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„Když dobře vychováme děti ,  musíme se smířit  s  t ím, že se 
bez nás obejdou.“ -  Vladislav Müller

M g r.  M a r t i n a  H o l u b o vá ,  ř e d i t e l ka  Z Š  a  M Š

Vážení spoluobčané,
byla jsem vyzvána, abych zde prezentovala činnost ško-

ly ve školním roce 2014/2015. Vzhledem k tomu, že naše škola 
(ZŠ i MŠ) měsíčně informuje o své činnosti v každém zpravo-
daji a téměř denně na webových stránkách, dovolím si zaměřit 
se na jiné téma. 

Historie a současnost předškolního vzdělávání v naší obci 
Docházka do mateřské školy je velmi významné období ze-

jména pro sociální vývoj dítěte. Ve zdejší obci byla mateřská 
škola založena v  roce 1945, takže v  letošním roce uplyne 70 
let od jejího založení. První školní rok byl zahájen 3. září 1945 
a zapsáno bylo 26 dětí. Průměr docházky nebyl dobrý, narážel 
na nepochopení, nezvyk a neznalost účelu mateřské školy u 
rodičů. Škola byla umístěna v budově Pamětní školy Fr. Palac-
kého, avšak nebyla dobře vybavena. Značnou zásluhu o hmot-

né vybavení školy měla Růžena Baršová, manželka zubního 
technika, která přispěla větší částkou a postarala se, aby škola 
měla nejnutnější zařízení. Správou školy byl pověřen správce 
národní školy Miroslav Zobáč. První paní učitelkou byla Jiřina 

Besedová z Veřovic. Do školy chodilo během roku poměrně 
málo dětí, odpoledne nechodil nikdo a ani o prázdninách ne-
byla mateřská škola v provozu. 

Ve druhém školním roce byla návštěva školy značně lepší, dle 
kroniky i zásluhou nové paní učitelky Věry Horákové z Bytnice. 
Rovněž názor veřejnosti na mateřskou školu se začal měnit, ro-
diče začali chápat význam mateřské školy a výhody, kterým se 
dětem v předškolní výchově dostává.

Na přelomu roku 1949/1950 byl uspořádán Sdružením rodi-
čů a přátel školy ples, jehož výtěžek byl věnován na založení 
dětského hřiště při škole (houpačky, pískoviště, nářadí k  za-
městnání dětí). 

Od 1. září 1951 byla správa mateřské školy oddělena od sprá-
vy národní školy, ředitelkou se stala dosavadní učitelka Lud-
mila Kilnarová.  Od roku 1953 začala být docházka do mateř-
ské školy již velmi dobrá. Od 1. srpna 1954 bylo uskutečněno 
přestěhování školy do budovy č. 211. a mateřská škola byla 
přeměna na mateřskou školu s celodenní péčí. V letech 1959 
- 1966 je ředitelkou Helena Tyralíková, od 1. 8. 1966 paní Ilo-

ZŠ a MŠ v roce 1964

MŠ květen 1972
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Fotografie ze života obce ...

Den obce Den obce

Den obce Den obce

Den obce Chovatelská výstava

ZŠ Hodslavice ZŠ Hodslavice
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USNESENÍ z 16. zasedání rady obce 
konaného dne 15.6.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

na Kramolišová. V  šede-
sátých a sedmdesátých 
letech je do MŠ zapsáno 
vždy okolo 60 dětí, avšak 
v roce 1978 bylo otevřeno 
třetí oddělení a zapsá-
no 89 dětí, v  roce 1979 
dokonce 93 dětí a v  roce 
1980 neuvěřitelných 96 
dětí.

Od 1. 8. 1987 byla ře-
ditelkou školy Jaroslava 
Kociánová, v letech 1991 - 
2003 pak funkci ředitelky 
vykonávala Dana Vyhlída-
lová.

Dne 5. 9. 1989 proběhlo 
slavnostní otevření nové mateřské školy (současná mateřská 
škola). Se školou stále velmi dobře spolupracovalo SRPŠ, které 
se však v roce 1991 rozpadlo. Od devadesátých let začíná kle-
sat počet zapsaných dětí, avšak z organizačních důvodů zůstá-
vají zachována 3 oddělení. Od roku 2000 byla v provozu pou-
ze 2 oddělení, počet dětí klesl postupně pod padesát. V roce 
2003 se MŠ stala součástí právního subjektu Základní škola a 
Mateřská škola Fr. Palackého Hodslavice, jehož ředitelem byl 
Mgr. Jaromír Hloušek (do roku 2011). V roce 2012 bylo opětov-
ně založeno Sdružení rodičů a přátel školy.

Od roku 2011 jsou v MŠ otevřena opět 3 oddělení, z nichž dvě 
pro děti ve věku od 3,5 let do 6,5 let, z toho jedno je zaměřeno 
na seznamování dětí s anglickým jazykem, a v jednom oddě-
lení jsou děti nejmladší, tj. cca od 2 let a 9 měsíců do 3,5 let.

V současnosti spolu mateřská i základní škola velmi úzce spo-
lupracují, neboť většina dětí se zároveň stává žáky naší základ-
ní školy a naší prioritou je co nejméně problematický přechod 
dětí na vyšší stupeň vzdělávání.

I když životní nutnost vede mnohé rodiče k tomu, aby své ra-
tolesti svěřili do péče mateřské školy především kvůli nástupu 
do zaměstnání, nemělo by se toto stát tím hlavním důvodem. 
Obrazně řečeno mateřská škola není šatna, do které rodiče od-
loží kabát. 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte 
předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozu-
movém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnos-
ti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Přijato 
může být tedy dítě, které je schopno naplňovat školní vzdělá-
vací program.

Při naší práci nám nejvíce pomůže partnerská komunikace 
mezi pedagogy a rodiči. Naší snahou je spolupracovat s rodiči 
s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí 
a prohloubit vzájemné výchovné působení rodiny a mateřské 
školy. Proto spolupráci s rodiči a jejich informovanosti věnuje-
me velkou pozornost během celého školního roku. Snažíme 
se je zapojovat do dění v mateřské škole a navazovat kladné 
vzájemné vztahy. 

Sedmdesátiletému působení  MŠ  v obci nezbývá než pobla-
hopřát s vědomím, že počet dětí v mateřské škole bude v na-
stávajících letech nejspíš opět mírně klesat, ale kvalita jejich 
vzdělávání a spolupráce s rodiči bude mít snahu stále mířit výš.

Přeji všem slunečné léto, krásné prázdniny a pohodovou do-
volenou!

Pozn: Z  důvodu nečitelnosti některých údajů v  kronikách se 
omlouvám předem za možné překlepy.

