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ÚVODNÍ SLOVO
Ohlédnutí za oslavami 80. výročí založení Palackého pamětní školy
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy

V

ážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny informovala o již proběhlých oslavách 80. výročí založení Palackého pamětní školy.
I když škola žije především současností, má své hluboké kořeny v historii. Je to historie delší než osmdesátiletá a 14. 8.
2012 bude škole 29 220 dní. Mé působení ve funkci ředitelky
je pouhou jednou setinkou dějin této školy.
Jak oslavit toto jubileum? To byla otázka, která před námi
stála již od září loňského roku. Protože jsme škola s bohatou
minulostí, ale aktivní současností, protože jsme škola dynamická a v pohybu, rozhodli jsme
se zahájit oslavy neoficiálně
v pátek 1. června slavnostní
žákovskou akademií, která byla
dle reakcí přítomných velmi
úspěšná a které se zúčastnilo
více než 300 diváků. Na sobotu
2. června jsme pro vás měli za
doprovodu Trojačky připravenou prohlídku školy spojenou
s výstavami fotografií a dokumentů z dob dávno i nedávno minulých, filmové pásmo,
různé výstavky ve třídách a po
ukončení návštěvy školy společenský večer s vystoupením našich žáků, hudebního tělesa
Sextet a kapely Duo Kiwi. Při příležitosti tak významného výročí jsme také zasadili na školní zahradě lípu a společně s návštěvníky školy vypustili symbolicky přes 150 balónků.
Vězte, že příprava oslav pro mne byla obrovskou výzvou
spojenou převážně s bádáním ve všech možných historických
dokumentech školy. Jsem opravdu moc ráda, že mám kolem
sebe pedagogy, bez jejichž přičinění, kterého si velice vážím,
by příprava oslav pro mne byla velmi tvrdým oříškem. Samozřejmě i ostatní zaměstnanci měli v období příprav na oslavy
více práce než obvykle.

Ráda bych tedy ještě jednou všem zaměstnancům poděkovala, protože jsem si vědoma, že jejich přístup není samozřejmostí. Vážím si jejich práce. Také bych ráda poděkovala všem
sponzorům oslav a rodičům, bez jejichž pomoci by nebylo
možné provést ve škole estetické úpravy, zajistit realizaci akademie, společného setkání bývalých i současných zaměstnanců, vydání Almanachu, nákup a potisk reklamních předmětů,
uspořádání společenského večera…Dík patří také těm, kteří
byli ochotni zapůjčit materiály na výstavky.
O historii Palackého pamětní školy lze dlouze číst v jejich
kronikách. Ráda bych jen
vzpomněla, že základní kámen pamětní škole, která měla
nést jméno slavného rodáka
Františka Palackého, byl u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí
slavnostně položen 26. 5. 1926.
Událost byla širokým okolím
i státními orgány tehdy považována za trvalý památný odkaz Františka Palackého a za
příspěvek k realizaci jeho myšlenek o vzdělání a vzdělaném
národu. Za finanční podpory
mnoha významných osobností
a pracovního nadšení hodslavských občanů byla od 1. 9. 1927
do 27. 6. 1928 dokončena hrubá stavba mohutné školní budovy. V létě téhož roku s úspěchem představil architekt Josef Kramoliš svůj projekt a miniaturní model prováděné novostavby
na brněnské výstavě soudobé kultury. Po jednoroční přestávce se v díle pokračovalo, koncem roku 1931 byla budova pod
starostlivým vedením Jana Křižana úplně dokončena. V lednu
roku 1932 došlo k přestěhování ze starých budov a 14. srpna
1932 byla nová škola, technicky velmi moderní a účelná, slavnostně otevřena...
Ve vstupní chodbě naší školy si vedle pamětní desky Jana
Křižana můžete prohlédnout i aktuální korespondenci s jeho

Třídíte odpad ? Žáci v ZŠ nám už jdou příkladem, přidejme se k nim i doma a začněme společně !!!
Ušetříme přírodu i vlastní výdaje. Více informací v Ekokoutku.

vnučkou, paní MUDr. Tomečkovou, která žije v Praze a bohužel
se oslav nemohla zúčastnit. Samozřejmě návštěva školy je po
dohodě možná kdykoliv.
Dovolte, abych na závěr vyslovila přání. Založení Palackého pamětní školy by pro občany Hodslavic měl být odkazem
minulosti současným a budoucím generacím. Velice bych si
přála, aby tento odkaz byl pro nás všechny silnou motivací
a oporou v dalších letech, aby školní koloběh nikdy neskončil. Palackého pamětní škole také přeji plnou podporu všech
představitelů obce, všech občanů Hodslavic a také vzdělané a
obětavé učitele, kteří by se svou moudrostí, láskou a trpělivostí vychovávali zvídavé a vnímavé žáky s touhou po poznání a
vědění.
Přeji příjemné prožití letních dnů.

USNESENÍ z 11. zastupitelstva obce
konaného dne 21.6.2012
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/11/2012 ZO schvaluje program jednání 11. zasedání
zastupitelstva obce.
2/11/2012 ZO schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková –
předsedkyně, členové Petr Hub, Ing. Milan Váhala,
b) zapisovatele zápisu Evu Davidovou,
c) ověřovatele zápisu: Alenu Hromádkovou, MUDr. Olgu
Váhalovou.     
3/11/2012 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce.
4/11/2012 ZO bere na vědomí usnesení rady obce č. 32
– 36.
5/11/2012 ZO
a) bere na vědomí zprávu o přípravě akce a provedeném
výběrovém řízení na projektanta, předběžný souhlas majitele
pozemku s odprodejem,
b) schvaluje pořízení projektové dokumentace (PD) na akci
„Chodník podél silnice II/483“ a podání žádosti o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na realizaci
akce a financování zhotovení PD a zpracování žádosti z rozpočtové rezervy v celkové výši 90 tis. Kč,
c) pověřuje starostku obce, Mgr. Pavlu Adamcovou, zajištěním a provedením potřebných úkonů k podání žádosti o dotaci ze SFDI v r. 2013.
6/11/2012 ZO
a) bere na vědomí zpracování PD k rekonstrukci sociálního
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2012

zařízení ZŠ Hodslavice a zdůvodnění odložení realizace akce
na rok 2013,
b) schvaluje financování zhotovení PD z rozpočtové rezervy
a podání žádosti o dotaci na tuto akci z programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ v r. 2013.
7/11/2012 ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu a související potřebě pořízení služebního vozidla,
b) schvaluje pořízení služebního vozidla za účelem provozování skupinového vodovodu v cenové relaci do 325 tis. Kč
z rozpočtové rezervy,
c) pověřuje Radu obce zajištěním a provedením potřebných
úkonů k pořízení služebního vozidla, vypsáním cenové poptávky a provedením výběrového řízení.
8/11/2012 ZO
a) schvaluje úhradu poskytnutého daru ve výši 10 000,-- Kč,
v rámci tradice udílení Ceny Františka Palackého Univerzitou
Palackého v Olomouci za vynikající výsledky tvůrčí činnosti na
poli vědy nebo kultury z Fondu Františka Palackého.
9/11/2012 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 2012.
10/11/2012 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č.2: navýšení v příjmech i
ve výdajích o 623 000,-Kč.
11/11/2012 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2011 souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
12/11/2012 ZO
a) schvaluje převod hospodářského výsledku na účet 432 –
Nerozdělený zisk minulých let.
13/11/2012 ZO
a) schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 108/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 158 m2 v k.ú. Hodslavice
od prodávající Jarmily Palacké, bytem Hodslavice č.p. 479, za
cenu v místě obvyklou 90 Kč/m2 (dohodnutá kupní cena činí
14.220,-- Kč).
14/11/2012 ZO
a) bere na vědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s.
15/11/2012 ZO
a) bere na vědomí zprávu z jednání členské schůze Sdružení
měst a obcí na ochranu Beskydského regionu.
b) schvaluje usnesení členské schůze schůze Sdružení měst
a obcí na ochranu Beskydského regionu.

USNESENÍ
z 35. zasedání rady obce konaného
dne 12.6.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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 zřízení věcného břemene č. IP-12-8009826/003
se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, na parc. č. 1426 v k.ú.
Hodslavice pro akci „Hodslavice 1787/22, Ulrychová NNV“,
b) pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ – stará část firmami: ing. Dušan Hynčica,
Kunín - projekt ZTI, ÚT, stavební a Petr Bartoň, Elektroinstalace
- projekt elektroinstalace,
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c) pronájem nebytových prostor v prvním mezipatře obecního domu čp. 161 Jarmile Kudělkové, Hodslavice 37 a Zdence
Krestové, Hodslavice 191,
d) stanovení nové projednané výše nájmu s nájemci nebytových prostor v Hodslavicích na čp. 161 a čp. 400 a bytových
prostor v čp. 213,
e) změnu financování veřejné dopravy v Moravskoslezském
kraji, dle návrhu předloženého KÚ Moravskoslezského kraje
v dokumentu „Návrh nového modelu jednotného financování“ ze dne 30.5.2012, č.j. MSK 73359/2012,
f ) program 11. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 21. 6. 2012,
g) zakoupení fotbalových branek pro mládež z rozpočtu
obce.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) místostarostu provedením nutných oprav opěrné zídky
u místní komunikace směrem od bývalého vlak. nádraží ke
skládce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) výsledek jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR
a podání podnětu na Ředitelství silnic a dálnic ČR k realizaci
opatření ke zvýšení bezpečnosti na silnici č. I/57 v obci Hodslavice,
b) podání námitky proti neakceptaci žádosti o podporu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice, číslo projektu
CZ.1.02/3.00/12.1364 Státnímu fondu ŽP,
c) oznámení České pošty s. p., obvod Nový Jičín, o změně hodin pro veřejnost Pošty v Hodslavicích.

