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Hodslavský ZPRAVODAJ

Zpráva o činnosti KČT, odbor Hodslavice za rok 2014
O l e g J a n s k ý, p ře d s e d a o d b o r u KČ T H o d s l a v i ce

V roce 2014 bylo v našem odboru zaregistrováno celkem 54
členů, 25 žen a 29 mužů.
Naše činnost je zaměřena na pěší turistiku, lyžařskou turistiku
a na cykloturistiku.
Loňský rok zimní turistice nepřál. Po dlouhé době jsme nechali běžky i sjezdovky odpočinout, protože sněhové podmínky za celou zimu těmto sportům opravdu nepřály a nevyjeli
jsme ani jednou. O to víc jsme se věnovali pěší turistice a zejména cykloturistice, kdy jsme podnikli na padesát vyjížděk.
Pravidelně, první den v roce, vycházíme na Velký Javorník,
abychom si s ostatními turisty popřáli vše nejlepší do následujícího roku. V zimním období jsme pak vycházeli do nebližšího
okolí, například na Radhošť a odtud na Velký Javorník, na Životické vrchy, na vycházku od přehrady Šance na Grúň a Bílou.
Jedna z nejpěknějších vycházek byla z Valašského Meziříčí přes
Malou Lhotu a Jehličnou do Hodslavic. V únoru jsme tradičně
strávili víkend na turistické chatě Skurečená, v jehož průběhu
jsme prošli trasu od Martiňáku hřebenovkou na Třeštík, odtud
na Vysokou a přes Benešky a Horní Bečvu zpět na Skurečenou.

Palackého stezka

Norsko

Bohužel jsme se zde všichni přesvědčili o tom, že život nepřináší jen krásné chvíle a zážitky, ale i ty okamžiky vskutku
tragické, na které vzpomínáme neradi a se kterými se jen těžko
vyrovnáváme. Všechny zúčastněné poznamenalo úmrtí našeho kamaráda a jednoho z našich nejaktivnějších turistů, Stanislava Březiny, který v noci ze soboty na neděli na pokoji chaty
zemřel.
Cyklistickou sezónu jsme společně s kamarády Miglanc bike
teamu zahájili v neděli 13. dubna 2014, tradičním výjezdem
na Prženské paseky. Zahájení a ukončení cyklistické sezóny je
naší nejnavštěvovanější cyklistickou akcí. Loňského zahájení
sezóny se zúčastnilo 36 cyklistů. Velkou inspirací pro naše další
cyklistické výlety byla soutěž nazvaná Vrchařská koruna Valašska, která nás postupně vyvedla do dvaceti nejkrásnějších
míst na Valašsku a takto, mimo nám známá místa jako Velký
Javorník, Radhošť, Svinec a Vsacký Cáb, jsme vyjeli na vrcholy, na jejichž zdolání bychom jinak jen stěží hledali motivaci.
Patří mezi ně například Královec, Doubrava, Kelčský Javorník,
Čubův Kopec a třeba i Ploština.
Naší nejdůležitější akcí je pořádání již tradičního turistického pochodu Palackého stezka. Loňskému, 46. ročníku, počasí

opravdu nepřálo a tak jsme ve statistice účasti v jednotlivých
ročnících Palackého stezky zaznamenali dosud nejmenší počet 47 účastníků, čímž byl překonán „rekord“ z roku 1988, kdy
se na stezku vydalo pouze 68 turistů.

Sněžník

Největší a nejdelší akcí našeho odboru v roce 2014 bylo uspořádání cyklistického zájezdu do Norska, jehož organizaci, včetně řízení autobusu, se ujal Aleš Kulíšek. Zájezd se konal v době
od 18. do 29. července a během této doby jsme na kolech i
pěšky vystoupali na nejkrásnější norské vrcholy. Zájezd se i
díky nádhernému počasí opravdu vydařil a byl pro nás motivací uspořádat další cyklistickou výpravu, tentokrát do Francie,
kam vyjedeme v červenci letošního roku.
I když cyklistika v naší činnosti opět převládala, zorganizovali
jsme od 12. do 14. září 2014 pěší výpravu, tentokrát do Jeseníků. Z Karlovy Studánky jsme prošli překrásným údolím Bílé
Opavy a vystoupili na Kralický Sněžník.
Poslední akcí organizovanou odborem KČT Hodslavice v roce
2014 byl výstup na Lysou horu, který pořádáme pravidelně
vždy na druhý svátek vánoční. Výstupu se zúčastnilo 26 turistů
nejen z Hodslavic.
Naši členové podnikli i dlouhou řadu individuálních vycházek a výprav. Uvádím pouze nejatraktivnější výpravu Martina
Holeni, který opět vyrazil do vzdálených zemí, tentokrát do Indonésie na Jávu a Bali.
Mimo výletů a vycházek jsme v loňském roce v měsících
dubnu a srpnu co by pořadatelé zajišťovali turistický pochodu Moravskoslezské vrcholy, který pořádala oblast Moravskoslezského kraje. Manželé Růžena a Petr Holeňovi vyznačili osm
kilometrů turistických tras. Turistické trasy značí od roku 1967
a určitě jim patří za tuto záslužnou činnost nejen naše poděkování.

USNESENÍ z 15. zasedání rady obce
konaného dne 28.5.2015
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ nabídku firmy

Aostav s.r.o. Valašské Meziříčí s cenou 1 222 805,85 Kč bez DPH
a bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
v plném rozsahu,
b) zapojení do e-aukce na dodávku elektrické energie pro
Obec Hodslavice na rok 2016 prostřednictvím firmy Marandis
s.r.o., Bílovec, bez závazku uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem,
c) neprovedení výběru dodavatele EPC k řešení energetických úspor metodou EPC pro vybrané objekty v obci Hodslavice z důvodu realizace akce „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ z dotačních zdrojů Operačního programu Životního
prostředí (v rámci této akce byla všechna doporučená opatření realizována),
d) žádost p. Josefa Turka, Hodslavice čp. 495 o umístění plastového sloupku (pilíře Vodafone CZ) na parc. č. 1636/2 v majetku Obce Hodslavice.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) záznam z jednání k řešení objízdných tras pro autobusové
linky v době uzávěrky mostu ev. číslo 483-001 u silnice č. II/483
na křižovatce na Mořkov,
c) žádost TJ SLOVAN, Frenštát p. R. o finanční příspěvek
a vzhledem k přidělenému daru na jezdectví a rozhodla o
poskytnutí daru přímo členkám oddílu jezdectví,
d) žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS, Nový Jičín o finanční příspěvek na sociální
služby (obec zapojena do komunitního plánování sociálních
služeb v rámci Nového Jičína, obec nebude přispívat jednotlivých žadatelům),
e) žádost manželů Josefa a Moniky Mičulkových, Hodslavice
č. 495 o souhlas k připojení na obecní kanalizaci a pověřuje
Josefa Kudělku, stavebního technika vydáním povolení dle
platné legislativy,
f ) žádost p. Věry Cahlíkové, Hodslavice čp. 246 o rekonstrukci
opěrné zdi a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika
zajištěním odborného posudku stávajícího stavu svahu pod
místní komunikací,
g) návrhy smluv na zbudování příjezdové komunikace a prodloužení vodovodu na parc. č. 1783/1 a pověřuje vedení obce
jednáním s majiteli parcely ke stanovení podmínek realizace
inženýrských sítí,
h) neobdržení dotace z ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Více sportu a zábavy v Hodslavicích“, který řešil doplnění
fitness a herních prvků na stávající herní místa v obci.
Další rada obce č. 16 se uskuteční v pondělí 15. 6. 2015
v 15.30 hodin.

