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Dřevěný kostel sv. Ondřeje apoštola nám vykvetl do krásy

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta
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K radosti všech Hodslavjanů, ale i mnoha turistů se opět 
otevře naše nejkrásnější památka v obci – dřevěný kos-

telík. Jako již tradičně 30. listopadu na svátek svatého Ondřeje 
při slavnostní mši ožije tato památka svátečními chóry a slav-
nostní mší za přítomnosti mnoha významných hostů a zřejmě i 
médií. Nezůstane však jen u tohoto tradičního otevření, koste-
lík bude přístupný turistické veřejnosti po celý rok, stejně jako 
rodný domek Františka Palackého, na vyžádání. Tato pozdně 
gotická stavba s barokním oltářem z první poloviny 16. století 
je nejstarším dřevěným kostelem v Moravskoslezském kraji a 

je dnes hlavně turistickou atrakcí.  Oprava a celková rekon-
strukce kostelíku se uskutečnila hlavně díky nezměrnému úsilí 
pana faráře Adama Kasperka a za pomoci evropských dotací. 
Za zviditelnění jedné z dominant naší obce patří panu faráři 
naše obrovské poděkování. Od jara jsme sledovali, jak se nám 
kostelík mění před očima, mizí mu věž, stará  šindelová stře-
cha, krovy a opět roste a odívá se do nového šatu. Nyní ještě 
zbývá upravit okolí kostela a pak nabídnout turistům v tom-
to atraktivním místě více služeb. Mají tu být stojany pro jízdní 
kola, lavičky, zábava pro děti  a elektronický hlasový průvod-
ce pro cizince – to vše je součástí projektu „Revitalizace dře-
věného kostela v  Hodslavicích“ financovaného pěti miliony 

korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 
a dalším asi půl milionem, na který přispěla římskokatolická 
farnost, naše i okolní obce a samozřejmě také Vy, dárci, jejichž 
štědrosti si velice vážíme a děkujeme Vám za ni. 

Přijďte se podívat a potěšit kouzelnou a jedinečnou atmo-
sférou starých časů našich prapra…dědečků !
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USNESENÍ
z 18. zasedání rady obce konané dne 4.10.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
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 právu provést stavbu elektrické přípojky na po-

zemku par. č. 443/1 k. ú. Hodslavice mezi Obcí Hodslavice a p. 
Lukášem Kulíškem, Hodslavice 59. 

II. Rada obce    j m e n u j e 
a) členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku 

„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“ ve složení:
člen náhradník 

 Mgr. Pavla Adamcová za Obec Hodslavice Martin Repta 
 Ing. Břetislav Piterák   za Obec Veřovice Ing. Jindra Zábranský 
 Monika Hajná za Obec Životice u N.J. Pavel Hasalík 
 Ing. Jan Macháč   za Obec Šenov u N.J. JUDr. Vojtěch Hývnar 
 Josef Kudělka, stav. technik OÚ Hodslavice Marie Pavlátová, ekonom OÚ  
  Hodslavice. 
a zároveň ji zmocňuje k otevírání obálek a posouzení kvalifi-
kace.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 17 – úkoly plněny průběžně,

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 19. zasedání rady obce konané dne 20.10.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
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) bezúplatný převod majetku Hasičského záchranného sbo-

ru Moravskoslezského kraje na Obec Hodslavice dle předlože-
né smlouvy,

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 6 800,

c) podmínky návrhu obstaravatelských smluv:
 1. termín plnění od 1.4.2012

 2. rozsah činnosti dle cenové poptávky ze dne  20.7.2011 
 3. cena služby dle cenové poptávky ze dne 13.9.2011 
 4. časová garance ceny 
 5. výpovědní podmínky max. 3 měsíční výpovědní lhůta 
 6. ostatní pobídky dle cenové poptávky ze dne 13.9.2011

a pověřuje místostarostu oslovením firem SITA CZ a.s., a AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. k  návrhu obstaravatelských 
smluv s termínem dodání do 15.11.2011,

d) použití znaku obce na skládací mapu pro firmu KOMPAKT 
spol. s r.o., Frýdek-Místek,

e) zachování stávající výši úhrady 2 800 Kč, neinvestiční ná-
klady za žáka navštěvujícího ZŠ Hodslavice, hrazenou obcí, 
která nemá II. stupeň základní školy.

II. Rada obce    j m e n u j e
a) nového člena školské rady za zřizovatele ing. Moniku Mi-

čulkovou s mandátem od 22.10.2011 na období 3 (tří) let.
III. Rada obce   p o v ě ř u j e  
a) Josefa Kudělku, stavebního technika správou dat v RÚIAN 

za Obec Hodslavice.
IV. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 18 – úkoly plněny,
b) přijetí nadačního příspěvku ve výši 17 600 Kč od Nadace 

ČEZ na projekt „Výsadba obecního sadu starých odrůd v loka-
litě Záhumení“,

c) akceptaci žádost o podporu ze Státního fondu životního 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 13.10.2011

Zastupitelstvo obce v  souladu s  ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:

I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková – 

předseda, Ing. Kamil Ondřejík, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, Mgr. Alena Kulíšková,
d) rozpočtové  opatření č.4:  příjmy navýšení o 677 000,- Kč, 

 výdaje navýšení o 677 000,- Kč,
e) finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč Římskokatolické far-

nosti Hodslavice na revitalizaci kostela sv. Ondřeje,
f ) dodatek č. 1 kupní smlouvy uzavřené s Adamem Rýdelem 

na byt č. 8 v čp. 442 – prodloužení termínu uhrazení zbývající 
částky ve výši 523 000 Kč do 27.10.2011.

II. P o v ě ř u j e
a) radu obce k vyzvání firem SITA CZ a.s., a AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. k  předložení návrhu obstaravatelských 
smluv do dalšího zasedání zastupitelstva obce,

b) finanční výbor provést finanční analýzu vodného a 
stočného do příštího zastupitelstva obce a stanovit návrh jeho 
výše.

