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Hodslavský ZPRAVODAJ
Výroční zpráva Royal Rangers
Lukáš Sulovsk ý, 7. přední hlídka Royal Rangers v Ho dslavicích

V

ážení spoluobčané,
organizace Royal Rangers pokračuje ve své činnosti i
v tomto roce. V tematickém programu se pravidelně zaměřujeme na několik oblastí vývoje člověka: fyzický (pohyb, sporty, vycházky, … ), duševní (růst osobností, poznávaní sebe
sama, překonání svých limitů, …), sociální (tolerovat ostatní,
spolupráce, slušnost, …) a duchovní. Snažíme se dětem zprostředkovat základní křesťanské principy a seznámit je s Biblí,
což vnímáme jako velmi důležité v době, kdy je tato duchovní
stránka u člověka opomíjená. Pokud nám to počasí jen trochu dovolí, chodíme ven, hrajeme hry, bojovky a pořádáme
vycházky. To vnímáme jako
velmi důležité, zvlášť dnes,
v době počítačů, virtuálních
světů a při vytrvalé snaze si
vše usnadňovat. Pracujeme
s dětmi od 6 do 11 let. Náš
oddíl je spjat se sborem Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích a podporován obcí Hodslavice. Jsme
velice rádi za tuto podporu a
velmi si ji ceníme.
Letos nás na našich sobotních schůzkách, kdy jsme
se vydávali na plavbu za tajemným pokladem kapitána
malého boty, doprovázel
tento text: „Vzhůru na palubu, dálky volají, vítr už příhodný
vane nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem
bude oceán.“ Každou druhou sobotu jsme se vydávali na
plavbu a prozkoumávali jsme Tichomoří. V létě jsme navázali
na námořnické téma a připravili jsme pro děti tábor Královská flotila pluje za pokladem. Náš tábor je již tradičně spjat
s vesnicí Kateřinice a nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
Opět jsme využili bezvadného zázemí v bezbariérovém centru Březiny (DBCB). Z dětí se stali námořníci a tak není divu,

že si je hned první den najal na své lodě bohatý obchodník
sir Lukas, který jim pravidelně vyplácel žold. Na lodích se děti
snažily objevit kdysi dávno ukradený poklad. Každá posádka
měla svou vlajku, hymnu a svého kapitána. Děti měly možnost
sledovat své putování na herním plánu a každý den poslouchaly vyprávění z deníku piráta, který poklad ukradl. Po dlouhém hledání, soutěžení a bojování se všem malým plavčíkům
podařilo poklad najít. Díky možnostem v okolí chaty byl dostatek času i na volnočasové aktivity. Děti měly možnost zaskákat si na trampolíně, zastřílet si z luku, vzduchovky nebo si
třeba vyzkoušet bungeerunning. Mezi největší záliby dětí však
patřilo plnění tzv. „odborek“
(například vázání uzlů, morseovka, poznávání květin
a stromů, střílení z luku a
mnoho dalších). Pokaždé
když některý z plavčíků dokázal splnit předem připravený úkol, dostal nálepku do
svého deníku a po několika
splněných úkolech už jsme
museli povýšit naše plavčíky,
vyhaněče krys, krmiče žraloků a lodní lazebníky. Po celý
tábor se dětem věnovali vedoucí, kteří zvládli svoji úlohu dokonale a z mojí strany
jim patří veliký dík stejně tak
jako kuchařkám a všem kteří
se na realizaci malého tábora v Kateřinicích podíleli.
Nyní už jsme opustili lodní téma a na schůzkách v letošním
školním roce jsme se vydali na expedici Everest. Tak jako Tenzing Norgay a Edmund Hillary i my chceme dosáhnout nejvyššího vrcholu světa. Proto jsme pro děti připravili hry, soutěže a
dovednosti k danému tématu…
Budeme rádi, když se navážeš a vyrazíš s námi.
Více info na www.7ph.royalrangers.cz.

