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Hlavní činností je zajištění požár-
ní bezpečnosti v obci, ale také 

činnost kulturní a společenská.
Zpráva o činnosti jednotky SDH
V roce 2014 jednotka sboru dobro-

volných hasičů zasahovala celkem u 
30 evidovaných událostí, a to:
- 5 x požár 
- 24 x technická pomoc (odstranění 
nebezpečných stavů, čerpání vody, 
snesení pacienta, spolupráce se slož-
kami IZS)
- 1x planý poplach 

V  loňském roce se kromě klasických výjezdů jednotka zú-
častnila prověřovacího cvičení na požár v  muničním skladu 
v Hostašovicích. Tato cvičení vzhledem k nedávné události ve 
Vrběticích budou prováděna nejspíše každoročně, dle dostup-
ných informací se již nyní plánuje další cvičení se zapojením i 
vrtulníků Armády ČR.

Z dalších výjezdů jen nutno připomenout zvednutí hladiny 
potoků Zrzávka a Jičínka v měsíci květnu, kde naše jednotka 
zasahovala – v Životicích provedla vyčištění 10 studní.

Poslední mimořádnou událostí loňského roku byl výjezd 
jednotky mimo naši standardní působnost, a to do Valašské-
ho Meziříčí, kde hořely haly v areálu bývalé pily u vlakového 
nádraží. Tam jednotka prováděla dovoz vody z podniku DEZA.

Mimo evidované události jednotka prováděla na žádost ob-
čanů, nebo obecního úřadu v Hodslavicích i v Životicích čištění 
kanálů, studní a propustí, dovoz vody, čištění komunikací, asi-
stenci u ohňostroje a další činnosti, které je jednotka v rámci 
možností schopna provádět. 

Dále jednotka prováděla ukázky techniky hlavně pro děti ze 
školek a škol jak v naší obci, tak i v okolních obcích.

Celý rok probíhal dle zaběhnutých zvyklostí, to znamená, že 
členové jednotky byli proškoleni z  požární taktiky, bojového 
řádu, bezpečnosti práce při zásahu a z dalších důležitých okru-
hů týkajících se zásahu u mimořádných událostí. Jednotliví 
řidiči pak jezdili s  cisternou a dopravním automobilem kon-
diční jízdy. Velitel jednotky, oba velitelé družstva a stanovení 
strojníci se zúčastnili odborné přípravy, kterou pořádal Hasič-
ský záchranný sbor. Zde byli seznámeni s novými předpisy a 
proškoleni ze základních principů nasazení sil a prostředků, 
velení u zásahu a z vedení dokumentace a obsluhy požárních 
automobilů a čerpadel. V zimním období se pak celá jednotka 
školí a zdokonaluje jednotlivé činnosti v rámci své technické 
vybavenosti. V  rámci zvyšování fyzické kondice členové jed-
notky navštěvují v pátek místní tělocvičnu, kde se věnují růz-
ným sportům. V případě, že jednotka do tělocvičny nemůže, 
využívají ji po domluvě členové sboru s dětmi.

V  loňském roce proběhla i kontrola jednotky ze strany Ha-
sičského záchranného sboru se zaměřením na vybavení, tech-
nický stav vozidel, provádění kontrol technických prostředků 
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USNESENÍ z 10. zasedání rady obce 
konaného dne 3.3.2015

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

a dodržování předpisů o požární ochraně. Až na drobné zá-
vady, které byly vysvětleny a odstraněny na místě, proběhla 
kontrola ke spokojenosti vedení HZS. Velice kladně byl hodno-
cen přístup vedení obce a zastupitelstva Obce Hodslavice za 
podporu jednotky – hlavně po finanční stránce – a to pořízení 
nového dopravního automobilu do vozového parku jednotky.
Činnost kulturní, společenská, sportovní:
- návštěva občanů - pozvání na ples
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku
- účast na oslavách 125 let založení sboru SDH v Mořkově
- účast členů sboru na soutěži dorostu, mužů a žen v požárním 

sportu v Novém Jičíně
- účast na krajském kole v požárním sportu v Ostravě
- předvedení hasičské techniky pro Mateřskou školu v Hosta-

šovicích
- předvedení hasičské techniky pro děti na Zrzávkách
- ukázka techniky na dni obce v Hostašovicích
- ukázka techniky pro dům dětí Fokus Nový Jičín
- účast na soutěži v Mořkově, kde požární útok byl prováděn 

s naší historickou stříkačkou
- letní večer
- návštěva hasičů u našeho družebního sboru ve sloven-

ských Turanech u příležitosti otevření jejich zrekonstruované 
hasičské zbrojnice

- asistence u ohňostroje v Životicích
- pomoc s organizací lampionového průvodu
- mikulášská nadílka pro děti členů sboru

Stav členské základny k 31.12.2014:
Počet členů: 107, z toho mužů: 71, žen: 36
V  roce 2014, kromě běžné údržby hasičské zbrojnice, byla 

provedena oprava vrat, jejich obroušení, natření a namontová-
ní nových značek. Dále byly vyrobeny nové savice k historické 
stříkačce, protože ty staré, 130 let sloužící, se už rozpadly. Byla 
zkontrolována a opravena střecha na zbrojnici. Dále probíhaly 
práce na elektronickém zabezpečení hasičské zbrojnice.

Na valné hromadě došlo ke zvolení nového výboru SDH a 
jeho vedení. Starostou sboru byl zvolen Leoš Turek a velitelem 
jednotky Lubomír Adam, správce budovy a rezervování akcí 
v hasičské zbrojnici bude nadále provádět Jan Turek.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru za 
odvedenou práci. Poděkování patří veliteli, strojníkům a čle-
nům jednotky, vedení obecního úřadu, pracovníkům obecní-
ho úřadu, občanům, sponzorům a organizacím, kteří nám po-
máhali naplnit stanovené úkoly v loňském roce.

