Duben 2017

Hodslavský ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Hodslav icích
za rok 2016

V

Leoš Turek , staros ta sb oru a Lub omír Adam, velitel jednotk y

ážení spoluobčané,
hlavní činností je zajištění požární bezpečnosti v obci,
ale také činnost kulturní a společenská.
Zpráva o činnosti jednotky SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice
má 15 členů a je zařazena do
kategorie JPO III. Základním
úkolem jednotky je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek
před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech.
V roce 2016 jednotka sboru
dobrovolných hasičů zasahovala celkem u 13 evidovaných
událostí, a to:
- 6 x požár
- 7 x technická pomoc
Všichni členové byli během
roku proškoleni z plánu odborné přípravy, který vypracovává
velitel jednotky a schvaluje starostka obce. V plánu odborné
přípravy se členové výjezdové
jednotky připravují po teoretické i praktické stránce na
reálný, ostrý zásah. Mimo jiné
se zdokonalují v poskytování
první pomoci, v řízení a obsluze požární techniky, bezpečnosti práce při zásahu, požární
taktiky apod. Každý strojník musí absolvovat kondiční jízdy dle
řádu strojní služby, nositelé dýchací techniky pak mají každé 3
měsíce výcvik se dýchacím přístrojem. Velitelé družstva absolvovali cyklickou odbornou přípravu ve Fulneku, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor a taktéž byla možnost absolvovat

školení první pomoci na stanici v Bílovci, kterou jsme také využili. Během zimního období zvyšovali členové jednotky svou
fyzickou kondici v místní tělocvičně a to pravidelně, každý
pátek. V případě, že jednotka do tělocvičny nemohla, využili ji
členové sboru s dětmi.
V měsíci květnu jsme dostali pomyslný dárek ve formě osvětlovacího
stožáru, na který jsme dostali dotaci
od krajského úřadu a který nám ve
výbavě chyběl. Následovalo zaškolení členů a v červenci jsme ho již
využili při čištění vodojemu, které
jsme prováděli v nočních hodinách.
Podařilo se nám taky, po menších
úpravách, umístit přenosný přetlakový ventilátor do výjezdového vozidla
CAS 20 Tatra.
Z činnosti jednotky bychom chtěli
dále vzpomenout zalévání antukového hřiště pro žákovský volejbalový
turnaj, zalévání fotbalového hřiště a
následná ukázka na Memoriálu otce
Jana Bittnera, zalévání stromků na
žádost obce a dovoz vody do nově
vzniklých vodních tůní v katastru
obce.
Podařila se nám dokončit rekonstrukce šatny výjezdové jednotky,
kde velký dík patří Radimovi Býmovi,
který nám pomohl s návrhem a realizací šatních skříní.
Činnost kulturní, společenská, sportovní:
- návštěva občanů - pozvání na ples
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku

27. 5. 2017

Den otevřených dveří
Akademie školy
Společenský večer

v pátek

na sokolském hřišti v Hodslavicích
v 17:30 hudební pohádka
s klaunem RAMBAJSEM
Děti ze Sokola Hodslavice ukáží, jak se skáče přes švihadla a

