Leden 2015

Hodslavský ZPRAVODAJ
ÚVODNÍ SLOVO

M g r. Pa v l a Ad a m cová , 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

M

ilé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
věříme, že jste vykročili do roku 2015 „pravou“ a
přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok.
Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten
loňský, můžeme být na jeho konci opět spokojeni. Oslavili jsme
10 let existence Klubu důchodců, 90 let fotbalu v Hodslavicích
a 120. výročí existence TJ Sokol Hodslavice. V roce 2014 obec
získala dotace na vybudování
chodníku
od
křižovatky
k bytovkám a výstavba byla
úspěšně provedena. V rámci
svazku obcí Cyklostezka jsme
získali dotaci z Regionálního
operačního programu (ROP)
Moravskoslezsko na výstavbu
cyklostezky z Nového Jičína
na Domoraz a v září se sportovní nadšenci na kolech i
kolečkách poprvé projeli koridorem bývalé železnice naší
malebnou krajinou. Opět jsme
získali dotaci z Operačního
programu Životního prostředí
(OPŽP) na další průzkumný
vodní vrt, který je nyní
dokončován. Je připraven
projekt na vystrojení vydatného vrtu na Bařince a filtraci vody
v našem vodojemu a v rámci OPŽP požádáme o dotaci na
tuto investici. Byli jsme také úspěšní se žádostí o dotaci na zateplení obecního úřadu a výměnu oken i vytápění, akce právě
probíhá. Podařilo se realizovat projekt Nakládání s bioodpadem v obci – bezplatné dodání kompostérů občanům a
navýšení sběrných nádob na bioodpad, pořízení štěpkovače
pro potřeby obce. Z dotačních prostředků byly dokončeny
další výsadby alejí v okolí obce.

V loňském roce se rozeběhl proces tvorby nového územního
plánu, jehož vypracovaný návrh nyní posuzují příslušné úřady
a poté bude veřejně projednáván s Vámi, občany. Budeme Vás
o termínech předem informovat ve zpravodaji a na webu obce.
V letošním roce ještě plánujeme doplnit areál školy o další
dětské herní prvky a fitness prvky a v obci přidat další hrací
místa pro nejmenší. Zrealizuje se také projekt Modernizace
učeben chemie a fyziky a jazykové učebny z dotací ROP
v naší škole. Další investice do
veřejných budov, vybavenosti
i prostranství projedná a navrhne investiční komise ke schválení zastupitelům na únorové schůzi, kde se také bude
schvalovat rozpočet na tento
rok, který by měl být spíše
přípravou na začínající další
dotační období EU. Srdečně
Vás na jednání zastupitelstva
obce dne 19. února v 18:00hod
do hasičské zbrojnice zveme.
Budeme rádi, když nám
sdělíte svá přání a nápady,
co cítíte jako nejpotřebnější
investici, třeba mailem nebo
prostřednictvím zastupitelů.
Předem děkujeme za každý nápad, názor, aktivitu.
A doufáme, že se setkáme i při zábavě na tradičních kulturních
a sportovních akcích, jejichž přehled najdete dále ve zpravodaji a na webu obce.
Na závěr snad už jen přání, abychom se častěji radovali, než
se hněvali, raději sdíleli, než se stranili a pokusili se naslouchat,
nejen sdělovat.
Přejeme Vám úspěšný rok 2015.

USNESENÍ z 2. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 16.12.2014
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

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění. Zastupitelstvo obce Hodslavice:
1/2/2014 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 2. zasedání zastupitelstva
obce a jeho doplnění o bod:
Odměny náhradníků na uvolněný mandát za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (jako bod č. 6).
2/2/2014 Slib nového člena zastupitelstva ZO
a) bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva p. Michala Pavelky.
3/2/2014
Volba návrhové komise, ověřovatelů,
jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předseda, Dušan Býma a Zdenek Plešek – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ondřej Kudělka, Michal
Pavelka,
c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou.
4/2/2014 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozích
zasedání zastupitelstva obce.
5/2/2014 Usnesení rady obce 1 - 4 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 1 – 4.
6/2/2014 Odměny náhradníků na uvolněný mandát za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ZO
a) schvaluje vyplácení odměn náhradníkům na uvolněný
mandát člena zastupitelstva ode dne složení slibu.
V případě nového zvolení do funkce předsedy výboru a
předsedy komise odměna náleží ode dne zvolení do této
funkce.
7/2/2014 Plnění rozpočtu 1 - 11/2014 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2014.
8/2/2014 Cyklostezka NJ-Hostašovice, závěrečný účet
svazku za r. 2013, kupní smlouva, jmenování zástupce do
rady svazku a člena revizní komise ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet svazku za rok 2013,
Zprávu KÚ o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok
2013, Zprávu revizní komise za rok 2013,
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí
z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Správy
železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem
Praha-Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, do vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, se
sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 741 01, IČO:
72545691, dle předloženého návrhu,
c) schvaluje v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne
10.6.2014 poskytnutí zálohy na úhradu členského příspěvku
Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve výši 19 %
kupní ceny za předmět koupě, tj. ve výši 137.199,95 Kč včetně
DPH,
d) jmenuje pana Michala Pavelku jako zástupce obce v Radě
Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice,
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

