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Klub důchodců v roce 2015
M g r.  L i b u š e  C z y ž o vá ,  B r o n i s l a va  Sý ko r o vá ,  M a r t a  J a c ko vá

Čas chvátá,a tak už je tu zase příleži-
tost k ohlédnutí za činností Klubu 

důchodců v Hodslavicích.
Rok tradičně začíná přípravou a koná-

ním společenského plesu. Pilně se na něj 
vždy už od podzimu připravují členky ta-
nečního klubu HOBA. Na plese 7.2.2015 
vystoupily se skladbou Mamma Mia na 
hudbu skupiny ABBA.

V souladu se školním rokem se pravi-
delně konají klubové úterky s posezením 
u kávy nebo čaje a při ručních pracích. V 
červnu skončil 3.ročník výuky němčiny.

Před Velikonocemi se konala menší pro-
dejní výstavka, na níž šly velmi na odbyt 
naše pečené dobroty- perníčky, veliko-
noční zajíčci, beránci, keramika a háčko-
vané ozdoby. 

Nezapomínáme ani na naše zdraví. 
Na jaře jsme si pozvali fyzioterapeuta 
Mgr. Martina Hlouška, který nás poučil o 
správném používání trakingových holí a 
vůbec o správném držení těla. Přednáš-
ka byla doplněna názornými ukázkami a 
promítáním ilustračních obrazů.

Teoreticky vyzbrojeni uskutečnili jsme 
v květnu několik vycházek do okolí obce. 
Limitující podmínkou je pro nás počasí a 
to nám moc nepřálo.

I v roce 2015 jsme se zúčastnili okres-
ního setkání klubů seniorů v Sedlnicích. 
O naší práci referovala předsedkyně paní 
Marta Jacková. V bohatém programu de-
seti zúčastněmých klubů byly naše ne-
stárnoucí hodslavské babičky jasná jed-

nička! Za obětavou přípravu děkujeme 
Mgr. Martě Hlouškové.

Snažíme se ctít tradice, a to jak   slave-
ním svátků a výzdobou našich domác-
ností, tak také třeba tradičním škračením.
Sešli jsme se 4.6. v naší klubovně a po-
sezení jsme připravili v okolí obecního 
domu. Tato úspěšná akce je mezi členy 
klubu velmi oblíbená.

Svým dílem pravidelně přispíváme také 
k úspěšnému průběhu Dne obce. V minu-
lém roce to bylo prodejem občerstvení 
pro návštěvníky. Káva, čaj, limonády a vý-
borné rolády a zákusky od našich členek 
ocenili mnozí hosté.

Cílem relaxačního pobytu v červnu byly 
Velké Karlovice. Cestou tam jsme ještě 
navštívili sklárny v Karolince. Během po-
bytu jsme mohli využít bazén a podnikali 
jsme mnoho vycházek do okolí. Příjemné 
bylo i setkání se slavnými herci, kteří prá-
vě v době našeho pobytu ve V. Karlovi-
cích natáčeli seriál Doktor Martin pro ČT.

Zástupci výboru  KD se na pozvání přá-
tel ze Šenova u N.J. zúčastnili slavnost-
ního odpoledne, které tradičně pro své 
občany pořádá OÚ.

Na konci září se konal jednodenní zá-
jezd do Polského Těšína spojený s exkurzí 
do závodu Marlenka, kde se vyrábějí svě-
toznámé medové dobroty.

Od října se opět začaly scházet člen-
ky taneční skupiny, konají se pravidelné 
úterky s ručními pracemi, 4. ročníkem po-
kračuje výuka němčiny.
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V prosinci jsme zajeli do divadla v Ostravě na úžasný muzikál 
Edith a Marlen. Soubor divadla připravil divákům neopako-
vatelný zážitek, celé divadlo aplaudovalo vestoje všem uměl-
cům.V hlavní roli vystoupila Hana Fialová, která je za svůj vý-
kon držitelkou Ceny Thálie.

Závěr roku patří tradičn hodnotící schůzi, která se konala ve 
společenském domě. Program obohatila svým vystoupením 
Městská dechová hudba z Nového Jičína. Na této schůzi se-
znamujeme členy s plány na příští rok a vybíráme čllenské pří-
spěvky, Měli jsme 90 členů. Zveme do KD i další zájemce z řad 
občanů v důchodovém věku.

I letos jsme již uspořádali ples s tanečním vystoupením a 
připravujeme relaxační pobyt, zájezd, vycházky a pravidelné 
úterky s němčinou.

Děkujeme všem našim členům za práci pro klub. Děkujeme 
všem občanům, kteří naši činnost podporovali. Jsme rádi, že se 
zúčastňujete našich akcí, které pořádáme pro veřejnost. Zvlášť 
děkujeme OÚ za morální i materiální podporu a ocenění naší 
práce.

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 8. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 25.2.2016

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

1/8/2016  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva 

obce. 

2/8/2016  Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš 

- předseda, RNDr. Jitka Hanzelková, Lukáš Sulovský – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Zdenek Plešek, Dušan 

Býma,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/8/2016  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitel-

stva obce.
4/8/2016  Usnesení rady obce č. 26 – 29 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 26 - 29.
5/8/2016  Plán investičních akcí na rok 2016, dotační 

zdroje ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2016 dle přílohy č. 