MŠ 50-tá léta

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 4. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 25.6.2015

 V  souladu s  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/5/2015 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva  

obce a jeho doplnění o bod 9.  Závěrečný účet Svazku Cyklos-
tezka za rok 2014 

2/5/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Kudělka- 

předseda, Pavel Horák, Radim Bartončík – členové
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Dušan Býma, Michal Pavel-

ka 
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou
3/5/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 4 zasedání zastupitel-

stva obce.
4/5/2015 Usnesení rady obce č. 14-16 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 14-16
5/5/2015  Informace k investičním akcím obce ZO 
a) bere na vědomí informace k investičním akcím obce 
b) schvaluje provedení jednoduché nákladové studie 2 vari-

ant rekonstrukce OD a výstavby nového objektu za nákupním 
střediskem pro ordinace a sociální byty.

6/5/2015  Plnění rozpočtu 1-5/2015 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-5/2015 
7/5/2015  Rozpočtové opatření č. 2 ZO 
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
navýšení v příjmech 2.141.000 Kč
 navýšení ve výdajích 2.420.000 Kč
financování snížení    279.000  Kč
8/5/2015 Informace o projektu odkanalizování obce ZO
a) bere na vědomí informace o projektu odkanalizování 

obce
9/5/2015 Závěrečný účet Svazku Cyklostezka za rok 2014 

ZO 
a) bere na vědomí závěrečný účet Svazku Cyklostezka Nový 

Jičín Hostašovice za rok 2014
10/5/2015 informace o úplné uzávěrce (rekonstrukci 

mostu na Mořkov) ZO 
a) bere na vědomí informace o úplné uzávěrce (rekonstruk-

ci) mostu na Mořkov v roce 2016.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I.  Rada obce   s c h v a l u j e, 
a) smlouvu o dílo s firmou Aostav s.r.o., Valašské Meziříčí na 

realizaci stavby  “Energetické úspory Hasičská zbrojnice“,
b) smlouvu o výprose s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické Hodslavice na zapůjčení dětského hracího prvku 
„Tomáš“, inv. číslo 852, za Starou evangelickou školu v Hodsla-
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V době od 27.7. do 7.8.2015 bude mít MUDr. Radek Ševela do-
volenou. 
Zástup: MUDr. Olga Váhalová ve svých ordinačních hodinách.

Dovolená MUDr. Radka Ševely

vicích na dobu neurčitou,
c) pronájem nebytových prostor v  Obecním domě čp. 161 

v mezipatře paní Ditě Pospíšilové na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 (tři) měsíce,

d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stav-
bu IV-12-8011135, Hodslavice, Turek a pověřuje Josefa Kuděl-
ku, stavebního technika stanovením podmínek stavby a vydá-
ním stanoviska obce.

II.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) výši úplaty za předškolní vzdělávání platné od 1.9.2015 ve 

výši 250 Kč za měsíc v Mateřské škole Hodslavice, 
c) stanovení ředitelského volna v základní škole ve dnech 29. 

a 30.6.2015 z organizačních a provozních důvodů,
d) program zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 

25.6.2015 v 18.00 hodin,
e) nabídku dárkového balíčku ŠKOLY ŽIVOTA, denního staci-

onáře - nabídku neakceptuje, 
f ) stížnosti občanů na jednání spoluobčana P. S. a pověřu-

je starostku obce předáním podnětu Policii ČR a obvodnímu 
lékaři a pověřuje místostarostu vyzváním P. S. k  dodržování 
zákonných norem.  

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V  době od 20.7. do 7.8.2015 bude mít MUDr. Jan Moštěk 

dovolenou. 
Zástup vždy v ranních hodinách:
20.7. - 31.7. MUDr. Schwarzerová, Nový Jičín, Palackého ul.,  
3.8. –  7.8. MUDr. Černá, Nový Jičín, stomatologická poliklinika  

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
V  době od 10.8. (pondělí) do28.8.2015 (pátek) bude mít 

MUDr. Olga Váhalová dovolenou. 
Zástup: MUDr. Radek Ševela ve svých ordinačních hodinách. 
Během letních prázdnin bude zkrácena odpolední ordina-

ce na dětském středisku ve středu o hodinu (ordinační doba 
bude od 13.00 do 15.30 hodin). 

  Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidí-
me těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, 
kteří se na nás obrátí. 

Člověk a strom patří k  sobě již odedávna. Stromy mají své 
nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v pří-
bězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od 
kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, 
je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně 
jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života 
zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadrži-
telnému konci - nebo možná k  novým, dosud nepoznaným 
začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.

Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou 

M a r i e  R y š ko vá ,  z a k l a d a t e l ka  m o b i l n í h o  h o s p i ce  S t r o m  ž i v o t a

Mobilní hospic

ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a 
nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby 
nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil po-
třebný …

Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto na-
plnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, soci-
ální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, 
zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních 
službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v  neposlední 
řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče 
o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to ne-
jen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. 

Mobilní hospic Strom života funguje v  Novém Jičíně již od 
května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Va-
šich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpe-
čit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.

Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800 
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života 
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz) 

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice v letošním roce oslaví 55. 
let místního chovatelského spolku. Jednou z hlavních činností 
chovatelů je chov čistokrevných zvířat a jejich prezentace na 
domácích výstavách a na výstavách pořádaných jinými spolky. 

V minulosti se chovatelské výstavy v Hodslavicích nekonaly 
pravidelně. Po několikaleté přestávce jsme před 20-ti lety ob-
novili chovatelské výstavy. Neměli jsme prostory k  pořádání 
výstav, ani potřebné materiální vybavení, které jsme si museli 
půjčovat. Brzy po prvních výstavách nám OÚ v  Hodslavicích 
nabídl pozemek pro výstavy za Obecním domem, a  také mož-
nost uskladnění výstavního materiálu, který jsme si postupně 
pořizovali. Bylo velmi náročné po dlouhé době přilákat cho-
vatele k nám do Hodslavic. Proto jsme z počátku vystavovali 
pouze omezený počet zvířat, především králíků. 

Od roku 2005 vystavujeme pravidelně také  drůbež a holuby. 
Postupně narůstal počet chovatelů nejenom z blízkého okolí, 
ale I ze vzdálenějších mist, kteří v Hodslavicích začali vysta-
vovat. Zvyšovaly se i počty zvířat. Ikdyž se jednalo o výstavy 
místního významu, za těch 20. let  jsme u nás v Hodslavicích 
vystavili téměř 3000 králíků a vice než 1400 kusů drůbeže a 
holubů. Výstavy v Hodslavicích se dostaly do podvědomí ši-
roké  chovatelské veřejnosti. Každá výstava, ať již je kdekoli je 
takovým chovatelským svátkem. Sjíždějí se přátelé a známí,  se 
kterými si můžeme popovídat především o chovatelství. Pak 
jdou běžné, každodenní starosti stranou. Pořádání výstavy je 
náročné, po jejím skončení se těšíme, že se opět setkáme, na 
něteré příští výstavě v okolí. 