e) jmenuje pana Ing. Kamila Ondřejíka jako člena revizní
komise Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
9/2/2014 Úprava vodného na rok 2015 ZO
a) schvaluje cenu vodného Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník od 1.1.2015 ve výši 22,00 Kč + DPH, při současné
sazbě DPH 25,30 Kč s DPH.
10/2/2014 Rozpočtová změna č. 4 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 4: snížení v příjmech o
1 932 000 Kč, snížení ve výdajích o 5 057 000 Kč, financování
- 3 125 000 Kč.
11/2/2014 Pověření rady obce schválením rozpočtové
změny č. 5 ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtové změny č. 5
v neomezeném rozsahu.
12/2/2014 Rozpočtové provizorium na rok 2015 ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015: čerpání
1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2014, úhradu investičních
a neinvestičních výdajů ze smluv uzavřených v předcházejících
letech, neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
a mateřské škole Františka Palackého Hodslavice do schválení
rozpočtu 2015 ve výši 250 000 Kč měsíčně.
13/2/2014 Informace k tvorbě nového územního plánu
ZO
a) bere na vědomí postup procesu pořízení územního plánu.
14/2/2014 Převody nemovitostí ZO
a) schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
a paní Sokolovou dle přílohy č. 11,
b) schvaluje odkoupení pozemků pro Obec Hodslavice:
par. č. 369/1 o výměře 373 m2, ostatní plocha,
par. č. 368 o výměře 185 m2, trvalý travní porost od majitele p.
Věry Fialkové, Hodslavice čp. 417, za cenu obvyklou 80 Kč/m2,
b) schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č.
1748/60 o výměře 251 m2 a parc. č. 849/5 o výměře 841 m2
vzniklé dle geometrického plánu č. 799-93/2014 ve vlastnictví
Obce Hodslavice za parcely parc. č. 852/9 o výměře 602 m2 a
parc.č. 849/4 o výměře 344 m2 ve vlastnictví Anny Macíčkové,
Hodslavice čp. 362.
15/2/2014 Diskuze ZO
a) bere na vědomí termíny jednání zastupitelstva na rok 2015.

USNESENÍ z 3. zasedání rady obce
konaného dne 3.12.2014
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

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) prodloužení smlouvy o dodávkách elektřiny pro Obec Hodslavice na rok 2015 od ČEZ Prodej, s.r.o., Praha, dle předložené
nabídky,
b) finanční dar ve výši 8 000 Kč z rozpočtu obce r. 2015 Domovu DUHA Nový Jičín na provoz domova pro seniory a osoby
se zdravotním postižením v roce 2015,
c) finanční dar ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranné stanici a Domu přírody
Poodří se sídlem v Bartošovicích,
c) dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HDS11_SOD s firmou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava na provoz systému GIS a zákaznické
podpory.
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II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) místostarostu Martina Reptu přípravou podkladů k úpravě
ceny vodného od 1.1.2015 pro zasedání zastupitelstva obce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) výběr uchazeče p. Josefa Kramoliše na pozici pracovníka
technické správy obce výběrovou komisí,
b) průběžné plnění úkolů,
c) program jednání zastupitelstva, které se uskuteční
16.12.2014.

