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PhDr. Zora Kudělková

Váženému čtenářstvu jistě netřeba připomínat příměr o kozlu a zahradníkovi (preventivní přechýlení pro zastánce postmoderního odhodlaného feminismu: o koze a zahradnici). Tak
do takového myšlenkového rozpoložení jsem se dostala při
koncipování zadaného textu, kterým mne - rádoby-také-tenistku - pověřili ctihodní reprezentanti výboru výše uvedeného „zapsaného spolku“.

Jedno z defilé turnajových vítězů, červenec 2019

V našem početně spíše komornějším uskupení jsou totiž
všichni přihlášení členové galantně (nemoderní výraz nahrazuji módním: korektně) považováni za tenisty – tedy i ti, co tenis na kurtu jen předstírají… nuže, třeba budu mít tento fejetonový úvodník uznaný aspoň za odpracovanou brigádu.
V čem spočívá kouzlo tohoto wimbledonsky bílého elegantního sportu? Je individuální a současně společenský, velmi flexibilně hraný předem neurčenou a neodhadnutelnou dobu,
závislou jen na technické úrovni, fyzické kondici, předvídavosti, rychlé reakci, houževnatosti a vnitřní koncentraci hráčů, kteří jsou nasazeni a vylosováni v tradičních kategoriích jednot-

livců, dvojic a smíšených dvojic, a to v neomezeném věkovém
rozpětí (zkrátka jakmile odmala v dětství udrží raketu až do vysoké „dospělosti“, tj. dokud ji ještě udrží).
Říká se, že je to sport gentlemanů, třebaže Nick Kyrgios či Serena Williamsová ony nepsané vlastnosti ne vždy zdařile demonstrují. Ovšem na jejich úrovni už převážně nejde „jen“ o
sport a vavřínový věnec, což stále častěji dokazují vrcholoví
„bafuňáři“ svými organizačními zásahy a změnami pravidel.
Honba za umístěním v žebříčku je urychlována i zvyšující se
četností pořádaných turnajů, vše doplněno nároky sponzorů,
jakož i předraženými právy na vysílání přenosů.
Náš klub se tohoto světového kolotoče rozhodně nehodlá
účastnit! Zůstáváme u osvědčené klasiky: za příznivého počasí hrávají „čtvrtečníci“ na kurtech za školou čtyřhru (někdy
i v úterý) a každoročně jsou pořádány 2 – 3 otevřené turnaje
(např. o přeborníka Hodslavic, memoriál dr. Rýdla) a minimálně 1 klubový pro výkonnostně smíšené dvojice. Tradičně přijíždějí i zkušení hráči z blízkého i vzdálenějšího okolí. V adekvátním poměru je tam téměř vše, co známe z velkého světa
tenisu – včetně házení raketou i pohotového nesalonního výraziva. Vítěz dostává diplom a velké štramberské ucho. Sportovní setkání se nesou v příjemné a vstřícné atmosféře: vzniká spontánní pocit sounáležitosti, soupeři se respektují, i když
se vede nelítostný boj o každý fiftýn, diváci jestřábím okem zírají a férově fandí. Na lavičkách se dokonce stihne nejen sledovat hra a oceňovat dobré údery na obou stranách, ale též
probrat velká i malá politika a rodinné záležitosti, konzumovat
občerstvení a při turnajích i pomluvit cirkulárkově nepřejícího souseda za plotem. Při dobré kondici, zodpovědně rozvážné hře a úspornějším pohybu je vyšší dechová frekvence výjimečná, střevní pochody zdrženlivé, tudíž i uhlíková stopa zanedbatelná.
Zdálo by se, že se všední sportování „jen tak“ pro radost neslučuje se současným, leckdy zběsilým životním tempem. To

