ÚVODNÍ SLOVO

I když v současné době je situace nelehká, život
se většině nám
změnil, máme
omezení, která nás
mají ochránit
před nešťastnou
situací, život jde
dál a my se musíme s touto situací vyrovnat, byť každý po svém. Jsem
ráda, že nastavená pravidla, i když jsou
nepříjemná, jsou respektována a všem
nám jde o to samé, zůstat hlavně zdraví.
Aby to tak zůstalo i nadále, vyzývám
všechny občany k respektování pravidel
nastavených naší vládou a moc za to
děkuji. I přes tuto situaci začala stavba
technického zázemí na obecním dvoře,
první etapa, která má zajistit dostatek
místa pro obecní techniku. Zastupitelé na
své poslední schůzce vybrali dodavatele
na pokračování rekonstrukce chodníků
od koupaliště po most k Litavě. Tato
realizace začne od 1. 5. 2020, děkuji za toleranci omezení v rámci stavby. I přes
pěkné počasí nebude po dobu nouzového
stavu otevřeno dětské hřiště. Sběrný dvůr
za obecním úřadem je již otevřen a prosím všechny, aby respektovali nastavená
mimořádná opatření. Ráda bych poděkovala všem majitelům vozidel, že při čistění silnic v obci po zimní údržbě,
respektovali naši prosbu o odstavení
vozidel. Prosím všechny o shovívavost,
věřte, že nám jde hlavně o zdraví nás
všech. Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoliv dotazů. Věřím, že toto
nelehké období zvládneme, záleží to však
na každém z nás.
Hodně zdraví nám všem.

starostka Blahoslava Suchánková
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OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU
AKTUÁLNÍ SITUACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Co může mateřská škola udělat pro děti
Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit
s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte,
které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma
děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena…);
- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké,
o květiny, o zvířata…);
- dbejte na pravidelný režim;
- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte
(logopedická cvičení,
sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom,
co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.
Využijme nabízené příležitosti
k tomu, abychom si uvědomili, co
je pro nás důležité. Naše děti si to
rozhodně zaslouží, a to nejen
v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.

Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče
o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/
/tvoreni-s-detmi/celorocne
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE

Školní život před vyhlášením karantény probíhal obvyklým způsobem. Kromě běžných školních povinností jsme zažívali i události méně běžné.
V únoru jsme začali jezdit na plavání. Plavecký výcvik ve vyškovském bazénu
většinu dětí baví a i plavečtí instruktoři žáky naší školy vždy velmi chválí za jejich
šikovnost a ukázněnost. Bohužel jsme stačili absolvovat pouze malou část výcviku.
Už třetím rokem je součástí výuky v hodějické škole projekt 10 NEJ. Žáci v něm
představují ostatním své koníčky. V poslední době jsme se měli možnost seznámit se
skautingem a vodním skautingem, o kterém vyprávěly Markéta Ševčíková a Nikola
Kneslová. Na plavecký tréning nás prostřednictvím prezentace vzaly Eva Pospíšilová a Pavla Holoubková. Svoje fotografie všem představila Veronika Lahodná
a svým zaujetím pro všechny druhy sov nás nadchla Sofie Halíčková. Karolína Kovaříková nám vyprávěla o chovu chameleonů, Lucie Šidlíková hrála na klávesy
a Markéta Ševčíková přidala ještě hru na irskou flétnu. Těší nás, že kromě školních
povinností se naši žáci věnují rozmanitým zájmovým činnostem.
Na jarní měsíce měla naše škola připraveno mnoho zajímavých akcí pro žáky, ale
také pro veřejnost. Naše plány a přípravy byly však přerušeny vyhlášením nouzového stavu v naší republice. V úterý 11. 3. 2020 byly uzavřeny pro žáky všechny
školy z důvodu šíření nového koronaviru.
Tato situace je pro nás všechny nová. Školní povinnosti plní žáci doma, úkoly najdou pravidelně na webových stránkách školy. Kromě úkolů zde najdou děti i rodiče
tipy na zábavné učení a soutěž o nejoriginálnější a nejslušivější roušku, které v této
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situaci musíme nosit.
V měsíci dubnu měl proběhnout zápis do
1. třídy pro školní rok 2020/2021. Vzhledem
k celostátní situaci proběhl zápis bez přítomnosti dětí. V druhé polovině měsíce června
plánujeme, pokud situace dovolí, schůzku rodičů budoucích prvňáčků, kde dostanou veškeré potřebné informace.
Přestože ve škole nejsou žáci, život zde neutichl. Snažíme se tento čas věnovat úpravám
okolí školy, drobným opravám budovy, výrobě nových pomůcek a přípravám na podzimní akce.
Doufáme, že tato neobvyklá situace brzy
skončí a my se budeme opět společně scházet
ve škole.
Veškeré aktuální informace z hodějické
školy najdete na www.zs-hodejice.cz.

