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Co znamená být sokolem ...

v

Vě ra M i č ková , s ta r o s t ka S o ko l a

elmi pěkně napsala Jarina Žitná, bývalá náčelnice České obce sokolské v Souzvucích č. 2.
Pro někoho to znamená hodně, pro někoho
málo, pro někoho téměř nic! Pro někoho je sokolská myšlenka životním programem, pro jiného
možnost cvičit lacino a blízko od domova.
Musíme si být vědomi, že způsob života a jeho
priority se od doby založení Sokola i doby jeho
slávy značně změnily. Před 152 lety se naši předkové prali s nevědomostí, nedostatkem vzdělání a předsudky
(na počátku Sokol byl pouze mužskou organizací), za obou

snadné. A nejde tu pouze o Sokol, jde o celý způsob života lidské společnosti, o současnost, která
doslova ohrožuje každého z nás.
I my, hodslavští Sokolové, se snažíme udržet sokolskou myšlenku, navázali jsme na dlouholetou
tradici a letos v červnu si připomeneme již 120.
výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol v Hodslavicích (1894 – 2014). Na počest tohoto výročí
uspořádá TJ Sokol Hodslavice veřejné cvičení na
„Sokoláku“ v sobotu 7. června 2014 viz plakát
na další straně.

světových válek byla příslušnost k Sokolu brána jako nebezpečí pro stávající Rakousko – Uhersko, o dvacet let později pro
fašistické Německo, přežili jsme 40 let komunistické totality a
dnes bojujeme proti lhostejnosti, sobectví, kariérizmu, korupci a celkové negaci. Nedovedu posoudit, co bylo, nebo je horší
a nebezpečnější!
Každopádně žijeme teď – ve 21. století a je nutno vypořádat se se současností. Všichni dobře víme, že to není a nebude

Připravujeme také výstavu o činnosti Sokola, která bude ke
zhlédnutí během veřejného cvičení v areálu cvičiště.
Srdečně Vás všechny zveme.
Poslední část z historie činnosti Tělocvičné jednoty Sokol
Hodslavice navazující na dva předcházející články zveřejněné
v měsíci březnu a v dubnu 2014, si přečtete v příštím čísle zpravodaje.

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
si Vás dovoluje pozvat na

VEŘEJNÉ CVIČENÍ
u příležitosti 120. výročí
založení SOKOLA v Hodslavicích,
které se koná v sobotu 7. června 2014 na sokolském hřišti.

Program:

15.00 hod. Zahájení,
vystoupení cvičenců TJ Sokol Hodslavice,
TJ Sokol Frenštát p. R., dětí ZŠ a MŠ Hodslavice,
Klubu důchodců Hodslavice HOBA,
cimbálové muziky TROJAČKA,
ukázka netradičního bojového umění CAPOEIRA,
vystoupení skupiny PAVLA NOVÁKA ml.
a večer nekončí
- k tanci i poslechu hraje KRAMPA MUSIC.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
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USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24.4.2014
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/22/2014 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva
obce.
2/22/2014 Volba návrhové komise, ověřovatelů,
jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková
– předseda, Zdeněk Plešek, Ing. Kamil Ondřejík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, Mgr. Alena
Kulíšková
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/22/2014 Kontrola usnesení 21. zasedání zastupitelstva
obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce.
4/22/2014 Usnesení rady obce 74 - 77 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 74 – 77.
5/22/2014 Plnění rozpočtu 1- 3/2014 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
březen 2014.
6/22/2014 Úprava plánu investičních akcí na rok 2014,
nové dotační zdroje ZO
a) schvaluje realizaci projektu „Hodslavice vrt HVH 3 - posilový zdroj vody pro obec “ v případě obdržení dotace a zahrnutí nákladů na pořízení projektové dokumentace a podání
žádosti do rozpočtu obce ve výši 45 000 Kč,
b) schvaluje realizaci projektu „Revitalizace zeleně obce
Hodslavice “ v případě obdržení dotace,
c) schvaluje realizaci projektu „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ v případě obdržení dotace a zahrnutí nákladů na
pořízení projektové dokumentace, energetického auditu a
podání žádosti do rozpočtu obce,
d) schvaluje zahrnutí nákladů na pořízení projektové dokumentace ke stavbám „Vystrojení vrtu HVH 2“ a „VRT HV4
– úpravna vody“,
e) schvaluje vypsání záměru prodeje obecního pozemku
parc. č. 146 v k.ú. Hodslavice, na výstavbu sociálního bydlení
a pověřuje radu obce stanovením podmínek pro zájemce a
předložením nabídek ZO.
7/22/2014 Rozpočtová změna č.1 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1: navýšení v příjmech o
1 573 000 Kč, navýšení ve výdajích o 2 271 000 Kč, financování
698 000 Kč.
8/22/2014 Závěrečný účet obce za rok 2013, ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2013 –
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
9/22/2014 Účetní závěrka za rok 2013 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2013 a převod hospodářského výsledku na účet 432 – Nerozdělený zisk.
10/22/2014 Vodovod – celkové vyúčtování vodného za
rok 2013 ZO
a) schvaluje celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
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podle cenových předpisů pro vodné a stočné, skupinového
vodovodu Hodslavice – Straník za rok 2013.
11/22/2014 Zřízení fondu obnovy vodovodu ZO
a) schvaluje zřízení „Fondu financování a obnovy vodovodu - skupinový vodovod Straník Hodslavice“ s předloženými
pravidly fondu se změnou ve znění – Hospodaření fondu schvaluje rada obce.
12/22/2014 Převody majetku ZO
a) zamítá opakovaně vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 1795/1 v k. ú. Hodslavice o výměře cca
16 m2, přiléhající k parc. č. 1119.
b) zamítá vypsání záměru prodeje obecního pozemku parc.
č. 1364/1 v k.ú. Hodslavice paní MUDr. Janou Hruškovou
a pověřuje starostku uvědomit pana Rýdla o zamítnutí záměru
a upozornit o tom, že pozemek musí zůstat volný pro přístup
k nemovitosti MUDr. Hruškové.
c) schvaluje odkup parcely č. č. 853/1 v k. ú. Hodslavice, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
o výměře 614 m2 v k.ú. Hodslavice za cenu 80 Kč za m2, tj.
49 120,- Kč od p. Vlastimila Rýdla.
d) zamítá odkup parcely č. č. 853/3 v k. ú. Hodslavice, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o
výměře 107 m2 v k.ú. Hodslavice od p. Vlastimila Rýdla.
13/22/2014 Projednání podnětu občanů k dětskému
hracímu koutku na Dolním konci ZO
a) pověřuje zastupitele vytipovat vhodné lokality k umístění
dětského hracího koutku na dolním konci a předložit je k projednání na dalším zastupitelstvu.

