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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom se společně s Vámi zamyslet nad budouc-

ností našich Hodslavic, s vaší pomocí a dle vašich přání je zve-
lebovat, udržovat a dle finančních možností obce i rozvíjet její 
vybavenost a také udržovat kulturní, sportovní a lidové tradice 
naší obce. Proto bychom potřebovali znát vaše názory na další 
rozvoj obce. Chystáme se ve spolupráci s komisí pro územní 
rozvoj, plánování a investice vytvořit strategický plán rozvoje 
obce a vaše názory nám budou podkladem k jeho tvorbě. Pro-
síme proto všechny občany starší 15 let, aby vyplnili anonymní 
dotazník k rozvoji, který je vložen do tohoto zpravodaje.  Po 
zpracování dotazníku proběhnou 
na Dolním i Horním konci veřejné 
schůze k prodiskutování výsledků 
průzkumu a reálných potřeb 
před následným vytvořením stra-
tegického plánu rozvoje obce. 
V  příštím roce se rozběhne zpra-
cování nového územního plánu 
obce a strategický plán by měl být 
jedním z podkladů k jeho tvorbě. 
Zamyslete se proto reálně, co 
potřebujete Vy, vaše děti i s ohle-
dem na delší časový horizont. 

V současnosti se snažíme získat 
dotace na zateplení a výměnu 
oken na základní a mateřšké škole.  Projekty jsou připraveny  a 
byla podána žádost pro ZŠ do kombinované výzvy (s výměnou 
tep. zdroje) s  celkovými náklady 16  858 tis. Kč. Očekáváme 
vyhlášení výzvy pouze na zateplení a výměnu oken, kde po-
dáme žádosti na obě školy. Podle úspěšnosti žádostí bude 
rozhodnuto, která z variant bude realizována.

Podali jsme také žádost o dotaci na řešení svozu a likvida-
ci bioodpadu – vybudování kompostárny, ale naše žádosti 
nebyly akceptovány, proto svoz bioodpadu zatím bude 
pokračovat jako dosud a další kroky v  této oblasti budou 

záležet na rozhodnutí zastupitelstva obce.
S pověřením zastupitelstva jsme provedli poptávku na rea-

lizaci dodávky „Komplexní nakládání s odpady“ v naší obci a 
druhé kolo této poptávky bylo vyhodnoceno na 17. zasedání 
Rady obce. Výsledky budou předloženy zastupitelům na  zase-
dání zastupitelstva dne 13.10.2011. Obec by mohla ušetřit na 
svozu až 20% současných výdajů.

Další akcí, která se realizuje částečně už v  letošním roce je  
projekt Protipovodňová opatření obcí Novojičínska, kterého je 
naše obec garantem a do jehož realizace jsou zapojeny obce 
Veřovice, Životice u N.J. a Šenov u N.J. Na tento projekt byla 

schválena dotace  z  operačního 
programu Životní prostředí ve 
výši 7 644 824,-Kč ,  a náklady naší 
obce na realizaci budou činit cca 
177 000,-Kč.

Tento projekt počítá se zpraco-
váním digitálního povodňového 
plánu, s  instalací měřiče hladiny 
na vodním toku Zrzávka a vybu-
dováním bezdrátového rozhlasu 
v  obci a vzájemnému propojení 
všech těchto prvků sloužících 
k  včasnému vyrozumění obyva-
tel o hrozícím nebezpečí.  Nyní se 
vypisuje veřejná zakázka na do-

davatele systému a k realizaci projektu dojde během příštího 
roku.

V  jarních měsících byla vybudována počítačová síť v  ZŠ s 
náklady cca 120 tis. Kč a o prázdninách byla upravena bývalá 
učebna HV a kreslení na mediatéku s celkovými náklady cca 
100 tis. Kč a dovybavena MŠ pro otevření 3. oddělení –  120  tis.
Kč.