duben 2020
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A D V EN TN Í KA LEN D Á Ř TR OC HU J I N A K

Na podzim se v hlavě mamince Pavle zrodil
nápad, jak netradičně zpříjemnit dětem čekání
na Štědrý den. Kontaktovala maminky, se kterými se potkává v Hrátkách v přírodě a na procházkách, a ty potom oslovily další maminky,
protože byl potřeba určitý počet maminek a dětí,
aby se tento projekt mohl uskutečnit. Vytvořila
skupinu na FB, kde svůj záměr dopodrobna
představila, byla stanovena pravidla a termíny,
aby nakonec všech 17 maminek mohlo připravovat překvapení pro děti.
Každá maminka měla za úkol vymyslet jednu
věc, která bude stejná pro všech 24 dětí a ty do
stanoveného termínu Pavle odevzdá. Záleželo
na nich, zda něco vytvoří samy, nebo se svými
dětmi, zda něco koupí nebo upečou něco zdravého, ale trvanlivého. Důraz byl kladen především na dárky takové, aby byly určeny pro dané
věkové složení dětí, které jsme znaly. Každá
maminka pojala tvoření po svém a po rozbalení
všech balíčků, které byly zabaleny v sáčcích s
krásně ilustrovanými čísly, se mohly děti radovat z překvapení, které je čekalo uvnitř. Nalezly
zde rozmanité dárečky, z nichž většina byla s
vánoční tématikou, která k tomu v tomto období
vyloženě vybízela. V sáčcích našly například
ozdoby, které se daly pověsit na vánoční stromeček, omalovánky, básničky, lahodné perníčky, různé kreativní úkoly, které mohly děti

dotvořit samy, nebo s pomocí rodičů, a nechyběly ani
hry, kde si mohly procvičit paměť, logiku a představivost.
Všechny maminky těchto 24 ks stejných dárečků přinesly Pavle, která je rozdělila do jednotlivých sáčků, pečlivě uzavřela a v domluveném termínu předala
maminkám zpět 24 ks sáčků, nyní však každý s jiným
obsahem. Překvapení to bylo nejen pro děti, které nic netušily, ale mnohdy i pro samotné maminky.
Další dekorace těchto balíčků zůstala na samotných
maminkách. Některé je svým dětem potají po jednom
podstrkovaly na okenní parapet ráno, jiné vystavily
všechny balíčky na poličky, nebo zavěsily na provázky
a z těchto každý den jeden balíček dětem podaly, aby se
mohly podívat, co je jeho obsahem. Mnohdy si vymýšlely příběhy, kde se tyto balíčky vzaly a kdo je tam
dětem nechává, odpovídaly na zvídavé otázky svých
dětí, které jim to nikterak neulehčovaly.
Velké nadšení bylo nejen u dětí, ale i u maminek, což
jsme si prostřednictvím fotografií sdělovaly na FB ve
výše zmíněné skupině. Projekt byl velmi originální
a sklidil velký úspěch. Skrývala se za ním spousta času
nejen maminky Pavly, která zajistila veškerý materiál na
pytlíčky, pečlivě vystřihovala a lepila všechna čísla, ale
i všech maminek, které si s překvapením pro děti daly
velkou práci a mnohdy odbývaly tatínky studenou večeří.
V. Winterová, P. Uhrová
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HRÁTKY V PŘÍRODĚ V HODĚJICÍCH

