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Slavnostní otevření nové kanalizace
a ČOV Sdružení obcí Ligary

Slavnostního otevﬁení se zúãastnil i premiér Bohuslav Sobotka

D

ne 28. 7. 2016 se uskutečnilo slavnostní otevření nové kanalizace a čistírny odpadních vod v areálu ČOV Hodějice. Za přítomnosti starostů obcí Heršpice,
Hodějice, Křižanovice, Němčany, Nížkovice a premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, senátora Ivo Bárka a dalších
hostů byla otevřena ČOV v Hodějicích.
Všichni přítomní si mohli prohlédnout
s výkladem vybudovanou ČOV. Slavnost
poté probíhala na místní Sokolovně za doprovodu živé hudby.
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Posezení pﬁi otevﬁení âOV

Otevﬁení âOV

Volby do zastupitelstev krajů
7. a 8. října 2016
Výsledky hlasování v Hodějicích

říjen 2016
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Zprávička MŠ
Minulý školní rok jsme ukončili 15. července. Prázdninového provozu využilo
průměrně 17 dětí. Zbývající část prázdnin byla využita jako vždy k opravám a rekonstrukcím.
Byly vybudovány skladovací prostory
pro výtvarný a pracovní materiál, dokončena rekonstrukce úklidové místnosti
s vybavením a nově bylo zbudováno sociální zařízení pro provozní zaměstnance.
V letošním školním roce 2016/2017 jsme
zcela naplnili kapacitu, tj. 40 dětí. Osmnáct dětí navštěvuje třídu Kytiček a 22 dětí
navštěvuje třídu Motýlků. Z celkového počtu je vzděláváno 17 dívek a 23 chlapců.
V měsíci září děti zhlédly dvě divadelní
představení a konala se také rodičovská
schůzka. V říjnu nás navštíví maňáskové

divadlo Rolničky a proběhne tvořivá dílnička společně s rodiči a 8. ročník „Dýňohraní“. V dalších dnech nás čeká první
výlet do Slavkova na představení s Krejčíkem Honzou „Kdo si počká, ten se dočká“. Dále proběhne vánoční fotografování dětí a přijede nás navštívit mobilní

planetárium s programem „Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu“. Plánujeme
s dětmi navštívit slavkovský zámek a zúčastnit se vzdělávacího programu a výstavy určených pro děti předškolního
věku.
Miroslava Horáčková

Začátek školního roku 2016/2017
1. září 2016 jsme v hodějické škole přivítali žáky 1., 4. a 5. ročníku. Největší těšení, obavy a očekávání byly cítit
v 1. třídě, kde poprvé do školních lavic zasedlo 15 prvňáčků. Dvacet čtvrťáků navštěvuje naši školu již druhým
rokem, a tak už dobře vědí, co
je čeká a nemine. V páté třídě
byla také 1. září sváteční atmosféra. Žáci se do naší školy
po dvou letech vrátili, a tak byli
plni očekávání, jestli je „vše při
starém“. Začátek září jsme si
zpříjemnili návštěvou firmy
Sonnentor v Čejkovicích, kde
jsme se seznámili s výrobou
sypaných a porcovaných čajů
a naučili jsme se poznávat základní bylinky. Na začátku

října zahájily svoji činnost zájmové
kroužky, které mají na hodějické škole již
desetiletou tradici. Každé pondělí se

schází zájemci ve výtvarném kroužku
a každou středu si mohou protáhnout těla
mladí nadějní sportovci v kroužku sportovních her. Žáci, kteří raději
tančí než soutěží, si mohou
každý pátek zaskotačit na hodině zumby.
Nezapomínáme také na
kulturní vyžití našich žáků.
3. října jsme zavítali do divadla Radost v Brně na představení Jája a Pája. Do nového
školního roku přejeme našim
žákům, a nejen jim, hodně
elánu, sil a dobré nálady! Aktuální informace a fotografie
můžete sledovat na webových
stránkách školy: www.zs-hodejice.com.
S. Laštůvková

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Ovoce a jeho zužitkování
Když p. Mezník nařídil ve Žlebě na
obecninách sázet stromy, lidé uposlechli
a sázeli. Také na Hatích a na Trávníkách, okolo struhy, na hrázích okolo Litavy z obou stran. Ve Žlebě bylo také
sem tam něco jabloní a třešní, ale ostatní
jen kadlátky a durance. Když všechny
tyto stromy vyrostly do nejlepšího vzrůstu, začaly též rodit nejkrásnější a nejkvalitnější ovoce, protože ta půda byla
panenská, nevyčerpaná. O nějakých
mšicích, puklicích se nevědělo, zhoubci
byli jen bělásci, kteří měli ta svá vajíčka
na zkroucených listech, a to každý hle-

