Duben 2018
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Hodslav icích
za rok 2017

V

Le o š Tu re k , s ta ro s ta SDH • Lub omír Adam, velitel jednot k y SDH

ážení spoluobčané,
hlavní činností je zajištění požární bezpečnosti v obci,
ale také činnost kulturní a společenská.
Z činnosti jednotky SDH
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Hodslavice je zařazena do kategorie JPO III a k dnešnímu dni má 15 členů.
Všichni členové musí být během
roku proškoleni z témat pravidelné odborné přípravy, které
prohlubují znalosti a praktické
dovednosti hasičů a jsou požadovány pro výkon zastávané funkce.
Témata stanoví velitel a v potřebném rozsahu je doplňuje také o
témata vyhlášená generálním ředitelstvím na příslušný kalendářní
rok.
V plánu odborné přípravy se
členové výjezdové jednotky připravují po teoretické i praktické
stránce na situace, které mohou
nastat u zásahu, zdokonalují se
v poskytování první pomoci, požární taktice, v řízení a obsluze požární techniky, apod.
Namátkou - strojníci absolvují
kondiční jízdy, nositelé dýchací techniky, pak každé 3 měsíce,
zase výcvik s dýchacím přístrojem.
Pro
velitele
pořádá
Hasičský
záchranný sbor cyklickou odbornou přípravu, která se konala
v hasičské zbrojnici ve Fulneku.
Součástí plánu bývají také taktická cvičení, která prohlubují

odbornou přípravu a zvyšují akceschopnost jednotky. Naše
jednotka se zúčastnila hned dvou takových cvičení a to v lednu, kdy byl simulován požár dětského oddělení v novojičínské
nemocnici a v květnu, kdy hasila požár kabinetu v naší základní škole.
V roce 2017 jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala celkem u rekordních 23 událostí:
- 11 x požár,
- 6 x technická pomoc,
- 1x ostatní pomoc (monitoring
toku)
- 1x únik nebezpečných látek,
- 1x pohotovost jednotky (na
vlastní zbrojnici)
- 3x planý poplach.
Z činnosti jednotky bychom
chtěli dále vzpomenout asistenci
u ohňostroje v Životicích u NJ a
ukázku techniky na Dni obce, spojenou s vytvořením vodní mlhy
pro děti.
Po domluvě s vedením obce a
občany také provádíme čištění kanálů a studní během celého roku.
Činnost kulturní, společenská,
sportovní:
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných
hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku
- účast na krajském kole v požárním sportu v Přerově - rozhodčí
- předvedení hasičské techniky pro mateřskou školu v Hostašovicích
- předvedení hasičské techniky pro družinu základní školy v

Hodslavicích
- letní večer
- Hodslavské vodohraní
- účast na shromáždění představitelů sborů v Bílovci
- mikulášská nadílka pro děti členů
Stav členské základny k 31.12.2017
Počet členů – 106, z toho mužů – 67, žen – 39.
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 roce 2018 náš sbor oslaví 135 let od svého založení, při této
příležitosti chceme uspořádat taktické cvičení, zábavní odpoledne s programem a následně letní večer.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru za
odvedenou práci, jak pro sbor tak i pro obec Hodslavice. Poděkování patří vedení obecního úřadu, pracovníkům obecního
úřadu, občanům, sponzorům a organizacím, kteří nám pomáhali naplnit stanovené úkoly v loňském roce.