III. B e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce – trvá 

úkol sepsat smlouvu s paní Cikrytovou a p. Gerykem,
b) usnesení rady obce č. 16-18,
c) plnění rozpočtu za období leden až září 2011,
d) výsledky cenové poptávky na komplexní likvidaci odpadu 

– II. kolo,
e) informace o projektových záměrech obce.

b) zprávu Ing. Kamila Ondřejíka, člena rady obce, z prošetření 
situace po úpravě nájezdu na pozemní komunikaci ze silnice 
I. třídy u transformátoru na „Kútě“ - vzhledem k vysokým ná-
kladům a nezaručenému výsledku odstranění nerovnosti ná-
jezdu ze silnice, nebudou zatím přijata další opatření k úpravě 
komunikace,

c) odložení jmenování člena školské rady za zřizovatele na 
další jednání rady obce,

d) oznámení Charity Hodslavice o ukončení nájmu nebyto-
vých prostor ve Společenském domě k 31.12.2011,

e) nabídku VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta sta-
vební, Katedra městského inženýrství na vypracování projektů 
a studií v  rámci zadávání diplomových prací studentům bez 
nároků na finanční prostředky z obecního rozpočtu a pověřu-
je předsedu Komise pro územní rozvoj, plánování a investice 
k projednání a využití nabídky. Návrhy témat zaslat na katedru 
v termínu do 10.11.2011,

f ) záměr podání žádostí do grantového řízení Nadace ČEZ - 
Podpora regionů pro rok 2012.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Informace k cyklostezce

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostře-
dí projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“,

d) informaci Mgr. Pavly Adamcové, starostky obce ze zasedá-
ní Rady svazku Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice: 

- úpravy návrhu nájemní smlouvy se Správou železniční a do-
pravní cesty (SŽDC),

- projednání podílu financování první částky nájmu členy 
Svazku.

Další jednání rady obce č. 20:    1.11.2011 v 15.30 hodin.

Říjen – začal čas podzimního úklidu, bohužel nejen formou 
odvozu odpadů organizovaného obcí, ale také pálením toho, 
co by se pálit nemělo a co nám v plynném stavu znepříjemňu-
je a ničí už tak nedobré ovzduší….

1. – 2. 10. několik spoluobčanů se obrátilo na vedení obce 
se stížností na protizákonné spalování mokrého biologického 
odpadu. Situace byla vyřešena domluvou s příslibem uhašení 
ohniště a neopakováním tohoto počínání od neukázněného 
paliče. 

4.10. Rada obce po 18. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji. 

6.10. proběhla v  hasičské zbrojnici diskuze k  možnému vy-
dání obecně závazné vyhlášky o pálení suchých rostlinných 
materiálů a ke stanovení pravidel pálení v obci – přítomní se 
shodli na zbytečnosti vyhlášky a podpořili alternativní řešení 
– osvětu o pravidlech, možnostech a právních normách této 
problematiky formou letáčku do všech domů.

7.10.  v  Praze zasedla Správní rada SŽDC a projednávala i naši 
žádost o bezúplatný převod trati na Svazek obcí Cyklostezka…

8.10. se ve společenském domě uskutečnilo setkání zástup-
ců klubů seniorů okolních obcí při valašských lidovkách poda-
ných cimbálovkou Trojačkou. 

10.10. proběhla na OU revize stavu BOZP a v  budovách ve 
vlastnictví obce revize  PO.

11.10. schůzka s p. J. Kudělkou – domluva podmínek předání 
správy vodovodu.

13.10. starostka se účastnila jednání Svazku obcí Cyklostezka 
na MěÚ N.J. - jednání Svazku k předloženému návrhu nájemní 
smlouvy od SŽDC na trať NJ-Hostašovice. Odpoledne proběh-
lo v hasičské zbrojnici  6.zasedání zastupitelstva obce – usne-
sení výše ve zpravodaji.

15.10. proběhl podzimní svoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu.

17.10. venkovní pochůzka místostarosty s pracovníky fy Ar-
vita – zpracovatele krajinářské studie pro naši obec, schůzka 
starostky a stavebního technika se zástupci Města Nový Ji-
čín k provozování vodovodu ve Straníku, schůze komise pro 
územní rozvoj, plánování a investice – podání žádostí  o dota-
ce na dětské hřiště za ZŠ a zaslání témat diplomových prací na 
VŠB – k vypracování studií možných investičních akcí pro obec.

18.10. Schůzka starostky a místostarosty s  ing. Mikoškou 
k projednání zpracovaného plánu financování obnovy vodo-
vodu, obhlídka stavu sociálního zařízení v  ZŠ projektantem 
k vypracování studie jeho rekonstrukce.

19.10. Schůzka místostarosty s  ing. Zimmermannem na OU 
k  problematice hydrogeologického průzkumu zásob vody 
v ložisku Straník. Starostka se účastnila dalšího jednání zástup-
ců Svazku Cyklostezka… na MěÚ NJ – připomínkování návrhu 
nájemní smlouvy se SŽDC  viz  článek dále.

20.10. porada členů sociální komise a pracovnic OÚ s vedou-
cím odboru soc. věcí MěÚ NJ panem Mičaníkem o povinnos-
tech obce v sociální oblasti, po 19. zasedla ke svému jednání 
rada obce, usnesení výše ve zpravodaji, starostka předala slad-
kou výhru Lukáši Merendovi, vítězi letní fotosoutěže o nejhez-
čí foto s námětem Hodslavic.

21.10. proběhlo jednání starostky se zástupci Klubu důchod-
ců o technických úpravách klubovny a další spolupráci klubu 
s  obcí,  jednání starostky s  firmou Envipartner o  provedení 
veřejné zakázky na projekt Protipovodňová opatření obcí No-
vojičínska, odpoledne se sešli zástupci spolků a občané k vý-
sadbě obecního sadu starých odrůd pod Větřákem a společně 
vysadili 42 stromků a 100 keřů meruzalky.

22.10. Dopoledne proběhla brigáda rybářů na Kacabaji, na 
které byl proveden výřez ploch od náletových dřevin a úklid 
okolí. FK Hodslavice společně s obcí obnovila tradici hodové 
zábavy ve společenském domě viz článek dále ve zpravodaji.

26.10. Proveden ořez vzrostlé lípy v prostoru za obecním do-
mem s cílem snížení opadu listí do okapů a svodů na budově 
obecního domu a zamezení jejich poškozování.

27.10. proběhl seminář pro zastupitele naší obce, Hostašovic 
a Životic u N.J. pořádaný Svazem měst a obcí ČR – získání no-
vých poznatků a rozvoj spolupráce i mezi obcemi při konkrét-
ním řešení společného problému budování cyklostezky.

29.10. Royal Rangers ve spolupráci s obcí uspořádal Drakiádu 
– soutěž o nejkrásnějšího draka viz článek dále ve zpravodaji.

