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ÚVODNÍ SLOVO
M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  J a n  Ku d ě l ka ,  m í s t o s t a r o s t a

Vážení spoluobčané,
stejně jako v  celé zemi 

i v naší obci proběhly ve 
dnech 5. a 6. října 2018 
komunální volby. Výsledky 
těch letošních jednoznač-
ně ukázaly, že si většina 
voličů přeje další pokračo-
vání stávajícího směrování 
obce. 

V  letošních volbách kan-
didovalo 30 kandidátů 
sdružených ve 2 volebních 
uskupeních. Hlasy Vás voli-
čů rozhodly o novém složení patnáctičlenného zastupitelstva 
obce. Nejvíce mandátů získalo sdružení nezávislých kandidátů 
PRO HODSLAVICE a to 12, 3 mandáty získalo uskupení ODS a 
nezávislí, podrobné výsledky byly uveřejněny v minulém čísle. 
Na krátkém setkání zástupců obou uskupení, které iniciovalo 
sdružení PRO HODSLAVICE (PH) bylo domluveno složení rady 
obce a kontrolního i finančního výboru zastupitelstva. Sdru-
žení PH nabídlo ODS 1 místo v  radě obce, které strana vyu-
žila a také posty předsedů výborů finančního a kontrolního. 
Následně na ustavující schůzi nového zastupitelstva, která se 
konala 31.10.2018 v klubovně OÚ, složilo všech 15 zvolených 
kandidátů slib zastupitele. Čerstvými zastupiteli byla zvolena 
starostkou obce opět Mgr. Pavla Adamcová a místostarostou 
Ing. Jan Kudělka. Zvolena byla také nová rada obce ve slože-
ní Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Kamil Ondřejík, Lubomír Adam a 
byly ustaveny výbory kontrolní a finanční (celé usnesení včet-
ně obsazení výborů najdete dále v listu). 

Pro sdružení PRO HODSLAVICE je to obrovské ocenění dosa-
vadní práce pro naši obec. Osm let jsme se  s nyní již bývalým 
místostarostou, Martinem Reptou, snažili každý na svém „poli“ 
udělat maximum… Proto mi dovolte, abych mu tady veřej-
ně poděkovala za skvělou spolupráci, jeho osmileté snažení 

a dobře odvedenou práci, 
protože především jeho 
zásluhou naše obec získa-
la Zelenou stuhu v soutěži 
Vesnice roku 2018 – vý-
znamné ocenění za akti-
vity v  oblasti péči o zeleň 
v  obci a při obnově přiro-
zených funkcí okolní kraji-
ny.  Děkujeme Martine.  

Zároveň se velice těším 
na spolupráci s  novým 
místostarostou Janem 
Kudělkou a věřím, že i v 
nastávajícím zátěžovém 

období výstavby kanaliza-
ce v obci, budeme všechny služby pro Vás, občany, společně 
se všemi pracovníky OÚ, vykonávat přinejmenším na stejné 
úrovni jako dosud. 

Společně věříme, že se na této záslužné práci budou podílet 
i další kandidáti obou volebních uskupení. Obracíme se s vý-
zvou ke spolupráci na správě obce na všechny aktivní Hodsla-
vjany, zapojení se do práce v komisích a ke spolupráci napříč 
zájmovými spolky a náboženstvími, přes všechny generace.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že nám Hodslavi-
ce budou stále milejším místem ke spokojenému životu, k 
radostné zábavě, kulturnímu, společenskému i sportovnímu 
vyžití.

Vzájemná informovanost je pro nás všechny moc důležitá a 
proto doufáme, že se na nás budete nadále s důvěrou obracet, 
nejen se žádostmi a problémy, ale také s náměty na změny, s 
nápady jak vylepšit správu obce a také se svými radostmi a 
úspěchy. Rádi Vás na obci osobně přijmeme.

Vaše Pavla Adamcová, starostka
Váš Jan Kudělka, místostarosta
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USNESENÍ z 82. zasedání rady obce 
konaného dne 16.10.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z ustavujícího zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 31.10.2018
M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  J a n  Ku d ě l ka ,  m í s t o s t a r o s t a

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hodslavice v souladu 
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) v platném znění,

1/1/2018  Složení slibu zvolených zastupitelů obce ZO 
a) bere na vědomí složení slibu zvolených členů zastupitel-

stva obce.
2/1/2018  Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Kamila Ondřejíka a Lu-

bomíra Adama,
b) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/1/2018  Schválení programu ZO 
a) schvaluje program ustavujícího zasedání.
4/1/2018  Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