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 poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Chodník po-
dél silnice II/483“, reg. č. CZ.1.10/1.1.00/22.01630 a schvaluje 
přijetí dotace do rozpočtu obce dle této smlouvy,

b) zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské 
školy Františka Palackého Hodslavice, př. org. za rok 2014 ve 
výši 536 645,63 Kč a převod částky 500 645,63 Kč do rezervní-
ho fondu ZŠ a částku 36 000 Kč do fondu odměn ZŠ, 

c) převedení částky 150 000 Kč z rezervního fondu Základní 

školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, př. org. 
do investičního fondu ZŠ,

d) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka 
Palackého Hodslavice, př. org. na rok 2015,

e) Smlouvu o úpravě práv a povinností při provozování Cyk-
lostezky Nový Jičín – Hostašovice mezi Svazkem obcí Cyklos-
tezka Nový Jičín – Hostašovice a Obcí Hodslavice.

II.  Rada obce   p o v ě ř u j e 
a) Martina Reptu, místostarostu – oslovením vlastníka sou-

kromého pozemku parc. č. 391 k. ú. Hodslavice s nabídkou na 
odkoupení nemovitosti, 

b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – předložením ná-
vrhu obecně závazné vyhlášky Vzor obecně závazné vyhlášky 
obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, na 
dalším zasedání rady obce.

III.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) rozšíření sběrných stanovišť biologicky rozložitelného od-

padu o 13 nových biokontejnerů,
c) termín a podmínky přijímacího řízení k  předškolnímu 

vzdělávání do Mateřské školy v Hodslavicích,
d) uzavření Mateřské školy v  Hodslavicích v  době letních 

prázdnin v délce 5 (pěti) týdnů od 13.7. do 14.8.2015,
e) stížnost p. Dagmar Čípové na volný pohyb psa p. Strelce a 

škody, které způsobuje na jejím majetku a pověřuje OÚ k ře-
šení narušování občanského soužití p. Strelcem,

f ) možnost podání žádostí o dotace Moravskoslezského kraje 
na vystrojení vrtu HVH2 a filtraci vody ve vodojemu Hodslavi-
ce a na rekonstrukci knihovny dle projektu „Palackého pamět-
ní knihovna“ v jarních termínech,

g) Provozní řád Cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice.

USNESENÍ z 11. zasedání rady obce 
konaného dne 19.3.2015

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

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 umístění a provozování kontejnerů na sběr 

oděvů, obuvi a textilu s  firmou Daniel Badura, Rychvald, dle 
návrhu,

b) doplnění dopravního značení a zpomalovacích zařízení na 
místní komunikaci na Záhumení mezi evang. kostelem a zá-
kladní školou dle návrhu a pověřuje stavebního technika p. 
Josefa Kudělku zajištěním odborného posouzení, následného 
povolení a realizací dopravních opatření, 

 c) podání žádosti o dotaci na výsadbu ovocných stromořadí 
za „Zámčiskem“ z  dotačního titulu PPK 2015 Ministerstva ži-
votního prostředí ČR,

d) smlouvu o výpůjčce pozemků římskokatolického pohře-
biště mezi Obcí Hodslavice a Římskokatolickou farností Hod-
slavice,

e) podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a roz-
voje venkova Moravskoslezského kraje 2015 na rekonstrukci 
stávající knihovny na obecním úřadu.

  II. Rada obce    p o v o l u j e
a) Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice 

využití obecních pozemků k  uspořádání výstavy drobného 
zvířectva ve dnech 13. a 14. 6. 2015 v prostorách za Obecním 
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M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu

     V sobotu 2.5.2015 proběhne v naší obci svoz velkoobje-
mového a nebezpečného  odpadu.

Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00
Hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
Obecní dům 10:00 - 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, 

zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot. 
V případě zájmu občanů je možnost zajištění  nakládky a od-

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

domem.
III. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) Mgr. Martinu Holubovou, ředitelku ZŠ a MŠ – výměnou 

oplocení hřiště u ZŠ podél místních komunikací v rámci  roz-
počtu příspěvkové organizace,

VI.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) plnění usnesení předchozích rad obce a informaci Mgr. 

Pavly Adamcové o možnostech obecně závazné vyhlášky 
(OZV), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a nenavr-
huje vydání OZV,

b) žádost o zajištění větší bezpečnosti občanů na místní ko-
munikaci „Záhumení“ a navrhuje zařadit rozšíření osvětlení 
v lokalitě mezi Fojtovou stodolou a základní školou a do inves-
tičních akcí na rok 2016, 

c) žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a schva-
luje podporu formou propagace akce na webu obce a ve zpra-
vodaji obce,

d) návrh p. Dagmar Martiníkové na řešení parkování na veřej-
ných prostranstvích a místních komunikacích,

e) nabídku na zpracování žádosti o dotaci na čistící vůz pro 
obec z  OPŽP firmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno  a schvaluje její 
využití, 

f ) cenovou nabídku na vypracování studie na zvýšení bez-
pečnosti na komunikacích u  základní školy, Společenského 
domu a u bytových domů čp. 440, 441 a 442 a pověřuje mís-
tostarostu p. Martina Reptu zajištěním dalších nabídek k po-
rovnání do konce dubna 2015,

g) návrh k odprodeji pozemku parc. č. 208/2 – 54 m2 p. Jar-
mily Kroutilové, Nový Jičín, a překládá k projednání zastupi-
telstvu obce, 

h) oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Os-
trava o výluce železniční dopravy v úseku Veřovice – Hostašo-
vice v termínu 27.6. – 31.7.2015 a oznámení o vedení  náhradní 
autobusové dopravy vedené po silnici č. II/483 a č. I/58 a míst-
ní komunikaci k železniční stanici Hostašovice.

M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných ná-
dobách od dubna 2015 byly umístěny pouze samolepky 
na rok 2015 ( modrá barva) a všechny ostatní byly odstra-
něny !!! 

Umístění starých samolepek může být důvod neprovedení 
výsypu sběrné nádoby.

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 bude v naší 
obci probíhat svoz bioodpadu. Letošní první svoz proběhne 
ve středu dne 15.4.2015. Rozmístění sběrných nádob na 
stanoviště bude provedeno v pondělí 13.4.2014, Počet sběr-
ných nádob v obci bude v letošním roce navýšen o 13 ks. 