Komplexní pozemkové úpravy
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Úvodem platí, že jednoduše vysvětlit složitou věc nejde.
Pozemkové úpravy jsou jak geodetické práce, tak buldozer,
který staví polní cestu. Kdo se chce seznámit s pozemkovými
úpravami, musí tomu věnovat čas a trpělivě naslouchat, což
je v dnešní uspěchané době, orientované na okamžitý efekt
skoro až nemožné.
Pozemkové úpravy jsou uvědomělou a cílevědomou činností skupiny odborníků, státních úředníků a zvolených zástupců

Srdečně Vás zveme na 5. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 25.6.2015 v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.
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vlastníků, kteří spolupracují na zpracování nového návrhu
uspořádání pozemků.
Tyto práce jsou financované státem, jen účast vlastníků ve
sboru zástupců je čestnou funkcí. Všechna práva vlastníků
a zájmy státu garantuje „Zákon o pozemkových úpravách“,
podle kterého veškeré činnosti v pozemkových úpravách organizuje a řídí pozemkový úřad. Je to dlouhodobý proces, při
kterém jsou respektována přání a náměty vlastníků, která jsou
v souladu se zákony a s právy ostatních vlastníků půdy. Prvním krokem pracovního kolektivu je vyřešit v území obce veřejný zájem, především obyvatel obce, ale i zemědělců. Tento
veřejný zájem nemůže být v rozporu se soukromým zájmem
jednotlivých vlastníků, protože vždy zajišťuje zpřístupnění
pozemků a jejich ochranu před erozí, povodněmi, vysušením
nebo celkovou ztrátou úrodnosti. Pozemková úprava neruší ani neomezuje vlastnictví, či neupřednostňuje některého
z vlastníků. Všichni jsou si před zákonem rovni a dochází pouze
k přeměně vlastnických parcel tak, aby se zlepšila jejich dispozice a možnost obhospodařování. Vytvoří se nová mapa a
nové reálné hranice, které jsou komisionálně předány v terénu. Jsou odstraněný křivdy na vlastnících z období socialismu
a zároveň vytvořeny majetkoprávní podmínky pro obnovení
krajiny.
Poslední etapou pozemkové úpravy je realizace navržených
společných zařízení, tedy veřejně prospěšných staveb, na kterých se mohou podílet jak obec, tak pozemkový úřad nebo
samotní vlastníci.
Následně by pozemková úprava neměla zůstat jen na papíru.
Jestliže chceme správně pochopit, co jsou pozemkové úpravy, musíme dát do vztahových souvislostí venkovskou krajinu
a její obyvatele. Pomocí metody pozemkových úprav lze pozitivně usměrnit vztah člověka, který je správcem konkrétní
části krajiny. V současném odosobnění vztahu člověka k místu,
ve kterém žije a k půdě, kterou využívá, se stávají pozemkové
úpravy nástrojem obnovení těchto ztracených hodnot lidského společenství.
Nejlépe toto postavení a poslání pozemkových úprav vystihuje § 2 zák. č. 139/2002 Sb. „O pozemkových úpravách“.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
nezbytný podklad pro územní plánování.
Aby mohly být KPÚ realizovány i na katastru naší obce, je potřeba podání žádosti o jejich provedení od vlastníků pozemků
tak, aby tyto žádosti pokrývaly alespoň 50% celkové výměry
půdy v extravilánu.
Žádosti je možno vyzvednout na obecním úřadě v kanceláři
matriky.

Dovolená MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 17.6. až 26.6.2015 bude mít MUDr. Radek Ševela
dovolenou.
Zástup MUDr. Michalský:
17.6.-19.6.2015 v Novém Jičíně MEDCENTRU od 8 do 10 hodin.
22.6.-26.6.2015 v Mořkově (Po, Út, Čt, Pá od 7 do 11 hodin, ve
středu od 13 do 16 hodin).
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Ohrožení dodávek vody
O Ú H o d s l a v i ce

Upozorňujeme všechny odběratele vody z obecního vodovodu, že při enormních odběrech vody v době teplých a suchých
dnů (jednoznačně se projevuje napouštění bazénů a zalévání
zahrádek, jindy je spotřeba poloviční), dochází k prudkým poklesům tlaku vody v systému (vodovod není kapacitně schopen tyto výkyvy ihned vyrovnávat), v potrubí dochází k uvolňováním usazenin a zakalování vody.
Proto vyzýváme všechny odběratele vody, aby vodu
z obecního vodovodu nevyužívali k zalévání zahrádek,
mytí aut a napouštění bazénů.
I přes provedené vyčištění vrtů PV1 a PV2 a využívání záložního vrtu HV4 není jejich vydatnost pro 100% nárůst spotřeby
dostatečná a může dojít k přerušení dodávky vody.

Informace obce
k dětským hracím koutkům
O Ú H o d s l a v i ce

Sdělujeme všem uživatelům dětských hracích koutků, že prvky, které nebyly vráceny na svá původní místa nevyhověly při
odborné technické kontrole a na jejich místo budou pořízeny
jiné prvky dle možnosti rozpočtu obce Hodslavice.