USNESENÍ z 4. zasedání rady obce
konaného dne 16.12.2014
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) vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
nevyužitých prostor v ZŠ na knihovnu firmou 360 DEGRESS
CONSTRUCT s.r.o., Val.Meziříčí dle předložené nabídky,
b) převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a
MŠ Hodslavice, příspěvkové organizace, ve výši 10 000,- Kč
do investičního fondu organizace z důvodu realizace nákupu
konvektomatu do ŠJ MŠ v měsíci prosinci 2014,
c) spoluúčast obce na projektu Extra třída do výše 8 000 Kč se
žadatelem ZŠ a MŠ Hodslavice v r. 2015.
II. Rada obce v y d á v á
a) osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce Hodslavice
panu Pavlu Horákovi, Hodslavice čp. 171, ke dni 10.12.2014.
III. Rada obce j m e n u j e
zástupce za zřizovatele do školské rady Ing. Moniku
Mičulkovou a Mgr. Petra Mokroše.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) neobdržení žádné žádosti o nájem nebytových prostor
v Obecním domě č.p. 161,
c) rezignaci p. Mgr. Lubomíra Červenky na funkci zastupitele
ke dni 9.12.2014.
d) žádost o odpuštění plateb nájmu a energií za pronájem
společenského domu Hodslavice pro ZŠ a MŠ Hodslavice
v roce 2015 v případě akcí pořádaných pro děti a mládež, či
akcí, jejichž výdělek bude využit na činnost školy a bude ji řešit
na dalším zasedání.

Usnadněte si platby poplatků . . .
O Ú H o d s l a v i ce

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné,
než platba v hotovosti na pokladně obce. Pokud máte možnost
zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. Nemusíte
osobně chodit, čekat ve frontě a lístky na popelnice Vám
doručíme osobně nejpozději před 1.4.2015. (Lístky na
popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději před
1.4.2015. Pro připomenutí se, neváhejte a napište na mail –
pokladna@hodslavice.cz.)
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2015.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2015.
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, konstrana 3

stantní 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 31.3.2015 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 225 Kč za osobu a do 30.9.2015
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob
najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč
do 31.3.2015 a 860 Kč do 30.9.2015).
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/platby-poplatku (záložka
Obecní úřad – platby poplatků). Žádostem doručeným po
31.3.2015 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 mail ekonom@hodslavice.
cz.

Úprava ceny vodného Skupinového
vodovodu Hodslavice - Straník
O Ú H o d s l a v i ce

Upozorňujeme všechny odběratele vody Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník, že z rozhodnutí zastupitelstva obce
Hodslavice č. 2 ze dne 16.12.2014 dochází k úpravě ceny vodného s platností od 1.1.2015. Nová cena vodného je stanovená na 22 Kč + 15% DPH = 25,30 Kč za m3.

Řešení stání motorových vozidel
na místních komunikacích
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
znovu důrazně žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím a
s tím spojenou údržbou komunikací neparkovali svá motorová
vozidla na místních komunikacích, jelikož většina těchto komunikací není stavebně technicky řešena k parkování vozidel
z důvodů jejich nedostatečné šíře. Došlo již k dopravní nehodě,
kdy bylo poškozeno odstavené vozidlo na obecní komunikaci,
při provádění odhrnování sněhu traktorem technické správy
obce. Vzhledem k tomu, že při stáním vozidel nezbývají na komunikaci dva jízdní pruhy o šířce 3 m, dopouští se tak vlastník
zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000
Sb. § 25 odst. 3. Žádáme vás o přeparkování vozidel k vašim
domům, do dvorů, průjezdů a na jiná vhodná místa tak, aby
zimní údržba komunikací byla lépe proveditelná, a nedošlo
k případnému poškození zaparkovaného vozidla. Umožníte
tak i lepší dostupnost pro odvoz odpadu a případně průjezd
sanitních vozů, zásobování, hasičů apod. Prakticky při každém
vývozu komunálních odpadů řešíme případy, že některým
občanům nebyly vyvezeny sběrné nádoby z důvodu toho,
že svozová firma do dané lokality nemohla zajet z důvodů
odstaveného vozidla, které bránilo průjezdu.
Děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.
www.hodslavice.cz

Kalendář akcí spolků a organizací v obci Hodslavice na rok 2015
Termín

Spolek

Co – akce

Kde?

10.1.

Charita

Tříkrálová sbírka

obec, společenský dům

31. 1. 2015

SDH

Hasičský ples

společenský dům

7. 2.

Klub důchodců

Společenský ples

společenský dům

14. 2.

ZŠ a MŠ Františka Palacké- Společenský ples
ho

společenský dům

13. -15.2.

SHM

JESENÍKY

21. 2.

ZŠ a MŠ Františka Palacké- Dětský maškarní bál
ho

společenský dům

28. 2.

TJ Hodslavice

Sportovní ples

společenský dům

březen

SHM

X. ročník bowlingového turnaje

duben

TJ Sokol

Pálení čarodějnic

sokolské hřiště

10. 5.