I v letošním roce budou prováděny mimořádné svozy bi-
oodpadu. Všechny termíny mimořádných svozů bioodpadu 
budou vyhlášeny před jejich konáním místním rozhlasem a 
zveřejněny na webu obce.

M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz bioodpadu v roce 2015

Stav občanů v  Hodslavicích k  1. 1. 2015 byl 1707 občanů, 
z toho 835 mužů, 872 žen.

Během roku 2014 se narodilo 10 dětí (4 chlapci, 6 děvčat). 
Do obce se přistěhovalo 37 osob (17 mužů, 20 žen), naopak se 
vystěhovalo 30 občanů (14 mužů, 16 žen). Zemřelo 16 našich 
spoluobčanů (8 mužů, 8 žen).

V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 8 sňatků: 2 na obecním 
úřadu, 1 v  římskokatolickém kostele Božského srdce Páně, 1 
v římskokatolickém kostele sv. Ondřeje, 4 v evangelickém kos-
tele.  

Na matrice bylo provedeno:
*  377 případů ověření podpisů a listin,
*  přes Czech Point vydáno:
 53   výpisů z rejstříku trestů,
      41   výpisů z katastru nemovitostí,
   1   výpis   z živnostenského rejstříku             
   2   výpisy z obchodního rejstříku,
   2   výpisy z bodového hodnocení řidiče,
              4   žádosti o zřízení datové schránky,
*  celkem vystaveno 19 matričních dokladů (1 rodný list,  11 od-

dacích listů, 7 úmrtních listů),
*  8   osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem církve 

(1  sňatek se neuskutečnil, 1 až v roce 2015)
*  sepsány 2 zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením 

rodičů (1 k nenarozenému, 1 k narozenému dítěti), 
*  přijato 1 oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství 

(přijetí zpět dřívějšího příjmení),
*  1 správní řízení o změně příjmení,
*  4 správní řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na zruše-

ní údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu 
již nezdržuje. 

E l i š ka  J a n s ká ,  m a t r i ká ř ka

Pár čísel z matriky  
a evidence obyvatel

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nadcházejícím jarem a s nálezy uhynulé a pad-

lé zvěře považujeme za vhodné informovat veřejnost o nut-
nosti dodržovaní zásad volného pohybu psů a koček v honit-
bě, které jsou upraveny zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Neznalost zákona neomlouvá, a proto je třeba znát základ-
ní práva a povinnosti majitele psů, aby nedošlo ke zbytečným 

J a r o s l a v  B a r t o ň ,  m y s l i v e c k ý  h o s p o d á ř  M S  H o d s l a v i ce

Pohyb psů a koček v lese a na poli 
z pohledu zákona o myslivosti 

449/2001 Sb.
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ztrátám a citovým újmám. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. 
je základní zákon, který mimo jiné upravuje volný pohyb psů a 
koček v polních a lesních honitbách, včetně jejich sankčních a 
dalších opatření. Hlavním zájmem je život a zdraví pronásledo-
vané zvěře. V krajině kolem vás žije celá řada volně žijící zvěře, 
která ale vašeho psa vnímá jako nepřítele a jeho přítomnost v ní 
vyvolává stres.  Nenechávejte psa probíhat v houští, prohledá-
vat remízky. Zvláště pak v jarních měsících, v období od března 
do června, kdy se rodí mláďata. Této situaci dokážete předejít, 
jen když je pes stále ve vaší blízkosti. Zákaz volného pobíhání 
psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) 
vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhající-
mi chodit ani po veřejných cestách v honitbě. Podle zákona o 
myslivosti musí být v prostoru honitby pes „pod vlivem svého 
pána“. A podle několika soudních výnosů je to možné jen, když 
je na vodítku. Jinak podle znalců ani nejlépe vychovaný pes 
svého pána na sto procent neposlechne. Takže pokud si nejste 
jistí, je na procházce nejlepší psa připoutat.

     Pro vysvětlení uvádíme několik základních pojmů plynou-
cích z uvedeného zákona:

• Honitba – tvoří ji honební pozemky polní, lesní nebo smíše-
né a vodní plochy, které orgán státní správy myslivosti uznal za 
honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honitbu se také 
považují i nehonební pozemky, kterými jsou například silnice, 
polní a lesní cesty procházející honitbou. 

Z hlediska majitele psa, neznalého zařazení pozemků v 
honitbě, doporučuji považovat všechny pozemky 200 m od 
obytných budov za honební.

 • Myslivecká stráž je oprávněna:
1. usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého ma-

jitele a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího tr-
vale obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř, 
anebo se k ní plíží. Pokud je tato nemovitost umístěna na 
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 
Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, nevzdálí-li se od 
stáda více než 200 m, a na psy lovecké, slepecké, zdravotnické, 
vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznání a po-
kud se při výkonu služby nebo při výcviku vzdálí z vlivu svého 
vůdce jen přechodně.

2. usmrcovat pytlačící kočky potulující se v honitbě ve vzdále-
nosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu.

3. hubit zvířata škodlivá myslivosti.
• Mimo vliv vůdce: pes, který je vzdálen více jak 200 m od 

nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, a nelze jej přivolat, ani 
jinak ovlivnit, aby nepronásledoval zvěř. 

• Toulavý pes: lze jej charakterizovat jako zvíře opakovaně 
se vzdalující z moci svého majitele, za účelem lovu. Jeho ma-
jitel je nedůsledný, nedělá žádná opatření, aby psovi v takové 
činnosti zabránil a znemožnil mu toulání. V praxi se má za to, 
že pes, který se nachází ve vzdálenosti větší jak 200 m od nej-
bližšího plotu, nejde přivolat a dále utíká za zvěří, může být 
považován za toulavého. 

Na vlastníky psů a koček se vztahuje ustanovení zákona o 
myslivosti, které jim bez výjimky zakazuje psy a kočky ne-
chat volně pobíhat v honitbě. Možnost, aby se pes vzdálil z 
vlivu svého vůdce, a to jen přechodně, se týká jen psů lovec-
kých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních. 
Uvedené druhy psů musí být k  rozeznání, jak je uvedeno 
v zákoně.

