Duben 2016

Hodslavský ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti výjezdové jednotky a sboru dobrovolných
hasičů v Hodslavicích za rok 2015
Le o š Tu re k – s t a ro st a S D H , Lu b o m í r Ad a m - ve l i te l j e d n o t k y

H

lavní činností je zajištění požární bezpečnosti v obci, ale
také činnost kulturní a společenská.
Z činnosti jednotky SDH:
V roce 2015 jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala celkem u 14 evidovaných událostí, a
to:
- 7 x požár,
- 6 x technická pomoc,
- 1x planý poplach.
Mimo evidované událostí jednotka prováděla na žádost obecního
úřadu nebo občanů čištění kanálů,
studní a propustí v Hodslavicích i
Životicích.
Členové jednotky byli během
roku proškoleni z požárních předpisů, taktiky, bojového a cvičebního
řádu, bezpečnosti práce při zásahu,
metodických listů, obsluhy čerpadel a věcných prostředků požární
ochrany. Jednotliví řidiči absolvovali kondiční jízdy s cisternou nebo
dopravním automobilem. Došlo též
k výcviku nositelů dýchací techniky.
Velitel jednotky a velitelé družstva
absolvovali cyklickou odbornou
přípravu ve Fulneku, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor. V první polovině roku 2015 vznikla v prostorách bývalého skladu velitelská
kancelář, sloužící k přípravě školících
materiálů a administrativní agendy. Na základě faktu o kráde-

žích věcných prostředků požární ochrany, ke kterým došlo v
hasičských zbrojnicích našeho okresu, jsme v naší zbrojnici nainstalovali zabezpečovací systém.
Rádi bychom se také zmínili o zřejmě největší změně, kterou zaznamenali snad všichni obyvatelé obce.
Řeč je o rekonstrukci hasičárny.
V červenci a v srpnu 2015 proběhly
přípravné práce k rychle plánované
rekonstrukci. Samotná rekonstrukce probíhala od září do konce října.
S tím také souvisely pomocné práce
a neustálý dohled nad dělníky, kteří
se pohybovali v prostorách jednotky. Odhadem jsme takto v hasičárně strávili navíc přes 400 hodin, což
bylo náročné z hlediska osobního
volna členů. Nadále však probíhají
práce v přízemí budovy, kde členové jednotky postupně svépomocí
provádějí vymalování jednotlivých
místností, nátěry vedení topení,
plynu a vody.
Po konzultaci s velitelem JSDH
Mořkov a na základě jeho doporučení, jsme, s paní starostkou podali
žádost na krajský úřad o poskytnutí
dotace na nákup osvětlovacího teleskopického stožáru, který nám ve
výbavě zatím chybí, kraj nám vyhověl a přidělil nám částku 100.000,Kč.
V letošním roce bychom chtěli zkvalitnit odbornou přípravu
výjezdové jednotky, k čemuž nám poslouží i nově zrekonstru-

ovaný sál a byli bychom rádi, kdyby se nám podařila zrekonstruovat a vybavit i šatna jednotky.
Z činnosti sboru dobrovolných hasičů:
Členové sboru se účastnili nebo pořádali kulturní, společenské a sportovní akce nejen v obci, ale i mimo ni, a to:
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku Hodslavice
- účast na shromáždění delegátů okresního sdružení Nový Jičín
- účast na oslavách 130 let založení sboru SDH ve Veřovicích
- účast členů sboru na soutěži mužů a žen v požárním sportu
v Novém Jičíně
- účast na krajském kole v požárním sportu v Přerově
- předvedení hasičské techniky pro mateřskou školu v Hostašovicích
- předvedení hasičské techniky pro družinu základní školy v
Hodslavicích
- účast na oslavách 130 let založení SDH v Lešné
- letní večer
- pomoc s organizací lampionového průvodu
- účast členů sboru na akcích v obci: Palackého stezka,
volejbalový turnaj, loučení s létem, silvestrovský běh
Stav členské základny k 31.12.2015: počet členů – 107, z toho
mužů – 70 a žen – 37.
Jak již je napsáno výše, jistě jste si všimli, že se podařilo díky
dotaci a přispění obce Hodslavice vyměnit okna, dveře, vrata a zateplit plášť budovy, včetně podstřešních prostor. Další změnou prošel i sál, kde je nový strop, světla a nové židle,
bylo provedeno vymalování společenské části budovy, oprava
schodiště. Jsme velice rádi, že po mnoha letech došlo k výrazné opravě hasičské zbrojnice, také zázemí pro sbor i jednotku
a pro pořádání různých společenských akcí, schůzí a zastupitelstev.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru za
odvedenou práci a to hlavně při rekonstrukci požární zbrojnice. Poděkování patří veliteli, strojníkům a členům jednotky,
vedení obecního úřadu v čele s paní starostkou, pracovníkům
obecního úřadu, občanům, sponzorům a organizacím, kteří
nám pomáhali naplnit stanovené úkoly v loňském roce.