USNESENÍ z 62. zasedání rady obce
konaného dne 17.10.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. 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) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Projektová dokumentace sociální byty Hodslavice“ firmy Ing. arch. Roman
Mališ Bílková Trojanovice za 629 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na technický dozor investora (TDI) a koordinaci BOZP pro stavbu „Hodslavice
čp. 161 – stavební úpravy, změna způsobu užívání a energetické úspory“ firmy Ing. Karel Trlica, autorizovaný inženýr, VsetínJanová za cenu 229 900 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy,
c) výběr administrátora výběrového řízení na dodavatele
stavby „Hodslavice čp. 161 – stavební úpravy, změna způsobu
užívání a energetické úspory“ firmy D.P.R. Management s.r.o.
Horní Tošanovice za cenu 30 000 Kč bez DPH,
d) dodatek ke smlouvě č. 2 smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017
s firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o. na zhotovení stavby „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny Základní školy Františka Palackého čp. 300 Hodslavice“,
e) nejvýhodnější nabídku na dodávku elektrické energie pro
Obec Hodslavice od firmy ČEZ Prodej a.s. na období 2018 –
2019,
f ) prodloužení mandátu člena Školské rady ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice čp. 300 za Obec Hodslavice paní Ing. Monice
Mičulkové do 30.9.2020,
g) stanovení délky mandátu člena Školské rady ZŠ a MŠ Fr.
Palackého Hodslavice čp. 300 za Obec Hodslavice paní Monice
Kulíškové za Obec Hodslavice do 30.9.2020.
II. Rada obce j m e n u j e
a) p. Mgr. Evu Sulovskou členem Školské rady při ZŠ a MŠ Fr.
Palackého Hodslavice čp. 300 za Obec Hodslavice pro období
17.12.2017 – 30.9.2020.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informace o navrhované změně výše členských příspěvků
MAS Lašsko, z. s., Dolní Bašta a pověřuje starostku projednáním nové výše členských příspěvků na valné hromadě MAS
Lašsko dne 8.11.2017,
c) převzetí „Petice za přijatelné životní podmínky občanů
Hodslavic v okolí lokality Za brodkem“ Obcí Hodslavice a zápis
ze společného jednání ze dne 11.10.2017,
d) žádost p. Václava Kuhna na umístění přípojky elektrického
vedení k parc č. 1677/3 na obecní pozemky a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek a trasy přípojky.

USNESENÍ z 63. zasedání rady obce
konaného dne 30.10.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. 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) provedení služeb se zajištěním kompletních činností spojených s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci k projektu
„Rozvoj sociálního bydlení – Hodslavice“ firmou Agentura reHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2017

gionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou dle
předložené nabídky.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) oznámení petičního výboru „Petice Za zlepšení životních
podmínek v okolí lokality Za Brodkem“ o skutečnosti, že petici
v současné situaci považují za vyřízenou,
c) návrh Mgr. Aleny Kulíškové na zřízení mola na vodní nádrži Kacabaja a pověřuje starostku zjištěním možností realizace
v roce 2017 – 2018 při současné opravě vodní nádrže do dalšího jednání rady obce.
Další jednání rady č. 64 14.11.2017 v 15:30 hod. na OÚ.

Poslední sběr BIO odpadu
se uskuteční ve středu 29.11.2017.

Výsledky voleb v obci
O Ú H o d s l a v i ce

VOLBY do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. 21.10.2017:
Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů 1401
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
894
Počet odevzdaných úředních obálek
893
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
888
(ve dvou obálkách byly dva hlasovací lístky, jedna obálka byla prázdná, v jedné obálce byly vloženy informace k volbám, v jedné obálce
byl hnědý papír s popisem voleb)
Voličská účast v Hodslavicích
64%

