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Bartolomějské hody

K

onec prázdnin je každoročně v Hodějicích ve znamení tradičních Bartolomějských hodů. Za jejich přípravu a zabezpečení hladkého průběhu patří
poděkování všem stárkům, členům Sokola a i všem chlapům, kteří pomohli se
stavěním máje. Atmosféru letošních hodů
si můžete připomenout na fotografiích na
následující straně.

Spolupráce MŠ a ZŠ v projektu
Celé Česko čte dětem 2017
Je krásné, že i v době počítačů,
tabletů a chytrých telefonů zůstává v popředí české veřejnosti čtený text a kniha jako
taková je stále užívaný
a uznávaný prostředek vzdělávání, zábavy a komunikace.
Čtete dětem alespoň 20 minut
denně?
My v mateřské škole ano, a to nejen
před odpoledním odpočinkem. Děti mají
čtení rády, proto nám pomohou číst častěji také žáci ze základní školy, kteří bu-

dou docházet za mladšími kamarády s p. učitelkami každé úterý
a čtvrtek hned po obědě. Budou seznamovat děti s oblíbenými knihami, společně nabídnou jedinečný čas pro
setkání s fantazií, postavami
a hodnotami, které podporují přirozenou zvídavost a rozšiřují slovní zásobu. V průběhu roku bychom tuto spolupráci rádi rozšířili i mezi rodiče
a prarodiče, prostě všichni, kdo budou
mít chuť, mohou přijít dětem číst.
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Svazek Ligary rozšiřuje svoje sítě
Necelé dva roky od ukončení výstavby
splaškové kanalizace v naší a okolních obcích přistupuje Svazek Ligary k výstavbě
prodloužení stok. V každé z pěti obcí
Svazku je třeba realizovat rozšíření stokové
sítě z důvodu výstavby nových domů. Tyto
části stok nebylo možné zahrnout do hlavního projektu, a tak se k nim přistupuje
nyní. Ve dvou obcích již stavby běží, a to
v Nížkovicích a Heršpicích. Jejich zhotovitelé byli vybráni v prvním kole výběrového
řízení, které proběhlo v červnu letošního

roku. Na zbylé tři stavby v Němčanech, Křižanovicích a Hodějicích se v té době nikdo
nepřihlásil. Koncem srpna proběhlo druhé
kolo výběrového řízení a byl vybrán zhotovitel i na zbývající stavby. Plán dokončení
výstavby je stanoven na konec letošního
roku, a tak práce již brzy začnou. Financování těchto projektů je nastaveno tak, že
polovinu nákladů hradí Svazek Ligary a polovinu příslušná obec. Prodloužení stoky
v Hodějicích vyjde na 1,898 mil. Kč.
Petr Plotěný, místostarosta

Výzva pro všechny milovníky
dobrého jídla
Každý rok dostávají naši občané dárek –
kalendář. Letos chceme zapojit do jeho
přípravy i naše občany a i vy se můžete
zúčastnit vydání našeho hodějického kalendáře. Zašlete nám na OÚ Hodějice recept vašeho oblíbeného jídla, buchtiček,
koláčů… zkrátka toho nejlepšího, co
umíte ukuchtit, a my rádi váš recept zveřejníme v novém kalendáři. Recepty přijímáme do 15. listopadu na OÚ u paní T.
Hrabovské, v ZŠ u paní Durdové nebo je
můžete zaslat e-mailem na adresu obce.

Příspěvek na oběd
Obecní úřad nabízí starobním důchodcům od 1. 1. 2018 příspěvek na
oběd ve výši 10 Kč/ks.
Zájemci o příspěvek se mohou nahlásit na OÚ nejpozději do 31. 12. 2017.
Na jednoho starobního důchodce se
vztahuje jeden příspěvek.

Uvítali bychom i fotku vašeho kulinářského díla, protože pořád platí heslo – jí se
i očima. Děkujeme.
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Pozvání na akce
OÚ Hodějice
Drakiáda pro děti – 21. 10. 2017
Sraz na kopci u základní školy ve 14.30
hodin. Draka s sebou.
Lampionový průvod – 4. 11. 2017
Večerní procházka vesnicí. Setkáme se
v 18 h. za sokolovnou, odkud vycházíme.
Vítání občánků – 11. 11. 2017
V zasedací síni OÚ Hodějice přivítáme tři
nové občánky Hodějic – Elišku Kameníkovou, Mikuláše Čížka a Jakuba Borečka.
Rozsvícení vánočního stromu – 1. 12. 2017
Adventní čas bude zahájen rozsvícením vánočního stromu před OÚ Hodějice v 18 h.
Mikulášská nadílka – 5. 12. 2017
Děti se mohou těšit na návštěvu pekelníků,
andělů a snad dorazí i Mikuláš. Nadílka se
bude konat na hřišti za sokolovnou v 18 h.
Zájezd pro občany na vánoční trhy
do Olomouce – 9. 12. 2017
Výlet spojený s návštěvou pivovaru
a tvarůžkárny. Bližší informace dostanou účastníci osobně.
Setkání s občany – 15. 12. 2017
Zveme všechny občany na posezení
u muziky, výstavu vánočních přání a kulturní vystoupení dětí ze ZŠ Hodějice. Začátek v 16 hodin v místní sokolovně.
Mgr. Vladimíra Durdová