USNESENÍ z 30. zasedání rady obce
konaného dne 8.3.2016
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) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům dle
přílohy č. 1. a smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené se subjekty dle přílohy č. 1,
b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce dle přílohy č. 2
a smlouvy o poskytnutí daru uzavřené se subjekty dle přílohy
č. 2,
c) přijetí dotace do rozpočtu obce a smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou
na nákup osvětlovacího teleskopického stožáru pro CAS 20 T
815 Terno – zásahový vůz Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice ve výši 100 000 Kč,
d) přijetí dotace do rozpočtu obce a smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 75% uznatelných nákladů skutečně vynaložených na realizaci projektu
„Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ maximálně 2 928 600 Kč,
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e) vypracování PD na akci „VN Kacabaja – úprava“ firmou Ing.
Martin Jaroš – Vodohospodářské služby, Vřesina, dle předložené cenové nabídky,
f ) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace za rok
2015, zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015ve výši 204
047,50 Kč a převod částky 154 047,50 Kč do rezervního fondu
ZŠ a částku 50 000 Kč do fondu odměn ZŠ,
g) odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Hodslavice,
př. org. na rok 2016, h) přijetí grantu ve výši 31 500 Kč do rozpočtu ZŠ Hodslavice od EDUin, o. p. s., na projekt Keramická
dílna v Hodslavicích v rámci programu Extra třída a zároveň
převod částky 30 000 Kč do investičního fondu ZŠ Hodslavice,
i) pronájem veřejného prostranství v období konání poutě
2016 p. Františku Rumlovi z Kunína na umístění pouťových
atrakcí za stanovené nájemné a volné vstupenky v ceně 5000
Kč,
j) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce neziskovým
organizacím na sociální služby dle přílohy č. 3 a smlouvy o poskytnutí daru uzavřené se subjekty dle přílohy č. 3.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Bc. Martina Reptu, místostarostu – jednáním s vlastníky
okolních pozemků kolem Záhumenní obecní cesty od Fojtovy
stodoly směrem k Bařince ke zprůchodnění pro chodce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) vypsání poptávky po cenové nabídce na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky u vodohospodářských projektů a zpracování žádosti o dotaci.

Příloha č.1
Ceský svaz chovatelů, z.o. Hodslavice

10 000 Kč

Český svaz včelařů, z.s. Hodslavice

15 000 Kč

TJ Hodslavice - volejbal

10 000 Kč

Tenis Club Hodslavice

5 000 Kč

Klub českých turistů

7 000 Kč

TJ Sokol Hodslavice

30 000 Kč

FK Hodslavice

49 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů

17 000 Kč

7.PH Royal Rangers Hodslavice

10 000 Kč

Orel jednota Hodslavice
Myslivecký spolek Hodslavice

7 000 Kč
8 000 Kč

Salesiánské hnutí mládeže Hodslavice

40 000 Kč

Farní sbor ČCE

10 000 Kč

Římskokatolická farnost Hodslavice

9 000 Kč

Příloha č.2
Blanka Mandalinič, Hodslavice 257
Klub Sluníčko

5 000 Kč

Petr Czyž, Hodslavice 468
Klub jezdectví

5 000 Kč

Petr Bartoň, Hodslavice 92
nohejbal

5 000 Kč
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Příloha č.3
Diakonie ČCE, hospic Citadela, Valašské Meziříčí, Žerotínova 1421