za doprovodu bubnování KUBUKU upálíme
čarodějnici 
****************************
k tanci i poslechu hraje Mirek Plešek
vyuzené klobásy, párky k opékání i něco k pití - pro děti i dospěláky - zajištěno!
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- účast na oslavách 130 let založení sboru SDH v Hostašovicích
- účast na krajském kole v požárním sportu v Ostravě - rozhodčí
- účast člena sboru v technické četě na mistrovství světa mužů,
žen a dorostu v požárním sportu v Ostravě
- ukázka techniky na oslavách v Jasenici
- předvedení hasičské techniky pro mateřskou školu v Hostašovicích
- předvedení hasičské techniky pro družinu základní školy v
Hodslavicích
- příprava letního večera
- letní večer
- asistence u ohňostroje v Životicích
- pomoc s organizací lampionového průvodu
- účast na shromáždění představitelů sborů na Starém Jičíně
- mikulášská nadílka pro děti členů
- účast členů sboru na akcích v obci: - Palackého stezka
- volejbalový turnaj
- Hodslavské vodohraní
Stav členské základny k 31.12.2016: počet členů – 105, z toho
mužů – 68, žen – 37.
Tak jako v předchozích letech probíhají práce v přízemí budovy, kde členové jednotky postupně svépomocí provádějí
vymalování jednotlivých místností, nátěry vedení topení, plynu a vody.
V následujícím programovém období pro evropské dotace se
po jednání se starostkou obce budeme snažit o získání co nejvíce finančních prostředků zejména na rekonstrukci sociálních
zařízení, vybudování místnosti pro praní, čištění a sušení zásahových obleků a dalších technických prostředků v místnosti
kotelny, nátěry podlah v garážích a opravu bývalé uhelny.
V loňském roce jsme se aktivně podíleli na zajištění občerstvení při Hodslavském vodohraní na Kacabaji. Na tuto akci
byl zakoupen přístroj k přípravě párků v rohlíku, tímto krokem
jsme udělali nejvíce radost všem dětem (ale nejen jim), protože obsluha se pro velký zájem skoro nezastavila. Dále jsme
grilovali klobásy a čepovali pivo a limo, škoda jen, že nepřišlo
více občanů, přestože počasí bylo nádherné.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru za
odvedenou práci nejen pro sbor, tak i pro obec Hodslavice.
Poděkování patří strojníkům a členům jednotky, vedení obecního úřadu v čele s paní starostkou a panem místostarostou,
pracovníkům obecního úřadu, občanům, sponzorům a organizacím, kteří nám pomáhali naplnit stanovené úkoly v loňském
roce.

USNESENÍ z 50. zasedání rady obce
konaného dne 7.3.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. Mar tin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům a
subjektům dle přílohy č. 1 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce spolkům a
subjektům dle přílohy č. 2 a smlouvy o poskytnutí daru,
c) vypracování a podání žádosti o dotaci na „Energetické
úspory Obecního domu čp. 161“ firmou D.P.R.Management
s.r.o. Horní Tošanovice dle nabídky,
d) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace za
rok 2016, zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši
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62 411,03 Kč a převod částky ve výši 32 411,03 Kč do rezervního fondu ZŠ a částku ve výši 30 000 Kč do fondu odměn ZŠ,
e) rozpočet provozních nákladů a investičních nákladů Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice,
příspěvková organizace na rok 2017 dle návrhu,
f ) zvýšení poplatku – školného v mateřské škole Hodslavice
na částku 350 Kč s platností od 1.9.2017,
g) vypracování provozního a manipulačního řádu vodní nádrže Kacabaja firmou Vodohospodářské služby, Ing.Martin Jaroš, Vřesina, dle nabídky,
h) nejvhodnější nabídku na vybavení šaten na fotbalovém
hřišti od firmy Truhlářství Hodslavice čp. 360.
II. Rada obce s o u h l a s í
a) s položením zámkové dlažby na pacele č. 730/2 v k.ú. Hodslavice na náklady žadatele p. Michala Morávka, dle podmínek
stanovených stavebním technikem obce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) vyhodnocení nabídek firem na rekonstrukci WC na obecním úřadu a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou
jednáním se zájemci o snížení nabídkové ceny a předložení na
dalším jednání rady obce,
c) nesplnění smlouvy o dílo s firmou 360 DEGREES CONSTRUCT (nedodání projektové dokumentace) a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou dojednáním dohody o narovnání a předložení návrhu na další jednání rady obce,
d) vypracování projektové dokumentace přeložky plynovodu u domu čp. 161 projektantem Jiřím Plandorem dle nabídky,
e) termín konání zápisu žáků k základnímu vzdělávání (1. třída ZŠ) – 10.4.2017, termín konání zápisu dětí
k předškolnímu vzdělávání (MŠ) – 10.5.2017, přerušení
provozu MŠ o letních prázdninách od 31.7. do 1.9.2017,
udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ dne 9.5.2017 (uzavření
i školní družiny),
f ) žádost p. Hany Křenkové, Hodslavice 551 o odvodnění
pozemku parc. č. 133/1 a 180/2 v k.ú. Hodslavice a pověřuje
místostarostu Bc. Martina Reptu a stavebního technika obce
realizací odvodnění,
g) žádost Školy života o. p. s., Nový Jičín o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním
služby a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
h) žádost Domova Duha, přísp. org., Nový Jičín o poskytnutí
finančního příspěvku na provoz zařízení a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
i) žádost p. Věry Cahlíkové, Hodslavice 246 o rekonstrukci
opěrné zdi u parc. č. 645/1 a 650/1 v k. ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika obce zajištěním statického posouzení
současného stavu do příštího jednání rady obce,
j) žádost občanů z čp. 440 v Hodslavicích o umístění dalšího
retardéru a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu návrhem řešení.