USNESENÍ
z 36. zasedání rady obce konaného
dne 21.6.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

11.6. proběhlo v hasičské zbrojnici další jednání k přípravě
nového územního plánu obce v oblasti veřejných prostor a občanského vybavení mezi zastupiteli, zástupci spolků a občany,
veřejná projednání návrhu budou následovat na podzim.
12.6. Starostka se zúčastnila jednání Rady svazku Cyklostezka… příprava výběrového řízení na technický dozor na odstranění železniční trati v rámci projektu výstavby cyklostezky. Na
OÚ proběhla 35. schůze rady obce.
13.6. Starostka se zúčastnila slavnostního předání ceny Františka Palackého profesoru Jařabovi, kterou uděluje rektor Univerzity Palackého v Olomouci s podporou města Neratovice a
naší obce.
16.-17.6. V sobotu dopoledne byla odsloužena ekumenická
bohoslužba v kostele Božského Srdce Páně a odpoledne na
prostranství před Obecním domem proběhl Den obce. V sobotu i neděli za obecním domem chovatelé uspořádali tradiční výstavu drobného zvířectva a na parkovišti probíhala pouť.
Děkuji všem organizátorům za skvělý průběh akcí.
19.6. se starostka zúčastnila v Rožnově p.R. jednání členské
schůze Sdružení města a obcí na ochranu beskydského regionu, které se snaží zabránit otevření dolů v Trojanovicích. Odpoledne zasedl k projednání rozpočtových změn finanční výbor.
21.6. v hasičské zbrojnici zasedla k 36. schůzi rada obce a k
11. jednání zastupitelé obce viz usnesení výše.
24.6. proběhl na fotbalovém hřišti 10. ročník memoriálu Otce
Bittnera viz články a foto dále.
20.-22.6. proběhla výměna oken v Domověnce, v ordinaci
dětské lékařky a zbývajících starých oken v obecním domě.
28.6. zasedla rada Svazku cyklostezka… k projednání dalších
kroků k realizaci odstranění svršku trati a výstavbě cyklostezky.
29.6. odeslána žádost o úpravu přechodu u ZŠ na Státní fond
dopravní infrastruktury – osvětlení, semafory a další opatření
pro větší bezpečnost dětí.

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) výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na pořízení projektové dokumentace pro akci „Chodník podél silnice
II/483“ - firmu Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 74213
Studénka a předkládá zastupitelstvu obce návrh na financování pořízení PD a vypracování žádosti o dotaci ze SFDI v r. 2013
ve výši 90 000 Kč z rozpočtové rezervy.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Červen je posledním měsícem školního roku a letos byl ve
znamení oslav a sportu. Hned první den na Den dětí škola přichystala k oslavám 80 let od jejího založení úžasnou akademii
ve Společenském domě. Další víkend nám předvedli sletové
skladby cvičenci T.J. Sokol, pak při pouti a dni obce potěšili
výstavou chovatelé, sportem a zábavou další týden pobavili
Selesiáni. Články a fotky z těchto akcí najdete v úvodu a dále
ve zpravodaji.
1.6. proběhla Noc kostelů v kostele sv. Ondřeje a v evangelickém kostele.
1. a 2. 6. oslavy 80 let školy, slavnostní akademie, setkání absolventů, pracovníků a přátel školy, společenský večer.
4.6. jednání starostky s ředitelkou Pošty v N.Jičíně - oznámení
zkrácení otevíracích hodin na poště v obci.
10.6. veřejné cvičení sletových skladeb T.J. Sokol Hodslavice
viz článek dále.
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Při slavnostním ukončení školního roku starostka popřála
všem žákům i učitelům hezké prázdniny a předala v obřadní
síni OÚ úspěšným deváťákům čestná uznání.
Zveme Vás na 12. zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční ve čtvrtek 23.8.2012 v 18:00 hod. v hasičské
zbrojnici.

Technická správa hlásí
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V měsíci červnu byl mimo jiné prováděn pracovníky provádějícími na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem
práce o organizaci a výkonu veřejné služby úklid chodníků
v prostoru horního konce obce kolem státní silnice I/57 a jeHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2012

jich postřik proti buřeni. Na větvi vodovodního řádu vedoucí
po Záhumení, bylo provedeno odkopání hydrantových a sekčních uzávěrů, jejich vyčištění , nátěr barvou a oprava osazení .
Pracovníky technické správy byla prováděna údržba zelených ploch v majetku obce, v prostoru pohřebišť a v okolí úpravny vody a okolí vrtů ve Straníku. V okolí nákupního
střediska a zdravotního střediska bylo provedeno mulčování kůrou kolem keřových a stromových výsadeb. Očištěny a
ochranným nátěrem opatřeny byly železné sloupky oplocení
úpravny vody ve Straníku a plechové prvky střechy a parapetních desek tohoto objektu. Byla provedena likvidace vyřezané
dřevní hmoty pod přívodním kabelem el. energie k vrtu PV1
spálením.
Před Dnem obce byly dovezeny a instalovány lavičky, stánky a pódium pro účinkující a následně byl proveden úklid
plochy po skončení oslav. Bylo započato s čištěním a nátěrem
železných sloupků oplocení prostor bývalé skládky ve Skále.
Byly vyčištěny některé propustky a kanály v prostoru dolního
konce obce. Na evangelickém pohřebišti byla provedena výměna staré pumpy na vodu za novou.

Daň z nemovitostí
Otakar Polák, Finanční úřad v Novém Jičíně

Upozornění Finančního úřadu pro plátce daně z nemovitostí na
jejich doposud neuhrazenou daň za rok 2012, která byla splatná
dne 31.5.2012:
„Pokud někdo dodnes nezaplatil daň z nemovitostí za rok
2012, ať tak obratem učiní. Tato daň měla být zaplacena do
konce května 2012.
Platbu proveďte buď převodem z účtu, nebo na poště složenkou typu „A“. Daň můžete zaplatit i přímo na pokladně Finančního úřadu v Novém Jičíně v úřední dny do 16:00 hod.,
variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.
Pokud Vaše dlužná daň nebude uhrazena, může správce
daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí.
V případě nejasností volejte ve všední dny od 6:00 do 13:00
hod. správce daně – Otakar Polák, telefon: 606 727 882.“

Upozornění na ohlašovací povinnost
OÚ Hodslavice

Od 1.1.2012 je v platnosti obecně závazná vyhláška č.3/2011
o místních poplatcích, která byla schválena na 8. zasedání zastupitelstva obce 14.12.2011.
Jde o poplatky : ze psů, za využívání veřejných prostranství
(všechny komunikace a přilehlá prostranství, mosty, veřejné
budovy), ze vstupného.
Žádáme znovu všechny poplatníky, aby v případě, že zatím
uvedené poplatky neplatí, dodrželi ohlašovací povinnost.
Týká se to především občanů trvale parkujících na místních
komunikacích a přilehlých parcelách, těch, co tato místa využívají ke skládkování, majitelů reklamních tabulí nad 1m2,
majitelů psů, apod.
Celá vyhláška je na úřední desce na webu OÚ, případně je
možno se s ní seznámit na OÚ. V lednovém zpravodaji byly
uvedeny části vyhlášky se stanovením výše jednotĺivých poplatků.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
Od 4.7. do 20.7.2012 a od 20.8. do 24.8.2012 bude mít MUDr.
Jan Moštěk dovolenou. Zastupovat ho bude lékař dle aktuálního rozpisu na stomatologické poliklinice v Novém Jičíně.
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ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN
POŠTY HODSLAVICE OD 1.9.2012
Po, Út, Čt, Pá
St

8:00-10:00 hod.
8:00-10:00 hod.

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.