ZŠ, MŠ, OÚ

Den Matek

společenský dům

23. 5.

KČT

Palackého stezka

start – Na Fojtství, Trojačka

6.6.

TJ oddíl volejbalu + ZŠ

Memoriál Josefa Matějů
– celostátní volejbalový turnaj žáků

sokolské hřiště + hřiště ZŠ

13. 6.

Obec + spolky + ZŠ + MŠ

Den obce
(od 16 hodin skupina Fleret)

prostranství
před obecním domem

13. – 14.6.

Obec + farnosti

Pouť

13. - 14.6.

ZO ČSCH

Výstava drobného zvířectva

areál za obecním domem

28.6.

SHM

13. ročník Memoriál otce Jana Bittnera

fotbalové hřiště

4. - 5.7.

TJ oddíl volejbalu

Volejbalový turnaj dospělých

sokolské hřiště + hřiště ZŠ

červenec

Nohejbal

14. ročník Hňápy

sokolské hřiště

17. 7. – 26. 7.

KČT

Cyklozájezd Francie 2015 (i pro pěší)

Azurové pobřeží

prázdniny

Royal Rangers 7
přední hlídka

Stanový tábor

19. -25.7.

SHM

Tábor SHM

prázdniny

TJ SOKOL

Letní tábor

červenec

Tenis club

Turnaj O přeborníka Hodslavic

tenisové kurty na školním hřišti

1. 8.

SDH

Letní večer

výletiště u hasičárny

srpen

Tenis club

Memoriál JuDr. Romana Rýdela

tenisové kurty na školním hřišti

29.8.

Obec

II. ročník Hodslavského vodohraní

Kacabajka

září

Klub důchodců

Zájezd za poznáním

září

SHM

Nohejbalový turnaj

sokolské hřiště

říjen

OÚ + SHM + RR

Drakiáda

nad fotbalovým hřištěm

listopad

Myslivecké sdružení

Společný hon

honitba Hodslavice

listopad

obec

Setkání jubilantů

společenský dům

29. 11.

obec + ZŠ

Rozsvěcování vánočního stromu
+ dopis Ježíškovi

plac před OÚ

listopad
- prosinec

obec

Minikurz tance pro dospěláky (dle zájmu)

společenský dům

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu

Veřovice

prosinec

MŠ

Mikulášská nadílka

MŠ

prosinec

obec

Vánoční koncert

společenský dům, popř. kostel

12. 12.

SDH

Mikulášská nadílka pro děti členů SDH

hasičská zbrojnice

prosinec

Nohejbal

Vánoční turnaj

Mořkov

31. 12.

obec

XV. ročník Silvestrovský běh

hodslavské uličky

31. 12.

obec

Rozloučení s rokem 2015,
vítání nového roku 2016

plac před OÚ
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Plán akcí je otevřený. Bližší informace budou s předstihem zveřejňovány v aktualitách na obecním webu, na plakátech, v místním rozhlase a Hodslavském zpravodaji.

Prohlídka zařízení PTR v Bludovicích

Podle záměru Ministerstva životního prostředí by od roku
2024 mělo na skládkách končit pouze to, co nepůjde recyklovat nebo jinak využít. V této souvislosti se činnost firmy Hedviga v Bludovicích jeví jako smysluplná a možná pro občany
naší obce přinese i pracovní příležitosti.

Mgr. Petr Mok roš, p ře d s e d a ko m i s e p ro ž i vo t n í p ro s t ře d í

Dne 9. prosince v podvečer se asi dvacet občanů z Hodslavic i z okolních obcí sešlo ve vrátnici VOP Bludovice, aby
využilo možnosti na místě se seznámit se zařízením na výrobu elektřiny a tepla na principu technologie pomalého termického rozkladu. Po krátkém zasvěcení do historie jsme si
prohlédli výrobní halu, ve které je umístěna zkušební jednotka
na zpracování obtížně zpracovatelných odpadů. Ředitelka pro
výzkum a vývoj české firmy Hedviga Group nám odpověděla
na všechny otázky a ujistili jsme se, že tato firma hodlá v Bludovicích vyvíjet a vyrábět jednotky podle přání zákazníka a
tyto mu dodávat. Veškeré zpracování odpadu (biomasy, domovního odpadu, pneumatik, kontaminovaného odpadu,
atd.) bude probíhat u zákazníka, okolí VOP Bludovice nebude
nijak ohroženo.