6 000 Kč

Pečovatelská služba OASA, o.p.s.
Nový Jičín, Novosady 628/31

6 000 Kč

Seniorcentrum OASA, o.p.s. Petřvald
2 -Petřvaldík 68,

3 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené
MSK o.p.s. Bieblova 3, Ostrava, det.
pracoviště Nový Jiíčn, Sokolovská 9

5 000 Kč

USNESENÍ z 31. zasedání rady obce
konaného dne 16.3.2016
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 firmy D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice na zpracování a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a následnou administraci zadávacího řízení VZ a projektu „ VN Kacabaja – úprava“,
b) zřízení vodovodní přípojky skupinového vodovodu Hodslavice-Straník k rodinnému domu čp. 337.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Mar ti n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V sobotu 30.4.2016 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky
8:00–9:00
Hasičská zbrojnice
9:00–10:00
Obecní dům		
10:00-11:00
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie,
zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Informace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

Svoz bioodpadu v roce 2016
Mar ti n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2016 bude v naší
obci probíhat svoz bioodpadu.
Hnědé kontejnery budou rozmístěny v pondělí 18. dubna
2016, první svoz se uskuteční ve středu 20. dubna 2016.
I v letošním roce budou prováděny mimořádné svozy
bioodpadu. Všechny termíny mimořádných svozů bioodpadu
budou vyhlášeny před jejich konáním místním rozhlasem
a zveřejněny na webu obce.

Pár čísel z matriky
a evidence obyvatel
O Ú H o d s l a v i ce

Stav občanů v Hodslavicích k 1. 1. 2016 byl 1710 občanů,
z toho 831 mužů, 879 žen.
Během roku 2015 se narodilo 19 dětí (7 chlapců, 12 děvčat).
Do obce se přistěhovalo 34 osob (19 mužů, 15 žen), naopak se
vystěhovalo 39 občanů (23 mužů, 16 žen). Zemřelo 11 našich
spoluobčanů (7 mužů, 4 ženy).
V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 10 sňatků: 4 na obecním úřadu, 1 v římskokatolickém kostele Božského srdce Páně,
2 v římskokatolickém kostele sv. Ondřeje, 3 v evangelickém
kostele.
Na matrice bylo provedeno:
- 289 případů ověření podpisů a listin,
- přes Czech Point vydáno:
29 výpisů z rejstříku trestů,
13 výpisů z katastru nemovitostí,
1 výpis z živnostenského rejstříku
1 výpis z obchodního rejstříku,
1 výpis z bodového hodnocení řidiče,
1 žádost o zřízení datové schránky,
- celkem vystaveno 18 matričních dokladů (1 rodný list, 12 oddacích listů, 5 úmrtních listů),
- 5 osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem církve
- sepsány 4 zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením
rodičů (všechny k nenarozeným dětem),
- 1 správní řízení o změně příjmení,
- 2 správní řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu již
nezdržuje.

Očkování psů
M V D r. J i ř í K ř i ž a n

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2016 ve dvoře čp. 75 (u MVDr. Jiřího Křižana) v době od 16
do 17 hodin, na dolním konci obce u autobusové zastávky od
17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na
vodítku a mít náhubek.

František Palacký 1876 - 2016
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

Za tímto úsporným pracovním titulkem je skryto uspořádání
slavnostní vzpomínky ke stočtyřicátému výročí úmrtí našeho
slavného rodáka Františka Palackého. Obec Hodslavice zve
u této příležitosti zájemce o kulturní historii na podvečer 20.
května 2016 do společenského domu a chystá program, který
bude upřesněn v květnovém čísle zpravodaje. Pozváni budou
opět i zástupci Univerzity Palackého v Olomouci a kulturních
institucí v okolí. Publikum bude moci ocenit přednášku paní
prof. PhDr. Libuše Hrabové, CSc., zatleskat žákům zdejší školy
při vyhodnocení nejlepších písemných prací k danému tématu a těšit se na hudební vystoupení komorního orchestru Pavla
Josefa Vejvanovského.

