Hodějický
zpravodaj

ROČNÍK XIII
DUBEN 2015

Šibřinky 2015
Termín pro letošní maškarní plesy, jejichž tradičním pořadatelem
je TJ Sokol Hodějice, připadl na sobotu 7. února. Šibřinky se postupem času staly největší společenskou událostí v Hodějicích na
začátku roku a byl o ně opět značný zájem. Navzdory kulminující
chřipkové epidemii dorazila odpoledne na sokolovnu řada dětských
masek, které mohly změřit svoji šikovnost v soutěžích vedených

moderátorem dětského odpoledne Jarkem Horáčkem, nebo si zatančit na známé hity pouštěné DJ Jarkem Hofírkem. Pro děti byla
připravena tombola se zajímavými cenami a něco sladkého na zub
našly v obdržených balíčcích. Svým zdařilým vystoupením zpestřila odpoledne taneční skupina dětí ze základní školy.
Dospělácký maškarní ples proběhl stejný den večer. Oproti předcházejícím letům se zdál počet masek
menší, ale ti, co přišli ať v masce nebo
jen tak v „civilu“ si zařádit, strávili na
sokolovně příjemný večer. K reji masek
a k tanci zahrála skupina Grif 05, své
štěstí ve hře si mohli všichni ověřit v bohaté tombole.
Pořadatelé šibřinek děkují všem příznivcům, kteří přispěli k zdárnému průběhu obou maškarních plesů. Zvláštní
poděkování patří všem, kteří přispěli cenami do tomboly, a dětem a učitelům
Základní školy v Hodějicích za zhotovení krásných postaviček na výzdobu sálu.
Pavel Sklenář
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Kanalizace všude kolem nás

Svatba v Hodějicích
Po pěti letech se na našem obecním úřadě opět konala svatba, neboť snoubenci Petra Fejfárková a Zbyněk Braný chtěli mít svatební obřad v místě bydliště. Své ANO si řekli v sobotu 21. března.
Přejeme šťastné vykročení do společného života.
redakce

Cykloakce
„Za poznáním svého regionu“
Rádi bychom vás pozvali na již tradiční cykloakci „Za poznáním svého regionu“, kterou pro vás připravil mikroregion Ždánický les a Politaví. Akce
probíhá od jara 2015 a bude ukončena dne 31. 8. téhož roku.
Smyslem akce je navštívit na kole všech 27 členských obcí mikroregionu, kde do speciální cykloprůkazky obdržíte razítko. Nově
také vyhlašujeme dobrovolnou SOUTĚŽ! Najděte odpovědi na
otázky uvedené v soutěžním kuponu a získejte zajímavé ceny.
Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony si můžete vyzvednout na obecních/městkých úřadech členských obcí mikroregionu a také na informačních centrech v Bučovicích, ve
Slavkově u Brna a Ždánicích.
Vyhodnocení cykloakce spolu s výsledky soutěže proběhne
dne 28. září 2015 na zámku v Bučovicích.
Bližší informace naleznete zde: www.facebook.com/politavi
v sekci „Události“; www.politavi.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či připomínek nás
rovněž můžete kontaktovat e-mailem: mosslavkov@email.cz.
Tak oprašte svoje stroje a šlápněte do pedálů!
Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě po našem regionu!

duben 2015

Hodějický
zpravodaj

3

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Památky z Hodějic
Pamatuji, že byla na Kučerákovým prostředním díle v zákrchovním poli od Žlebu vinice, ale byla později zrušena. Potom,
když se Kučerákovi chystali ke stavbě chalupy, pálili na tom polu
a na tom samém místě cihly, ne v peci, ale jak se říká v kozlu.
Zdejší cihláři Hrabovštíci nadělali a nasušili cihel, přišli cizí lidé,
následovali je tak jak v peci složený bývají, obložili to těma saméma cihlama, jako zeď nechali otvory na čelesna a pálili. Byli
jsme zvědaví, jak se to vypálí, a zjistili jsme, že nesvědomitost cihlářů byla, že nevyházeli z té hlíny křečky, podobný jako křída,
které, jak se v žáru rozehřály a zvětšily, a tu cihlu, ve které byly,
rozpůlily nebo docela rozdrtily. Cihly, které byly bez křečků, byly
krásné jako v peci vypálené. Tedy, Kučerákova chalupa je ze samých těch cihel postavena. Že to bylo, když byl Štěpán už ženatý, nasvědčuje, že křenovský Ant. Spáčil, otec Alžběty, Štěpánové manželky, vozil k tomu pálení dřevo.
Pamatuji též, že na Trávníkách, kde má varhaník dům, byly
řady nastavěných vysokých tyčí, řeklo se mně, že je to Florianova