USNESENÍ z 51. zasedání rady obce
konaného dne 21.3.2017
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • B c. Mar tin Repta, místo 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) realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí obecního úřadu firmou VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Nový Jičín dle předložené nabídky,
www.hodslavice.cz

b) dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo s firmou 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. Valašské Meziříčí ze dne 25.5.2016 dle
návrhu,
c) provedení venkovních úprav okolí fotbalových šaten a
nadstřešení terasy dle nabídek,
d) dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
v budově čp. 78 v Hodslavicích ze dne 15.9.1998 s firmou Česká pošta, s.p., Praha 1,
e) účetní odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, na rok
2017,
f ) výši nájmu společenské místnosti hasičské zbrojnice pro
soukromé účely za 500 Kč/den a úhradu spotřebovaných energií,
g) bezplatné užívání společenské místnosti hasičské zbrojnice pro spolky a neziskové organizace působící v obci Hodslavice (pro spolkovou činnost),
h) žádost obce o pořízení územní studie ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6, písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizování územní studie bude pro
obec Hodslavice zajišťovat ve smyslu ustanovení § 6 odst.
1, písm. c) stavebního zákona úřad územního plánování
Městského úřadu Nový Jičín,
i) finanční dar ve výši 3 000 Kč Výchovnému ústavu, střední škola a středisko výchovné
péče, Nový Jičín a darovací smlouvu, na podporu celostátních
sportovních her pro děti z výchovných zařízení.
II Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – projednáním
podmínek odkupu nemovitostí (pozemků a haly v areálu Starojicko a.s.) od vlastníků a předložením návrhu odkoupení
a kupních smluv na zasedání zastupitelstva obce.

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

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 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.

Uzavření ordinace pro dospělé
Ve dnech 27.4. - 28.4.2017 (čtvrtek, pátek) bude mít z důvodu školení MUDr. Radek Ševela uzavřenou ordinaci.
Akutní případy ošetří MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci, a
to ve čtvrtek od 12:00 do 13.30 hod. a v pátek od 7:00 do 9:30
hodin.

Oznámení o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny
Č E Z D i s t r i b u ce a . s.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v úterý 18.04.2017 od 07:20 hod do 15:00 hod.
v lokalitě Hodslavice na těchto odběrných místech: č.p. 84,
307, 311, 522, 536 (u Kacabaje).

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V sobotu 29.4.2017 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.

Dotace na výměnu kotlů
v domácnostech aneb „kotlíková
dotace“
O b e c H o d s l a v i ce

Aktuální informace ke 2. výzvě kotlíkových dotací
16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou
výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti
ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou
výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000
starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro
občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září. V tomto kole nebudou podporovány
kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa)
s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy
budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační
kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo
kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro
specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2. který je k
dispozici zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva. Informace
pro žadatele ze strany kraje budou zveřejňovány průběžně v
návaznosti na postup přípravy krajského dotačního programu.
Všechny potřebné informace a podklady naleznete na webu
kraje: www.lokalni-topeniste.cz.