my, hodslavští tenisté, máme radost ze hry, i když prohrajeme.
No – trošku větší, když vyhrajeme. (Nahodilý náznak aktivit
v malé foto-ukázce na poslední straně.)
Nadcházející sezona nám přinese velkou změnu: s očekáváním hledíme vstříc novým technickým podmínkám, neboť v
rámci letošní rekonstrukce školního hřiště se odstraní antuka
a na celou plochu bude položen umělý povrch. Bohužel jsme
tím ztratili šanci přivítat u nás antukového krále Rafaela Nadala, který na svém oblíbeném povrchu musí vítězit už jen v Paříži. (Ale zase mně za tuto „zprávu o činnosti“ nebude hrozit nucené zametání kurtů.)
Milí příznivci tenisu, omlouvám se, že scházejí důležité statistické údaje o úspěšných prvních podáních, nevynucených
chybách, procentuálním poměru forhendů a bekhendů, ani tu
není připojen grafický přehled úderů na lajnu. Třeba to lze zjistit z nějakého zpravodajského dronu. Děkuji klubovým kolegům za shovívavost a zdravím je pod indiánským jménem
„Ta, která je životním trenérským úspěchem
Česlava Czyže“ 

Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 20.2.2020
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/8/2020 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva
obce.
2/8/2020 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Veronika Hurtová – předsedkyně,
Ondřej Kudělka, DiS., Tomáš Kohout – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Lubomíra Adama,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/8/2020 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce.
4/8/2020 Usnesení rady obce č. 23 - 27
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 23 - 27.
5/8/2020 Plnění rozpočtu 1- 12/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2019.
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6/8/2020 Plán investičních akcí na rok 2020, dotační
zdroje
ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2020 dle přílohy č.
6, realizaci investičních akcí dle plánu a zahrnutí uvedených
nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2020,
b) schvaluje udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o podporu, s předfinancováním v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 15% na projekt vybudování přírodní zahrady při MŠ.
7/8/2020 Pošta Partner – provozování v obci
ZO
a) schvaluje provozování Pošty Partner v obci Hodslavice v
obecních prostorách na čp. 78 s tím, že Obec Hodslavice prostory připraví k pronájmu a provozovatele smluvně zajistí Česká pošta s.p.
8/8/2020 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v
roce 2020
ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní
a zájmovou činnost a darů pro subjekty a spolky v obci v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
b) schvaluje zahrnutí finančních dotací pro spolky a subjekty
do rozpočtu obce ve výši 265 000 Kč dle přílohy č. 8,
c) schvaluje dar Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Hodslavicích ve výši 70 000 Kč a darovací smlouvu,
d) schvaluje dar Římskokatolické farnosti Hodslavice ve výši
100 000 Kč a darovací smlouvu.
9/8/2020 Kotlíkové dotace, spoluúčast obce
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a
schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu,
b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a
schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu,
c) schvaluje přijetí podpory formou dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 5 580 000 Kč,
která je určena na akci „Podpora výměny kotlů v obci Hodslavice, okres Nový Jičín“ a smlouvu č. 05091961 o poskytnutí podpory.
10/8/2020 Rozpočet na rok 2020
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2020:
příjmy		
62 746 000 Kč,
výdaje 		
87 453 000 Kč,
financování
- 24 707 000 Kč.
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11/8/2020 OZV – odpady, místní poplatky
ZO
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020,o
místních poplatcích,
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020,o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12/8/2020 Převody majetku
ZO
a) schvaluje odkup pozemku p. B. parc. č. 293/6 o výměře 57
m2 v k. ú. Hodslavice, druh pozemku ostatní plocha - komunikace, za cenu 80 Kč/m2, náklady spojené s přepisem a vkladem do katastru nemovitostí uhradí obec,
b) schvaluje odkup pozemku p. K. parc. č. 1676/1 o výměře 3 359 m2 v k. ú. Hodslavice, druh pozemku ostatní plocha
– komunikace, za cenu 15 Kč/m2, náklady spojené s přepisem
a vkladem do katastru nemovitostí uhradí obec,
c) schvaluje záměr směnit pozemek parc. č. 1543/11 orná
půda o výměře 1 112 m2 v k. ú. Hodslavice za pozemek parc.
č. 1805 trvalý travní porost o výměře 616 m2 v k. ú. Hodslavice, který je jako vlastnictví Státního pozemkového úřadu zapsán na LV č. 10002 pro obec a k. ú. Hodslavice u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, směna je nutná z důvodu umístění stavby „Odkanalizování
obce Hodslavice“ na parc. č. 1805.
d) neschvaluje - Obec Hodslavice nemá zájem na odkoupení podílu v dědickém řízení po p. K. H.
13/8/2020 Diskuze
ZO
a) bere na vědomí možnost nákupu odpadních nádob na
plasty a pověřuje radu obce zajištěním analýzy svozu plastového odpadu pro podání žádosti o dotaci z operačního programu Životního prostředí.

