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ÚVODNÍ SLOVO
Sociální služby – co se za tímto pojmem skrývá ?
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

V

ážení spoluobčané,
každý z nás se může dostat do svízelné životní situace,
kdy bude potřebovat pomoc, kterou ti nejbližší nebudou
moci poskytnout. Řešením je využít sociálních služeb. Víte, co
všechno se ukrývá za slovy sociální služby?
Jde o celou řadu odborných pracovišť a týmů zkušených
pracovníků. Nejznámější z nich jsou občanské poradny,
pečovatelské služby, domovy pro seniory, osobní asistence aj.
Sociální služby upravuje zákon o sociálních službách, který
obsahuje zejména podmínky poskytování pomoci a podpory
osobám v nepříznivé životní-sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb a příspěvku na péči. Každý má nárok na
bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o
možnostech řešení nepříznivé sociální situace.
Kdo služby poskytuje? Zejména obce a kraje, nestátní neziskové organizace. Všichni poskytovatelé jsou registrováni na krajském úřadu a samozřejmě musí splňovat a dodržovat spoustu
přísných kritérií a požadavků. Jednotlivé sociální služby mají
jasně vymezeno, komu služby mohou poskytnout, za jakých
podmínek a kolik můžou za poskytnutí služby požadovat. Zda
je vše jak má být, kontroluje stát.
Co to stojí? Některé sociální služby se poskytují zadarmo,
některé jsou s částečnou nebo úplnou úhradou. Služby také
rozlišujeme na pobytové (ubytování v zařízeních sociální
péče), ambulantní (osoba dochází nebo je doprovázena
k poskytovateli služby) a na terénní (poskytnutí sociální sužby
v domácnosti osoby).
Sociální služby umí řešit náročné životní situace, ale občas je
nutné zkombinovat dvě nebo více služeb, nebo službu a pomoc rodiny tak, aby byla zabezpečena komplexní a řádná péče.
V tomto případě lze žádat o příspěvek na zaplacení pomoci,
kterou jim poskytne sociální zařízení např. terénní služby, jejíž
zaměstnanci přijedou až domů, anebo náleží osobě blízké,
která o potřebného pečuje.

Kam se obrátit? Můžete se informovat na obecním úřadě
u p. Elišky Janské, tel. č. 556 750 237, odborné informace
obdržíte u sociálních pracovnic Městského úřadu v Novém
Jičíně, v úřední dny a hodiny, na odboru sociálních věcí,
oddělení sociální (Nový Jičín, Divadelní 1):
Bc. Alena Figarová, tel. 556 768 295, Bc. Šárka Loskotová tel
556 768 265, p. Lenka Juríčková, tel. 556 768 291, Mgr. Hana
Sladká, tel. 556 768 339.
Podrobnější informace a možnosti jak řešit konkrétní situace
se můžete dozvědět na besedě o sociálních službách
ve středu 26. února 2014 v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Přednášet bude paní Mgr. Daniela Susíková,
vedoucí sociálního oddělení odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Novém Jičíně.
Srdečně Vás zveme.

Vážení spoluobčané,
naše obec je zapojena do projektu města Nový Jičín financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost „Nový Jičín – vstříc sociálním službám“, který je
zaměřen na vytvoření efektivního systému sociálních služeb
v Novém Jičíně a okolí. Jeho cílem je průběžné zkvalitňování
sociálních služeb poskytovaných v našem regionu, proto je
pro nás potřebné znát Vaše současné i budoucí potřeby a
vědět, jakou případnou podporu byste uvítali. Prosíme Vás o
vyplnění několika otázek, které následně zpracujeme, vyhodnotíme a s jejichž závěry budeme dále pracovat v rámci procesu plánování sociálních služeb.
Dotazníkové šetření Mapování sociálních potřeb občanů
bude probíhat od 3.2.2014 do 26.2.2014 a zúčastníte se ho
vyplněním dotazníku na odkazu umístěném na webových
stránkách naší obce. V písemné podobě bude dotazník

k dispozici na besedě o sociálních službách ve středu
26.2.2014 v hasičské zbrojnici (od 16:00 hodiny).
Sběrné boxy a dotazníky budou také rozmístěny: na obecním úřadu, v prodejně Jednoty (nákupní středisko), v
prodejně Hrušky, v prodejně na dolním konci.
Moc Vám děkujeme za Vaši ochotu.