USNESENÍ z 71. zasedání rady obce
konaného dne 13.3.2018
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost 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) smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru investora při hydrogeologických pracích akce „Hodslavice – posilový
zdroj vody pro obec“ (vrt HVH 4) s firmou Ing. Jaroslav Sedláček, Holešov za cenu 19 800 Kč,
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8014733 na pozemcích p. č. 1272, 1351/5, 1351/2 k. ú. Hodslavice v rámci stavby
„Hodslavice, p.č. 1272, Hoďák, NNk; IV-12-8014733“ s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
c) zpevnění části obecní parcely č. 264/3 v k. ú. Hodslavice dle
žádosti a na náklady p. Petra Staška, Hodslavice čp. 103.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) informace o sportovní akci „Novojičínský půlmaratón
2018“ na cyklostezce Koleje dne 26.5.2018 od 14:00 do 18:00
hodin a nemá proti akci námitky,
c) nabídku na inzerci kulturních akcí v týdeníku 5plus2 – Novojičínsko.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Ing. M a r t i n R e p t a , m í sto st a ro st a

V sobotu 28.4.2018 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
10:00-11:30

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 komunálního odpadu
I n g. M a r ti n Rep ta , m í s to s ta ro s ta

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných nádobách od dubna 2018 byly umístěny pouze samolepky
na rok 2018 (modrá barva) a všechny ostatní byly odstraněny!!!
Umístění starých samolepek může být důvod neprovedení
výsypu sběrné nádoby.

Svoz bioodpadu
I n g. M a r ti n Rep ta , m í s to s ta ro s ta

Pravidelný svoz bioodpadu bude svozovou firmou zahájen
ve středu 18.4.2018. Sběrné nádoby v počtu 45 ks budou na
pravidelné stanoviště v obci umístěny v pátek 13.4.2018.

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

Stav občanů v Hodslavicích k 1.1.2018 byl 1717 občanů,
z toho 847 mužů, 870 žen.
Během roku 2017 se narodilo 18 dětí (12 chlapců, 6 děvčat).
Do obce se přistěhovalo 49 osob (24 mužů, 25 žen), naopak se
vystěhovalo 42 občanů (17 mužů, 25 žen). Zemřelo 11 našich
spoluobčanů (4 muži, 7 žen).
V Hodslavicích bylo v roce 2017 uzavřeno celkem 10 sňatků: 4 na obecním úřadu, 5 v dřevěném kostele sv. Ondřeje, 1
v evangelickém kostele.
Na matrice bylo mimo jiné provedeno:
* 337 případů ověření podpisů a listin,
* zaznamenáno do matričních knih 6 zpráv o rozvodu manželství,
* přes Czech Point vydáno:
47 výpisů z rejstříku trestů,
11 výpisů z katastru nemovitostí,
1 výpis z živnostenského rejstříku,
2 výpisy z obchodního rejstříku,
1 výpis z bodového hodnocení řidiče,
2 žádosti o zřízení/zpřístupnění datové schránky,
* celkem vystaveno 16 matričních dokladů (1 rodný list, 11 oddacích listů, 4 úmrtní listy) a vydáno 6 fotokopií zápisu z knihy
narození, 2 fotokopie zápisu z knihy manželství),
* vydáno 6 osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem
církve,
* sepsány 4 zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením
rodičů (k nenarozeným dětem),
* sepsáno 1 oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po rozvodu manželství),

Srdečně Vás zveme
na 19. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 26.4.2018 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2018

strana 2

* vydáno 1 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině,
* 5 správních řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na
zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu již nezdržuje.