5, realizaci investičních akcí dle plánu a zahrnutí uvedených 
nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2016,

b) schvaluje nepřijetí dotace na pořízení projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení na projekt „Odkanalizování 
obce Hodslavice“ z „Programu na podporu přípravy projekto-
vé dokumentace 2015“  Moravskoslezského kraje. 

6/8/2016 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v 
roce 2016 ZO

a) bere na vědomí návrh výše dotací a darů pro subjekty a 
spolky v obci na sportovní, kulturní a zájmovou činnost,

b) schvaluje začlenit částku 280 000 Kč na tyto výdaje do roz-
počtu obce na rok 2016.

7/8/2016 Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu 
za r. 2015, převod finančních prostředků na fond financo-
vání a obnovy vodovodu ZO

a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodo-
vodu Hodslavice – Straník za rok 2015,

b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 
1 757 017,76 Kč do „Fondu financování a obnovy skupinového 
vodovodu Hodslavice – Straník.

8/8/2016 Rozpočet na rok 2016 ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2016: 
příjmy 23 523 000,00 Kč,
výdaje 32 563 036,45 Kč, 
financování 9 040 036,45 Kč.
9/8/2016 Odpadové hospodářství za rok 2015 ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských 

výsledcích v oblasti odpadového hospodářství za rok 2015.
10/8/2016 Převody majetku ZO
a) zamítá vypsání záměru směny a prodeje obecního po-

zemku: parc. č. 137/2, o  výměře 6 m2 a parc. č. 130/2 o výměře  
106 m2 a pověřuje radu obce projednáním možnosti proná-
jmu části pozemku parc. č. 130/2  v k.ú. Hodslavice,

b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku 
parc. č. 824/1 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce Hodslavice,

c) schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 208/1 
v k.ú. Hodslavice o velikosti cca 10m2  za cenu 80 Kč/m2 panu 
ing. Zdeňku Býmovi s tím, že úhradu pořízení geometrického 
plánu a úhradu poplatku za vklad práva do katastru nemovi-
tostí uhradí žadatel.

11/8/2016  Diskuze ZO
a) schvaluje,  že v rámci budování Metropolitní optické sítě 

firmou 4M Rožnov p.R. s.r.o.  v obci Hodslavice, bude o umístě-
ní kamer rozhodovat zastupitelstvo obce. 
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USNESENÍ z 29. zasedání rady obce 
konaného dne 16.2.2016

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) program 8. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteč-

ní 25.2.2016,
b) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene, osobní služebnosti a smlouvu o právu provést stav-
bu IV-12-8011947, Hodslavice, p. č. 80, Slováček s doplněním 
požadavků dle stanoviska Obce Hodslavice do smluvních pod-
mínek a s výší poplatku za zřízení práv 12 000 Kč,

c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu pro-
vedení stavby „plynofikace objektu čp. 230“ s TJ Sokol Hodsla-
vice,

d) zřízení vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 190 v k. 
ú Hodslavice na parc. č. 91,

e) prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 102 na dobu jed-
noho roku p. Kristýně Vychodilové.

II. Rada obce   n a v r h u j e
a) začlenit do rozpočtu obce Hodslavice v roce 2016 částku 

280 000 Kč na dotace a dary subjektům na sportovní, kulturní 
a zájmovou činnost,

b) začlenit do rozpočtu obce Hodslavice v roce 2016 částku 
50 000 Kč na dary pro poskytovatele sociálních služeb, které 
využívají občané obce a zároveň stanovuje částku ve výši 3000 
Kč na osobu za rok v trvalé péči poskytovatele sociální služby.

III. Rada obce   b e r e  n a  v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) žádosti o dotace spolků a sdružení v obci Hodslavice na 

sportovní, kulturní a zájmovou činnost,
c) návrh investičních akcí pro rok 2016 a předkládá zastupi-

telstvu obce na schválení a zapojení do rozpočtu obce r. 2016 
se změnou výše alokované částky u akce „Rekonstrukce fotba-
lových šaten“ na 1 500 000 Kč,

d) termín zápisu dětí do mateřské školy v  Hodslavicích - 
10.5.2016 a dobu uzavření mateřské školy v délce 5 týdnů 25.7. 
– 31.8.2016,

e) žádost p. Jana Tomana, Hodslavice 359, o propojení studní 
na římskokatolickém hřbitově v souladu s projektem odvod-
nění kostela a pověřuje Josefa Kudělku - stavebního technika 
obce návrhem řešení v souladu s budoucím projektem odvod-
nění kostela (připravuje římskokatol. farnost),

f ) zprávu Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Hodslavice za rok 2015 s  výsledkem „Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky“,

g) zprávu VZP ČR o výsledku kontroly plateb pojistníka na ve-
řejné zdravotní pojištění Obce Hodslavice za rok 2013 – 2015 
bez zjištěných nedostatků vůči Všeobecné zdravotní pojišťov-
ně ČR.