Stav prací na přípravě stavby Palačovské spojky
ing. Karel Hübl

Stavba sil.I/35 Lešná-Palačov délky 5 km odvede tranzitní zejména nákladní automobilovou dopravu ze stávajícího úseku
I/35 Hranice-Valašské Meziříčí a sil.I/57 Nový Jičín – Valašské
Meziříčí. Nahradí tak celkem 50 km sil.I.třídy vedoucích přes
hustě zastavěné území Hranic, Nového Jičína, lázní Teplic nad
Bečvou, Milotic a Hodslavic. Trvale jsou zde překračovány platné hygienické limity hluku a znečištění ovzduší vlivem nadměrné dopravy.
Dne 14. 6. 2012 proběhlo na ŘSD Zlín projednání změny dokumentace pro územní rozhodnutí Palačovské spojky.
Předmětem jednání byla změna řešení křižovatky MÚK Palačov (napojení přeložky sil.I/35 na sil.R48.) Nové řešení mění
tvar křižovatky a poloměry nájezdů. Dojde ke snížení rozsahu
mostních objektů a snížení investičních nákladů o cca 100 mil.
Kč. Hlavním přínosem nového řešení je však možnost provizorního napojení sil. I/35 na D48 v případě, že R48 nebude
realizována současně s Palačovskou spojkou. Umožní to snížit
investiční náklady o cca 1 mld. Kč na rekonstrukci R48, kterou
je možno odsunout do další etapy. Potřebné investiční náklady na 1. etapu Palačovské spojky Lešná-Palačov se tak sníží na
cca 1,5 mld. Kč.
Základní stav je takový, že do poloviny tohoto roku bude
předložena žádost na změnu územního rozhodnutí, která
bude vycházet z přepracované dokumentace (znamená to
zvolení úspornější varianty). Až na základě nového územního
rozhodnutí bude možné začít připravovat aktualizovaný investiční záměr, který bude schválen ministerstvem dopravy.
Následně v roce 2013 bude připravena dokumentace pro stavební povolení a teprve poté je možné postupně připravovat
výkupy pozemků. Zároveň bude probíhat geologický průzkum
tak, aby došlo k maximálnímu urychlení přípravy. Předpoklad
zahájení prací, pokud nedojde k problémům při schvalování
jednotlivých fází, je nejdříve v roce 2015. Závěrem je nutné říci,
že tento termín není primárně dán finančními prostředky, ale
především nutností přepracovat dokumentaci a získat veškerá potřebná povolení.

EKOKOUTEK
Dagmar Pátková, Komise životního prostředí

Vážení spoluobčané,
o prázdninách a o dovolených bude více času na čtení a
přemýšlení, tak vám posíláme pár námětů na zamyšlení nad
prostředím, v němž žijeme, a co můžeme udělat pro to, aby se
nám v něm žilo dobře a zdravě.
O třídění odpadu, který každá rodina denně vyprodukuje,
jsme už psali. Psali jsme i o možné slevě na poplatcích, pokud
se množství tříděného odpadu zvýší. Stále vídáme v popelnicích plasty, papír a jiné věci, které by bylo možné třídit.
Víme, že je to časově náročnější, ale když si z toho uděláte
zábavu a zapojíte do tohoto procesu i děti, jsme přesvědčeni,
že je to ten nejlepší návyk pro život.
Začněme s tím právě o prázdninách. Stačí obstarat pár krastrana 4

bic. Mohou být i plastové, např. od pracích prášků. Ať je děti
popíšou nesmazatelným fixem, případně pomalují: PAPÍR,
PLASTY, KOVY, SKLO, NEBEZPEČNÝ ODPAD (baterie apod.) a
může se třídit.
Budete vy i vaše děti překvapeni, kolik toho vytřídíte a jak
málo toho skončí ve vaší popelnici.
Navštivte spolu s dětmi http://www.ekozivot.cz/clanky/papir-surovina-vyrobek-odpad/ .
Určitě se dozvíte něco nového a pomůže vám to ke správnému třídění papíru.
A nyní předkládáme předběžnou kalkulaci v rezervách ve třídění odpadu.
Loni se vytřídilo 11 hmotnostních procent odpadu, tj. 37 tun
odpadu. Kdyby se nám letos podařilo vytřídit 17 hmotnostních procent odpadu, tj. 60 tun odpadu, tak by se jen na svozu odpadu ušetřilo cca 30 tisíc Kč. Ceny jsou použity z přílohy
smlouvy s firmou SITA CZ.
Zároveň by stoupl i příjem od EKOKOMu a za železo.
Předpokladem je, že se vše vytřídí zhruba ve stejném poměru (papír, plast, sklo, železo).
V tom případě by byl rozpočet na odpady vyrovnaný, tj. suma
příjmů by se rovnala sumě výdajů.
V tom nám může pomoci i dar od firmy ASOMPO a.s.- sady
tašek na třídění odpadu, které Vám do domácností rozdáme
letos v říjnu. Tašky budou rozměrů 250x250x400mm (š x h x v)
včetně grafických potisků.
Věříme, že se bude zapojovat do odpovědného třídění stále
více občanů. Stále se máme co učit a stále se můžeme zdokonalovat. Třeba právě v tomto oboru. Problém s odpady je
celosvětový.
Aspoň v něčem bychom mohli jít příkladem.
Přejeme vám všem hezkou dovolenou a krásné prázdniny.

Ohlédnutí a poděkování
Věra Mičková, starostka TJ Sokol Hodslavice

V době, kdy budete číst tyto řádky, budeme už doma z Prahy,
kde jsme v pražském Edenu reprezentovali naši obec a jednotu
na XV. všesokolském sletu. Přesto bych chtěla vzpomenout na
naše veřejné cvičení, které se konalo 10. 6. 2012 na sokolském
hřišti a na které se po celý rok pilně připravovali jak všichni
cvičenci, tak pořadatelé TJ Sokol Hodslavice. První velké vrásky
na čele nás všech se objevily hned na začátku, kdy se obloha
beznadějně zatáhla a spustil se déšť. Nakonec se počasí přece jen umoudřilo a cvičenci odhodlaní a perfektně připraveni
nastoupili na značky, které mnohde nebyly přes louže vody vi-
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dět. Celý program zahájily již tradičně malé mažoretky z Frenštátu pod Radhoštěm. Po nich se představilo 12 párů našich
rodičů s dětmi, kteří své cvičení v ne právě ideálních podmínkách zvládli na jedničku, přestože po skončení cvičení vyvolaly
nejen zablácené boty dětí nejeden úsměv na tváři diváků.
V první polovině nás jistě velmi potěšilo vystoupení klubu
důchodců HOBA, které sklidilo zasloužený potlesk, a dynamické cvičení se švihadly, které předvedly ženy a dívky z Frenštátu
pod Radhoštěm. Druhou polovinu zahájili rodiče a děti z Nového Jičína s půvabnou skladbou „Ať žijí duchové“ a velkým
potleskem diváků byli za své vystoupeni náležitě oceněni.
Že neporučíme větru a dešti, to už všichni víme, ale že nás
zklame technika, tak jako při vystoupení cimbálovky Trojačka
a nejvíc očekávaném vystoupení předškoláků, nečekal snad
nikdo. Přesto své vystoupení naši nejmenší, pod vedením Elišky Janské, a děti z Mořkova - s tanečky zvládly perfektně a patří
jim za to obdiv a velký dík.
A jak už řekla moderátorka celého odpoledne Zorka Kudělková, nezbývá, než na to odpovědět názvem skladby právě
nejmenších předškoláků „Člověče, nezlob se!“
A už tu bylo další vydařené vystoupení 16 děvčat z Hodslavic a Hostašovic ve skladbě Jonatán a skladba staršího žactva
„Dávej, ber“ z Frenštátu p. R.
Důstojným zakončením celého odpoledne bylo společné
vystoupení našich mužů a žen ve skladbě „Kontrasty“, které
bylo po skončení komentováno z úst přihlížejících jako „perfektně secvičené“ (díky naší cvičitelce Růženě Holeňové, která
nám nedá nic zadarmo J) „dojemné“ a opravdu „kontrastní“.
Myslím, že jsme dokázali všem, že jsme opravdu po celý rok
v tělocvičně a na hřišti nezaháleli.
Děkujeme všem občanům za hojnou účast a podporu při
cvičení. Poděkování za spolupráci patří obecnímu úřadu, základní škole, mateřské škole a sponzorům: Radimu Jančurovi,
a.s. Starojicko, Cyrilovu pekařství, Lumíru Grusmannovi, Karlu
Bajerovi, Romanu Kolaříkovi, Michalu Kramolišovi, Olze Váhalové. DĚKUJEME!
Fotografie z průběhu celého odpoledne najdete ve fotogalerii na stránkách obce a ve skřínce TJ Sokol Hodslavice.