Strana / číslo strany na hl. lístku
Počet platných hlasů
Občanská demokratická strana /1
112
Česká strana sociálně demokratická /4		
76
Radostné Česko /6		
1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ /7		
34
Komunistická strana Čech a Moravy /8		
49
Strana zelených /9		
20
ROZUMNÍ /10		
9
Strana svobodných občanů /12		
15
Česká pirátská strana /15		
91
Referendum o Evropské unii /19		
1
TOP 09 /20		
17
ANO 2011 /21		
238
Dobrá volba 2016 /22 		
1
SPR-RSČ M. Sládka /23		
2
KDU – Českosl. strana lidová /24
87
REALISTÉ /26		
8
SPORTOVCI /27		
1
Dělnická strana sociální spravedlnosti /28 		
1
SPD – Tomio Okamura /29		
124
Strana Práv Občanů /30
1

Tělocvična ZŠ má nové zázemí
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka

V říjnu byla dokončena komplexní rekonstrukce sociálek a
šaten u tělocvičny v ZŠ. Opravy a výměny se týkaly nejen zařízení a vybavení, ale všech rozvodů vody, odpadů i elektřiny,
podlah, obkladů, zárubní a dveří. Náklady se vyšplhaly na 1
400 tis.Kč a byly poskytnuty z rezervního fondu školy (800tis.
Kč) a z rozpočtu obce (600tis.Kč). Tělocvična se zázemím je
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Srdečně Vás zveme na 17. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
opět otevřená a šatny zářící novotou určitě potěší všechny
děti a sportovce, kteří školní tělocvičnu využívají a doufám, že
přilákají ke sportu i nové zájemce. Volné termíny Vám sdělí ve
škole (tel.:556 750 140) a cena za pronájem je níže v tabulce.
Pronájem tělocvičny školní rok 2017/2018 sazba za hodinu
Soukromá osoba - trvalé bydliště v obci
120,- Kč
Registrované spolky
100,- Kč
Registrované spolky - mládež
80,- Kč
Registrované spolky - děti
50,- Kč
Soukromá osoba bez trvalého bydliště v obci
300,- Kč

Vzpomínka na doc. PhDr. Věru
Macháčkovou Riegerovou,
prapravnučku Františka Palackého
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

Věra Macháčková Riegerová dlouhodobě věnovala svou
přízeň rodišti svého významného předka a sledovala
všechny místní akce související s jeho jménem. Hodslavská
veřejnost měla možnost se s ní seznámit během slavnosti
k 200. výročí narození Františka Palackého, kde coby jeden
z nejvýznamnějších hostů přednesla krátký projev. Členové
již bohužel neexistujícího sboru Hlahol a další návštěvníci
tehdejších akcí v Neratovicích-Lobkovicích a v Praze ji mají
jistě v paměti jako důstojnou a přátelskou dámu.

Kacabajka bude mít upravené břehy
Mgr. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka

Přehrada Kacabaja si na „znovuotevření“ počká ještě do jara.
V současnosti probíhají úpravy břehů, přepadu a stavidla nádrže. Investice ve výši 2 172 tis.Kč je z 80% kryta dotací z Ministerstva zemědělství ČR a realizace úprav potrvá do dubna
2018.

Další koupací sezóna už bude na Kacabaji jen s přírodními
břehy bez betonových panelů a zvažujeme postavení mola
pro zlepšení přístupu do vody. V letošním roce byla po celou koupací sezónu voda ve výborné kvalitě a travnaté pláže
a okolní zeleň byly pečlivě udržovány pracovníky technické
správy obce, za což jim moc děkuji. Budeme rádi, když toto
krásné prostředí a zlepšené podmínky navnadí více milovníků
vody a zdravého pohybu k pobytu v přírodě.
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Foto pro pamětníky - aktéři slavnosti k výročí Palackého r. 1996:
MUDr. Tomáš Roith, starosta Neratovic, prof. PhDr. Libuše Hrabová, vedoucí katedry historie FF UP v Olomouci, ing. Antonín Kramoliš, starosta
Hodslavic, doc. Věra Macháčková – Riegerová, Jaroslav Merenda, rodák
z Hodslavic, zemř. 2013, básník, ThDr. Josef Hromádka, býv. místopředseda vlády ČSFR, synodní senior ČCE, autorka textu (organizátorka
slavností)
Původní foto: Ladislav Šmitke