Okénko do minulosti
… v z p o m í n á a v y p rá v í p a n M i ro s l a v M e re n da

Totální nasazení
Vzpomínka na r. 1944 a r. 1945
Tento pojem v druhé světové válce znamenal zařazení do
pracovního procesu ve válečném průmyslu. Týkal se především mladých ročníků, chlapců i děvčat, kteří nezkušení a nesmělí v transportech museli opouštět svůj domov. Tato povinnost se týkala postupně stále dalších ročníků a v r. 1944 byla
u ročníku 1924. Protože jsem příslušník tohoto ročníku, byl i
mně doručen povolávací rozkaz do transportu s odjezdem 16.
dubna 1924 z nádraží ve Frýdku. Cíl byl město Erfurt. Tento
transport však neodjel. Bylo nám oznámeno, abychom se rozešli, protože byla doručena zpráva, že továrna v Erfurtu, kde
jsme měli pracovat, byla bombardováním zničena. Byla to pro
nenádherná zpráva k mým 20. narozeninám, které jsem měl
příští den.
Ve velmi krátké době byli jsme však rozmístěni i do různých
podniků. Obdržel jsem pracovní příkaz do Válcoven plechu
v Lískovci a od 8.10.1944 byl jsem přeřazen na šachtu Jgnat
v Mar. Horách. Na obě místa jsem dojížděl z Hodslavic v těžkých podmínkách tehdejší doby, v nevytopených vagonech a
za přísného zatemnění. Každý den jsem strávil ve vlaku 5 hodin.
Práce na šachtě je těžká a nebezpečná. Poslední válečné Vánoce jsem prožíval v atmosféře vyčerpávající situace. Jen naděje, že snad válka musí přece jednou skončit a všichni budeme zase normálně žít, dodávala potřebný optimismus.
Nastal rok 1945. V polovině února dojelo do Mar. Hor několik
vagónů naložených dřevem, určeným pro podpěru při práci
v dolech. Dřevo se muselo vyložit a nařezat na příslušnou délku. Do skupiny dělníků, kteří měli tuto práci vykonat, byl jsem
zařazen i já. Byl jsem rád, že jsem byl opět na čerstvém vzduchu. A navíc venku již bylo cítit jaro.
28. února 1945 k večeru jsme najednou zaslechli zvláštní
zvuk. Podobný, jako když se rojí včely. Zvuk zesiloval a už bylo
www.hodslavice.cz

jasné o co jde. Rozeřvaly se sirény, byl již slyšet zvuk letadel a
ozývaly se výbuchy. Utíkali jsme se někam ukrýt. Běžel jsem
po skladištní rampě, uklouzl na namrzlém povrchu a upadl na
železný vozík. Ucítil jsem v hrudi velikou bolest. Ležel jsem pod
tímto vozíkem do skončení leteckého poplachu a pak s námahou dobelhal na ubikaci a následně na železniční zastávku
Mar. Hory. Cestou ke vlaku se bolest trochu uklidnila a tak se
mi podařilo ve 2 hodiny v noci dojet do Hodslavic a pak pomalu dojít domů.
Následující dopoledne jsem navštívil závodního lékaře, aby
mi vystavil neschopenku. Jeho jednání bylo šokující. Označil
mne za simulanta, kterému se již nechce pracovat a zdůraznil
následky. Nenechal jsem se však odbýt. Vynutil jsem si rentgenové vyšetření. To prokázalo zlomeninu žeber a tak mi neschopenka nakonec byla vydána.
Nastal pro mne čas odpočinku, čas klidu a čas dostatečného
spánku. A navíc začal již březen.
Moje rekonvalescence trvala velmi dlouho. Každé 2 týdny
jsem docházel k reviznímu lékaři do V. Meziříčí k prohlídce. Naposled to bylo 28. dubna a příští prohlídka měla být 12. května.
Ale již nebyla. Protože už nebyla ani válka.

Mobilní hospic
D omác í p é če S t ro m ž i vo t a s. r. o.

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi
věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku
ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději. Máme
strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.
Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou
je i strach z toho, že to nejde: pacient se bojí, že bude na obtíž,
rodina má obavy, že péči nezvládne.
Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby
v Moravskoslezském a Zlínském kraji pacientům v pokročilých
a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Našim cílem je
umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života
v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup
k co nejkvalitnějším službám. Zároveň chceme podpořit jejich
blízké v každodenní péči.
Strom života je nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, neboť domácí specializovaná paliativní péče zatím není
v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platby a provoz hospice hradíme výhradně z grantů a darů.
Domácí hospic Strom života zdarma nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma
pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na
své nejbližší a čas na rozloučení.
Co nabízíme?
• Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce
s pacienty na konci života.
• Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm
dní v týdnu 24 hodin denně.
• Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která
respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
• Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a
doprovázení.
Komu?
• Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2015

a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života
doma
• U nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
• U nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají
před sebou život v řádu týdnů či měsíců
Kde?
Doma u pacientů, na území okresu Nový Jičín a Vsetín
Protože strom života provozuje domácí hospic, jehož služby
zatím zdravotní pojišťovny nehradí. Jsme rádi, že mezi námi jsou
lidé, kteří umějí darovat a pomoci tak těm, kteří to právě potřebují.
Díky nim tu jsme a pracujeme.
Pokud Vy, nebo někdo z Vašich blízkých potřebuje hospicovou péči, vyplňte prosím žádost o přijetí do péče. Žádost
můžete podat také telefonicky na čísle 553 038 016, nebo
osobně na adrese Máchova 619/30, Nový Jičín nebo Msgr.
Šrámka 1186/16, Nový Jičín.

14. červen - Světový den dárců krve
M g r. Pa v l a Ad a m cová , M a r t i n R e p t a

14. červen vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako
Světový den dárců krve poprvé v roce 2003. Dárcem krve se
může stát zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Důležitý je
zdravotní stav dárce. Ženy mohou krev darovat maximálně 4 x
do roka, muži 5 x, přičemž nejkratší interval mezi odběry je 8
týdnů. Jeden odběr činí asi 450 ml krve.
Nebojte se pomáhat, nikdy nevíte, kdy vy sami nebo vaši
nejbližší budou krev potřebovat! Nezapomeňte, že i vaše krev
může zachránit život.
Kromě nenahraditelné pomoci má dárcovství krve ještě jednu výhodu. Pokud pravidelně dáváte krev, máte dobrý přehled
o svém zdravotním stavu.
Nesmíme opomenout ani dárce kostní dřeně. V České republice se během uplynulých 20 let stala transplantace kostní dřeně standardním léčebným postupem, který zachraňuje stále
více nemocných. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často poslední nadějí pro pacienty, které jiným způsobem vyléčit nelze. Jako u krve i tady bez
dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému
člověku kdekoliv na Zemi, by to nešlo – nefungovalo.
Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk provádí nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové
krve pro české i zahraniční pacienty (darci@ikem.cz).
Dovolte, abychom Vám, dárcům krve či kostní dřeně srdečně
poděkovali za Vaši obětavost, neboť lidská krev a kostní dřeň
jsou nenahraditelnými. Bez Vás dárců by nešlo uzdravovat. Velmi si Vás vážíme.