děl hned na podzim a zjara obrat a hned
spálit. Stromy byly čisté a rodily hojně.
Každý večer, když ovoce dozrávalo, stál
u každého Žleba vůz s plnými nádobami
krásného, zralého, sladkého ovoce. Třídilo
se to, kadlátky zvlášť, buď se jedly, nebo sušily. Pěkný, velký durance na trnky a ostatní
do nádob na slivovicu. Trnky se vařily v zahradách, udělal se důl, do něho se postavily
tři zadrátovaný omazaný sleváky, obestavily se zdí, nechaly se vpředu čelesna
a mezi slevákama a zdí se topilo, vzadu se
udělala příklopka, zakryla se cihlama a to
byl komín, kudy odcházel kouř. Pak se postavily dvě rechtiny proti sobě jako krovy,

přikrylo se to voznou plachtou a byla
bouda. Pak se vařilo ve dne v noci, až
všichni povařili. Kde se vařilo v domě,
tak za dlouhou dobu bylo všecko rozpálený, takže vznikl u nás v r. 1875 požár.
Slivovica se pálila napřed u Floriánů
č. p. 17, po odstěhování strýčka do Křižanovic u Jiřího Hrabovského č. p. 50.
Jiří Hrabovský si bral mírku z kotla.
Když měla 20 stupňů, to byla ta pravá
destilátní medecína. Pak se pálelo po
domech na záloženském, přenosném
kotlu. Teď se pálí jen v palírně ve Slavkově u Červinků.
A. Winterová, vnučka
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Bartolomějské hody
Poslední srpnový týden pořádal Sokol
Hodějice tradiční Bartolomějské hody.
Počasí hodům přálo a vše probíhalo tak,
jak má. Již několik týdnů před začátkem hodů začali stárci s nácvikem nástupu, secvičili a sladili zpěv lidových
písní a v týdnu před začátkem hodů vyzdobili sál – prostě „stárkovali“. Ve čtvrtek byla v lese skácena a v pátek přivezena mája, v sobotu byla nazdobena
a po obědě ji silné ruce hodějických
mladíků a chlapů postavily. Na hřišti za
sokolovnou umístili komedianti své
pouťové atrakce, které poutaly po tři
dny pozornost především dětí a jejich více či méně štědrých sponzorů.
Obě hodové zábavy v sobotu a v neděli

Průvod stárků obcí
Každoročně v měsíci srpnu se v naší
obci konají tradiční Bartolomějské
hody. Vesnicí prochází průvod stárků
v krásných krojích. Bohužel ale v některých částech obce občané ani neví,
zda stárci chodí či ne. Již 4 roky po
sobě jdoucí stárci nechodí do části obce
„u Litavy“, tedy v neděli ráno pozvat na
hody ano, ale odpoledne projít průvodem, tak to ne. I v této části obce žijí
starší občané, kteří z nějakých důvodů

nemohou přijít se podívat na sokolovnu
a čekají, kdy už Ti stárci přijdou v průvodu, ale bohužel se tak letos opět nestalo. Tak nevím, jestli opravdu neplatí
pořekadlo, že část obce za řekou Litavou již patří do Němčan.
Pevně věřím, že výbor Sokola se nad
tím zamyslí a v příštím roce 2017 se
i v této části obce průvodu stárků konečně dočkáme.
Ivana Stuchlíková

měly slušnou návštěvu a také nedělní
krojovaný průvod stárků po dědině se
těšil značnému zájmu obyvatel i četných hodových hostů.
Přece jenom na letošních hodech bylo
něco jiného, a to byl věk letošních stárků.
Proti minulému roku došlo ke generační
výměně, řada stárků byla letos poprvé,
a to je dobrý příslib pro udržení tradice
Bartolomějských hodů v Hodějicích. Poděkování patří všem stárkům, ale také jejich rodičům, babičkám a dědečkům, kteří
v nich vztah k tradicím vypěstovali a v jejich stárkování je podpořili a část povinností s tím spojených ochotně převzali na
sebe. Ať žijí hody 2017!
Pavel Sklenář
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Desátý jubilejní ročník Orby koňmo
V sobotu 13. srpna se konal desátý jubilejní ročník Orby koňmo a vozatajské
soutěže. Tuto tradici v naší obci založil
pan Zdeněk Musil, který letos oslavil své
životní jubileum – šedesátiny. Letos byla
tato akce výjimečná také tím, že přijel rekordní počet oráčů.
Po evidenci koní začala první disciplína
orba koňmo. V mužské kategorii vyhrál
pan Luboš Kučera z Hodějic, na druhém místě
se umístil pan Oskar
Sněhota z Žarošic a třetí
místo patřilo panu
Zdeňku Musilovi z Hodějic. V ženské kategorii vyhrála paní Šárka
Daňková z Dobročkovic, na druhém místě
skončila paní Zdeňka
Brzobohatá z Brna-Tuřan a na třetím paní
Lenka Mahútová z Turčianských Kľačan.
První místa v dalších
soutěžích obsadili tito