Dovoluji si uvést několik faktů z oficiálního nekrologu:
Věra Riegerová se narodila 12. září 1919 v Praze v rodině filozofa Ladislava Riegera, vnuka dr. Františka Ladislava Riegera a
pravnuka Františka Palackého. (F.L. Rieger byl zetěm F.P. a jeho
politickým následovníkem.) Studium německé a francouzské
filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přerušené
druhou světovou válkou, zakončila doktorskou promocí v roce
1947. Poté pracovala mj. jako redaktorka v nakladatelství
Práce, roku 1954 nastoupila na katedru germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK, kde byla v roce 1963 jmenována
docentkou. Náležela ke generaci, jež po roce 1945 nově zakládala českou germanistiku. Věra Macháčková Riegerová byla
jednou z nejvýraznějších postav germanistické literární vědy
a literárního překladu u nás. Její akademická dráha je spjata
s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde přednášela
dějiny německé literatury.
Také jí se výrazně dotkla tzv. normalizace; po omezení pedagogické činnosti byla v roce 1974 nucena univerzitu definitivně
opustit. Poté působila jako překladatelka a editorka. Je autorkou několika desítek odborných studií a příspěvků pro vědecká
symposia, popularizačních statí a překladů německé beletrie i
literatury faktu.
Svou překladatelskou činorodostí zprostředkovala českým
čtenářům prózy výrazných postav moderní rakouské a
německé literatury Stefana Zweiga (např. Triumf a tragika Eraswww.hodslavice.cz

ma Rotterdamského či Léčení
duchem), Anny
Seghersové nebo
Hermanna Kanta,
ale i díla výmarského klasika Johanna Wolfganga von Goethe
(Italská cesta či
Z mého života:
báseň a pravda).
Přestože
byla
nucena vzdát se
v ys o k o š k o l s k é
pedagogické
dráhy,
byla
nadále odborně
činná a pracovní energie ji
neopouštěla ani
ve vyšším věku,
poslední knižní
překlad (A. Wiedemann: Nadace
Reinharda Heydricha v Praze)
připravila
ve
Pokračovatelka rodu Maruška Macháčková-Riege- svých 84 letech.
rová v rozverné letní póze svého čtyřikrát
Paní docentka
praděda. Foto: Z.K.
vychovala spolu
se svým mužem, uznávaným odborníkem v oboru právní
vědy, syny Pavla a Václava, který s chotí Hanou a dcerou Marií
několikrát navštívil nejen Hodslavice, ale i zámek Kunín.
Doc. Věra Macháčková Riegerová zemřela v požehnaném
věku v úterý 5. září. Poslední rozloučení proběhlo v den jejích
nedožitých 98 let v úterý 12. září 2017 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

ADVENTNÍ KONCERT
O b ec Ho d s l a v i ce a O b e c H o s t a š ov i ce

Obec Hodslavice ve spolupráci s Obcí Hostašovice vás
srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 od 15:00 hod. v římskokatolickém
kostele. Vstupné zdarma.
Výběr z nejznámějších písní s biblickou a duchovní tematikou, zpívají sólisté opery Zdenka Mervová & Peter Soós.
Slovem provází Oldřich Kolovrat, na housle hraje Jan Huszár.

Drakiáda 2017
M g r. A l e n a Ku l í š ková

V sobotu 21. října se pořadatelé společně s rodiči a dětmi pokoušeli krotit na obloze draky. Některým se to dařilo, některým
ne, ale legrace bylo dosti.
Nakonec jsme vyhodnotili nejlepšího draka letce, nejhezčího
– ručně vyrobeného a také největšího Vozemboucha. Počasí
vcelku vyšlo, každý dostal malou odměnu, ale hlavní bylo, že
jsme strávili společně hezké sobotní odpoledne.
Děkuji všem pořadatelům a obětavcům, kteří se krocení draků zúčastnili.
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Den pěstounství
M g r. R i c h a rd Pe š a t , ve d o u c í o d d ě l e n í S P O D

Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici
a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji zajistit
nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném
prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a
prostředí k vytváření dnes tak mizících rodinných a tím i společenských vzorců chování.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň
pod názvem Dejme dětem rodinu, se nyní rozhodl poděkovat
pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které nemohou
vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod
názvem ,,Den pěstounství“.
Den pěstounství se uskuteční dne 18.11.2017 od 10 do 18
hodin v Dolní oblasti Vítkovice. V rámci této akce budou moci
pěstounské rodiny bezplatně navštívit Svět techniky a spolu
s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu na
vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují,
mohou uvedenou akci využít k bližšímu seznámení s celou
problematikou. Bližší informace lze také najít na webových
stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.