ZO
 a) schvaluje počet místostarostů: 1 a stanoví počet členů 

rady obce: 5,
b) určuje podle § 84 odst. 2, písm. k) počet dlouhodobě uvol-

něných členů ZO:  2, a to na funkci starosty a místostarosty a 
schvaluje veřejný způsob jejich volby,

c) volí podle § 84 odst. 2, písm. m) pro volební období 2018 
- 2022

do funkce starostky: Mgr. Pavla Adamcová
do funkce místostarosty: Ing. Jan Kudělka
do funkce člena rady obce:  Lubomír Adam,  

 Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Kamil Ondřejík.
5/1/2018  Zřízení finančního a kontrolního výboru ZO
a) zřizuje podle § 84 odst. 2, písm. l) výbor finanční a kontrol-

ní, a stanoví počet členů jednotlivých výborů: výbor finanční 5 
členů, výbor kontrolní 5 členů,

b) volí předsedy a členy těchto výborů:
výbor finanční: předseda –  Vlastimil Socha, DiS., 
členové výboru –  Lubomír Adam, Tomáš Holub, Radka Rý-

dlová, Ing. Milan Váhala.
výbor kontrolní: předseda – Ing. Kamil Ondřejík,
členové výboru - Ing. Lenka Burianová, Jakub Kotala, Mgr. 

Petr Mokroš, Karel Neumann.
6/1/2018  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neu-

volněných členů zastupitelstva ZO
a) schvaluje v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích odměny za výkon jednotlivých funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 6 s účinností od 
1.11.2018. Při souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako 
součet odměn za jednotlivé funkce.

7/1/2018  Volba pověřeného zastupitele pro územní plá-
nování ZO

a) schvaluje Ing. Jana Kudělku určeným zastupitelem pro 
územní plánování.

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 poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky č. 04971711 na projekt „Hodslavice 
– posilový zdroj vody pro obec, Hodslavice, okres Nový Jičín“,

b) zpětnou instalaci kamerového systému na objekt čp. 161 
firmou Eprom s.r.o. Lubina dle nabídky,

c) výstavbu dřevěného přístřešku na auto na parcele č. 290/1 
v k.ú. Hodslavice za podmínek stanovených stavebním tech-
nikem,

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti č. IV-12-8014733/002 pro zřízení přípojky zemního ve-
dení NN pro stavbu na parc. č. 1272 v  k.ú. Hodslavice   
s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,

d) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. DZ 18010672/Ve, na reali-
zaci veřejné zakázky s názvem „Odkanalizování obce Hodslavi-
ce“, uzavřené s firmou Metrostav a.s., Praha dne 7.9.2018, dle 
návrhu. 

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) nabídku na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností ČEPS Invest, a.s. Praha na plánovanou stavbu 
„V403/803-zdvojení vedení“ vysokého napětí  a pověřuje sta-
rostku ke kooperaci s okolními obcemi a předložení výsledné 
dohody na dalších jednáních rady obce,

c) možnost získání dotace na obnovu rybníků, nádrží a od-
bahnění vodní nádrže Kacabaja,

d) možnost získání dotace na podporu vozidel s alternativ-
ním pohonem z Národního programu Ministerstva životního 
prostředí.

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o 
plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Hodslavice, 
které se bude konat:

22.11.2018 (pondělí) od 7:30 do 14:30 hod. v  lokalitě 
Hodslavice u těchto odběrných míst – čp. 133, 170, 182, 
204, 529, 534, 537, 68, 69, 70, 72.  

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně 
nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním 
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Č E Z  D i s t r i b u c e,  a . s .

Plánované přerušení 
dodávky elektřiny

Vážení Hodslavjané,
jak bylo avizováno v  říjnovém zpravodaji, uskutečnilo se dne 

26. 10. 2018 ve Společenském domě malé slavnostní setkání ke 
stému výročí našeho novodobého státu. Čtyři sólisté pěveckého 
sboru Ondráš skvěle doplnili tematický referát, který si velmi peč-
livě připravil Mgr. Martin Vitko z Muzea Novojičínska. Publikum se 
zájmem naslouchalo stručnému popisu celospolečenského dění, 
zejména však slovům, charakterizujícím události z tehdejšího ži-
vota obce. 

Pan Vitko laskavě poskytl svůj text k  postupnému uveřejnění. 

P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá  •  M g r.  M a r t i n  V i t ko

Kde domov můj  
aneb historická výročí republiky

O Ú  H o d s l a v i c e

Svoz bioodpadu

Poslední svoz bioodpadu proběhne ve středu 28.11.2018.
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Snad tento „seriál“ přinese zajímavé informace i těm čtenářům, 
kterým časové dispozice nedovolily osobní účast.