Týden utekl jako voda a je tu středa, den, kdy se maminky na rodičovské dovolené se svými dětmi (1,5 - 4 roky) setkávají na hodinu za místní
sokolovnou, kde je pro ně pod vedením maminky Veroniky připravena tematicky zaměřená hodina poznávání, básniček, úkolů, her a říkadel.
Hodina pod názvem Hrátky v přírodě, jejímž cílem je poznávání přírody, jejich změn, vypěstovaní v dětech pozitivního vztahu k ní, aby si jí
vážily, respektovaly ji, chránily.
Na úvod se všechny děti vzájemně představí nejen sobě, ale i zvířecímu kamarádovi z rukou maminky Veroniky. Po té následují úkoly, kdy
se děti formou hry seznamují se zadaným úkolem, jak ho správně vyřešit, zapojují jemnou motoriku. Maminky jsou samozřejmě dětem nablízku
a pomáhají s jeho plněním. Po splnění zadaného následuje např. učení se nové básničky, písničky nebo nějaká pohybová aktivita ve formě opičí
dráhy, oblíbené chození po skácených májích apod. Děti si velmi oblíbily Kolo kolo mlýnské, kdy se všechny i s maminkami chytí za ruce
a zazpívají tuto písničku, někdy i několikrát za sebou. Během hodiny strávené venku v přírodě tuto oblíbenou písničku doplní druhá v pořadí
oblíbená, a to
Pásla ovečky…
Někdy i třetí,
Tluče bubeníček,….
V žádné hodině nechybí oblíbené tvoření
nějakého
výrobku, kdy veškerý materiál je
pečlivě maminkou Veronikou
přichystán a
spolu s jinými
pomůckami a rekvizitami, které
na hodinu doma
připravuje, přinese s sebou.
Na podzim si
děti
vyráběly
ježka, kdy tělo
ježka
tvořila
brambora a bodliny byly z šípků,
oči a nos mu děti
udělaly z nalezených větviček. V dalších hodinách například tvořily skřítka z větviček, který měl kabátek z listí nebo na předkresleného ježka
děti lepily bodliny z posbíraných suchých květů lípy, jednu středu si domů odnášely borovicovou šišku naplněnou různými semínky, kterou na
gumičce mohly na zahradě zavěsit, aby ptáci měli v zimě co zobat…
Začátkem prosince vyráběly čerta jako zápich např. do květináče, v době adventu vánoční svícen ze smrkových větviček se sádrovou ozdobou a svíčkou. Při těchto tvořeních samozřejmě nesmí chybět pomoc maminek. Na památku se děti se svými výrobky vždy vyfotí a odnesou si
je domů, aby si je třeba vystavily v pokojíčku nebo se s nimi pochlubily tatínkům či sourozencům.
Každá hodina je zaměřená na aktuální roční období, svátek, takže s podzimem děti uspávaly pavoučka Johana, kdy mu připravily z větviček
a listí pelíšek, aby měl kde spát. Na vyrobenou šablonu stromu děti lepily papírová jablíčka, pak je zpět sbíraly do košíků. V zimě se učily formou obrázků, která zvířata spí zimním spánkem, poznávaly stopy zvířat,… Na panáčka z kartonu lepily papírové oblečení, aby mu nebyla
zima, před Vánocemi jsme si vykládaly o vánočních zvycích, rozřezávalo se jablíčko, pouštěly lodičky ze skořápek na vodě, mlsalo přinesené
cukroví a popíjel teplý čaj. Škoda, že tuto vánoční atmosféru neumocnil sníh …
Děti si odpočinou u malé svačinky či pití, které si s sebou přinesou a o dobroty se podělí i s ostatními kamarády. Někdy ochutnají i maminky
a odnáší si nový recept na zdravé mlsání pro děti např. na jablečné palačinky, máslové sušenky apod.
V 11 hodin se děti rozloučí se zvířecím kamarádem z úvodu a mezi sebou a těší se na příští hodinu, co pro ně Veronika připraví.
Pokud jste maminka, tatínek, dědeček či babička a chtěli byste přijít mezi nás, scházíme se dle možností počasí každou středu od 10 do 11
hodin za Sokolovnou.
V. Winterová

VÝZVA

Obracíme se na naše občany s dotazem, zda by byli ochotní vést jakýkoliv kroužek pro děti všech věkových kategorií, od školky po II. stupeň. Pro provozování kroužku nabízíme zdarma prostory v přízemí OÚ a ve škole.

AKCE

Vzhledem k současné situaci nevíme, zda budeme moci uskutečnit naplánované akce tak, jak jsou uvedené
v kalendáři obce. Pokud by to bylo možné, budeme vás včas informovat prostřednictvím webové stránky, rozhlasu
a plakátků.
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KNIHOVNA V HODĚJICÍCH