Srdečně zveme na 9. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.
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Den matek
M g r. A l e n a Ku l í š ková

K čemu jsou holky na světě
Jiří ŽÁČEK
K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmívaly
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.
Proto zveme všechny maminky i maminky maminek na společnou oslavu Dne matek, která se uskuteční v neděli 8. května od 14 hodin ve Společenském domě v Hodslavicích.
Program nám tradičně připraví děti z MŠ i ZŠ, občerstvení a
malý dáreček si odnesete také.

Jaro je tady
nprap. D agmar B e n e š ová , H Z S M S K , Ú O N ov ý J i č í n

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si
chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré
trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných
domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu,
aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž
ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen
na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí
občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např.
kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně
uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a
hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu
s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o
lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení
klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150,
případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě
samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do
výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod..
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
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úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

V březnu jsme se měli prima,
nevadila nám ani zima
- březen v mateřské škole
M g r. Pe t ra M u s i l ová

Návštěva Beskydského divadla – Mgr. Petra Musilová
Ve středu 2.3.2016 jsme s dětmi vyrazili do Beskydského
divadla v Novém Jičíně. Čekala nás pohádka Příhody včelích
medvídků. Známé melodie, krásné kostýmy i veselé povídání
dvou neposedných čmeláčků-to vše děti vtáhlo do děje. Děti
tleskaly, tančily a pohádku si užívaly. Představení bylo opravdu
zdařilé.
Interaktivní výstava Chytrá hračka - Mgr. Petra Musilová
V pondělí 14.3.2016 čekal všechny děti výlet do Valašského
Meziříčí na interaktivní výstavu Chytrá hračka. Výstava se
konala v Zámku Žerotínů a na děti zde čekaly čtyři sály plné
nejrůznějších her. Vše si děti mohly vyzkoušet, se vším si mohly
hrát. Lego, stavebnice Merkur, hlavolamy, senzory blocks,
Tučňáci na ledu, magnetické stavebnice, senzorický chodníček
a především kinetický písek - to byly hračky, které se dětem
líbily nejvíce. Nedá se říci, co všechno děti viděly - byla zde
velká spousta známých i méně známých her a stavebnic. Celá
výstava byla zajímavá a dvě hodinky zde strávené utekly jako
voda. Děti odjížděly spokojené a plné nových zážitků.
Berušky v Žerotínském zámku
– Martina Nevěřilová, Jana Fojtíková
Ve čtvrtek 17. března jsme se třídou Berušek navštívili zámek
v Novém Jičíně. Tentokrát na téma Velikonoce. Hned po
příchodu nás uvítala paní, která dětem řekla o velikonočních
zvycích a tradicích. Poté děti přešly do dílny, kde si mohly vyrobit svá velikonoční překvapení, sledovaly, jak se plete tatar,
nazdobily barevnými stužkami větvičku (létéčko) a mohly
sledovat, jak se zdobí kraslice roztaveným voskem. Samy si
mohly děti vybrat květinku, kterou chtějí mít otisknutou na
svém vyfouknutém vajíčku a vykreslit si stojánek na vajíčko s
velikonočním motivem. Na závěr jsme dostali ochutnat pravý
velikonoční mazanec a bylinkový čaj. Na památku jsme dostali
dětmi vyrobené létéčko, tatar a ozdobenou kraslici. Z výrobků
měly děti velkou radost.

