Hodějický
zpravodaj
Silná průtrž mračen

Hodûjice pod vodou

V

pátek 27. května ve večerních hodinách se prohnala naší obcí bouřka,
která trvala sice jen asi 45 minut, ale
spadlo během ní 74 mm srážek a způsobila značné škody. Průtrž mračen splavila z okolních polí do obce bláto, přetekl
i suchý poldr. Záplava zasáhla na 60
domů, došlo k zaplavení některých sklepů, studní, v některých případech i obytných místností. Od pátečního večera po
celý víkend pomáhali s likvidací škod

dobrovolní hasiči z 18 okolních sborů, za
což jim ještě jednou děkujeme.
Poděkování patří i všem občanům, kteří se podíleli na úklidu obce a likvidaci
škod po průtrži.
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Akce OÚ Hodějice
V sobotu 23. dubna jsme v zasedací síni OÚ
Hodějice přivítali naše malé občánky, kteří se
narodili v období od listopadu 2015 do března
2016. Jsou to Jana Holoubková, Matyáš
Moravčík a David Žemla. Děkujeme žákům ZŠ
Hodějice, kteří přišli našim nejmenším zazpívat
a zarecitovat.
•
I v letošním roce se konal 3. 6. turistický noční
pochod, kterého se zúčastnili občané Hodějic
a Křižanovic. Turisté zdolali trasu okolo 9 kilometrů, zakončenou na hodějickém koupališti.
•
OÚ Hodějice ve spolupráci s ostatními místními
organizacemi uspořádal pro naše děti 4. 6. Den
dětí na Divokém západě. Děti při procházce
Hodějicemi plnily rozličné úkoly, za odměnu je
čekala jízda na kanoi na hodějickém rybníku, rýžování zlata, poklad z kouzelné truhly a opékání. Počasí nám přálo, děti vypadaly spokojeně,
a to je pro nás největší odměna.
•
Manželé A. a J. Frnkovi si v krásnou červnovou
sobotu řekli své životní ANO a my jim přejeme
hodně lásky, tolerance a jen to nejlepší v jejich
společném životě.
Vlaďka Durdová

Den dûtí (4x)
Svatba Frnkov˘ch

Vítání obãánkÛ

Vítání obãánkÛ
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Hurá na prázdniny!
Poslední čtvrtina školního roku
2015/2016 byla v hodějické základní škole
velmi nabitá. Ani jsme se nenadáli a jsou
tu dlouho očekávané prázdniny. A co se
u nás tedy v posledních měsících dělo?
V měsíci květnu proběhla v prostorách
školy Retrovýstava, která měla veliký
ohlas nejen v Hodějicích, ale i v okolních
obcích. Děkujeme ještě jednou všem,
kteří přispěli svými exponáty. V červnu
jsme se vydali na výlet do Bučovic, kde
jsme navštívili zámek a zhlédli jsme
představení o Karlu IV. Pro některé žáky
byla velkým zážitkem i cesta do Bučovic,
protože jeli poprvé vlakem.

Závěrečný týden ve škole nám přišla
zpestřit naše bývalá žákyně, která dětem
vyprávěla o Asii, Číně a Hongkongu.
Během besedy si mohli žáci vyzkoušet
používání čínských hůlek, děvčata ohodnotila čínskou módu a na závěr bylo zodpovězeno velké množství všetečných
otázek. Nejvíce děti zaujal dračí a lví tanec a také vyprávění o pandách.
Závěr školního roku patří již tradičně
soutěži Miss Hodějice. Nejde ani tak
o soutěž krásy, jako o legraci a zábavu pro
všechny. Děvčata opět prokázala, že jsou
nejen krásná, ale i talentovaná v mnoha
směrech, a že jim nechybí smysl pro hu-

mor. Všechna děvčata, která se zúčastnila
soutěže, zaslouží náš upřímný obdiv za
prokázanou odvahu.
Poslední den školního roku patří loučení a rozdávání vysvědčení. Letos jsme
se rozloučili s 11 páťáky, kteří budou pokračovat ve studiu v Bučovicích nebo ve
Slavkově, se 17 druháky, kteří odchází na
dva roky na ZŠ v Němčanech a do 5. ročníku se vrátí do Hodějic, a taky jsme popřáli hezké prázdniny 22 třeťákům, kteří
v září usednou do svých lavic ZŠ
Hodějice. V září k nim přibudou prvňáčci a páťáci a hodějická škola opět ožije
dětskými hlasy.
Tak hezké prázdniny a v září na shledanou!
Všechny aktuální informace a fotografie
můžete sledovat na www.zs-hodejice.cz.