Vznik Československa
V  tomto roku si pripomíname sté výročie vzniku 

Československej republiky - udalosti, ktorá je dozaista kľúčo-
vou v novodobých českých a slovenských dejinách. O vzá-
jomnej previazanosti dejín týchto národov v rámci 20. storo-
čia niet pochýb. A základným kameňom tohoto prepojenia je 
práve vznik samostatného štátu, ktorý by tento rok oslavoval 
sté výročie. Bol to štát, ktorý vznikol v neľahkej dobe prvej sve-
tovej vojny, svetového konfliktu spejúceho na jeseň 1918 po-
maly k svojmu záveru. Bol to štát, ktorý vznikol z mohutného 
útvaru Rakúsko-Uhorska, tradičnej veľmoci zaberajúcej pries-
tor takmer celej strednej Európy. Veľmoci, ktorá okrem iných 
aspektov doplatila aj na to, že nedokázala uspokojivo vyriešiť 
požadavky množstva národností v nej žijúcich, a teda i Čechov 
a Slovákov.

Pripomíname si výročie vzniku republiky, teda jeden dátum 
– 28. október 1918. Za týmto dátumom sa však skrýva oveľa 
viac. Na prvom mieste mnohoročná, neúnavná politická akti-
vita Tomáša Garriguea Masaryka, Edvarda Beneša, Milana Ras-
tislava Štefánika, ktorí ako čelné osobnosti zahraničného od-
boja presadzovali myšlienku samostatného Československa 
na politickej pode tzv. dohodových štátov. Ďalej to bolo hrdin-
stvo a odvaha desiatok tisícov príslušníkov československých 
légií, ktorých hymnu sme pred malou chvílou mohli počuť. 
Ako vojaci na strane Dohody bojovali a umierali na frontoch 

vo Francúzsku, Taliansku, Srbsku či Rusku, a to za štát, ktorý 
v tej dobe ešte vlastne ani neexistoval a iba sa o ňo rokovalo. 
No a napokon 28. říjen 1918 je dátum spätý najmä s domácim 
odbojom, ako vyvrcholenie úsilia politikov v českých zemiach, 
kedy sa v Prahe jeho vyhlásením „samostatný česko-slovenský 
štát stal skutkom“ (ako sa v tej dobe písalo).

Svetový konflikt výrazne zasiahol do života ľudí aj v  malej 
obci nazývanej Hodslavice. Do vojny z nej narukovalo viac ako 
300 mužov, takmer plná jedna šestina všetkých obyvateľov! 
Žiaľ, nevrátilo sa z nich naspäť 41. Pre civilné obyvateľstvo zna-
menala vojna stratu živiteľov rodín, stupňujúci sa nedostatok 
tovaru a potravín, neustále zdražovanie a rekvizície, zbierky 
finančné i materiálne... Jej ukončenie teda prinieslo obrovskú 
radosť, o to väčšiu, že zároveň s  tým prišla i vytúžená samo-
statnosť národa. Plne to platí aj pre takmer stopercentne českú 
obec Hodslavice.

Správu o udalostiach 28. októbra 1918 priniesli do Hodslavíc 
miestny učiteľ František Zobáč a farár Antonín Štúr. V hostinci 
na fojstve sa konala práve vtedy tanečná zábava. Traduje sa, že 
keď bola táto správa oznámená, zhromaždení prevolali slávu 
osloboditeľom a zaspievaná bola národná hymna. Na druhý 
deň už boli školy i domy ozdobené vlajkami, z obce zmizli ne-
mecké nápisy a rakúske orly, vzbĺkla hranica a v nej boli spále-
né pamiatky na dovtedy vládnuci rod Habsburgovcov.

Hodslavskí rodáci – vojaci – ktorí boli na dovolenke ale-
bo  sa už vrátili z  frontu, stali sa základom novovytvoreného 
dobrovoľníckeho příborského práporu č. 1. Ten mal za úlohu 
obsadiť prevažne nemecký Nový Jičín a širšie okolie, a za-
brániť tak miestnym Nemcom v  ich snahách o vyčlenenie 
z  Československa a pripojenie územia k  novovznikajúcemu 
Nemeckému Rakúsku. Po obsadení okresného mesta Nového 
Jičína na konci novembra 1918 zostalo niekoľko Hodslavjanov 
ako súčasť miestnej posádky; iní sa zas odobrali hájiť hrani-
ce nového štátu na Opavsko a Krnovsko. Stojí za zmienku, že 
šiesti z nich za svoju dobrovoľnú vojenskú službu v prospech 
nového štátu zaplatili životom a s veľkou slávou boli v rodnej 
obci v apríli 1919 spoločne pochovaný. Na pamäť oslobodenia 
bola v tých dňoch v Hodslaviciach zasadená aj lipa slobody, a 
to na návsi pred starým kostolíkom.