USNESENÍ
ze 72. zasedání rady obce konaného
dne 21.1.2014 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) finanční dar ve výši 7 000 Kč Cimbálové muzice Trojačka na
činnost v r. 2013,
b) dohodu o umožnění výkonu trestu obecně prospěšných
prací v obci Hodslavice na rok 2014,
c) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace na rok 2014,
d) finanční dar ve výši 2 000 Kč Centru pro zdravotně postižené MSK o.p.s. Ostrava, detašované pracoviště Nový Jičín – Občanská poradna Nový Jičín na poskytování sociálních služeb,
e) pojistnou smlouvu – sdružené pojištění souboru vozidel
s Českou pojišťovnou a.s. Praha,
f ) připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ u příležitosti připomenutí 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu - dne 10. 3. 2014,
g) žádost paní Ing. Kamily Grešákové Kotalové na bezplatný
pronájem společenského domu a osvobození od povinnosti
uhradit spotřebu energie za akci „Vánoční rozjímání“ konanou
dne 29.12.2013.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžně plnění úkolů předešlých rad obce,
b) nabídku firmy 4M Rožnov pod Radhoštěm na výstavbu
metropolitní optické sítě a její provozování v obci a předkládá
zastupitelstvu obce s doporučením k využití,
c) žádost pana Zdeňka Kudělky, Hodslavice čp. 37, o sjednání
nápravy a pověřuje stavebního technika řešením žádosti,
d) vyjádření správce toku Zrzávky Lesy ČR a.s. Frýdek-Místek
a pověřuje stavebního technika řešením žádosti p. Martiny
Hubrové, Hodslavice čp. 142, a předložením odhadu nákladů
a postupu opravy koryta vyústění kanalizace v korytě potoka
na dalším jednání rady obce,
e) nabídku výstavby podporovaných bytů v obci Hodslavice
s využitím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
výstavby podporovaných bytů“ na pozemku za nákupním
střediskem a předkládá nabídku k projednání komisi pro investice ke zvážení pro začlenění do plánu investic na rok 2014,
f ) oznámení o vnitrostátní fúzi sloučením družstev JEDNOTA,
spotřební družstvo v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně,
g) náklady na ostatní dopravní obslužnost okresu Nový Jičín
pro obec Hodslavice na rok 2014 ve výši 86 649 Kč,
h) žádost p. Mikulákové o prověření a kompenzaci úbytku
pitné vody ve vlastním zdroji v souvislosti s prováděnými geo-

logickými průzkumnými vrty a pověřuje stavebního technika
zjištěním a posouzením změny vydatnosti soukromého zdroje
a návrhem řešení k dalšímu jednání rady obce.
Další jednání rady obce č. 73: 11.2.2014 v 15:30 hod. na OÚ.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Leden – letos ke smůle dětí, lyžařů a bruslařů téměř bez sněhu a ledu, pro obec však bez problémů s odklízením sněhu.
Plesy a valné hromady spolků rozjely společenskou sezónu a
na obci jsme naplánovali, co v letošním roce zařadíme do rozpočtu, jehož návrh najdete dále ve zpravodaji a taká na úřední
desce obce, na našem webu a bude projednán na zasedání
zastupitelstva.
4.1. proběhla v obci Tříkrálová sbírka, více v článku dále ve
zpravodaji,
9. a 10.1. proběhlo školení a seminář k plánování sociálních
služeb na MěÚ N.Jičín pro starosty a pracovníky OÚ, spolu se
starosty okolních obcí se jej zúčastnila starostka a referentka
OÚ,
11.1. valná hromada Klubu českých turistů Hodslavice na
Fojtství,
17.1. valná hromada SDH Hodslavice v hasičské zbrojnici,
21.1. odpoledne zasedala po 72. rada obce viz usnesení výše,
23.1. na MěÚ v Novém Jičíně proběhlo další jednání Rady
svazku Cyklostezka za účasti starostky,
25.1. ples Klubu důchodců ve společenském domě – videoreportáž najdete na webu obce,
26.1. v evangelickém kostele proběhla ekumenická bohoslužba celebrovaná oběma našimi pány faráři, o krásný hudební doprovod se postarala evangelická mládež,
28.1. zasedal finanční výbor a spolu s investiční komisí projednali návrh rozpočtu (dále ve zpravodaji) a seznam investičních akcí na rok 2014, které budou předloženy ke schválení
zastupitelům na únorovém zasedání,
29.1. starostka se zúčastnila setkání starostů v rámci ORP
Nový Jičín s vedením města Nový Jičín a pracovníky MěÚ, při
kterém byli zástupci obcí obeznámeni s novými legislativními
předpisy, s projektem meziobecní spolupráce a s nabídkou sociálních služeb v našem regionu.