Informace Palackého pamětní
knihovny
D ana Su l ovská , k n i h ov n i ce

V roce 2017 došlo k přemístění knihovny do nově zrekostruovaných prostor v základní škole. Zároveň se změnil název na
Palackého pamětní knihovna. Knihovna byla slavnostně otevřena 27. května 2017, v den oslav 85 let Palackého pamětní
školy.
Do knihovny se v r. 2017 zaregistrovalo nebo registraci obnovilo 241 čtenářů, z toho 86 dětí do 15 let. Návštěvníků knihovny bylo celkem 1273. Jako každý rok byla i loni uspořádána
beseda pro děti školní družiny, a to v měsíci březnu. Internet v
knihovně využil 1 občan.
Čtenáři si vypůjčili celkem 3 251 knih - z toho:
Ø naučná literatura dospělí
143
Ø krásná literatura dospělí
1779
Ø naučná literatura děti
72
Ø krásná literatura děti
441
Ø výpůjčky časopisů
815
ØCD
1
Knihovní fond:
V loňském roce bylo zakoupeno 202 knih z finančních prostředků obce. Za knihy to bylo 23.805,- Kč za časopisy 7.000,Kč. Vyřazeno bylo 1931 knih.
Využíváme k výpůjčkám knihy též z regionálního knih. fondu z Městské knihovny Nový Jičín. V r.
2017 bylo započato s pracemi na automatizaci knihovní fondu. Do prosince bylo vloženo přes 2000 svazků.
Odebírané časopisy: Instinkt, Zdraví, Zahrádkář, Receptář,
100+1 zahraniční zajímavost, Tajemství české minulosti, Živá
historie, Koktejl, Kreativ (dříve Praktická žena), Praktická slovenka, Flóra, Příroda, Domov, Dům a zahrada, Historický kaleidoskop.
Z darů jsou to: Vlasta, Blesk zdraví, Náš útulný byt.
Knihovna je otevřena v pondělí-čtvrtek od 12:00 – 18:00
hodin.

Pohyb psů a koček v lese a na poli
z pohledu zákona o myslivosti
449/2001 Sb.
Ing. Ros ti s l av Hol á ň , p ře d se d a sp o l k u MS H o d sl a v i ce

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nadcházejícím jarem a nálezy uhynulé a padlé
zvěře, považujeme za vhodné informovat veřejnost o nutnosti dodržovaní zásad volného pohybu psů a koček v honitbě,
které jsou upraveny zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Neznalost zákona neomlouvá, a proto je třeba znát základní práva a povinnosti majitele psů, aby nedošlo ke zbytečným
ztrátám a citovým újmám. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
je základní zákon, který mimo jiné upravuje volný pohyb psů a
koček v polních a lesních honitbách, včetně jejich sankčních a
dalších opatření. Hlavním zájmem je život a zdraví pronásledované zvěře. V krajině kolem vás žije celá řada volně žijící zvěře,
která ale vašeho psa vnímá jako nepřítele a jeho přítomnost
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v ní vyvolává stres. Nenechávejte psa probíhat v houští, prohledávat remízky. Zvláště pak v jarních měsících, v období od
března do června, kdy se rodí mláďata. Této situaci dokážete
předejít, jen když je pes stále ve vaší blízkosti. Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č.
449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě. Podle zákona o myslivosti musí být v prostoru honitby pes „pod
vlivem svého pána“. A podle několika soudních výnosů je to
možné jen, když je na vodítku. Jinak podle znalců ani nejlépe
vychovaný pes svého pána na sto procent neposlechne. Takže
pokud si nejste jistí, je na procházce nejlepší psa připoutat.
Pro vysvětlení uvádíme několik základních pojmů plynoucích z uvedeného zákona:
• Honitba – tvoří ji honební pozemky polní, lesní nebo smíšené a vodní plochy, které orgán státní správy myslivosti uznal
za honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honitbu se
také považují i nehonební pozemky, kterými jsou například silnice, polní a lesní cesty procházející honitbou.
Z hlediska majitele psa, neznalého zařazení pozemků v honitbě,
doporučuji považovat všechny pozemky 200 m od obytných budov za honební.
• Myslivecká stráž je oprávněna:
1. usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého majitele a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale
obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř, anebo
se k ní plíží. Pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, nevzdálí-li se od
stáda více než 200 m, a na psy lovecké, slepecké, zdravotnické,
vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznání a pokud se při výkonu služby nebo při výcviku vzdálí z vlivu svého
vůdce jen přechodně.
2. usmrcovat pytlačící kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu.
3. hubit zvířata škodlivá myslivosti.
• Mimo vliv vůdce: pes, který je vzdálen více jak 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, a nelze jej přivolat, ani
jinak ovlivnit, aby nepronásledoval zvěř.
• Toulavý pes: lze jej charakterizovat jako zvíře opakovaně se
vzdalující z moci svého majitele, za účelem lovu. Jeho majitel
je nedůsledný, nedělá žádná opatření, aby psovi v takové činnosti zabránil a znemožnil mu toulání. V praxi se má za to, že
pes, který se nachází ve vzdálenosti větší jak 200 m od nejbližšího plotu, nejde přivolat a dále utíká za zvěří, může být považován za toulavého.
Na vlastníky psů a koček se vztahuje ustanovení zákona o myslivosti, které jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vůdce,
a to jen přechodně, se týká jen psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních. Uvedené druhy psů musí být
k rozeznání, jak je uvedeno v zákoně.
Majitelé psů často argumentují, že je pes volně z důvodu
výcviku. Výcvik psů v honitbě však není dovolen a je považován
za volné pobíhání psů v honitbě. S odvoláním na zákon o přestupcích může okresní úřad za volné pobíhání psů v honitbě
uložit pokutu až 5 000 Kč. Výcvik loveckých psů (ostatních pracovních plemen) v honitbě je tedy možné provádět, ale jen s
předchozím souhlasem jejího uživatele (Mysliveckého spolku)
a za podmínek jím stanovených: určené místo, místo s řídkým
výskytem zvěře, denní či roční doba, periodicita, počet psů na
výcvik aj. V opačném případě riskujete i ztrátu psa. Oprávnění
k usmrcování uvedených psů a koček má myslivecká stráž ze
zákona, resp. z titulu svého ustanovení a schválení.
www.hodslavice.cz