USNESENÍ
ze 76. zasedání rady obce konaného
dne 1.4.2014 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) vypsání výzvy na pořízení projektové dokumentace na filtraci vrtu HV4 a vystrojení a filtraci vrtu HVH2.
II. Rada obce z a m í t á
a) žádost o příspěvek v tomto roce Českému kynologickému
svazu, základní organizaci Suchdol nad Odrou na provoz a
údržbu areálu SOKOLÁK.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce a Martina Reptu,
místostarostu – zjištěním možností náhradního zásobování
pitnou vodou v případě výpadku či nedostatku vody
z podzemních zdrojů.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) právní posouzení případu nepovolené stavby na obecním
pozemku od právní poradny Svazu měst a obcí ČR a pověřuje
Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce, po obdržení dalšího
právního posudku jiné odborné kanceláře, informováním
manželů Jany a Petra Prouskových o těchto skutečnostech,
c) nesouhlas p. Zdeňka Kudělky s odkoupením části pozemku par. č. 1795/1 p. Petrem Prouskem,
d) nabídku p. Vlastimila Rýdla, Hodslavice čp. 39, k odprodeji
pozemku parc. č. 853/1 ostat. plocha - komunikace, v k. ú. Hodslavice o výměře 614 m2 a postupuje žádost ZO k projednání,
e) nabídku na vypracování materiálů pro řešení krizových
událostí v obci (RO v letošním roce neakceptuje),
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

f ) výzvu ke zdržení se protiprávního jednání od p. Libora Tomana a pověřuje p. Martina Reptu, místostarostu, vypracováním odpovědi,
g) ústní požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti provozu
na hlavních komunikacích (č. I/57 a II/483) a pověřuje Ing.
Kamila Ondřejíka zjištěním podmínek umístění zařízení na
zpomalení provozu,
h) žádost PhDr. Mgr. Vítězslava Černocha o příspěvek Fondu
pro opuštěné a handicapované děti a mládež a má za to, že
propagace schválená na jednání RO č. 73, je dostatečná podpora.

USNESENÍ
ze 77. zasedání rady obce konaného
dne 15.4.2014 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) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na „Nakládání
s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ dle vypracované
zadávací dokumentace,
b) konání místní výstavy drobného zvířectva za Obecním
domem Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice ve dnech 28. – 29. 6.2014,
c) Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu s firmou ASOMPO, a.s.
Životice u Nového Jičína 194,
d) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů včetně dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Praha,
e) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu stavby, se společností ČEZ Distribuce
a.s. Děčín, k výstavbě zařízení distribuční soustavy IP-128015604, Hodslavice, Podešva, zemní kabelové vedení na parc.
č. 1794/1 v k.ú. Hodslavice a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika obce, vypracováním stanoviska k žádosti o vydání územního souhlasu k samotnému provedení stavby.
f ) Smlouvu umožňující obci Hodslavice zrealizovat opatření
„Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ na parc. č. 542 v k.ú.
Hodslavice (evang. hřbitov) s Farním sborem Českobratrské
církve evangelické v Hodslavicích.
g) Smlouvu umožňující obci Hodslavice zrealizovat opatření
„Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ na parc. č. 23 a parc.č.
25 v k.ú. Hodslavice (katolický hřbitov) Římskokatolickou farností Hodslavice.
II. Rada obce z a m í t á
a) žádost p. Mikulákové, Hodslavice 308, na kompenzaci
úbytku vody v domovní studni S2 na základě posudku hydrogeologa vypracovaného firmou UNIGEO a.s., Ostrava-Hrabová,
ze kterého vyplývá, že prováděné průzkumné vrty ani následné jímání podzemní vody z vrtu HVH2 nebude ovlivňovat
hladinu podzemní vody ani vydatnost jmenované studny.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – poptávkou na
studii osazení zpomalovacích zařízení v obci Hodslavice na silnicích č. I/57 a č. II/483.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) sdělení cenové nabídky firmy SmVaK a.s., Šenov u Nového
Jičína na náhradní zásobování pitnou vodou bez možnosti
zajištění smluvním vztahem,
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b) právní posouzení advokátní kanceláře najaté pojišťovnou
DAS k a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce,
ve věci nepovolené stavby na obecním pozemku předat
podnět místně příslušnému stavebnímu úřadu k řešení dané
záležitosti,
c) průběžné plnění úkolů předcházející rady obce,
d) nabídku p. Vlastimila Rýdela, Hodslavice 39, o odprodeji
pozemku parc. č. 853/1 a 853/3 ostat. plocha komunikace a
předkládá nabídku zastupitelstvu obce k projednání,
e) program 22. zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 24.4.2014,
f ) žádost o opakované projednání stížnosti manželů Gerykových a Kudělkových k vybudovanému dětskému hracímu
koutku na dolním konci a předkládá ji zastupitelstvu obce
k projednání,
g) vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního
plánování a stavebního řádu, k záměru výstavby sociálního bydlení na parc. č. 146 v k. ú. Hodslavice.