V neděli 20. března 2016 v 11:00 hodin 
se na Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční  

slavnostní přivítání narozených občánků 
do svazku naší obce.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Schválené investiční akce na rok 2016  
ZO dne 25.2.2016

Náklady  
tis. Kč

Doplnění dětských hřišť o nové prvky, spoluúčast k do-
taci na hřiště u MŠ 150

Rekonstrukce návsi /zhotovení projektu 200
Vystrojení vrtu HVH2 + filtrace u vodojemu 4555
Výměna sekčních uzávěrů, hydrantů vodovodu 500

Hřbitov evang. - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení pro-
jektu 100

Kanalizace a ČOV /zhotovení PD k SP 2100
Rekonstrukce OD na ordinace /zhotovení projektu+EA 300
Knihovna - rekonstrukce /zhotovení projektu ke SP 1200
Fotbalové hřiště-šatny /zhotovení projektu+realizace 
celkové rekonstrukce 200

Hasičská zásahová dodávka (spoluúčast k dotaci z 
IROP) 200

Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - PD 
pro žádost o dotaci 75

VO na Záhumení OÚ-ZŠ 300
Celkem 9880

Příloha č. 5  
Plán investičních akcí na rok 2016

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

V sobotu 9. dubna 2016 v 7:30 hodin odjezd od autobuso-
vé zastávky „U nákupního střediska“ (parkoviště vedle restau-
race Na Fojtství). Návrat ve večerních hodinách.

OMEZENÁ KAPACITA. 
Přihlášky osobně na římskokatolické faře.
Pedagogický doprovod a strava zajištěna.
Pořádá Římskokatolická farnost za přispění Obce Hodslavice, 

Obce Životice u Nového Jičína a firmy KONKYS.

P o z v á n k a  
na zájezd na MACOCHU

pro děti 8 – 15 let
O Ú  H o d s l a v i ce

Uplynulo už přes 70. let od doby, kdy 
v březnu 1945 seskakuje večer nad  
Zašovou do lesa šestičlenný výzvěd-
ný výsadek zvláštního určení OSNAZ 
s  krycím názvem Javor (Kлен), též 
Rozvědka č. 20  (zde známý pod jmé-
nem Karel, Karel 20), vyslaný IV. Ukra-
jinským frontem v  čele s velitelem 
por. Karolem Kopálkem (1921 - 2009). 
Výsadek je vypraven z  Polska, členy 
jsou další dva Slováci, Jozef Jablonka 
(vysazen 3x) a Michal Chovan (všichni 

Oznamujeme, že kanál pro SMS zprávy už funguje, 
ale bude používán jen v naléhavých případech.

K  této službě se můžete průběžně přihlašovat, tato 
služba je zdarma.

J a r o s l a v  P l a če k

Pod padáky – jaro 1945

Anna V. Bolotovová
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tři původně vojáci 2. divize Slovenské armády na vých. Sloven-
sku kteří přešli k sovětským partyzánům a později vstupují do 
Rudé armády), Ukrajinec Roman R. Jachnovskij, Maďar JUDr. 
Albert Páll a ruská radistka Anna V. Bolotovová, krycím jmé-
nem Volta (1922 - 2013). Všichni přistáli na stromech, lehčí zra-
nění utrpěl Páll na noze.

Ještě před seskokem Javoru seskakuje v  únoru u Zubří ví-
cečlenný ruský výsadek Jurij s  velitelem N. Suchovem, který 
v okolí Zašové za pomoci občanů operuje beze ztrát do konce 
války.

V  jiném složení již výsadek  Javor operoval počátkem roku 
1945  na Slovensku u Závažné Poruby (dva z této skupiny byli 
poté vysazeni v Čechách, oba dva nasazení úspěšně dokonči-
li). Po seskoku se  skupina přesunula od Zašové do prostoru 
Trojačky, kde setrvali až do konce války. Přebývali  ve vyhraba-
né díře, nadkryté celtami. 

Příslušníci Javoru navázali styky s občany Krhové, Hodslavic a Val. 
Meziříčí, kteří jim poskytovali materiální pomoc, z Krhové uvádí  
Julii Žitníkovou, hostinského Frant. Hrachovce. Z  Hodslavic 
uvádí O. Bartoně, pekaře Fr. Kudělku, Jos. Čípa a nejmladšího 
Vl. Merendu. Před nimi vystupovali pod krycími jmény (Gavri-
lov, Biely, Tisso, Veselý). 

U J. Žitníkové se již delší dobu skrýval „Tolja“ , který uprchl 
z německého zajetí.  Výsadek měl za úkol  organizovat místní 
odbojové hnutí a s jeho pomocí hlavně získávat  informace o 
nepříteli, o jeho obraně ve sledovaném prostoru, sledovat po-
hyb nepřítele na komunikacích.  Pečlivě bylo sledováno křižení 
sil. č. 57 se železniční tratí u nádraží na Domoraci.  

Uvědomme si, že v té době již probíhala Ostravská operace 
(od 10. března do 5. května), samotná Ostrava byla osvobo-
zena  30. dubna. Naším prostorem probíhala linie obrany ost-
ravské uhelné pánve. Mimo jiné měl výsadek za úkol od gen. 
Svobody se spojit s plk. Braunem (pro kterého byl určen další 
radista výsadku), který  předával sov. straně, ač již byl ve vý-
službě, ale účastníkem odbojového hnutí, cenné informace. 
Plk. Braun  však již byl mezitím Gestapem zatčen a uvězněn (+ 
31.10.1945).  