V zákoně je dále stanoveno: dojde li k usmrcení psa, může
vlastník psa požadovat náhradu škody. Musí však dokázat, že k
jeho usmrcení nedošlo za okolností v zákoně uvedených. Důkazní břemeno je tedy na vlastníkovi psa a zpravidla se velmi
těžko se dokazuje. Proti tvrzení vlastníka psa v řízení obvykle
stojí protichůdné tvrzení střelce. Zákon posuzuje usmrcení psa
i kočky v honitbě jen v rovině majetkoprávní – tj. ohledně případné náhrady škody vlastníkovi psa.
Otázka volného pohybu psů v honitbách z pohledu zákona
je jedna věc. Otázka určité vzájemné tolerance a ohleduplnosti je věc druhá. Buďme k sobě slušní a tolerantní. Myslivce a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě. Jdete-li se
svým psem do honitby, chovejte se tak, abyste vy i vaši psi
zvěř nerušili. Předejdeme zbytečným konfliktům, nebo situacím, kdy může být pro našeho psího kamaráda již pozdě.

Plánované přerušení
dodávek elektřiny
ČE Z D i st ri b u ce, a . s.

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o
plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci Hodslavice, které se bude konat:
23.4.2018 (pondělí) od 7:30 do 11:15 hod. na parc. č.
1497, 1492,1493, č.p. 391 (Mořkovsko).
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně
nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Očkování psů
MVD r. Ji ří K ři ž a n

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 19.
dubna 2018
- ve dvoře čp. 75 (u MVDr. Jiřího Křižana)
v době od 16 do 17 hodin,
- na dolním konci obce u autobusové zastávky
v době od 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodítku a mít náhubek.
V neděli 20. května 2018 v 10:30 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích
uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.
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Zprávičky ze školy ...
M g r. K a teř i n a Hub eň á ková