Pár čísel z matriky
a evidence obyvatel
E l i š ka J a n s ká , m a t r i ká ř ka

Stav občanů v Hodslavicích k 1. 1. 2017 byl 1703 občanů,
z toho 832 mužů, 871 žen.
Během roku 2016 se narodilo 18 dětí (8 chlapců, 10 děvčat).
Do obce se přistěhovalo 42 osob (17 mužů, 25 žen), naopak se
vystěhovalo 49 občanů (14 mužů, 35 žen). Zemřelo 17 našich
spoluobčanů (10 mužů, 7 žen).
V Hodslavicích bylo v roce 2016 uzavřeno celkem 6 sňatků:
2 na obecním úřadu, 1 v římskokatolickém kostele Božského

Srdečně zveme na 14. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2017
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srdce Páně, 2 v dřevěném kostele sv. Ondřeje, 1 v evangelickém kostele.
Na matrice bylo mimo jiné provedeno:
* 341 případů ověření podpisů a listin,
* zaznamenáno do matričních knih 8 zpráv o rozvodu manželství,
* přes Czech Point vydáno:
37 výpisů z rejstříku trestů,
7 výpisů z katastru nemovitostí,
1 výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob,
1 výpis snímku s katastrální mapy,
* celkem vystaveno 13 matričních dokladů (4 rodné listy, 7 oddacích listů, 2 úmrtní listy),
* vydány 4 osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem
církve,
* sepsáno 6 zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (všechny k nenarozeným dětem),
* vydáno 1 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
* 4 správní řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu již
nezdržuje.

Velikonoční zamyšlení
Lu b o m í r Če r ve n ka

Ježíš jí (Martě, sestře později vzkříšeného Lazara) řekl: „Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?“ Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi
Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“
Na jedné sešlé usedlosti, která nese letopočet 1828, je napsána báseň:
Žiji a nevím dokdy.
Umřu a nevím kdy.
Jedu a nevím kam!
Proč jsem tak veselý, nevím sám.
Ta básnička je mnohem starší a je o ní zmínka už v 15. století.
Od té doby byla mnohokrát komentována, doplňována, obměňována a přebásňována. V tomto podání mluví o nejistotě,
odkud a kam člověk směřuje.
MARTIN LUTHER na tento „rým bezbožných“ odpověděl tím,
že křesťan dobře ví, že přichází od Boha a jde k Bohu a že celý
jeho život je v Boží ruce. Verše pak obměnil takto:
Žiji, dokud bude Bůh chtít.
Zemřu, kdy a jak bude Bůh chtít.
Jedu a dobře vím, kam.
Jenom se divím, proč naříkám!
Vyznání světoznámého reformátora, jehož 500. výročí vystoupení si připomínáme tento rok, je plné jistoty. Můj život
jako člověka je pevně v rukou Božích. Není hnán větry protivenství a problémů od někudy nikam. Můj počátek i konec
není dílem náhody, nýbrž je v moci toho, kdo tento svět bezmezně a bezpodmínečně miluje.
Vždyť BOŽÍ SYN, JEŽÍŠ KRISTUS, obětoval svůj vlastní život na
golgatském kříži pro hříchy a viny tohoto světa, a také mne,
Tebe, každého jednotlivce. Nesl na svém těle trest, který přísluší nám. Dobrovolně se postavil na naše místo, nesl bolest těla i
odloučení od Boha místo nás hříšníků jednoho vedle druhého.
A nejenom to. Třetího dne, nedělního velikonočního rána,
BYL VZKŘÍŠEN. Nezůstal uvězněn ve skalním hrobě přivaleným
kamenem. Boží moc jde mnohem dál. Povolala Ježíše k novému životu. K životu, kde poslední slovo nemá hřích ani smrt,
ano žádné lidské úsilí, nýbrž Boží moc, Boží láska.
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Proto může Martin Luther v tom posledním verši vyznávat, že
i v době těžkostí a trápení, nemocí a strachů, kterých ostatně
není ani křesťan nikdy ušetřen, může spoléhat na Boží moc a
Boží milosrdenství.
ANI MY, MILÍ SPOLUOBČANÉ, nejsme ušetřeni nejrůznějších
ran a složitostí života. Ovšem i my můžeme svůj život vložit
s důvěrou do Božích rukou. Odvážit se důvěřovat, že Pán Bůh
je a bude s námi až do našeho konce. Ať už nám dny našeho pozemského putování přinesou cokoli, nejsme na té pouti
sami. Můžeme vědět, KAM jdeme a hlavně s KÝM jdeme.
Ježíš nám svým ukřižováním a vzkříšením nabízí svou náruč,
svou blízkost, své věčné nebeské království. Může se nám to
zdát naivní, nemyslitelné, nepředstavitelné. Může nám vyhovovat konzumní způsob života, touha po kráse, štěstí, majetku,
zážitku… Ježíš nám však NABÍZÍ mnohem víc. Nabízí nám sebe
sama. Svou blízkost, svou věrnost, svou lásku. Může být něco
víc? Může být něco víc, než oběť, kterou podstoupil? Něco víc,
než jeho upřímná a nefalšovaná trvalá láska, kterou projevil?
Přeji Vám všem, abyste o těch letošních velikonočních svátcích dali ve svých životech prostor zvěsti, že Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo
v něho věří, měl život věčný. Nikdo k tomu není nucen, avšak
KAŽDÝ JE ZVÁN! Kéž se odvážíme této velikonoční zvěsti důvěřovat.
Velikonoční shromáždění místního evangelického sboru:
à