Pozvání na výstavu
Pe t r Pa v l í k , ZO Č SC H H o d s l a v i ce

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá u příležitosti
místní pouti 13. – 14. 6. 2015 XX. Místní výstavu drobného zvířectva. Výstava se uskuteční v prostorách za Obecním
domem. Na výstavě budou vystaveni králici, holubi, drůbež
hrabavá i vodní. Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu
13. 6. od 14.00 hod. do 19.00 hod. V neděli 14. 6. od 8.00 hod.
do 16.00 hod. Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež
má vstup volný. Pro děti máme připravenou také jízdu na koni.
Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech.
Na Vaši návštěvu se těší chovatelé.
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Mistr Jan Hus - 600 let
Mg r. Lu b o m í r Če r ve n ka

Nestává se často, abychom si připomínali takové výročí. Je
pěkně kulaté a letité. V tomto roce však tu příležitost máme.
A tak se nabízí otázka: Mají nám ty události před tolika lety
ještě co říct? Rozumíme jim?

skládali maminky i s dětmi a mohlo se vyrazit. Celá herna byla
na dopoledne pro nás rezervovaná a děti se ihned rozprchly
všechny atrakce a hračky vyzkoušet. Však se jim na oběd domů
vůbec nechtělo! Vstup do zábavního parku byl sponzorován
Obcí Hodslavice, proto bychom chtěli obci za výlet moc poděkovat, pro nás i děti to byla skvělá zábava! Děkujeme.
Každý z nás již ze školních lavic ví, že 6. července 1415 byl
upálen Mistr Jan Hus. Proč k tomu došlo? O co tenkrát šlo?
Má dnes vůbec nějaký význam, abychom si tu událost připomněli? Vždyť žijeme v naprosto jiném světě.
Pomoci najít odpovědi na tyto i jiné otázky k tomuto tématu
nám může pomoci setkání 6. července 2015. Sraz je v 19.00
hodin na Place. Odtud půjdeme průvodem na místní fotbalové hřiště, kde uslyšíme přednášku na téma: CO ZŮSTALO
Z HUSA PRO DNEŠEK. Hostem bude emeritní synodní senior
a místopředseda vlády, hodslavský rodák ThDr. Josef Hromádka.
Mistru Janu Husovi budou též věnovány evangelické bohoslužby v neděli 5. července v kostele v Hodslavicích se
začátkem v 9.15 hodin.
Na listopad se připravuje výstava o životě a díle Mistra Jana
Husa. Bude umístěna v Síni Obecního úřadu v Hodslavicích.
Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek
Hoppe z Papenheimu a syn kdysi Klema, jak se mu říkalo, vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez úrazu a aby to, co kdysi kázal,
a svoje slova odpřísáhl a odvolal. A on, pohlédnuv k nebi, vysokým hlasem odpověděl: „Bůh mi jest svědek, že jsem to, co se mi
falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy neučil, ani
nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a všech jiných mých
skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachrániti od hříchů.
V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a
výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci umříti.“ A uslyševše to,
ihned řečený maršálek se synem Klemovým, tlesknuvše rukama,
odjeli.
A jeho ihned biřici zapálili a mistr hned vysokým hlasem zazpíval nejprve: „Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad námi“; a po
druhé: „Kriste Synu Boha živého, smilu se nade mnou“; a po třetí:
„Jenž jsi se narodil z Marie Panny“. A když po třetí začal zpívati,
hned mu vítr vehnal plamen do tváře, a tak sám v sobě se modle,
pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v Pánu. (zpráva Petra z Mladěňovic)

Voltiž
J i t ka Ky s e l á

Dobrý den. Dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se
voltiž a jsem gymnastická akrobacie na cválajícím koni. První
zmínky o mně byste našli už v roce 1509. Od roku 1766 byla má
vystoupení zařazena k modernímu cirkusu a roku 1920 mezi
olympijské sporty. Kdybyste si stále nedokázali představit, co
se na tom koni vlastně děje, vzpomeňte si na krasojezdkyně.

Výlet klubu Sluníčko
In g. Ve ro n i ka H u r tová

Klub Sluníčko a jeho nejmenší i bývalí členové vyrazili ve
středu 29.4.2015 na výlet do zábavního parku Dětský svět POHODA ve Frýdku Místku. Ráno v 8.30 hodin se do pěti aut postrana 5

V dnešní době se soutěží v katogorii jednotlivců, dvojic (Pauxde-Deux) a skupin, které jsou dále rozděleny do kategorií podwww.hodslavice.cz

le věku - děti, junioři
A/B a senioři. Soutěž se
skládá z povinné a volné
sestavy. Děti však jedou
jen povinnou sestavu a
senioři mají k povinné a
volné ještě i technickou
sestavu.
Kromě klasické voltiže
se můžete setkat ještě
s paravoltiží. Ta se liší
pouze v tom, že se nejede na koni ve cvalu, ale
v kroku. Voltiži se u nás
věnuje jen 8 klubů (6 na
Moravě, z toho 4 na severní Moravě).
Přesto se Česká republika může pyšnit Mistrem světa, roku 2008 se
jím stal Petr Eim. Dalším,
kdo jistě zaslouží pozornost je Lukáš Klouda, který byl v roce
2013 čtvrtý na Mistrovství Evropy.
A ještě malá perlička. V pohádce Tři bratři vystupuje jako
dvojník Vojty Dyka Marek Hablovič - loňský 3. nejlepší seniorský závodník České republiky ve voltiži.
Voltižní sezóna startuje pravidelně ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to Velikonočním vajíčkem. Letos již proběhlo 6 závodů,
poslední v sobotu 23. května 2015 v Praze.
Loňská sezóna byla pro TJ Slovan Frenštát velmi úspěšná:
jedna seniorská mistrině, 1. místo v kategorii skupin, ale hlavně nominace a účast skupiny na Juniorském mistrovství Evropy v Kapošváru.
Teď se jistě ptáte, proč se vám představuji právě v Hodslavském zpravodaji. Jednoduše proto, že právě v této úspěšné
skupině cvičila dvě děvčata z Hodslavic - Tereza Czyžová a Barbora Kyselá. Obě mají 11 let a letos jedou svou čtvrtou voltižní
sezónu.
Nerada bych opomněla další dívky, které sice prozatím nemají takové úspěchy, ale jsou neméně šikovné. Jsou to Klára Kyselá (8 let), Diana Bartušková (13 let) a Kristýna Kyselá (13let).
Klárka jezdí také svou 4. sezónu, Kristýna 3. a Diana jede letos
svou první závodní sezónu. Kristýna se jako jediná z této pětice
může letos účastnit mezinárodních závodů. Má za sebou CVI
Budapešť a před sebou závody CVI ve Frenštátě pod Radhoštěm a CVI v Pezinoku. Držíme děvčatům pěsti.
Ráda bych touto cestou poděkovala Lence Fojtíkové - firmě
Květinka za každoroční zapůjčení floristické výzdoby velkých
závodů konaných ve Frenštátě a obci Hodslavice za sponzorský dar. Děkujeme.
Malá pozvánka na konec
5. - 7. června 2015 se ve Frenštátu pod Radhoštěm konají
mezinárodní závody (CVI). Loni se jich zúčastnil úřadující mistr
Evropy Jacques Ferrari a svou skvělou jízdu předvedl na frenštátském koni Aladin.
28. 6. 2015 se vám předvedu na hodslavském fotbalovém
hřišti na Memoriálu otce Jana Bittnera
4. - 5. července 2015 se na frenštátské jízdárně koná Mistrovství České republiky ve voltiži.
Na všechny akce vás srdečně zvu. Bude to krásná podívaná.