7. března – Tonda obal na cestách
Na škole proběhl pro žáky od 1. třídy až po 9. třídu výukový
program Tonda obal na cestách. Program byl zaměřený na důležitost třídění směsného odpadu, abychom i tímto způsobem
přispěli k ochraně životního prostředí.
7. března – Turnaj ve vybíjené - Mgr. Viktor Petrskovský
7. března jela celá 5. třída do Nového Jičína na ZŠ Dlouhou
na turnaj ve vybíjené. Bohužel všechna tři odehraná
utkání skončila prohrou
… Hlavní příčinou nezdaru bylo
nerespektování herních
pravidel a pokynů rozhodčího.
15. března – Jarní tvoření s velikonočním jarmarkem
Ve čtvrtek 15. března se naše škola proměnila v dílničky s tematickým jarním tvořením spojené s velikonočním jarmarkem.
Návštěvníci školy si mohli vytvořit svou vlastní jarní dekoraci,
nebo si ji mohli zakoupit z bohaté nabídky výrobků vytvořených dětmi. Pro podporu příjemné atmosféry nechybělo také
bohaté občerstvení, o které se postarali naši deváťáci.
16. března – Soutěž Matematický klokan
- Mgr. Kateřina Hubeňáková, Mgr. Pavla Pavelková
V pátek 16. března proběhlo školní kolo soutěže v matematických dovednostech s názvem Matematický klokan. Do kategorie Cvrček pro žáky 3. třídy se nezapojilo žádné dítě. Do
kategorie Klokánek pro žáky 4. a 5. třídy se zapojilo celkem 6
dětí a na 1. místě se s celkovým počtem bodů 95 umístil Ondřej Novotný ze 4. třídy. Do kategorie Bejnamin pro žáky 6. a
7. třídy se zapojilo celkem 9 dětí a prvenství z 98 body získal
David Novotný ze 6. třídy a do kategorie Kadet pro žáky 8. a 9.
třídy se zapojilo celkem 10 dětí. V této kategorii se na 1. místě
umístila Petra Janyšková z 8. třídy, která získala 55 bodů.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!
21. března, Street Hockey - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 21. 3. 2018 sehráli mladší chlapci oblastní kolo Street
Hockeye. V tomto kole se hrají vždy dva zápasy s nejbližším
soupeřem místa školy. Nám byl přidělen tým chlapců z Komenského 66 Nový Jičín. Oba zápasy jsme sehráli v jeden den.
První utkání bylo velmi vyrovnané a hrálo se v rychlém tempu.
Přesto se na gól čekalo dlouho. Nakonec ten první padl do jičínské branky. Vedení 1:0 jsme však neudrželi, soupeř do konce prvního poločasu vyrovnal. Po výměně stran jsme se opět
dostali do vedení, ale Jičín dvěma slepenými góly stav otočil.
Kluci se však nevzdali a pět minut před koncem si vzali vedení
zpět. Tento stav se do konce zápasu již nezměnil a první zápas
jsme vyhráli 4:3. Ve druhém zápase jsme sice rychle prohrávali
1:0, ale do konce poločasu jsme nastříleli hned šest branek!
To soupeře hodně zlomilo. Druhý poločas nám sice střelecky
nevyšel, góly střílel jen soupeř, ale výhru si kluci vzít nenechali
a zvítězili 6:3. Tímto postoupili z oblastního kola do Velkého
finále, které se odehraje v Ostravě 19. dubna 2018. Klukům
gratulujeme a budeme jim držet pěsti!
Střelci: David M. 4, Mroček L. 3, Bartoň J. 2, Vyhlídal V. 1
22. března, projekt Škola volá - Mgr. Heda Kučerová
Ve čtvrtek 22. března proběhla další již 3. část projektu Škola
volá. Tato část byla zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností a zrakového a sluchového vnímání.
23. března – Noc s Andersenem
Po loňské úspěšné akci Noc s Andersenem, která si klade za
cíl probudit a podpořit v dětech lásku ke knihám a k četbě,
jsme ji letos uspořádali podruhé. Tématem letošní noci byly
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Pejsek a kočička a Rychlé šípy. Děti pod vedením svých vedoucích řešily záhadné úkoly a kvízy, četly a poslouchaly příběhy,
psaly pohlednice, prošly stezkou odvahy, zhlédli výcvik pejska,
řešily hlavolamy a mnoho dalších aktivit. Opět se přihlásil velký počet dětí a my můžeme jen doufat, že jsme v dětech lásku
k četbě probudili a podpořili!
Děkujeme maminkám či babičkám za příspěvky formou buchet a koláčů, hlady jsme opravdu netrpěli!!!
23. března, Celostátní kolo Biblické olympiády
- Mgr. Renata Pernická
V pátek 23. března se Dominik Mičulka žák 5. třídy zúčastnil
celostátního kola v Biblické olympiádě ve Strážnici. Dominik se
ve velké konkurenci umístil na krásném 10. místě. Děkujeme
Dominikovi za reprezentaci naší školy a gratulujeme k pěknému umístění!
28. března, Den naruby
Ve středu 28. března u příležitosti Dne učitelů proběhl na
škole Den naruby. Odvážní žáci naší školy předstoupili před
své spolužáky z jiných tříd v roli vyučujících. Měli tak možnost
na vlastní kůži „ochutnat“ práci učitele a přesvědčit se, že není
tak lehké motivovat žáky k učení, připravit vyučovací hodinu
zábavně a udržet kázeň a pozornost dětí po celou dobu vyučování.