Majitelé psů často argumentují, že je pes volně z důvodu vý-
cviku. Výcvik psů v honitbě však není dovolen a je považo-
ván za volné pobíhání psů v honitbě. S odvoláním na zákon o 
přestupcích může okresní úřad za volné pobíhání psů v honit-
bě uložit pokutu až 5 000 Kč.  Výcvik loveckých psů (ostatních 

pracovních plemen) v honitbě je tedy možné provádět, ale jen 
s předchozím souhlasem jejího uživatele (Mysliveckým sdru-
žením) a za podmínek jím stanovených: určené místo, místo 
s řídkým výskytem zvěře, denní či roční doba, periodicita, po-
čet psů na výcvik aj.  V opačném případě riskujete i ztrátu psa. 
Oprávnění k usmrcování uvedených psů a koček má myslivec-
ká stráž ze zákona, resp. z titulu svého ustanovení a schválení.

V zákoně je dále stanoveno: dojde li k usmrcení psa, může 
vlastník psa požadovat náhradu škody. Musí však dokázat, že k 
jeho usmrcení nedošlo za okolností v zákoně uvedených. Dů-
kazní břemeno je tedy na vlastníkovi psa a zpravidla se velmi 
těžko se dokazuje. Proti tvrzení vlastníka psa v řízení obvykle 
stojí protichůdné tvrzení střelce. Zákon posuzuje usmrcení psa 
i kočky v honitbě jen v rovině majetkoprávní – tj. ohledně pří-
padné náhrady škody vlastníkovi psa. 

Otázka volného pohybu psů v honitbách z pohledu zákona 
je jedna věc. Otázka určité vzájemné tolerance a ohledupl-
nosti je věc druhá. Buďme k sobě slušní a tolerantní. Mys-
livce a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě. Jdete-li se 
svým psem do honitby, chovejte se tak, abyste vy i vaši psi 
zvěř nerušili. Předejdeme zbytečným konfliktům, nebo situ-
acím, kdy může být pro našeho psího kamaráda již pozdě.

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 
23. dubna 2015:
• ve dvoře čp. 75 (u MVDr. Jiřího Křižana)  

v době od 16 do 17 hodin,
• na dolním konci obce u autobusové zastávky 

 od 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodít-

ku a mít náhubek.

M V D r.  J i ř í  K ř i ž a n

Očkování psů

I po skončení topné sezóny je vhodné připomenout si pra-
vidla správného topení, jejichž dodržování pomůže k zlepšení 
ovzduší v naší obci v zimních měsících. Pokud chcete ušetřit 
za palivo a méně kouřem obtěžovat své okolí, je vhodné řídit 
se pravidly SMOKEMANa. Tato postava se zrodila ve zkušebně 
spalovacích zařízení Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava a snaží se lidem prakticky ukázat, jak mohou lépe 
vytápět své domácnosti tuhými palivy. Zkušenosti týmu zku-
šebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správné-
ho topiče:
1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, 

co jde z Tvého komína 
2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky 
3. nespaluj odpadky 
4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň 

nedus 
5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku 

za dlouhý čas 
6. pravidelně čisti kotel a komín 
7. používej moderní kotel či kamna 
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C 
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde po-

třebuješ 
10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

Pokud se těmito pravidly budeme řídit, mohlo by se celkové 

O Ú  H o d s l a v i ce

EKOKOUTEK
Správné topení
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Adresát odvezen židovským transportem.
Vzpomínka na rok 1938
V r. 1938 žila Praha přípravami na X. všesokolský slet, který se 

měl stát zároveň prezentací síly a jednoty národa proti pohra-
ničním nepokojům. V rámci těchto příprav bylo také pozvání 
dvou žáků z každé měšťanské školy k bezplatnému pobytu po 
dobu tří dnů v době konání sletu. Jednalo se konkrétně o 17.-
19. června 1938, tj. ve dnech žactva.

Z naší hodslavské školy se této pocty dostalo spolužačce Li-
dušce Býmové a mně.

A tak se stalo, že my dva, kteří jsme dosud nikdy nebyli dál 

… v z p o m í n á  a  v y p rá v í  p a n  M i r o s l a v  M e r e n d a

Okénko do minulosti

množství znečišťujících látek vypouštěných z  našich komínů 
zmenšit, což podstatně napomůže lepší kvalitě vzduchu, kte-
rý dýcháme. Je snadné říkat „to oni“ a svalovat vinu na druhé, 
SMOKEMANovo desatero je skromný návod k  tomu, jak (po-
kud topíme tuhými palivy) začít u sebe a pomoci dobré věci.

S využitím článku Ing. Jiřího Horáka, Ph.D, VŠB, TU Ostrava, Vý-
zkumné energetické centrum.

Obec Hodslavice před dvěma lety nabídla občanům mož-
nost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a zemního 
plynu formou elektronické aukce, a to společně s městy 
Kopřivnice, Příbor a obcemi Mořkov, Hostašovice a Pe-
trovice u Karviné. Zapojeným domácnostem se podařilo 
na energiích ušetřit dohromady zhruba 9 milionů korun. 
Vzhledem k úspěšnosti a zájmu obyvatel o zapojení do 
e-aukce se chystáme v letošním roce tuto akci opakovat. 
Na obecním úřadě bude opět otevřeno kontaktní místo po-
radenské společnosti Marandis s.r.o., která bude pro obča-
ny organizovat společný nákup elektřiny a zemního plynu. 
Cílem je umožnit domácnostem opakovaně se zapojit do 
e-aukce a zajistit si nižší ceny energií na následující obdo-
bí. A co je zapotřebí? Přinést v níže uvedených termínech 
současné smlouvy s dodavatelem elektřiny/plynu a kopii 
ročního vyúčtování spotřeby elektřiny/plynu.
Pokud chcete nižší ceny elektrické energie a plynu i Vy, 

přidejte se. 
Podmínky:

- Žádné předčasné závazky (smlouvu s novým dodavatele 
uzavíráte až po ukončení e-aukce a porovnání Vašich stá-
vajících cen s cenami z e-aukce)
- Ceny z e-aukce jsou garantovány po celou dobu trvání 
smlouvy
- Administrativu spojenou s přechodem k novému dodava-
teli za Vás vyřídí organizátor a nový dodavatel
- Zapojení do e-aukce a proces změny dodavatele je 
ZDARMA
Harmonogram otevření kontaktního místa na obecním 

úřadě:
12.5.2015	 	 10.00	-	15.00	hod
18.5.2015	 	 13.00	-	17.00	hod
Účast v e-aukci lze sjednat také elektronicky. Žádosti po-

sílejte na zakazky@marandis.cz, příp. volejte na 777 344 
341.