V roce 2019 do naší knihovny chodilo 87 registrovaných čtenářů, z toho 38 do 15 let, proběhlo 300 fyzických návštěv. Nejstaršímu čtenáři bylo v prosinci 79 let, nejmladší čtenáři jsou
Katarinka 2,5 roku a Nikolásek 3 roky, oba chodí v doprovodu
maminek. Bylo vypůjčeno 1191 knih, z toho beletrie 981, dětská beletrie 187, naučných 14, naučných dětských 9 knih.
Každé tři měsíce dostáváme do knihovny nové knihy, které zakupuje Knihovna K. Dvořáčka z finančního příspěvku obce,
který každý rok činí 20 000,-Kč a Hodějice se tak řadí mezi 3
nejlepší přispěvatele knihovny. Nadále funguje výměnný fond
s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, obnovuje se také
čtvrtletně. Pokud máte zájem o konkrétní knihu, můžete si ji
objednat na mailu hodejiceknihovna@seznam.cz a my vám tyto
„knihy na přání“ zajistíme.
K půjčení jsou i stolní hry za vratnou kauci 50 Kč. V knihovně najdete i časopisy pro děti - Čtyřlístek, pro dospělé -

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HODĚJICE

Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům, že řádný
zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 20202021 se bude konat ve úterý 12. května od 8:00 do
12:00 hodin. Žádosti o přijetí si můžete stáhnout na
www.mshodejice.cz. Podrobné informace, včetně
nových kritérií pro přijímací řízení, naleznete také na
webových stránkách.
K zápisu si připravte vyplněnou žádost potvrzenou
od lékaře, rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného
zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti se spec i á l n ě
v z d ě l á v a c í m i p o t ř e b a m i v y j á d ř e n í z poradenského zařízení (SPC, nebo PPP). Upozorňuji také,
s ohledem na kritéria pro přijetí, že trvalý pobyt v Hodějicích musí být prokazatelně doložen (v den zápisu
formou kontroly OP, popř. potvrzením z OÚ). Následně
proběhne kontrola přímo na evidenci obyvatel, na OÚ
Hodějice. Jakým způsobem bude zápis probíhat s ohledem na současnou situaci s mimořádnými opatřeními
ke koronaviru, budeme včas všechny informovat na
našich www stránkách a hlášením v místním rozhlase.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích školy, na webových stránkách a na úřední desce OÚ od 1. 6. do
15. 6. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména
dětí, budou jim přidělena registrační čísla v den zápisu.
Miroslava Horáčková
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Dům a zahrada, Receptář a Týna. Skladbu časopisů bychom
chtěli inovovat podle zájmu čtenářů, a proto bychom byli rádi,
abyste se zapojili do ankety, o které nové tituly časopisů byste
měli zájem. Tituly s největším počtem hlasů se pokusíme zajistit. Ještě nás zajímá, zda by byl zájem o audio knihy. Své náměty a připomínky, prosím, vhazujte do schránky na obecním
úřadě a z dodaných podnětů budou vylosováni 3 čtenáři, kteří
obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 500,- Kč.
Chceme pozvat nové malé i velké čtenáře. Registrace a půjčení knih je zdarma. Otvírací doba je ve středu (lichý týden) od
17 - 19 hodin.
Chtěli bychom vylepšit webové stránky a také rozšířit knihovnu, aby každé oddělení mělo svůj koutek, a udělat nový prostor pro studium. Knihovna má k dispozici PC, poplatek za 1
hodinu na internetu je 10,- Kč, poplatek za tisk nebo kopírování je 2,-Kč/1 strana A4.
Všem stávajícím čtenářům děkuji za jejich přízeň v roce 2019
a těším se na ně i na nové čtenáře v roce 2020.
M. Hrabovská
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12. 5. 2020

SUREėKQHY0ä+RGėMLFH]iSLVGėWtGRPDWHŉVNpåNRO\QDåNROQtURN


od 8:00 do 12:00

S sebou:URGQìOLVWGtWėWHY\SOQėQRXSŉLKOiåNXVSRWYU]HQtPRGOpNDŉH
REĀDQVNìSUśND]]iNRQQpKR]iVWXSFH
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ANKETA K MÍSTNÍ KNIHOVNĚ:

