ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí
spoluobčané, po
ustavujícím zasedání jsme se
pustili naplno do
práce. Zastupitelstvo se za tu krátkou dobu setkalo
na třech veřejných
zas edán ích a 5
pracovních schůzkách. Naplno začaly pracovat i výbory,
které se při svých prvních schůzkách seznámily s činnostmi, které je čekají, domluvili jsme si pravidla a proběhly první
kontroly účetních dokumentů i kontrola
plnění usnesení ze zastupitelstva. Kulturní výbor na první schůzce již začíná
připravovat dětský den. Se zastupiteli
řešíme nejen provozní věci, ale proběhla
i schůzka na investiční akce, které bychom chtěli uskutečnit, ať už v tomto
roce, nebo v rámci volebního období.
Určitě je prioritou dokončit započaté
akce. Akce, do kterých bylo již investováno, tak aby obecní finance nebyly vydány zbytečně. Proto jako první budou
vyhlášena výběrová řízení na renovaci
veřejného osvětlení, předpokládaná
částka 650 tis. Další akcí je dokončení
rekonstrukce chodníků, kde je předpokládaná částka na dokončení přes 3 mil.
Kč. V rekonstrukci budeme zatím pokračovat v místech, kde není třeba jednání
se Správou a údržbou silnic JMK. Další
část, která vyžaduje souhlas SUS JMK,
bude naplánována a dokončena po společné dohodě. Proluka z hlavní silnice
k čističce má být řešena jako „Rodinná
zóna“. Rádi bychom tento prostor řešili
nejen vysázením zeleně, ale i jako místo
odpočinku a relaxace pro celou rodinu.
O dalších připravovaných akcích se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Děkuji všem zastupitelům za jejich přístup, nápady a inspiraci pro naši činnost.
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JARO V NAŠÍ ŠKOLE

Stejně jako je proměnlivé jarní počasí, tak se v naší škole střídají dny, ve kterých
probíhá klasické vyučování, se dny projektovými.
Během měsíce března se naši žáci zúčastnili hned několika různých soutěží a projektů, ve kterých prokázali
nejen své znalosti a schopnost uplatnit vědomosti
v praxi, ale i fyzickou kondici, sportovní nadšení
a velkou míru pochopení
pro ostatní.
27. března se čtyřčlenné
družstvo děvčat 4. ročníku
zúčastnilo finále soutěže
Odznak všestrannosti ve
Vyškově. Závodilo se v disciplínách: šplh, hod na cíl,
dráha přes překážky. Družstvo ve složení: Julie Sedláčková, Soňa Sedláková,
Klára Kotolanová a Aneta
Čížková obsadilo krásné
čtvrté místo v konkurenci
družstev z velkých vyškovských škol.
Soutěžili jsme nejen ve
sportu, ale také v matematice. Žáci 4. a 5. ročníku řešili matematického
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Klokana. Tato tradiční celorepubliková
„soutěž“ má prověřit matematické dovednosti a znalosti dětí, jejich schopnost aplikovat získané vědomosti při řešení
problémových matematických úloh.
Nejlepších výsledků ve školním kole této
soutěže dosáhli: Vít Holoubek, Petra Dvořáčková, Nikola Joch (5. ročník) a Aneta
Čížková, Patrik Pochylý, Tomáš Polouček
(4. ročník)
V měsíci březnu proběhlo také druhé
kolo čtenářského kvízu, který má za cíl
podpořit čtenářskou gramotnost našich
žáků a přilákat je ke čtení. Úspěšnými řešiteli tohoto kola jsou: Tomáš Polouček,
Tomáš Pochylý, Tobiáš Sedláček, Anna Kovaříková, Gabriela Závodná, Aneta Čížková a Natálie Trundová. Všem soutěžícím
gratulujeme k jejich výkonům.
Není nám lhostejné ani dění kolem nás.
Snažíme se žáky připravit na budoucí život
nejen po stránce vzdělávací, ale zajímá nás
také jejich postoj a vztah k ostatním lidem
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v blízkém okolí. Proto jsme se letos poprvé
připojili k projektu podporujícímu lidi
s Downovým syndromem a ve škole si
uspořádali Ponožkový den. V tento den
(21.3.) jsme si povídali o Downově syndromu, o lidech, kteří se s ním narodili,
a hlavně všichni jsme si ráno oblékli na každou nožku jinou ponožku a tím těmto
lidem vyjádřili pochopení a naši podporu. Lidé s DS jsou součástí naší společnosti a zaslouží si, abychom je
respektovali a chápali takové, jací jsou.
Protože nám záleží i na přírodě v okolí
našeho bydliště, zapojili jsme se s jednodenním předstihem do celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Uklízeli jsme nejbližší okolí školy a školní zahradu. Nasbírali jsme několik pytlů spadaných větviček,
zatoulaných papírků, starého suchého listí,
ostříhali bylinky v naší zahrádce a zvelebili
skalku.
V nejbližší době uspořádáme pro děti
ještě jeden větší projektový den na téma
Velikonoce. Během celého dne se budeme
věnovat tomuto významnému křesťanskému svátku. Vysvětlíme si velikonoční
symboliku, co znamená Zelený čtvrtek
nebo Velký pátek, vyrobíme si „travňáčka“,
všichni si společně nazdobíme velikonoční
vajíčka a zasoutěžíme v netradičních sportovních disciplínách.
V měsíci červnu nás čeká školní
výlet a sběr starého papíru. Přesný termín
sběru zatím nemáme, bude upřesněn později na plakátech vyvěšených v obci.
Zbylý čas chybějící do prázdnin vyplníme pilnou prací ve vyučování, aby ty
vysněné a blížící se prázdniny byly opravdu
zasloužené a my na ně odcházeli s pocitem
dobře vykonané práce.
Petra Holoubková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 30. 3. 2019 byli do naší obce přivítáni čtyři noví občánci - Natali Novotná, Mikuláš Moudrý, Ondřej Jachimiak a Alexej
Winter. Přejeme dětem hodně zdraví, rodičům jen samou radost a pohodu.
Další Vítání občánků v naší obci se bude konat 22. 6. 2019.
V. Durdová