USNESENÍ
ze 27. schůze rady obce konané dne
11.2.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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) program jednání,
b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi
v rámci akce „Sociální bydlení v obci Hodslavice“ Ing. Zdeňky
Fridrichové a Martina Šrámka za celkovou cenu 279 510 Kč s
DPH,
c) převod vodohospodářského zařízení „Prodloužení vodovodního řadu Hodslavice na p. č. 336/2 v obci Hodslavice“ od
p. J. C., Nový Jičín, část Žilina na Obec Hodslavice za stanovenou úhradu 15 271 Kč a kupní smlouvu k výše uvedenému
převodu dle návrhu,
d) prodloužení nájmu v obecním bytě v Hodslavicích čp. 102
na dobu jednoho roku p. K. V.
II.

Rada obce p o v ě ř u j e
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a)
místostarostu zjištěním podmínek sdílení prostor
v původních prostorách pošty v Hodslavicích čp. 78 Poštou
PARTNER a dalšího nájemníka a předkládá zastupitelstvu
obce k projednání varianty provozování Pošty PARTNER.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) lnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádosti Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace v
rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
a 3 výzva“ ve výši 37 500 Kč a 30 000 Kč a předkládá je ke
schválení zastupitelstvu obce,
c) žádosti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s, detašované pracoviště Nový Jičín o finanční dar
na sociální služby:
- „Občanská poradna“ – obec na ni přispívá v rámci Smlouvy s MěÚ Nový Jičín na podporu sociální oblasti, Podprogramu
A,
- „Osobní asistence“ a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
d) program 8. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 20.2.2020,
e) možnost výkupu pozemků pod veřejnými komunikacemi
a předložení k projednání zastupitelstvem obce,
f ) částečné uzavírky silnice č. I/57 v rámci rekonstrukce silnice investorem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha v termínu 2.3. – 30.7.2020 a v rámci budování kanalizace od 17.2. do
25.2.2020,
g) informaci MěÚ Nový Jičín z 3.2.2020 o dotačním programu
– „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností“,
h) rezignaci Mgr. Petra Mokroše na mandát zastupitele k
31.1.2020,
i) výsledky kontroly Obce Hodslavice v plnění povinností v
nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného bez zjištěných nedostatků,
j) nabídku zajištění vysílání v infokanálu obce Hodslavice
a pověřuje starostku doložením dalších podkladů na další
jednání rady obce,
k) nabídku firmy ROTN sport OTK s.r.o. Frýdek-Místek na provádění odborné technické kontroly tělocvičného nářadí, zařízení a věcí s tím spojených a pověřuje místostarostu ověřením
cenových nabídek v této oblasti služeb.

USNESENÍ
ze 28. schůze rady obce konané dne
26.2.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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) program jednání,
b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na stavbu „Skupinový vodovod Hodslavice-Straník ATS vodovodu pro lokalitu
na Léše“ firmy JAPSTAV MORAVA s.r.o. Kopřivnice za celkovou
cenu 1 506 099,51 Kč s DPH a schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem,
c) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby č. IP-12-8025297 na pozemcích
1393/1, 1183 v k. ú. Hodslavice v rámci stavby „Zařízení distribuční soustavy – zemní kabel AYKY 4x25“ s firmou ČEZ Distriwww.hodslavice.cz

buce, a.s. Děčín, zastoupenou FIRMOU ARPEX MORAVA s.r.o.
Ostrava-Přívoz a pověřuje stavebního technika vydáním stanoviska k územnímu souhlasu a stanovením technických podmínek připojení,
d)
změnu projektu „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha, Hodslavice – část stavby - osvětlení“
(odsunutí sloupů osvětlení mimo hrací plochu, navýšení počtu
světel) a pověřuje místostarostu předložením návrhu na změny na dalším jednání rady obce.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádost p. M. P., Hodslavice o revitalizaci obecní komunikace parc. č. 265 a pověřuje místostarostu zjištěním stavu komunikace a předložení zprávy na dalším jednání rady obce.