Konec 1. části
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Zprávičky ze školy ...
M g r.  Pa v l a  Pa v e l ko vá  •  M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

 

      Posílání přání Ježíškovi 
balónkovou poštou 

 

     od 16 hodin 
 

           Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
sváteční slovo a možná překvapení   

 

od 17 hodin 
 

Občerstvení je zajištěno 
 

Sobota 1. 12. 2018 před obecním úřadem 

Hasík - Mgr. Heda Kučerová
24. září a 12. října přijeli do 2. třídy Hasiči. Nelekejte se, ne-

hořelo.
Přijeli s výukovým programem Hasík, ve kterém se děti do-

zvěděly, co dělat v případě požáru, ohrožení života. Program 
se všem moc líbil a určitě si ho děti v 6. třídě rády zopakují.

Jak se (ne)stát závislákem - Mgr. Radka Ondřejíková, Ivana 
Ježková a Lukáš Novák, 7. třída

Ve středu 10. října 2018 
měla nastat 3. vyučova-
cí hodina. Ale naštěstí 
nás sedmáky a osmá-
ky navštívili pracovníci 
Státního zdravotního 
ústavu. Besedovali jsme 
s nimi o tom „Jak se (ne)
stát závislákem“.

Vše začalo rozdělením do 4 skupin, každá skupina si poté 
vymyslela svůj název. Přednášející připravili 4 různě zaměřená 
stanoviště. 

O alkoholu jsme se dozvěděli, co všechno nadměrné požití 
může způsobit. Také jsme si mohli vyzkoušet brýle, které na-
vodí stav opilosti.

Na dalším stanovišti jsme se zaměřili na drogy. Zjistili jsme, 
že některé drogy mohou být užitečné např. v lékařství. V jiné 
učebně nás seznámili s riziky kouření. Nakonec nám představi-
li pojem asertivita - umění zdvořile se prosadit.

Beseda se nám moc líbila a moc děkujeme přednášejícím, že 
s námi jednali upřímně. Všichni jsme si z besedy něco odnesli.

Síla lidskosti - Mgr. Alena Kulíšková
17. října se žáci 2. stupně zúčastnili velmi emotivního projek-

tu Síla lidskosti. Dokumentární film s  historickými vsuvkami 
popisoval záchranu českých dětí v  roce 1938 a 1939 jednou 
z nejúžasnějších osobností historie. 

Hlavní hrdina filmu Sir Nicolas Winton si zaslouží náš obdiv a 
hlavně ukazuje velikánkou sílu lidské lásky a obětavosti udělat 
něco i pro druhé – cizí - lidi, třeba i z jiného konce světa.

Žáci si po filmu odpovídali na aktuální otázky lásky, pokory a 
osobního hrdinství.

Osmáci se ve stejný den zúčastnili besedy na Policii ČR o 
právní odpovědnosti dětí a mládeže.  Beseda je zaujala a líbila 
se jim. Snad se také poučí a uvědomí si, že každý občan má ne-
jen svá práva, ale i povinnosti, které jsou často uvedeny v zá-
konech. Snad si také uvědomí svůj velký podíl zodpovědnosti 
za své skutky.

Dopravní hřiště - Mgr. Gabriela Kmentová, 
„V pondělí 15. října jsme jeli na dopravní 

hřiště do Nového Jičína. Jeli jsme auto-
busem. Cesta pěšky nám trvala 10 až 20 
minut (oprava paní učitelky – asi 40 min.). 
Když jsme tam přišli, uvítali nás 2 policisté 
– Ilona a Rostislav. Ukázali nám videa, jme-

M g r.  L i b u š e  C z y ž o vá

Vánoční prodejní  
i inspirativní výstavka

Klub důchodců

Zveme Vás na prodejní výstavku ručních prací, vánočních 
háčkovaných ozdob, vynikajícího cukroví, perníčků a kvě-
tin.

Bude možno si prohlédnout unikátní vyšívané obrazy, ruční 
práce naší spoluobčanky.

Výstavka se bude konat 13. prosince 2018 na Lucii od 10 do 
17 hodin v klubovně na obecním úřadě. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.
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novalo se to Semafórek na kole, a taky se nás ptali na otázky. Po 
všech videích a otázkách jsme šli ven na dopravní hřiště. Půjčili 
nám kola a ukázali nám, jak a kde máme jezdit. Naučili jsme se, 
jak správně jezdit na kole, kdy máme dát přednost a tak dále. 
Když jsme udělali něco špatně, tak nám na ruku napsali čárku a 
to znamenalo, že je to pokuta. Moc se nám to líbilo, byla to fakt 
velká sranda! A na další dopravní hřiště pojedeme až na jaře.“ 
Johanka Bartoňová, 4. třída