Chovatelská výstava Hodslavice 2012
Petr Pavlík, předseda ZO ČSCH Hodslavice

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice uspořádal ve dnech
16. -17. 6. 2012 za obecním domem tradiční ,,Místní výstavu
drobného zvířectva“. Výstava se koná každoročně u příležitosti
zdejší pouti. Díky obětavosti našich členů jsme pro vás připravili výstavu těch nejlepších čistokrevných zvířat z vlastních i
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cizích chovů. Tímto chceme přispět ke zkvalitnění chovů nejen
u členů chovatelských organizací, ale i u ostatních neorganizovaných chovatelů. Chceme také ukázat, jak pěkná zvířata v našich chovech jsou. Příprava na výstavu započala již v jarních
měsících, kdy bylo nutné vyřídit veškerá povolení, smlouvy
na posuzování zvířat, rozeslat přihlášky apod. Náš chovatelský
spolek má v letošním roce 18 členů, z toho jsou dva mladí chovatelé. V pondělí před výstavou jsme postavili klece, protože

počasí na další dny provázela nepříliš optimistická předpověď.
To se ale ke konci týdne umoudřilo… Počasí nám přálo v sobotu i v neděli, což se projevilo nejen na rekordní návštěvě, ale i
na počtu vystavovaných zvířat.
V sobotu dopoledne 5 posuzovatelů hodnotilo přihlášená
zvířata. Vystaveno bylo 205 králíků třiceti čtyř plemen, 16 voliér drůbeže (48ks) a 90 ks holubů. Vystavovalo 52 chovatelů.
Výstava v Hodslavicích se stále více dostává do podvědomí
širší chovatelské veřejnosti. Tady se musím zmínit o přátelích
chovatelích z Bystřice p.H. a z Pravčic u Hulína, kteří k nám přivezli 52 králíků! Přijeli se k nám podívat chovatelé i ze vzdálených míst, což nás velmi potěšilo. To, že byla výstava obeslána
pěknými a kvalitními zvířaty, svědčí i udělené čestné ceny. Z
našich chovatelů získali čestné ceny: Sekera Viliam za kolekci
německý obrovitý strakáč havanovitý, Turek Alois za kolekci
činčila velká, Baroň Richard ml.chovatel za samce kastorex a
Pavlík Petr za kolekci kuní velký hnědý. Ostatní ceny u králíků
obdrželi tito chovatelé: Pospíšil Vladimír, Pospíšil Tomáš, Reková Veronika, Rek Stanislav, Marek Ondřej, Stolařík Lumír, Duchoň Ladislav, Kolaříková Eva, Tomková Natálie, Koláček Petr. U
drůbeže získali čestné ceny Štefka Jiří 2x, Slimáček Jan ml.chovatel a Sehnálek Bronislav. Nejlepší holuby měli tito chovatelé:
Slimáček Vít ml. chovatel, Adamec Lumír, Hýža Jiří, Tomková
Michaela, Rájek Miroslav a Ručka Josef.
Předávání čestných cen se zúčastnila starostka obce paní
Mgr. Adamcová Pavla. Všem oceněným blahopřejeme.
Zpestřením na naší výstavě byla jízda dětí na koni, o kterou
se starala Žižková Věra. K příjemnému posezení na výstavě přispěl prodej klobás z udírny, pečených kolen, točeneného piva
a „valašského penicilínu“ – slivovice. Na zdárném průběhu výstavy se kromě místních chovatelů podíleli nejen jejich rodinní
příslušníci, ale také příznivci našich členů. Děti a školní mládež
měla jako každoročně vstup volný. Snad se Vám naše výstava
líbila a strávili jste příjemné odpoledne.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se přišli podívat na výstavu a také všem vystavovatelům. Děkuji sponzorům výstavy
a OÚ v Hodslavicích za podporu naší chovatelské činnosti.
Zveme všechny zájemce na příští výstavu v červnu 2013.
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Zájezd klubu důchodců na Lysou horu
za klub důchodců kronikářka Libuše Czyžová

Dne 22.6.2012 pořádal klub důchodců zájezd na Lysou horu.
Přes počáteční problémy s autobusovou dopravou se nám podařilo vyjet na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Jak
už to tak bývá, byla zde sice mlha a velmi malá viditelnost, ale
dobrou náladu nám to nezkazilo. Pohoda vládla i na společném obědě v hospůdce ve Vojkovicích a domů jsme se všichni
vraceli spokojení.

Memoriál otce Jana Bittnera
SHM Hodslavice

Už po desáté se poslední ���������������������������������
červnová neděle nesla v duchu důstojné vzpomínky na osobnost Jana Bittnera, v Hodslavicích
dlouhá léta působícího duchovního otce.
Sportovnímu dni na fotbalovém hřišti předcházel tradiční akt
položení kytice na hrob otce Jana na hodslavickém hřbitově.
Tradiční byl i celou vzpomínku doprovázející svěží vánek. Po
několika minutách piety a následném přesunu na fotbalové
hřiště vše nabralo obrátky hned prvním zápasem.
Prvním, a už ne jediným – poprvé se totiž memoriálu zúčastnil
i tým z obce Príbovce. Po devět let trvající koncept přátelského
utkání mezi dvěma místními týmy se tedy najednou změnil v
mezinárodní turnaj. Borci z TJ Dynamo si i přes několik zranění
výsledkem 2:1 poradili s týmem Salesiánského hnutí mládeže
Hodslavice. Ze druhého zápasu, ve kterém proti sobě nastoupily týmy TJ Dynamo a FK Hodslavice, vítězně vyšel manšaft
FK Hodslavice.

El Clásico, divácky nejúspěšnější derby místního FK a SHM,
které slavnostním výkopem zahájila sestra o. Bittnera, paní
Marie Linderová, pak dopadlo lépe pro tým FK, jenž se nakonec stal i vítězem turnaje.
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Trávě na hřišti se během vyhlášení vítězů dostalo krátkého
odpočinku, po kterém ji obsadily děti a desatero soutěží pro
ně přichystané, nafukovací horolezecká stěna, skákací hrad a
mnoho dalších atrakcí, mimo jiné adrenalinový bungee running, střelba z luku či profesionálních airsoftových zbraní. Děti
se i s rodiči také mohli projet na koňském povoze, prohlédnout si hasičské vozidlo, zaskákat si na trampolíně...
Na dospělé, jak je dobrým zvykem, čekala trojice klání. Hod
pivním sudem, rychlostní řezání dřeva a kop na lahev. Všechny
tři disciplíny se setkaly s neočekávaným diváckým ohlasem a
s jejich průběhem dramaticky zahýbala i delegace z Príbovců.
Na všechny bez rozdílu věku pak čekala spousta dobrot, od zákusků a kávy přes šťavnaté steaky až po pečené sele.
Pov����������������������������������������������������
ětrnostní podmínky bohužel nakonec nepovolily kotvené létání horkovzdušným balonem, který již mezitím zaparkoval u střídaček. Komukoli, kdo chtěl, bylo alespoň umožněno
pořádně prozkoumat koš balonu, vyzkoušet hořák a zapojit se
do losování o padesátiminutový let pro pět šťastlivců.
Provizorní stage, vyrostlou blízko tribuny, po vyhlášení vítězů
disciplín dětí i dospělých ovládly rytmy a melodie folklóru.
Nejprve se představil dudák Pavel Rusek, který připomenul
domovinu whisky, kiltů a hrdých Skotů a poté krásně zahrála
cimbálová muzika Trojačka.
Nedlouho po tomto dvojkoncertu se pomalu za��������������
čala tyčit silueta dalšího hřebu večera, odletu balonu. Organizátoři našli
pro tento náročný úkol spoustu nadšených pomocníků, takže nakonec vše šlo relativně hladce a bez větších problémů.
Balon byl připraven, povolení k odletu bylo uděleno, stačilo
pouze vylosovat pět letců.
Ti nakonec pluli p��������������������������������������
řes hodinu a deset minut a nutno podotknout, že i šťastně doplachtili. Tak jako celá slavnostní neděle.
Vše se tak nějak podařilo, alespoň já mám ten pocit. Veliké díky
všem obětavým pořadatelům, bez kterých by to prostě nešlo!
Akci sponzorovali: FitCraft, FitCraft Production, Obecní úřad
Hodslavice, MVDr. Klimčík Martin, FK Hodslavice, Veřovice Net,
Mičulka Jaroslav, Farnost Hodslavice, Ing. Kočka Radek, Autoopravna Hub Petr, Černochová Monika a Jaroslav, Bartončík
Radim, Autolakovna Přikryl Pavel, Kuželna bar Bartončík Petr,
Restaurace Na Fojtství Hodslavice, Restaurace Staré Fojtství
Hodslavice, Hospůdka na Dolním Hodslavice, Hospůdka na Jalovčí Hostašovice, Řeznictví Macháč Mořkov, Květinářství Ing.
Zdeňka Škařupová. Mockrát děkujeme!

děti vstoupí na podzim a postupně v dalších měsících do MŠ,
přeji hladký průběh, pohodovou aklimatizaci a hlavně ať se
dětem ve školičce líbí. Všem krásné prožití prázdnin, pohodu a
radosti s dětmi a hodně sluníčka.

Zprávičky z naší školičky ...
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka

Zase máme konec školního roku a loučíme se s dětmi, které
nastoupí v září do 1. třídy základního vzdělávání.
Slavnostně jsme se s nimi rozloučili ve čtvrtek 29. června. Děti
předvedly svůj program, ve kterém ukázaly, co všechno umí a
jak jsou šikovné. Dostaly na památku knihy, byly pasovány na
školáky a prošly slavobránou „do školy“, kde už si je převzala
jejich budoucí paní učitelka v 1. třídě. Pak vystoupil balónkový klaun, který předváděl žonglérské ukázky a pak nafukoval
balónky a tvořil z nich různá zvířátka, meče, květiny a další zajímavé tvary. S nafukováním skončil, až mu došly balónky, takže
některé děti dostaly 2 i 3 dárečky.