nými signály (s přemístěním zastávek linkové dopravy) a odklonem tranzitní nákladní dopravy nad 7,5 t. V září a v říjnu budou probíhat dokončovací práce bez semaforů.
Termíny a úseky etap, které budou probíhat v obci:
9.3. - 5.4.
etapa 9 – od č.p. 118 po křižovatku na
		
Hostašovice
6.4. - 10.5.
etapa 8 – od křižovatky na
		
Mořkov po č.p. 118
11.5. - 14.6.
etapa 7 – od hasičské zbrojnice po
		
křižovatku na Mořkov
15.6. - 19.7.
etapa 6 – od č.p. 120 po hasičskou zbrojnici
20.7. - 14.8.
etapa 5 – od viaduktu po č.p. 120
O případných změnách vás budeme informovat.

Plánované přerušení dodávky elektřiny
OÚ

Informace ke kanalizačním přípojkám
OÚ

POŘÁD PLATÍ, ŽE BUDOVÁNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SMÍ NASTAT AŽ PO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU STAVEBNÍM ÚŘADEM V NOVÉM JIČÍNĚ. ŘÍZENÍ NA HROMADNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS PRÁVĚ PROBÍHÁ. PO JEHO UKONČENÍ A VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU PRO PŘÍPOJKY, BUDEME OBČANY INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU. S VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO SOUHLASU
ÚZCE SOUVISÍ I DORUČENÍ SMLUV A DALŠÍ DOKUMENTACE K
PŘÍPOJKÁM K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM, BUDOU DORUČOVÁNY AŽ PO JEHO VYDÁNÍ.
ZÁROVEŇ SE PRACUJE NA ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU PRO SAMOTNÉ PŘÍPOJKY. PŘESNĚJŠÍ INFORMACE VÁM VČAS SDĚLÍME – ROZHLAS, WEB, ZPRAVODAJ.

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o
plánovaném přerušení dodávek elektřiny v obci Hodslavice,
které se budou konat:
16.3.2020 (pondělí) od 7:30 do 15:30 hod. v lokalitě
Hodslavice u těchto odběrných míst – čp. 48, 49, 83, 93,
109, 121, 152, 167, 291, 292, 355, 499, 517 a 9007.
18.3.2020 (středa) od 8:00 do 15:30 hod. v lokalitě
Hodslavice u těchto odběrných míst – čp. 55, 275, 560.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně
nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

STÁLE PLATÍ TYTO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou
sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění.
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem
kanalizace v obci.
2. Před každým přepojením/napojením neveřejné části kanalizační přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem) bude přizván zástupce správce kanalizace za účelem
pořízení fotodokumentace přepojení/napojení na kanalizační
sběrač obce.
NEUNÁHLUJTE SE S BUDOVÁNÍM DOMOVNÍ PŘIPOJKY, ABY
VÁM NEVZNIKLY ZBYTEČNÉ NÁKLADY NAVÍC.
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte
mailem: kanalizace@hodslavice.cz,
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.

Žádáme občany (netýká se již nahlášených),
aby svůj zájem o bezúročnou půjčku nahlásili
na obecní úřad na
email: ekonom@hodslavice.cz
nebo telefon: 556 750 237, 556 750 337.

Oprava povrchu silnice č. I/57

Vítání občánků

OÚ

OÚ

Z důvodu realizace akce Ředitelství správy silnic a dálnic Ostrava „Oprava povrchu silnice I/57 Hodslavice – Nový Jičín“, dojde k omezení užívání této silnice. Oprava by měla probíhat od
09.03.2020 až do 02.09.2020 v úseku od Nového Jičína po zastávky na Domorazi, při částečné uzavírce omezením provozu
na jeden jízdní pruh pro oba směry s řízením provozu světel-

V sobotu 4. dubna 2020 ve 14:00 a v 15:00 hod. se na
Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání
narozených občánků do svazku naší obce.
Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 03/2020

Možnost poskytnutí bezúročných půjček pro
žadatele „Kotlíkové dotace – 3. výzva“
Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny zpětně, a ne každý občan má k dispozici patřičnou sumu na výměnu zdroje tepla,
má obec možnost poskytnutí bezúročných půjček (z pilotního projektu bezúročných půjček
MŽP na výměnu kotlů) ve výši až 200 000 Kč.
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Pár čísel z matriky a evidence obyvatel
OÚ