„V pondělí 15. října jsme jeli na dopravní hřiště do Nového 
Jičína. U nákupního střediska jsme nastoupili do autobusu, 
který nás dovezl do Nového Jičína. Pak jsme šli pěšky na do-
pravní hřiště, které se nachází v ZŠ Dlouhá. Nejdříve jsme se 
učili v učebně o bezpečnosti na kole a potom jsme si to šli zku-
sit na dopravní hřiště. Nejdříve jsme dělali veliké chyby, ale pak 
jsme se zlepšili. Pak jsme si sbalili věci a pospíchali na autobus 
do Hodslavic. Vyfotili jsme se v přírodě za Fojtovou stodolou. 
Pak už zbývala jen cesta ke škole a dobrý oběd nakonec.“ Jiří 
Hutyra, 4. třída

Akce 6. třídy - Mgr. Renata Pernická
V rámci Výchovy k občanství navštívila 6. třída minulý týden 

vápenný lom v Jasenici, který  se nachází na jihovýchodním 
okraji místní části obce Lešná. Lokalita se řadí mezi zvláště 
chráněná území a spadá do kategorie přírodních památek 
(1991). Jedná se o jednu z nejhodnotnějších památek na úze-
mí Zlínského kraje. Přírodní památka  představuje opuštěný 
zatopený lom na vápenec, který je hluboký až 15 m. Vápenec 
se zde těžil v letech 1941 – 1979, jak jsem se dozvěděli z vyprá-
vění manželů Pernických a Buchalových. Protože se zde váp-
no také pálilo, místními je lokalita označována jako „Vápenka“. 
,,S těžbou se muselo skončit z důvodu hrozícího sesuvu sever-
ní skalní stěny lomu. Těžba v lomu probíhala až do ukončení 
téměř bez mechanizace. Po navrtání horniny pneumatickou 
vrtačkou byl kámen odstřelen, rozbíjen na menší kusy pneu-
matickým kladivem a ručně nakládán na vozíky. Vozíky byly 
pomocí vrátku vytaženy do šachtové vápenky na okraji lomu a 
zde byl vápenec vypálen na vápno“, vyprávěli naši průvodci a 

donesli nám ukázat také dobové fotografie. Po skončení těžby 
byl lom zatopen spodní vodou.

V době těžby lokalita poskytla bohatý soubor zkamenělin 
uložených převážně v Muzeu regionu Valašsko. Ve vápencích 
se vyskytuje bohatá fosilní fauna bezobratlých, především 
amoniti, břichonožci, mlži, ramenonožci, koráli, vápnité hou-
by, mechovky, ježovky a lilijice. Současně se jedná o naleziště 
chráněných druhů rostlin i živočichů, mimo jiné raka říčního.

Po prohlídce lomu jsme se konečně dočkali a ochutnali vý-
bornou jasenickou pizzu.

Pomáhám, protože chci!  (Mgr. Alena Kulíšková)     

7. ročník největšího dobrovolnického projektu pro děti 
a mládež v  ČR – 72 hodin, do kterého se díky třídní učitel-
ce 6. třídy Mgr. Renaty Pernické zapojila i naše škola. Děti po 
celé České republice se zapojují do dění ve škole, obci, aby vy-
lepšily své blízké či vzdálenější okolí. Letošní ročník projektu 
probíhal v týdnu od 11. do 14. října a naši žáci se zapojili tak, 
že v  rámci oslav stoletého výročí vzniku Československé re-
publiky vysázeli do školního sadu 5 ovocných stromků starých 
českých odrůd.

Mám potřebu poděkovat magistře Pernické za přihlášení do 
projektu a zajištění ovocných stromků, žákům 8. a 9. třídy za 
zasazení jabloní, hrušní a třešně a těmto stromkům dopřát 
výborné podmínky pro růst a těšit se s žáky na brzké sladké 
plody.

Školní družina
Také ve školní družině mají děti pestrý program. Někdy ve 

škole, někdy v Hodslavicích a také mimo obec.
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Drakiáda ve školní družině - Mgr.Helena Tisovská
V pátek 12. října se ve školní družině uskutečnila Drakiáda. 

S dětmi jsme za krásného slunečného počasí při přízni větru, 
vyrazily za fotbalové hřiště na kopeček a vypustily své draky 
do oblak. Děti si akci velmi pochvalovaly a hlavně užily.

Tajuplný Laudonův dům - Mgr. Helena Tisovská
V  úterý 16. 10. jsme s  dětmi navštívili Tajuplný Laudonův 

dům. Jednalo se o interaktivní hru za poznáním tohoto domu. 
Poutavou a hravou formou se děti dozvěděly o životě generála 
Laudona a získaly vědomosti o výrobě klobouků. Z návštěvy 
si odnesly svůj vyrobený klobouk, dárkový balíček za splněné 
úkoly v Laudonově domě a pěkné zážitky.