Výzva
I n g. M i l o s l a v Va n ě k , g e n e rá l n í ře d i te l Ú Z S VM

... podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně
určitě.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá
podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří
n e j s o u označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon (chybí adresa aj.), aby se
přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,
v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto
upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má se za to,
že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ
PLES
který se koná 31.ledna 2015 v 19 hod.
ve Společenském domě
k tanci a poslechu hraje Duo EXPRESS
tombola a bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,- Kč
Na vaši účast se těší hasiči
strana 5
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Klub důchodců - pestrý rok 2014
M g r. L i b u š e C z y žová

Od října opět oživili svou klubovou činnost naši důchodci.
Ženy se pravidelně scházely při ručních pracích.
Háčkované ozdoby jste si mohli zakoupit na prodejní výstavce v hasičské zbrojnici v listopadu. Pravidelně se také schází
skupinka nadšenců při výuce němčiny. Taneční skupina vystoupila na schůzi klubu seniorů v Závišicích.Kromě toho pilně nacvičuje vystoupení na náš společenský ples. V listopadu
jsme zorganizovali zájezd na ochotnické představení hry Naši
furianti do Bernartic n.O. V klubovně jsme také zhotovili adventní věnce ke zkrášlení domovů.
Závěrečná hodnotící schůze se konala 11.12. ve společenském domě. Tradičně přijde většina našich členů, neboť je třeba zaplatit členský příspěvek 120Kč na osobu na příští rok. Samozřejmě se výborně pobavíme při dobrém jídle a pití. K tanci
a poslechu hrál pan J. Wagner. Letos přišel i Mikuláš. Pan farář Kasperek nám přiblížil legendu o sv.Mikuláši, předal všem
list s přáním šťastných a veselých Vánoc a úspěšného nového
roku. Dostali jsme i symbolické dárečky od klubu.
Těšíme se na tradičně dobrou spolupráci se spoluobčany a
složkami v obci a děkujeme obecnímu úřadu za přízeň.

rozkrajovali jsme jablíčko, prohlédli jsme si kapří šupiny a házeli jsme pantoflí. Kamarádům ze tříd Berušek a Veverek jsme
zahráli pohádku O Ježíškovi, a pak už jsme se všichni společně
přesunuli k velkému vánočnímu stromečku v přízemí. Společně jsme si zazpívali koledy a čekali jsme, jestli uslyšíme zvonění zvonečku. A opravdu! Ježíšek nám nadělil spoustu krásných
dárečků. Všechny děti z nich měly velkou radost.
Poslední týden roku 2014 ve třídě Veverek
– Ivana Tovaryšová
Poslední týden kalendářního roku 2014 se nesl u Veverek v
duchu Vánoc. V pondělí proběhla Vánoční besídka, kde děti
tančily a recitovaly básně. Besídka se povedla, děti pohybově
ztvárnily naučené básničky a písničky. Pohybové ztvárnění je
velice důležité, protože u dětí rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Dále jsme během týdne společně lepili vločky na vánoční
přání pro rodiče. Zdobili jsme stromeček z papíru: děti si jej
vymalovaly vodovými barvami, nalepily hvězdičku, natřely lepidlem a na lepidlo nasypaly barevný písek, který stromeček
ozdobil.

Zprávičky z naší školičky
uči te l k y M Š H o d s l a v i ce

Předvánoční čas ve třídě Kuřátek - Mgr. Petra Musilová
Celý prosinec byl ve znamení příprav a těšení? Na co? Těšili
jsme se na Mikuláše, Ježíška a taky na Vánoční besídku. O Ježíškovi jsme si hodně povídali a už přesně víme, jak to s ním
bylo. Na besídku pro rodiče jsme si totiž připravili pohádku O
Ježíškovi. Z celé třídy se stali šikovní herci, a tak jsme mohli
vidět Marii, Josefa, anděla, pastýře a nesměl chybět ani vypravěč. Věříme, že pohádka, která byla plná básniček a koled se
rodičům líbila. Po pohádce děti předvedly, co všechno se už
stihly naučit v angličtině a nechyběla ani anglická koleda We
wish you a merry Christmas. Na závěr předaly děti rodičům
vlastnoručně vyrobená přáníčka a společně si všichni pochutnali na perníčcích, které děti společně s paní učitelkou připravily. Děkujeme všem, kteří si v předvánočním shonu udělali čas
a přišli se na naši besídku podívat. Věříme, že jste odcházeli s
úsměvem a těšíme se na další setkání.

