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Beseda o bezpečnosti s Policií ČR

V

pátek 7. 4. 2017 zavítala do hodějické školy paní Alice Musilová z vyškovského oddělení Policie
ČR. Pro mladší žáky měla připravenou besedu na téma bezpečného
chování na silnici, děti si vyzkoušely
řešení různých modelových situací
a ověřily si svou znalost dopravních
značek. Beseda pro starší žáky byla
zaměřena na osobní bezpečnost,
bezpečné chování a prevenci patologických jevů.
Děkujeme paní Musilové za milé
a poučné vyprávění. Věříme, že si
žáci naší školy po této besedě budou
umět v nebezpečných situacích poradit.
Za ZŠ Hodějice
Sylva Laštůvková
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AKCE OBECNÍHO ÚŘADU HODĚJICE

Vítání občánků
18. 2. 2017 se uskutečnilo v zasedací
síni OÚ Hodějice slavnostní přivítání nových malých občánků. Uvítali jsme Annu
Jurdovou, Thomase Lokaje, Michala
Macháčka a Theodora Wintera. Dětem
přejeme hodně zdraví a rodičům trpělivost a radost při výchově.

Zájezd
18. 2. 2017 jsme uspořádali zájezd na
muzikál Duch do Brna. Představení se líbilo, určitě na podzim výlet za kulturou
zopakujeme.

Beseda o Blízkém
východu
Ve středu 18. 1. 2017 jsme besedovali
s hodějickou rodačkou Danou Mazuchovou o jejím pobytu v zemích Blízkého východu. Bylo to velmi poutavé vyprávění
o přírodě, zvycích, pamětihodnostech
a také o obyčejném životě lidí z těchto
nám tak vzdálených oblastí.

Ukliď si Hodějice
V sobotu 8. 4. 2017 jsme se zapojili do
celorepublikového projektu, který chce
přispět ke krásnější a hlavně čistější přírodě kolem nás. Této úklidové akce se zúčastnilo 35 lidí, kteří se snažili uklidit obec
a její okolí. Děkujeme všem, kteří přišli
pomoci.
Mgr. Vladimíra Durdová
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Nezapomínejme!
Naše Hodějice byly osvobozeny dne 27.
dubna 1945 v odpoledních hodinách.
skončila dlouhá šestiletá světová válka
a to byly důvody k oslavám. a jak to bylo
u nás v Hodějicích před 72 lety, popsal
oslavu osvobození tehdejší řídící učitel
Hynek Buček.
Dne 20. května o svátcích svatodušních
uspořádal Národní výbor v Hodějicích
slavnost osvobození Československé republiky. Po deváté hodině ranní shromáždil se velký zástup mužů před Hospodářskou Besídkou, odkud v průběhu
s hudbou za smutečních pochodů odebral se na hřbitov, kde uspořádána pietní
oslava padlých ruských a rumunských hrdinů, na jejichž hroby položeny krásné
věnce. Slavnost zahájil člen Národního
výboru Jaroslav Florián, načež se ujal
slova farář J. Maixner ze Slavkova, který
ve svém proslovu vzpomněl padlých ruských hrdinů i rumunské hrdiny, kteří odpočívají na našem hřbitově, dále všech

těch, kteří byli umučení v koncentračních
táborech, zvláště kněží, kteří zaplatili krvavou daň tamtéž a našich hrdinů, padlých v československé armádě. smuteční
slavnost byla zakončena hymnami: ruskou a československými. Všechny přípravy pro konání polní mše za padlé hrdiny vykonány, ale déšť zmařil tuto
vrcholnou část dopolední slavnosti a proto
mše sv. sloužena v místní kapli. odpolední nepříznivé počasí nedovolilo konání
průvodu vesnicí na hřiště Sokola v Hodějicích. Proto odpolední slavnost konána
v sále Hospodářské besídky. Slavnost zahájil řídící učitel H. buček proroctvím J.
A. Komenského, že vláda lidu českého
vrátí se do jeho rukou, načež zazpívány
místním pěveckým kroužkem za řízení
odporného učitele O. Pouleno dva sbory:
Vzplanula zora a Bývali Čechové. Slavnostní řeč přednesl ředitel nešť. školy
p. Josef Brauner ze Slavkova, který historicky dokumentoval vývoj událostí