V  říjnovém zpravodaji jsem vás informovala o tom, jak po-
kračují jednání o převodu majetku trati ve správě Správy že-
lezniční a dopravní cesty (SŽDC) na Svazek obcí Cyklostezka… 
Zatím tento převod není dořešen. SŽDC bylo požádáno Svaz-
kem o bezúplatný převod nemovitostí trati. K prosazení naší 
žádosti jsme oslovili i poslance za náš region pana Lukšu (TOP 
09), aby se postavil za naši snahu o bezúplatný převod a o vy-
užití státního majetku ve veřejném zájmu – na cyklostezku a 
podpořil ji přes své politické uskupení, což se zjevně setkalo 
s úspěchem. 

Správní rada SŽDC bezúplatný převod sice odmítla, ale podle 
interní metodiky předložila svazku návrh na odprodej těchto 
nemovitostí avšak již za sníženou kupní cenu 1,313 mil. Kč 
oproti dříve požadované sumě 10 mil. Kč s tím, že na úhradu 
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Skupinový vodovod Straník – Hodslavice
kupní ceny bude započítáno i nájemné, které svazek uhradí 
do doby odkoupení majetku. Prodej dle předloženého návrhu 
podléhá schválení Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva fi-
nancí ČR a vlády ČR a orgánů obcí ve svazku. Součástí převodu 
není vlakové nádraží v Novém Jičíně.

Současný návrh Správní rady SŽDC – smlouva o pětiletém 
pronájmu s následným odkoupením majetku je v  jednání a 
připomínkování. Záměr odkoupení a znění nájemní smlouvy 
musí schválit jednotlivé orgány obcí Svazku. Zastupitelstvo 
Města Nový Jičín záměr odkoupení majetku již schválilo. Naše 
zastupitelstvo o tom rozhodne 15. 12. 2011.

Na pořízení tohoto majetku a na výstavbu cyklostezky Nový 
Jičín – Hostašovice bude ze strany Svazku vypracován projekt 
a podána žádost o poskytnutí dotace z   ROP NUTS II Morav-
skoslezsko.

Prodlužujeme termín odevzdání vyplněných dotazníků do 
20. listopadu. Prosíme Vás, kteří jste ještě nestihli vyplnit a 
odevzdat  dotazník do sběrných  krabic umístěných v obcho-
dech Starojicko (na dolním konci), Jednota, na poště, na obec-
ním úřadu (možno i do schránky OÚ), můžete tak ještě učinit 
do 20. listopadu. 

Dotazník můžete také vyplnit na internetu, od-
kaz najdete na stránkách obce v sekci dotazník:  
www.hodslavice.cz/dotaznik.

Děkujeme Vám za spolupráci.

I n g.  J a r o s l a v  J e ž e k ,  p ř e d s e d a  ko m i s e  p r o  ú z e m n í  r oz voj, 
p l á n ová n í  a  i nve s t i ce

Dotazník k plánu rozvoje obce

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte,  obec Hodslavice je spoluvlastníkem skupinové-

ho vodovodu Straník – Hodslavice. Na základě rozhodnutí za-
stupitelstva obce konaného dne 16. 6. 2011 bude od 1 .1. 2012 
obec taktéž jeho provozovatelem. V této  souvislosti  bude po-
třeba provést některé  administrativní kroky spojené s  touto 
změnou. V průběhu měsíců listopad až leden, nebo v násle-
dujícím období  Vám budou doručeny smlouvy na odběr vody 
a bližší informace k platbě vodného. Chtěli bychom zachovat 
stávající systém plateb přes SIPO, popřípadě  příkazu k úhradě. 
Nebude možno provádět platbu vodného v hotovosti na OU. 
Budou zachovány čtvrtletní zálohové platby a roční vyúčtová-
ní po provedení odečtů  stavu  vodoměru.

V současné době byl  vyhotoven  plán financování obnovy 
vodovodu, jehož zpracování ukládá vlastníku vodovodu zákon 
o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky. Po-
vinností vlastníka vodovodu je tvorba finanční rezervy urče-
né na obnovu vodovodu. Doposud se tento fond nevytvářel.  
Výše rezervního fondu a s tím související výše vodného bude 
předmětem  jednání  členů finančního výboru a zastupitelů 
obce na společné schůzce spolu s ing. Mikoškou- zpracovate-
lem plánu financování obnovy vodovodu. Poté o konečné výši 
vodného rozhodne zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání 
v prosinci letošního roku. Plánované navýšení vodného za m3  
zohledňujicí  tvorbu rezervního fondu  by nemělo být skokové 
a mělo by se pohybovat v řádu několika korun.

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Řešení stání motorových vozidel 
na místních komunikacích

Vážení spoluobčané,
   s nadcházejícím zimním obdobím a s tím spojenou údrž-

bou komunikací vyvstává do popředí problém s parkováním 
vozidel na obecních komunikacích. Jelikož většina těchto ko-
munikací není stavebně technicky řešena k parkování vozidel, 
žádáme vás, abyste svá vozidla na nich neparkovali. Vzhledem 
k tomu, že při stání vozidel nezbývají na komunikaci dva jízd-
ní pruhy o šířce 3 m, dopouští se tak vlastník zaparkovaného 
vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000 Sb. § 25 odst. 3. 
Žádáme vás o přeparkování vozidel k vašim domům, do dvorů, 
průjezdů a na jiná vhodná místa tak, aby zimní údržba komu-
nikací byla lépe proveditelná, a nedošlo k případnému poško-
zení zaparkovaného vozidla. Umožníte tak i lepší dostupnost 
pro odvoz odpadu a případně průjezd sanitních vozů, zásobo-
vání, hasičů apod.  

Taktéž znovu vyzýváme občany- vlastníky parcel, na nichž se 
nacházejí ovocné a okrasné dřeviny, které svými větvemi zasa-
hují  do obecních komunikací, aby provedli ořez těchto větví. 
V zimním období  vlivem váhy sněhu tyto větve brání využívá-
ní komunikací při průchodu občanů, znesnadňují a mnohde 
znemožňuji provádění zimní údržby komunikací prostředky 
obce. V  případě zájmu nabízíme provedení ořezových prací 
pracovníky obce. 

Předem děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.

Vydávání nových typů občanských průkazů
 od 1.1.2012 

E l i š ka  J á n s ká ,  m a t r i ká ř ka  O Ú

Městský úřad Nový Jičín, odbor vnitřních věcí upozorňuje ob-
čany, že od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských 
průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
(typ kartička) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (tzv.e-OP-typ kartička). 