USNESENÍ
ze 78. zasedání rady obce konaného
dne 24.4.2014 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 č. 13144016 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na akci „Hodslavice – posilové zdroje
vody pro obec – hydrogeologický průzkum“, podepsanou zástupcem fondu dne 14.4.2014.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Duben nás potěšil krásným, chvílemi téměř letním počasím a
sebral květnu kvetoucí třešně, zamilovaní se museli na 1. máje
líbat pod jabloněmi…
Na OÚ nám technickou správu posílilo sedm nových pracovníků na veřejně prospěšných prácích, placených v rámci dotace z ÚP. Jinak byl duben ve znamení přípravy nových projektů
a podání žádostí o dotaci na ně - nový vrt na posílení zdrojů
vody, výsadby hřbitovů, oprava budovy OÚ, více v usnesení
zastupitelstva.
1.4. zasedala po 76. rada obce (viz usnesení výše).
2.4. byla dokončena kontrola a předána závěrečná zpráva o
výsledcích kvality pitné vody v obecním vodou od Hygienické
stanice NJ, všechny výsledky odpovídají normám na pitnou
vodu. Kvalita vody je dlouhodobě hodnocena velmi dobře.
7.4. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti starostky, byla schválena smlouva o poskytnutí dotace na stavbu z ROP.
9.4. - odpoledne proběhla schůzka k přípravě strategického
plánu MAS Lašsko na MěÚ Nový Jičín za účasti starosty Nového Jičína, předsedy MAS Lašsko a starostky.
10.4. – jsme se ve škole mohli zapojit do „Jarního tvoření“ a
vlastnoručně si vyhotovit velikonoční ozdůbky, děkujeme škole za hezký nápad !
12.4. – proběhl tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu.
15.4. – byly podány žádosti o dotace z OPŽP na nový vrt a
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výsadby. Odpoledne zasedala po 77. rada obce (viz usnesení
výše).
17.4. – starostka se účastnila členské schůze Spolku pro obnovu venkova na krajském úřadě v Ostravě, odpoledne zasedala na OÚ kulturní komise.
24.4. – zasedalo v hasičské zbrojnici již po 22. zastupitelstvo
obce a zároveň proběhlo mimořádné 78. jednání rady obce viz
obě usnesení výše.
27.4. – jsme ve společenském domě, jako vloni, hostili amatérský divadelní soubor novojičínského gymnázia. Francouzská komedie „Dámský krejčí“ dobře pobavila všechny diváky,
škoda jen, že se jich nepřišlo podívat více.
29.4. – byla odeslána přihláška do soutěže Vesnice roku, na
Domorazu byla slavnostně zahájena stavba cyklostezky Nový
Jičín – Hostašovice, více ve článku uvnitř zpravodaje.
30.4. – se na sokolském hřišti slétly čarodějnice ze širokého
okolí a hezky se i s „obyčejnými“ návštěvníky společně poveselili. Děkujeme všem pořadatelům za zdařilou akci !

Technická správa hlásí
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V měsíci dubnu 2014 byly pracovníky technické správy obce
a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce prováděny následující práce: v prostoru zahrady základní
školy byla provedena instalace stolů a lavic venkovní učebny,
impregnačním nátěrem byly opatřeny dřevěné palisády na
výstavbu zážitkového chodníku na zahradě ZŠ, v prostoru u
zadní braky byla položena betonová dlažby a provedeno vyrovnání děr po výstavbě nového oplocení.
Dále pokračovaly v průběhu celého měsíce údržbové práce
na obecním vodovodu – odkopáním a úpravou hydrantových uzávěrů, zejména na hlavní větvi vedoucí po Záhumení
a v prostoru na Kůtě. Taktéž bylo provedeno navezení zeminy a její urovnání v prostoru přepadové šachty na Bařince a u
hydrantů na přivaděči vody ze Straníku v prostoru Muchových
mezí. Demontováno bylo staré nefunkční oplocení vrtu PV1
ve Straníku a opravena byla návozem recyklátu přístupová komunikace k tomuto vrtu. Stejně tak byl recyklát navezen na
cestu do Skály, hráz přehrady, za hasičárnou a na Straník.
Úklidové práce byly prováděny na obecních komunikacích
a příkopech, zameteny byly veškeré chodníky podél silnic,
opětovně byl proveden sběr odpadků v okolí státních silnic a
v okolí přehrady Kacabajka. Chodníky a betonová prostranství
včetně kurtů na Kacabaji byly ošetřeny postřikem proti růstu
plevele. Na vyřezané obecní polní komunikaci nedaleko Nových domků byla provedena výsadba 100 ks jabloní lesních.
Z důvodu suchého počasí byly vodou zality výsadby stromků
z podzimu 2013.
V prostoru centra obce byla provedena údržba keřových
porostů, pletí záhonů, odfrézování starých pařezů a dosadba
keřů u nákupního střediska, ,,Domověnky“ a u dětských prvků
na fotbalovém hřišti. Na sběrná stanoviště v obci byly rozmístěny nádoby na bioodpad.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Starostka obce H o d s l a v i c e podle § 32 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, o z n a m u j e:
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1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23.5.2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec jeden okrsek) je volební místnost v Základní škole a Mateřské škole Františka Palackého,
Hodslavice čp. 300 – učebna v přízemí, pro voliče bydlící v
Hodslavicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České
republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