Zašifrované informace radistka   vysílala vždy ráno na štáb 
IV. Ukrajinského frontu.  Por. Kopálek uvádí, že byly též ode-
slány informace o cisternách PHM nacházejících se ve Val. Me-
ziříčí, na které byl ve středu 11. dubna 1945 po poledni pro-
veden nálet rumunským letectvem. Mimo materiálních škod 
zahynulo 12 lidí a nezjištěný počet zraněn. Letadla přiletěla 
od východu a první bomba vybuchla u žel. zastávky Krhová 
u Skláren (krátery najdeme dodnes v Oboře v Krásně). Tento 
nálet Němcům nijak neuškodil, byla bombardována jiná čtvrť 
města. Zato však byly způsobeny značné materiální škody ob-
čanům na ul. Palackého (za války Goethova), Sadové, Husově 
a Sokolské.

Výsadek údajně měl zajmout s pomocí odbojářů 35 „jazy-
ků“. Mezi jinými zlikvidovali agenta Gestapa Boh. Mitáše*. Ten 
byl zatčen ke konci roku 1944 pro podezření ze spolupráce 
s partyzány. Podařilo se mu však spolu s dalšími utéci v pro-
sinci 1944 z věznice ve Val. Meziříčí, údajně se pak přihlásil u 
Kommanda ZvB 31 v Rožnově. V dubnu se dostal k výsadku na 
Trojačce.  Po válce byl v lese nalezen a pohřben. Co asi vedlo 
tohoto člověka aby se, když už bylo jasné že je otázka dní kdy 
skončí válka,  dobrovolně přidal k Němcům? 

Dne 21.4.1945 výsadkáři zjišťují, že Wehrmacht začíná sle-
dovaným prostorem houfně ustupovat, i ze směru od Velkých 
Karlovic přes Rožnov. Neznámý německý voják na internetu 
uvádí:“Nachhut um Nachhut, Dorf um Dorf, Vel. Bytca, Makov, 
Groß-Karlowitz, Rosenau, Wallach-Meseritsch und dann die 
letzte Nachhut in einem Dorf westlich davon Die Linie Wis-
chau-Prerau ...“.

U výsadku našli  později útulek i někteří odbojoví pracovníci, 
kterým hrozilo odhalení a přešli do ilegality. Uvádí se též gen. 
Jan Satorie. 

Válka pro výsadek skončila, aniž by utrpěl ztráty. Zajímavé 
je, že nedaleko na severovýchodní straně hor byla činná  od r. 
1945 Polizei-Bandenkampfschule a nedošlo ke střetu s výsad-
ky. 

Za přítomnosti zástupce náčelníka rozvědky IV. Ukrajinského 
frontu se dne 8.5.1945 v Krhové v restauraci p. Hrachovce na 
Jehličné uskutečnil slavnostní míting a poté lidová veselice. K. 
Kopálek uvádí :“Tu som si z  chuti zatancoval s  peknou diev-
činou Dalinkou polhodinové sólo pri dobovej piesni Červená 
sukýnka...“.

Karol Kopálek obdržel řád 
Rudé  hvězdy, tento řád obdr-
žela i radistka, která ukončila 
válku s hodností staršina. Do 
armády byla přijata v r. 1942 
a uvádí se účast ve čtyřech 
výsadcích, z toho 1 x Sloven-
sko, 1 x Morava, první seskok 
do týlu nepřítele absolvovala 
v září 1943.  Zemřela v  roce 
2013 před dožitím se 91 let. 
Karol Kopálek navštívil po vál-
ce  Trojačku několikráte, „Vol-
tě“ se přání podívat se na mís-
to působení neuskutečnilo.

Karol Kopálek:“... prosím mla-
dých ľudí, aby pochopili, že všetci, o ktorých tu píšem, bojovali 
na tomto tichom fronte nie za peniaze, za vyznamenania, ale 
za lepšiu budúcnosť všetkých ľudí. Nikdo nás nenútil, aby sme 
nasadzovali životy....  Kedysi, v období kultu osobnosti, sa ma 
jeden známy pýtal: Prečo si v horách mrzol, žrali ťa vši a šlo 
ti každý den o život? Lebo sme robili to, čo mi srdce a rozum 
prikazovali“. ... „môžem otvorene a smelo povedať, že nestojím 
o slávu a vytváranie kultu, ale pomníček na Trojačce a pamätná 
tabuľa na reštaurácii Jehličná sú pre mňa sladkou odmenou“.

Hledám informace o tomto výsadku a o výsadku Jurij, o pomoc-
nících (kdo byl Tola, Tolja, Anatol?), co se dělo za války, (nucené 
zásobování, prohlídky, zákopy...), fotografie, byly nalezeny zako-
pané padáky výsadků?

Jaroslav Plaček, mobil 778431143, wallachia@post.cz
Prameny: 

*  Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava, Naše vojsko 1991, s. 330 
korespondence s rodinou K. Kopálka a A.V. Bolotovové, Stano Bursa, Bratislava

Karol Kopálek

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Únor v mateřské škole

Únor v mateřské škole se nesl především ve znamení karne-
valu a zápisu budoucích prvňáčků do 1. třídy ZŠ. A co zajíma-
vého se ještě událo?

V úterý 9.2.2016 opět naši mateřskou školu navštívilo diva-
dlo Leonka. Tentokrát přijeli s pohádkou Dva sněhuláci. Zimní 
atmosféru, jsme si tak přiblížili alespoň prostřednictvím této 
krásné pohádky.