Zprávičky ze školy…
M g r. Pa v l a Pa ve l ková

Odpolední program pro školní družinu - Filip Hub, 9. třída
Dne 10 března si žáci 9. třídy připravili v rámci výchovy k občanství a výchovy ke zdraví program pro družinu. Deváťáci si
připravili spoustu otázek, které prověřily všechny účastníky
programu a také disciplíny, u kterých se pořádně zapotili. Na
prvním místě se umístil Adam Složil a Jonáš Mička, druhé místo obsadil Honza Šebek a Jirka Zámečník. O třetí místo se mělo
rozhodovat až v rozstřelu, jelikož oba kandidáti na třetí místo měli stejný počet bodů. Ovšem holky, které měly bojovat
v rozstřelu, v pátek při vyhlášení nebyly ve škole, tak se na třetím místě nakonec umístil Jan Bartoň a Patrik Mička. Vítězům
byly předány sladké odměny. Doufáme, že si to celá družina
užila a těšíme se na další akce!
Keramická dílna ve ŠD - Petra Pavlíková
Na pátek 11. 3. 2016 jsme si ve školní družině naplánovali tvoření z keramické hlíny. Děti měly možnost vytvořit
si velikonoční výrobek nebo tvořit dle své vlastní fantazie.
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Byly mezi námi i děti, které si vyzkoušely práci s hlínou poprvé, ale všichni se zdárně dopracovali ke svému zvolenému výrobku. Pod rukama dětí tak vznikaly sluníčka, zajíčci, vázy……
Dětem se práce moc dařila a byl vidět jejich zájem o práci s netradičním materiálem.

Veselé zoubky v 1. třídě - Heda Kučerová
Ve čtvrtek 17.3.2016 navštívily naší školu zoubkové víly z dm
drogerie, které dětem 1. třídy představily v rámci vyučování a
hodiny prvouky jak na správnou techniku čištění zubů, a také
děti naučily jaké jsou zásady správné péče o chrup. V rámci
edukativní hodiny byla dětem promítnuta tematická pohádka
Spejbl a Hurvínek, děti si vyzkoušely čištění zubů na modelech
a na závěr si každý žák odnesl pěkný dáreček.

Okrskové kolo recitační soutěže - Viktor Petrskovský
Dne 16. 3. se ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně
konalo okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo pět žáků ve třech kategoriích. V I. kategorii soutěžil
Dominik Mičulka ze třetí třídy, ve II. kategorii Vojtěch Martinek a Zuzana Mičulková z páté třídy a ve III. kategorii Ondřej Hrdina ze šesté třídy a Martin Mičulka ze sedmé třídy.
Soutěže se celkově zúčastnilo přes padesát dětí z různých škol
Nového Jičína, takže konkurence byla veliká. Za všechny naše
reprezentanty musím říct, že jejich výkony byly vynikající. A po
dlouhé době se konečně jednomu žáku z naší školy podařilo
obsadit medilovou pozici. Byl jím Martin Mičulka, který se
svou básní Píseň o kamarádovi od Vladimíra Vysockého
obsadil 3. místo! Tím se Martin stal náhradníkem pro okresní
kolo, což znamená, že nastoupí v případě, kdyby se některý
z přímých soutěžících nemohl dalšího kola zúčastnit. Gratulujeme!
strana 5

Chytrá hračka aneb škola hrou - Helena Tisovská
Interaktivní výstavu hraček prožily děti školní družiny v pátek
18. března v muzejním a galerijním centru na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Na akci byly k vidění, ale hlavně k
vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové
hračky, Montessori hračky, dřevěné hračky, pocitový chodníček, puzzle, kinetický písek, a další. Těšíme se na další výstavu
hraček.
Matematický klokan - Martina Holubová
Víte, co je MATEMATICKÝ KLOKAN?
Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského
matematika Petera O‘Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky
(v České republice je takovou soutěží například Matematická olympiáda), ale získávat pro matematiku „normální“ žáky.
Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost
ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále ještě
není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání
vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. I
naše škola se 18.3. zapojila ve třech kategoriích.
Mezi nejlepší žáky školního kola v kategorii Kadet patří
Vendula Horáková, v kategorii Klokánek David Novotný a v
kategorii Benjamín Ondřej Hrdina. Blahopřejeme!!!
Přírodohraní - Pavla Pavelková
Dne 23.3. se uskutečnilo setkání žáků 7. tříd z okresu Nový
Jičín a žáků druhých a třetích ročníků Střední školy technické a
zemědělské. Středoškoláci připravili pro sedmáky v areálu školy aktivity z oblasti přírodopisu, chemie, fyziky a informatiky.
Školy, které se této akce zúčastnily, vyslaly pětičlenná družstva.
Naši školu zastupovaly Daniela a Natálie Pechovy, Natálie Býmová, Barbora Bartoňová a Magdaléna Churavá. Přírodohraní bylo ukončeno prezentací, kterou vytvořila každá skupina.
Nebylo vítězů ani poražených, jen přibylo zkušeností a dobrý
pocit ze smysluplně stráveného dopoledne.