r. 1938–1945. nabádal přítomnou školní
mládež k pilnosti a kázni, kladl též na
srdce dospělých, aby svědomitě a pilně
konali své povinnosti k rozkvětu republiky. Projev zakončil holdem vítězné Rudé
armádě a spojenců, naší československé
armádě, maršálu Stalinovi a presidentu
dr. Edvardu Benešovi. Bouřlivý potlesk odměnil hluboce založenou řeč přednášejícího. Žákyně Zdenka Červinková a Irena
Koňařská přednesly 3 básně. Sborem
„Sláva Tobě“ a hymnami zakončena vážná
část pořadu. Následovaly tanečky krojované drobotiny a odrostlejších děvčat,
které nacvičila pí. J. Cikánková. Nescházela ani dvě samostatná kola (sola) těch
nejmenších a to bylo radosti, smíchu
a hlavně spokojenosti maminek, které jako
vždycky dovedly své děti krásně do krojů
nastrojiti. Přes nepříznivé počasí vyzněla
slavnost osvobození důstojně a zanechala
u přítomných hluboký dojem.
H. B.

Zápis dětí do Mateřské školy Hodějice
Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům,
že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu, 3. května od 8.30 do 11.30
hodin v ředitelně MŠ.
Na základě novely zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, došlo k několika zásadním změnám pro předškolní
vzdělávání. Upozorňuji na ty nejdůležitější:
s účinností od 1. 9. 2017 se podle §34
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění se sjednocuje zápis pro všechny mateřské školy na období od 2. do 16. května.

Dále s účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro
děti, které dosáhnou 5. roku věku nejpozději k 31. 8. v příslušném roku.
Žádosti o přijetí dítěte do mateřské
školy si můžete stáhnout z našich webových stránek www.mshodejice.cz nebo si
je vyzvednout přímo v mateřské škole.
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!
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých dětí na
vstupních dveřích školy i na webových
stránkách, od 22. 5. do 5. 6. 2017. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí,
budou přidělena registrační čísla k Vaší
žádosti v den zápisu.
Miroslava Horáčková

Odpady
Obecní úřad přistoupil ke zrušení každotýdenního svozu bioodpadu. v loňském
roce se bioodpad odvážel na skládku
v Kozlanech, celkem obec za něj zaplatila
87 850 Kč. Od letošního roku Kozlany bioodpad neberou, nabízejí jiné, vzdálenější skládky. Kompostárna Slavkov
u Brna bere bioodpad pouze od obyvatel
Slavkova.
Bioodpad můžete i nadále vozit na
sběrný dvůr za obecním úřadem. Dále žádáme občany, aby při vyhazování PET
lahví tyto lahve sešlapovali, aby se zby-

tečně nevyvážel vzduch a odpad se nehromadil kolem kontejnerů. Uvažujeme
o navýšení počtu kontejnerů, v současné
době hledáme vhodné stanoviště pro jejich umístění.

Bioodpad
Obecní úřad oznamuje, že od 25. 3.
2017 se ruší svoz bioodpadu v naší obci
a zároveň se otevírá sběrný dvůr.
Občané mohou tento bioodpad dovézt
do sběrného dvora za obecním úřadem
ve dnech: Středa 17–19 h
Sobota 8–11 h
Na sběrný dvůr je dále možno dovézt:
• zeleň – trávu, zbytky ovoce a zeleniny
• větve na štěpkování
• suť
• dřevo, smíšený odpad
• kov
• použitý olej pouze v nádobách
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Šibřinky 2017
Na sobotu 4. března připravila TJ Sokol
Hodějice tradiční šibřinky. Přípravy na ně
probíhaly několik dnů a velký podíl na
nich měli žáci základní školy v Hodějicích, kteří namalovali spoustu pohádkových postaviček, kterými byly vyzdobeny
stěny sálu na sokolovně. Dětem za to patří
velké poděkovaní. Na odpoledne byl připraven maškarní ples pro děti a večer měli
možnost si zařádit dospělí. Věříme, že
všichni, kdo na sokolovnu na maškarní
ples dorazili, si to náležitě užili. Více na
přiložených fotografiích.
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Povídání o včelách
S prvními jarními paprsky zavítal k nám
do školy pan Roman Šidlík z Němčan. Již
mnoho let se zabývá včelařstvím a přišel
nám svůj koníček přiblížit. Děti zaujal
svým zasvěceným vyprávěním, donesl nám ukázat
množství pro včelaře nezbytných pomůcek a trpělivě odpovídal na všemožné
otázky. Některé děti jeho vyprávění zaujalo natolik, že
se přihlásily do včelařského
kroužku, který pan Šidlík
vede v Němčanech. Naše
škola se také přihlásila do
projektu Ministerstva zemědělství Medová snídaně,
který si klade za cíl podpořit

včelařství v ČR a přivést k tomuto nádhernému koníčku více mladých lidí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu Šidlíkovi za krásné vyprávění a za

péči, kterou věnuje ve svém volném čase
dětem a mládeži nejen z Němčan, ale také
z Hodějic.
Za ZŠ Hodějice Sylva Laštůvková