Canisterapie - Bc. Petra Pavlíková
V  pondělí 22. října měly děti ve školní družině nezapome-

nutelný zážitek. Navštívila je paní Kulawiak se svými fenkami 
Kuky a Frenetka. Nejdříve si s  dětmi povídala o tom, jak se 
k psům chovat, jak jim podávat potravu či jak se chovat, pokud 
se psů bojíte. Poté děti naučila ochraně proti napadnutí psem.

Doufáme, že si děti pejsky užily a že se dozvěděly spousty 
užitečných informací.

Bruslení s družinou - Bc. Petra Pavlíková
Děti ze školní družiny jezdí každou středu na bruslení. Všem 

se tato aktivita moc líbí a doufají, že letošní zima jim umožní 
ukázat své umění i doma na Kacabaji.

Šachový turnaj - Mgr. Alena Palacká
V pondělí o podzimních prázdninách se pod vedením roz-

hodčího pana Jana Fabíka ve škole uskutečnil turnaj v rapid 
šachu, kterého se zúčastnilo celkem 8 žáků. Hrálo se na sedm 
kol systémem každý s každým. V kategorii 6. – 9. třída zvítězil 
bez porážky David Novotný ze 7. třídy. O pořadí na druhém 
a třetím místě rozhodl vzájemný zápas, protože oba žáci měli 
stejný počet bodů. Na druhém místě se umístil Honza Bartoň 

ze 6. tř. třetí byl  Ondra Hrdina z 9. třídy. Ze dvou účastníků v 
kategorii 1. – 5. třída byl lepší Ondra Novotný z 5. třídy, který 
získal stejný počet bodů jako žáci na druhém a třetím místě ve 
starší kategorii.

Jak jsme slavili 100 let od vzniku republiky - Mgr. Martina 
Holubová, ředitelka školy

Kdo mne dobře zná, ví, že mám ráda pracovní atmosféru za-
loženou na spolupráci, a to už jak mezi dospělými, tak mezi 
dětmi. A proto velmi oceňuji nápad paní zástupkyně Mgr. 
Hany Horákové uspořádat k  tak významnému výročí celý 
vyučovací týden od 22. 10. do 26. 10. jako projektový, neboť 
přesně taková atmosféra panovala v naší škole, kde to sršelo 
nápady, kreativitou, zajímavými metodami práce apod.

A jak jsme ve škole výročí oslavili?
V pondělí jsme přišli do školy oděni v barvách naší národní 

trikolory, někteří žáci „vybarveni“ jako na sportovní utkání, jiní 
s trikolorou připnutou na hrudi. Před školou nám výročí připo-
mínala obrovská číslice 100 a vlaječky, které vyrobili naši nej-
mladší – prvňáčci. Paní zástupkyně zveřejnila seznamy deseti 
projektových skupin tvořených žáky průřezově všemi ročníky 
(jen prvňáčci plnili jiné úkoly), neboť v úterý žáci pracovali na 
některém z vybraných témat zachycujících vývoj posledních 
100 let právě v těchto skupinách.

Ačkoliv to může vypadat, že dny bez klasické výuky vlastně 
nejsou učení, musím tuto myšlenku vyvrátit.  Žáci jsou při ta-
kovýchto činnostech vedeni k samostatnému zpracování urči-
tých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní 
realitou. Cílem našeho snažení byl výstup ve formě prezenta-
cí, které si žáci připravili na čtvrtek jako celodenní program 
prezentovaný v  tělocvičně. Je úžasné, jakou kreativitu žáci a 
jejich pedagogové projevili! Tanec, divadlo, elektronické pre-
zentace, hádanky atd. Možná budete mít něco z toho možnost 
vidět, neboť naše „oslavy“ zachytilo i TELEVIZNÍ STUDIO MIK-
ROREGIONY.
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A co středa? Výuka probíhala dle rozvrhu, ale v každé z vy-
učovacích hodin žáci poznali, že republika slaví. Číslo 100 se 
prolínalo všemi předměty, úlohami, úkoly a cvičeními…

A co dělali prvňáčci? Ti chystali pro celou školu lipové listy 
z papíru, na které jsme v  pátek napsali přání naší republice 
do dalších 100 let. Celý týden ve škole ukončilo vysílání Rádia 
Školík společnou písní Za 100 let. 

Tímto však ještě úplně neskončilo…Deváťáci společně s tříd-
ní učitelkou Mgr. Alenou Kulíškovou za přítomnosti mé, vede-
ní obce i pracovníků obce zasadili u obecního úřadu lípu, ke 
kořenům umístili láhev s  několika dokumenty obce, školy a 
svou třídní fotografií. Strom jsme krásně vyzdobili trikolorou a 
společně jsme položili kytice modročervenobílých květů k po-
mníku Františka Palackého.