Ve stejný den, tedy v úterý 9.2.2016 se konal zápis děti do 1. 
třídy. Pro všechny předškoláky tak nastal velký den, kdy spo-
lečně s rodiči vyrazily do školy, aby předvedly, co všechno už 
se naučily. Všichni budoucí školáčci zápis krásně zvládli a od-
nesli si domů na památku i malý dárek. 

V sobotu 13.2.2016 se v Kulturním domě v Hodslavicích konal 
maškarní ples, který pořádal Klub rodičů ve spolupráci s MŠ. 
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Děti i paní učitelky, a také někteří rodiče dorazili v  krásných 
kostýmech. Pokud rodiče neměli kostým mohli využít pře-
krásných škrabošek, které pro ně děti vyráběly, bohužel rodiče 
této možnosti nevyužili. Po úvodním průvodu masek jsme se 
pustili do tančení a soutěžení. Skládání obrázků z  vršků, hra 
Ledovec, soutěže s klobouky, podbíhání lana a spousta dalších 
soutěží. Mezi jednotlivými bloky byla krátká přestávka na ob-
čerstvení. Také jsme tančili a pozvali jsme si k  tanci i rodiče. 
Nakonec dostaly všechny děti malý dáreček. Doufáme, že se 
ples líbil a děti si jej užily. Protože zajištění plesu je organizačně 
náročné, chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na jeho přípravě a organizaci. Jmenovitě: Mo-
nika Kulíšková, Lukáš Kulíšek, Natálie Býmová, Eva Sulovská, 
Andrea Pastyříková, Tomáš Turecki, Blanka Mandalinič, Eliška 
Blablová, Dana Kudělková, Míša Štamberská, dále Roman Ho-
leňa, Petr Turek. Za upečení výborných domácích zákusků dě-
kujeme Katce Davidové, za hudbu Martinu Davidovi, tombola 
byla nakoupena u Hanky Hubové, obci děkujeme za pronájem 
sálu. Dále děkujeme všem rodičům, kteří finančně přispěli na 
nákup cen do tomboly - jmenovitě byli vypsáni na plese a dále 
jsou vyvěšeni na nástěnce v MŠ. Program pro děti připravili pe-
dagogové MŠ. 

Od 17.2.2016 jezdí předškoláci na plavecký výcvik do Nového 
Jičína. Čeká nás celkem 10 lekcí. Děti jsou už teď šikovné, proto 
se těšíme na pokroky, které během lekcí udělají. 

Ve čtvrtek 25.2.2016 se konala první lekce projektu Škola volá, 
které pro předškoláky připravují paní učitelky ze ZŠ. Předškolá-
ci tak po obědě vyrazili do školy, kde plnili připravené úkoly a 
zkoušeli si, jaké to bude, až do školy budou chodit doopravdy.  

Berušky

Veverky

M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

Zprávičky ze školy…

V měsíci únoru probíhala na naší základní škole spousta růz-
ných akcí.

9. února vodili rodiče své děti k zápisu.
A jak zápis do 1. třídy letos probíhal?     

- Mgr. Hana Horáková
Žáci osmé třídy se převlékli za pohádkové postavy a už od 

vchodu vítali nejen předškoláky, ale také jejich rodiče.   Děti 
pak přivítaly usměvavé paní učitelky a společně plnily různé 
úkoly, které prověřovaly jejich připravenost pro zahájení školní 
docházky. Za odměnu si odnesly drobné dárečky, které pro ně 
naši žáci vyrobili. 

I v letošním roce je v ZŠ realizován
Projekt ŠKOLA VOLÁ - Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Heda Kučero-

vá, Mgr. Gabriela Mičková
Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích 25. 2. 2016 za-

čal projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáč-
ci se čtyřikrát setkají s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou 
Mičkovou, Mgr. Hedou Kučerovou a Mgr. Evou Hegarovou. 
Každá lekce bude zaměřena na rozvoj určitých schopností a 
dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte 
a pro jeho úspěšný vstup do školy. Cílem předškolní přípravy 
není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický 
rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné.

19. února paní učitelka Gabriela Mičková se svými páťáky vy-
sílali v Rádiu Školík.

Připomenuli nám únorové pranostiky, poblahopřáli oslaven-
cům, kteří slavili své narozeniny, popovídali nám o masopustu 
a v krásných maskách pak se všemi žáky i učiteli si zatancovali 
nestárnoucí MAKARENU.

Lyžák očima sedmáků  
- Magda Churavá, Natálie Pechová - žákyně 7. třídy

Dne 22. 2. jsme brzo ráno vstali a s lyžemi a batohy jsme do-
razili na nádraží v Hostašovicích. Cesta vlakem ubíhala rychle. 
Zřejmě jsme vypadali sympaticky, protože se s námi nejeden 

Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice informu-
je, že zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 
v  Hodslavicích proběhne 10. května 2016. Podrobnější in-
formace ohledně přijímání dětí budou zveřejněny nejpozději 
začátkem dubna na webových stránkách školy.

M g r.  M a r t i n a  H o l u b o vá

Zápis dětí do MŠ 
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člověk dal do řeči. Ve Valašském Meziříčí jsme přestoupili na 
vlak do Vsetína a tam části výpravy málem ujel vlak do Velkých 
Karlovic. Už jme tady!!! Po sněhu ani památky a před námi 
dvoukilometrová cesta. 