Letošní výstava byla již dvacátá v pořadí. Bylo vystaveno 180 
králíků, 60 kusů drůbeže hrabavé, vodní a 65 holubů. Zvířata 
zhodnotili celostátní posuzovatelé, kteří udělělili celkem třicet 
čestných cen. Z 18-ti cen pro králíky, domácí chovatelé získali 
sedm.  Kudělka Radek získal dvě čestné ceny na králíky Morav-
ské modré  a na Kastorexe a jeho samec Kastorex dostal titul 
šampión výstavy. Turek Pavel získal čestnou cenu  na Novozé-
landské bíle a na Novozélandské červené. Další ceny obdrže-
li Sekera Viliam na Německé obrovité strakáče havanovité a 
Pavlík Petr na Kuní velké hnědé. Ostatní ceny  si odvezli cizí 
vystavovatelé. Na výstavě měly děti možnost se svést na koni 
od paní Žižkové Věry. 

Pe t r  Pa v l í k ,  p ř e d s e d a  Č S C H  ZO  H o d s l a v i ce

Jubilejní chovatelská výstava 
v Hodslavicích
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Místní výstava se v Hodslavicích  koná v posledních letech při 
,,Dni obce”. Ti, co se přišli podívat, mohli posedět nejenom na 
naši výstavě, ale mohli zhlédnout i další bohatý  a pěkný pro-
gram na prostranství před Obecním domem. Pořádání každé 
výstavy přináší hodně práce a starostí. Chci proto poděkovat 
všem, kteří se na zdárném průběh,u výstavy podíleli. 

Děkuji nejenom místním chovatelům, ale i rodinným přísluš-
níkům, přátelům a známým, bez jejich pomoci bychom tako-
vou akci nemohli pořádat. Děkuji starostce obce Hodslavice 
paní Mgr. Adamcové Pavle, která ochotně přišla na předání 
cen. Poděkování patří i Obecnímu úřadu v Hodslavicích za pří-
pravu výstavních prostor a za celkovou podporu naší činnosti. 
Sponzorskými dary  přispěla  pekárna u Býmů a OÚ Životice u 
Nového Jičína, za které děkujeme.  Závěrem děkuji Vám všem, 
kteří jste se přišli na  chovatelskou výstavu podívat. 

Příští rok 2016 opět na shledanou. 

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Zprávičky z naší školičky

Poslední měsíc letošního školního roku se nesl ve znamení 
kulturních i sportovních akcí. Děti slavily svůj svátek, čekal nás 
školní výlet do Ostravy, Olympiáda s dětmi z 1. třídy, dopravní 
hřiště, výlet dětí na sportovní veletrh Aktivity Expo do Nového 
Jičína. Hlavní událostí však bylo slavnostní rozloučení s našimi 
předškoláky. Na následujících řádcích se můžete přesvědčit, co 
všechno děti ve školce prožily. 

DĚTI SLAVÍ SVÁTEK 
Já mám dneska svátek. Já taky, já taky!! Přesně takhle děti 

volaly, když se ráno začaly scházet ve třídě. Bylo 1. června a 
opravdu všechny děti slavily svůj svátek. Proto jsme si společ-
ně udělali netradiční den. Počasí nám přálo, tak jsme hned po 
svačině všechny třídy vyrazily na zahradu, kde nás čekaly růz-
né úkoly. Nejprve jsme se přetahovali lanem. To byla legrace! 
Pak už jsme vytvořili trojice - jeden kamarád od Kuřátek, jeden 
od Berušek a jeden od Veverek - a v tomto „týmu“ jsme ob-
cházeli stanoviště s úkoly. Čekala nás jízda na koloběžce nebo 
odrážedle mezi kužely, shazování pyramidy z kostek, trefování 
kroužků na cíl, chůze po laně, házení míče do koše, shazování 
kuželek nebo kresba křídami. Všechny úkoly se dětem podaři-
lo splnit a dostaly tak ke svému svátku malý dáreček.

ŠKOLNÍ VÝLET DO DĚTSKÉHO SVĚTA TECHNIKY OSTRAVA
V úterý 2. 6. 2015 se celá školka vydala na výlet do Dětské-

ho světa techniky v Ostravě. Děti se velmi těšily a nemohly se 
dočkat, až si vyzkouší vše, co unikátní expozice nabízí. Děti i 
paní učitelky byly oblečené v modrých školkových tričkách - 
vypadali jsme všichni opravdu krásně. O půl deváté děti ne-
dočkavě nastoupily do autobusu a společně jsme se vydali 
na cestu. Po příjezdu do areálu se děti nasvačily, aby nabraly 
síly na všechny hry a pokusy, které je čekaly. Pak už jsme se 
vydali dovnitř. Expozice je dělena na několik částí. Z centrální 
louky se dá přejít do vodního světa, do dílny, autoservisu, k 
lékaři, do prádelny, kuchyně, na stavbu, do televizního studia... 
Děti mohly projít Pohádkovým lesem, nebo farmou. Expozice 
dětem nabízí spoustu možností pro objevování, poznávání a 
hraní. Vše je přizpůsobeno tak, aby se děti formou zábavných 
činností a přirozenou cestou učily něco nového. Z expozice 
děti odcházely unavené, ale spokojené. Věřím, že výlet byl pro 
děti zážitkem, na který budou ještě dlouho vzpomínat. 

OLYMPIÁDA PŘEDŠKOLÁKŮ S KAMARÁDY Z 1. TŘÍDY
V úterý 9. června měli všichni předškoláci šanci změřit své síly 

s kamarády z 1. třídy, a to při sportovním utkání, které se kona-
lo v rámci Olympiády. Všichni sportovci se na Olympiádu moc 
těšili. Jak by taky ne, když jsme poctivě trénovali. Děti čekaly 
tři soutěžní disciplíny - běh, skok z místa a hod míčkem. Před-

školáci i prvňáčci se snažili ze všech sil a byli moc zvědaví, jak 
to celé dopadne. V každé disciplíně byli vyhlášeni tři nejlepší 
sportovci, kteří získali medaili, diplom a drobný dárek. Mezi 
oceněné sportovce se probojovali také tři předškoláci, kteří 
uspěli v silné konkurenci školáků. Všem dětem gratulujeme. 
Nakonec na všechny děti čekala sladká odměna. Sportovní 
dopoledne se nám moc líbilo a návštěva prvňáků i s jejich paní 
učitelkou nás potěšila. Budeme se těšit zase příště. 