OSTATKY NEBO TAKÉ MASOPUST

Masopust, také fašank, ostatky typicky
se pojí s průvodem pestrých masek, kterým
se také říká prostě maškary.
V letošním roce tato lidová tradice připadla na sobotu 2. března 2019. Po jede-

nácté hodině se postupně scházeli v hasičské zbrojnici všichni ti, kteří měli zájem
průvodu se zúčastnit. Bylo zde připraveno
velké množství kostýmů, klasické pohádkové bytosti, zvířecí i netradiční, komik-

sové. Po předání ostatkového práva jsme
prošli celou obcí, mnozí nás vítali tradičně
s občerstvením v podobě koláčů, koblihů
a jiných sladkostí. Pro dospělé nechyběla
kapka povzbuzujících nápojů. Tímto jim
děkujeme, že i oni svou pohostinností a příspěvkem do pokladničky udržují tradici
ostatků.
Za SDH Kolečková Drahomíra
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KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V HODĚJICÍCH

Poslední březnový den byl nádherně
slunečný, každý z nás ho mohl prožít
různě, prací na zahrádce, procházkami,
s rodinou na výletě apod. Ti z nás, kteří na
závěr tohoto dne navštívili koncert komorního pěveckého sboru Danielis v kostele
sv. Bartoloměje v Hodějicích, určitě nelitovali. Místní kostel byl zaplněn do posled-

ního místa a ještě asi 10 lidí stálo u vchodu.
Za dobrovolné vstupné jsme hodinu a půl
poslouchali známé písně, moc pěkně,
s citem a láskou zazpívané. Členové sboru
zpěv doplnili hrou na klávesy, saxofon,
kytaru, housle, flétnu i violu. Umělecký
dojem ještě dotvářela sama příroda, protože slunce prosvítalo okny kostela,

a tak byl celkový zážitek ještě silnější. Kdo
se koncertu zúčastnil a představení se mu
líbilo, se může těšit na další, a to ve vánočním čase. Poděkování patří kaplanu Stanislavu Pacnerovi, který uspořádal tento
koncert jako poděkování za přijetí v Hodějicích.
B. Suchánková