Co se děje v mateřské škole
M g r. Pe t ra M u s i l ová

Ani jsme se nenadáli a dva měsíce z nového školního roku
utekli jako voda. V září jsme přivítali ve školce nové děti i „staré
známé tváře“ a také dvě nové paní učitelky.
V rámci spolupráce se základní školou jsme si společně s dětmi z 1. a 2.třídy zacvičili na zahradě mateřské školy. V září k nám
přijelo divadlo Ententýky s pohádkou Myška Klárka a Veverka
Terka ve školce – veselá pohádka, která dětem ukázala, že ve
školce se opravdu není čeho bát.
V říjnu jsme začali jezdit na bruslení a pomalu ale jistě se
z nás stávají šikovní bruslaři. V pátek 13.10.2017 jsme se vydali
na exkurzi do hasičské stanice v Novém Jičíně, kde jsme měli
možnost poznat, co všechno práce hasiče obnáší. Také jsme
si mohli prohlédnout prostory stanice i hasičská auta. Hned
o týden později, v pátek 20.10.2017, k nám do školky přijela
Městská policie z Nového Jičína. Povídali si s námi o bezpečném chování, dopravním provozu, ukázali nám policejní vesty
i auto. V říjnu k nám na návštěvu také dorazili naši kamarádi
z 1.třídy. Předvedli nám, jak už umějí číst a počítat, i co všechno
nosí v aktovce do školy.
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V úterý 24.10.2017 se odpoledne konala akce Jablkohraní.
Dopoledne všechny děti připravily pro rodiče výborné občerstvení a odpoledne si všichni společně zasoutěžili při různých
hrách s jablky.
V úterý 31.10.2017 se ve třídě konal Halloweenský den-děti si
užily netradiční soutěže a celý den prožily v krásných maskách.

Zprávičky ze školy ...
M g r. A l e n a Pa l a c ká

Poděkování
Děkuji OÚ v Hodslavicích za finanční příspěvek pro žáky 1.
třídy. Mgr. Heda Kučerová, tř. učitelka.
Sběr starého papíru – Mgr. Hana Horáková
V pátek 6. 10. 2017 proběhl tradiční podzimní sběr starého
papíru. A opět byl velmi úspěšný! Žáci nasbírali celkem 8075
kg této druhotné suroviny, což je v průměru cca 46, 68 kg na
každého žáka školy a zcela tak naplnili dva kontejnery. Nejúspěšnější byla 7. třída, která nasbírala na jednoho žáka 93,4 kg.
Na druhém místě, se 75,6 kg na žáka, se umístila 3. třída a na
třetím místě skončila 6. třída s 93,4 kg starého papíru na žáka.
A jaké ocenění na žáky čekalo? Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizz pro celou třídu a na ostatní čekala sladká
odměna. Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
děkujeme. A i když se nám nepodařilo překonat rekord z letošního jara, všechny nás hřeje pocit, že nasbíráním 8 tun papíru jsme zachránili cca 16 -20 t dřeva, což je asi 9 vzrostlých
stromů.