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

V měsíci lednu 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 hřiště za základní školou byl proveden výkop pro novou základovou zídku, na niž
bude provedena instalace záchytných síti k ochraně budovy
bývalých školních dílen při hrách na hřišti. V prostoru školní
zahrady bylo provedeno smýcení stromu ohrožujícího přívodní kabel a rozvezena byla mulčovací kůra pod keři a stromy.
Ořez keřů byl proveden v prostorách zahrady mateřské školy.
Některé svažité místní komunikace byly pro zlepšení schůdnosti a sjízdnosti posypány drceným kamenivem. Drobné
opravářské práce byly provedeny v objektu zdravotního střediska a mateřské školky, vyklizeno a opraveno bylo propad-

Zveme Vás na 21. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 20.2.2014 v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

strana 2

liště v sále společenského domu. Zcela byly vyklizeny půdní
prostory budovy OÚ pro případné zateplení stropu. Opraveno
bylo některé dopravní značení na místních komunikacích, proveden byl sběr odpadků v okolí státní silnice a místních komunikací a v korytě vodního toku Zrzávka na katastru obce.

Usnadněte si platby poplatků . . .
Marie Pavlátová, ekonomka

možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu.
Nemusíte osobně chodit, čekat ve frontě a lístky na popelnice Vám doručíme osobně nejpozději před 1. 4. 2014.
(Lístky na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději před 1. 4. 2014. Pro připomenutí neváhejte a napište na
mail – pokladna@hodslavice.cz.)
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31. 3. 2014.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2014.

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte

pokračování na straně 4

Návrh rozpočtu na rok 2014
M g r. Pa vl a Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

PŘÍJMY
Pol.

Název

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1112

VÝDAJE
v tis Kč

OdPa

Třída 5 - běžné výdaje

3 300

2212

Silnice

Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti

300

2219

cyklostezka

74

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů

350

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

87

1121

Daň z příjmů právnických osob

3 300

2229

ostatní v silniční dopravě( přechod u ZŠ)

1211

Daň z přidané hodnoty

7 200

2310

Pitná voda

1122

daň za obec

151

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

690

3113

Základní školy - příspěvek provozní

1341

Poplatek ze psů

48

3314

Činnosti knihovnické

1343

Poplatek za užívání veř.prostr.

15

3319

Ostatní záležitosti kultury

310

1351

Odvod z loterií

70

3392

Společenský dům

300

1355

odvod z VHP

20

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

230

1361

Správní poplatky

20,4

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

280

1511

Daň z nemovitostí

550

3612

Bytové hospodářství

320

4112

Neinv.přij.dotace -na výkon státní správy a školství

472,6

3613

Nebytové hospodářství

300

4116

Neinvestiční transfery- úřad práce

360

3631

Veřejné osvětlení

650

4121

nein.transferyod obcí

9

3632

Pohřebnictví

4134

Převody z rozpočt.účtů

170

3635

Územní plánování

120
980

Třída 2- nedaňové příjmy

v tis Kč
250

265
1 725
300
2 500
80

20

3639

Komunální služby

1 725

3713

Změny technologií vytápění

Knihovnické služby

4

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

800

3319

Záležitosti kultury

20

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň(mzdy ÚP 468 tis)

300

3392

Společenský dům

35

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

160

3612

Bytové hospodářství

175

6112

Zastupitelstva obcí

1 380

3613

Nebytové hospodářství

320

6171

Činnost místní správy

4 000

3632

Pohřebnictví

10

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky

3639

Komunální služby

25

6320

Pojištění majetku

90

3722

Komunál.odpady

140

6330

Převody fondům

170

5512

Hasiči

7

6399

Ostatní fin.operace-daň za obec

151

6171

Místní správa

20

6310

Příjmy z úroků, dividend

60

2310

Pitná voda

3314

Příjmy celkem

19 567

Výdaje celkem

3 565

FINANCOVÁNÍ
pol.
8115
8123

název

v tis Kč

změna stavu na BÚ( navýšení)
Splátky úvěru Spol.dům a Energetické úspory
financování celkem
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140