Když jsme došli k  penzionu, spadl nám kámen ze srdce: 
SNÍH!!! Penzion vcelku splňoval naše představy. Proběhl menší 
zmatek při rozdělování lyží a lyžáků, ale pak už jsme šli na svah. 
Museli jsme vyšlapat část sjezdovky, aby nás mohli rozdělit do 
družstev. Pár lidí sice spadlo nebo skončilo na trávě či v lese, 
ale to k lyžování nějak patří. Po dobrém obědě jsme se vydali 
podruhé na svah, kde si nás podle družstev rozebrali. Pak už se 
projevily naše první nedostatky. Následoval večerní program a 
hurá do peřin. Tak to byl úspěšný první den. 

Ostatní dny jsme vždy dvakrát denně lyžovali, měli jsme 
možnost jít do sauny (při vstupu se na nás učitelé potutelně 
usmívali a šeptali si něco o zítřejším obědě, přece jen 85°C je 
hodně, to nás chtěli uvařit?!). Vždy jsme měli nějaký program, 
u kterého jsme se hodně nasmáli. Ve středu jsme navštívili 
Karlovické muzeum, podívali jsme se na konkurenční Kyčerku 
a potom jsme dostali rozchod. Někteří brali Coop útokem, u 
jiných vládlo heslo: „Zvedni šišku, najdi kešku.“ Ve čtvrtek na-
stalo velké finále, učitelé nám připravili slalom.

Celý lyžák se naštěstí obešel bez větších úrazů (až na pár roz-
bitých nosů a zájezdů do lesa). Každou lekci jsme se modlili, ať 
nevrazíme do studny, které stála uprostřed sjezdovky. Ta byla 
viníkem většiny našich pádů. Lyžák se nám všem moc líbil, 
klidně bychom tam jeli znovu, až na ten brzký budíček .

Lyžařský kurz 2016 
- očima šesté třídy Petra Janyšková a Tereza Czyžová

Dne 22. 2. se setkala 6. a 7. třída na nádraží v Hostašovicích. 
Poté jsme naložili věci do aut a vyjeli jsme vlakem do Velkých 
Karlovic. Když jsme přijeli na místo, tak jsme šli asi 2 km pěšky 
na chatu Tabačka. Na chatě jsme se ubytovali a vyrazili jsme na 
sjezdovku. Po první jízdě si nás učitelé rozdělili do tří skupin: 
nejlepší, pokročilí a začátečníci.

 Budíček jsme měli v  7:00 hodin, poté byla vždy rozcvička. 
Dále následovala snídaně. Po snídani jsme s  radostí vyrazili 
na lyže. Jakmile odbila 12. hodina, vrátili jsme se do chaty na 
oběd, který byl vždy výborný. A konečně polední klid! Když 
skončilo naše volno, šli jsme zase na sjezdovku. Po večeři jsme 
měli večerní program, kde jsme soutěžili v  týmech. A tak to 
pokračovalo celý týden kromě středy. 

Ve středu odpoledne jsme šli totiž do muzea, kde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací o Velkých Karlovicích. 
Po setmění jsme měli večerní lyžování, na které se přijeli po-
dívat naši rodiče a mohli si také zalyžovat. Ve čtvrtek jsme pro 
změnu závodili ve slalom. V pátek jsme si ještě na chvíli zalyžo-
vali, potom jsme si sbalili věci a hurá domů.

 Po celý týden nás provázelo vrtkavé počasí jako na apríla, 

občas pršelo, sněžilo a svítilo sluníčko, ale celý lyžařský kurz se 
nám velice líbil a těšíme na další společnou akci.   

Lyžařský kurz potřetí  
– tentokrát očima Mgr. Aleny Kulíškové, vedoucí LK

Vše bylo napsáno výše. Je jen třeba za vedoucí dodat, že děti 
byly velmi snaživé, trpělivé a respektovaly všechna doporu-
čení a rady. A výsledek se dostavil. Hodslavská škola má o 38 
lyžařů více.

Chtěla bych zároveň poděkovat panu Pavlu Přikrylovi, Evě 
Štaflové a Petru Czyžovi za odvoz lyží a batohů do Karlovic a 
zpět. A dále rodičům Churavým, Janyškovým, Pavlíkovým a 
paní Monice Bartoňové za odměny pro děti. 

A v neposlední řadě dík patří instruktorům Viktoru Petrskov-
skému, Petře Machýčkové a naší zdravotnici Petře Pavlíkové za 
hladký průběh celého lyžáku.

ZOO Ostrava – Savci Afriky - Mgr. Alena Kulíšková
Toto téma se stává novou výzvou pro naše soutěžní týmy. Ve 

školním kole 30 žáků v 6 týmech soutěžilo o postup do Ostra-
vy.

Reprezentovat budou týmy vedené Natálií Býmovou a Lin-
dou Sváčkovou ze 7. třídy, Vendulou Horákovou ze třídy 8. a 
deváťáci vedeni Filipem Hubem. V příštím čísle Zpravodaje vás 
budeme informovat o dalších výsledcích.  