Ocenění pedagoga naší školy
M g r. M ar ti n a H o l u b ová , ře d i te l ka ško l y

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje
ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
			
J. A. Komenský
Svůj den u nás mají učitelé od roku 1955 stanovený na
28.března, tedy na výročí narození učitele národů a patrona
českého školství Jana Ámose Komenského. Oslavoval jejich
práci a poslání, avšak v posledních letech bývá tento svátek
často opomíjen.
Asi není překvapením, že to byl právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné
úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti,
kdy žáci měli mít možnost si své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Stejně jako současné nejnovější trendy ve vzdělávání kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale
i spolupráci rodičů a učitelů.
Mne jako ředitelku školy velice těší, že na základě společného
návrhu obce, školy a školské rady mohla převzít při příležitosti
Dne učitelů v úterý 28. března v sále Janáčkovy konzervatoře
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ocenění Moravskoslezského kraje za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost i „naše“ paní učitelka Mgr. Alena Kulíšková, která v současnosti patří díky svému 33letému působení
k nejdéle působícím pedagogům na naší škole.
Jsem přesvědčena, že minimálně o jejím vysokém pracovním
nasazení, kvalitní a stále inovativní pedagogické práci, práci
s talentovanými žáky (zejména v přípravě na přírodovědné a
tělovýchovné soutěže), dlouhodobé a pravidelné mimoškolní
činnosti (vedení kroužků), činnosti pro obec v oblasti kultury a
sportu, práci v obecním zastupitelstvu a radě obce jste měli při
některé z příležitostí možnost se přesvědčit sami.
K ocenění, které jistě pomáhá šířit dobré jméno naší školy, gratuluji jménem svým za pracovníky školy, za zřizovatele i školskou radu a přeji mnoho energie, elánu a zajímavých nápadů pro další aktivní léta.
Má gratulace při příležitosti Dne učitelů samozřejmě patří i
všem pedagogickým pracovníkům. Přeji pevné zdraví, osobní
i pracovní pohodu a entuziasmus tolik potřebný k plnění každodenní pedagogické práce. Práce s vámi mne těší. Patříte
k učitelům, kteří si nechodí jen „odučit“ své hodiny, ale přidáváte i něco navíc ze sebe. Děkuji.
Za obec Hodslavice se připojuji s velikou gratulací, Alenko,
a přeji Ti, abys měla nadále radost ze všeho, co děláš, a ať
se Ti to, co dáváš, odměnou vrací v podobě rozzářených očí
malých i „velkých“ dětí.
Pavla Adamcová, starostka

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HODSLAVICÍCH
Přijímací řízení proběhne

2. května 2018
v době od 8 do 12 h v budově mateřské školy.
Více informací v MŠ nebo na webových stránkách MŠ.
http://zshodslavice.cz/mshodslavice/

FK Hodslavice
- Boj o záchranu s novým trenérem!
O n d řej Kud ěl ka , D i S .