Stav občanů v Hodslavicích k 1.1.2020 byl 1721, z toho 845
mužů a 876 žen. Během roku 2019 se narodilo 19 dětí (5 chlapců, 14 děvčat). Do obce se přistěhovalo 29 osob (16 mužů, 13
žen), naopak se vystěhovalo 37 občanů (19 mužů, 18 žen). Zemřelo 23 našich spoluobčanů (13 mužů, 10 žen).
V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 9 sňatků: 4 občanské
obřady (3 na OÚ, 1 na jiném vhodném místě) a 4 římskokatolické (2 v kostele Božského srdce Páně, 2 v kostele sv. Ondřeje),
1 v evangelickém kostele.
Na matrice bylo mimo jiné provedeno:
* celkem 298 případů ověření podpisů a listin,
* přes Czech Point celkem občanům vydáno:
31 výpisů z rejstříku trestů,
3 výpisy z katastru nemovitostí,
2 výpisy z živnostenského rejstříku,
2 výpisy z obchodního rejstříku,
2 zprostředkovaní identifikace fyzické osoby,
1 zřízení datové schránky
* vystaveny matriční doklady (5 rodných listů, 1 fotokopie zápisu o uzavření manželství, 10 oddacích listů, 11 úmrtních listů),
* umožněno 6 žadatelům (po ověření oprávněnosti) nahlížení do matr. knihy na konkrétní zápis matriční události,
* vydány 2 dynamické vícejazyčné formuláře-veřejné listiny
(pro občany EU) k uzavření manželství v cizině,
* sepsána 1 žádost o zápis uzavřeného manželství v cizině
pro Zvláštní matriku v Brně,
* vydáno 5 osvědčení pro sňatek uzavíraný před orgánem
církve,
* sepsány 3 zápisy o určení otcovství k nenarozenému dítěti
souhlasným prohlášením rodičů,
* vyřízeny 3 žádosti o změnu příjmení po rozvodu manželství
včetně vydání matričních dokladů,
* sepsáno 1 prohlášení o užívání příjmení včetně vydání matričního dokladu,
* projednány ve správním řízení 4 návrhy vlastníků objektů
na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobám, které se v
objektu již nezdržují.