Občan může žádost o stávající typ občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji (zelená karta) podat u Obecního úřa-
du v Hodslavicích, popř. u jiného nepříslušného úřadu (v jiném 
městě) nejpozději ve středu 30. listopadu 2011. Tuto žádost 
u příslušného úřadu, tj. u Městského úřadu v  Novém Jičíně, 
může občan podat nejpozději do 14. prosince 2011.  Od 1. 1. 
2012 nelze již žádost o OP podat na OÚ v Hodslavicích, ale pouze 
u kteréhokoliv městského úřadu obce s rozšířenou působností.

V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může 
občan požádat u Městského úřadu v Novém Jičíně o vydá-
ní občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s do-
bou platnosti 1 (jeden) měsíc, za který nebude vybírán 
správní poplatek. 

Dále Městský úřad Nový Jičín upozorňujeme klienty, že pří-
prava systému k vydávání nových typů občanských průkazů a 
jeho zapracování do stávajícího systému cestovních dokladů 
(e-Pasy) zasáhne v závěru roku 2011 i zpracovávání žádostí o 
tyto cestovní doklady. Bude nutná celorepubliková technolo-
gická odstávka systému cestovních dokladů, a to v termínu od 
23. prosince 2011 od 16.00 hodin s  tím, že provoz agendy 
e-Pasů a nové agendy OP bude obnoven v pondělí 2. ledna 
2012 od 6.00 hodin. 

V době této odstávky nebude možno podat žádost o ces-
tovní pas se strojově čitelnými údaji a čipem (e-Pas), ani 
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nebude možno tento typ pasu vyzvednout. 
Nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání 

e-Pasů je stanoven na 19. prosince 2011, aby mohly být na 
základě těchto žádostí vydány cestovní pasy dle stávající 
technologie.

Odstávka systému se netýká vydávání cestovních pasů typu 
„BLESK“.

I n f o r m a ce  H Z S

Topnou sezóna

Topná sezóna už začala a majitelé 
nemovitostí by na ni měli být nále-
žitě připraveni. Hasiči v  Moravsko-
slezském kraji stále častěji vyjíždějí 
k požárům sazí a dehtových usaze-
nin ve špatně udržovaných komí-
nech. Že nejde o plané varování,  
potvrzuje i statistika Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje, územní odbor Nový Jičín, 
kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 
2011 již 17 požárů.

Hlavní příčinou bývá zanedbaná 
údržba komínového tělesa. Pravi-

delné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by 
mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického sta-
vu komína odborníky - kominíky.  

I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způso-
bit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelna-
tým.

Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. 
ledna 2011 nabylo účinnosti  nové Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti 
minulosti nezmění, je povinnost nechat si pravidelně komín 
vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.

Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalino-
vé cesty při celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva 
o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním provozu dva-
krát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné 
sezóny. 

Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva 
o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na 
plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně. 

Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včet-
ně lze provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odbor-
níky – kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu, anebo 
revizi komínu v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič 
nebo hodláte změnit druh paliva. 

O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní 
zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných ná-
roků vůči pojišťovně. 

 V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v kli-
du, s rozvahou a bez paniky. 

Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat, nebo 
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. 

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny pomocí 
vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. Ale to pouze v případě, že by nemohlo dojít 
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

D a g m a r  Pá t ková ,  ko m i s e  ž i vo t n í h o  p r o s t ř e d í

Zákon o ochraně ovzduší

Vážení spoluobčané, čtěte! Vyhnete se problémům!
Vzhledem k tomu, že jsme to, co dýcháme, nedivím se tomu, 

že vypadáme celkově otráveně. A přitom může každý z nás při-
spět k tomu, aby se situace změnila k lepšímu. 

Vím, že pálením mokré trávy nikoho nezabijeme, ale znepří-
jemníme život svým sousedům a poničíme lidské vztahy. A to 
může být z dlouhodobého hlediska docela závažný problém.

Takže vězte: pálení mokré trávy je zakázáno ze zákona. (Zá-
kon o ochraně ovzduší)

Pokud nemáte komposty či kompostéry a už nevíte, „kam 
s ní“ v dobách, kdy tráva roste a roste, protože nic jiného (za-
plaťpanbůh) neumí, obraťte se na obec, ať Vám tu hromadu za 
úplatu odveze. Uvidíte, jak se vyčistí nejen ovzduší, ale i mezi-
lidské vztahy.

Co se týká suchých rostlinných odpadů, palte opatrně, za 
dobrých rozptylových podmínek, pod pečlivým dohledem a 
v případě větších ohnišť po nahlášení hasičům. Lidský život je 
velká vzácnost a popáleniny bolí. V dohledné době dostanete 
do rukou letáček s tím, co se smí a co v žádném případě ne. A 
pak už by se neměl nikdo vymlouvat na to, že nezná zákon, 
tedy žádné „pardon“…

Co se týká topení, přitápění a spalování ledačehos, i škodlivé-
ho, Moravskoslezský kraj oprášil svůj 2 roky starý návrh, podle 
něhož by především radnice mohly kontrolovat, v jakých kot-
lích a jakým palivem si domácnosti topí. Návrh se týká plošně 
celé republiky (nejen Ostravy a okolí), protože se počítá s no-
velou zákona o ochraně ovzduší a dalších souvisejících záko-
nů. Bylo totiž zjištěno, že malé kotle se podílejí na znečišťování 
životního prostředí ze 40-70 procent právě proto, že naše do-
mácnosti mnohdy topí nekvalitním uhlím a jiným nekvalitním 
topivem, včetně odpadků. 

Stále větším problémem, podle zkušeností v Německu a Švý-
carsku, jsou lokální topidla, krbová kamna a krbové vložky, vy-
užívané jako doplňkový zdroj tepla. Vzhledem k jednoduchos-
ti spalovacího a dohořívacího prostoru však emitují podstatně 
více jemného polétavého prachu oproti sofistikovaným tep-
lovodním kotlům. A bojí-li se toho v Německu a ve Švýcarsku, 
bojme se o to více my.

Takže při topení mysleme, mysleme, mysleme, ať tu za chvíli 
nechodíme s rouškami přes obličej. 

Více informací najdete na http:// aktualne.centrum.cz/doma-
ci/regiony/moravskoslezsky 

Článek: Čím doma topíte? Úředník Vám přijde zkontrolovat 
kotel.

Zákon č. 86/2002 sb. O ochraně ovzduší – diskusní a pora-
denské fórum: článek – Současný neutěšený stav domácích 
kotelen na pevná paliva.