Dopravní výchova s policistou – Mgr. Gabriela Mičková
V úterý 10. 10. navštívila 4. třída dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Bohužel dětem nepřálo počasí, takže dopravní výcvik, vedený panem policistou, absolvovali pouze teoreticky. Praktická část - jízda zručnosti a podle
dopravních značek, čeká žáky na jaře. Do té doby mají pilně
studovat, protože ti, co úspěšně složí teoretickou a praktickou
zkoušku, získají průkaz cyklisty.
Gemma Nový Jičín
18. 10. navštívili žáci 9. třídy výstavu Gemma v Novém Jičíně,
která má žákům pomoci při rozhodování o dalším studiu. Na
této přehlídce středních škol a učilišť se představily školy nejen
z Moravskoslezského kraje, ale i ze Zlínska a Olomoucka
Prvňáčci v MŠ – Mgr. Heda Kučerová
Ve čtvrtek 19. 10. šli prvňáčci na návštěvu za mladšími kamarády do MŠ. Vzali si s sebou aktovky, aby se mohli pochlubit, co
už umí. A umí! Prvňáčci zatančili a zazpívali, přednesli několik
básniček, třídili obrázky a určovali počet slabik, četli písmena
a počítali do pěti. Také předškolní děti nám ukázaly, co umí…
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Zatančily a zazpívaly nám písničky Mateřinky a Hasiči. Všichni
byli moc šikovní. Doufám, že naše setkání přesvědčilo budoucí
prvňáčky, že se není čeho bát a že se na ně ve „velké“ škole
těšíme.
Návštěva kina
19. října navštívila školní družina kino Květen v Novém Jičíně
a zhlédla animovanou pohádku „Velká oříšková loupež 2“. Dětem se film líbil a už se těší na 3. díl.
Výtvarná výchova na zámku – Mgr. Gabriela Mičková
V úterý 24. 10. v rámci výuky výtvarné výchovy jeli žáci 4.
třídy do novojičínského muzea - Žerotínského zámku na akci
s názvem Tajemství hlíny. Nejdříve si prohlédli výstavu, která
představuje hlínu jako nejstarší materiál pro výrobu keramiky – etapy její výroby, výrobní postupy a možnosti použití.
Výstava prezentuje ukázky keramických výrobků od pravěku
do současnosti. Poté se sami žáci stali hrnčíři a archeology a
vyzkoušeli si práci na hrnčířském kruhu, hledali v písku úlomky
keramických nádob a stavěli starou kachlovou pec. Čas strávený na zámku rychle utekl a s keramickým dárkem žáci spokojeni odjeli domů.

Šmoulové v nemocnici – Veronika Pavlíková, žákyně 9. třídy
V úterý 24. 10. pomáhali žáci 9. třídy, Maty, Barča, Verča a Eliška, při organizaci zábavného programu „Šmoulí odpoledne“
pro nemocné děti, které byly hospitalizovány na dětském oddělení a oddělení ORL v Nemocnici v Novém Jičíně. Součástí
programu byly soutěže a hry se šmoulí tématikou, které měly
dětem pobyt v nemocnici zpříjemnit. Děti lovily rybičky, trhaly
květiny pro Šmoulinku, společně se Šmouly kreslily obrázek a
také si společně zazpívaly. Program se jim velmi líbil a nás těšil
pocit z hezky stráveného odpoledne.

Úspěch našich pinponkářů – Mgr. Alena Kulíšková
Až do okresního kola stolního tenisu se probojovalo družstvo
starších žáků naší školy. Ondřej Hrdina, Jiří Dragon, Petr Knáwww.hodslavice.cz

pek a Matyáš Mička byli nejúspěšnější ve školním kole, a tak
vytvořili tým, aby reprezentovali školu.
V okrskovém kole v Novém Jičíně hladce vyřadili obě ZŠ Komenské 4:0 a postoupili do okresního finále, které se konalo
25. 10. To pořádala ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Kluky čekaly zápasy s pořádající školou. Tu opět hladce porazili 4:0. Na 2. místo v turnaji je poslali žáci ZŠ Komenského Odry (2 z nich hrají
krajský přebor). Pouze Jirka s Ondrou vybojovali čestný bod ve
čtyřhře, takže utkání skončilo 1:4. Druhé místo v okrese je pro
žáky naší školy velkým úspěchem a děkujeme za reprezentaci.