Retrov˘stava

Noc kostelů v Hodějicích
V pátek 10. června proběhla první Noc
kostelů v naší obci. Bohatý program začal
v 19 hodin vyzváněním a mší svatou.
V průběhu večera jsme se dozvěděli, jak
se čemu v kostele říká a k čemu to slouží,
zhlédli jsme fotografie kostela z blízké
i vzdálenější minulosti, mohli jsme po
schodech a žebřících vyšplhat až na

půdu kostela a prohlédnout si zvony (našlo se přibližně 120 odvážlivců, kteří výstup zvládli). Zlatým hřebem večera byl
společný koncert Pěveckého chrámového
sboru z Pozořic, pěveckého sboru DaKoa
z Rakouska a Kvintetu Jiřího Preisingera.
Kdo přišel, určitě nelitoval.
L. Záleská

Pozvánka
V měsíci červnu proběhla kolaudace splaškové kanalizace v Hodějicích
a kolaudace ČOV, zároveň byl ukončen zkušební provoz na ČOV.
Dne 28. července 2016 ve 14 hodin
se uskuteční slavnostní přestřižení
pásky na ČOV za účasti premiéra ČR
a dalších hostů, poté se přesunou na
hřiště za sokolovnu, kde bude následovat volná zábava. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni na tuto akci.
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Jarní turistický výšlap
V sobotu 14. května uspořádala TJ
Sokol Hodějice jarní turistický výšlap.
Tradičně se na jaře vydáváme na zajímavé místo jižní Moravy trochu více vzdálené od Hodějic. Pro letošní rok padla volba na Hostýnské vrchy nedaleko
Kroměříže. Ranní déšť a zatažená obloha
nevěstily nic dobrého a zřejmě i odradily
dost lidí od účasti. Na počtu účastníků to
bylo znát, u autobusu se nás sešlo pouze
sedmnáct. Ještě cestou do Bystřice pod
Hostýnem, do výchozího místa našeho
putování, to vypadalo, že nás čeká deštivý den. Ale již při stoupání na svatý
Hostýn se začala mlha a mraky protrhávat a na vrcholu nás přivítalo sluníčko
prosvítající mezi mraky. Po prohlídce
poutního kostela, Jurkovičovy křížové
cesty a krátkém občerstvení jsme se vydali přes vrchol Skalky a Tři kameny
k rekreačnímu areálu na Trojáku, kde na
nás čekal autobus. Celková trasa pochodu byla 15 km a po celou cestu nás pro-

Blahopřání
Dne 2. srpna 2016
oslaví své devadesáté
narozeniny
paní Ludmila Ševelová z Hodějic.

Přejeme stále zdraví a spokojenost.
Dcery s rodinami

vázelo sluníčko a příjemné jarní počasí.
Pobyt v krásné přírodě Hostýnských vrchů, které si stále zachovávají původní
charakter nepřelidněných hor, a nádher-

né výhledy do širokého okolí byly odměnou pro všechny účastníky, kteří nelenili
a vyšlápli si s námi.
Pavel Sklenář

Paměti stařečka
Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Krupobití
Roku 1891 dne 7. června strhla se strašná bouře s krupobitím a sice večer v osm
hodin směrem od Pozořic k sv. Urbanu
na Němčany, přes hodějické Přední vrchy, Vinohrady, Prostřední i Zadní díle
i se spodky ke Křižanovicím, Rašovicím,
Marefím atd. Na dědinu přišlo jen něco
málo krup, ale Zákrchovní pole, kde byly

oziminy, a Malé pole oseto jařinami, zůstaly od krup ušetřeny. Nejhorší bylo, že
píce pro dobytek byla úplně zničena. Za
struhou byly úhory, totiž jeteliny, které
byly od krup úplně zničeny. Ostatek zničil příval vody do rána od Křižanovic
přes hráz na Louky, seno zaplavil a řepu
na dolinách zničil.
A. Winterová, vnučka

Soutěž koní v orbě – vozatajské soutěže
Hodějice–Slavkov u Brna
Sobota 13. 8. 2016
Program:
10.00 hod. orba koňmo
11.30 hod. oběd
12.00 hod. průvod koní obcí
12.30 hod. vyhodnocení orby a křest
hříbat
13.00 hod. vozatajské soutěže dvojspřeží teplokrevných a chladnokrevných a malých koní
15.00 hod. štafety dvojspřeží
15.45 hod. ovladatelnost v kládě
16.15 hod. těžký tah
17.00 hod. závěr a vyhodnocení soutěží
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