Ve čtvrtek 18. 12. nás čekalo vánoční překvapení - zpěv vánočních koled u vánočního stromečku, poté nás ve třídě
navštívil Ježíšek. Pod stromečkem byla spousta zabalených
dárků pro děti. Dětem zářily oči, jak vše uviděly a s očekáváním v rychlosti rozbalovaly dárky. Z hraček měli velkou radost
chlapci i holčičky. Chlapcům Ježíšek nadělil pracovní ponk i s
nářadím, dřevěnou kolejnici a holčičkám dřevěný domeček i s
vnitřním vybavením a spoustu dalších didaktických her.
Předvánoční atmosféra ve třídě Berušek
– Martina Nevěřilová
Poslední týden ve třídě Berušek probíhal v klidné předvánoční atmosféře. Děti se už nemohly dočkat, až nás ve čtvrtek navštíví Ježíšek. Stromeček už byl připravený, sám dětmi nazdobený, a někteří už přicházely do školky s první ochutnávkou
cukroví. Poslouchaly a zpívaly se koledy, vyráběli jsme vánoční
přáníčka a jako tradici jsme mimo jiné házeli i papučí. Přede-

Poslední předvánoční týden se pak ve třídě Kuřátek nesl v duchu vánoční pohody a očekávání z blížících se Vánoc. Ve čtvrtek 18. 12. jsme celé dopoledne napjatě čekali, jestli k nám do
školky zavítá Ježíšek. Abychom si čekání zpříjemnili, povídali
jsme si o vánočních zvycích. Pouštěli jsme lodičky ze skořápek,
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015
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vším jsme se však připravovali na besídku, která se konala ve
středu 17. 12. Děti zde ukázaly, co se během prvního půlroku
naučily; básničky, písničky, pohybové aktivity i tanečky. Jako
menší občerstvení na besídce, jsme s dětmi v úterý pekly perníčky.
Na čtvrtek se děti nemohly dočkat a proč? Měl přece přijít
Ježíšek s dárky pro celou školu! Proto s velkou radostí zpívaly
u vánočního stromečku a netrpělivě naslouchaly, kdy zazvoní
zvoneček. A pak opravdu přišel! V každé třídě něco nechal. Jak
probíhalo vybalování, si snad každý může představit. Trhání
papírů na kousky a co nejrychleji otevření svých dárečků a jak
jim zářily oči radostí… To je nepopsatelné. Děti měly z dárečků
velkou radost.

Zprávičky z naší školy ...
M g r. Pa v l a Pa ve l ková

Biblická olympiáda – Mgr. Renata Pernická
Dne 4. prosince 2014 se v Kopřivnici uskutečnilo okresní kolo
soutěže Bible a my. Smyslem této soutěže bylo zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nerozšířenější a
nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, duchovní, kulturní i mravní a tímto způsobem upozornit
na její aktuálnost i v dnešní době. Naši žáci soutěžili ve dvou
kategoriích. První reprezentovali: Martin Mičulka z 6. třídy, Eva
Franková a Diana Bartušková ze 7. třídy. Do druhé se ze školního kola probojovali: Jiří Mičulka, Václav Kudělka z 8. třídy a
Martin Rýdl z 9. třídy. 1. místo a tedy zlato si za své vědomosti
přivezl Martin Mičulka, kterému tímto všichni blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí v celostátním kole, které se uskuteční 18.
března 2015 v Hustopečích u Brna.
Peklíčko ve škole - Mgr. Hana Horáková
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se naše tělocvična proměnila v malé
peklo. Všichni čerti a čertice z prvního stupně se zde sešli, aby
si užili pořádného peklení, řádění a dovádění, tak jak to ve
správném pekle bývá. O zábavu a občerstvení se jim postarali
žáci 9. třídy a role DJ se ujal pan Zdenek Kyselý.
Mikulášský turnaj - Petr Hasalík Lukáš Bartoň, 8. třída
V pátek 5. 12. se na naší škole uskutečnil již III. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise. Jako první začala I. kategorie, do které patřily 1. - 3. třída. Poté se zapojili žáci 4. a 5.
třídy a turnaj uzavírala nejstarší kategorie, do které patřily 6.
- 8. třída. Celkem se odehrálo zhruba 300 zápasů. Všichni se
snažili o co nejlepší umístění. Na stupně vítězů nakonec dosáhli v nejmladší kategorii sami druháci, na prvním místě Jan
Bartoň, na druhém Dominik Mičulka a na třetím Patrik Mička.
Ve II. kategorii zvítězil Jakub Hutyra, druhý byl Jan Horák a třetí
skončil Jiří Dragon, všichni z páté třídy. Nejstarší kategorie patřila osmákům v pořadí Pavel Krutílek, Filip Hub a Lukáš Bartoň.
Turnaj se nám všem moc líbil.
Netradiční výuka slohu – Mgr. Gabriela Mičková
V pátek 5. 12. si žáci 2. třídy v rámci projektu RECYKLOHRANÍ
aneb UKLIĎME SI SVĚT, přichystali v hodině slohu malou oslavu. Navázali na slohové téma Oslava v rodině a učivo prvouky
Ovoce, zelenina. Bez jakéhokoliv elektrospotřebiče a použití
elektřiny si děti ve dvou skupinkách nachystaly občerstvení
- jednohubky a ovocný salát. Po skončení oslavy následoval
úklid. Všechny odpadky, které vznikly při přípravě pokrmů,
děti odnesly do správného kontejneru na tříděný odpad.
Deváťáci dětem z MŠ
Devátá třída si připravila pod vedením paní učitelky A. Dostálové v rámci hudební výchovy předvánoční program pro děti
z naší mateřské školy
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Den otevřených dveří a vánoční tvoření v naší škole
– Mgr. Martina Holubová, Mgr. Hana Horáková
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří nás ve středu
10. 12. navštívili v naší škole. Doufáme, že jste u nás nasáli tu
správnou vánoční atmosféru, chviličku se „zastavili“ v předvánočním shonu a odcházeli s tou správnou vánoční náladou.
Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří zakoupením vánoční hvězdy podpořili a darovali finanční prostředky na dětské hemato-onkologické oddělení FN v Olomouci.