Byl to úžasný týden, který byste jistě i vy s radostí a pýchou 
pozorovali přímo ve škole, neboť „naše“ děti v mnoha věcech 
předčily naše očekávání. Pro mne jako ředitelku školy je úžas-
né při takovéto aktivitě sledovat spolupráci dětí, ochotu star-
ších pomáhat mladším a v tomto případě i zpracování tématu, 
které je pro žáky obtížné.  Na závěr musím ocenit i práci pe-
dagogů, neboť příprava jednotlivých témat, jejichž obtížnost 
zvyšoval především rozdílný věku žáků, byla časově náročná.

Děkuji tedy všem žákům i pedagogům za další krásný týden 
ve škole i během pochmurných podzimních dní.

Milí spoluobčané, vidíte, že akcí ve škole zvládáme s dětmi hod-
ně. Chtěli bychom o nich napsat ještě více, ale máme obavy, že 
Zpravodaj zahltíme. Proto vás všechny zveme do školy, kde vý-
sledky našich aktivit si můžete prohlédnout nebo, kdo nemá tolik 
času, sledujte aktuality na www.zshodslavice.cz.

V minulém školním roce jsme po důkladných přípravách a 
pravidelném tréninku zdolali nejvyšší vrchol světa Mount 
Everest. Vedoucí výpravy připravovali děti ke zdolání toto-
ho nesnadného cíle programem plného her, kterými se děti 
učili novým dovednostem a pracovali na sobě se stejným 
odhodláním jako slavná dvojice Tenzing Norgay a Edmund 
Hillary. Náš Everest sice nebyl v Himalájích, ale i tak jsme si 
to užili... Pokořili jsme náš nejvyšší vrchol již na konci škol-
ního roku a v létě jsem doslova vypluli vstříc dalšímu do-
brodružství. Hor jsme si  užili už dost a se závanem teplého 

letního větříku se nám zachtělo vyrazit na moře, objevovat 
nové světy. Plni odhodlání a nadšení jsme s téměř 40 členou 
posádkou vypluli spolu s Robinsonem Crusoe a zakotvili jsme 
na Vsetínsku v okolí chaty na Nivách. Tento pomyslný ostrov 
byl pro letošní rok naším tábořištěm. Prostředí bylo pro nás 

Zpráva o činnosti 7. přední hlídky 
Royal Rangers v Hodslavicích

Lu ká š  S u l o v s k ý

všechny nové a jak jsme po čase zjistili, stejně jako Robinson 
na ostrově, že je dobré– z hřebenu kopců jsme měli Vsetínské 
vrchy jako na dlani. Z dětí se stali trosečníci, kteří  poznávali 
nové prostředí a rychle se v něm zabydlely. Nemuseli se však 
bát, celou dobu tábora je doprovázel Robinson, který jim 
udílel cenné rady zkušeného trosečníka a tak jsme se všechno 
učili s ním; získat oheň, postavit přístřešek, vyrobit oštěp, ob-
starat potravu, podojit kozu a hlavně utužit naše kamarádství 
při nových dobrodružstvích. Nakonec děti všechno zvládly a 
dokonce pomohli kapitánovi z lodě, na které vypukla vzpou-
ra. Za své hrdinské činny byli odměněni a mohli se bezpečně 
vrátit do svých domovů. Díky možnostem v okolí chaty byl 
dostatek času i na volnočasové aktivity. Děti měly možnost 
zaskákat si na trampolíně, zastřílet si ze vzduchovky nebo si 
třeba vyzkoušet bungeerunning. Mezi největší záliby dětí však 
patřilo plnění tzv. „odborek“ (například vázání uzlů, morseov-
ka, poznávání květin a stromů, střílení z luku, výroba mýdla, 
hlavolamy a mnoho dalších). Pokaždé když některé z dětí 
dokázalo splnit předem připravený úkol, dostalo nálepku do 

svého deníku a po několika splněných úkolech byli povýše-
ni na zvířata, se kterými se potkával na svém ostrově i Robin-
son: leguána, želvu, papouška či psa.  Po celý tábor se dětem 
věnovali vedoucí, kteří zvládli svoji úlohu dokonale a z mé 
strany jim patří veliký dík, stejně tak jako kuchařkám a všem, 
kdo se na realizaci tábora podíleli. Velice si vážím toho, že své 
volno či dovolenou věnují službě dětem a jsem velmi vděčný 
za čas, který můžeme strávit spolu. 