Zprávičky z naší školičky
Pe t ra M u s i l ová

ČARODĚJNÉ DOPOLEDNE V MŠ - Petra Musilová
V úterý 29. 4. 2015 se to v naší školce jen hemžilo čarodějnicemi a čaroději. Čekalo nás totiž Čarodějné dopoledne plné
soutěží a her. Děti i paní učitelky byly v krásných kostýmech
a měly kouzelné hůlky. Po představení všech čarodějnic a
úvodním čarodějném tanečku se děti pustily do soutěží. Celkem bylo připraveno šest kouzelných disciplín-prolézání pavučinou, let na koštěti, házení fazolí, let s čarodějnicí a zametání kouzelným koštětem, vytahování věcí z kouzelných nádob.
Za každou disciplínu získaly děti razítko. Nakonec děti čekalo
čarodějné vysvědčení se samými jedničkami a sladká odměna.
Naše čarodějné dopoledne se dětem moc líbilo.

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH - Petra Musilová
Dne 6. 5. 2015 proběhl v naší MŠ cvičný požární poplach.
Všechny děti i zaměstnanci školky tak měli možnost si vyzkoušet, jak by se zachovali v případě požáru. Po vyhlášení
poplachu všechny děti se svými učitelkami opustily budovu a
seřadily se na bezpečném místě před školkou. Po skončení poplachu měly děti možnost si prohlédnout hasičské vybavení,
vyzkoušet si hasičskou přilbu.
DEN MATEK VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ - Petra Musilová
V neděli 10. 5. 2015 slavily všechny maminky svůj svátek. Vystoupení, které se konalo ve Společenském domě, se zúčastnily také děti z mateřské školy. Slyšeli jsme hru na flétnu, děti ze
třídy Berušek zahrály krátkou pohádku a děti ze třídy Kuřátek
zatančily a zazpívaly písničky pro maminky. Všechny děti svá
vystoupení zvládly a my věříme, že se Vám vystoupení líbila a
maminky si tak užily svůj svátek.

pokračování na str. 11
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Obecní úřad Hodslavice

a hodslavské spolky pořádají

DEN OBCE
HODSLAVICE
SOBOTA 13. ČERVNA 2015
Na parkovišti před obecním domem.
PROGRAM
15.30
15.40

Zahájení
Taneční vystoupení dětí ze ZŠ PARTA SPRÁVNÁ

15.50

Vystoupení mladších dětí z kroužku aerobiku

16.00

Vystoupení žen TJ Sokol Hodslavice se skladbou PRO RADOST

16.10

Vystoupení starších dětí z kroužku aerobiku

16.20

Vystoupení děvčat z kroužku Let’s go dance

16.30

Vystoupení dvorní kapely Valašského království Fleret

18.00

Koncert Cimbálové muziky Trojačka

pod vedením Mgr. Gabriely Kmentové
pod vedením Mgr. Gabriely Mičkové

pod vedením Mgr. Gabriely Mičkové

při SHM Hodslavice pod vedením Evy Piešové

od 20.30 Věšák k tanci i poslechu

Hezkou zábadvu
přejí pořa atelé

Hry a soutěže pro děti, tradiční výstava drobného zvířectva
občerstvení je zajištěno
v době od 15.00 - 18.00 budou otevřeny památky v centru obce
(Domek Fr. Palackého, kostel sv. Ondřeje, Stará škola)
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ZŠ Hodslavice - škola v přírodě
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ZŠ Hodslavice - Projekt ŠKOLA VOLÁ