Klub Sluníčko informuje
Renata Býmová

Uteklo to jako voda a náš obnovený Klub Sluníčko, který je
od loňského podzimu v prostorách ZŠ, bude mít zanedlouho rok existence. Ráda bych chtěla maminky upozornit, že
Klub Sluníčko má nyní přes léto pauzu, neboť hernička bude
o prázdninách uzavřena. Doufám, že se maminkám a hlavně
jejich dětem v nové herničce líbilo. Ať již chodily s dětmi
pravidelně nebo jen zřídka, v klubu si mohly navzájem
povykládat, vyměnit si zkušenosti a děti si kromě hraní
postupně zvykaly na kolektiv a také se něco nového naučily.
Na závěr každého klubu jsme s dětmi pravidelně cvičily a tancovaly v kroužku za doprovodu říkanek a písniček. Děti se to
krásně naučily, byly vždy nadšené a velmi šikovné. Určitě je to
dobrá příprava na pozdější vstup do MŠ. V měsíci červnu jsme
se v klubu rozloučily a na závěr jelo pár maminek s dětmi na
výlet do Mořkova na dětské hřiště, děti pak dostaly zdarma
sladké překvapení.
Po prázdninách se hernička otevře opět v září, začínáme
v úterý 4.9.2012 9-11 hod. Srdečně zvu všechny stávající i nové
maminky se svými ratolestmi, no a těm odcházejícím, jejichž
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Děkuji maminkám z Klubu rodičů za jejich ochotu a pomoc
při akci, a to zejména Miloslavě Šebkové, Renatě Býmové, Žanetě Kudělkové, Elišce Blablové a Jitce Kyselé.
NÁŠ ROK V ANGLICKÉ TŘÍDĚ KUŘÁTEK - Mgr. Petra Musilová, Mgr. Denisa Brusová, učitelky MŠ
Ve školním roce 2011/2012 se v mateřské škole poprvé otevřela třída s rozšířenou výukou anglického jazyka. Třídu Kuřátek navštěvovalo 24 dětí. Výuka angličtiny probíhala pravidelně 3x týdně 10-25 minut dle momentálních schopností děti.
Angličtinu si děti velmi oblíbily a těšily se na anglické hry, básničky a písničky. Celá výuka probíhala hravou formou tak, aby
děti bavila a byla pro ně zajímavá. Výsledkem je to, že děti jsou
schopny angličtinu používat spontánně v běžných situacích.
pokračování na straně 10
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Źákovská akademie k 80. výročí založení Palackého pamětní školy

Veřejné cvičení u příležitosti 150. výročí založení SOKOLA a XV. všesokolského sletu
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Memoriál otce Jana Bittnera
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Dokáží pozdravit, poděkovat, porozumět jednoduchým pokynům a otázkám. Hlavním přínosem je ovšem to, že děti měly
vůbec možnost se s cizím jazykem seznámit a začít ho vnímat
jako běžnou součást života. Vždyť všichni víme, jak je v dnešní
době znalost cizího jazyka důležitá.
Během roku jsme se však nezaměřili pouze na angličtinu, ale

v rámci třídy Kuřátek jsme uskutečnili i spoustu jiných zajímavých akcí. Hned 2. září jsme si společně vytvořili velký „Strom
přátelství“, který nám celý rok připomínal, že ve třídě jsme
všichni kamarádi a máme si pomáhat.
První velkou akcí třídy byl projektový den Halloween, který
se uskutečnil 31.10. I když se jedná o svátek, jenž se slaví zejména v anglicky mluvících zemích, přišlo nám vhodné s ním
děti jednoduchou formou seznámit. Na Halloween jsme se s
dětmi pečlivě připravovaly. Vytvořili jsme si spoustu ozdob,
vyřezali jsme halloweenskou dýni a vyzdobili jsme si společně celou třídu. Děti i paní učitelky byly oblečeny v oranžových
halloweenských tričkách, což celou atmosféru umocňovalo.
Program byl pro děti velmi pestrý. Den jsme zahájili čarodějnou rozcvičkou, tanečkem na píseň Ať žijí duchové, seznámili
jsme se s tím, kde a jak se Halloween slaví, jak děti koledují,
zahráli jsme si hry s dýněmi, ve velké vyřezané dýni jsme si
zapálili svíčku, poslechli jsme si halloweenskou koledu přímo
od čarodějnice. Nakonec si děti z kouzelného kotlíku vytáhly sladkou odměnu. Po obědě jsme si přečetli pohádku „Jak
medvídek Pú slavil Halloween“. Děti si donesly domů nejen
omalovánky, sladkosti a čarodějný klobouček, ale především
spoustu zážitků.
V pondělí 28. listopadu jsme se vydali na výlet do Nového
Jičína. Našim cílem byl
Žerotínský zámek a
akce s názvem „Vánoce ve městě“. Ta dětem
přiblížila zvyky a tradice v období adventu
i Vánoc. Děti se dozvěděly také spoustu
zajímavých informací
o tom, jak se Vánoce
slavily dříve. Pak už nás
čekala práce v tvůrčích
dílnách. Děti si vyrobily ozdoby z perliček,
nazdobily si baňku a
svíčku a připravily si
vánoční přání. Poté si
vyzkoušely ruční stloukání másla, vykrajování
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2012

a zdobení perníčků. Při cestě zpět do školky jsme na náměstí
obdivovali velký vánoční strom. Dětem se výlet moc líbil.
Ve čtvrtek 1. prosince na děti čekalo ve třídě překvapení –
veliký adventní kalendář. Ten nám měl zpříjemňovat čekání na
Vánoce. Každý den jsme společně otevřeli jednu kapsičku na
adventním kalendáři. V nich na nás čekal zajímavý úkol, nová
básnička, písnička, nebo povídání o adventní době, a v některých byla dokonce malá sladkost. Adventní kalendář se pro
děti stal milým zpříjemněním adventní doby a děti se i díky
němu seznámily s tradicemi adventu.
5. prosince, v den, kdy nás obchází Mikuláš, jsme se už opravdu začali připravovat na Vánoce. Nejprve jsme si nazdobili vánoční perníčky a poté jsme se pustili do zdobení vánočního
stromečku. Moc se nám to podařilo a stromeček nám ve třídě
navodil tu pravou vánoční atmosféru.
Úterý 13. prosince pro nás bylo velkým dnem. Všichni jsme
se moc těšili na odpoledne. Čekalo nás totiž „předvánoční odpoledne s rodiči“. Děti se celý den nemohly dočkat, až rodičům
předvedou, co všechno se ve školce naučily. Připravené pásmo
tanečků, českých i anglických her, básní, písní a koled se všem
moc líbilo a děti si v závěru užívaly zaslouženého potlesku. Po
rozdání dárečků – některé dárky si děti odnesly domů, některé
dárky zůstávaly ve školce – mohli všichni ochutnat perníčky,
které děti vlastnoručně nazdobily. Předvánoční odpoledne se
vydařilo a všechny nás naladilo na rychle se blížící Vánoce.
Zkraje nového roku bylo pro děti ve školce připraveno diva-

delní představení a 23.1. jsme se s předškoláky vydali na návštěvu do 1. třídy místní základní školy. Přivítala nás milá paní
učitelka, děti se seznámily s výukou a dokonce zazpívaly jednu
anglickou písničku. Atmosféra ve škole byla hřejivá, a to nejen
pro děti.
V březnu jsme zorganizovali „velikonoční dílničku“, ve které
měli rodiče možnost ozdobit si se svými dětmi velikonoční
vajíčka netradiční technikou. Děti si s sebou odnášely vajíčka
zavěšená na větvičce zlatého deště, která mohla bez ostychu
zdobit každý domácí stůl.
Za měsíc nato se předškoláci vydali na dopravní hřiště do
Valašského Meziříčí. „Bonbónů“ v prvním „řidičském průkazu“
bylo podstatně více než „pokut“ a tak se všichni vrátili spokojení.
Květen byl hojným měsícem pro různá vystoupení. Naše děti
se vydaly 13. 5. do společenského domu v Hodslavicích, aby
společně se školáky popřály maminkám vše nejlepší k jejich
svátku. Děti se svého představení nemohly dočkat a bylo vidět, že maminkám tancují a zpívají opravdu ze svých srdíček.
Ostatně byla to také jakási „generálka“ na třídní besídku. Ta se
uskutečnila 23. 5. v odpoledních hodinách ve třídě Kuřátek.
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Děti od rána pomáhaly se zdobením stolečků, vázaly kytičky
z kopretin. Cukroví jsme z praktických důvodů naservírovaly
samy vzhledem k mlsným pohledům dětí J. Ale nikdo nepřišel zkrátka. Děti předvedly moc pěkný výkon, počínaje českými básničkami a tanečky na přivítání, přes anglickou rozcvičku a ukázku metodiky anglického jazyka. Maminkám popřály
pásmem milých básniček a pak přišla slíbená odměna. Protože
zvládnout v tak malém věku besídku není legrace, dostalo každé dítko za svoji snahu originální omalovánku. Pak se už děti
rozprchly ke svým rodičům a prarodičům a obstoupily tácky s
cukrovím. V květnu jsme ještě absolvovali školní výlet do Liščího Mlýna, kde se děti seznámily se základními informacemi
o indiánech, s praktickou ukázkou různých stanů, chýší, indiánských nástrojů apod. V závěru výletu se každé dítě mohlo
svézt na koni. Paní učitelky si řekly, že když to zvládl bez breku
tříletý mrňousek, zvládnou to taky, a nakonec se svezly i dvě
paní učitelky.
V červnu se na školní zahradě uskutečnila olympiáda, opět
ve spolupráci s 1. třídou základní školy. Děti tak znovu dostaly
možnost seznámit se s kolektivem školáků a jejich milou paní
učitelkou. Soutěžilo se v běhu, skoku a hodu do dálky. V tomto
měsíci rovněž proběhla „kouzelná noc“ v mateřské škole, která
předškolákům poskytla vskutku dobrodružný večer. Děti se s
obětavými učitelkami vydaly k Zrzávkám, kde hrály hry, opékaly špekáčky a pak pokračovaly stezkou odvahy zpátky do
školky, kde spaly.