Zprávičky z ZŠ
Mgr. Alena Palacká

Koncem ledna a v únoru proběhla školní kola několika soutěží.
V matematické soutěži Pythagoriáda byl nejúspěšnější Ondřej Novotný (6. A), který získal 13 bodů z 15-ti možných. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Vendula Balcarová (5. tř.), Julie Novosadová (6. A), Jan Bartoň (7. tř.) a Lukáš Novák (8. tř.).
Úspěšnými řešiteli školního kola zeměpisné olympiády byli
Jiří Zámečník (6. B), Jan Bartoň (7. tř.), Daniel Stieber (8. tř.) a z
9. třídy Vojtěch Martinek a Adam Churavý.
Celkem 24 žáků od páté do osmé třídy se zúčastnilo on-line celostátní matematické soutěže Pangea. Výsledky zatím nejsou známy.
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Umí naši žáci číst…
Mgr. Viktor Petrskovský, Mgr. Kateřina Hubeňáková
…o tom jsme se mohli přesvědčit 12. února 2020, kdy proběhl první ročník čtenářské soutěže pro žáky 2. stupně, která byla zaměřená na kvalitu čtenářských dovedností žáků.
Každý účastník soutěže měl za úkol svou knihu krátce představit a poté následovala hlavní část soutěže, která měla jasně daná kritéria. Porota posuzovala techniku čtení, výslovnost
žáka, větnou intonaci, hlasitost čtení, vhodnost zvolené ukázky a v neposlední řadě celkový dojem z ukázky čtení. Po přečtení ukázky byly účastníkům položeny doplňující otázky, které měly za úkol vyzkoušet pohotovost jejich odpovědí, schopnost vyjádřit své myšlenky bez předešlé přípravy, ale třeba
také jejich důvtip. Z druhého stupně se do soutěže přihlásilo
jen 8 žáků a za to jim patří velké poděkování. Byli to tito žáci
Zuzka Mičulková, Amálka Kudělková, Dominik Mičulka, Hanka
Martínková, Kristýna Koulová, Laura Mičková, Jan Turek a Ondra Novotný. Tito žáci našli v sobě odvahu vystoupit se svou četbou před ostatními, což není zrovna snadný úkol.
A jak první ročník dopadl? Čtené ukázky byly dost vyrovnané, a tak porota měla před sebou dost nelehký úkol. Na 1. místě se umístil Dominik Mičulka z 6. třídy. A protože další výkony čtenářů byly hodně vyrovnané, rozhodla se porota, že čtenářky Kristýna Koulová a Zuzka Mičulková se podělí společně
o dvě 2. místa. Vítězům gratulujeme a všem přejeme krásné
chvíle s knihou !
…a aby nebylo žákům z 1. stupně líto, že taková soutěž není i
pro ně, tak být nemusí!!! V březnu, měsíci knihy, tuto soutěž
chystáme i pro ně!!! 
Recitační soutěž
Mgr. Heda Kučerová
Ve středu 29. 1. 2020 proběhla na naší škole Recitační soutěž
žáků 1. stupně ZŠ. Soutěž již tradičně uvedli žáci 1. třídy společnou recitací básně Paleček a jeho kamarádi. A pak se soutěžilo… Vystřídalo se 9 recitátorů z 2., 3. a 5. třídy. Každý soutěžící byl odměněn zaslouženým potleskem. A kdo zvítězil? Na 1.
místě Izabela Jašková z 2. třídy, na 2. místě Josef Bartoň z 3. třídy a na 3. místě Mariana Pavelková z 5. třídy.
Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Renata Pernická
Dne 18. 2. 2020 proběhlo v Novém Jičíně okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval
Daniel Stieber z 8. třídy, který se umístil na pěkném 7. místě z
23 soutěžících.
Projekt ŠKOLA VOLÁ
Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Gabriela Mičková

Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích 13. 2. 2020 začal projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se čtyřikrát setkají s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabriewww.hodslavice.cz

lou Mičkovou, Mgr. Hedou Kučerovou a Mgr. Evou Hegarovou.
Každá lekce bude zaměřena na rozvoj určitých schopností a
dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte
a pro jeho úspěšný vstup do školy. Cílem předškolní přípravy
není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický
rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné.

Maškarní ples školní družiny
Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková
V pondělí 24. února uspořádala školní družina maškarní ples.
Navštívil nás klaun Pepino Prcek, který se s dětmi v úvodu přivítal. Děti tančily po vzoru klauna, nechyběly kouzla a vtípky.

Program maškarního plesu byl tvořen soutěžemi a hrami. Dále
pokračoval vyhlášením masek, kdy klaun vybíral tu nejkrásnější masku. Nakonec vše dopadne dobře a vyhrály všechny masky. Celé roztančené odpoledne si děti užily, zasmály a pobavily se. V závěru programu následovala tombola, kdy klaun za
doprovodu hudby modeloval dětem balónek podle přání dětí,
který si odnesli domů.
Všem účastníkům a sponzorům děkujeme!

Únor v MŠ
P. učitelky ze třídy Veverek

První únorový týden poznamenala chřipková epidemie i naši
školku a vzhledem k velké nemocnosti dětí, byly již naplánované akce přeloženy. Ale už další týden MŠ ožila karnevalovým
veselím. Děti se mohly celý týden převlékat do oblíbených
masek. V pondělí k nám přijelo divadlo „Myška Klára a Veverka Terka“ s karnevalovým programem. Děti si u známých písniček zatancovaly a zasoutěžily. V úterý jsme pro změnu my
navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde jsme sledovali pohádku o Maxipsu Fíkovi. Představení se všem moc líbilo a herce jsme odměnili zaslouženým potleskem. V pátek pak
karnevalové veselí vyvrcholilo maškarním dopolednem. Děti
z celé školky se sešly ve třídě Kuřátek, kde proběhl hlavní program. Nejdříve děti předvedly promenádu v maskách, aby mohla“porota“ vybrat z každé třídy tu nejlepší. Poté následoval taneční maraton, který opět bedlivě sledovala porota, aby pro
změnu vyhodnotila nejlepšího tanečníka, či tanečnici. Po předání diplomu se děti rozešly do svých tříd, kde pokračoval program různými soutěžemi. Celý maškarní týden si děti moc užily a už se určitě těší na ten v příštím roce.
Po přestávce, která byla způsobena velkou nemocností, začali předškoláci opět navštěvovat plavecký výcvik. Rovněž se
konala první lekce projektu „Škola volá“. Tento projekt obsahuje čtyři lekce. Na poslední čtvrté lekci probíhá společné zakončení kurzu s rodiči. Každá lekce je zaměřená na rozvoj určitých
schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný
vývoj dítěte a pro jeho úspěšný vstup do školy.