VÝZVA
K ŠETŘENÍ S PITNOU VODOU
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Z důvodu enormně bezesrážkovému průběhu zimy
a dlouhodobě převládajícímu suchému počasí reálně
hrozí nedostatek vody pro dodávku do vodovodního řadu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem důrazně žádáme občany, aby pitnou vodou z obecního
vodovodu šetřili a nevyužívali jí k zalévání zahrádek, k napouštění bazénů, mytí automobilů apod.
Děkujeme za pochopení a respektování této výzvy.
V neděli 8. června 2014 v 10.30 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

Pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Na bývalou železniční trať
vyrazila těžká technika
t i s ková z p rá va

Na bývalou železniční trať z Hostašovic do Nového Jičína vyrazila v úterý 29. dubna 2014 těžká technika. Do podzimu by
povodní zničená dráha měla být přeměněna na cyklostezku.
Stezka povede Novým Jičínem, Mořkovem, Životicemi u Nového Jičína, Hostašovicemi a Hodslavicemi. Tyto obce budují
projekt společně a zástupci obcí také společně poklepali na
základní kámen stavby.
„Staveniště bylo předáno firmě 9. dubna. Dosud ale probíhaly přípravné práce. Kácely se stromy, likvidovaly se pleveHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

Výběrové řízení na dodavatele stavby trvalo díky zákonným
podmínkám tři měsíce. Tým, který realizaci cyklostezky připravoval, odvedl skvělou práci,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

le a náletové dřeviny, vytyčovalo se staveniště,“ uvedla Ivana
Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínské
radnice. Náklady na realizaci stavby dosáhnou 25 milionů korun. 85 procent způsobilých nákladů projektu uhradí dotace
Evropské unie z fondu ROP Moravskoslezsko.
„Z veřejné soutěže vzešla cena 25 milionů korun včetně DPH,
přičemž předpokládaná suma podle realizační projektové dokumentace byla téměř 42 milionů korun včetně DPH,“ uvedl
předseda svazku obcí a místostarosta Nového Jičína Přemysl
Kramoliš. Příprava stavby byla náročná. Téměř dva roky se vedla jednání s ministerstvem dopravy, Českými drahami (ČD) a se
Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), majiteli pozemků
pod kolejovým svrškem a nemovitostí u trati.
Svazek obcí má pozemky, na kterých staví cyklostezku, v nájmu od SŽDC za roční částku přibližně 260 tisíc korun. Po
splacení pěti ročních nájmů přejdou nemovitosti za souhlasu
vládních úřadů a příslušných ministerstev do majetku svazku.
Výjimkou je parcela v Hostašovicích, která byla ve vlastnictví
ČD. Tu již vloni svazek odkoupil do svého vlastnictví.
„Časově náročné bylo i vyřízení dotace na zhotovení projektové dokumentace a evropské dotace na samotnou stavbu.

Cyklostezka bude dlouhá téměř 10 kilometrů, bude široká
většinou asi 2,5 metru a měla by sloužit v některých rozšířených úsecích i chodcům. V zimě bude udržovaná jako běžecká
trasa. Její součástí bude pět krytých odpočívek se stoly, lavičkami a stojany na kola. V každé obci bude informační tabule s mapou, která bude upozorňovat na turistické atraktivity
dané lokality.

Zprávičky ze školičky…
Mgr. Petra Musilová

Mateřská škola má v provozu nové internetové stránky www.
zshodslavice.cz/mshodslavice. Najdete zde všechny potřebné
informace týkající se provozu školy. V kalendáři akcí najdete vše o připravovaných akcích v MŠ, v aktualitách můžete sledovat, co zajímavého Vaše děti ve školce zažily. Nechybí ani
fotogalerie. Věříme, že se Vám nové stránky mateřské školy líbí.

Máma, to je to nejkrásnější slovo na celém světě…
Slovo, které znamená lásku, porozumění, naději, oběti.

Mami, mám Tě moc rád!
Nejen tato slova uslyšíme při oslavě Dne matek 11. května
2014 od 14 hodin ve Společenském domě.
Program:

Zahájení
Vystoupení dětí z mateřské školy
Drobné občerstvení a předání dárků
Vystoupení dětí ze základní školy
Od 16 hodin koncert Komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského ke Dni matek

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, Obec Hodslavice

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014
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Jaro ve třídě Kuřátek
Jaro už nám pomalu klepe na dveře, příroda se probouzí.
Příroda se probouzí je také název tématu, o kterém jsme si ve
třídě Kuřátek povídali od 24.3- 4.4.2014. Kromě jiného jsme
se učili poznávat jarní kytičky. Čekal nás moc zajímavý pokus.
Vodu jsme obarvili potravinářským barvivem na červenou,
zelenou, žlutou, modrou a oranžovou. Do každé barvy jsme
vložili kytičku bílých chryzantém a čekali jsme co se bude dít.
Bylo to napínavé. Jako první jsme pozorovali, co se děje s kytičkami v modré vodě - začaly se zabarvovat modře. Druhý den
ráno už byly všechny kytičky krásně obarvené. Dětem se pokus moc líbil.