O které nové tituly časopisů byste chtěli rozšířit nabídku místní knihovny???
Chcete zachovat časopisy Čtyřlístek, Dům a zahrada, Receptář a Týnu?? (nehodící se škrtněte)
Jméno, příjmení a číslo popisné pro losování o poukaz na nákup knih:
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Obec Hodějice se po zralé úvaze rozhodla zahájit přípravu
k pozemkovým úpravám na katastru obce. Co nás k tomu vedlo?
Z okolních, sousedních obcí jsme jediná, která ještě pozemkové
úpravy nemá. Ostatní obce je buď už mají hotové, nebo na nich
společně s Pozemkovým úřadem pracují. Dále si jako obec od
tohoto kroku slibujeme, že se vyřeší vlastnictví k určitým
pozemkům a budeme moci zrealizovat některé krajinné prvky ze
zdrojů státu, např. vybudovat nová protierozní a vodohospodářská opatření, vytipovat vhodná místa pro vysazení remízků,
a podobně.
Co pozemkové úpravy přinášejí vlastníkům pozemků nebo nájemcům? Pokud vlastníte více drobných pozemků, mohou vám
být sceleny do jedné parcely. Nebo pokud jste spolumajitelem
parcely, lze tuto parcelu reálně rozdělit podle počtu majitelů tak,
aby každý byl stoprocentním vlastníkem té své parcely. Dalším
kladem je vytvoření sítě polních cest, aby byl každý pozemek přístupný. S novým vyměřením pozemků souvisí samozřejmě i uza-

STATISTICKÉ OKÉNKO

vření nových nájemních smluv na zcela přesnou výměru parcel.
Bude zachována bonita půdy, takže se nemůže stát, že byste za
ornou půdu dostali např. trvale zatravněný pozemek.
K tomu, aby mohl Pozemkový úřad zahájit řízení o pozemkových úpravách, je potřeba souhlas vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území,
proto rozesíláme majitelům formulář se Žádostí o zahájení
pozemkových úprav. Pokud s pozemkovými úpravami souhlasíte, prosím, podepište tuto žádost a doručte ji na OÚ, stačí vhodit do schránky.
Pozor! Pozemkové úpravy se netýkají zahrad za domem,
nemusíte se obávat, že by vám ji někdo chtěl sebrat a místo
ní vyměřit parcelu jinde.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát.
Pokud budete mít nějaké dotazy nebo potřebovat jakékoliv vysvětlení, obraťte se na nás:
724 186 625 - Blahoslava Suchánková
773 826 865 - Lenka Záleská
Lenka Záleská

Dnes se podíváme na to, jaká příjmení jsou v tomto roce v naší obci nejčastější. Jaké jsou vaše tipy?
1. místo – Kučera, Kučerová - 36 nositelů tohoto příjmení
2. místo – Kohoutek, Kohoutková - 30 nositelů
3. místo – Hrabovský, Hrabovská - 28 nositelů
4. místo – Florián, Floriánová (včetně varianty Florian, Florianová) - 23 nositelů
5. místo – Vrána, Vránová - 18 nositelů

A jak tato příjmení vznikla?

Příjmení Kučera má dvě možnosti, od slova kučeravý = kudrnatý, nebo od německého Kutcher – kočí.
Příjmení Kohoutek vzniklo z apelativa kohout, skupina příjmení ze jmen ptáků je četná, lidé ptáky často pozorovali, příjmení se dávala často podle nějaké společné vlastnosti s dotyčným zvířetem (takže např. ten člověk mohl brzy vstávat, mohl se naparovat, mohl se
rád hezky oblékat….).
Příjmení Hrabovský má také více variant vzniku. Základem může být sloveso hrabat, v přenesené významu něco chamtivě shánět,
snažit se, ale také podle místního jména Hrabová, Hrabišín, Hrabice, Hrabyně (tzn., že původně pocházel z tohoto místa).
Příjmení Florián patří do velké skupiny příjmení, která vznikla z osobních jmen, zde je to podle oblíbeného světce.
Příjmení Vrána je rovněž etymologicky jasné, patří do skupiny příjmení inspirovaných okolní přírodou, původní nositel toho příjmení
mohl např. vynikat černou barvou vlasů (ale mohl také nehezky zpívat…).
Zpracováno podle knihy Naše příjmení – D. Moldanová.

POJMENOVÁNÍ ULIC V NAŠÍ OBCI

Hodějice zažívají v poslední době čilý stavební ruch, staví se nové domy, vyrůstají nové lokality, stěhují se k nám noví obyvatelé.
Čísla domů jsou přidělována tak, jak jsou domy kolaudovány, když je nějaký starý dům zbourán, nově postavený nemůže už mít původní číslo, musí dostat úplně nové číslo popisné. Zřejmě se vám už stalo, že se vás nějaký dopravce nebo jen návštěva ptali na to, kde
někdo bydlí, a podle jména nebo i čísla domu jste nebyli schopni poradit. Pro usnadnění orientace v obci se nabízí možnost pojmenování ulic nebo částí obce. Vycházelo by se z místních, tradičních pojmenování např. V Dědině, Na Trávníkách, Malé Chaloupky, a podobně. Pro občany by to znamenalo výměnu dvou dokladů – občanského průkazu a velkého technického průkazu vozidla. Výměna by
probíhala ZDARMA. Rádi bychom se vás zeptali na váš názor, který nám můžete sdělit prostřednictvím anketního lístku ze Zpravodaje nebo odpovědět na anketu na webových stránkách naší obce.