Celkem bylo prodáno 184 ks vánočních hvězd!!!
Vedení školy také děkuje všem pedagogům za perfektní organizaci a žákům 9. třídy a žákovského parlamentu za zajištění
občerstvení a předávání vánočních hvězd.
Pěkné dvojky – Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 11. prosince tým našich mladých baskeťáků překvapil a ve 2. turnaji v minibasketbalu se umístil na druhém
místě. Ukázalo se, že naše tréninky střelby během přestávek
a hra ve čtvrtek odpoledne mají smysl. V prvním turnaji jsme
byli pátí a dneska jsme bojovali ve finále o vítězství. Výsledky
hovoří za vše a doufám, že budou další motivací do tréninku
na další turnaj, který se uskuteční koncem února.
Ochutnávka exotického ovoce
– Mgr. Martina Holubová, Mgr. Hana Horáková

www.hodslavice.cz

Ředitelství ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice oznamuje, že

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
se uskuteční

v úterý 20. ledna 2015
v budově základní školy v době od 14 do 18 hodin.
Povinnost dostavit se k zápisu mají zákonní zástupci s dítětem, které
dovrší věku šesti let do 31. 8. 2015.
K zápisu sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte
a žádost o přijetí.
Pokud zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky dítěte, je třeba
doložit potvrzení od lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny.
Veškeré informace k zápisu, bližší informace o škole, školní družině, stravování a
zájmové činnosti najdete na webových stánkách školy www.zshodslavice.cz.
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Děkujeme p. kuchařkám ze školní jídelny za výborný nápad,
který zrealizovaly v rámci pondělního oběda. Součástí hlavního jídla byla ochutnávka exotického ovoce včetně barevných
obrázků a informací, aby žáci věděli, ze které země ovoce pochází, jak by mělo chutnat správně zralé ovoce a které části
ovoce se konzumují.
Poděkování …
Jménem celé třídy bych chtěla i touto cestou poděkovat
mamince Dominiky Hrachovcové za zakoupení školních a
výtvarných potřeb pro celou třídu.
Ještě jednou moc děkujeme, Bc. K. Hubeňáková