Těším se, že časem z nás otrávenost zmizí a naše republika 
půjde příkladem nejen v čistotě, ale i v počtu usměvavých a 
zdravím kypících tváří.

Přeji Vám pěkné podzimní dny a čisťoučký vzduch.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Výsadba sadu starých odrůd

Dne 21.10.2011 od 15 hod. proběhla  na parcele ve 
vlastnictví obce v lokalitě za zemědělským druž-

stvem výsadba obecního sadu starých odrůd. 
Na  tento  projekt  získala obec dotaci ve 

výši  17 600,-Kč od Nadace ČEZ. Výsadby 
se zúčastnili jak zástupci spolků, které 

podepsaly partnerskou smlouvu 
k  realizaci výsadby, tak obyvate-

lé obce napříč všemi věkovými  
skupinami. Zvláště potěšitelná 
je hojná účast mladší genera-

ce. V sadu bylo vysazeno 42 ks ovocných stromků  
starých odrůd, které se dříve v našich podmínkách běžně pěs-
tovaly a na hranici parcely ze směru od zemědělského druž-
stva byla provedena výsadba 100 ks meruzalky alpské. 

Poté se nejstarší a nejmladší účastníci výsadby ujali slavnost-
ního křtu u základního kamene. Průběh celé výsadby byl natá-
čen televizí RTA a reportáž byla odvysílaná  na televizi  Prima 
dne 25.10.2011. Odkaz na toto vysílání najdete na webu obce 
v sekci  Aktuality a foto z výsadby najdete v sekci  Fotogale-
rie. Po ukončení výsadby proběhlo posezení s  občerstvením 
všech zúčastněných.  Všem, kteří přišli přiložit ruku k dílu, patří 
naše velké poděkování. 

Děkujeme.

Ani nevím, po kolika letech nicnedělání jsme se rozhodli, 
že v obecní kulturáku uspořádáme „klasickou“ zábavu. Spolu 
s  členy FK Hodslavice jsme dohodli termín, prostřednictvím 
Mirka Pleška zajistili kapelu a byli plni očekávání: „Přijdou, Ne-
přijdou? Není všechno chystání zbytečné?“

….A nebylo. Přišlo 84 platících účastníků, aby se při tónech 
kapely NO PROBLEMO pobavili a zapomněli na každodenní 
starosti. 

První pokus o zopakování zábavy vyšel a my se dohodli, že 
v pořádání takovýchto akcí budeme pokračovat. Už se všichni 
chystejte na zábavu Štěpánskou, na které bude hrát příborská 
skupina VAR.

Mgr.Alena Kulíšková, kulturní komise při OÚ

Hodová zábava

Mgr.Alena Kulíšková, kulturní komise při OÚ

Drakiáda

Že neumíte vyrobit klasického 
draka? To se mohlo stát minulostí. 
V sobotu ve staré evangelické škole 
jsme se je mohli všichni naučit vy-
rábět. Několik maminek, tatínků a 
také babičky si spolu se svými dět-
mi draka vyrobili.  Společně jsme 
se pak vydali na kopec Hruška, aby-
chom draky vypustili mezi mraky a 
vyhodnotili.

Největšího draka měl Tim – To-
máš Kyselý, nejmenšího Jonáš 
Číp a nejhezčího Jeník a Johanka 

Mikulcovi. Vítězům gratulujeme.
Vítr nás neměl moc rád, drakům se moc létat nechtělo, ale 

tato skutečnost neovlivnila dobrou náladu a pohodu. Snad ně-
kdy příště bude foukat více…

Myslím si, že nebylo důležité soutěžit a oceňovat vítěze. Da-
leko hodnotnější byly společně strávené chvilky v kruhu rodi-
ny a kamarádů.

Chtěla bych moc poděkovat Lukáši Sulovskému a Mirku Mi-
kulcovi za bezvadnou přípravu materiálu na výrobu draků a 
všem zúčastněným za jejich čas a ochotu podílet se na činnos-
tech pro nejmladší z naší obce.
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Re n a t a  B ý m ová ,  B l a n ka  M a n d a l i n i č

Klub Sluníčko pokračuje

Vážené maminky, vážení rodiče
jak jste se již dočetli v minulém zpravodaji, byla znovu uvede-

na do provozu hernička Sluníčko pro maminky s dětmi. Chtěly 
jsme  tímto poprosit rodiče, pokud najdou nějaké věci, hračky 
které již nepotřebují a mohou je oželet, aby je darovali her-
ničce. Jde nám o zútulnění prostor pro děti. Máte-li koberec,  
křeslo, nerozbité hračky budeme rády. Hernička je ote-
vřena každé úterý od 9-11 hodin v prostorách bý-
valé školní posilovny, nebo můžete psát na email:  
monika.baronova@seznam.cz.

D e n i s a  B r u s ová

Zprávičky z mateřské školky

Jak jsme přivítali podzim......
Ve čtvrtek 6. října jsme se sešli před mateřskou školou, aby-

chom se vydali na podzimní vycházku s  rodiči za skřítkem 
Podzimníčkem. Cestou jsme plnili různé úkoly, poznávali jsme 
ovoce, ovocné i jehličnaté stromy, běhali jsme, skákali, vzpo-
mínali na zvířátka, která žijí v lese, a nakonec Katka našla po-
klad, který jsme si s dětmi rozdali. Pak se nám ukázal i skřítek 
Podzimníček, který se s námi přivítal a nakonec se i rozloučil a 
popřál nám veselý a barevný podzim.

Jak jsme slavili Halloween ve třídě Kuřátek
Dne 31.října 2011 jsme pro děti zorganizovaly projektový 

den s tématikou Halloween. Jelikož jsme anglická třída, při-
šlo nám vhodné tento svátek zařadit do výuky. Halloween 
se slaví především v anglicky mluvících zemích, jako je USA,  
Velká Británie nebo Kanada. Získal si však oblibu i u nás, zřej-
mě proto, že je vyřezávání oranžových a naducaných dýní tolik 
lákavé právě pro děti. Když děti vstoupily ráno do třídy, čekalo 
na ně několik překvapení. Stolečky byly ozdobeny halloween-
skými ubrousky a malými dýněmi, na oknech visela výzdoba, 
kterou předtím vyráběly samy děti. A na skříňce si seděla vy-
řezaná dýně. 