KOUZELNÁ NOC PŘEDŠKOLÁKŮ
Kouzelná noc předškoláků-akce, na kterou se předškolní děti 

těšily už dlouho dopředu. Čekání a těšení se vyplatilo. Pro děti 
bylo připraveno plno soutěží, her a zábavy. Odpoledne jsme 
se vydali na výlet do zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Zde 
se děti zúčastnily výukového programu Cukráři a cukrárny. 
Hravou formou se dozvěděly, jak se vyrábí cukr, zdobily vel-
ké dorty, ochutnaly pravé kakao. V zámecké zahradě jsme si 
prohlédli zajímavé stromy a pomalu jsme se vydali na cestu 
zpátky. Do školky jsme dorazili hladoví, ale spokojení. Děti si 
samy namazaly chleba, když najednou přišly paní učitelky, že 
našly vzkaz od skřítka. Tím začalo naše putování za pokladem. 
Truhlu s pokladem jsme našli hned, ale chyběl nám k ní klíč... 
Cesta za klíčem nebyla jednoduchá. Děti musely splnit spous-
tu úkolů. Nakonec se vše podařilo a klíč k pokladu jsme našli! 
Pak už děti čekalo překvapení v podobě pizzy. To bylo radosti! 
Tím ale náš program neskončil. Zpívali jsme s kytarou, násle-
dovala soutěž o nejkrásnější pyžamo spojená s módní pře-
hlídkou a minidiskotékou. Nechybělo ani večerní „kino“ a po 
něm malá stezka odvahy - procházka potemnělou zahradou. 
Po pohádce na dobrou noc se už děti uložily k spánku. Ráno 
proběhlo vyhodnocení a předání diplomů „Za odvahu při kou-
zelné noci“. Doufáme, že děti si kromě drobných dárků odnesly 
také spoustu krásných zážitků.

KUŘÁTKA NA AKTIVITY
Od 19.-21. 6. 2015 probíhal na Zimním stadiónu v Novém Ji-

číně veletrh volnočasových aktivit a sportu s názvem Aktivity 
Expo. Třída Kuřátek měla jedinečnou možnost se v pátek dopo-
ledne zúčastnit programu, který byl určen přímo pro mateřské 
školy. Děti dostaly na ruce oranžové festivalové pásky a mohli 
jsme společně vyrazit. Čekal na nás bohatý program. Ukáza-
li jsme svou vlastnoručně vyrobenou vlajku, zatančili jsme si 
s firmou Sunoutdoor a s Vendou, kterou děti znají z kroužku 
Zumby. Děti si mohly vyzkoušet různé aktivity. Kluky nejvíce 
zaujal hokej - vyzkoušeli si hokejovou výstroj a stříleli na bran-
ku. Holky si zase prohlédly oblečení krasobruslařek, chodily po 
kladině, skákaly na trampolíně a učily se piruety. Velkou atrak-
cí byl skákací hrad se skluzavkou. Dále jsme hráli golf, skákali 
jsme přes švihadlo, viděli jsme výcvik psů, děti si vyzkoušely, 
jaké to je nechat se zvednout do výšky-akrobacie Funtime. Zá-
žitkem bylo také malování na obličej. Dětem se výlet moc líbil 
a odcházely domů se spoustou zážitků.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
23. červen 2015 byl pro naše předškoláky dnem slavnost-

ním. Symbolicky se loučili s mateřskou školou, aby v září mohli 
usednout do školních lavic jako velcí prvňáčci. „Ahoj, tak my 
letíme, do školy se těšíme“ – motto předškoláků, které určilo i 
podobu našeho tabla (tablo je k vidění v MŠ). Z nafukovacích 
balónků, které provázely už samotné focení, měly děti velkou 
radost, proto jsme jich využili i při vystoupení. Děti svůj pro-
gram zahájily tancem na píseň Létající Čestmír. Básničky, písně 
i tanečky byly opravdu dojemné, a tak můžeme říci, že jedno 
oko diváků nezůstalo suché. Po programu jsme si pozvali i bu-
doucí paní učitelku našich prvňáčků, která je slavnostně paso-
vala na školáky. Děti si kromě vzpomínek, zážitků a vědomostí 
odnáší také dárky, které jim budou i v budoucnu připomínat 
roky prožité v  mateřské škole. Letos děti dostaly originální 
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personální knihu – knihu, vyrobenou speciálně pro každého 
z nich. Každé dítě je tak spolu se svým nejlepším kamarádem 
hlavním hrdinou svého příběhu. Za všechny pedagogy mateř-
ské školy bych chtěla dětem popřát, aby se jim ve škole dařilo, 
a aby na školku vzpomínaly vždy s úsměvem. 

CO ZAŽILY KUŘÁTKA V ČERVNU - Bc. Radka Tománková
Jak se chodí přes cestu? K čemu slouží odrazky? Proč mám 

mít přilbu, když jedu na kole? To vše naše Kuřátka ví. S  dět-
mi jsme si povídali o dopravě a dopravních situacích, jak ve 
městě, tak u nás na vesnici. Umíme poznávat dopravní značky, 
známe pravidla provozu a mnohem víc. Děti pracovaly ve sku-
pinkách, ve kterých plnily nelehké úkoly. Mezi nejzajímavější 
aktivity patřilo rozpoznávání zvuků dopravních prostředků, a 
také výroba létajícího balónu, ve kterém jsme se alespoň na 
chvíli „proletěli“ po nebi. Pravidla silnice již známe, tak může-
me bez obav vyrazit na výlet :).

Během uplynulého týdne, jsme s  dětmi pomyslně zavítali 
mezi zvířátka. Děti si vytvořily vlastní ZOO, kterou tvořily pa-
vilóny naplněné exotickými i domácími zvířaty.  Pantomimou, 
jsme tato zvířátka napodobovali a prostřednictvím pohybo-
vých her jsme si na ně přímo zahráli. V tomto týdnu, jsme osla-
vili narozeniny našeho kamaráda Kubíka (5 let).   A také jsme 
společnými silami popřáli Cookimu, našemu anglickému pří-
teli a maskotovi, k jeho narozeninám. 

CO SE DĚLO U VEVEREK? – Ivana Tovaryšová, Jana Fojtíková
Hned v pondělí 1. 6. jsme s dětmi oslavili jejich svátek - Den 

dětí. Celé dopoledne jsme strávili venku na zahradě  a plnili 
jsme různé pohybové úkoly. Děti se také přetahovaly prova-
zem, pomáhaly i paní učitelky. Zábavné dopoledne se dětem 
moc líbilo a po splnění všech sportovních disciplín si zasloužily 
odměnu v podobě balíčku, ve kterém byly pastelky a omalo-
vánky. Dále děti vybarvovaly obrázky dětí, které žijí v různých 
částech světa.  Děti opět procvičovaly grafomotoriku - rovné 
čáry - doplnění paprsků ke sluníčku.  Využili jsme krásného 
počasí a se všemi dětmi jsme po jejich příchodu do MŠ trá-
vili venku na zahradě. Při pobytu venku děti nejvíce zajímají 
hry v pískovišti, rády něco staví (tunely, hrady, různé cestič-
ky). Také jsme venku svačily a pro děti to bylo velmi zajímavé. 
Mohly drobit a nemusely dávat pozor, zda jim chleba upadne, 
či nikoliv. Děti tuto činnost nazvaly krásným slovem  – piknik. 