Hledáme vánoční přání
U příležitosti předvánočního setkání občanů pořádáme výstavu vánočních přání
a hledáme zajímavá vánoční přání k zapůjčení. Při pořádání minulé výstavy retro věcí
jste nás velmi překvapili, jaké poklady jste
doma našli. Prohlédněte krabice, zavzpomínejte a potěšte i ostatní. Přání vybíráme

na OÚ u paní T. Hrabovské nebo ve škole
u paní V. Durdové do konce listopadu.
Mgr. Vladimíra Durdová

Zprávy ze Základní školy v Hodějicích
Školní rok 2017/2018 je již v plném
proudu. Počet žáků naší školy se navýšil
na 55: ve 2. ročníku je 15 žáků, ve 3.
a 5. ročníku po 20 žácích.
I v tomto roce jsme připravily pro žáky
řadu akcí, z nichž některé se uskutečnily
již v průběhu září. Byla to návštěva divadla Radost v Brně a projektový den, který
se týkal zdravého stravování dětí.
V celoročním projektu Deset nej – nám
žáci z pátého ročníku předvedli, jak je
možné trávit volný čas i se zajímavými
ukázkami svých výrobků a sportovních
aktivit. V říjnu zahájily svoji činnost zájmové kroužky – sportovní, výtvarný a ručních prací.

Snažíme se připravit pro naše žáky řadu
vzdělávacích a kulturních akcí, které by
obohatily a zpestřily výuku.
V nejbližší době nás čeká návštěva Planetária v Brně, dozvíme se, jak zdravě
snídat v rámci projektu Medová snídaně,
do školy zavítá bankéř, který všem objasní, co se skrývá pod pojmem „finanční
gramotnost“, a pro zájemce se uskuteční
„keramické odpoledne“, na kterém si
účastníci, pod odborným vedením, vyrobí
drobnosti z keramické hlíny.
V rámci literární výchovy vzpomeneme
výročí narození významné spisovatelky
Astrid Lindgrenové. Ve spolupráci s MŠ se
naši žáci zapojí do projektu Děti čtou dě-

tem. Po dobu tří měsíců budou 2x týdně
číst dětem v mateřské škole pohádky.
A jako každý rok, tak i letos, zahrají
a zazpívají žáci naší školy při rozsvícení
vánočního stromu. Tentokrát připravujeme i program na předvánoční setkání
občanů, který bude zpestřený výstavkou
vánočních přání.
Již nyní sbíráme zajímavé recepty
(i s fotografiemi výrobků) do hodějického
kalendáře na rok 2018.
A po vánočních prázdninách opět s novým elánem do dalších akcí, o kterých se
můžete dozvědět na stránkách www.zshodejice.cz.
Mgr. Terezie Florianová
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Podzimní mňamka –
dýňová pomazánka
Potřebujeme:
• malinkou dýni Hokaido (na pomazánku
stačí malé množství)
• cibule, česnek
• zakysaná smetana
• lučina
• sůl, pepř, špetka zázvoru
• dle chuti možnost přidat i jinou zeleninu např. brokolice, mrkev, petržel –
vždy přiměřeně k množství dýně
Postup:
• očistíme, okrájíme, odstraníme dužinu
a poté nakrájíme dýni na malé kostky
• cibuli a česnek nakrájíme na kolečka

• dle chuti můžeme přidat i malé množství jiné zeleniny
Když máme vše připraveno, vložíme na
předem připravený pekáč, vyložený pečicím papírem.
Vše ochutíme a pokapeme olivovým olejem.
Pečeme na 180 °C cca 35 min.
• po upečení vše dáme do misky a rozmixujeme, přidáme ostatní ingredience
• při větší hustotě můžeme naředit smetanou ke šlehání
• vše dochutíme a podáváme s pečivem.
Přejeme dobrou chuť!