alkoholu či kouřil marihuanu. Velmi zajímavý byl i „drogový
kufřík“, který obsahoval falzifikáty nejznámějších drog, ale také
různé formy krabiček na jejich přechování, které dealeři a uživatelé drog využívají, aby nebyli odhaleni.
Asi největším překvapením pro naše děti byla informace, že
i v jejich velmi blízkém okolí se drogy a jejich uživatelé vyskytují! Žáci byli programem přímo nadšeni, což dokazovali nejen
svou aktivitou v jeho průběhu, ale i po jeho skončení, ve společné diskuzi, která proběhla následně ve škole.
Logická olympiáda
V průběhu října se žáci naší školy zúčastnili logické olympiády – soutěže pořádané Mensou České republiky. Tato soutěž,
do které se letos zaregistrovalo 61 284 soutěžících z 3 014
škol, je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nejlépe se umístili Petra Janyšková (8. tř.) a Lukáš Novák
(6. tř.), kteří ve své kategorii patřili mezi 25 % nejlepších.

Orientační běh
„Za poznáním Hodslavic“
Vě ra M i č ková , s t a ro s t ka TJ S o ko l H o d s l a v i ce

Společně proti drogám – Mgr. Viktor Petrskovský
Pod tímto názvem probíhala dne 25. 10. 2017 beseda s Policií
České republiky, která se uskutečnila v budově PČR V Novém
Jičíně. Tuto besedu vedl por. Mgr. Michal Žárský, který u policie
pracuje již přes deset let. Perfektně připravený program žákům
sedmé třídy představil většinu drog, na které mohou narazit,
jejich účinky a hlavně následky na lidský organismus. Nabídl
také řešení, jak postupovat při setkání s dealerem drog, co dělat, když zjistím, že někdo v mém okolí bere drogy, a spoustu
dalších důležitých rad a informací. Vše bylo prokládáno krátkými videoukázkami, scénkami, dokonce i skutečnými příběhy z
práce novojičínské policie. Děti si mohly vyzkoušet speciální
brýle, které simulují stav člověka, který požil větší množství

Srdečně zveme

V letošním roce se stalo téměř pravidlem, že nám na žádnou
akci, kterou jsme pořádali, nepřálo počasí. Tak tomu bylo i 20.
září, kdy jsme orientační běh pro děti naplánovali. Proto se
uskutečnil v náhradním termínu 4. října. Možná i to bylo důvodem, že účast, zvláště starších dětí, byla velmi nízká.
Tentokrát jsme využili zázemí fotbalového hřiště, odkud děti
samy nebo spolu se svými rodiči vybíhaly na trasu hodslavskými alejemi. Na trase čekalo děti devět stanovišť a na nich plnění úkolů, ať už vědomostních nebo sportovních. Všechny děti
trasu zvládly a v cíli byly za své výkony odměněny.
Letošního ročníku se zúčastnilo pouze 15 dětí, umístily se
takto:
Kategorie předškolních dětí:
místo: Izabela Jašková
místo: Petra Mandaliničová
místo: Jakub Kulíšek

všechny rodiče a přátele školy

na

,

které jsme připravili na

čtvrtek 30. listopadu 2017.
Přijďte se předvánočně naladit a vyrobit si
společně s dětmi některou z vánočních
dekorací. Začátek je v 15 hodin.
Občerstvení bude zajištěno.
žáci a učitelé ZŠ Hodslavice
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2017
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Kategorie mladších dětí (1.-5.t řída)
místo: Adéla Kulíšková
místo: Martina Mandaliničová
místo:Tadeáš Segeta
Kategorie starších dětí (6.-9.t řída) zůstala neobsazena.
Nejmladšími účastníky byla Veronika Burianová a Mikuláš
Kozelský. Všem malým sportovcům gratulujeme k jejich výkonům a těšíme se na účast v příštím roce.

poslední zápasy v okresním přeboru, ve kterém se již trestá
každá chyba, a proto výsledky mužů jsou jako na houpačce.
I přes to, si moc vážíme Vás fanoušků, kteří nás podporujete
jak na domácích, tak na venkovních zápasech. Vaše podpora
je pro nás opravdu důležitá a dodává nám sílu a energii, abychom všude reprezentovali dobré jméno Hodslavic.