Silvestrovský běh 2014 v číslech
A l e n a Ku l í š ková

31. prosince se uskutečnil XIV. ročník tradičního Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi. Počasí nám přálo, za slunečného dopoledne s teplotou asi -4°C stanulo na startu 8 posádek s kočárky a sáňkami, 10 benjamínků, 2 holky, 10 ogarů, 2
cérky, 6 pazúrů, 16 žen, 20 mužů a opět skupina MBT.
Více o samotném běhu se můžete dočíst na webu obce. Pan
redaktor Pavelek byl velmi akční a v novojičínském deníku publikoval článek. Na webu obce je také video.
A jaké byly výsledky? Tentokrát rekordy tratě nebyly překonány. Trať vedla do kopce a navíc byla kluzká.
Přesto za obdiv všech stojí čas nejlepšího pazúra – Tomáše
Kováře, který byl jen o 18 sekund v cíli pomalejší než první muž
Jan Zámečník. A ještě úžasnější byl výsledek našich cérek –
Jany Markové a Venduly Horákové, které předběhly o více než
minuty všechny ženy. Tome, doufám, že za rok si své síly změříte v mužské kategorii a děvčata v cérkách vytvoří rekordy tratě.
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Kočárky, sáňky:
1. Jan Kudělka (9:09), 2. René Vyhlídal (9:21), 3. František
Sulovský (9:26), 4. Jindřich Kudělka, 5. Matyáš Ondřejík, 6. Jakub Kulíšek, 7. Viktorie Fiurášková.
Benjamínci:
1. Kateřina Koláčná (10:39), 2. Karel Býma (10:53), 3. Jakub Ondřejík (11:24), 4. Kryštof Večerek, 5. Martina Mandaliničová, 6. Helena Zámečníková, 7. Adéla Kulíšková, 8. Sára
Dohnalová, 9. Oldřich Kudělka, 10. Marie Sulovská.
Holky:
1. Barbora Koláčná (9:26), 2. Ivana Ježková (11:57)
Ogaři:
1. Vojtěch Skypala (7:46), 2. Tadeáš Frýdl (8:14), 3. Martin Matthissen (8:37), 4. Jiří Zámečník, 5. Josef Býma, 6. Pavel
Snášel a Viktor Vyhlídal, 7. Eduard Kudělka, 8. Jakub Zdráhal, 9.
Marek Býma
Cérky:
1. Jana Marková (6:41), 2. Vendula Horáková (6:44)
Pazúři:
1. Tomáš Kovář (5:42), 2. Libor Kudělka (6:43), 3. Vojtěch
Týdel (7:58), 4. Václav Rýdel, 5. Matěj Jandl, 6. Radim Býma
Ženy:
1. Dagmar Pavlová (8:02), 2. Linda Straub (8:03), 3. Alena
Polášková (8:38), 4. Hana Matthissen (8:46), 5.-7. Pavla Adamcová, Jana Horáková, Alice Galiová, 8. Radka Ondřejíková, 9.
Belinda Petáková, 10. -11. Andrea Slováčková a Iveta Kladivová, 12. Dana Sulovská, 13. Jana Zámečníková, 14. Dagmar
Petáková
Muži:
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1. Jan Zámečník (5:24), 2. Zdeněk Myška (5:41), 3. Ondřej
Horák (5:48), 4. Lukáš Váhala, 5. Matěj Číp, 6. Radoslav David,
7. Marek Číp, 8. Milan Strnadel a Jakub Mikšík, 9. Zdeněk Dohnal, 10 Mathias Straub, 11. Jiří Adamec, 12. Josef Býma, 13.
Petr Mokroš, 14. Kamil Ondřejík, 15. Zoltán Paluch, 16. Milan
Peták, 17. Arnošt Ondřejík, 18. Aleš Kulíšek
Celý závod se mohl uskutečnit díky štědrosti sponzorů. Moc
děkujeme za finanční dary a podporu Obci Hodslavice, Parní
pekárně Luboše a Jana Býmových, restauraci Na Fojtství, Hospůdce Na Dolním konci, Kuželna – baru, MBT Hodslavice, Tomáši Krestovi, Ladislavu Minářovi, Petru Bartoňovi, Janu a Janě
Zámečníkovým, Zdeňku Čípovi a Aleši a Aleně Kulíškovým.
Nezbývá než poděkovat za účast nejmladší účastnici – Viktorce Fiurášková a jejímu doprovodu – teda spíše dovozu v kočárku dědečkem Tomášem Krestou a hlavně nej… nejzkušenějším účastníkům Daně Sulovské a Arnoštu Ondřejíkovi.
Všichni pilně trénujte, aby výsledky v příštím, polokulatém
ročníku byly ještě lepší.

Kočárky, sáňky

Benjamínci

Holky

www.hodslavice.cz

Cérky

Ženy

Pazúři

Muži
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v lednu 2015:
55 let Oto Kalich • Vladimír Macíček
60 let Ludmila Bartoňová
65 let Josef Pítr
70 let Věra Turková
75 let Svatopluk Kudělka
80 let Marie Horáková • Jarmila Řeháková
85 let Marie Janyšková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci prosinci jsme se rozloučili s p. Annou Dohnalovou
a p. Petrem Staškem a p.Tomášem Bartoněm.

děti z MŠ Hodslavice
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