III. Dětský maškarní ples
aneb velká párty s papouškem Riem
Ing. Lenka Burianová

Po roce jsme se opět jednoho krásného magického dne
22.2.2020 sešli v kulturním domě, kde se konal maškarní ples
pro děti. Sál se rychle zaplnil dětmi i dospělými, ještě dlouho před začátkem programu. Nutno říci, že děti přišly ve velmi krásných a originálních maskách a pro letošní rok se přidalo i několik dospělých, za což moc všem děkuji. Celkem bylo
zaregistrovaných 74 dětí v maskách a to jako již tradičně, ve
třech kategoriích. Letos nás čekala velká změna a to program,
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 03/2020
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Více informací najdete na www.zshodslavice.cz

Přijďte se k nám podívat! Rádi vás naší školou provedeme a budoucího prvňáčka přivítáme!

Nižší počet žáků ve třídě, rodinná atmosféra, individuální přístup, klid a bezpečí
Moderně vybavená škola s interaktivními prvky výuky
Pedagogové s nejvyšší kvalifikací, zkušenostmi a citlivým přístupem
Rozsáhlá nabídka volnočasových aktivit (školní družina, lyžařské kurzy, kurzy bruslení,
plavecké kurzy, branně – záchranné kurzy, taneční kurzy, soutěže atd.)





máte doma budoucího školáčka a rozhodujete se jakou školu pro své dítě vybrat? Zkuste
přemýšlet, zda by se vám nelíbila zrovna ta naše.

Vážení rodiče,

ve středu 22. dubna 2020 od 14.00 – 17.00h

pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční

Na druhém místě se umístila slečna gymnastka, které nechyběla na krku zasloužená medaile z opravdových závodů a třetí
místo obsadil byznysmen, jemuž nechyběla na krku kravata a
v ruce kufřík. Cenu dostala také nejmladší účastnice plesu, které byly 3 měsíce a měla krásnou masku malého vězně, což bylo
opravdu originální, protože její sestřička byla paní policistka.
Stejně jako loni jsme nezapomněli ani vyhlásit vítěze nejlepší doma vyrobené masky a tou se stala maska krásně ušitého
koně. A kdo zvítězil v kategorii dospěláků? Z videoher na nás
vyskočil super Mario. Rodiče s dětmi si opět dali letos na maskách záležet a originalita opravdu nechyběla. Mohli jsme vidět také houbičku, různá zvířátka, rytíře, čarodějnici, čertíky a
spoustu dalších. A aby nikdo neodešel z plesu smutný, čekala
na děti tombola, za kterou bych ráda poděkovala všem sponzorům. Děti dostaly různé hračky a drobnosti a já pevně věřím,
že jim udělaly radost. Věřím, že se všem zúčastněným dětský
ples líbil a děkuji všem organizátorům za jejich přípravu, úsilí
a čas, který této krásné akci věnovali. Moc děkuji a společně s
SHM se těšíme na další rok!