Den Země ve třídě Berušek
V úterý 22.4.2014 proběhl ve třídě Berušek Den Země. S dětmi jsme si povídali o tom, jak se třídí odpad, proč se rozděluje, jak a proč se staráme o přírodu. Děti přemýšlely, co přírodě
škodí a čím jí naopak můžeme pomoci. Pak už nás čekalo vy-
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rábění. Nejprve si děti roztřídily víčka z PET lahví na jednotlivé
barvy. Z nich jsme vytvořili planetu Zemi a kolem ní naše ruce,
které planetu chrání. Dětem se práce líbila a výsledný výrobek
určitě stojí za to.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Viktor Petrskovský

Velikonoční noc pro děti ŠD – Mgr. Markéta Mřihladová
Na noc ze 4. - 5. dubna 2014 se děti ZŠ Hodslavice, které
navštěvují školní družinu, těšily už dost dlouho. Strávily noc
v herně školní družiny ve spacích pytlích na matracích, což
bylo pro ně malé dobrodružství. Dostavilo se 43 dětí.
Sešli jsme se již v 17 hodin u školy a po stopách „velikonočního zajíčka“ jsme postupovali k pokladu. Ten byl dobře ukryt a
lákal svým obsahem: byla to barevná čokoládová vajíčka. Než
děti došly k cíli, plnily různé úkoly sportovního a vědomostního obsahu. Následovala večeře ve školní jídelně a pak děti tvořily velikonoční zajíčky z papírových ruliček. Hotové výrobky si
vystavily na okně školní jídelny. Večer pokračoval již v prostorách školy „stezkou odvahy“, kterou pro ně připravila děvčata
z 5. a 6. třídy. Potmě a s odvahou se děti snažily plnit další úkoly s odměnou. Velikonoční setkání bylo zakončeno „pohádkou
na dobrou noc“ a pak už všichni znaveně usnuli.
Ráno byl v 7 hodin budíček a sobota pokračovala rozcvičkou,
snídaní a poté děti zdobily perníková vajíčka. Napekly je pro
ně paní vychovatelky. V 9 hodin si pro své ratolesti přicházeli rodiče, kterým děti sdělovaly své zážitky z velikonoční noci
v prostorách školy.
Přírodovědný kroužek v akci - Mgr. Alena Kulíšková
Ve středu 9. 4. jsme měli kroužek trochu jinak. Maminka Radana Bajorková nám domluvila zajímavou návštěvu. Paní Jolana Kostejnová je osoba, která doma chová spoustu zvířat a
byla tak laskavá, že nám do kroužku některé přinesla ukázat.
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Mohli jsme si pořádně prohlédnout a sáhnout si na mladou
sovu pálenou Rozárku, na agamu, achatiny a jiné živočichy. Viděli jsme v lihu naložené škrkavky a tasemnici. Vysvětlili jsme
si, že jsou to cizopasníci a mohou je mít všechna zvířata okolo
nás včetně našich mazlíčků doma. Protože pohled na ně nabyl vůbec příjemný, budeme si je raději pamatovat pouze ze
sklenic s lihem, a proto budeme dodržovat důsledně hygienu,
abychom neměli vlastní zkušenost s těmito parazity.
Povídání bylo velmi poutavé a poučné, paní Jolana si pro nás
připravila i pracovní listy.
Ještě jednou děkujeme, že za námi přijela, a budeme se těšit
na setkání někdy příště.
Mc Donald´s cup – Kateřina Hubeňáková
Dne 9. 4. jelo 8 chlapců ze 4. a 5. třídy do Frenštátu pod Radhoštěm, kde proběhlo základní kolo v Mc Donald´s cupu. Do
skupiny nám byly přiděleny družstva ze Štramberku a ZŠ Frenštát – Tyršova. Obě družstva jsme s přehledem porazili, a zajistili jsme si tak postup do semifinále. I když už jsme postup
měli jistý, přeci jenom jsme chtěli z turnaje odjet s absolutním
vítězstvím…. To se nám však nepodařilo. Ve finálovém zápase jsme podlehli ZŠ Frenštát – Záhunní. Velkou oporou nám
byl brankář Šimon Kudělka a skvělí útočníci Petr Knápek a Jan
Horák. Poděkování ale patří všem zúčastněným a přeji hodně
štěstí v dalším kole! J

Den Země

Řemeslo má zlaté dno – Mgr. Viktor Petrskovský
Ve středu 9. 4. 2014 se osmá třída vypravila na přehlídku řemesel, která se uskutečnila na SOU Kopřivnice. Společnost jim
dělali také osmáci z Mořkova a Veřovic. Žáci si v rámci této akce
mohli zjistit, vyzkoušet, co různá hlavně technická řemesla obnášejí, jaká je jejich náplň práce a co vše je potřeba zvládnout,
aby se člověk stal třeba dobrým instalatérem či kvalitním tesařem apod. Tato prohlídka se jim snažila pomoci při výběru
střední školy, na kterou se budou hlásit příští rok. Většina žáků
byla s návštěvou spokojena a některé natolik přesvědčila, že již
teď mají o svém budoucím povolání jasno.
Turnaj v miniházené – Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 11. 4. se žáci 5. třídy zúčastnili dalšího kola turnaje v Novém Jičíně v miniházené. Děti se utkaly s jedním družstvem
z Nového Jičína ze ZŠ Jubilejní a s dvěma družstvy ze ZŠ Veřovice. Děti bojovaly ze všech sil, ale favorita kola ZŠ Jubilejní
neporazilo ani jedno družstvo. Naše dvě nasazená družstva
Hodslavjáci a Hodslavice 2 se umístila na 5. a 3. místě. Čeká nás
ještě jedno kolo…budeme pilně trénovat, abychom v dalším
kole dosáhli lepšího umístění! J
Jarní tvoření – Mgr. Renata Pernická
Příjemné odpoledne strávili určitě ti, kteří 10. dubna 2014 nezaváhali a zavítali do naší školy na JARNÍ TVOŘENÍ. Vyzkoušet
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si tak mohli netradiční práci s papírem- quilling, enkaustiku,
pletení z papíru, ale také mohli tvořit z keramické hlíny či plést
pomlázku nebo jen tak si vykouzlit velikonoční květinovou
vazbu. Poděkování patří všem učitelům ZŠ, ale i p. Mečiarovi,
Petře Mikulcové a Ing. Zdeňce Škařupové za pomoc na této
akci.