ANKETA K POJMENOVÁNÍ ULIC:
Jsem pro pojmenování ulic v obci Hodějice

Navrhněte názvy ulic:

ANO

NE
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D ĚTS KÝ MA Š KA R N Í PLES A Š I BŘ I N KY

V sobotu 8. února 2020 uspořádala TJ Sokol
Hodějice jako každý rok maškarní plesy.
Na odpoledne připravila dětský maškarní
ples s novým moderátorem – klaunem, který
měl připravenu pro děti řadu nápaditých her a
soutěží, kterých se přítomné děti se zájmem
zúčastnily. K dobré náladě po celé odpoledne
přispěl pouštěnými písničkami DJ Jara Hofírek a na závěr čekala na děti bohatá tombola.
Dětský maškarní ples se opět vydařil.
K večerním sokolským Šibřinkám ale bohužel musím napsat to stejné, co loni. Opět se potvrdil pokračující trend, a to je klesající zájem
obyvatel Hodějic o pořádané společenské
akce. Počet masek i ostatních návštěvníků byl
ještě nižší než loni. Je to škoda, protože ti, co
na sokolovnu dorazili, si večer opět náramně
užili. Takže milí Hodějáci, opět opakuji moji
výzvu z loňska - na začátku příštího roku 2021
vypněte vaše chytré telefony, tablety, notebooky a TV, odhlaste se z facebooku, instagramu ..., hoďte na sebe nějakou masku a
přijďte se rozšoupnout na „maškec“ na sokolovnu !!! Užijete si příjemný večer a přispějete
k rozvoji společenského života v naší obci.
Pavel Sklenář
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TRADIČNÍ OSTATKY

V sobotu 22. února pořádal sbor dobrovolných hasičů Hodějice tradiční ostatky
s voděním medvěda po vesnici. Počasí přálo,
vykouklo i sluníčko, průvod vyšel v počtu
37 masek a další se k nám přidávaly. Ozvučení průvodu si vozíme v perníkové chaloupce, kterou jsme letos oblékli do zimního
hávu. Paní starostku obce jsme o povolení
obchůzky požádali, tancovali, kořaličku koštovali.
Celý den jsme zakončili v hasičské zbrojnici, kde řízek, pivečko a dobroty od spoluobčanů přišly všem zúčastněným vhod.
Za SDH Kolečková Drahomíra
starostka sboru
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OS VOBOZEN Í HOD ĚJI C

Začátkem března bylo jasné, že se přes náš
kraj převalí fronta, a pro mnohé obyvatele
vznikla otázka, zda odejít nebo zůstat. Někteří si začali budovat bunkry a kryty v zahradách, v polích i v Chobotě, jiní
vylepšovali své sklepy, chystali úkrytové
jámy na ošacení i peřiny, zajišťovali zásoby
potravin.
Děti od března nechodily do školy, protože
v ní byl umístěn lazaret, ve velkém školním
sklepě byl zřízen protiletadlový kryt. Od začátku dubna bylo vidět první sovětská letadla, která ve skupinkách šesti nebo devíti
odstřelovala pozemní cíle. Jeden den zrána
přijela kolona koňských vojenských povozů,
za humny u sokolovny ve stodolách nakládali slámu, prý pro nemocnici ve Slavkově.
Byli to němečtí vojáci beze zbraně a mluvili
ukrajinsky – vlasovci.
Začátkem dubna prošla naší obcí skupina
sovětských zajatců, kterou vedli středem dědiny němečtí strážní. Skupina asi 150 lidí se
pohybovala pomalu, protože po každé straně
dědiny šli dva zajatci s košem, klepali na
domy a prosili o chleba. Samozřejmě pod dohledem německého vojáka s puškou. Všichni
přenocovali za sokolovnou. Ovšem podobným způsobem za pár dnů žádala o potravinový příspěvek i německá armáda. Středem
ulice šel bubeník Jan Olša a starým způsobem vyhlašoval, aby lidé poskytli chléb pro
vojenský útvar (obecní rozhlas nefungoval,
nešla elektřina).
Kolem 21. dubna přijela do Hodějic německá vojenská zákopnická skupina. Muži
z Hodějic od 14 do 60 let byli povinni
zúčastnit se zákopových prací. Sešlo se jich
dost, kolem stovky, protože továrny už nepracovaly a dělníci nechodili do práce. Pod
dohledem Němců budovali zákopy na různých místech kolem obce. Nejezdily ani
vlaky, pravá kolej (směr ze Slavkova do Bučovic) byla zaplněná nákladními vagóny, ať
už prázdnými nebo naplněnými různým materiálem (dámské punčochy, khaki košile, žulové kostky, železné tyče, ale i živí vepři,
kukuřice, pšenice aj.) Vagóny byly samozřejmě hlídané, přesto po válce mnoho plotů
mělo stejné železné tyčky….
22. dubna Hodějice asi jen náhodou unikly