Dne 2. března představilo vedení FK Hodslavice nového trenéra mužů. Tím se stal
pan Stanislav Cacek, který trénoval na Juřince. Na úvod jsme mu položili pár otázek.
Jaké jsou vize Vás, jako nového trenéra? Základem každého dobrého týmu je
kolektiv a týmová práce. Tým má potencionál, který jak doufám naplno využijeme. Na
čem je podle Vás třeba zapracovat? Největším problém vidím
v obraně. Na tu se zaměříme a uděláme vše pro zlepšení. Tým
jste převzal po trenéru Mičkovi v půlce sezóny, jaká máte
očekávání? Pan Mička dokázal s týmem postoupit, a našim cílem
je určitě udržet okresní přebor.
Oficiálně se pan Cacek mužstva ujal v pondělí 5. března, kdy
s mužstvem začal trénovat a připravovat jej na jarní část sezóny. Věříme, že nás přijdete podpořit, a společně s námi si
vychutnat fotbalovou atmosféru nejen mužského, ale také žákovského fotbalu.
www.hodslavice.cz

Abychom
podpořili kampaň
Do práce na kole,
převezme naše
Jarní cyklojízda
moto kampaně –

Zachraň město!

JARNÍ
CYKLOJÍZDA

NA CYKLOSTEZCE

20. 4. 2018 v 16:00
Sraz na začátku

Každý, kdo se
dostaví v kostýmu
superhrdiny,
dostane malý
dárek.

cyklostezky v NJ
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Propozice a další informace najdete
na stránkách

Občerstvení zajištěno!!!

Od závodu očekáváme hlavně, aby se pobavili nejen diváci, ale také
pánečci a pejskové. Budeme si přát jen pěkné počasí.

Kouzlo závodu spočívá v nepřipravenosti psů na jednotlivé disciplíny.
Důležité je, aby pejsci nebyli rváči a nechali se přivolat, nebo alespoň
ulapit svými pánečky.
Popřípadě, máte psa se zkouškami vyššího stupně? I Vy máte možnost
předvést ve III. kategorii dovednosti, se kterými se běžně při cvičení
nesetkáváte.

 a také majitelům seniorů a mírně
hendikepovaných pejsků

 od stáří 4. měsíců,

 jakéhokoli psího výcviku i nevýcviku,

 všech velikostí,

Pozvánka je určena divákům a majitelům psů:
 všech plemen i kříženců,

ve Veřovicích 1. května 2018

Zveme Vás na netradiční zahájení výcvikové sezony, které pořádá
Kynologický klub Veřovice na kynologickém cvičišti

ZÁVOD PRO KAŽDÉHO MAJITELE PSA

Přijďte se podívat, nebo si zasoutěžit do Veřovic 1. 5. 2018

Můžete se pobavit – nebo si pohrát se svým čtyřnohým miláčkem a prožít
příjemný den s možností setkání s dalšími příznivci psího plemene

SPO L EČE N S KÁ KR O N I KA
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Michal Pavelka • Šárka Frydrychová • Věra Kyselá
Jaroslav Bartoň • Zdeněk Kramoliš • Miloslav Erle
Věra Fialková • Marie Krumpolcová • Marta Cyrusová
Drahoslava Doubravská • Lidmila Kudělková
Anna Kudělková • Dobromila Rýcová
25. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích)

Kateřina a Radek Bílkovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci březnu se narodila Barbora Burianová.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

Nikola Dosedlová, 3.třída ZŠ Hodslavice

V měsíci březnu jsme se rozloučili s panem Karlem Litavským.

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - street hockey

ZŠ Hodslavice - velikonoční tvoření

............................................... I N Z E R C E .............................................

ZŠ Hodslavice - projekt „Škola volá“
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