chmelnice, taky brzy zanikla a nikdo už víc v Hodějicích chmel
nepěstoval.
Též pamatuju a viděl jsem na Kohoutkovým Zadním vrchu pod
studánkou kus kmínu, kus anýzu, kus fenyklu, kus koriandru, které prý kupovali Židi na kořalku. Potom to nikdo neopakoval.
Též vinohrady, o kterých jsem se už zmínil, brzy zanikly asi
z té příčiny, že nebyla půda pro ně patřičně připravena, sázelo se
sazenicemi, kde kdo jaké dostal, sázelo se také neodborně, réva,
jež vyžaduje několikeré hluboké důkladné okopávání, různé olamování výhonků a řádné, časté hnojení, a to se vše nedělo, tedy
z těchto příčin nenesla vinice užitek a musela být zrušena.
Tak si myslím, že škoda těch vinic a toho k nim důkladného
drahého sklepního zařízení, když se dostanou do rukou člověku,
který tomu všemu nerozumí a poučit ho nemá kdo, neb ti, kteří to
uměli ve vinici po zahradnicku a ve sklepě po lékárnicku opatrovat, měli své zkušenosti tradiční, rodinné, jsou z republiky odsunuti.
A. Winterová, vnučka

Dětský karneval
Ve středu 11. února se děti po velkých maskérských a kostymérských přípravách předvedly v tělocvičně MŠ v krásných různoro-

dých maskách. Karnevalové
veselí vedly dvě pirátky
s dalmatinem a společně
jsme si zadováděli, zatančili
a zasoutěžili. Nechyběla ani
bohatá tombola, za kterou
děkujeme panu Františkovi
Mertovi, který ji všem dětem
předal jako sponzorský dar.

Koncert ke Dni matek
Dne 10. května 2015 ve 14 hodin se pořádá posezení v sále
místní sokolovny. K poslechu hraje hudební skupina
Frajarečka. Zveme všechny občany naší obce ke strávení tohoto příjemného odpoledne.

Velikonoční tvoření
V pátek 27. března jsme se opět sešly na Obecním úřadě
v Hodějicích, abychom se připravily na na nadcházející svátky jara
– Velikonoce. Barvily jsme vajíčka, vytvářely zápichy do květiná-

čů a krásné tulipány z výfuků a papírových obalů na vajíčka. Těší
nás, že na dílničku přišly i nové zájemkyně o ruční práce.
L. Záleská
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Školní aktivity
ve fotografiích
Žáci základní školy si druhou polovinu školního
roku užívají nejen v lavicích, ale i mimo ně.
Důkazem jsou tyto fotografie, které zachycují naše
žáky při výuce plavání, v hledišti divadla Radost
v Brně, na návštěvě v papouščí zoo v Bošovicích, na
lekci zumby i při hrách zaměřených na empatii
a dobré klima v kolektivu.
Mnoho dalších fotografií i videí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy: www.zs-hodejice.cz v sekci fotografie. Můžete zde také najít třídní
fotografie od školního roku 1987/1988. Pokud v naší
galerii váš ročník či některá fotka, kterou máte doma,
chybí, prosíme o zapůjčení. Po naskenování ji zařadíme do galerie. Předem děkujeme za spolupráci.

Slet čarodějnic a čarodějů v Hodějicích
Ve čtvrtek 30. dubna
2015 v 18 hodin
za sokolovnou
Čarodějnický převlek vítán, masky a děti špekáček zdarma.
Je potřeba mít dobrou náladu a odvahu soutěžit.
Závěrem dojde k upálení
obecní čarodějnice

Zápis do MŠ Hodějice
Milí rodiče, ve školním roce 2015/2016 nabízí naše Mateřská
škola Hodějice 235 volná místa.
Zápis proběhne 12. května od 8.30 do 11.30 hodin. Prosíme,
přijďte i s dítětem. K zápisu přineste rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu.
Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2015/2016 jsou zveřejněna na úřední desce OÚ, na našich webových stránkách a na
vstupních dveřích MŠ.
Přednostně přijímáme děti s trvalým bydlištěm v Hodějicích,
trvalý pobyt musí být doložen prokazatelným způsobem.
Rozhodnutí o přijatých dětech bude zveřejněno stejným způsobem jako kritéria od 27. 5. do 10. 10.
V seznamu nebudou uvedena jména, ale pouze přidělená registrační čísla.
Ředitelka MŠ Miroslava Horáčková

Akce v obci
Za toto čtvrtletí byla pro naše občany zorganizována řada různorodých aktivit. Každý měsíc se konala beseda, a to se členkou
záchranářské služby, s pracovnicí
charity, s majitelkou kosmetického
salonu, s příslušnicí policie a na
téma cestování po Asii. Navštívili
jsme také termální lázně Gyor
v Maďarsku a zhlédli muzikál Let
snů – Lili v Městském divadle
v Brně. Na konci dubna se chystáme na další kulturní představení,
a to na operetu Polská krev v Janáčkově divadle.
Chystáme se obnovit tradici vítání občánků, které se poprvé
uskuteční letos v červnu. Na naše malé občánky a jejich rodiče se
V. Durdová
velmi těšíme.
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