O Ú  H o d s l a v i ce

Domácnosti mohou opět ušetřit 
díky aukci energií

než v N. Jičíně nebo ve V. Meziříčí, jsme ve čtvrtek 16. června 
1938 odjížděli do Prahy.

S asistencí p. uč. Andrýska jsme šťastně dojeli rychlíkem, do 
kterého cestou přistupovali další žáci, taktéž účastníci pozvání, 
na Wilsonovo nádraží v Praze.

Odešli jsme do jedné pražské školy a tam si nás Pražané roze-
bírali do svých rodin. Dostal jsem se do rodiny zubního lékaře 
MUDr. Hugo Ganze v Jungmannově ul. 32. Prožil jsem tam tři 
nádherné dny, které mne dosud provázejí nezapomenutelný-
mi dojmy a prožitky. Prostřednictvím pana doktora, jeho paní 
a jejich pomocnice Aničky, jsem poznal Prahu se všemi jejími 
památkami a krásami.

Provedli mne Pražským hradem, Španělským a Vladislavským 
sálem, chrámem sv. Víta a hrobkou českých králů, Arcibiskup-
ským, Schwarzenberským a Toskánským palácem, Strahov-
ským klášterem, prošli jsme se po Karlově mostě, zhlédli jsme 
činnost orloje ve 12,00 hodin, jeli jsme lanovkou na Petřín, zú-
častnili jsme se představení „Jakobín“ v Národním divadle.

A potom, v neděli 19. června odpoledne, jsme absolvovali na 
Strahovském stadionu slet žactva. K vyjádření pocitů a dojmů 
z této události slova nestačí. 

A potom ještě večer poslední procházka slavnostně osvětle-
nou Prahou. 

Příští den, v pondělí ráno, nastala chvíle odjezdu. Poděkoval 
jsem za všecko svým hostitelům a 4000 chlapců a děvčat se 
vracelo do svých domovů. A život všech šel dál.

S  rodinou Ganzovou jsem v  následujících letech udržoval 
vzájemný písemný kontakt formou vánočních a novoroč-
ních přání. Přávali jsme si vzájemně šťastné prožívání Vánoc a 
všechno nejlepší v novém roce, aby byl lepší než ten současný. 
Avšak bývalo tomu právě naopak. 

A tak také, jako obvykle, jsem tak učinil i 22.12.1942. Tento-
krát však moje přání svůj účel nesplnilo. 30.12. mi můj blaho-
přejný lístek došel zpět se škrtnutou adresou a s poznámkou: 
adresát odvezen židovským transportem. Byl jsem tímto kru-
tým sdělením hluboce dotčen a otřesen. 

I když jsem po válce vyvinul určitou aktivitu, abych se dově-
děl, jestli Dr. Ganz a jeho rodina přežili koncentrační tábor, nic 
jsem se nedozvěděl. A tak mi přibyl do života další otazník, kte-
rý nebude nikdy zodpovězen. 

Tátovy slzy.
Vzpomínka na rok 1938
Rok 1938. Tragický rok naší první republiky. Byl to rok nejisto-

ty a strachu. Pohraniční nepokoje se stupňovaly a lidé se začí-
nali bát, že bude válka.

Měl jsem tenkrát 14 let a tato situace se mne ještě příliš ne-
dotýkala. Přesto jsem však cítil, že se děje něco, co není dobré. 
Poznával jsem to především na svém otci, z  jehož slov jsem 
poznával, že se něco děje.

Vyvrcholení této atmosféry bylo 29. září 1938. V místnosti, ve 
které jsme byli s otcem, jsme poslouchali rozhlasové vysílání. 
V určité chvíli jsme všichni zpozorněli, protože se ozval nalé-
havý hlas hlasatele, který vyzýval posluchače, aby setrvali u 
svých přijímačů, protože se bude vysílat důležitá zpráva. A za 
malou chvíli se tak stalo. Hlasatel vážným hlasem celé repub-
lice oznamoval, že její prezident, Dr. Eduard Beneš, vyhlašuje 
všeobecnou mobilizaci československé branné moci. Pochopil 
jsem, že se stalo něco mimořádného a velmi vážného. 

Odezva našeho táty na tuto zprávu byla zvlášť silná. Když 
jsem se na něho podíval, uviděl jsem jeho oči plné slzí. Teprve 
později jsem si uvědomil, co se asi v  oné chvíli v  jeho mysli 
odehrávalo. Uvědomil si, že jestliže válka opravdu vznikne, 
potom postupně postihne všechny nás tři to, co postihlo jej. 
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M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Velikonoční tvoření v MŠ

Třída Kuřátek - Petra Musilová
Na poslední březnové odpoledne jsme do naší třídy pozvali 

všechny maminky a tatínky. Děti se moc těšily, že si společně 
s nimi vyrobí pěknou velikonoční ozdobu. Rodiče postupně 
přicházeli a společně s dětmi se pustili do práce. Z papírové 
roličky si vyrobili překrásný košíček. Děti stříhaly, lepily a po-
kud se něco nedařilo, pomohli jim rodiče. Brzy jsme tak viděli 
krásné výrobky. Ale to nebylo vše. Do správného velikonoční 
košíčku patří i vajíčko. Děti si vajíčka pokreslily lepidlem, poté 
je posypaly barevným pískem. Takto ozdobené vajíčko vložily 
do košíčku a dílo bylo hotovo. Všem se výrobky podařily a jistě 
budu milou ozdobou velikonočního stolu. Děkujeme rodičům 
za hojnou účast a budeme se těšit zase příště.