Děti rok v „anglické třídě“ prožily aktivně a hravě. Naučily se
mnoho užitečných věcí, ať už hovoříme o českém nebo anglickém vzdělávacím programu. Do programové nabídky jsme
ve druhém pololetí začlenili také dva projekty: tvorbu modelu
obce Hodslavice a tvorbu našeho třídního domečku. Model
obce se dětem opravdu vydařil. Děti nadšeně do tvoření zapojily i rodiče, kteří pomohli s výrobou domečků. Ve třídě jsme
pak všichni společně domečky umisťovali na plánek obce, děti
si domodelovaly potůčky, stromy, květiny… Model jsme umístili na dobře viditelné místo v přízemí mateřské školy. Tvorba
třídního domečku zabrala okolo dvou týdnů. Tematicky jsme
ho zařadili do integrovaného bloku o řemeslech, abychom
dětem praktickou formou přiblížili práce architekta, stavitele,
malíře apod. Nejprve jsme si namalovali každý svůj návrh, jak
by náš domeček měl vypadat. Poté jsme si obrázky prohlíželi a
dohodli se na společném návrhu. Následovalo vyřezání okna
a dveří, následně všechny děti malovaly fasádu. Všechny práce
na domečku moc bavila a ve třídě přibyl koutek, kam se děti
mohou na chvíli před ruchem třídy ukrýt.
Našim předškoláčkům, z kterých se přes prázdniny stanou
velcí školáci, a v září poprvé zasednou do školních lavic, chceme popřát, aby se jim ve škole líbilo, aby učení pro ně bylo zástrana 11

bavou a aby vždy rádi vzpomínali na vše, co prožili v mateřské
škole.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny.
KOUZELNÁ NOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE - Mgr. Petra Musilová,
učitelka MŠ
Čtvrtek 21.6. byl pro 15 odvážných předškoláků opravdu
velkým dnem. Čekala je totiž kouzelná noc v mateřské škole.
Celý program jsme zahájili již dopoledne, kdy jsme navštívili
rodný domek Františka Palackého. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací, děti si mohly prohlédnout staré školní
pomůcky a nakonec si na památku odnesly domů i pěkný obrázek.

Odpoledne děti nevyhlížely tak jako obvykle, kdy už pro ně
někdo přijde. Ba naopak. Nemohly se dočkat, až se ostatní kamarádi rozejdou domů a až budeme moci všichni společně
vyrazit na výlet. Nejprve jsme se ovšem osvěžili porcí zmrzliny.
Pak už jsme pospíchali na autobus, který nás dovezl na výletiště Zrzávky. Lesem jsme došli až ke třetímu prameni Zrzávky,
kde na nás čekal důležitý úkol. Víla hlídající pramen plakala a
její slzy se proměnily v perly. Všechny perly jsme museli najít a
posbírat, aby se ani jedna neztratila. Tím jsme ovšem probudili starého hastrmana, který nás chtěl pochytat. Dobře jsme se
mu však schovali a bezpečně jsme se vrátili do svého „domečku“. Nakonec jsme si vyzkoušeli, jak umíme házet. Šlo nám to
opravdu dobře. Skoro všechny šišky trefily cíl.
Cestou zpět jsme si nasbírali dříví na oheň. Opečené špekáčky nám moc chutnaly. Chvíli jsme si pohráli na hřišti, křídami
jsme namalovali krásné obrázky a z papíru jsme si poskládali
lodičky. Pak už byl čas vydat se zpátky do školky. Procházely
jsme přes hostašovické nádraží a lesní cestou až k nádrži Kacabaja. Zde jsme vypustili papírové lodičky a plni očekávání po-
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kračovali dále. Děti se totiž nemohly dočkat „stezky odvahy“.
Buď samy, nebo s kamarádem si vyzkoušely jít kousíček cesty
samy. Všichni úkol úspěšně zvládli.
Do školky jsme dorazili unaveni, ale plni zážitků. Děti se
okoupaly a už pospíchaly do svých postýlek, kde čekaly na
pohádku na dobrou noc. Přestože si děti chtěly ještě povídat,
brzy je přemohl spánek a únava a nikoho nevzbudil ani noční déšť. Ráno se děti probudily spokojené a s nadšením líčily
svým kamarádům, co zajímavého prožily.
Kouzelná noc byla pro děti velikým zážitkem a možností
vyzkoušet si, zda dokáží přenocovat bez maminky a tatínka.
Všechny děti tuto „velkou zkoušku“ zvládly na jedničku.

žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné
části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd.)
Anglický jazyk 5. třída
Český jazyk 5. třída

Matematika 5. třída

Anglický jazyk 9. třída

Český jazyk 9. třída

Matematika 9. třída

Zprávičky ze školy ...
Mgr. Alena Palacká

Jaký byl poslední měsíc školního roku 2011-2012?
Oslavy školy
Začali jsme oslavami 80 let školy, které proběhly 1. a 2. června. Páteční žákovská akademie u této příležitosti se, podle
ohlasů rodičů i širší veřejnosti, vydařila. Rodiče i prarodiče
současných žáků si určitě zavzpomínali na svá školní léta, spolužáky, učitele …. Také sobotní prohlídka školy se těm, kteří se
přišli podívat, líbila. Mrzela nás jenom malá účast na sobotním
společenském večeru.
Olympiáda ve školce – Mgr. Eva Hegarová
Dne 12. 6. 2012 na zahradě mateřské školy se konala olympiáda mezi žáky 1. třídy ZŠ a dětmi MŠ. Děti závodily v těchto
disciplínách: skok, běh a hod. I přes nepřízeň počasí se všem
dětem dopoledne líbilo. Nejlepší sportovci ze školy a školky
byli: Adam Churavý, Zuzana Mičulková, Vojtěch Martinek, Viktor Vyhlídal, Klára Heraltová, Dalibor Blabla, Daniel Rýdl, Jonáš
Mička, Klára Hubová, Eliška Kubíčková, Robin Vrána, Radek
Martiník, Šimon Cícha. Všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu a ti nejlepší byli odměněni medailemi, diplomy a malým
dárečkem. Už se těšíme na další sportovní setkání.
Soutěž Seminář Taktik
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže Seminář Taktik. Celkem se do této
soutěže zapojilo více než 7 200 řešitelů z 345 škol České republiky a Slovenska. Z naší školy se soutěže zúčastnily čtyři týmy.
Velmi úspěšný byl tým žáků 9. třídy, ve složení Lukáš Hrdina,
Tomáš Kučera a Dominik Mareš. Ve své kategorii, ve které soutěžilo celkem 745 týmů, byli mezi 120 týmy, které během čtyř
soutěžních kol neztratily ani jeden bod, a tím se umístili na
prvním místě.
Testování žáků 5. a 9. třídy – Mgr. Martina Holubová
Žáci 5. a 9. třídy naší školy se na přelomu měsíců května a
června zúčastnili první celoplošné generální zkoušky testování. Cílem testování žáků bylo ověřit míru naplnění části standardu vzdělávání a identifikovat jejich individuální vzdělávací
potřeby, poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě samotným žákům nebo jejich rodičům. Potřeba
pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku
základních škol a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií vyplývá z programového prohlášení vlády.
Testování probíhalo v předmětech matematika, český jazyk a
anglický jazyk. Otázky byly kladeny žákům ve dvou úrovních –
základní (úvodní společná část) a vyšší obtížnost. Jak naši žáci
uspěli, je možné zjistit z následujících grafů (grafy ukazují, jak
velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části
testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 %, 21–40 %, 41–
60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech testovaných
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Sběr papíru
Na začátku školního roku byla vyhlášena soutěž ve sběru papíru. Na nejlepší sběrače čekaly hodnotné ceny – mobilní dotykový telefon, čip na bazén ve Valašském Meziříčí v hodnotě
500 Kč a 2 vstupenky do kina na 3D film dle vlastního výběru.
Sběr probíhal celý školní rok a nasbíralo se celkem 8 778 kg
papíru. Za získané finanční prostředky byly zakoupeny ceny
pro vítěze, hodiny na školní chodby a bude doplněno vybavení školní družiny a respiria. Výsledky byly vyhlášeny ve vysílání
Rádia Školík 18. června. Nejvíce papíru nasbírala Magda Churavá, na druhém místě se umístil Dominik Šimíček a na třetím
Zuzka Mičulková. Výhercům gratulujeme, všem zúčastněným
děkujeme a věříme, že v dalším školním roce se do soutěže
zapojí ještě více žáků.