Dále se děti v červnu seznamovaly s exotickými zvířaty. Pro-
hlíželi jsme si obrázky a četla z  knížky Obdivuhodná příroda 
a povídali jsme si o životě některých exotických zvířat. Podle 
obrázků jsme tato zvířátka poznávali. Hráli jsme si na ZOO, děti 
stavěly z kostek a dřevěných destiček ohrádky pro zvířátka, tří-
dili jsme zvířátka podle toho, kde žijí na domácí, volně žijící 
a exotická. Děti si mohly vybrat a vybarvit pastelkami zvířát-
ko ze ZOO. Naučily se básničku „Hroch“ a pohybovou hru „Na 
opičky.“

ČERVEN U BERUŠEK - Martina Nevěřilová, Dagmar Martiní-
ková

Z počátku měsíce nás provázelo krásné počasí a toho jsme 
museli využít. Nejen, že jsme si šli na zahradu zacvičit, vykreslit 
si pracovní listy, ale dokonce jsme i posvačili na dekách. Na zá-
věr jsme si společně nakreslili zeměkouli, ukázali jsme si plane-
tky, sluneční soustavu, světadíly a děti si vybarvily obličeje dětí 
z celého světa, které jsme použili na společnou práci.

V pátek 12. 6. jsme se vydali na celodopolední vycházku na 
výletiště Zrzávky. Cestou jsme naslouchali zvukům v přírodě, 
určovali   jehličnaté a listnaté stromy a poznávali zeleninu na 
zahrádkách. Na výletišti už nás čekala Marta Bartoňová. Po ob-
čerstvení dětí a odpočinku v chládku hospůdky jsme si  půjčili 
křídy na kreslení na beton, míče ke hrám a houpačku. Nejlépe 
nám ale bylo přímo u studánek, kde jsme s   dětmi ochutnali 

oba druhy vody a povídali jsme si o rozdílu mezi oběma pra-
meny. Pak si děti  hrály  u potůčku, který ze studánek vytéká. 
V tomto horkém počasí, kdy na obloze nebyl ani mráček, byly 
hry s vodou velice příjemné. Od paní Marty dostaly děti dárek 
v podobě lízátka. Před zpáteční cestou jsme se znovu občers-
tvili malinovkou. Na cestě zpět děti objevily „jahodovou lou-
ku“, jak si ji hned pojmenovaly. Rostou na ní lesní jahody, které 
nám velice chutnaly. Pak už jsme se vrátili do školky a kamará-
dům vyprávěli, co jsme všechno zažili.

Celý týden jsme si povídali o létě, sluníčku, a jak už se ne-
můžeme dočkat prázdnin. Myšlenkami jsme se viděli někde u 
moře, na táborech či u babiček a dědečků. Předškoláci si vyro-
bili „letní brýle“, do kterých měli nakreslit, kam o prázdninách 
vyrazí a co budou dělat. Brýle se jim moc povedly. Mladší děti 
malovaly boty žabky. Nejprve s pomocí obkreslily své nohy, a 
poté si vymalovaly své vysněné žabky k pláži dle své fantazie. 
A protože ke konci týdne se nám počasí zkazilo, povídali jsme 
si o duze - jaké barvy má, a jak vůbec duha vznikne. Nakonec 
jsme si ji nakreslili a skládali z vršků.

M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

Zprávičky z naší školy ...

Červen, desátý měsíc školního roku byl ve škole nabitý udá-
lostmi. Vrátili jsme se ze školy v  přírodě a rovnýma nohama 
jsme vrhli do dokončování soutěží, uzavírání známek a dokon-
čování úkolů školního roku.

Zdravé zoubky - Mgr. Hegarová Eva
Dne 2. 6. 2015 si žáci 1. třídy zopakovali, jak se starat o svůj 

chrup. V třídním projektu Zdravé zoubky si prohlédli film Jak se 
dostat Hurvínkovi na zoubek, vypracovali pracovní list a prak-
ticky si vyzkoušeli správné čištění zubů. Za odměnu dostali 
malé dárky. 

Novojičínská minibasketbalová liga základek 
  - Mgr. Kulíšková Alena 

V úterý 2. 6. 2015 se náš tým baskeťáků zúčastnil finále Novo-
jičínské ligy základek v minibasketbalu. Po pětitýdenní pauze 
byl návrat na palubovku ztížen neúčastí některých klíčových 
hráčů. Honza Hutyra má z fotbalu otřes mozku a Ondřej Kašpá-
rek zlomený malíček. Takže jsme hráli v pěti bez náhradníků a 
v utkání o 5. místo nás přehráli žáci z Mořkova. V tomto utkání 
byl nejúspěšnějším střelcem Matyáš Mička s 8 body. Celý tur-
naj byl velmi dobře zorganizován hlavním trenérem Basketba-
lového klubu Nový Jičín Mgr. Martinem Zdražilem a naše škola 
v tomto projektu získala 10 míčů na minibasketbal a 2 000 Kč 
na sportovní vybavení.

Jen můžeme litovat, že v  příštím roce se tato liga základek 
nebude z důvodu oprav haly konat.

Druhé místo v turnaji miniházené  - Mgr. Kulíšková Alena 
Družstvo žáků 5. třídy na dnešním turnaji vybojovali pěkné 

druhé místo. Porazili dvě družstva ze Studénky a družstvo 
svých spolužáků a podlehli v  jednom utkání družstvu ZŠ Ju-
bilejní Nový Jičín. Velmi dobrý týmový výkon podpořil v bráně 
výborný Jirka Dragon, který vychytal na asfaltu pěkný výsle-
dek. 

Olympiáda pro prvňáky a předškoláky  - Mgr. Hegarová Eva
V úterý 9. 6. 2015 si žáci 1. třídy a předškoláci změřili své síly 

na Olympiádě v  Mateřské škole v  Hodslavicích. Soutěžili ve 
třech disciplínách - běhu, hodu a skoku. Nejlepší sportovci (z 1. 
třídy: Jan Šebek, Patrik Vybíhal, Jiří Zámečník, Ondřej Blabla, 
Ondřej Novotný, Jakub Mizera, z MŠ: Filip Bartoň, Jiří Hutyra, 
Tadeáš Segeta) dostali sladkou medaili, diplom a malé dárky.  
Všem se společně strávené dopoledne v pohybu líbilo. 
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Propagační a vzdělávací kampaň „Husovy stopy“ na naší 
škole - Mgr. Renata Pernická

Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho 
životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel 
byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vy-
znával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a 
společenství.

Letošní rok 2015 je významný, protože na něj připadá výročí 
600 letod jeho mučednické smrti. Toto výročí je velkou výzvou 
a příležitostí pro Čechy, aby se seznámili nejen s historickými 
fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odka-
zem, který spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem a víře v Ježíše 
Krista.