Třída Berušek - Martina Nevěřilová
V úterý 31.3.2015 se u nás konalo Velikonoční tvoření. V 

naší třídě si rodiče s dětmi mohli vyrobit skládaného zajíčka 
nebo vajíčko s kuřátkem na špejli-kuřátko se do vajíčka mohlo 
schovat. Všem se práce vydařila a dětem se výrobky moc líbi-
ly. Přestože bylo hodně dětí nemocných, kdo mohl tvoření se 
zúčastnil. Děkujeme všem rodičům, babičkám a dědečkům, že 
si udělali čas a přišli s dětmi tvořit.

Třída Veverek - Jana Fojtíková
V úterý jsme pro rodiče a děti připravili Velikonoční tvoření. 

Vyfouklá vajíčka děti potřely lepidlem a obalily v drobných 
perličkách. Než lepidlo zaschlo, nasypaly děti s pomocí rodi-
čů hlínu do květináčku. Děti květináč pomalovaly temperovou 
barvou a do hlíny zapíchly špejli s perličkovou kraslicí. Všem se 

M g r.  R e n a t a  Pe r n i c ká

Zprávičky z naší školy ...

Konverzace v anglickém jazyce - Mgr. Renata Pernická
Ve středu 25. 2. 2015 se okresního kola soutěže Konverzace v 

anglickém jazyce zúčastnila i žákyně 7. třídy naší školy Vendu-
la Horáková. Celkem musela splnit tři náročné úkoly, kterými 
byly: poslech v anglickém jazyce,  popis obrázku a vyprávění 
na dané téma za účasti rodilého mluvčího. Vendula si v po-
slední komunikační části vylosovala téma:“Food and drink“, 
kde obdržela krásných 26 bodů. V soutěži skončila na 7. místě 
z 26 účastníků.

Vendule tímto blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
naší školy.

Funny English - Mgr. Renata Pernická, Mgr. Hana Horáková
Angličtinu zcela netradičně si měli možnost vyzkoušet žáci 

4. - 9. třídy v  týdnu od 23. do 26. února. Společně s  rodilým 
mluvčím ze Skotska s Allanem Ross MacKenzie. Virtuálně jsme 
navštívili Britské ostrovy, Skotsko, v hodinách jsme tancovali, 
ale také hodně ochutnávali. Žáci připravili své české moučníky 
a dezerty, které donesli  Allanovi ochutnat. Vítězkou soutěže 
o nejlahodnější dezert se stala dle Allana Natálie Pechová a 
její English Tiramisu. Žáci si mohli také vyzkoušet pravý skot-
ský kilt. Nejvíce hovorové angličtiny si užila 9. třída, která měla 
Allana nejen v hodinách anglického jazyka, ale také dějepisu. 
Historie je Allanovým velkým koníčkem, proto ho téma 2. svě-

V r. 1938 měl bratr Josef 18 let, bratr Jaroslav 17 let a já 14 let. 
V jeho mysli se odehrálo i to, co sám prožil:  po tříleté prezenč-
ní službě 4 roky ve válce se všemi jejími hrůzami a potom ještě 
1 rok po válce – celkem 8 let!

Proto ty oči plné slz. Slz úzkosti, strachu a lítosti.
Vojáci z  nás  naštěstí nebyli, a i když potom válka opravdu 

vznikla, na frontu jsme jít nemuseli. Postihlo nás však všech-
ny tzv. totální nasazení. Bratr Josef pracoval 3 roky v továrně 
na mýdlo v Burgstatu, bratr Jaroslav pracoval v Korutanech u 
lanovky magnezitového dolu a já ve válcovnách plechu v Lís-
kovci a na šachtě Jgnat v Mar. Horách. 

Kéž by se již nikdy podobné slzy v očích otců nezaleskly!

Děkujeme panu Merendovi za krásnou vzpomínku a pokud 
máte i Vy chuť podělit se o své zážitky a krásné vzpomínky se 
čtenáři zpravodaje, moc rádi je zveřejníme.

výrobek povedl a děti i rodiče odcházeli domů s vlastnoručně 
vyrobenou velikonoční ozdobou.

Velikonoce v Novém Jičíně - Mgr. Petra Musilová
V úterý 24. 3.2015 jsme se s dětmi vydali na výlet do Nového 

Jičína. Naším cílem byl velikonoční program v Žerotínském 
zámku. Protože jsme měli chvilku čas, prohlédli jsme si první 
i druhé nádvoří zámku, viděli jsme studnu i zámecké věže 
a spoustu dalších zajímavostí. Pak už nás čekal program. 
Dozvěděli jsme se, proč se Velikonoce slaví, co je potřeba 
připravit, ochutnali jsme mazanec. Pak už se všechny děti pust-
ily do práce. Zdobily vajíčka mákem a krupicí, také je zkoušely 
nabarvit technikou vaření v cibulových slupkách, dále si děti 
vyrobily beránka, podívaly se, jak se plete pomlázka, a na-
konec jsme si společně vyrobili krásnou Mařenu, abychom už 
vyhnali zimu pryč. Její výrobou jsme se zapojili do soutěže o 
nejhezčí Mařenu. Hlasovat můžete na stránkách Muzea Nový 
Jičín - budeme rádi, když nás podpoříte. 

Dětem se program moc líbil a odnesly si nejen krásné výrob-
ky, ale i spoustu zážitků. 
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tová válka v Evropě nezaskočilo. Na pátek mu deváťáci připra-
vili hned dvě překvapení. Pochvalu sklidili za svůj historický 
kvíz a další hodinu za prohlídku po památných místech Hod-

slavic s anglickým výkladem. Týden s rodilým mluvčím uběhl 
velice rychle. Allan v nás  zanechal vzpomínky nejen na Skot-
sko, jeho Scottish Highlands, ale také na něj samotného. 

Turnaj ve vybíjené - Mgr. Alena Kulíšková
4. března reprezentovali páťáci naši školu ve vybíjené. Dařilo 

se jim a postoupili do dalšího kola, které bude 14. dubna. Dr-
žíme palce!!!