ZŠ Hodslavice - Klučičí a holčičí odpoledne

FK Hodslavice mladší žáci - vítěz Okresního přeboru skupiny „A“

................................................................................................................
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CO SE DĚLO U KUŘÁTEK - Petra Musilová, Radka Tománková
Poslední dubnový týden jsme s dětmi zavítali za zvířátky a
mláďátky. Během našeho putování jsme si také přečetli pohádku O třech malých kůzlátkách. Společnými silami jsme
se pokoušeli o reprodukci a dramatizaci pohádky. Výsledná
podoba se velmi povedla, rodiče se o tom mohou přesvědčit
sami na krátkém videu. První květnový týden byl ve znamení maminek - Happy mother´s day - přesně takhle se jmenuje
písnička, kterou jsme se s dětmi u Kuřátek učili. Děti se na svátek maminek moc těšily a celý týden vyráběly dárečky. Naučili
jsme se nové básničky o maminkách, povídali jsme si o rodině,
trénovali jsme tanečky a písničky na vystoupení ve Společenském domě. Kromě toho jsme si ale stihli něco říci i o probíhajícím Mistrovství světa v ledním hokeji. Adélka nám totiž
přinesla velké množství „Fanďuláků“. Děti pro ně postavily stadión, hrály si s nimi a fandily. Společně jsme si ukázali haly, ve
kterých se hokej právě hraje, znovu jsme si zopakovali, jak vypadá naše vlajka a poslechli jsme si také hymnu, protože děti
zajímalo, co za „písničku“ se to po skončení zápasu hraje. Tento
týden se nám tak velmi zajímavě propojilo téma maminek a
hokeje…. Další květnové dny se nesly ve znamení příprav na
blížící se Jarní besídku. Děti trénovaly, co všechno maminkám
a tatínkům předvedou. Kromě toho jsme si povídali o dopravních prostředcích a dopravních značkách. Společně jsme si
vyrobili velký vlak a vymýšleli jsme různá místa, kam by nás
mohl zavézt.
KVĚTEN VE TŘÍDĚ VEVEREK - Ivana Tovaryšová, Jana Fojtíková
Také ve třídě Veverek si děti povídaly o mamince - jak mamince pomáháme, jak vypadá, co má ráda. Děti tvořily jednoduchá
přáníčka a květinky jako dárek pro své maminky. Během těchto výtvarných činností si děti automatizují práci s jednotlivými
výtvarnými potřebami, zdokonalují se v oblasti grafomotoriky.
Týden jsme zakončili písněmi, básněmi a tanečky o mamince.
Dále si děti u Veverek povídaly o dopravních prostředcích. Děti
poznávaly dopravní prostředky na obrázcích, hrály si na vláček, auta, letadla. Na pracovním listu se děti učily přiřazovat
jednotlivé dopravní prostředky k místu pohybu (co jezdí, létá,
pluje). Vyprávěli jsme si, jak se chováme na silnici, děti se seznámily se základními pravidly silničního provozu, zahráli jsme
si pohybovou hru Na semafor a Na barevná auta. Naučili jsme
se písničku s pohybem Vláček a básničku Auto jede.
KVĚTNOVÉ DNY VE TŘÍDĚ BERUŠEK - Martina Nevěřilová,
Dagmar Martiníková
I ve třídě Berušek si povídali o maminkách, rodině, miminkách a děti zde čekalo velké překvapení. Do třídy přišla milá
návštěva dvou maminek. První maminka přišla s malým Honzíčkem a druhá maminka přišla ještě s miminkem v bříšku. Děti
se maminek a miminek už nemohly dočkat - taky to potom
tak vypadalo :) Jakmile maminky přišly, děti z nich nespustily
oči. Maminky začaly vypravovat zážitky s miminkem, ukázaly
fotky, jak je asi miminko velké v 6. měsíci a v 9. měsíci. Maminka s Honzíčkem nám ukázala, jak se miminko obléká, co
všechno vůbec miminko potřebuje, jak oblečení pro miminka
vypadá… Na závěr si děti mohly miminko v bříšku, i malého
Honzíka pohladit a něco pěkného jim do života popřát :) Ve
druhé polovině května si také Berušky povídaly o dopravních
prostředcíh, značkách. Většina dětí už ví, které dopravní prostředky jezdí po silnici, po kolejích, ve vodě a ve vzduchu. Učíme se o tom, jak se máme chovat v dopravním provozu a že je
nutné se v autě připoutat. Vše procvičujeme pomocí her, aby
to pro děti bylo zajímavé.
JARNÍ BESÍDKA U VEVEREK - Jana Fojtíková
Na pondělí 25. května se děti ze třídy Veverek moc těšily.
Proč? Měli totiž přijít maminky, tatínkové, babičky i dědečkové
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podívat se na Jarní besídku. A taky že přišli! Děti jim zatancovaly, zazpívaly, přednesly básničky, které se ve školce naučily.
Všem se jejich vystoupení moc líbilo a náležitě ho ocenili potleskem. Děti byly moc šikovné a vysloužily si od všech velkou
pochvalu.
BESÍDKA U KUŘÁTEK ANEB JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT
- Petra Musilová
V úterý 26. 5. 2015 odpoledne se třída Kuřátek zaplnila maminkami, tatínky, babičkami, dědečky a dalšími příbuznými,
kteří byli zvědaví, co všechno se děti za uplynulý školní rok
naučily. Kdo přišel, určitě nelitoval. Děti si s nácvikem daly práci a vystoupení se nemohly dočkat. Besídka se nesla v duchu
příběhu Jak jsme přišli na svět. Veršovaný příběh byl doplněn
písničkami od Seznámení, Jestli to nebude láska, až po písně
Když se narodíme a Naše máma. Nechyběly ani písně a básně pro maminky. Nezapomněli jsme ani na angličtinu - děti
zazpívaly několik anglických písniček a s diváky se rozloučily
písní Bye, bye. Předání dárečků maminkám zakončilo naši jarní
besídku. Pak už si všichni společně mohli pochutnat na občerstvení, které připravily děti společně s paní učitelkou Radkou.
Děkujeme všem, kteří se na naši besídku přišli podívat. Věříme,
že se Vám vystoupení dětí líbilo a budeme se těšit zase příště.
BESÍDKA PRO MAMINKY U BERUŠEK
- Martina Nevěřilová
Ve středu 27. 5. se konala ve třídě Berušek besídka pro maminky. Děti ukázaly, co se ve druhé polovině školního roku naučily. Předvedly nové tanečky, písničky, básničky a divadelní
představení. Děti na vystoupení pilně trénovaly a vyplatilo se.
Vystoupení se podařilo a besídka se všem moc líbila. Po besídce čekalo rodiče i děti malé občerstvení.

Zprávičky z naší školy ...
M g r. Eva H e g a rová

Dopravní výchova - Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 12. 5. jeli žáci 4. třídy do Nového Jičína na druhou část dopravní výchovy. Po intenzivním školení, ale i domácí přípravě
děti čekaly tři zkoušky: test dopravních znalostí, jízda zručnosti
a jízda na dopravním hřišti. Nejlépe šla dětem jízda zručnosti.
V této disciplíně byly téměř bezchybní! Při jízdě na dopravním
hřišti zpočátku chybovaly v řešení dopravních situací, ale děti
se z chyb dokázaly poučit a jejich jízda se stávala viditelně plynulejší a bezpečnější, což ocenili i přítomní příslušníci Městské
policie. Bohužel v testu už úspěšnost nebyla 100%, takže průkaz cyklisty si odneslo celkem 9 dětí ze 14. Gratuluji J!!!
Hokej a školní družina - Mgr. Helena Tisovská
V rámci hokejového týdne ve ŠD měly děti tipovací soutěž,
jak dopadne hokejový zápas ČR:Finsko. Výherce se mohl těšit
na sladkou odměnu a symbolické hokejové osvědčení. Jak většina jistě ví, zápas dopadl nad naše očekávání s výsledkem 5:3
pro ČR. Správný výsledek zápasu uhádla pouze Eliška Kubíčková ze 3. třídy a tímto ji gratulujeme. J
Klučičí a holčičí odpoledne - Bc. Petra Pavlíková
V měsíci květnu proběhla ve školní družině akce s názvem
„Holčičí a klučičí“ odpoledne.
Chlapci se seznámili s panem Tisovským, který je vášnivý rybář a měli možnost shlédnout ukázky krmení, návnady a vyzkoušet si rybářské náčiní.
Děvčata měla možnost se zavlnit v rytmu ZUMBY S VENDOU,
kterou znají již ze školky a na její účast se moc těšila. Po hodině
lekce zumby se děvčata měla možnost vzájemně nalíčit a že
jim to šlo od ruky.
Všichni jsme si užili pohodové odpoledne.
www.hodslavice.cz