Ve vyučovacích hodinách se žáci 7. třídy zábav-
nou formou seznámili s osobností Mistra Jana Husa. 
Pomocí moderní prezentace (Prezi) se dozvěděli nejdůležitější 
a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím 
diskusí či scének poté celý projekt zakončili. Žáci tak zjistili, že 
jeho život a  hodnoty mají přesah až do dnešní doby.

Otevření mobilního dopravního hřiště 
 - Mgr. Renata Pernická

Nové mobilní dopravní hřiště bylo otevřeno dne 12. 6. 2015 
v  15 hodin za naší školou. Hřiště bylo vybudováno žáky ze 
7. třídy v rámci projektu Extratřída. Dnes se naše škola může 
pochlubit svou výcvikovou plochou a tak působit na nejmenší 
účastníky silničního provozu, což jistě ocení i samotní rodiče.

Hřiště si mohly děti vyzkoušet při slavnostním otevření. A ná-
vštěvou nás poctily i děti z naší mateřinky.

Kuřátka a Berušky na dopravním hřišti 
 - Mgr. Petra Musilová

V posledním červnovém týdnu vyrazila třída Berušek i Kuřá-
tek na dopravní hřiště, které bylo nedávno otevřeno u základní 
školy. Sedmáci společně s paní učitelkou Pernickou připravi-
li dětem krásný program. Děti dostaly reflexní vesty a čísla a 
poté už si je „převzali“ jejich velcí kamarádi ze školy, kteří děti 
provedli po hřišti a vysvětlili jim jednotlivé dopravní situace. 
Jízda na kolech, odrážedlech i koloběžkách děti bavila a ne-
násilnou formou se učily chovat v dopravním provozu. Dále si 
školáci  pro děti nachystali jízdu zručnosti, při které děti projely 
slalom, převezly kelímky s vodou, projely pod brankou. Pak už 
na děti čekalo malé občerstvení. Dětem se dopoledne velmi 
líbilo. Děkujeme sedmákům a jejich paní učitelce za čas, který 
dětem věnovali a budeme se těšit na  další návštěvu doprav-
ního hřiště. 

Pátek 12. června byl nabitý událostmi. O slavnostním pře-
střižení slavnostní pásky od mobilního hřiště jsme již psali. 
Dále naši páťáci se zúčastnili Olympiády v  Krhové, o které 
více píše Mgr. Gabriela Kmentová

1. letní školympiáda, na kterou byla naše třída pozvaná 
v rámci spolupráce se základní školou Krhová, vznikla za pod-
pory paralympijské vítězky ve vrhu koulí paní Evy Kacanu. 
Olympiáda byla zahájena nástupem zemí, za které jednotlivá 
družstva závodila. Naše třída bojovala za Německo. Sešla se 
zde spousta malých i velkých sportovců a po zapálení olympij-
ského ohně, slibu sportovců a zaznění české hymny se začalo 
sportovat v pěti disciplínách. V odpoledním hlavním závodu 
ve štafetovém běhu vyhrálo naše „německé“ družstvo ve slo-
žení Terezka Czyžová, Peťka Janyšková, Honza Horák a Pavel 
Janyška zlatou medaili (sice bez zlaté medaile, což dětem při-
šlo líto.. ale první místo to bylo ).

Všechny děti usilovně bojovaly a odměnou jim byla perníko-
vá medaile a myslím, že pěkně strávený den.

Děkujeme Základní škole Krhová za milé pozvání, bohaté ob-
čerstvení a těšíme se na příště…

Dále v pátek 12. 6. ráno vyrazila naše děvčata do Rakovníka 
bojovat o vítězství v republikovém finále  soutěže. Mladý za-
hrádkář a více si přečtěte dále.

Během víkendu 12. -14. června 2015 Vendula Horáková a 
Zuzana Turková coby vítězky okresního kola v  soutěži Mla-
dý zahrádkář každá ve své kategorii poměřovaly své znalosti 
s  dalšími 35 žáky z  celé ČR. A jejich soustavná příprava byla 
završena úspěchem. Venda přivezla úžasné 1. místo  ve své 
kategorii a Zuzka, nejmladší účastník v kategorii A, vybojovala 
krásné 7. místo. Děvčatům patří velké poděkování za vzornou 
reprezentaci hodslavské školy i obce na soutěži celostátního 
charakteru.

Zároveň mnohokrát děkujeme paní Radaně Bajorkové a 
panu Richardu Turkovi za ochotu naše žákyně na soutěž do-
pravit a v Rakovníku se děvčatům celý víkend věnovat.

Každý ví, že dětský den se slaví 1. června. Jenže žáci naší školy 
s oslavami museli počkat do  19. června  a stálo to za to.

Kde děti slavily? Slavily u vojáků v  Hostašovicích. Prohlí-
žely si techniku, vyzkoušely si, jak se leze do tanku, vojenské 
sanitky, stříleli do terče, bedlivě sledovali, jak se správně cvičí 
pes. Zaměstnanci kasáren měli pro děti připraveny i další ne-
tradiční hry a soutěže. Každý žák si odnesl sladkou odměnu, 
omalovánku nebo aspoň fotku. Dobrou náladu a radost dětem 
ani dospělým nepokazilo škaredé počasí. Za příjemně prožité 
dopoledne všem organizátorům děkujeme.

Také školní družina má své aktivity  ve škole i mimo ni.
Paní vychovatelka Helena Tisovská popisuje netradiční ná-

vštěvu.
Ve středu 24. 6. jsme vyrazili s naší družinou II. oddělení k ro-

dičům Matěje Kudělky z 3. třídy za exotickým ptactvem, kde 
nám tatínek Matěje ukázal jejich voliéru a všechny pestroba-
revné druhy korel a andulek.   Po malé procházce jsme měli 
všichni příjemně strávený čas, a to jak děti družiny, tak paní 
vychovatelka .

Kouzelná noc ve ŠD  - Bc. Petra Pavlíková 
V pátek 19. června přicházejí děti do školní družiny se spacá-

ky, batohy a hlavně hodně natěšené……..
Čeká je totiž kouzelná noc. Žáci 9. třídy se letos chtěli netra-

dičně rozloučit se školou a pořádali diskotéku, na  které jsme 
nesměli chybět.

O netradiční hře Kin Ballu jsme vás již informovali dříve. A dva 
týmy našich deváťáků vyzvaly k utkání učitelský sbor. Boj byl 
vyrovnaný, vyhrál jeden tým žáků. Druhé družstvo získalo stej-
ný počet bodů jako učitelé.  Atmosféra okolo hřiště byla úžas-
ná. Na krátký film z utkání se můžete podívat na školní web.