16 002

rozdíl mezi příjmy a výdaji
Projednáno finančním výborem dne 28.1.2014

20

2 064
1500,6

3 565
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Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Platba poplatku za odpad se v letošním roce nemění, činí
430,- Kč za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol 558, variabilní symbol uvádějte 1337000xxx (za xxx
doplníte své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před
číslem uvedete nulu).
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31. 3. 2014 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 225 Kč za osobu a do 30. 9. 2014
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do
31. 3. 2014 a 860 Kč do 30. 9. 2014).
Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické
péče – LDN), nebo snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo
místo trvalého pobytu o 100 Kč na osobu a rodiny s více než 2
nezaopatřenými dětmi o 100 Kč na osobu, musíte nejpozději
do konce března doručit na podatelnu OÚ žádost o snížení
platby nebo žádost o osvobození od platby.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo
stáhnout na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby poplatků. Žádostem doručeným po 31. 3. 2014 nelze přihlížet.
Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné).
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte 556 750 237 nebo pište na e-mail ekonom@hodslavice.cz.

Tříkrálová sbírka
Martina Sváčková

V sobotu 4.1.2014 proběhla Tříkrálová sbírka v Hodslavicích.
Děkujeme všem, kteří se aktivně účastnili organizace a průběhu sbírky, zvláště dětem - třem králům a jejich dospělému
doprovodu.
Velké poděkování patří také Vám, kteří jste koledníky vlídně
přijali a přispěli do sbírky.
Děkujeme.

řejnosti podílet se na sociální práci charity.
obec

skupiny

Kč

obec

skupiny

Kč

Hájov

3

13246,00 Rybí

11

50495,00

Hodslavice

7

46835,00 Sedlnice

7

34200,00

Hostašovice

3

20346,00 Skotnice

2

11025,00

Kopřivnice

18

141179,00 Štramberk

11

73387,00

Libhošť

6

53493,00 Veřovice

5

37935,00

Lubina

15

65258,00 Závišice

6

35151,00

Mořkov

9

53396,00 Ženklava

5

22379,00

3

19789,00

Příbor

10

102909,00 Životice

celkem

121

781023,00 průměr na sk.

6 454,74

V době neustálých vládních škrtů a omezení, snižování
příspěvků a dotací, bychom bez pomoci veřejnosti nemohli
vykonávat naši práci ve stávajícím rozsahu a kvalitě, nemohli
bychom pomáhat ani těm nejpotřebnějším, či se podílet na
humanitární pomoci do zahraničí.
Získané finanční prostředky lze použít na přímou sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi, na humanitární pomoc do
zahraničí a provoz charitních projektů.
Výsledky všech předešlých ročníků jsou zveřejněny na našich
internetových stránkách: www.charitakoprivnice.cz.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kdo do sbírky
přispěli, nebo se na ní jakkoliv podíleli.
Věřte, že naše slova díků jsou upřímná, i když je již možná
čtete po několikáté.
Leško Miloslav, ředitel

Informace k bazárku
Monika Kulíšková a Darina Turková

Milí Hodslavjané, 22. března proběhne v Hasičárně 1. bazárek dětského oblečení a příslušenství.
A tady jsou podrobnosti:
ve čtvrtek 20. března budeme vybírat oblečení a to v časech: dopoledne od 10-12 hodin, odpoledne od 16-18 hodin.
Doma si naceňte oblečky, připište velikost a my si už oblečení
vytřídíme na hromádky, ať se v tom dá orientovat. Dále můžete nosit i hračky, odrážedla... jsou-li menších rozměrů. Pokud
budete chtít zkusit prodat kočárek, nebo předměty větších
velikostí, doneste pouze fotografii, tu my dáme na nástěnku s
číslem, nebo kontaktem na vás a můžete se již domluvit osobně.
Prodej pak proběhne v sobotu 22. března a to dopoledne od
10-12 hodin dále pak od 13-15 hodin. Vyúčtování a vrácení neprodaného zboží proběhne buďto ještě k večeru, nebo následující dny. Zápisné činí 30 korun a vstupné dobrovolné. Za zápisné bychom koupili kafčo, čaj, případně nějakou minerálku
a něco na zobnutí také bude. Zbytek peněz dáme hasičům za