Paní učitelky byly taktéž sladěny v oranžových halloween-
ských tričkách. Ostatně i většina dětí nezapomněla a přišla v 
oranžovém triku. V ranním kruhu jsme se přivítali s halloween-
skou básničkou, docházku jsme zvládli v angličtině a předsta-
vili si program dnešního speciálního dne. Děti se protáhly u 
Čarodějnické rozcvičky, zatancovaly si na písničku z pohádky 
Ať žijí duchové. Pak dorazila i druhá paní učitelka a začalo po-
vídání o halloweenu - děti se dozvídaly kde se slaví (a přitom 
se názorně dívaly na globus), jak vlastně děti na halloween 
správně koledují, co za koledu dostávají, jaké mívají kostýmy  
apod.

Při té příležitosti jsme se naučili písmenko H - H jako Hon-
zík, který ten den s námi slavil narozeniny, H jako Halloween a 
H jako téma Tvoje hračky, které tento týden začínáme. Pak už 
jsme hráli pohybové hry s dýněmi a na závěr si děti poslechly  
anglickou koledu přímo od čarodějnice a vytáhli si z čaroděj-
nického kotlíku strašidelný bonbón. Většina to ustála se smí-
chem, jednoho chlapečka to však vyděsilo natolik, že odmítl 
i bonbon. Ale za chvilku už bylo zase všechno v pořádku. Na 
procházce jsme ještě s dětmi zahráli další pohybové hry na 
hřišti a šlo se na oběd. Ke spaní paní učitelka četla pohádku O 
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9. třídy, aby pod vedením pana Miroslava Gilara prošli kurzem 
společenského chování a tanců. Závěrečná kolona, na které 
předvedou vše, co zvládli, proběhne 11. listopadu v 19. 00 ho-
din v kulturním domě v Hodslavicích.

Evropský den jazyků na naší škole - Mgr. Renata Pernická
Evropský den jazyků na naší škole jsme si připomněli 14. říj-

na, kdy na naši školu v  rámci projektu Edison zavítaly 2 stu-
dentky z cizích zemí, a to z Maďarska a Egypta. Anglicky se-
známily žáky 8. a 9. třídy s kulturou a s historií své země, jejich 
zvyklostmi a tradicemi.

Beseda s policisty ve 2., 3. a  5., 6. třídě - Mgr. Heda Kučero-
vá, Mgr. Alena Kulíšková

V  pátek 14. října přišli mezi žáky 2. a 3. třídy policisté ob-
vodního oddělení Policie ČR. Policisté dětem připomněli bez-
pečnost a chování na silnici, seznámili a poučili je o významu 
dopravních značek, také o povinnostech a výbavě malého 
cyklisty. 

Beseda pokračovala s žáky 5. a 6. třídy o trestných činech dětí 
a činech páchaných na dětech a zaměřili se na šikanu.  Objas-
nili si, co šikana je, jak se mají děti v případě, když se s šikanou 
setkají, chovat, na koho se obrátit.

Prevence v oblasti rizikového chování je velmi důležitá, proto 
chceme žáky s touto problematikou průběžně seznamovat.

Gemma 2011 - Mgr. Renata Pernická
Přehlídku středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výuč-

ním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou na středních 
školách nejen okresu Nový Jičín navštívila dne 19. října 2011 v 
sále školicího vzdělávacího zařízení Visteon - Autopal, s. r.o. v 
Novém Jičíně i 9. třída. Žáci se tak měli možnost seznámit s na-
bídkou oborů školy, pro které se již brzy budou rozhodovat. 

M g r.  G a b r i e l a  M i č ková

Zprávičky ze školy

Úspěch našich žáků na 17. ročníku okresního finále přes-
polního běhu -  Mgr. Alena Kulíšková

Ve čtvrtek 6. října se na běžeckých tratích ve Frenštátě na Ho-
rečkách sešlo na 400 mladých běžců ze základních a středních 
škol okresu Nový Jičín, aby v 6 kategoriích změřilo své síly v 
okresním finále přespolního běhu.

Také naše škola měla své zástupce ve všech 4 kategoriích ur-
čených žákům ZŠ. 10 chlapců a 10 děvčat ze 7. až 9. třídy se ne-
musí za své výsledky vůbec stydět. Ba naopak. Dokázali jsme, 
že bez obav můžeme poměřovat své běžecké síly i s velkými 
městskými školami.

A jakých výsledků naši běžci dosáhli? Družstvo mladších děv-
čat – Markéta Kolečková, Klára Vahalíková, Barbora Bartoňová, 
Anna Hutyrová a Michaela Kovářová se umístilo na 12. místě. 
Chlapci – Ondřej Horák, Libor Toman, Tomáš Kovář, Jan Tyml 
a Lukáš Bartoň byli 14. Starší dívky – Nela Vránová, Gabriela 
Fojtíková, Klára Horáková, Lucie Bartončíková a Andrea Krum-
polcová byly 11. a tým starších kluků Dominik Mareš, Tomáš 
Kučera, Martin Dulák, Denis Mička a Dominik Černoch byli 9. 
Všem jmenovaným děkujeme za reprezentaci školy.

A při závěrečném vyhlašování výsledků jsme všichni skando-
vali a radovali se z výborného umístění v soutěži jednotlivců. 
Ondřej Horák, žák 7. třídy, stál na pomyslné bedně, aby za zně-
ní tónu písně Freddyho Mercuryho We Are The Champions, 
vychutnával úžasné 3. místo v kategorii mladších hochů.

Ondřeji, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a držíme 
palce do dalších, nejen běžeckých úspěchů!

Lakomec - Mgr. Viktor Petrskovský
V pondělí 10. října osmá a devátá třída navštívila divadelní 

představení s  názvem Lakomec. Toto dílo napsal francouz-
ský dramatik Moliér. Příběh se odehrává v 17. stol., konkrétně 
v  Itálii. Hlavní hrdina Harpagon, nerudný stařec, je lichvář a 
necitelný lakomec, který by pro peníze udělal téměř cokoliv. 
Vychovává 2 děti, syna a dceru, oba jsou již dospělí a mají své 
lásky, ovšem v cestě jim stojí otcova lakota. Jeho starší dcera 
se zamilovala do jeho sluhy, ale drží to v tajnosti z obav před 
otcem. Když se syn s otcem nepohodne kvůli Marianě, chudé 
dívce, kterou si chce Harpagon vzít za svou, syn mu pro něj to 
nejcennější ukradne. Poté nastane obrat, syn vymění peníze 
za otcovo požehnání a také zjistí, že jeho snoubenka je dcera 
zámožného hraběte a Harpagonův sluha je její bratr. Vše má 
šťastný konec, milenci se vzali a Harpagona to nic nestálo.