Ve své činnosti pokračujeme i v tomto roce. V tematickém 
programu se pravidelně jako každý rok zaměřujeme na něko-
lik 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 člově-
ka opomíjená. Scházíme se každou druhou sobotu dopoledne 
a pokud nám to počasí jen trochu dovolí, trávíme nejvíce času 
v přírodě. Hrajeme hry, bojovky, pořádáme vycházky, výlety a 
různé tematické akce spolu s obcí.  Pracujeme s dětmi od 6 do 
11 let. Náš oddíl je spjat se sborem Českobratrské církve evan-
gelické v Hodslavicích a podporován obcí Hodslavice. Jsme 
velice rádi za tuto podporu a velmi si ji ceníme.

V říjnu jsme začali se schůzkama na téma V družině krále Da-
vida. Ano, jedná se o toho Davida, který porazil Goliáše. Jak se 
říká, příklady táhnou a děti potřebují své vzory a hrdiny. Na 
našich schůzkách se budeme s tímto opravdovým hrdinou 
seznamovat. Zveme do Royalu všechny děti, které chtějí prožít 
čas plný dobroružství s kamarády.

Těšíme se na Vás. 
Více info na www.7ph.royalrangers.cz.
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Vzpomínkové setkání
u příležitosti 100. výročí konce první 

světové války
 

  
 

Vážení Hodslavjané, 

zveme Vás na vzpomínkové setkání ke 100. výročí konce první světové války, 
které se uskuteční v neděli 11. listopadu 2018 ve 14:00 hod. u pomníku obětem 
světových válek před obecním úřadem v Hodslavicích. Je důležité připomínat si 
okamžiky, které změnily nejen život v naši obci, ale i poměry v celém světě. 
Přijďte společně s námi uctít jejich památku a položit kytici květin u hrobu 
hodslavských padlých hrdinů na evangelickém hřbitově. 

                                    Ondřej Kudělka, DiS. 
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............................................... I N Z E R C E ........................................

Ordinace praktického lékaře MUDr. Radka Ševely bude od 
10. do 19. prosince 2018 uzavřena z důvodu stěhování do no-
vých prostor. Sledujte aktuální informace na webových strán-
kách obce.

Další informace o stěhování ordinací budou 
zveřejněny na webových stránkách obce a v pro-
sincovém zpravodaji.

na pracovištích Nový Jičín (Žilina) a 
Šenovská (za podnikem Varroc)

Žákům školy zajistíme,
co nikdo ani nenabídne!

pátek 30. listopadu 2018
sobota 1. prosince 2018

*  výstavka zemědělských strojů
*  zvířata z farmy, papoušci
*  aktivity pro menší děti
*  jízda zručnosti traktorem
*  dojení na trenažéru
*  chemické a fyzikální pokusy
*  mikroskopování

*  technické hlavolamy
*  stánky partnerů - Varroc, Brose
*  moderní stroje 
*  můžete si vyrobit rámeček
    na obrázek, placku na oděv

od 11:00 do 17:00

od 8:00 do 12:00

čtvrtek 17. ledna 2019 od 11:00 do 17:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Praxe u zaměstnavatelů, spolupráce s vysokými školami, motivační odměny
a stipendia až 20 000 Kč ročně, řidičské a svářečské průkazy zdarma...

www.tznj.cz

Zváni jsou zájemci o studium,
absolventi školy, široká veřejnost.

Předběžná informace – oznámení 
o uzavření ordinace pro dospělé

O Ú  H o d s l a v i ce

Vážení sportovní přátelé,
fotbalový rok je skoro za námi, a při čtení 

těchto řádků, se již pomalu dohrávají, a v 
některých soutěžích již dohráli poslední 
utkání v tomto kalendářním roce. Letošní 
podzimní část nabídla hned trojí zastou-
pení naší obce na „fotbalových kolbištích“. 
A to díky mužstvům mladších a starších 
žáků, a mužstva můžu. Všechna mužstva  

týden co týden měřila své síly se soupeři z blízka i daleka. Již v 
prosincovém zpravodaji, se můžete těšit na rekapitulaci celé-
ho fotbalového roku.

FK Hodslavice
O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .
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Hana Hubová • Pavel Mach • Michaela Palušíková
Jiří Fojtík • Karel Kudělka • Drahomíra Mičková
Alena Býmová • Jan Toman • Josef Turek
Milan Hloušek • Miroslav Turek • Jarmila Turková
Jarmila Minářová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci říjnu se narodili Viktorie Kaňovská a  Adam Horák. 

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ... 

Hana Martinková, 6.třída ZŠ Hodslavice

ZŠ Hodslavice - barva trikolóry ZŠ Hodslavice - drakiáda ve školní družině

Royal Rangers - Robinsoni Royal Rangers - zdolání překážky