Zprávičky z mateřské školy
O prázdninách, které trávíme podle
své chuti a možností, využilo prázdninového provozu v MŠ průměrně 15 dětí.
Volné dny bez přítomnosti dětí jsou určeny pro zaměstnance nejen na zotavenou, ale také pro údržbu a opravy, které
nelze jinak realizovat. Co například proběhlo: profesionální čištění odsávacího
zařízení a výměna všech filtrů v kuchyni, také revize a opravy technologického zařízení pro výrobu jídel a opravy
ve skladovacích prostorách. Na dvorečku
přibyly tři herní prvky a proběhla povrchová úprava prostoru. Poděkování patří

pracovní skupině pod vedením pana
Václava Jeřábka. Oceňujeme hlavně spolehlivost a profesionalitu, také nemalou
úsporu provozních prostředků na
oprávky a údržbu.
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili
i s novými dětmi v plné kapacitě školy, tj.
40 dětí. Již v druhém týdnu v září nás
navštívila naše oblíbená vypravěčka pohádek p. Inka Horáková s povídáním
O pejskovi a kočičce. Zapojila všechny
děti do vyprávění společnými říkankami
a písničkami, seznámila děti také se znakovou řečí a napodobováním zvířátek.

V září k nám do MŠ zavítalo pojízdné planetárium Morava. V obří kopuli, která zaplnila celou tělocvičnu, se děti seznamovaly pohádkovou formou s hvězdami,
souhvězdími a putováním Měsíce za Sluncem. Každý měsíc se snažíme dětem nabídnout nejméně dvě kulturní akce, buď
v prostorách školy, nebo výjezdem do
blízkých měst. Učíme se tak společenskému chování, motivujeme děti ke zvídavosti a radosti z objevování. Zábavnou
formou vedeme děti k naslouchání a vnímání mluveného projevu a dramatických
dovedností.

Paměti stařečka Jakuba Sedláčka (1863–1959)
Zvyky a zábavy
Zvyky a zábavy zvláště pro mladé lidi.
Byly hody malé, oslavovaly se obyčejně
na den toho svatého, který byl patronem
obce, u nás sv. Bartoloměj. Slavily se jen
jeden den, kde byli členové rodiny po
druhých vesnicích roztroušení, jednou za
rok se sešli, aby si své starosti a radosti povyprávěli. K tomuto dni se chystalo v kuchyni slavnostně. Mladí se těšili na muziku, ke které mládež z okolních vesnic
přišla, což jim tito při jejich hodech oplatili. Tančilo se jen jeden den až do rána.
Daleko větší přípravy se děly k velkým
císařským hodům, ty se odbývaly třetí neděli říjnovou. Před hody se za přítomnosti
starosty a radních volili 4 stárci, kterým
bylo naporučeno, že musí být zodpovědni
za pořádek mezi chasou nejen v hody, ale
po celý rok. Stárci měli na starosti objed-

nat hudbu a pivo v pivovaře, vyvolit a vyžádat si svoji stárku a tato musela zaopatřit
svému stárkovi hodovou kytku.
V sobotu dovezli stárci pivo a dali k Cigánkům do sklepa, pak k večeru se stavěla
mája a již se při tom pilo. V neděli přišli
muzikanti, zahráli něco a pak šli k prvnímu stárkovi k obědu, ke kterému se pro
ně přinesla putynka piva. Pak se odpoledne
tančilo a k večeři se šlo k druhému stárkovi
a zas putynka piva. Po večeři se tančilo do
rána. V pondělí oběd u třetího stárka a večeře u čtvrtého stárka a zas u obou putynky piva.
V pondělí večer děvčata mámila na stárcích, dokud měli nějaký krejcar. Peníze
vzaly a před starostou spočítaly a schovaly.
V úterý večer začali stárkovat ti staří blázni.
Ženáči vypůjčili si od stárků klobouky s kytkami a zaváděli ty svoje Hapoleny za stůl ku

skládání. Tyto už těch peněz tolik nenaskládaly, ale bylo při tom více všelijakých
zelených žertů. Naskládané peníze se zase
schovaly a ony to držely a poroučely až do
rána. Když bylo pivo vypité, jelo se zas pro
fůru. Příští neděli bylo účtování, peníze se
spočítaly a první bylo, že se odložilo dvacet zlatých na mši svatou, při které šli
všichni chlapci a děvčata, co drželi hody,
okolo oltáře hoférou.
Po zaplacení piva a všech útrat, co
zbylo, rozdělilo se stejným dílem všem
těm, kteří drželi hody. To byly ty toužebně očekávané císařské hody. To byla
památka, že když v čas roboty museli
celý rok pod drábovou palicou zadarmo
robotovat, že jim milostivá vrchnost udělila tu milost, že mohli za své peníze tři
dny tancovat.
A. Winterová, vnučka
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