à

à
à

9.4. KVĚTNÁ NEDĚLE
9.15 společné bohoslužby – Hodslavice (Květná neděle) – čtení
pašijního oddílu o utrpení Ježíše Krista s doprovodným zpěvem
písní
13.4. ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově č. 248
18.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku –
Klub seniorů
14.4. VELKÝ PÁTEK
9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích
16.4. VELIKONOČNÍ NĚDĚLE (celocírkevní sbírka na Hlavní dar
lásky):
8.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově
9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích
10.45 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku

K těmto svátečním a ovšem i ostatním sborovým shromážděním (více viz www.hodslavice.evangnet.cz ) Vás všechny srdečně zve staršovstvo sboru!

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

Noc s Andersenem - Mgr. Martina Holubová
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského
čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena,
které připadá na 2. dubna.
I my jsme se v letošním roce rozhodli do této akce zapojit a
připravit pro naše žáky v pátek 31. 3. od 18 hodin večer věnovaný čtení, komiksu Čtyřlístek, soutěžím, hrám a dalším aktivitám věnovaným hlavně rozvoji čtenářských dovedností.
Vůbec jsme nečekali, že zájem o tuto akci bude tak obrovský!
Zúčastnilo se celkem 66 žáků (z toho 4 princezny, které děti
večerem provázely) a 7 pedagogů, kteří pracovali s dětmi ve
čtyřech skupinách do pozdních večerních hodin a také v ranních sobotních hodinách, než si rodiče své ratolesti vyzvedli.
www.hodslavice.cz