Škola volá

Biologická olympiáda – Mgr. Alena Kulíšková
Biologická olympiáda je soutěž, ve které se žáci naší školy zúčastňují pravidelně. V posledních letech je velmi obtížná. Žáci
musí nastudovat téma (letos bylo téma zaměřeno na světlo a
barvy v přírodě, studijní materiál měl 89 stran), vypracovat samostatný vstupní úkol a pak v okresním kole změřit vědomosti
v testu, v praktickém úkolu a v poznávačce rostlin a živočichů.
A jaké byly výsledky našich žáků v okresním kole?
Ve starší kategorii soutěžilo 42 žáků a Dominika Kalichová se
umístila na pěkném 19. místě. Osmačky Zuzana Bílková a Kristýna Čípová se umístily na 34. a 35. místě. V kategorii mladších
žáků – žáků z 6. a 7. třídy byly výsledky daleko lepší a slibují do
budoucna možná i úspěchy, kterých jsme dosahovali v minulosti.
Aneta Indráková se umístila na vynikajícím 7. místě, Kateřina
Muchová byla 15. a Jiří Mičulka byl 16.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do
dalších soutěží přejeme plno studijních úspěchů.
Návštěva zámku Kinských – Mgr. Renata Pernická
Na Šedivé úterý 15. 4. 2014 se 6. třída vydala do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.
Tentokrát jsme nejeli jen na názorně zaměřený lektorský
program, ale chtěli jsme také soutěžit o krásné ceny v soutěži
Pěstujeme obilí, meleme mouku, pečeme chléb…. Jak složitá
cesta vede od zrníčka k bochníku chleba na našem stole jsme
si všichni uvědomili až na výstavě. Šesťáci si vyzkoušeli, jak se
seje obilí, nabrousili srp, naučili se poznávat obiloviny a umleli
si pravou mouku. V rámci výtvarné výchovy si někteří namalovali i obrázky v mouce. Poté následovala samotná soutěž, ale
její výsledky se dovíme až po Velikonocích.
Na závěr jsme nakoukli na jarní expozici domácích zvířátek,
drobných velikonočních ozdob a květin.
Zámek Kinských stojí rozhodně za zhlédnutí!
Hodslavské děti se také hýbou! – Mgr. Alena Kulíšková
Také máte pocit, že je ve vesnici vidět málo dětí běhat a sportovat? Nedávno mi jeden žák z deváté třídy řekl: „Včera jsem
jezdil odpoledne po uličkách na bruslích a nikoho jsem nepotkal. Kde všichni jsou?“
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Já si také tuto otázku kladu a z toho důvodu jsme se dohodli
ve škole, že se zapojíme do akce
a budeme plnit
Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského
výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má
dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol
po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných
pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a
edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády.
Cílem Olympijského víceboje je zapojit do všech šesti disciplín co nejvíce žáků školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků
a následně je společně s údaji žáka vloží do online systému na
webových stránkách projektu.
Cílem plnění povinných disciplín NENÍ co nejlepší výkon, ale
splnění každé disciplíny se snahou provést ji co nejlépe. Nehodnotí se výsledek, ale účast.
A ZDE JSOU POVINNÉ DISCIPLÍNY
1. Skok daleký z místa
2. Běh na 60 m / člunkový běh 4 × 10 m (možnost výběru)
3. Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň)
4. Hluboký předklon
5. Výdrž ve shybu / shyby (možnost výběru)
6. Hod kriketovým míčkem
Schválně. Pokuste se doma společně se svým dítětem splnit
některou z disciplín. Třeba jen obyčejný předklon s dotykem
špiček bez krčení kolen. Možná budete překvapeni stejně jako
já, když tento cvik po dětech vyžaduji. Splní jej asi 30% našich
dětí a to úplně špatně. Pokuste se nám pomoci a podpořte pohybové aktivity dětí.
Den Země – Mgr. Hana Horáková
V úterý 22. dubna jsme na naší škole „oslavili“ Den Země celoškolní soutěží ve sběru starého papíru. V osm hodin se sešly
všechny třídy na asfaltovém hřišti za školou, odkud proběhl
start celé akce. Žáci měli na sběr starého papíru jen 2 hodiny.
A kolik zvládli nasbírat? Neuvěřitelných 3 391 kg!! Nejlepšími
sběrači (v přepočtu na jednoho žáka třídy) se stali žáci z osmé
třídy, kteří nasbírali 58 kg na 1 žáka. Na druhém místě se umístili žáci deváté třídy – 37 kg na 1 žáka (a to někteří byli na přijímacích zkouškách) a na třetím místě skončili naši šesťáci – 29
kg na 1 žáka. Výsledky sběru jednotlivých tříd se započítávají
do celoroční soutěže, ve které bude hlavní výhrou finanční příspěvek na školní výlet třídy.
A jaká byla odměna pro výherce? Sladká. Velký dort od paní
Hromádkové Hedviky, které tímto děkujeme za upečení.
Projekt ,,Škola volá“ – Mgr. Eva Hegarová
Škola opět zavolala na předškoláčky, aby přišli na třetí lekci
projektu ,,Škola volá“. Ve čtvrtek 25. dubna bylo setkání zaměřeno na rozvoj matematických představ – čísel 1 – 6 (spojení
číslo a počet), orientaci v prostoru, geometrické tvary a pravolevou orientaci. Děti přivítala ve škole veverka Zrzečka, která
s nimi zazpívala písničku, potom zadávala úkoly, které předškoláci s radostí plnili. Všem dětem se podařilo správně splnit
zadané úkoly a sladkou odměnu si děti odnesly domů. Všichni
se těší na květen, až přijdou na poslední setkání do školy i s rodiči.
Natáčení rozhlasové reportáže o čápu bílém
– Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 24. dubna zažily děti z páté třídy netradiční výuku přírostrana 9