Většině žáků se hra líbila, ovšem pomyslnou kaňkou celého 
představení byla neukázněnost některých diváků, jimž etiketa 
v divadle nic neříká.

Taneční kurzy žáků 9. třídy - Mgr. Renata Pernická
Od 11. října se každé úterý v aule základní školy scházeli žáci 

medvídkovi Pú, který slavil Halloween a pak už se sladce usí-
nalo. 

Odpoledne si děti mohly vybarvit tématické omalován-
ky, které si vzali s sebou domů na památku. Kristýnce a Ma-
tyáškovi, kteří na našem hallowenském dnu chyběli, jsme 
také pár schovali, aby jim to nebylo líto. Myslíme si, že 
se den vydařil, pro děti to bylo něco úplně nového. Paní  
učitelky i přes brzkou ranní hodinu, ve kterou vstávaly byly 
akční a podařilo se jim děti překvapit a nadchnout, ostat-
ně, to byl hlavní cíl projektového dne. Ruku k dílu přida-
la i slečna praktikantka, která nám byla v průběhu ce-
lého dne s dětmi a náročným programem nápomocná. 
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Fotbalové novinky

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Bc. Petra Pavlíková
Statek Bludička    
Děti ze školní družiny ve středu 26. září navštívily statek Blu-

dička v nedalekých Bludovicích.  Sluníčko ten den krásně hřálo 
a prohlídka zvířat na statku byla velmi pestrá. Už jen máloko-
mu se dnes podaří proběhnout se mezi prasátky, králíky, zacvi-
čit si na poníkovi, projet na oslíkovi či provést kozu po pasece. 
Děti si mohly zvířátka nejen nakrmit, pohladit, ale i vyzkoušet 
hřebelcování a práci méně atraktivní, která ovšem také s cho-
vem zvířat souvisí. Děkujeme p. učitelce Gabriele Mičkové, kte-
rá se s námi této akce zúčastnila.

Putování vesmírem  
Dlouho očekávaný podvečer v pátek 14. října začal u zadního 

vchodu základní školy. Děti se sešly k  přenocování ve školní 
družině s doprovodným programem na téma „ Putování ves-
mírem“. Hra šipkovaná dovedla děti na Jalovčí, kde je čekal 
autobus a ten je dovezl do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. 
Tam všechny zaujala prohlídka kopule a teleskopem, možnost 
sledovat noční oblohu. Po příjezdu do školy na děti čekala 
přichystaná večeře a stezka odvahy s  úkoly. S malou pomo-
cí dospěláků ji nakonec všechny zdárně absolvovaly. Pohád-
ka na dobrou noc uložila všechny k zaslouženému spánku a 
ráno opět kosmickou rychlostí vyskočily děti ze spacáků, aby 
si mohly zacvičit, nasnídat se a tvořit vesmírnou raketu. Kolem 
9. hodiny si spokojené děti vyzvedli rodiče. Poděkování patří 
žákům 5. a 6. třídy,  paní učitelce Kateřině Hubeňákové a  Aleně 
Kulíškové za přípravu a podílení se na tomto pěkném progra-
mu.

Kurz první pomoci Šance pro život - Mgr. Alena Kulíšková
24. října žáci 8. a 9. třídy absolvovali šestihodinový kurz po-

skytování první pomoci, který vedli profesionální záchranáři 
v rámci projektu Šance pro život. 

Děvčata a chlapci si opakovali vědomosti o poskytování prv-
ní pomoci, dozvěděli se novinky z oblasti resuscitace a vyzkou-
šeli si na resuscitačních loutkách umělé dýchání a nepřímou 
masáž srdce. Seznamovali se tedy se všemi činnostmi, které by 
měl mladý člověk zvládnout pro nezbytnou záchranu života 
v jakémkoliv ohrožení. Důležitou částí kurzu byla i ta, která se 
zabývala prevencí úrazů u mladých lidí.

Můžeme žákům jen popřát, aby vědomosti i dovednosti 
z  oblasti první pomoci nemuseli často používat a v  případě 
nutnosti, aby je využili co možná nejúčinněji.

Halloween - Mgr. Hana Horáková
V úterý 25. října žáci 3. -5. třídy si již tradičně připomněli ve 

výuce anglického jazyka svátek starých  Keltů - Halloween. Na 
hodinu přilétly čarodějnice, dýňáci, duchové a další strašidla, 
která si při tanci kostlivců a vyřezávání dýní zopakovala základ-
ní slovní zásobu spojenou s tímto svátkem.

Poděkování patří nejen našim žákům, ale i rodičům, kteří 
doma pomáhají s tvorbou masek. Jsou rok od roku nápaditější 
a zajímavější.

Po podzimní části sezóny nám patří 3. místo !
Do Vlčovic jsme jeli ve velmi oslabené sestavě, důvodem byly 

pracovní povinnosti a zdravotní problémy některých hráčů. 
Přesto i ve 12 hráčích jsme dokázali domácí mužstvo zaskočit 
a ujali jsme se vedení, když krásným obstřelem nedal domácí-

ZŠ Františka Palackého Hodslavice 
zve všechny rodiče a známé na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
který se uskuteční v prostorách školy

v pátek 2. 12. 2011
od 15.00 do 17.00 hodin.

Přijďte načerpat vánoční atmosféru.
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mu brankáři šanci Vašek Minář, a vedli jsme 0:1. Šancí si v prv-
ním poločase vypracovali oba celky mnoho, ale do kabin se 
šlo za našeho těsného vedení 0:1. Do druhého poločasu jsme 
vstoupili dobře, na 0:2 navýšil naše vedení Vašek Minář. O chví-
li později Petr Mikulák nádherným lobem našel přesně hlavu 
Vaška Mináře a ten zvýšil na 0:3 a připsal si tak hattrick. Poté se 
prémiovým gólem zapsal do statistik také Michal Kurowski a 
vedli jsme již 0:4. Pátému gólu byl velmi blízko Martin Palacký, 
ale jeho hlavičku zastavilo břevno. v 75. minutě zaveleli k obra-
tu domácí, po střele ze šestnáctky upravili na 1:4. Neuplynuly 
ani dvě minuty a po naší chybě domácí snížili na 2:3 a o dvě 
minuty nato si domácí hráč pomohl stopnout balon rukou a 
neměl problém snížit na 3:4, to už probíhala 81. minuta a vše 
nasvědčovalo, že bude dramatický závěr. Naštěstí pro nás byl v 
šestnáctce sražen domácím brankářem Michal Kurowski a na-
řízenou penaltu proměnil Vašek Minář a upravil na konečných 
3:5. Do zápasu se dostal i Libor Kudělka, ale nikoliv jako bran-
kář, nýbrž jako útočník, když vystřídal v posledních minutách 
zraněného Martina Mináře. 