účastníci: těžký tah – Oskar Sněhota z Žarošic, ovladatelnost – Pavel Kitaš z Golianova pri Nitre, vozatajské – chladnokrevní
– František Durda z Dolních Lažan, vozatajské – teplokrevní – Josef Dobeš z Šemíkovic, votazatajské – malí – Zdeněk Taranza z Jalového dvora, kategorie hafling
– Zdeněk Musil z Hodějic a kategorie oře
celá rodina – Zdeněk Musil z Hodějic.

Po poledni projel naší obcí slavnostní
průvod a všichni občané si mohli prohlédnout krásně vyzdobené bryčky. Akce
byla zdařilá, chtěli bychom poděkovat
všem organizátorům a hlavně panu Musilovi, kterému tímto zároveň přejeme vše
nejlepší k narozeninám a plno životního
elánu.
Mgr. Vladimíra Durdová

dařilo splnit, a tak bylo cvičení hodnoceno kladně. O tom, že některý zářijový

pátek cvičení proběhne, sbory věděly,
ale nevěděly přesně který. Já se o termínu konání dozvěděl den předem od
starosty Letonic, jenž byl duchovním otcem této akce. Schválně jsem to našim
hasičům neřekl a před zahájením cvičení
vyrazil na místo, abych celou akci mohl
sledovat. Naši hasiči dorazili na místo 18
min. od vyhlášení poplachu, a to je pro
trasu Hodějice–Letonice při pátečním odpoledním provozu dobrý výsledek, za
což byli pochváleni i při závěrečném nástupu.
Petr Plotěný, místostarosta

Cvičení hasičů
Pátek 3. září byl dnem, kdy si daly dostaveníčko sbory dobrovolných hasičů
z okolí při cvičení v Letonicích. Cvičení
se účastnily jednotky SDH z Bučovic,
Dražovic, Křižanovic, Hodějic a domácích Letonic. Účelem cvičení bylo prověřit schopnost spolupráce při dálkové
dopravě vody od zdroje k místu požáru.
Jednotlivé jednotky tak musely vytvořit
asi 500 m dlouhý řetěz pospojovaných
hadic a po trase osadit čerpadla, která
vodu poháněla. Součástí cvičení byla
i záchrana osob z hořící myslivecké
chaty. Úkoly plánované na cvičení se po-
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Turnaj v nohejbale
Druhou červencovou sobotu se konal už
7. ročník nohejbalového turnaje trojic. Již
podruhé se akce konala na novém víceúčelovém hřišti za sokolovnou. Vzhledem
k tomu, že se vyvrcholení turnaje natáhlo
až do večerních hodin, bylo při závěrečných zápasech využito i nového osvětlení.
Turnaje se zúčastnilo sedm družstev, která
si to systémem každý s každým rozdala

o to, kdo bude pro letošní rok dopsán na
putovní pohár a další ceny. Za pěkného počasí se turnaj nejvíce vydařil trojici tvořené
dvěma zkušenými harcovníky Radkem
Vinklárkem a Jaroslavem Frnkou, které pro
letošní rok doplnil Tomáš Sigmund. Děkuji
všem za účast, pořadatelům za jejich práci
a budu se těšit na další ročník.
Petr Plotěný

Stolní tenisté vstoupili do sezony
Začátkem října začaly soutěže družstvům Hodějic. Vstup se zvláště vydařil
žákům Hodějic v prvním kole žákovské

ligy. V Bošovicích porazili Velešovice 9:1
a Drnovice C 8:2. Reprezentovali nás Robert a Richard Novákovi, Natálie Durdová

a Adam Sigmund. Druhé kolo se bude
hrát 30. 10. 2016 v Bohdalicích. A-tým
mužů zvládl duel v Bučovicích, s tamním
B-týmem zvítězil 12:6, a úspěšně tak vykročil do soutěže OS1. V OS3 náš nově rodící se B-tým prohrál v Bohdalicích 15:3.
Mgr. Karel Durda

Pozvánka
Dne 11. 11. 2016 se koná v 16 hodin
v ZŠ Hodějice beseda na téma

Slavné bitvy
v českých dějinách
Dozvíme se i spoustu zajímavostí
o slavné bitvě z okolí našeho bydliště.
Přednáší Ing. Josef Filípek.
Srdečně zveme

Rozvrh hodin na Sokolovně pro rok 2016–2017
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