Pyžamový den v MŠ
Období karnevalů jsme v letošním roce
v mateřské škole pojali netradičně. Sešli
jsme se v nočních úborech s originálními
doplňky jako například: župánky, dud-

líky, natáčky a spacími plyšáky. Program
pyžamového dne provázely tématicky zaměřené soutěže například: podlézání pod
lehátkami na čas, hod do dálky peřinou

a přikrývkou, chůze náměsíčních po kreativním kruhu atd. Vše proběhlo za doprovodu hudby a tance a nechyběla také
bohatá tombola.

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Dopravní prostředek kolo
Ve škole jsme měli sešity ku psaní,
na kterých na zadní straně obalu byla
všelijaká cizí zvířata, slon, lev, velbloud a podobné. Jednou tam bylo vymalováno velké kolo, za ním malé kolečko. Na tom velkém seděl mladý
člověk, prý jezdec. Divili jsme se, jak je
to možné, ale přesvědčil nás mladý, šikovný mládenec, učitel k nám ustanovený Alois Kocman z Pozořic. Jezdil
na něm směle a jistě a lidé vida ho, trnuli strachem, že spadne, ale on nespadl a jezdil směle dál.
Po nějaké době to velké kolo odložil,
přijel s menším, dvě kola, jedno za dru-

hým a opět divení, kdyby prý byla kola
vedle sebe, že snad a když to šlo jemu, naučili se to všichni, i chlapci ještě ani školu
nenavštěvující, byl to nynější bicykl.
Při mlácení vidívali jsme jezdit do lesa
komtesy ze slavkovského zámku na koni.
Zvláštní sedlo, ona seděla na jedné straně,
řemeny připevněná, celé nohy sukní zakryté, dva lokaji na koních, jeden před
ní, druhý za ní, střežili ji, aby nespadla.
Před nedávnem jezdila selská jízda dostihy za panskou zahradou ve Slavkově.
Dcerka křenovského nájemce dvora Horváta se též zúčastnila na koni těch dostihů sedíc ne na jedné straně, ale sedíc
jako ti zúčastnění mládenci obkročmo.

Svým ženským důvtipem postavila se
do řady na pravé křídlo vědouc, že se
bude jezdit doprava a ona bude mít
menší okruh a taky měla. Výborně jezdila a kůň jsa tomu naučen, přeskočil
překážku příkopu a ona to vyhrála. Od té
doby jezdí ženské mladé i vdané na kole
a jen obkročmo, jezdí směle a jistě jako
dragouni.
Bicykl se stal nejrychlejším a nejlacinějším dopravním vozidlem, jezdí se na
něm do školy, do obchodu, na pole, do
města atd. Teď chodí po ulici jen staré
babičky a stařečkové, kteří se nenaučili
jezdit na kole.
A. Winterová, vnučka
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Vítání jara
Dne 30. 3. v podvečer jsme se sešli v budově obecního úřadu Hodějice, abychom
přivítali jaro a nadcházející velikonoční
svátky výrobou jarních dekorací do svého
pokojíčku, pro své kamarády nebo na výzdobu svého domu. Děti byly šikovné

a stihly vyrobit zajíčky, kuřátky, vajíčkachrastítka, slepičky a beránky. Některé
měly výrobků plnou náruč. Děkuji za pomoc Zitě a Věře Komárkové.
B. Suchánková
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Hodějická děvčata
zabodovala
Možná si pamatujete na vystoupení
sester Markétky a Terezky Janů, kterým nás velmi potěšily při našem vánočním setkání s občany. Obě hudebnice se zúčastnily i okresního kola
soutěže žáků ZUŠ ČR 2016/2017 ve
hře na housle a vyhrály první místo.
Postoupily tak do krajského kola
a opět zazářily – Terezka získala druhé
místo a Markétka místo třetí.
Máme z nich velkou radost a přejeme jim hodně vytrvalosti, úspěchu
a potěšení z hudby.
Mgr. Vladimíra Durdová

Tradiční ostatky
V sobotu 25. 2. se konaly tradiční
ostatky. Obcí prošel průvod 56 masek,
samozřejmě nemohl chybět medvěd
s medvědářem. Počasí přálo, na
všechny masky čekalo na závěr v hasičské zbrojnici malé občerstvení.
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