Druhé místo - velký úspěch v krajském kole biologické
olympiády - Mgr. Alena Kulíšková
Jak již jsme psali dříve, Vendula Horáková, žákyně 7. třídy
zvítězila v okresním kole této soutěže a Aneta Indráková byla
pátá.
Ve středu 20. května obě děvčata poměřovala své přírodovědné znalosti a dovednosti v krajském kole. V testu vědomostí, poznávání živočichů i rostlin a v praktickém úkolu, byla Vendula Horáková druhá nejlepší v celém kraji.
Aneta se sice do první desítky neprosadila, ale i tak účast v
krajském kole je úspěchem.
Za Vendiným triumfem stojí mnoho času stráveného nad
studijními materiály a praktické poznávání organismů a je třeba tento velký úspěch vyzdvihnout.
Je třeba oběma děvčatům poděkovat za vzornou reprezentaci školy i obce v regionálním měřítku.
Projekt ŠKOLA VOLÁ - Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová
Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích byl ve čtvrtek
21. května 2015 ukončen projekt pro předškolní děti ,, ŠKOLA
VOLÁ „. Budoucí prvňáčci se 3 krát sešli s učitelkami 1. stupně
ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, která rozvíjela u dětí jemnou i
hrubou motoriku a správné držení tužky, Mgr. Hedou Kučerovou, která se zaměřila na rozvoj jazykových a komunikačních
dovedností a Mgr. Evou Hegarovou, která se věnovala rozvoji
matematických představ.
Při závěrečném čtvrtém setkání se rodiče mohli inspirovat,
jak tyto oblasti u svého dítěte dál rozvíjet a tím mu usnadnit
přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy. Na památku si děti odnesly DVD s fotkami (viz. web školy), složku se svými výstupy a drobnými dárečky.
Tak v září nashledanou!
Výtvarná soutěž - Mgr. Heda Kučerová
Děti, pozor, červená... je název výtvarné soutěže, které se
zúčastnili i žáci naší školy. Soutěž s dopravní tématikou měla
podtitul Bezpečný přechod chodců přes silnici.
A jak jsme uspěli?
Celá první třída uspěla se svou originální koláží, K. Hubová a
K. Pavlíková ze 3. třídy, T. Czyžová a P. Janyšková z 5. třídy a N.
Litavská ze 7. třídy byly za svou práci oceněny.
Na vyhodnocené práce se můžete podívat i vy, jsou vystave-
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ny v aule MěÚ Nový Jičín.
Rádio Školík vysílala 1. třída - Mgr. Eva Hegarová
Dne 21. 5. 2015 si Rádio Školík připravili prvňáčci. Přivítali
žáky naší školy namalovanými květy, seznámili je s pranostikami na měsíc květen, zazpívali písničky a Jirka Zámečník jim
zahrál na housle.
Také zvládli říct kamarádům, jaké soutěže a akce se na naší
škole uskutečnily a co nás ještě čeká.
Návštěva u hasičů - Bc. Petra Pavlíková
V pátek 22. května navštívily děti ze školní družiny místní dobrovolné hasiče. Čekalo je příjemné přivítání a pěkný
program. Dětem byla představena hasičská technika a vybavení, které hasiči používají. Po vyzkoušení pravé hasičské
přilby, protipožárního obleku a fixačních nosítek se všechny děti mohly svézt hasičským autem. Na rozloučenou
jim hasiči zablikali a zahoukali velkým výjezdovým vozem.
Moc děkujeme hasičům Richardu Turkovi a Lubomiru Adamovi za příjemně strávené odpoledne.
Rakovník podruhé a ve dvou
Republikové kolo soutěže Mladý zahrádkář se koná ve dnech
12. – 14. 6. 2015 v Rakovníku. Naše škola bude mít stejně jako
vloni své zástupce.
Reprezentovat školu bude Vendula Horáková a v mladší kategorii benjamínek ze 4. třídy Zuzana Turková. Obě děvčata
zvítězila v okresním kole.
Také další žáci školy byli úspěšní. Aneta Indráková byla 5. a
Zuzana Bílková a Jiřím Mičulkou se podělili o 7. místo.
Všem soutěžícím za reprezentaci školy děkujeme a Zuzce
s Vendou budeme držet palce.
Škola v přírodě aneb i bez školních lavic budeme vědět
něco navíc - Mgr. Martina Holubová
25. 5. – 29. 5. 2015
Horský hotel Jelenovská Valašské Klobouky
Nápad ze srpna 2014 se stal poslední květnový týden roku
2015 skutečností….
Náš cíl byl určitě naplněn. Dokonce si dovolím s radostí konstatovat, že škola v přírodě (netradiční už tím, že se konala pro
žáky všech ročníků) předčila naše očekávání. Naše „děti“ byly
úžasné a mile nás překvapily hlavně vzájemnou spoluprací.
Učitelé měli fantastickou možnost poznat osobnosti dětí, do-
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plnit si své poněkud jednostranné zkušenosti ze třídy o daleko
plastičtější obrazy „ze života“. Platí to ovšem i naopak: žáci s
údivem zjistili, že ty „osoby“ zpoza katedry jsou úplně (nebo
skoro) normální lidé, jako jejich rodiče či jiní dospělí známí.
Celý týden byl opravdu „akční školou“ s precizně vyhotoveným programem na každou část dne. Děti stihly odeslat domů
pohled (celkem 137 pohledů), vyrobit si „třídní“ tričko, pracovat ve čtyřech různých workshopech dle svého výběru, zasoutěžit si v přírodě ve hře s hudební tématikou, zopakovat si své
vědomosti ze školy, zaplavat si, zahrát kuželky…
Jeden den nám zpestřila agentura ZaObzor, která si pro děti
připravila outdoorové aktivity na celé odpoledne a večer žákům umožnila návštěvu „CASINA“. Děti také stihly celodenní
výlet s návštěvou rozhledny Královec a hradu Brumov, diskotéku, focení a spoustu dalších aktivit….
Děkujeme jim za mnoho společných zážitků, většinou vzorné
chování a doufáme, že budou tak úžasní nejen do konce tohoto školního roku.
Obecnímu úřadu děkujeme za úhradu dopravy, SRPŠ a rodičům jednotlivcům za finanční podporu a tím snížení nákladů
na pobyt žáků na škole v přírodě.
Velký dík však patří především pedagogickým pracovníkům.
Zcela bezproblémově se zhostili nejen příprav na celou akci,
ale i samotné její realizace. Děkuji.
Už teď se těším na nějaké další „příště“...

který nakonec nezvládli a podlehli hostům 3:4. Naši úplně nejmladší fotbalisté se drží uprostřed tabulky. Vítězství se střídají
s porážkami.
Muži - IV. třída sk. A
Datum

Čas

Domácí

Hosté

18. 4.

16:00 FK Hodslavice

Mořkov „B“

3:2

26. 4.

16:00 Sedlnice

FK Hodslavice

3:3

2. 5.

16:30 FK Hodslavice

Veřovice „B“

1:2

10. 5.

16:30 Bernartice n. O.

FK Hodslavice

2:5

16. 5.

17:00 FK Hodslavice

Straník

3:4

24. 5.

17:00 Kunín „B“

FK Hodslavice

1:2

30. 5.

17:00 Tichá „B“

FK Hodslavice

:

6. 6.