Poslední týden ve škole uběhl a nastal Závěr školního roku 
2014/2015  - Mgr. Viktor Petrskovský, Bc. Kateřina Hubeňáková

Očekávaný den „D“ nastal…26. června 2015 byl posledním 
dnem školního roku 2014/15. Hned v úvodu zhodnotila paní 
ředitelka celý školní rok a poděkovala všem zaměstnancům 
školy za jejich celoroční práci. Při této příležitosti předala 
pochvalu ředitele školy Vendule Horákové, žákyni 7. třídy, za 
reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích. Pochvala TU 
odměnou byla udělena celkem 16 dětem. Mezi spokojené 
žáky budou zcela jistě patřit ti, kteří prospěli s vyznamenáním. 
Těchto dětí bylo celkem 91! Gratulujeme a přejeme jim, aby si 
toto krásné vysvědčení udrželi co nejdéle. A následně si slovo 
vzali deváťáci. Po netradičním nástupu měli pro nás učitele při-
pravenou básničku, ve které zhodnotili celých devět let jejich 
školní docházky, nezapomněli říct krásná děkovná slova své-
mu třídnímu učiteli a finále jejich rozloučení patřilo písničce 
I cesta může být cíl…Poté bylo slovo předáno paní starostce 
Pavle Adamcové, která dětem popřála krásné prázdniny a 
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pedagogům příjemnou dovolenou. Po předání vysvědčení 
vytvořily děti pro odcházející deváťáky tradiční špalír a jejich 
třídní učitel za nimi symbolicky zavřel bránu školy…

I letos byli žáci (Zuzana Bílková, Kristýna Čípová a Libor Ku-
dělka), kteří výrazně reprezentovali školu na veřejnosti, v sou-
těžích nebo měli vynikající prospěch po celou dobu školní do-
cházky, pozváni paní starostkou na Obecní úřad, kde byli za 
svou mimořádnou aktivitu oceněni. 

…a protože na každém konci je pěkné to, že něco nového 
začíná, těšíme se na shledání ve školním roce 2015/16  !

A abychom se vrátili do krásného a udržovaného areálu ško-
ly, žádáme všechny žáky o pomoc při úpravě  školního po-
zemku  

V době školních prázdnin bude každou středu od 9.00 - 12.00 
hodin probíhat úprava školního pozemku a zalévání rostlin 
(sraz před hlavním vchodem). Žádáme tedy žáky naší školy, 
aby si i během prázdnin našli čas a pomohli při údržbě naší 
krásné zahrady. Děkuji. Mgr. Holubová Martina 

Termíny: 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8.
Přejeme vám krásné sluncem zalité prázdniny!!!
Velká Británie - podzim 2015 - Mgr.  Horáková Hana 

V neděli 28. června 2015 se na fotbalovém hřišti v Hodsla-
vicích uskutečnil již 13. ročník Memoriálu otce Jana Bittnera. 
Celá akce začala letos trochu netradičně, již ranní mši svatou, 
kterou sloužil salesián o. Max Dřímal, působící v Brně. Po bo-
hoslužbě se všichni zúčastněni přesunuli ke kněžskému hrobu, 
položili kytici a v modlitbě vzpomenuli na zesnulé duchovní 
správce hodslavské farnosti.

Celá akce pokračovala fotbalovým turnajem, kde již tradičně 
první výkop patřil sestře o. Jana Bittnera. Do soubojů o prven-
ství se zapojily čtyři týmy: FK Hodslavice, SHM Hodslavice, Staří 
páni a také naši přátelé ze slovenské vesnice Príbovce se svým 
týmem TJ Dynamo Príbovce. Ačkoliv nás pozlobilo počasí, vše 
se obešlo bez zranění a v duchu fair play. I přes vyrovnanost 
všech družstev si prvenství z turnaje odnesl tým TJ Dynamo 
Príbovce.

Během turnaje i po něm se dařilo všem pořadatelům i přes 
nepřízeň počasí připravit dostatek občerstvení pro hráče i 
diváky. Když konečně vysvitlo slunce, začaly tradiční hry pro 
děti. Po projití všemi připravenými stanovišti na ně čekala slad-
ká odměna. Velký aplaus diváků si vysloužilo vystoupení fot-
balového freestylisty Jana Webera, ukázka voltiže jezdeckého 
klubu z Frenštátu pod Radhoštěm a dále vystoupení taneční 
skupiny SHM Let‘s go dance. Děti dále bavila nafukovadla a 
také vozítko Segway.

D o m i n i k  B a r t o ň ,  S H M  H o d s l a v i ce

Memoriál otce Jana Bittnera

Po soutěžích pro děti si na své přišli i dospělí s tradičními sou-
těžemi v řezání dřeva na čas, v hodu pivní bečkou a kopem na 
zavěšenou láhev.  Program vyvrcholil vystoupením cimbálové 
muziky Polajka z Valašského Meziříčí.

Věříme, že se vám program líbil a tak si vás již nyní dovoluje-
me pozvat na 14. ročník Memoriálu otce Jana Bittnera, který, 
dá-li Pán Bůh, příští rok opět uspořádáme.

Fotografie z této akce můžete shlédnout prostřednictvím to-
hoto odkazu: http://uloz.to/xHmAXNug/20150628hodslavice-
zip.

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka

Horká sobota v Príbovcích

V sobotu 4.7.2015 se po roční pauze naši fotbalisti opět zú-
častnili „Fotbalového turnaje starostů“  z družebních Príbovců, 
Rakova a Benice. Na návštěvu družebních obcí jeli i jejich ro-
dinní příslušníci, starostka a další hodslavští  zájemci. Přivítá-
ní slovenskými přáteli bylo jako vždy vřelé a navzdory vedru 
jsme se cítili na hřišti v Benici moc fajn. I když naši skončili na 4. 
místě, v posledním zápase porazili Príbovce, vítěze turnaje,  3:1  
s přispěním gólu skvělé žákovské fotbalistky Gábiny Mičkové, 
která byla za tento zdařilý kousek vyhlášena nejlepší hráčkou 
týmu. Pánové to vzali víc než džentlmensky…

Po turnaji se všichni mohli potěšit krásnými řezbářskými vý-
tvory v obci Rakovo.  Děkuji slovenským hostitelům za přátel-
ské přijetí a všem zúčastněným za vzornou reprezentaci obce. 
Věřím, že za rok se zase, jak na turnaji u nás, tak na Slovensku, 
společně při sportu pobavíme. 

M g r.  J a r o m í r  H l o u š e k ,  v e d o u c í  s o u t ě ž e

Volejbal Hodslavice – 42.ročník

Muži I. třída
10 družstev, 2 základní skupiny A,B po 5, postup první čtyři 

z každé skupiny, poté čtvrtfinále A1B4,A2B3,A3B2,A4,B1, dále 
semifinále, finále, zápas o třetí místo, celkem 28 zápasů.