www.hodslavice.cz

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice,
příspěvková organizace
742 71 Hodslavice 300

556750140

reditel@zshodslavice.cz

www.zshodslavice.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
vyhlašuje

zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
v Hodslavicích
Žádost je možné si vyzvednout v MŠ Hodslavice, na webových stránkách MŠ
nebo požádat e-mailem (reditel@zshodslavice.cz,
petra.musilova@zshodslavice.cz), řádně vyplněnou doručit do MŠ Hodslavice
10. května 2016.
Přijímací řízení proběhne

10. května 2016
v době od 10 do 14 h v budově mateřské školy.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b. evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem
c. potvrzení pediatra o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V Hodslavicích dne 29. 3. 2016

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
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T. J. S O K O L H O D S L A V I C E
zve všechny na

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

Srdečně Vás zveme na prohlídku
do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Máme bezbariérový přístup.
Rezervovat se můžete na našich webových stránkách
www.rezervace.tvaruzky.cz nebo telefonicky.
Vstupné:
Základní vstupné – 50 Kč
Snížené vstupné: děti 6 – 15 let – 30 Kč
Snížené vstupné: studenti do 26 let – 30 Kč
Snížené vstupné: senioři od 65 let – 30 Kč
Rodinné vstupné (1 – 2 dospělí + max. 4 děti do 15 let)
Zdarma (Děti do 6 let, osoby ZTP)

v pátek 29. 4. 2016 na sokolském hřišti.
Bližší informace budou upřesněny na plakátech.
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Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Muzeum Olomouckých tvarůžků
Palackého 4, 78983 Loštice
Tel: 583 401 217

www.hodslavice.cz
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Zveme Vás na netradiční zahájení výcvikové sezony

ZÁVOD PRO KAŽDÉHO
MAJITELE PSA

1.května 2016
na kynologickém cvičišti
ve Veřovicích
od 7 hodin
Pozvánka je určena divákům a majitelům psů všech plemen i
kříženců, všech velikostí a jakéhokoli psího výcviku i nevýcviku,
od stáří 4 měsíců a výše!
Toto klání má především pobavit jak psovody tak
i přihlížející a umožnit prožít příjemný den se
svým čtyřnohým miláčkem, s možností setkání s
dalšími příznivci psího plemene.

Propozice a informace na
www.kkverovice.websnadno.cz
Kouzlo závodu spočívá v nepřipravenosti psů na jednotlivé disciplíny.
Důležité je, aby pejsci nebyli rváči a nechali se přivolat, nebo alespoň ulapit
svými pánečky.
Máte psa se zkouškami vyššího stupně? I Vy máte možnost předvést
dovednosti, se kterými se běžně při cvičení nesetkáváte.
.

Od závodu očekáváme hlavně, aby se pobavili nejen diváci, ale
také pánečci a pejskové. Občerstvení zajištěno!!!

PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KAŽDÝ
Na vaši účast se těší Kynologický klub Veřovice
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Marie Kuszalová • Marcela Macíčková
Josef Rýdl • Zdena Turková
Věra Bílková • Ludmila Podolská
Jaroslava Schindlerová • Anna Kudělková
Dobromila Rýcová • Miroslav Merenda
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci březnu se narodili Adéla Bartoňová a Lukáš
Kramoliš.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci březnu jsme se rozloučili s p. Vladislavem Palackým, p. Josefem Kudělkou, p. Oldřichem Sulovským
a s p. Josefem Grussmannem.

Barbora Horáková, 7. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce - MŠ Hodslavice

Výstava Chytrá hračka

Kuřátka

Berušky

Veverky
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