leteckému náletu. Takto jej zažil a popsal pan
Hofírek:
„V neděli po skončení bohoslužby, když lidé
vyšli z kostela, bylo vidět nad Bučovicemi
dým a letecké bombardování. Lidé ještě postávali a besedovali před svými domy, bylo
krásné počasí, ale najednou na náves přijela
velkou rychlostí dlouhá kolona krytých nákladních vojenských německých automobilů
s nákladem střeliva. Prudce zastavovali, vojáci vyskakovali a mizeli rychle v domech.
Celá náves se zatměla, všichni utíkali do zahrad a do sklepů. Proběhl jsem z návsi přes
zahradu v domě č. 49 Antonína Hrabovského
až ke stodole a spěchal jsem domů, k sokolovně. Nad dědinou byl zvířený prach a dým
z nafty. Letadla znovu, tentokrát najisto, nalétávala správnou výšku a odstup. Z mezírky
u obecní radnice vyběhla do záhumní skupina asi 12 německých důstojníků. Opustili
ohrožený prostor a zalehli rychle na trávník
pod rozkvetlé jabloně za stodolami. Já už
v duchu viděl domy beze střech, požáry, zmatek, mrtvé a raněné…. A za několik vteřin letadla bez výstřelu zmizela z dohledu. Němci
se pomalu a nedůvěřivě zvedali, možná jim
nebylo moc vhod, že oni byli skryti a civil jde
kolem nich klidně po chodníčku.“
25. dubna se ozývala dělostřelba z prostoru Otnice – Šaratice, střelba byla slyšet
i pod oborou. Polní lazaret se ze školy odstěhoval někam k Hvězdlicím, obyvatelé
obce začali vysazovat zasklené části oken
a nahrazovali je bedněním z prken, mnozí si
jezdili s trakači do Křižanovic, kde byl u sokolovny velký sklad dřevěných překližek.
A právě v Křižanovicích při náletu ruských
letadel byl zraněn hodějický občan Fr. Keprt,
který přechodně bydlel v domě č. 43 (byl německou správou vystěhován z Drahan – bylo
zde vybudováno německé cvičiště). Nestačil
se skrýt, zůstal stát v průjezdu u vrat domu č.
11 a střepina mu urazila nohu pod kolenem.
Večer bylo slyšet dunění nad Brnem, bylo
jasné, že v příštích dnech přijde na řadu Slavkovsko. Spát se nechtělo, tak si chlapi vyšli
ke kostelu, odkud sledovali prostor nad
Brnem. Někdo si neopatrně zapálil cigaretu a
přilákal tak pozornost ruského letadla.
Chlapi utíkali z kopce dolů mezi stromy,