Projektový den Zdravý životní styl - Mgr. Heda Kučerová
V  pondělí 16. března proběhl na naší škole projektový den 

Zdravý životní styl. V jedné skupině se setkaly děti od první do 
deváté třídy. Každá skupina měla vlastní program, založený na 
zdravé stravě, cvičení v tělocvičně či vycházce.

Výlet na muzikál - Mgr. Andrea Dostálová
Trochu se bát, trochu si zazpívat -  i na to se mohly těšit děti 

z 1. - 5. třídy, které se v úterý 17.3.2015 zúčastnily v Beskyd-
ském divadle v Novém Jičíně muzikálu na motivy divadelní hry 
Jana Drdy Hrátky s  čertem. Promyšlené kulisy, výrazné pest-
robarevné kostýmy a dobře zvolené hlavní i vedlejší herecké 
role, díky čemuž všem 100minutové představení uteklo jako 
voda, to vše nabídla velká divadelní výprava z Českého Těší-
na.   Nadšeně odcházeli nejen nejmenší diváci, ale i učitelský 
doprovod. A tak už se jen těšíme na nějaký příští kulturní zá-
žitek…

Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a zámku 
v Lešné - Mgr. Renata Pernická

Dne 17.3.2015 Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila pro 6. a 
7. třídu program zaměřený na vznik naší planety , historii Země 
a zatmění Slunce. Po zajímavé prezentaci a pozorování jsme 
měli možnost navštívit zámek v Lešné, kde jsme si ozdobili 
vlastní mufin, shlédli výstavu historických cukráren a povídali 
si o výrobě cukru. Počasí nám přálo a výlet se opravdu vydařil.   

Exkurze na Vysoké škole - Mgr. Alena Kulíšková
V  úterý 17. března za krásného slunečného počasí vyrazili 

ranním vlakem naši osmáci s deváťáky do Ostravy na „ půdu“ 
Technické univerzity Ostrava, přesně do Geologického pavi-
lonu Dr. Pošepného na VŠB. Zaměstnankyně univerzity pro-
vedla žáky sbírkami, popovídala o historii ústavu a pak nastal 
interaktivní program. Žáci pracovali ve dvou skupinkách. První 
skupinka rozdělena do dvojic ověřovala v  testu na tabletech 
vědomosti získané během výkladu a prohlídky expozic. Bě-
hem testu žáci mohli sbírky opět procházet a hledat správné 
odpovědi. Je škoda, že této možnosti nevyužili a po vyhodno-
cení pouze 3 dvojice dosáhly 100% úspěšnosti. Druhá skupina 

pracovala v laboratoři. Žáci určovali předložené vzorky nejběž-
nějších minerálů, stanovovali stupnici tvrdosti a u nerostných 
surovin přiřazovali výrobky a na mapu i naleziště. Obě skupiny 
si vyzkoušely práci na obou stanovištích. Den v Ostravě se vy-
dařil. 

Biblická olympiáda - Mgr. Renata Pernická
Martin Mičulka v celostátním kole!
Ve středu 18. března 2015  se konalo v Hustopečích u Brna 

celostátní finále biblické olympiády s názvem Bible a my. Škol-
ními koly letos prošlo rekordních 6777 žáků a studentů. Z naší 
školy se do tohoto kola probojovall Martin Mičulka ze 6. třídy, 
který se nakonec umístil na 17. místě z 36 účastníků. Martinovi 
patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. 

Výukový program EKO – KOM - Mgr. Alena Palacká
Všechny třídy dnes měly v průběhu dne zajištěn výukový 

program Tonda Obal na cestách, který navazuje na náš dlou-
hodobý cíl naučit všechny žáky ve škole uvědoměle a aktivně 
separovat odpad.

Matematický klokan - Mgr. Pavla Pavelková
Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž. 

Náplní soutěže je řešení logických úloh. V pátek 20. března se 
naše škola opět zapojila do této soutěže v kategoriích Benja-
mín a Kadet.
Výsledky:
Kategorie Benjamín (žáci 6. a 7. tříd)
1. místo: Aneta Indráková
2. místo: Vendula Horáková
3. místo: Magdaléna Churavá
Kategorie Kadet (žáci 8. a 9. tříd)
1. místo: Václav Kudělka
2. místo: Kristýna Čípová
3. místo: Libor Kudělka

Školní kolo Pythagoriády - Mgr. Alena Palacká
V úterý 24. března proběhlo školní kolo matematické soutěže 

Pythagoriáda, kterého se zúčastnili žáci 5. – 8. třídy. Úspěšným 
řešitelem se stala Vendula Horáková ze 7. třídy.

Projekt Škola volá - Mgr. Heda Kučerová
Měsíc utekl jako voda a druhá lekce projektu „Škola volá“ 

je za námi.... Setkání bylo zaměřeno na rozvoj vyjadřova-
cích schopností, procvičení rytmu, zrakového vnímání a 
uvolňování ruky. Společně jsme vytleskávali slabiky, určo-
vali náslovnou hlásku a fixovali  špetkovitý úchop tužky. 
U všech činností jsme dbali na správ-
né držení tužky a zdravé sezení ve školní lavici. 
Všem dětem se podařilo správně vyplnit pracovní listy.
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T. J.    S O K O L   H O D S L A V I C E

 zve všechny na

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
ve čtvrtek 30. 4. 2015 v 17.30 hodin  

na sokolském hřišti.

Bližší informace budou upřesněny na plakátech.

Fotbalový klub Hodslavice se v zim-
ních měsících připravoval na blížící 
se start druhé části sezóny. Většina 
tréninků probíhala v tělocvičně míst-
ní základní školy. Jak starší přípravka, 
tak mladší žáci se zúčastnili halové-
ho turnaje, který pořádala TJ Juřinka 
v tělocvičně v Zašové. Toto zpestření 
zimní přípravy bylo pro naše nejmen-
ší fotbalisty cennou zkušeností, utkali 
se nejen s  mužstvy, která potkávají 

pravidelně v sezóně, ale i s takovými, se kterými si jen tak neza-
hrají. Asi nejzajímavější pro starší přípravku bylo utkání se slo-
venským týmem z fotbalové školy Róberta Hanka z Moravan, 
ve kterém prohráli 2:1. Mladší žáci si svůj nejzajímavější zápas 
nechali až na závěr, kdy v boji o konečné šesté místo porazili 
v derby sousední Mořkov. 