Akce školní družiny – Bc. Petra Pavlíková
Dne 8. 6. 2012 se děti školní družiny vydali do hodslavských
uliček uskutečnit Den dobrých skutků.
Cílem bylo nabídnout své šikovné ručičky a vykonat co nejvíce dobrých skutků, které si zapisovaly do připravených kartiček. Děti zalévaly zahrádku, pomáhaly s nesením nákupu,
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plastové láhve odnášely do kontejneru a starý papír do sběru
do školy. Dětem se akce moc líbila. Jejich snaha byla oceněna
sladkostmi, které si vysloužily, ale i malou finanční odměnou,
kterou spravedlivě rozdělily pro všechny.
Ve dnech 11. – 15. června proběhl ve školní družině Týden
zdraví. Vyzkoušeli jsme si obvazovou techniku, základy první
pomoci, zjistili jaké je naše IQ a ve cvičné kuchyňce si připravili
ovocný salát. Týden jsme zakončili seznámením s jógou pod
vedením paní Dany Sulovské, které velmi děkujeme, že mezi
nás zavítala.

Na pátek 22.6 2012 jsme se moc těšili, děti měly slíbenou návštěvu bazénu ve Valašském Meziříčí. Všechny děti si přišly na
své. Zařádily si v protiproudu, relaxovaly ve vířivce, ale nejlákavější byla jízda na tobogánu. Domů jsme se vraceli unaveni, ale
spokojeni z pěkně stráveného odpoledne.
Poděkování patří panu Martínkovi, paní Heraltové a Pavlíkové, kteří se s námi akce zúčastnili v rámci doprovodu.
Poslední akce, která nás v červnu čekala, byla návštěva kina
Květen dne 25. 6. 2012.
Děti zhlédly animovaný film HAPPY FEET. Výlet do Nového
Jičína jsme spojili s výstupem na radniční věž, kde se nám naskytl pěkný pohled na celé náměstí a okolí. Děkujeme paní Iloně Kramolišové, která s námi výlet absolvovala.
Memoriál Josefa Matějů
V sobotu 23. června pořádal Moravskoslezský krajský volejbalový svaz ve spolupráci se základní školou IV. ročník volejbalového turnaje žáků Memoriál Josefa Matějů. Pořadí v kategorii
dívek: 1. TJ Ostrava, 2. Nový Jičín A, 3. VK Kroměříž. V kategorii
chlapců: 1. SŠK Beskydy, 2. Nový Jičín A, 3. VK Ostrava A. Učitelé i žáci naší školy přispěli významnou měrou ke zdárnému
průběhu turnaje.

Školní výlety
Úterý a středa posledního školního týdne patřily výletům.
Prvňáci, druhách a třeťáci se ve středu vydali za zvířátky do
ZOO Ostrava. Děti prožily krásný, slunečný den v prostředí
exotických zvířat, užily si se svými kamarády mnoho legrace
a domů si s dárečky přivezly i spoustu zážitků. Nejvíce se jim
líbilo krmení zvířat přímo v jejich výběhu.
Čtvrťáci a páťáci se v úterý vydali v rámci školního výletu na
ranč v Kostelanech u Kroměříže, aby se na jeden den stali „kovboji“. Po prohlídce stájí s výkladem o chovu koní čekalo děti
plnění hned několika indiánských, traperských a kovbojských
úkolů. Rodilý americký indián dětem předvedl pravé indiánské ježdění na koni a na závěr děti zhlédly westernové divadlo.
Děti odjížděly z výletu plny dojmů a zážitků, na které určitě
dlouho nezapomenou!
V úterý jeli na výlet i šesťáci. Navštívili DinoPark v Doubravě u
Orlové. Do Ostravy využili vlaku, poté přečkali tlačenici v MHD,
přesedli na autobus a už se mohli těšit na nádhernou podívanou. V DinoParku si prohlédli sochy dinosaurů v jejich skutečné velikosti, zjistili poznatky o jejich životě, rozmnožování,
chování, apod. Využili také projížďky dinovlakem a zhlédli
krátký film o triceraptorovi. Když se dinosaurů nabažili, vyrazili
do centra Ostravy. Prohlédli si mohutný památník u Sýkorova
mostu s maketou tanku, věnovaný padlým za 2. světové války,
a Masarykovo náměstí. Po hodinovém rozchodu odjeli tramvají na hlavní nádraží a z něj pak vyrazili domů. Výlet se vydařil,
počasí také přálo, takže byli všichni spokojeni.
Osmáci měli výlet dvoudenní a na něm poznávali krásy okolí Mikulova a Břeclavi. Po ubytování v Břeclavi jeli do Lednice,
kde si prohlédli zámek a skleník. Široké okolí zámku si prohlédli z oken minaretu. Poté se projeli loďkou po mrtvém rameni
řeky Dyje až k Janohradu. Po prohlídce této uměle vytvořené
zříceniny unaveni a hladovi došli zpět do Břeclavi. Druhý den
se vydali do Mikulova. Prošli si Křížovou cestu na Svatém Kopečku a jeskyni Na Turoldu. Po obědě se rozdělili na dvě skupiny, jedna se šla osvěžit na místní koupaliště a druhá si prohlédla centrum Mikulova. Na zpáteční cestě byla už na všech vidět
únava, ale nálada ve vlaku neupadala. Výlet na jižní Moravu se
všem líbil a budou na něj dlouho vzpomínat.

Také deváťáci si výletu užívali dva dny, ve kterých poznávali
krásy Prahy. V úterý si prošli Václavské náměstí, vyšlápli Petřínskou rozhlednu, zasmáli se v zrcadlovém bludišti a prohlédli si
Vyšehrad. Večer navštívili divadlo Bez zábradlí. U komedie Terasa, která patří mezi nejúspěšnější komedie přelomu tisíciletí,
se všichni dobře pobavili. Ve středu si společně prošli Pražský
hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí a po samostatném
rozchodu v centru se sešli u sochy svatého Václava. Poté už následovala cesta domů. Také deváťákům se výlet moc líbil.
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Slavnostní ukončení školního roku
V pátek 29. června jsme se sešli na asfaltovém hřišti za školou, abychom slavnostně ukončili uplynulý školní rok. Prospěli
všichni žáci a 68 z nich si domů odneslo vyznamenání. V letošním školním roce odvedly děti kus práce, což mnozí z vás
mohli vidět na akademii školy, a proto se v letošním školním
roce chválilo přece více než jindy. V druhém pololetí školního
roku 2011/2012 bylo uděleno 100 pochval třídního učitele, 34
pochval odměnou a Tomáši Grusmannovi byla za reprezentaci
školy v celostátních výtvarných soutěžích a grafickou práci pro
školu udělena pochvala se zápisem na vysvědčení. Po zhodnocení prospěchu a chování se všemi velmi pěkně rozloučili
devátáci, kterým přejeme na nových školách hodně úspěchů.
Žáky 9. třídy, jejichž pracovní výsledky v období školní docházky byly výborné, přijala paní starostka na obecním úřadě.

Pozvánka na 30. ročník tenisového turnaje
„O přeborníka Hodslavic 2012“
TC H o d s l a v i ce

TC Hodslavice pořádá v pátek 27. července od 16 hodin, v
sobotu 28. července a v neděli 29. července od 8 hod. tenisový turnaj o přeborníka Hodslavic ve dvouhře a čtyřhře mužů a
žen , ve smíšené čtyřhře (MIX).
I. kategorie: dvouhra muži do 40 let (ročník 1972 a mladší)
II. kategorie: dvouhra muži nad 40 let (ročník 1971 a starší)
III. kategorie: dvouhra muži nad 60 let (ročník 1951 a starší)
IV. kategorie: dvouhra ženy nad 15 let
V. kategorie: smíšená čtyřhra – MIX
VI. kategorie: čtyřhra muži
Podmínka účasti : buď zaplacený klubový příspěvek nebo
pro „Hodslavjany“ turnajový vklad 100 ,- Kč
Přihlášky budou přijímány do rozlosování - 27.července
2012.
Rozlosování prvních 3 kategorií účastníků turnaje proběhne v pátek 27.července v 16 hodin na tenisových kurtech za
školou. Ostatní kategorie budou rozlosovány během turnaje
v sobotu do 13 hodin.
Všichni přihlášeni účastníci turnaje musí být u losování
přítomni !!!
Bohaté občerstvení, čepované pivo BERNARD a domácí speciality jsou zajištěny po celou dobu turnaje .
Brigáda před turnajem je ve čtvrtek 26.července 2012
v 17 hodin.