TJ Hodslavice, oddíl volejbalu
pořádá
v sobotu 8.3.2014 od 19 hodin
Poděkování z Charity Kopřivnice
Jak se již stalo tradicí, zveřejňujeme touto cestou výsledky
dalšího ročníku tříkrálové sbírky, tentokrát již čtrnáctého. Jako
většinu let, i letos výsledek předčil naše očekávání. Svědčí to
jistě o tom, že neustále roste důvěra v tuto sbírku, i ochota veHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

SPORTOVNÍ PLES
ve Společenském domě.
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pronájem a pokud bude zájem, chtěly bychom udělat bazárek
i na podzim. Ale to je ještě v dáli.
O akci vás ještě budou informovat plakátky a rozhlas. Samozřejmě nákup a prodej není omezen pouze na Hodslavjany,
vítáme všechny i z okolí. Pokud nebudete mít možnost donést
věci v danou hodinu, můžete nás kontaktovat na facebooku,
nebo nechat vzkaz ve školce. Já mám dítko u Veverek, Darča u
Kuřátek. Případně nás kontaktovat na emailu monika.baronova@seznam.cz nebo darulkaT@seznam.cz.

Zprávičky ze školičky ...
Mgr. Petra Musilová

Beseda pro rodiče předškoláků
Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se ve škole uskutečnila beseda o školní
zralosti dětí. Byli na ni pozváni všichni rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče se dozvěděli, co všechno by dítě mělo zvládnout před vstupem do 1. třídy, získali také všechny potřebné
informace k zápisu. Myslíme si, že tato beseda je pro rodiče
velmi přínosná - navazují první kontakty se školou a s vyučujícími svého dítěte.
Předškoláci na návštěvě ve škole
V úterý 14. 1. 2014 se předškoláčci vydali na návštěvu do
1.třídy ZŠ. Moc se těšili na kamarády, které ve škole uvidí a také
byli zvědaví, co všechno se už děti naučily. Děti i paní učitelka
nás velice mile přivítali. Nejprve jsme si prohlédli třídu a chvilku jsme si pohráli. Pak se ozvalo zvonění. Školáci se usadili do
lavic a my jsme si sedli na koberec. Děti z 1. třídy nám ukázaly, jak už umí číst, počítat, řekly nám básničky. Nakonec jsme
si také vyzkoušeli, jaké je to sedět v opravdových školních
lavicích a dostali jsme od paní učitelky první úkol - ve školce
máme co nejkrásněji vybarvit obrázek, který jsme dostali. Odměnou nám byly bonbóny, které nám paní učitelka dala. Také
my jsme našim kamarádům ze školy donesly nějakou sladkost.
Ve škole se nám moc líbilo, všichni už víme, jak to tam vypadá,
proto se na zápis budeme moc těšit.
Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ se uskutečnil v úterý 21.1.2014.
V mateřské škole jsme si o této události s dětmi povídali, děti
tak věděly, co je čeká a do školy se na tento slavnostní okamžik
těšily. U zápisu byly všechny děti moc šikovné, ukázaly, co už
se naučily. Druhý den byl ve školce ve znamení vyprávění zážitků. Každý budoucí žáček chtěl říci, co na zápise prožil, jakou
řekl paní učitelce básničku. Tento první krok do velkého školního světa, tak byl jistě pro všechny děti milým zážitkem.
Maškarní ples

V sobotu 15.2.2014 od 15.00 hodin se ve
Společenském domě v Hodslavicích koná
maškarní ples (pro děti do 8 let). Můžete se
těšit na zajímavý program a bohatou tombolu. Jste srdečně zváni.