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE

Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům,
že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019-2020 se bude konat
v úterý, 7. května od 8:30 do 11:30 hodin
v ředitelně MŠ. Žádosti o přijetí si můžete
stáhnout na www.mshodejice.cz, nebo si je
vyzvednout přímo v mateřské škole před
termínem zápisu.
V den zápisu si můžete se svými dětmi
prohlédnout prostory mateřské školy.
Podrobné informace, včetně nových
kritérií pro přijímací řízení, naleznete také
na webových stránkách.
K zápisu přineste vyplněnou žádost potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte, průkaz
totožnosti zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti se speciálně vzdělávacími potřebami vyjádření z poradenského
zařízení (SPC, nebo PPP). Upozorňuji také,
s ohledem na kritéria pro přijetí, že trvalý
pobyt v Hodějicích musí být prokazatelně
doložen, proběhne kontrola přímo na
evidenci obyvatel, na OÚ Hodějice.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých dětí na
vstupních dveřích školy i na webových
stránkách od 27. 5. do 10. 6. 2019.
V seznamu nemohou být uvedena jména
dětí, budou přidělena registrační čísla
k Vaší žádosti v den zápisu.
Miroslava Horáčková

Zápis dětí do mateřské
školy
Ředitelka MŠ v Hodějicích oznamuje rodičům, že

7. 5. 2019

proběhne v MŠ Hodějice zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020.
Rodiče s dítětem mohou přicházet v době

od 8:30 do 11:30
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S sebou: rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře
a občanský průkaz zákonného zástupce.
Podrobné informace a přihlášku ke stažení najdete www.mshodejice.cz
nebo v MŠ.

AKCE, KTERÉ NÁS
V NÁSLEDUJÍCÍM
OBDOBÍ ČEKAJÍ
30. 4. 2019

Čarodějnice
za sokolovnou
11. 5. 2019

Jarní pochod
25. 5. 2019

Dětský den
7. 6. 2019

Dílnička vyšívání
22. 6. 2019

Vítání občánků
13. 7. 2019

Turnaj v nohejbale
27. 7. 2019

Turnaj v tenise
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES A ŠIBŘINKY

V sobotu 23. února 2019 uspořádala TJ
Sokol Hodějice tradiční maškarní plesy. Na
odpoledním dětském maškarním plesu,
který se těšil velkému zájmu malých
i velkých návštěvníků, se děti zabavily při
plnění úkolů různých soutěží, zatančily si na
písničky, které jim pouštěl Jara Hofírek
a čekaly na ně i výhry v připravené tombole. Večerní sokolské Šibřinky potvrdily
pokračující trend posledních let, a to je klesající zájem Hodějáků o pořádané společenské akce. Počet masek i ostatních
návštěvníků byl nejnižší za poslední roky.
Je to škoda, protože ti, co na sokolovnu dorazili, si večer náramně užili. Takže milí Hodějáci, na začátku příštího roku 2020 nechte
na chvíli odpočívat vaše chytré telefony,
tablety, notebooky a TV přijímače, odhlašte
se z facebooku, namyslete si nějakou masku
a vyražte se rozšoupnout na „maškec“ na
sokolovnu, budeme na vás čekat.
Pavel Sklenář
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ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V MŠ
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Naše mateřská škola je zapojena do projektu MAP II rozvoje a vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.V rámci klíčových aktivit implementace,
v našich prostorách probíhaly tyto akce:

S ROBOTKEM DO POHÁDKY - děti se učily programovat malé robotky speciálními psadly, procvičovaly
prostorovou orientaci, paměť, pozornost a grafomotoriku.
PTÁCI NA JAŘE - poutavá přednáška, doprovázená
projekcí, děti se učily poznávat naše ptactvo a rozeznávat
jejich hlasové projevy v přírodě. Získaly mnoho poznatků
o hnízdění a také o tom, jak se o ptáky starat a ochraňovat je.
KNÍŽKA PRO LUCINKU - zábavně vzdělávací program děti seznámil s knihou od Mileny Lukešové,
prožívaly společně s hlavní hrdinkou Lucinkou mnohá
dobrodružství a také získaly nové vědomosti a dovednosti
při plnění úkolů.
M. Horáčková
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ÚDRŽBA BIOKORIDORU