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

který nám zajistila agentura. Na děti se těšila Maruška s krásným plyšovým papouškem Riem. Program
jim přichystali opravdu pestrý, nechyběly hezké písničky a tanečky, soutěže, malování a spousta zábavy. Děti
za svou šikovnost dostávaly drobné odměny – bonbony či lízátka. Nechyběla
ani soutěž o nejoriginálnější masky. Děti byly rozděleny do tří kategorií dle věku
a z každé této kategorie
byly rodiči vybrány tři nejlepší masky.
U vyhlášení masek nechyběl papoušek Rio a i přesto, že se
jej některé děti chvilku bály, tak to zvládly skvěle a své výhry
si převzaly. V nejmladší kategorii se stal vítězem malý pračlovíček, který měl opravdu propracovaný kostým do nejmenších
detailů. Na dalším místě se umístila slečna, která měla převlek
ohýnku a dokonce i se světýlky, a třetí místo vybojoval hodinový manžel, kterému nechyběl pásek se spoustou nářadí. V
prostřední kategorii (věk 4-6 let) zvítězila sestřička neandrtálce také v masce pračlovíčka, opět s překrásnými detaily.
Na druhém místě se umístila slečna v masce mléka, což bylo
velmi originální a na třetím místě se umístila slečna v masce
hroznového vína, jenž byla vyrobena z nafukovacích balonků.
Z nejstarších dětí pak zvítězila princezna Koloběžka, která byla
opravdu učesaná - neučesaná, přijela - nepřijela, byla obutá neobutá a samozřejmě měla dar - nedar.

www.hodslavice.cz
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Koupaliště Mořkov
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice:

----------------------------------------- Kuchaře
- Číšníky, servírky
- Uklízečky
- Pomocné práce do kuchyně
- Brigádníky do výdejního okýnka
- Pekaře pizzy
- Řidiče na rozvoz pizzy
- Správce (sekání trávy, údržba areálu)
----------------------------------------Info u pí. Skybové 732 252 953
nebo mail: koupaliste.morkov@seznam.cz

"Proč se s lopatou do nekonečna dřít, když bagr od nás zapůjčený můžeš mít"
Potřebujete kvalitní stroj, který zvládne těžkou práci za Vás ?
Potřebujete vykopat odpad, základ, jímku, bazén, jezírko, pařezy, inženýrské sítě, udělat ploty

Web:
www.bagrox.cz
Telefonní číslo: +420 602 164 430
E-mail:
bagrox.bagry@gmail.com








Půjčujeme minibagry Kubota K008, vyznačující se výbornou spolehlivostí a snadnou obsluhou
Minibagr Kubota K008 je samostatný, mobilní, výkonný a jednoduchý na ovládání
Práci s ním zvládne téměř každý
Díky své šířce 80 cm projede i dveřmi a hodí se i pro práci ve stísněných prostorách
Kopat můžete svahovou lopatou 80cm , nebo podkopovou
lžící 30 nebo 50 cm
Výkop minibagru je 1,7m a bagrovací rádius je až 3m
Minibagr Vám dovezeme a krátce Vás zaškolíme
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hodinazeme.cz

DEJTE SVŮJ HLAS
PRO KLIMA

PŘIDEJTE SE K MILIÓNŮM

© Day's Edge Productions / WWF-US

Připojte se k Hodině Země. Zhasněte v sobotu
28. března ve 20.30 a ukažte, že chcete zdravou
přírodu, na kterou se všichni můžeme spolehnout.
Naléhavě potřebujeme stabilní klima. Spojme se
a zastavme hrozivý úbytek přírodní rozmanitosti.
Chraňme přírodu. Je našim největším spojencem
v boji proti globálnímu oteplování a je nezbytná
pro naše přežití a dobrý život všech.

28... BŘEZNA 20.30 HODINAZEME.CZ

HODINA ZEMĚ
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum 60²70²75²94
tito naši spoluobčané :
² Zdenka Rýdlová, Ludmila Čípová, Jana Rýdlová,

Pavel Konopáč ² Vladimír Bradna, Marie Plešková
² Ivana Býmová, Ludmila Padělková
² Jaroslava Plešková
25. výročí uzavření manželství Ivana a Svatopluk
Turkovi, Šárka a Jaromír Frydrychovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci lednu se narodil
Dominik Pospěch.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²
Julie Novosadová, 6. A.

Z tenisového života

Reprezentativní stafáž na svatbě Ali a Jirky Adamcových, září 2017

Dvoudenní zájezd do Zuberce, květen 2017

Narozeniny našeho pokladníka Pepy F. (i Roger F. poslal podepsaný míček), červenec 2019

Předvánoční exhibice (vnitřní monolog gentlemanů: „Tož to máme ale plejerku…“ Pozor na
intonaci a podtón! , prosinec 2019
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