kdy si děti vytočily celkem 95 kg medu, který si odnesly domů. Podařilo se nám také
poprvé odchovat 17 matiček, které
jsme rozdali místním včelařům.
V srpnu včelaříci doplnili včelkám zásoby cukerným roztokem. Na podzim
byla včelstva ošetřena proti varroáze.
Začátkem prosince děti napekly medové perníčky a vyrobily si svíčky
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z mezistěn. Na předvánoční schůzce
včelaříci dostali drobné dárky a balíčky
plné dobrot.
V současné době máme ve včelařském kroužku ještě dvě volná místa
pro děti, které chodí do 3. nebo
4. třídy ZŠ. Pokud rodiče z Hodějic
budou mít zájem přihlásit své dítě,
mohou volat na telefonní číslo 603
956 757, kde poskytneme bližší
informace.
Moc děkujeme za finanční podporu,
kterou jsme obdrželi od Jihomoravského kraje, od obcí Němčany a Hodě-

jice, od základní organizace ČSV
ze Slavkova a občanů z Němčan.
Vedoucí VKM - Roman Šidlík
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25 LET LÉKAŘSKÉ PÉČE!

únor 2019

Každý z nás dobře ví, co ho bolí, kde to v našem těle není, jak má být, známe nachlazení a bolení
v krku a víme, jak nás dovede potrápit „obyčejná“ rýma. Stalo se už samozřejmostí pro nás občany
Hodějic, že tu naši první pomoc najdeme u naší paní doktorky Marie Špatné, která k nám jezdí už neuvěřitelných 25 let od roku 1993. Má svoji provizorní ordinaci v budově obecního úřadu. Sem přicházejí každé pondělí občané různého věku, ale hlavně ti starší, pro pomoc, radu a povzbuzení. Paní
doktorka je milá a hodná paní, která má i velkou trpělivost vyslechnout každého pacienta. Odborně
poradí, pomůže a napíše recept a člověk odchází i s pohlazením na duši.
Když z čekárny odejde poslední pacient, paní doktorka ve svém autíčku ještě navštěvuje pacienty,
kteří pro horší pohyblivost a nemoc nemohou přijít sami.
Paní doktorku Marii Špatnou máme rádi, obdivujeme její vitalitu a vždy dobrou náladu a úsměv.
Mnohokrát děkujeme za lékařské služby, které nám už 25 let prokazuje. Přejeme stále dobré zdraví,
štěstí, pohodu a spokojenost. Buďte nám, paní doktorko, i nadále věrná.
Hodějičtí občané

A na závěr …. malá pozvánka na to, co nás čeká.

Dne 6. dubna proběhne celorepubliková úklidová akce, které se naše obec zúčastňuje, takže i letos vyrazíme do okolí Hodějic posbírat, co některým „odpadlo od
ruky“. Přijďte se zapojit, pokud vám není lhostejné, jak vypadá vaše okolí.
Bližší informace se včas dozvíte.
L. Záleská
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