Pořadí:
1. Mám strach, že se nic nevyrovná nápadům, které..
2. Ogaři
3. Špinavý ramiréz
4. B6 a půl
Muži II. třída
12 družstev, 3 skupiny po čtyřech, čtvrtfinále (první 2 týmy ze 

skupiny + 2 nejlepší z třetích míst), semifinále, finále, zápas o 
třetí místo, celkem 26 zápasů

Pořadí:
1. Valmezáci
2. Šest tomíků s pohankou
3. Dřevěnice
4. Agresivní lachtani
Ženy
15 družstev, 4 skupiny, z každé do dalších bojů postoupily 2 

týmy do 2 čtyřčlenných skupin, z každé postup dvou do semi-
finále, finále, zápas o třetí místo, celkem 33 zápasů

Pořadí:
1. Sokol Šlapanice
2. Pět statečných 
3. Falešná forma
4. Ičky
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O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

FK Hodslavice

Fotbalový ročník 2014/2015 je již za námi, a jsou tady prázd-
niny. Během nich je potřeba vyléčit a doléčit utržené šrámy, 
pořádně si odpočinout a nabrat nové síly na blížící se nový fot-
balový ročník. Dříve, než nám nový ročník začne, dovolte mi 
abych Vám ve stručnosti připomněl, jak si vedla všechna naše 
tři družstva.

Začnu našimi nejmladšími. Starší přípravka se rozloučila se 
sezónou ve velmi divokém utkání, které nenechalo nikoho 
klidným až do konečného hvizdu. V posledním domácím utká-
ní přivítali na domácím hřišti tým z Lichnova. V tomto divokém 
utkání padlo 18 gólu a oba týmy si po konci utkání odnáše-
li bod do tabulky po remíze 9:9. Celou tuto sezónu zakončila 
starší přípravka na krásném 7. místě. Po utkání následovalo 
předávání medailí a poháru. Pro tuto příležitost si maminky 
dětí si nachystaly pro své malé fotbalisty překvapení, ale o tom 
až později. 

Mužům se tento ročník, relativně vyvedl. Po několika nešťast-
ně prohraných utkáních, které mohli ještě pořádně zamíchat 
postupovými šancemi, obsadili muži FK Hodslavice výborné 
3. místo. Ani porážka v posledním v zápase s Tichou nemohla 
nikterak ohrozit pevné postavení v tabulce. 

Největší radost všem trenérům, rodičům, funkcionářům a 
fanouškům udělali mladší žáci, kteří dosáhli úplně na nejvyšší 
metu. V celé sezóně prohráli pouze jednou a už 4 kola před 
koncem získali mistrovský titul. Svůj poslední zápas si mladší 
žáci zahráli v sousedním Straníku. Toto derby vyhráli 3:9. Po 
ukončení zápasu následovalo předávání medailí, a kluci si za-
zpívali vítězný pokřik a také na celé kolo znělo “Tak jsme mistři, 

no a co...”.
Pomalu se vraťme ke starší přípravce. Po posledním utkání 

nastalo ukončení sezóny. Pro všechny žáky si maminky připra-
vily vystoupení. Oblékly se do dresů a společně dětem před-
nesly tuto básničku. 

Hodslavice to je tým,
za nimi jen kouř a dým.
Dostanou se z nesnází,

soupeře vždy porazí.
Branky, dresy, kopačky,

nevrhej se do rvačky!
Žlutá karta zabrání,
ve faulech a tahání.

Hrajem dále, hrajem víc,
za ten náš tým z Hodslavic!!!

Autorka básničky, si nepřála být zveřejněna, a proto je její 
přání respektováno.

Po tomto vystoupení, následovala společná fotografie všech 
rodičů, žáků, trenéru v “horní” brance. Poté proběhlo exhibič-
ní utkání mezi rodiči a dětmi, které skončilo za nerozhodného 
stavu 3:3. Letošní sezóna, byla pro Hodslavské barvy úspěšná, 
věřím, že se stejně jako já, i Vy těšíte na novou sezónu, která 
začne velmi brzy. Dovolte mi, abych Vám závěrem poděkoval 
za přízeň a podporu po dobu celé sezóny, a věřím, že nám ji 
zachováte i nadále.

Přeji Vám všem jménem svým, ale taky za celé FK Hodslavice, 
příjemné strávení prázdnin a ať vás cesty na dovolenou zave-
dou kamkoli, vraťte se z nich v pořádku domů, a věřím že se s 
vámi všemi uvidíme v novém soutěžním ročníku 2015/2016.
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JEDNOTA  HODONÍN   INFORMUJE

Od 1.6.2015 je v přízemí Nákupního střediska 
Hodslavice otevřena nová prodejna Second hand 
M&M. 
Najdete zde zboží dětské, dámské a samozřejmě 

i něco pro pány. 
Naše nájemkyně v těchto prostorách nabízí také 

úpravu a spravování oděvů.  

Otevírací doba:
Po a Stř  9:00 – 17:00 a v Pá 9:00 - 16:00.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Koupím v Hodslavicích stavební pozemek
o rozloze cca 1200 - 2000 m2. 

Nejsem realitní kancelář. 

Telefon 737 522 416

 

ve spolupráci se starostkou obce 

a vedením ZŠ Hodslavice 

otevírají kurzy anglického jazyka pro veřejnost 

na rok 2015-2016. 
Úrovně kurzů: pokročilí (B1), začátečníci (A1-A2) a úplní 
začátečníci (A0-A1). 

Délka kurzu: 38 týdnů (září 2015- červen 2016) 

Cena kurzu: - začátečníci+pokročilí- 3000 Kč  

                       - úplní začátečníci- 3500 Kč 

Informativní schůzka se koná dne 3.9.2015 
v místní základní škole v těchto časech:  

pokročilí-17:00 

začátečníci-17:30 

úplní začátečníci-18:00 
Bližší informace k jednotlivým kurzům v Hodslavicích najdete na 
www.agenturalb.cz nebo na webových stránkách obce od poloviny července. 

 



www.hodslavice.czstrana 11

Príbovce, 4.7.2015 MŠ Hodslavice

MŠ Hodslavice

Sokol Hodslavice, škračení vajec

Memoriál otce Jana Bittnera

Husovské slavnosti, 6.7.2015

Fotografie ze života obce ...
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50 let Miloš Křižan • Pavel Kudělka • Ivo Turek

55 let Josef Štěpánek • Lenka Býmová • Roman Matalík

 Zdeněk Kovář • Božena Tomanová • Růžena Hubeňáková

60 let Oldřich Rýdel • Josef Turek • Dana Sochová • Olga Rusková

65 let Radoslav Bartoň • Petr Mokroš

70 let Zdenka Rýdlová • Naděžda Bartoňová • Marta Geryková

 Hedvika Hromádková • Jana Malcherová
 Anna Tomanová

75 let Ladislav Hanzelka • František Kudělka
80 let Hedvika Rýdlová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V  měsíci květnu se narodily Barbora Kariková, Anna Přibyláková
 a Anneke Kuhnová. V měsíci červnu se narodil Mikuláš Kozelský.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů 
v nastávajícím životě.

Kristýna Kyselá, ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v červenci a srpnu 2015:

Fotografie ze života obce ...

Volejbalový turnaj, 4.-5.7.2015 Volejbalový turnaj, 4.-5.7.2015