nila Beseda o školní zralosti, které se také zúčastnila paní ředitelka Mgr. Martina Holubová a vyučující 1. třídy Mgr. Gabriela
Mičková, která přispěla svými zkušenostmi s prvňáčky. A co se
rodiče mohli na této besedě dozvědět? Určitě vše, co by mělo
dítě před nástupem do školy umět a jak dané oblasti efektivně
rozvíjet. Věříme, že beseda byla pro rodiče podnětná a že jim
pomohla zodpovědět některé otázky před nadcházejícím zápisem dětí do 1. třídy.
20. ledna – vysílání rádia Školík
Tradiční vysílání školního rádia bylo tentokrát v režii 6. třídy.
21. ledna – výukový program Madagaskar – příběh pradávné Lemurie – Mgr. Alena Palacká
V úterý 21. ledna se žáci druhého stupně a páťáci zúčastnili v Novém Jičíně dalšího dílu vzdělávacího projektu Planeta
Země 3000, tentokrát nazvaný Madagaskar - příběh pradávné
Lemurie. Poutavou multimediální projekcí se seznámili s řadou zajímavých živočichů žijících na Madagaskaru, tamější
přírodou a životem Malgašů.
23. ledna – proběhla pololetní pedagogická rada
30. ledna – předávání pololetních vysvědčení
31. ledna – pololetní prázdniny ☺
Česko sportuje
Naše škola se zapojila do nového projektu na podporu sportu a zdravého životního stylu – ČESKO SPORTUJE, který je
propojen s nadcházejícími zimními olympijskými hrami 2014
v Soči.
V projektu jsme museli splnit úkoly tematicky zaměřené na
SPORT a OLYMPIONISMUS. Celá série obsahovala tyto čtyři
soutěže:
MOJE OLYMPIÁDA – KVÍZ, KREATIVITA, VIDEO a ŠTAFETA.
Po hlasování se naše škola skončila na 5. místě v kraji. Za toto
krásné umístění jsme získali jako odměnu (pro 40 dětí) celodenní pobyt v olympijském parku v Praze na Letné!

SHM PLES
3

19:00

Bc. Kateřina Hubeňáková
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Zprávičky ze školy…
7. ledna – proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy – Mgr. Viktor Petrskovský
Úspěšnými žáky se stali Ondřej Horák a Dominika Kalichová
z 9. třídy, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole.
9. ledna – Beseda o školní zralosti – Mgr. Renata Pernická
Ve čtvrtek 9. 1. 2014 v 16.15 hod se v aule naší školy uskuteč-
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Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice oznamuje,
že se v pátek 7. března 2014 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice uskuteční

valná hromada.
························································· INZERCE························································

eCENTRE, a.s. a obec Hodslavice

připravily pro ty domácnosti, které se nezapojily, nebo se nemohly přihlásit loni, další možnost, aby si občané
mohli zdarma snížit náklady na energie formou e-Aukce.
Hodslavské domácnosti zapojené v loňské říjnové aukce dosáhly na průměrnou úsporu přes 28% na silové
elektřině a dodávkách zemního plynu.

Ve dnech 12. 2. a 13. 2. 2014 od 14 – 18 hod. proběhne
v zasedací místnosti OÚ Hodslavice sběr podkladů
pro přihlášení domácností do březnové aukce.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

 Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)
 Kopie ročního vyúčtování - všechny stránky (Elektřina / Zemní plyn)
 Informaci, od kdy do kdy je platná vaše stávající smlouva a délka výpovědní doby
 Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení způsobu plateb záloh
 Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Více informací najdete v rubrice aktuality na internetových stránkách obce http://www.hodslavice.cz/aktuality

Pronájem bytu 3+1 s balkonem
v Hodslavicích,
1.patro, standardní úpravy.
Volný ihned.
Kontakt: 605 957 012.

PIZZA z koupaliště Mořkov
Kvalitní ingredience, šamotová pec a příprava správného těsta Vám zaručují
lahodnou pizzu.
PIZZU VÁM DOVEZEME AŽ DOMŮ
od 15.11.2013
OBJEDNÁVKY na tel. 608967302
www.koupaliste-morkov.estranky.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v únoru 2014:
50 let Věra Mičková • Jiří Kudělka
55 let Bronislav Merenda
60 let Pavel Kudělka • Anna Hrušková
65 let Jaroslav Býma • Ludmila Mrázová
Jaroslava Rýdlová • František Bartončík,
Anna Rýdlová
70 let Helena Geryková • Danuše Merendová
Miloslav Hub • Jana Kudělková,
Františka Palacká
80 let Svatopluk Turek
25. výročí uzavření manželství Helena a Petr Kalincovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

autorka: Tereza Czyžová, 4. třída ZŠ

Dění v obci ve fotografiích

návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

zápis do 1. třídy

návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
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