V  dalším utkání jsme přivítali sousední Straník. Toto derby 
bylo přímým soubojem o druhé místo v  tabulce. Do zápasu 
vkročili lépe hosté a v úvodu utkání se radovali se vstřeleného 
gólu po rohovém kopu. Gól, který jsme dostali, byl pro nás jako 
živá voda. Začali jsme konečně hrát a dokázali jsme srovnat 
stav na 1:1, když Honza Mička krásným lobem přehodil hostu-
jícího brankáře. Poté jsme měli několik vyložených gólových 
šancí, ale k naší smůle jsme je nevyužili, a to bylo klíčové! Hos-
té ještě do poločasu dokázali vstřelit gól a do kabin se šlo za 
stavu 1:2. Začátek druhého poločasu byl jako ze zlého snu. Ve 
47. minutě zahráli hosté rohový kop. Balon se odrazil od břev-
na a hostující útočník měl velmi jednoduchou pozici a prohrá-
vali jsem již 1:3. Tento vstřelený gól nás velmi srazil a na hřišti 
to bylo vidět. Všude jsme byli o krok pozadu. Ale i přesto jsme 
se dostali k velké šanci, když z rohového kopu hlavičkoval do 
šibenice Lukáš Segeťa, ale hostující brankář předvedl výborný 
zákrok a šanci zneškodnil. Ale jak se říká: nedáš, dostaneš. To 
se potvrdilo i tentokrát. Gól, který jsme dostali na 1:4, byl velmi 
kuriózní a i to naznačovalo, že jsme neměli svůj den. Na koneč-
ných 1:5 upravili hosté, když si dorazili střelu do odkryté brány. 
Vím, že tímto předvedeným výkonem jsme mnohé z vás zkla-
mali. Ale uděláme vše proto, abychom se v příštích zápasech 
vyvarovali těchto špatných výkonů.

K poslednímu utkání v tomto roce jsme zajížděli do Bernar-
tic nad Odrou. Zápas byl od začátku vyrovnaný a ukázal to i 
konečný stav. Ale nebudu předbíhat. První poločas přinesl 
mnoho zajímavých šancí. Po zmatku před naší bránou jsme 
nebyli důrazní a soupeř našeho zaváhání využil a ujal se ve-
dení. Ale radost z  vedení si dlouho neužil, neboť po centru 
Martina Palackého propadl míč za domácí obranu a dřív než 
domácí brankář byl u míče Ondřej Kudělka, který centroval na 
Vaška Mináře, který by balon uklidil do prázdné brány, jenže 
stoper domácích tento centr rukou vyrazil z brankové čáry a 
byl potrestán „jen“ žlutou kartou. Rozhodčí nařídil pokutový 
kop, který bezpečně proměnil Vašek Minář. Stav byl tedy 1:1. 
Do konce prvního poločasu jsme dostali gól velmi podobný 
tomu prvnímu. A do kabin se šlo tedy za stavu 2:1 pro domácí. 
Ve druhém poločasu jsme byli výrazně lepší než domácí celek, 
ale nedokázali jsme se prosadit. Poté přišla 73. minuta a velmi 
nefotbalový moment a nepochopitelné rozhodnutí sudího!!! V 
šestnáctce domácích byl velmi tvrdě zfaulován Aleš Kurowski, 
který následně po střetu na chvíli ztratil vědomí a musel být 
odnesen ze hřiště na nosítkách. Ihned byla přivolaná sanitka, 
která ho odvezla do nemocnice.(Důsledkem střetnutí je sdrá-
tovaná čelist Aleše.) Tímto mu za všechny přeji brzké uzdrave-
ní. Tento incident rozhodčí nepochopitelně odpískal jako faul 
z naší strany a pár minut nato uviděl druhou žlutou Jakub Kra-

moliš a zápas jsme dohrávali v deseti. To, co se stalo Alešovi, 
a následné oslabení nás velmi semklo a i v početní nevýhodě 
jsme dokázali srovnat před koncem na konečných 2:2,  když se 
po rohovém kopu prosadil hlavou Lukáš Segeťa, který si tak 
připsal svou premiérovou trefu. 

Děkujeme všem fanouškům za vynikající podporu na do-
mácích ale i na venkovních utkáních. Děkujeme a zachovejte 
nám přízeň i nadále. Během podzimních, ale také zimních dnů 
můžete navštívit naše webové stránky, a něco zajímavého si 
přečíst či zavzpomínat nad historickými fotografiemi hodslav-
ského fotbalu. 

Internetové stránky :  http://fotbal-hodslavice.webnode.cz/ 
Tabulka po podzimní části :

Tým Výhry Remízy Prohry  +  - Body

Skotnice B- Mošnov 10 1 1 43 13 31

Straník 7 4 1 33 19 25

FK Hodslavice 7 1 4 36 25 22

Lubina 5 5 2 25 17 20

Vlčovice-Mniši B 6 1 5 24 21 19

Ženklava 4 3 5 26 25 15

Veřovice B 4 3 5 19 22 15

Hostašovice 4 1 7 20 26 13

Bernartice n.O 3 3 6 20 30 12

Bartošovice B 3 3 6 12 28 12

Mořkov B 3 0 9 16 33 9

Tichá B 2 0 10 17 32 9
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SŠ zemědělská a přírodovědná 
   Rožnov pod  Radhoštěm

4leté maturitní obory:

AGROPODNIKÁNÍ 
     - zaměření :  Chov koní  a zvířat
  Zpracování  zemědělských  produktů                                    

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 -  zaměření : Geoinformační systémy 
  a pozemkové úpravy 

3letý učební obor:

ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří – 25. a 26. 11. 2011

Kontakty : 
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz ;   http: www.szesro.cz
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Životní jubilea našich občanů v listopadu 2011:
60 let Svatopluk Kudělka
65 let Zdeněk Plešek • Zdeněk Turek
70 let Eva Davidová • Jan Franek
75 let Jarmila Krestová • Jan Toman
80 let Jaroslav Pátek

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V  září se narodil Václav Doležel, v  říjnu Jozef Kovačik a 
Leon Zátopek.

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

V říjnu jsme se rozloučili s panem Antonínem Kudělkou. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

autor: Kristýna  Michálková, 8.třída ZŠ

Drakiáda ve fotografiích