Maminky a babičky se ukázaly jako skvělé pekařky a cukrářky,
neboť nás zásobily buchtičkami, bábovkami, muffinkami, záviny, řezy a mnoha dalšími výbornými moučníky, na kterých
jsme si výborně pochutnali ... Moc děkujeme!
Věřím, že se nám podařilo aspoň část dětí motivovat ke čtení. Četba totiž usnadňuje učení, rozvíjí slovní zásobu, zlepšuje
vyjadřovací schopnosti a rozvíjí fantazii, kreativitu i rozlišování
dobrého a zlého. Děti si navíc snáze osvojí gramatická a stylistická pravidla. Čtení má také pozitivní psychologické účinky a
snižuje stres. To všechno jsou důvody, pro sáhnou po knize...
„Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány, jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálevkou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.“ Jan Ámos Komenský
Futsalový turnaj - Viktor Petrskovský, Matyáš Mička a Petr
Knápek 8. třída
Ve středu 8. března se ve školní tělocvičně uskutečnil futsalový turnaj pro žáky horního stupně. Turnaje se zúčastnilo 5
družstev s názvy Vyšehrad, Lesní kopretiny, FC Šmatláci, FC
Slavoj Houslice a FC Nám se nechce. Hrálo se systémem 3+1.
Na turnaji se odehrálo deset zápasů. K rozhodujícímu klání
nastoupily týmy Vyšehrad a FC Slavoj Houslice. Tento zápas
přinesl napínavé okamžiky a jediným střelcem se stal Matyáš
Mička z týmu Vyšehrad. Velkým překvapením turnaje se stal
podceňovaný tým FC Nám se nechce, který nakonec vybojoval 3. místo. Na závěr musíme poděkovat panu učiteli Petrskovskému za organizaci turnaje, paní učitelce Hubeňákové za
fotodokumentaci a samozřejmě všem zúčastněným.
Módní přehlídka ve školní družině - Helena Tisovská
V pátek 10. března jsme se sešli v aule školy na módní přehlídce. Přehlídku jsme zahájili promenádou všech dětí, které
měly na sobě připravený model. Každý model nám předvedl
své umění. Porota obodovala dané vystoupení a rozhodla o
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vítězích módní přehlídky. Těšíme se na další módní (třeba i
jinou) přehlídku.
Okrskové kolo ve vybíjené Gabriela Kmentová
Družstvo našich chlapců z 5.
třídy se 14. března 2017 zúčastnilo okrskového kola ve vybíjené na ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Čekali na nás 3 soupeři - ZŠ
Komenského 68, ZŠ Dlouhá a
ZŠ Starý Jičín. I když fanoušci
fandili jako o život a kluci se
snažili a bojovali jako lvi, na
vítězství to bohužel nestačilo.
Skončili jsme sice na 4. místě, ale užili jsme si to!
Matematický klokan - Pavla Pavelková
V pátek 17. 3. 2017 na naší škole
proběhla již tradičně celorepubliková
matematická soutěž KLOKAN. V kategorii Kadet získala největší počet bodů
Vendula Horáková z 9. třídy (78 bodů),
v kategorii Benjamín vyhrál žák 6. třídy Vojtěch Martinek (73 bodů). S překvapivým počtem 104 bodů skončil
v kategorii Klokánek žák 5. třídy David
Novotný. Vítězům blahopřejeme.
Výtvarná soutěž „Nakresli rally!“ - Renata Pernická
Známe výsledky výtvarné soutěže „Nakresli rally!“ která byla
uspořádána u příležitosti konání 36. ročníku Valašské rally
2017. Do soutěže bylo doručeno přes 550 výtvarných prací zaměřených na Valašskou rally, ale i bezpečnost a fair play v auto-moto sportu. Vyhodnocení a předání cen probělo v pondělí
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20. 3. 2017 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí za účasti pořadatelů a jezdců Valašské rally.
Na 3. místě v této soutěži se se
svým automobilem umístil náš žák
7. třídy Pavel Janyška, kterému blahopřejeme.
Valašská rally 2017 se uskutečnila již tento týden ve dnech 24.-25.
března 2017 v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice.

FK Hodslavice
- jarní část sezóny se blíží!

časových a pracovních důvodů musel odstoupit z pozice trenéra, nikoliv však hráče. Patří mu velké díky, neboť s mužstvem
dokázal v loňském roce postoupit do III. Třídy a po podzimu se
mužstvo drží na její špici.
Mužstvo mužů odjelo ve dnech 17. – 19. března na nedalekou Bystřičku, kde proběhlo soustředění a zde bylo také oficiálně oznámeno jméno nového trenéra, který povede mužstvo
mužů do jarních bojů o body, a možná i o postup. Novým trenérem se stal Jiří Mička, který je zkušeným fotbalistou a v podzimní části sezóny byl ještě jako hráč postrachem obránců. O
jeho kvalitách vypovídají také ligové zkušenosti, když v letech
1986/87 hrával Českou národní fotbalovou ligu za tehdejší TJ
VOKD Poruba.
Rád bych Vás jménem svým, ale také jménem FK Hodslavice pozval na slavnostní otevření šaten, a to v sobotu 15. 4. od
16:00, kdy je symbolicky otevřeme a oficiálně zahájíme fotbalové hody v našich Hodslavicích.