POSEZENÍ U CIMBÁLU

Ačkoli se Mezinárodní den žen slaví každý rok 8. března, základní
myšlenka tohoto svátku není dnes už tolik známá. Takto starostka
obce uvítala přítomné občany na akci konané u příležitosti MDŽ
6. 3. 2020 na sokolovně. Každé příchozí ženě jsme nepředali červený karafiát, který by brzy uvadl, ale dekorativní kytičku, kterou
vyrobily děti ze základní školy z keramické hlíny. Věříme, že tento
zápich do květináče bude ženám připomínat slavnostní den daleko
déle než živá květina. Celkem 55 přítomným přednesla starostka obce
historii Mezinárodního dne žen, popřála příjemnou zábavu a předala
slovo Hudcům z Kyjova. Na všechny přítomné čekaly 4 hodiny
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bomba dopadla na cestu poblíž stodol č. 49
a 50 a vyrazila tam 1m hlubokou jámu.
Nikdo naštěstí nebyl zraněn, jen vrata obou
stodol byla rozbita na třísky. Další bomby
padly u sokolovny, u staré bývalé Zlámalové
hospody, kde se ve velkém sklepě ukrývalo
mnoho žen a dětí, dále byla částečně smetena
střecha na Kachlíkově hospodě č. 74.
V pátek 27. dubna, hned ráno bylo kolem
obce v zákopech rozmístěno německé
vojsko. V domě č. 28 byl umístěn polní telefon spojený s věží kostela, kde byla pozorovatelna. V 1 hodinu odpoledne začala střelba
u školy, věž kostela měla vystřílená okna
v pozorovatel ji opustil. Asi ve 2 hodiny byly
vyhozeny do povětří oba litavské mosty.
Osvobozování obce přicházelo od západu,
další části vojska sestupovaly od Vinohradů.
O půl čtvrté byly Hodějice osvobozeny.
Němci se v zákopech u školy, v Malém poli,
v Ligarech a v Honech urputně bránili, takže
v neděli bylo na hřbitově pohřbeno 5 ruských
vojáků. Padlí němečtí vojáci byli pohřbeni
vedle hřbitova, už tam ležel 1 zemřelý z vojenského lazaretu. K ruským vojákům byl
ještě pohřben mladý Rumun, který zemřel při
dopravní nehodě na státní silnici nad Hodějicemi. Z Hodějáků byli zraněni p. F. Sedláček v domě 64, p. Florianová z č. 278
a granátem byla zabita šestnáctiletá Mařenka
Tomanová z domu 264.
Jak vypadal život těsně po válce? Už 27.
dubna začaly ve Slavkově vycházet denně
Slavkovské noviny, redaktory byli učitel
Josef Hanák, rodák z Hodějic, a páter Jan
Mrva, 28. dubna byla ve škole zřízena ruská
nemocnice, hodějičtí rolníci odváželi bedny
se střelivem od muničního skladu zřízeného
za sokolovnou někam ke Hvězdlicím.
1. května bylo v Hodějicích asi 300 ruských
vojáků, oslavovali, v domě č. 30 stála auta s
velkými dvouhektolitrovými sudy, z kterých
se vojákům přidělovalo víno do velkých kuchyňských hrnců nebo kýblů, v domě č. 28
byla zřízena pošta. Ve Slavkově spustili cukrovarskou elektrárnu, tesaři budovali provizorní mosty. 12. května mezi 10. a 11.
hodinou projel přes Slavkov prezident Beneš.
Všichni se snažili, aby se život vrátil do normálních kolejí, i když to ještě nějakou dobu
trvalo.
Lenka Záleská
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lidových a jiných písní v tradiční, ale i neotřelé stylizaci v podání
cimbálové muziky. Dostalo se i na písničky na přání. V průběhu celého večera měli možnost muži zakoupit svým ženám květinu pro radost. Vzhledem k tomu, že se našeho setkání účastnily především
ženy, zakoupily si i ony samy pro radost květinové dekorace pro venkovní a interiérovou výzdobu. Velmi pestrou nabídku vlastnoručně
vyrobených květinových dekorací z živých květin, květiny v květináčích i drobné dekorační předměty zde nabízela paní Mertová. Rodiče na tuto akci vzali malé posluchače, kteří vzhlíželi ke zpívajícím
a hrajícím členům kapely a hezky jim za to zatleskali. Je příjemné, že
vedeme děti k hudbě a účasti na místních akcích již od malička. Na
dobrovolném vstupném se vybralo 2 971,- Kč, které částečně zaplatily náklady na tuto akci. Děkuji Vašku Jeřábkovi a Lukáši Plchovi,
kteří připravili sokolovnu, velmi pěkně rozmístili stoly, které vyzdobili živými květinami a nechali prostor i pro možnost tance. Možná
i proto, že jsme nazvali akci posezení u cimbálu, to všichni vzali doslova a taneční prostor zůstal nevyužitý. Děkuji za výrobu krásných
květin žákům základní školy, všem příchozím za účast, paní Durdové
a Záleské za pomoc s organizací, paní Mertové za nabídku zboží k zakoupení a Vašku Jeřábkovi za úklid sálu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V HODĚJICÍCH

Dne 1. 2. 2020 jsme přivítali tři nové malé občánky do naší vesnice - Elenu Chocholatou,
Liliánu Majdlochovou a Petra Koláře. Přejeme
jim hodně lásky a zdraví, rodičům pohodu a radost z dětí. V současné době máme již další narozené děti a těšíme se na další Vítání občánků.
Termín včas oznámíme, jakmile to situace dovolí.
Vlaďka Durdová
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