Zamračeno, mrholení a 4 stupně Celsia,
tak takové počasí čekalo odvážlivce v sobotu 13. 4. 2019, kteří se rozhodli pomoci
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při údržbě zeleně v naší obci. Biokoridor se
sázel v roce 2013, úvazy stromů začaly být
těsné a stromům spíše překážely, proto
jsme se rozhodli uspořádat brigádu na jejich odstranění. 11 statečných a ochotných
lidí z naší obce neváhalo přiložit ruku
k dílu a pomoci přírodě, aby nám dělala ra-

dost a užitek i do budoucna. Za hodinu
práce jsme odstranili kůly ze dvou částí
biokoridoru. Ostatní části na pomoc brigádníků ještě čekají. Všem, kdo se i za tak
chladného a větrného počasí zúčastnili,
patří obrovské poděkování a budeme věřit,
že příště se nás sejde více.
B. Suchánková

UKLIĎME HODĚJICE

V sobotu 6. dubna se sešlo před OÚ 16 dobrovolníků, kterým není lhostejné
okolí naší obce. Počasí nám nepřálo, ráno sprchlo, takže jsme trochu pozměnili
úklidové trasy. Přesto jsme nasbírali spoustu odpadků, pneumatiky, PET lahve,
plechovky, lahve od alkoholu, nedopalky cigaret, ale také třeba plné plechovky
piva a zubní protézu.
Všem, kteří se nebáli trochy nepohodlí a zúčastnili se úklidu, moc děkujeme.
Snad se někdy dočkáme toho, že tato akce nebude potřeba.
L. Záleská

ANKETA

Co by se mělo podle vašeho názoru udělat za investice v naší obci?(co postavit, opravit, do čeho má obec
investovat, aby se vám v obci žilo lépe). Vaše nápady vhoďte prosím do poštovní schránky u obecního úřadu.
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I PŘES SVŮJ VĚK MÁ ENERGIE NA ROZDÁVÁNÍ

Při příležitosti životního jubilea bych chtěla paní Anně
Winterové poděkovat za dlouholetou práci pro obec Hodějice.
Ať už v pozici ředitelky místní školy, činnosti v rámci sboru
pro občanské záležitosti a kronikářky obce, kterou se rozhodla po dlouhých letech předat svému nástupci.
Shromažďováním podkladů pro psaní kroniky se zabý-

vala po celý rok, velmi precizní příprava předcházela
neméně preciznímu psaní kroniky, kterému věnovala čas
většinou o prázdninách. Kronika i veškeré dokumenty jsou
označovány tak, aby i budoucí generace mohly čerpat z historie naší obce. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a mnoho let strávených v kruhu milující rodiny.
B. Suchánková

Vydal Obecní úřad Hodějice. Redakční rada: L. Záleská, V. Durdová, B. Suchánková.

PES PŘÍTEL
ČLOVĚKA

Psi jsou našimi věrnými
společníky, vždy poslouchají, co jim říkáme, sní
vše, co jim přichystáme,
když se vrátíme z práce,
tak nás přivítají a rádi si
zajdou ven i na delší procházku. V této souvislosti
bychom měli mít všichni
na paměti, že pro pohyb
psů v naší obci platí
obecně závazná vyhláška,
která říká, že pes musí být
na vodítku nebo s náhubkem a vždy pod dohledem
svého majitele. Je potřeba
myslet na to, že pokud já
jako majitel mám velkého
psa, tak ostatním nemusí
být příjemné, jestliže se
k nim blíží - byť na
vodítku - pes větší , než
jsou ochotni tolerovat.
Proto je dobré při pohybu
v obci držet psa nakrátko
při potkávání se s jinými
osobami. Pes má svého
páníčka nebo paničku
i z toho důvodu, že si po
sobě neuklidí, tudíž je tato
odpovědnost na majiteli.
V obci jsou koše vybavené
sáčky na vykonanou potřebu našich mazlíčků,
proto je neváhejte použít.
Považuji opravdu za velkou bezohlednost majitelů
psů, kteří neváhají nechat
vykonanou potřebu např.
před vstupem a branou do
místní školy nebo dokonce
u vchodu na dětské hřiště
za sokolovnou. Věřím, že
ve svém domě, na zahradě
nebo na dvoře si vykonanou potřebu svých mazlíčků nenecháváte na
památku, tak to prosím
nedělejte ani na veřejném
prostranství.
B. Suchánková