O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení sportovní přátelé,
po dlouhém čekání se pomalu, ale
jistě přiblížil start jarní části sezóny
2016/2017. Podzimní část nabídla na
domácím hřišti pouhá dvě utkání, a
proto teď můžeme mluvit o fotbalových hodech. Dříve než však ony hody
vypuknout je třeba zmínit to, co nového
se událo.
V pátek 31. 3. 2017 byly oficiálně dokončeny a předány nově
zrekonstruované šatny. Na slavnostní otevření, se můžete těšit na prvním domácím zápase, tj. v sobotu 15. 4. od 16:00!
Vedení FK Hodslavice muselo řešit velmi nečekaný problém,
a to odstoupení hlavního trenéra mužů Jana Kudělky, který s
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Vzdělávací agentura LB
Mgr. Lenka Brusová
http://www.agenturalb.cz

Akce se koná v případě minimálního počtu účastníků 10. V opačném případě si organizátor
vyhrazuje právo tábor zrušit a případné zaplacené zálohy vrátit zpět ve 100 % výši.

Více informací na tel.: +420 737 377646 nebo emailu: lbagentura@gmail.com

V ceně je zahrnuto: stravování (dopolední a odpolední svačinka, oběd-polévka, hlavní jídlo),
pitný režim, kvalifikovaní lektoři, pomůcky a materiály, bohatý program, doprava a vstupy.
Součástí náplně příměstského tábora je návštěva plaveckého bazénu ve Valašském Meziříčí a
celodenní výlet do ZOO Ostrava.

Tábor je určen pro děti ve věku 8-13 let.

Týden plný angličtiny zábavnou a hravou formou – soutěže, praktické úkoly,
projekty, používání jazyka v běžných situacích, ...

Cena: 2.100 Kč

Kde: ZŠ Františka Palackého,
Hodslavice 300

Kdy: 10. - 14. 7. 2017

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S ANGLIČTINOU PRO DĚTI Z HODSLAVIC

Palackého a obcí Hodslavice pořádá

Vzdělávací agentura LB ve spolupráci se ZŠ Františka

Kynologický klub Veřovice, ZKO Veřovice č.663 srdečně zve všechny pejskaře na

ZÁVOD PRO KAŽDÉHO
MAJITELE PSA
5. ročník
Kouzlo závodu spočívá v nepřipravenosti psů na jednotlivé disciplíny…

v pondělí 1.května 2017 od 7 hodin
na kynologickém cvičišti ve Veřovicích
Od závodu očekáváme hlavně, aby se pobavili nejen diváci, ale také
pánečci a pejskové, PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KAŽDÝ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PROPOZICE na www.kkverovice.websnadno.cz

Koupím v Hodslavicích
stavební pozemek
o rozloze cca 1200 - 2000 m2.
Nejsem realitní kancelář.
Telefon 737 522 416

strana 9

www.hodslavice.cz

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2017

strana 10

strana 11

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Helena Kalincová • Jaroslava Gabrhelíková
Karel Bajer • Zdeněk Mareš • Jozef Baček
Jaroslava Kuchtíková • Marcel Garčár
Dagmar Pernická • Milan Matějovič • Ladislav Bartoň
Irena Plešková • Zdeňka Rýcová
Juraj Jacko • Jaroslav Pavlát • Lidmila Kudělková
Anna Kudělková • Dobromila Rýcová
Miroslav Merenda
25. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích):		
Lenka a Marcel Černochovi
50. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích):		
Růžena a Josef Neradilovi

Západ slunce - Natálie Býmová a Daniela Pechová, 8. tř. ZŠ Hodslavice

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

Fotografie ze života obce ...

Vítání občánků

FK Hodslavice - soustředění na Bystřičce

ZŠ Hodslavice - turnaj ve futsale
ZŠ Hodslavice - okrskové kolo ve vybíjené
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