Zimní příprava probíhá také u mužstva mužů, kteří absolvo-
vali dvě přípravná utkání. V prvním zápase podlehli Bartošovi-
cím 7:1 a ve druhém utkání porazili Růžďku 6:3.

O n d ř e j  Ku d ě l ka

FK Hodslavice

Internetové stránky FK Hodslavice: http://fotbal-hodslavice.
webnode.cz/

Fotografie ze všech akcí naleznete zde: http://fk-hodslavice.
rajce.idnes.cz/

Rozpis pro jarní část sezóny:

Muži - IV. třída sk. A

Datum Čas Domácí Hosté

18. 4. 16:00 FK Hodslavice Mořkov „B“ :

26. 4. 16:00 Sedlnice FK Hodslavice :

2. 5. 16:30 FK Hodslavice Veřovice „B“ :

10. 5. 16:30 Bernartice n. O. FK Hodslavice :

16. 5. 17:00 FK Hodslavice Straník :

24. 5. 17:00 Kunín „B“ FK Hodslavice :

30. 5. 17:00 Tichá „B“ FK Hodslavice :

6. 6. 17:00 FK Hodslavice Vlčovice - Mniší „B“ :

13. 6. 17:00 Nová Horka FK Hodslavice :

Mladší žáci - Okresní přebor sk. A

Datum Čas Domácí Hosté

12. 4. 10:00 FK Hodslavice Veřovice :

19. 4. 10:00 FK Hodslavice Ženklava :

22. 4. 16:30 Hukvaldy FK Hodslavice :

10. 5. 10:00 FK Hodslavice Straník :

17. 5. 15:00 Veřovice FK Hodslavice :

24. 5. 14:45 Ženklava FK Hodslavice :

31. 5. 10:00 FK Hodslavice Hukvaldy :

14. 6. 14:45 Straník FK Hodslavice :

Starší přípravka - Okresní soutěž sk. A

Datum Čas Domácí Hosté

19. 4. 15:00 Rybí FK Hodslavice :

24. 4. 17:00 FK Hodslavice Štramberk :

3. 5. 16:30 Trojanovice I FK Hodslavice :

8. 5. 16:30 Tichá FK Hodslavice :

15. 5. 17:00 FK Hodslavice Lubina :

22. 5. 16:30 Trojanovice-Bystré FK Hodslavice :

29. 5. 17:00 FK Hodslavice Mořkov :

7. 6. 15:00 Žilina FK Hodslavice :

12. 6. 17:00 FK Hodslavice Lichnov :

Tak za měsíc zase na shledanou!
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Přijďte se podívat, nebo si zasoutěžit do Veřovic 1.5.2015 
Můžete se pobavit – nebo pohrát si se svým čtyřnohým miláčkem 

 
 
 

„ZÁVOD PRO KAŽDÉHO MAJITELE PSA“ 
 

 
 

 
Zveme Vás na netradiční zahájení výcvikové sezony, které 

pořádá kynologický klub ve 
 

Veřovicích 1.5.2015 
 
 
 

Pozvánka je určena divákům a majitelům psů všech plemen i 
kříženců, všech velikostí a jakéhokoli psího výcviku 

i nevýcviku, od stáří 4.měsíců a výše. 
 

Toto kláni má především pobavit jak sebe tak i přihlížející a 
prožít příjemný den se svým čtyřnohým miláčkem, s možnosti 

setkání s dalšími příznivci psího plemene. 
 
Kouzlo závodu spočívá v nepřipravenosti psů na jednotlivé 
disciplíny. Důležité je, aby pejsci nebyli rváči a nechali se 
přivolat, nebo alespoň ulapit svými pánečky. 
Popřípadě máte psa se zkouškami vyššího stupně? I Vy máte 
možnost předvést dovednosti, se kterými se běžně při cvičení 
nesetkáváte. 
 
Od závodu očekáváme hlavně, aby se pobavili nejen diváci, ale také pánečci a pejskové. 
Budeme si přát jen pěkné počasí. Občerstvení zajištěno!!! 
  
Propozice a další informace najdete na stránkách 
www.kkverovice.websnadno.cz  
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STAVEBNINY
ve firmě Art Beton s.r.o. /Mořkov, areál ZD/

nabízí k prodeji - cement, suchý beton, omítkové směsi, lepidla, polystyreny, bednící

tvárnice, dlažby,  obrubníky, různé nářadí a další stavební sortiment.

Dále můžete ve firmě Art Beton s.r.o. zakoupit různé tvary květináčů, krby, lavičky,

odpadkové koše, stojany na kola, venkovní stůl na stolní tenis a také nabízíme

možnost výroby atypických výrobků.

Těšíme se na vaší návštěvu

Informace na tel. 603480895, 556857079

email: artbeton@email.cz

Koupím v Hodslavicích stavební pozemek o rozloze cca 1300 - 2000 m2. 
Nejsem realitní kancelář. 

Telefon 730 895 659
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50 let Petr Tureček • Petr Prousek

55 let Jaroslav Toman • Jiří Mička

60 let Jan Plešek • Jiří Palacký • Jiřina Bartoňová

70 let Jaromír Palacký

75 let Františka Rýdlová

80 let Jiřina Čípová • Ludmila Krutilková

85 let Ludmila Kudělková

90 let  Dobromila Rýcová

91 let Miroslav Merenda

25. výročí uzavření manželství Martin a Ivana Reptovi. 

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci březnu jsme se rozloučili s paní Annou Čípovou. 

David Kuhn, 3. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v dubnu 2015:

Fotografie ze života obce ...

Děti z mateřské školy na zámku v Novém Jičíně

................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................

Projekt „Škola volá“ na základní škole


