HODĚTICKÁ ŠKOLA

Na místě nynější budovy školy stávala kdysi kovárna, kde se pracovalo hlavně pro stávající
dvůr. Ve kterém roce byla škola postavena nelze přesně určit. Do dnešní doby nezachovaly se
žádné písemné doklady. Dochovala se pouze protokolní kniha obecního zastupitelstva,
založena r. 1902. V tomto roce končil úřad starosty Jan Šembera z Hořetic. Úřad starosty
vykonával od r. 1889 do r. 1902. Podle této knihy lze zjistit pouze to, že v těchto létech byla
prováděna přestavba školy a volba školní rady ze dvou zástupců a dvou náhradníků. Přestavba
byla rozšířena na rozsah dnešní budovy. Dle toho se dá usoudit, že původní budova školy byla
postavena přibližně roku 1870.
Dříve než byla Hodětická škola postavena, chodilo se do školy z obce Hořetické do Křečovic.
Do t.zv. měšťanské školy do Sedlčan.
Měšťanská škola v Neveklově byla založena v době pozdější na prahu XX. století. Tehdy se
rozhodovalo o tom, zda-li má býti měšťanská škola povolena v Neveklově nebo
v Maršovicích. Zastupitelstvo naší obce se vyslovilo pro Neveklov. Zvážíme-li to, že v obci
nebyla silnice, žádné spojení, všude docházeli občané i žáci pěšky, nedovedeme si v dnešní
době toto ani představit.
Po přístavbě školy vzrostl i význam obce. Později byla škola rozdělena na dvě třídy.
Vyučovali dva učitelé, a to řídící učitel, který bydlel s rodinou v budově školy a učitel třídní.
První třída byla rozšířena na dva postupné ročníky a druhá třída též. Každá třída zase na dvě
oddělení. V této škole ukončila své vzdělání většina občanů. Pouze někteří žáci po pětiletém
učení odcházeli do škol měšťanských.
Do školy chodilo průměrně kolem 60ti až 70ti, žáků, a to velká většina z Hořetické obce, t.j.
z osad Brdečné, Hůrka, Hořetice, a Hodětice. Dále docházeli z osad Sedlčanska a Klimětice.
Podle toho můžeme snadno usoudit, jak byly tyto malé vesničky zalidněny.
V létech třicátých až 1933, kdy školu spravoval řídící učitel Karel Jech pohyboval se počet
žáků kolem 60ti. Ještě v letech 1934 až na 1938 za řídícího učitele Bohumila Kokeše
navštěvovala školu kolem 54 žáků.
Význam obce upadl zejména v době války vystěhováním. V poválečných létech počet žáků
klesl, až koncem roku 1964 navštěvovalo školu pouze 10 žáků. Pro tento malý počet a pro
nevyhovující stav školy byla škola v Hoděticích zrušena.
Dnes nám její budova připomíná již dávnou minulost a nebude jistě ku škodě, když si ji
alespoň z části připomeneme.
Vesnička Hodětice nejenom, že má svou bohatou historii, ale až do nedávna byla živou
vesnicí. Kromě památného kostelíku, který přežil celá staletí a který bude-li ponechán svému
osudu jako doposud se nedožije roku 2000 a změní se v sutiny, školy, hospody, stojí tu
dodnes družstevní lihovar, který měl pro zdejší zemědělský kraj velký význam. Dále je zde
úřadovna okresní spořitelny a ta jako jediná v Hoděticích zůstává.
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