Natáčení rozhlasové reportáže o čápu bílém
dovědy. Cílem vyučovací hodiny bylo žáky seznámit s čápem
bílým. A v čem byla hodina netradiční? Při natáčení předešlé
reportáže o různých měřeních v rámci projektu s Ostravskou
univerzitou si paní redaktorka všimla, že v blízkosti naší školy
hnízdí čápi. A napadlo ji, že by mohla o této zajímavosti také
natočit reportáž. V průběhu vyučovací hodiny, kdy děti plnily
různé úkoly, paní reportérka pokládala dětem různé otázky,
které směřovaly k tomu, aby se děti vyjádřily, jaké jsou výhody
vesnické školy oproti škole městské. Po prvotním ostychu se
děti nakonec pěkně rozpovídaly a výslednou reportáž si určitě
rádi poslechneme.J
Pohádkový les – Bc. Petra Pavlíková
Dne 23. května zveme všechny děti s rodiči na tradiční pohádkový les. Start bude probíhat od 15 do 17h na výletišti
Zrzávky. Páteční odpoledne bude
plné her, soutěží a překvapení.

Sokolský tábor
T.J. Sokol Hodslavice

Oznamujeme, že se uskuteční sokolský tábor v termínu od
soboty 5. 7. do soboty 12. 7. 2014.
Předběžní zájemci se mohou hlásit na tel. č. 556 750 237 (Eliška Janská, 732 320 788 (Irena Vytejčková).

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Všichni fotbaloví fanoušci se konečně
dočkali, když po dlouhé zimní přestávce
se naplno rozeběhla fotbalová soutěž.
V neděli 6. 4. zajíždělo družstvo mužů
do Veřovic, kde sehrálo svůj letošní první
mistrovský zápas. Úvod zápasu byl zprvu vyrovnaný, ovšem po naší chybě se
z úvodního gólu brzy radovali domácí.
Avšak radost jim netrvala dlouho, když
se během krátké chvíle prosadili Vašek Minář a Lukáš Kudělka
a rázem se skóre otočilo a do poločasu zůstalo neměnné. A
do kabin odcházela obě mužstva za stavu 1:2 pro naše barvy.
Druhý poločas začal pro nás dobře, po úvodním tlaku jsme se
dostali do mnoha gólových příležitostí, ovšem gól se nám nepodařilo vstřelit. Nejblíže k němu měl Jan Kudělka, který balon
poslal pouze do levé tyče.
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Opět se potvrdilo ono staré otřepané pravidlo: nedáš, dostaneš, které tentokrát opravdu platilo. Ihned po naší velké šanci,
kterou zastavila až tyč, rozjeli domácí rychlou akci a dokázali
stav zápasu vyrovnat. Domácí posíleni touto trefou převzali
iniciativu a byli to oni, kdo hrozili zejména z pravé strany. Po
zaváhání naší defenzívy v 70. minutě se radovali z gólu, do
konce utkání se domácí prosadili z pokutového kopu a upravili
stav na konečných 4:2.
Další utkání čekalo muže v sobotu 12. 4., kdy na domácím
hřišti přivítali mužstvo z Rybího. Fotbal se hrál velmi pohledný
s množstvím šancí na obou stranách hřiště, avšak chvíli před
poločasovým hvizdem sudího se prosadili hosté a dalekonosnou střelou se ujali v zápase vedení 0:1. Za tohoto stavu se šlo
také do kabin. Druhý poločas byl skoro totožný s poločasem
prvním. Byl k vidění pohledný fotbal a domácí fanoušci i hráči
se dočkali vyrovnávacího gólu, který vstřelil Vašek Minář. Tento
výsledek se do konce utkání již nezměnil a oba týmy se spravedlivě podělily o body za remízu 1:1.
V pátek 18. 4. měli sehrát své první utkání i naši nejmenší.
Avšak kvůli špatnému počasí byl zápas mladší přípravky s Kateřinicemi odložen.
V sobotu 19. 4. se konalo jedno z prvních derby, když mužstvo mužů jelo do Životic změřit síly s Mořkovem „B“. V tomto
zápase byla k vidění hromada nepřesností a chyb. Po našem
bezzubém výkonu jsme zaslouženě Mořkovu podlehli 2:0.
Ve čtvrtek 24. 4. sehrála mladší přípravka mistrovský zápas
ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde si zastřílela a tamní mužstvo
porazili vysoko 6:13.
Mužstvo mužů chtělo napravit své zaváhání a chtělo také
zlepšit svůj dojem z předchozího utkání. Zápas, který sehráli
v sobotu 26. 4. na domácím hřišti proti Vlčovicím-Mniší „B“, se
jim velmi podařil. Fotbal to byl opravdu pohledný a akce střídala akci. Hosté se k vážnějším šancím nedostávali a iniciativa
byla na našich kopačkách. Po neproměněných šancích, které
jsme si připravili, se zdálo, že vstřelit gól je nemožné. To ovšem
nechtěl připustit Radim Hromádka a dalekonosnou střelou po
zemi překonal hostujícího brankáře a poslal náš tým do vedení
1:0. Tento stav zůstal až do poločasu. Druhá půle se nesla ve
stejném duchu jako půle první. Po krásné akci v 54. minutě se
šikovně uvolnil Jan Mička a svůj nájezd na brankáře proměnil
v druhý gól. Další gól na sebe nenechal čekat a po krásné akci,
kterou založil Radim Hromádka, se z gólu radoval Vašek Minář.
Tento krásný výsledek s nulou na konci jsme neudrželi a v posledních sekundách zápasu se ze standardní situace prosadili
také hosté a zpečetili konečný stav na 3:1.
V neděli se do soutěže zapojili také mladší žáci, kteří přivítali
lídra tabulky Čeladnou. Před zápasem zavítal do kabiny pan
Prousek, který pronesl pár slov k našim mladým fotbalistům a
také jim předal věci s fotbalovou tematikou. Utkání samotné
bylo zprvu vyrovnané, na naší straně bylo mnoho neproměněných šancí, a to se nám nakonec stalo osudným. Konečný stav
byl 2:9, když oba naše góly obstaral Lukáš Bartoň.
Mladší přípravka:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