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Brigády na školním pozemku
V průběhu hlavních prázdnin se konají každé pondělí a čtvrtek,
od 8.30 do 11.00 brigády na školním pozemku. Sraz žáků je o půl
deváté u zadního vchodu. Na žáky, kteří přijdou pracovat, čeká
sladká odměna.
Všem žákům přejeme krásné, slunečné a pohodové prázdniny.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní učitelce
Mgr. Martě Hlouškové za její dlouholetou práci na naší
škole. Do dalších let přejeme hodně zdraví, optimismu
a životního elánu.
Kolektiv učitelů ZŠ
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K dalšímu utkání jsme zajížděli do
sousedních Hostašovic. A jak my hráči, tak i fanoušci si mohli užít během
dvou týdnů další prestižní derby. Od
začátku utkání jsme měli jasnou herní
převahu, ale bohužel jsme jako první
inkasovali po chybě obrany. Po standardní situaci se prosadili domácí a
gólem hlavou se ujali vedení. Zanedlouho po špatné komunikaci v naší obraně se radovali domácí podruhé. Domácí tým jsme k ničemu nepouštěli, ale přesto
jsme prohrávali. Bohužel mnoho vyložených gólových situací
jsme neproměnili a až těsně před poločasem jsme se kýženého gólu dočkali. Prosadil se Vašek Minář a snížil na 2:1. Druhá
půle už tak fotbalová nebyla, pár šancí bylo na obou stranách,
asi tu nejvážnější měli domácí, když kolem 80 minuty kopali
penaltu. Ale díky dobře postavené brance ji neproměnili a ani
náš tlak v posledních minutách vyrovnání nepřinesl, a proto
jsme prohráli na půdě Hostašovic 2:1.
V předposledním utkání sezóny jsme doma přivítali celek
z Tiché. Utkání nebylo takové, jaké bychom očekávali. Oproti zápasu s Hostašovicemi nám chyběly nápady a soupeři
toho dokázali využít. Po našem nedůsledném pokrytí hráčů
se jako první ujali vedení. Když překvapivou střelou zaskočili obranu i brankáře. Soupeř byl lepší a první poločas diktoval tempo utkání. Ale poločas skončil nakonec jen 0:1. Do
druhé půle jsme šli s odhodláním předvést lepší hru a zkusit
s výsledkem něco udělat. Bohužel jsme po chybě inkasovali podruhé a hosté si pohodovou střelou do prázdné branky
navýšili vedení na 0:2. Ale to nebylo vše. Po druhé žluté karstrana 14

Prohry

Skotnice B- Mošnov

22

15

4

3

78 : 31

49

2

Straník

22

11

5

6

54 : 33

38

3

Veřovice B

22

11

5

6

51 : 31

38

4

Lubina

22

9

8

5

42 : 35

35

5

FK Hodslavice

22

10

3

9

53 : 49

33

6

Ženklava

22

9

5

8

56 : 51

32

7

Vlčovice-Mniši B

22

9

4

9

41 : 38

31

8

Hostašovice

22

8

4

10

39 : 48

28

9

Bartošovice B

22

7

6

9

32 : 54

27

10

Tichá B

22

5

6

11

31 : 50

21

11

Bernartice n.O.

22

5

4

13

30 : 54

19

12

Mořkov B

22

6

0

16

34 : 67

18

Body

1

Skóre

Utkání

Remízy

Tým

Vítězství

Konečná tabulka:
Pořadí

tě a následném vyloučení jsme měli o jednoho muže v poli
navíc, ale bohužel i v početní výhodě jsme inkasovali potřetí.
V závěrečných minutách jsme se nadechli k velkému tlaku a
v 82. minutě se prosadil Vašek Minář a snížil na 1:3. Za tři minuty po něm dal na 2:3 po krásné hlavičce gól Radim Hromádka.
A vypadalo to že hodslavské hřiště zažije fantastický obrat. Ale
bohužel hvizd rozhodčího ukončil zápas, a tak jsme prohráli
2:3 s Tichou “B“. Můžeme jen litovat že, jsme nehráli celý zápas
jako posledních osm minut…
Poslední soutěžní utkání jsme odehráli v Bartošovicích, kde
jsme se utkali s tamním „B“ týmem. Zápas byl velmi divoký a
taky tomu odpovídá konečný výsledek 7:4!!! Asi se ptáte, jak
se takový hokejový výsledek mohl urodit? Po chybě obrany se
hned v úvodu utkání radovali domácí. Ale záhy jsme dokázali odpovědět a srovnat na 1:1, když se hlavou prosadil Kulich.
Vzápětí domácí udeřili znovu a skóre se opět měnilo. Stav 2:1
nevydržel dlouho, dalekonosnou střelou překvapil domácího
brankáře Mirek Zelenka a srovnal na 2:2. Poté se ještě čtyřikrát
radovali domácí, když na rozdíl od nás, proměnili své šance.
Do kabin se šlo za stavu 6:2. Ve druhé půli jsme rychle udeřili 2x po sobě nejdříve se prosadil Honza Mička a Vašek Minář
poté proměnil bezpečně pokutový kop. A stav byl 6:4. Těsně
před koncem jsme obdrželi gól na konečných 7:4.
Letošní fotbalovou sezónu 2011/2012 jsme nakonec ukončili
na 5 místě.
Tréninky žáků začnou opět od srpna. Kdy přesně bude zveřejněno pomocí místního rozhlasu a prostřednictvím webových stránek FK Hodslavice a obecního úřadu.
Internetové stránky FK Hodslavice:
http://fotbal-hodslavice.webnode.cz/
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SPOLE Č E N S K Á K RO N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v červenci
a srpnu 2012:
50 let Věra Žižková • Petr David • Ivana Šimková
Eva Adamová • Ivana Kalichová • Milan Dohnal
55 let Jan Balický • Marie Turková • Radka Rýdlová
Ivan Číp • Luboš Géryk
60 let Jana Havránková • Miroslav Kudělka
Alena Dubská • Miluše Frýdlová
Milan Váhala • Jiří Hyžák
65 let Libuše Czyžová • Jaroslav Havránek
70 let Josef Rýdel • Josef Litavský • Ladislav Bartoň
75 let Josef Kudělka
80 let Libuše Hasalíková • Jan Turek
50. výročí uzavření manželství Jaroslava a Josef
Schindlerovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V dubnu se narodila Ema Kozelská.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

autorka: Ivanka Ježková, mateřská škola

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

VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE
Nacházíme se v obci Hladké Životice , v malebném prostředí
Povodí Odry, na trase Nový Jičín - Fulnek.
Naší specializací jsou nejen výrobky studené kuchyně,
ale i cukrářské výrobky a doplňková výroba.
Dokážeme připravit nabídku ze stovek druhů delikates
a lahůdek přesně na míru akce a podle Vašich konkrétních
představ a finančních možností.
Kromě výroby zajistíme a připravíme pohoštění na vysoké úrovni
kvality pro slavnostní příležitosti jako jsou rauty, rodinné oslavy,
bankety, svatby, křtiny, večírky, plesy...

ZAJISTÍME A PŘIPRAVÍME POHOŠTĚNÍ
PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rodinné oslavy
Sýrové chuťovky
Rauty
Plněná vejce
Sýrové kuličky
Párty
Plněné
odpalované
Večírky
těsto
Mini bábovky
Svatby
Plněná rajčata

Plněné papriky
Mini chlebíčky
Sýrové rolády
s příchutí
Plněné šátečky
z listového těsta
Uzlíky
Obložené mísy

V rámci ČR jsme získali členství v Asociaci výrobců lahůdek
a v našem regionu Poodří, pak certifikát na pekárenské
výrobky s oprávněním používat ochrannou známku
„Moravské Kravařsko regionální produkt.“
Nabídneme Vám to, co jinde nekoupíte, proto neváhejte
a navštivte nás ve Výrobně lahůdek v Hladkých Životicích,
nebo v prodejnách COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín.

VÝROBNA LAHŮDEK
742 47 Hladké Životice 130
Pracovní doba:
Po-Čt 5-13 hod.
Pá 5-11 hod.
tel.: 556 756 022
mobil: 737 213 483
e-mail: jureckova@jednota-nj.cz
njj.cz
vyrobnalahudek@jednota-nj.cz
dno
ota-nj.cz

Katalog výrobků naleznete na www.jednota-nj.cz
tata-nj.cz
a-nj.cz
j.c
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