17:00 FK Hodslavice

Vlčovice - Mniší „B“

:

13. 6.

17:00 Nová Horka

FK Hodslavice

:

Mladší žáci - Okresní přebor sk. A
Datum

Čas

Domácí

Hosté

12. 4.

10:00 FK Hodslavice

Veřovice

6:1

19. 4.

10:00 FK Hodslavice

Ženklava

9:0

22. 4.

16:30 Hukvaldy

FK Hodslavice

1:5

10. 5.

10:00 FK Hodslavice

Straník

3:2

17. 5.

15:00 Veřovice

FK Hodslavice

2:5

24. 5.

14:45 Ženklava

FK Hodslavice

0:8

31. 5.

10:00 FK Hodslavice

Hukvaldy

0:5

14. 6.

14:45 Straník

FK Hodslavice

:

Starší přípravka - Okresní soutěž sk. A
Datum

Volejbalové turnaje
M i ro s l a v V y h l í d a l

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice s polečně se ZŠ Hodslavice pořádá pod patronací Moravskoslezského Krajského volejbalového svazu 6. června 2015 sedmý ročník volejbalového
turnaje žáků a žaček „ Memoriál Josefa Matějů“. Očekávána
účast je 30 družstev.
3.- 4. července 2015 se uskuteční 42. ročník volejbalového
turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2015. Oba turnaje se budou
hrát na všech osmi antukových kurtech. Občerstvení na obou
turnajích zajištěno. Na účast obou sportovně-společenských
akcí se těší pořadatelé.

FK Hodslavice - Mistři
O n d ře j Ku d ě l ka

Fotbalový klub Hodslavice slaví od svého obnovení první úspěch a první mistrovský titul. Čtyři kola před koncem si
jej s pohodlným náskokem 15 bodů vybojovali mladší žáci v
Okresním přeboru skupiny „A“. Mužům se boj o přední místa
v tabulce vzdálil, po dobře rozehraném utkání se Straníkem,
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Čas

Domácí

Hosté

19. 4.

15:00 Rybí

FK Hodslavice

8:3

24. 4.

17:00 FK Hodslavice

Štramberk

2:11

3. 5.

16:30 Trojanovice I

FK Hodslavice

0:6

8. 5.

16:30 Tichá

FK Hodslavice

7:2

15. 5.

17:00 FK Hodslavice

Lubina

2:9

22. 5.

16:30 Trojanovice-Bystré

FK Hodslavice

4:7

29. 5.

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

:

7. 6.

15:00 Žilina

FK Hodslavice

:

12. 6.

17:00 FK Hodslavice

Lichnov

:

Palackého stezka 2015
O l e g J a n s k ý, p ře d s e d a o d b o r u KČ T H o d s l a v ice

V sobotu 23. května 2015 se konal 44. ročník turistického pochodu Palackého stezka. I přesto, že počasí znovu našemu pochodu nepřálo, zúčastnilo se celkem 227 turistů - 215 pěších
turistů a 12 cyklistů z 39 obcí. Z Hodslavic se na start dostavilo
71 pěších turistů a 10 cyklistů. Z Nového Jičína 34 pěších turistů a jeden cyklista, z Mořkova 21 pěších turistů. Všem odvážným příznivcům turistiky děkujeme za účast na našem pochodu a těšíme se na shledání na 45. ročníku. Dále děkujeme
za pomoc panu Ing. Rostislavu Holáňovi, Parní pekárně Luboš
Býma, Romanu Holeňovi, Josefu Kramolišovi a Obecnímu úřadu Hodslavice.
www.hodslavice.cz

Obec Hodslavice pro vás připravila:

Soutěž je věnována všem občanům Hodslavic!
Stačí pořídit fotografie svého nejhezčího
květinového truhlíku, popřípadě celé
výzdoby oken. V soutěži smí jeden
účastník poslat jen jednu fotografii.
Všechny fotografie posílejte

do 17.8. 2015

na adresu obec@hodslavice.cz

V mailu uveďte své jméno, příjmení a číslo domu. Fotografie
budou 18.8.2015 umístěny na webových stránkách obce a
pro jednotlivé fotografie mohou všichni návštěvníci stránky
hlasovat až do půlnoci 28.8.2015.

Vyhrávají dvě fotografie s nejvyšším počtem hlasů a
vítězové budou vyhlášeni na Hodslavském vodohraní dne
29.8.2014 a získají poukaz na nákup v hodslavských
květinářstvích ve výši 1 000Kč.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2015
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Klub SHM Hodslavice, Obecní úřad Hodslavice,
FK Hodslavice a farnost Hodslavice
všechny srdečně zvou na 13. ročník
MEMORIÁLU O. JANA BITTNERA
v neděli 28. června 2015
Zahájení v 9:30 hodin položením kytice a tichou vzpomínkou na kněze působící ve
farnosti Hodslavice.
10:00 hodin přivítání hostů ze Slovenské republiky, z partnerské obce Príbovce
10:15 hodin slavnostní výkop, minuta ticha na památku otce Jana
fotbalový turnaj týmů FK Hodslavice, Starých pánů, TJ Dynamo
Príbovce a SHM Hodslavice
13:50 hodin vyhlášení výsledků turnaje a předání cen
14:00 hodin soutěže pro děti
15:00 hodin vystoupení Jana Webera - profesionálního
footbagového a fotbalového freestylisty
15:30 hodin ukázka voltiže jezdeckého klubu Frenštát pod Radhoštěm
15:50 hodin vystoupení taneční skupiny Salesiánského hnutí mládeže Let´s go dance
16:00 hodin zábavné atrakce pro děti i dospělé (Segway, spousta nafukovadel)
tradiční soutěže pro dospělé
18:30 hodin k poslechu cimbálová muzika Polajka
Vstupné: dobrovolné
Těší se na vás pořadatelé!
................................................................................................................
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I N Z E R C E ............................................................................................................

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v červnu 2015:
50 let Radek Púček • Ivana Purmenská • Zdeněk Číp
55 let Milena Kolibová • Jiří Kretek
60 let Jiří Burian
65 let Vlasta Bartoňová • Anna Galiová
70 let Marie Pavelková • Bedřich Kresta
75 let Karel Malcher
85 let Josef David
25. výročí uzavření manželství Zdeňka a Pavel Bartoňovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci květnu se narodily Barbora Kariková a Anna
Přibyláková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho
úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci květnu jsme se rozloučili s paní Ludmilou Kudělkovou a
panem Jindrou Kudělkou.

žáci 1. třídy ZŠ

Fotografie ze života obce ...

Oslava 70. výročí ukončení II. světové války - 7.5.2015

Oslava 70. výročí ukončení II. světové války - 7.5.2015

MŠ Hodslavice

MŠ Hodslavice
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