18.4.

17:00 FK Hodslavice

Kateřinice

Odl.

24.4.

17:00 Frenštát „B“

FK Hodslavice

6:13

2.5.

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

4:13

6.5.

16:30 FK Hodslavice

Rybí

:

9.5.

17:00 FK Hodslavice

Starý Jičín

:

18.5.

10:00 Rybí

FK Hodslavice

:

22.5.

17:00 Mořkov

FK Hodslavice

:
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30.5.

17:00 FK Hodslavice

Frenštát „B“

:

6.6.

16:30 Kateřinice

FK Hodslavice

:

14.6.

10:00 Starý Jičín

FK Hodslavice

:

Mladší žáci:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

27.4.

10:00 FK Hodslavice

Čeladná

2:9

3.5.

14:00 Hostašovice

FK Hodslavice

3:2

11.5.

10:00 FK Hodslavice

Tichá

:

18.5.

10:00 Lichnov

FK Hodslavice

:

25.5.

10:00 FK Hodslavice

Lubina

:

1.6.

15:00 Veřovice

FK Hodslavice

:

8.6.

10:00 FK Hodslavice

Hukvaldy

:

Muži:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

6.4.

15:30 Veřovice „B“

FK Hodslavice

4:2

12.4.

16:00 FK Hodslavice

Rybí

1:1

19.4.

16:00 Mořkov „B“

FK Hodslavice

2:0

26.4.

16:00 FK Hodslavice

Vlčovice-Mniši „B“

3:1

4.5.

16:30 Straník

FK Hodslavice

5:2

10.5.

16:30 FK Hodslavice

Ženklava

:

17.5.

17:00 Štramberk

FK Hodslavice

:

24.5.

17:00 FK Hodslavice

Lubina

:

7.6.

17:00 Tichá „B“

FK Hodslavice

:

14.6.

17:00 FK Hodslavice

Hostašovice

:

Obec Hodslavice pro vás připravila 2 soutěže a to:

SOUTĚŽ O ZLATÝ TRUHLÍK HODSLAVIC
a

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU HODSLAVIC
Soutěže jsou věnovány všem občanům Hodslavic.
Pro soutěž o zlatý truhlík stačí pořídit
fotografie svého nejhezčího květinového
truhlíku, popřípadě celé výzdoby oken. V této
soutěži smí jeden účastník poslat jen jednu
fotografii.
V soutěži o nejkrásnější zahradu může účastník
poslat až 3 fotografie své zahrádky.

Všechny fotografie posílejte do 20.6. 2014 na adresu
obec@hodslavice.cz
V mailu uveďte své jméno, příjmení a číslo domu. Fotografie budou 21.6.2014
umístěny na webových stránkách obce a pro jednotlivé fotografie mohou všichni
návštěvníci stránky hlasovat až do půlnoci 26.6.2014.
Porota poté z pěti fotografií s největším počtem hlasů (z každé kategorie),
vybere konečné vítěze.
Vítězové budou vyhlášeni na Dni obce Hodslavice dne 28.6.2014 a získají
poukázky na nákup v hodslavských květinářstvích ve výši 1 000Kč.
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Dovolujeme si Vás pozvat
na výbornou pizzu
pečenou přímo v peci
v Hospůdce na Dolním.
Pizzu si můžete sníst přímo
v hospůdce,
anebo si ji odnést domů v krabici.
Více informací najdete na našich
facebookových stránkách.
Těšíme se na Vás
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v květnu 2014:
50 let Pavlína Schindlerová • Jaroslav Kudělka
55 let Rostislav Bartoň
60 let Libuše Jašková • Aleš Kulíšek
Jiří Pavelka • Věra Hromádková
65 let Miroslav Turek • Peter Zahradníček
70 let Jan Toman • Jana Franková • Martin Repta
Anna Turková • Zdeněk Frydrych
75 let Marie Mikudová • Josef Toman
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci dubnu se narodili Eliška Svobodová a Štěpán
Vyčichl. Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V měsíci dubnu jsme se rozloučili s panem Janem Pleškem, paní Žofií Hubeňákovou a paní Růženou Macháčovou.

autorka: Kristýna Koulová 1. třída ZŠ

Dění v obci ve fotografiích

Den Země ve třídě Berušek

Den Země ve třídě Berušek

FK Hodslavice

FK Hodslavice
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