Na lyžáku byla sranda,
byli jsme fakt velká banda.
Na ramena nasaď šráky,
na nohy nazuj lyžáky.
Vydej se nahoru ke svahu,
zažiješ velkou zábavu.
A když pořád padáš z vleku,
nezoufej, není důvod k breku.
Jídlo bylo velmi syté,
a nádobí čistě myté.
Malý lyžař nás ohrožoval,
každý na něho pokřikoval:
„Jezdíš jak blázen, ty sebevrahu,
nejezdi šusem z toho svahu!“
Velké Karlovice jsme navštívili,
mnohému o nich jsme se naučili.
Muzeum bylo vážně krásné,
kdo ho pozná, taky žasne.
Unicorn týmové soutěže vyhráli,
neboť s úkoly se nejlépe poprali.
Na konci slalom byl,
všechny nás mile překvapil.
Vyhráli nejšikovnější žáci,
jak dívky, tak chlapci.
Iluze o sněhu nám sebrali,
my jsme však stále doufali.
Sníh opravdu napadl,
a lyžák tak fajně dopadl.
A na závěr něco k cestě,
kde jsme skončili, v jakém městě?

B.  B a r t o ň o vá  a  D.  Pe c h o vá ,  7 .  t ř í d a

BÁSEŇ O LYŽÁKU

Rádio Školík - Makarena
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Všichni jsme dojeli do Hodslavic,
a teď křičíme z plných plic:
„Lyžák se nám líbil moc,
konec básně, dobrou noc!“

Základní škola v Hodslavicích příjme uklízečku na pracovní 
úvazek 16 hodin týdně v odpoledních hodinách s nástupem 
od 1. 4. 2016 (nebo dle dohody).

Případní zájemci nechť kontaktují vedení školy – 556750140.

Nabídka pracovního místa

Přehlídka technických profesí s názvem
„Řemeslo má zlaté dno“
se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2016 (středa, čtvrtek) 

od 9.00 do 16.00 hodin ve sportovní hale Vyšší odborné školy, 
Střední odborné školy a SOU v Kopřivnici. 

Mohou se zúčastnit žáci . tříd, výchovní poradci ze základních 
škol, rodiče žáků a široká veřejnost.

„Řemeslo má zlaté dno“

O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

FK Hodslavice

Starší žáci

Datum Čas Domácí Hosté

10.4. 10:00 FK Hodslavice : Vlčovice - Mniši :

17.4. 14:00 Tichá : FK Hodslavice :

24.4. 10:00 FK Hodslavice : Trojanovice I. :

1.5. 10:00 FK Hodslavice : Lubina :

7.5. 10:00 Veřovice* : FK Hodslavice :

13.5. 17:00 Vlčovice - Mniši : FK Hodslavice :

22.5. 10:00 FK Hodslavice : Tichá :

25.5. 17:00 Trojanovice I. : FK Hodslavice :

29.5. 10:00 FK Hodslavice : Veřovice :

4.6. 10:00 Lubina : FK Hodslavice :

* utkání se odehraje na hřišti v Lichnově

Starší přípravka

Datum Čas Domácí Hosté

22.4. 16:30 FK Hodslavice : Frenštát “B” :

1.5. 14:00 Rybí : FK Hodslavice :

8.5. 10:00 Lubina : FK Hodslavice :

10.5. 17:00 Kateřinice : FK Hodslavice :

13.5. 17:00 FK Hodslavice : Štramberk :

22.5. 10:00 Trojanovice I. : FK Hodslavice :

24.5. 17:00 FK Hodslavice : Lichnov :

27.5. 17:00 FK Hodslavice : Tichá :

3.6. 17:00 Troj. - Bystré : FK Hodslavice :

10.6. 17:00 FK Hodslavice : Veřovice :

Muži

Datum Čas Domácí Hosté

10.4. 15:30 Straník : FK Hodslavice :

16.4. 16:00 FK Hodslavice : Vlčovice “B” :

24.4. 16:00 Bernartice : FK Hodslavice :

30.4. 16:30 FK Hodslavice : Kunín “B” :

7.5. 16:30 FK Hodsavice : Tichá “B” :

15.5. 17:00 Ženklava : FK Hodslavice :

21.5. 17:00 FK Hodslavice : Bludovice :

28.5. 17:00 Mořkov “B”* : FK Hodslavice :

4.6. 17:00 Nová Horka FK Hodslavice

*Utkání se odehraje na hřišti v Životicích u Nového Jičína

Se vstupem do roku 2016 došlo v sociální oblasti k řadě změn. 
V následujících řádcích shrnujeme ty nejzásadnější.

Konec platnosti průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a 
ZTP/P

K 31. prosinci 2015 skončila platnost průkazů mimořádných 
výhod (vydávaných dříve městskými úřady) a dočasných prů-
kazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP – laminova-
ná papírová kartička vydávaná Úřadem práce ČR). Tyto průkazy 
byly nahrazeny Průkazem osoby se zdravotním postižením.
Pokud si klient do konce roku 2015 nepožádal o přechod ná-
roku na průkaz osoby se zdravotním postižením, automatický 
nárok na průkaz mu zanikl. Klienti, jenž si své staré průkazy 
nevyměnili do konce roku 2015, si budou muset podat novou 
žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a 
znovu dojde k posouzení jejich zdravotního stavu posudko-
vým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.