SOKOLSKÁ CVIČENÍ v roce 2017
(v ZŠ od 6.11.2017)
Vě ra M i č ková , s t a ro s t ka TJ S o ko l H o d s l a v i ce

Kruhový trénink (M i Ž)
(Vybíhal, Kozelský)

pondělí 19:00 - 20:00 hodin

Starší žákyně 5. – 9. třída
úterý 17:30 - 18:30 hodin
(Kulíšková ml., Špalková, Vytejčková)
Ženy zdravotní cvičení
(Holeňová, V. Mičková)

úterý 18:30 - 19:30 hodin

Volejbal
(Ježek)

úterý 19:30 - 21:15 hodin

Mladší žáci, žákyně 1. a 2. třída středa 15:30 - 16.30 hodin
(Hegarová, Šebková)
Rodiče a děti
středa 17:00 - 18:00 hodin
(V. Mičková, Burianová, Kozelský)

FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení sportovní přátelé, pomalu, ale jistě se blíží konec podzimní fotbalové sezóny. Sezónu za sebou již mají naší žáci. Ti
podávali velmi dobré výkony a za ty je třeba jim poděkovat.
Poděkování patří také trenérům, kteří svůj volný čas tráví na
hřišti a předávají své letité zkušenosti nastupující fotbalové
generaci. Velké díky patří také rodičům, kteří se starají o úžasnou atmosféru na každém zápase. Mužstvo mužů čekají ještě

Jóga v mateřské škole
(Sulovská)

středa 19:00 - 20:30 hodin
čtvrtek 18:30 - 20:00 hodin

Aerobik - ženy
(externí cvič. G.Mičková)

čtvrtek 19:00 - 20:00 hodin

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE

Posílání přání Ježíškovi
balónkovou poštou

od 16 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
vystoupení dětí ZŠ,
sváteční slovo a možná překvapení

od 17 hodin
Občerstvení je zajištěno
Sobota 2. 12. 2017 před obecním úřadem
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Atrakce: skákací hrad

Poplatek s místenkou lze zakoupit v předprodeji u paní
hostinské denně od 15.00 h.

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI MÍST!!!! V HOSTINCI

Účastnický poplatek je pouhých 75 Kč

Atmosféru večera můžete navíc podpořit dobovým oblečením
a módními doplňky, které byly typické pro tyto zlaté časy.

Zafixujte si vlasy, bude to pořádná jízda!

zahraje největší Rock´n´rollové hity tohoto období

Katoda Olomouc

tvořící hudební legendy Jarda Blažek, Josef Vavřík, Jiří
Gavlas, Jindra Bílek a další

Hodslavský Džem

Hudba

Hodslavice – Rohlina

v Music Hall Hostince U Býmů

V pátek 1. prosince 2017 od 19:30 hodin

OLDIES PÁRTY v retro stylu 60.– 70.let

Vás srdečně zve na

Skupina RGBV a Ústav pro svěží životní styl v Hodslavicích

Gábina Mičková

Těším se na Vás

Aerobní cvičení, posilovací část prokládaná
cvičením TABATA pro kondici a svalovou
vytrvalost, protažení se závěrečnou relaxací ☺

Cvičení pro všechny!!!

1 lekce - 50 Kč

Každou STŘEDU od 18.30 – 20.00 hod
v tělocvičně ZŠ Hodslavice

od 1. listopadu

s Gábinou

AEROBIK
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Bufet na koupališti otevřen denně od 14 hodin.
VE DNECH 13. - 30.11. PIZZU PEČEME POUZE O VÍKENDECH
Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. tel 605995695, Iveta Skybová
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Svatopluk Turek • Danuše Kudělková
Jiří Hutyra • Zbyněk Schindler
Arnošt Ondřejík • Jiřina Krutilková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci září se narodil Jan Hruška a v říjnu Eliška
Turková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
Linda Sváčková, 9. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce

Prvňáčci ve školce

Sokol - wellness víkend

Vítání občánků
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