Důchody
Od ledna roku 2016 se zvyšují důchody starobní, včetně 

předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro in-
validitu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké 
a sirotčí. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy 
důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní 
výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných 
dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se 
nezvyšuje.

Zvýšení minimální mzdy
Od 1. ledna 2016 se zvýšila minimální měsíční mzda o 700 

korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 
Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýšila o 
1300 korun na 9300 Kč a minimální hodinová mzda z 48,10 Kč 
na 55,10 Kč. 

Zvýšení příspěvku na péči
Od srpna roku 2016 dojde s největší pravděpodobností ke 

zvýšení příspěvku na péči o deset procent. Stát vyplácí handi-
capovaným či seniorům příspěvky na péči od roku 2007. Dáv-
ka se od jejího zavedení dosud nezvýšila.

Změny v sociální oblasti  
od 1.1.2016
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Nabídka krmiva  
pro psy a kočky

Od 1.3.2016 rozšiřuje firma Art Beton s.r.o. 
/Mořkov, areál ZD/ svoji nabídku 

o krmiva pro psy a kočky značky Bardog. 

Krmiva jsou ve vysoké kvalitě  
za rozumnou cenu.

                    

Těšíme se na vaši návštěvu                                          

  Bližší informace  na tel. 603480895  
nebo na stránkách www.bardog.cz.                                                                                     

Stanislav Doubravský
jednatel společnosti

Kuželna v Hodslavicích 
nabízí  

volné pracovní místo kuchařka-kuchař 
a brigádně místo servírky – vhodné 

pro studenty nebo absolventy, veškeré 
informace na tel. čísle 605 724 542.

Bartončíková Yvona

Koupím v Hodslavicích stavební pozemek o 
rozloze cca 1200 - 2000 m2. Nejsem realitní 
kancelář. Telefon 737 522 416

 Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně existuje letos právě 
60. let. Od roku 2014, po fúzi s Jednotou Nový Jičín, provozuje 
121 prodejen v okresech Hodonín a Nový Jičín.  V roce 2015 
přesáhly tržby družstva 1,3 miliardy Kč a řadí ji to mezi prvních 
pět největších spotřebních družstev v České republice. 

    V družstvu aktivně působí také Zákaznický klub, který sdru-
žuje nyní více než 46 tisíc členů. Za poslední rok počet aktiv-
ních členů vzrostl o více než 4 tisíce. Členové Zákaznického 
klubu družstva si při svých návštěvách prodejen evidují náku-
py prostřednictvím plastové karty s osobním kódem a získá-
vají body na své konto. Za nastřádané body si mohou pořídit 
cenově velmi výhodné zboží z nabídky klubu, ať už z celoroční 
či mimořádné akce. Navíc jednou měsíčně probíhá slosování 
z databáze všech členů o poukázku na nákup zboží v hodnotě 
1000 Kč. 

    Pro Zákaznický klub vyvinulo družstvo rezervační portál, 
kde lze zboží objednat z pohodlí domova k odebrání na libo-
volné prodejně družstva bez poštovného a balného. O dodání 
zboží na zvolenou prodejnu je člen zákaznického klubu tele-
fonicky informován prostřednictvím e-mailu. Členství je zcela 
zdarma, přihlášky jsou k dispozici na každé prodejně. Veškeré 
informace naleznete na webových stránkách www.jednota-
hodonin.cz.

CO O P  J e d n o t a  H o d o n í n 

Zákaznický klub Jednoty Hodonín  
– ještě nejste členy? 

    Těší nás, že občané postupně přichází na to, že podporovat 
české podnikání na venkově je dobrá věc. Tam, kde jsou jiného 
názoru, české podnikání na venkově zaniklo. 

Srdečně vás zveme k návštěvě našich prodejen. 
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Nabídka brigády na léto 2016
Koupaliště Mořkov

Přijmeme:

-	 Číšníky a servírky (podm. je vyučen v oboru, popř. praxe, časová flexibilita)
-	 Kuchaře (možnost ubytování)
-	 Recepční (podm. bydliště v Mořkově, vhodné pro studentku, časově flexibilní)
-	 Plavčíka
-	 Správce areálu (vhodné pro manuálně zručného důchodce, prac. náplň spočívá 

v sekání trávy, údržba zeleně, keřů a drobné opravy v areálu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další nformace Vám podá pí. Skybová – provozovatelka areálu
tel.č.732 252 953 email: koupaliste.morkov@seznam.cz
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50 let Tomáš Blokeš • Alena Špalková

55 let Eliška Janská • Petr Bartončík • Alena Janovská

65 let Jan Býma • Petr Pavlát

70 let Marie Jedlitschková • Anna Kudělková

75 let Marie Kudělková

90 let Jaroslava Plešková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci únoru se narodili Magda Býmová, Eliška Rusková, 
Kristýna Stará, Jan Bartoň, Dalibor Maciček.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mno-
ho úspěchů v nastávajícím životě. 

² ² ² ² ²

V měsíci únoru jsme se rozloučili s panem Josefem Kudělkou 
a panem Jiřím Palackým. 

Veronika Příhodová, ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v březnu 2016:

Fotografie ze života obce ...

MŠ Hodslavice - Kuřátka

ZŠ Hodslavice - lyžařský kurz ZŠ Hodslavice - lyžařský kurz

MŠ Hodslavice - maškarní ples