Trvalou snahou vedení obce bude využití  všech možných 
dotačních titulů k realizaci plánovaných projektů ke zlepšení 
podmínek života v obci.

nová učebna - mediatéka v základní škole

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 13. října 2011 od 17 hodin 
v hasičské zbrojni ci . Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce i na webu obce. 
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USNESENÍ
z 16. zasedání rady obce konané dne 6.9.2011

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) podmínky pro II. kolo poptávkového řízení mezi třemi 

nejvýhodnějšími nabídkami na dodavatele služeb „Komplexní 
nakládání s odpady“:

1. výše sponzorského daru,
2. nabídka bezplatného pronájmu nádob na separovaný 
odpad,
3. nabídnutí snížení nabídkové ceny,
4. bezplatná průběžná výměna opotřebovaných 110 l 
sběrných nádob na komunální odpad.
Termín podání nabídek do 23. 9. 2011,
b) výběr ze dvou nabídek na právní software mezi Wolters 

Kluwer ČR, a.s. Praha – systém ASPI a ATLAS software a.s. Ostra-
va – systém CODEXIS online a podepsání smlouvy na zajištění 
právního software na další období s  firmou ATLAS software 
a.s.,  Ostrava, Výstavní 292/13 (výhodnější nabídka) za 18 000 
Kč bez DPH na 3 roky,

c) vyúčtování nákladů za úklid a nepovolené užívání obec-
ních pozemků ve výši 7  500,- Kč  pořadateli veřejné hudební 
produkce „BLUSTER BOOM“ (19. – 21.8.2011) na Kacabaji 
s uhrazením částky do 26. 9. 2011,

d) dar ve výši 2 000,- Kč společnosti SALUS o. p. s. Kopřivnice, 
Tyršova 1015 na pokrytí provozu Domova pro rodiče a děti 
v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež „Čtyřlístek“,

e) účast Obce Hodslavice jako partnera v projektu družební 
Obce Príbovce „Posilujeme cykloturistickou atraktivitu obce“.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e 
a) stavebního technika šetřením žádosti Heleny Petrskovské, 

Jiřího Petrskovského a přípravou smlouvy o věcném břemenu.
III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 15 – splnění úkolů, v bodě IVg) 

vyjádření stavebního technika a  pověřuje ho k  vyvolání jed-
nání za účasti zástupce Obce Hodslavice, TJ Sokol Hodslavice 
a žadatelů,

b) žádost Heleny Petrskovské a Jiřího Petrstkovského o povo-
lení vedení přípojky vody v délce cca 40 m přes obecní poze-
mek parc. č. 738/1 a 738/2 k.ú. Hodslavice,

c) zprávu Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru kontroly a in-
terního auditu o dílčím přezkoumání hospodaření obce k 31. 
7. 2011 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

d) žádost paní Kafkové, Hodslavice čp. 280 o zvětšení zábrany 
za brankou v dolní části fotbalového hřiště a pověřuje místo-
starostu předložením cenové kalkulace potřebného opatření 
na další jednání rady obce.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 17. zasedání rady obce konané dne 27.9.2011

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) poskytnutí daru Klubu Sluníčko v  Hodslavicích ve výši 
2 000 Kč na vybavení místnosti bývalé posilovny v objektu ZŠ 
v Hodslavicích.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e 
a) Ing. Milana Váhalu, předsedu finančního výboru, přípravou 

návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s plat-
ností od 1.1.2012 - termín předložení návrhu: na zasedání za-
stupitelstva obce v prosinci 2011,

b) Dagmar Pátkovou, předsedkyni komise pro životní pro-
středí přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky ke spalování  
suchých rostlinných materiálů a ochraně nočního klidu a regu-
laci hlučných činností s platností od 1.1.2012 - termín předlo-
žení návrhu: na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2011,

c) Ing. Kamila Ondřejíka prošetřením situace po úpravě ná-
jezdu na pozemní komunikaci ze silnice I. třídy u transformáto-
ru na „Kútě“- termín: do příštího zasedání rady obce.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 16 – úkoly plněny průběžně,
b) nabídky firem II. kola cenové nabídky „Komplexní naklá-

dání s odpady“ AVE CZ s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, Technické 
služby Nový Jičín a Sita CZ a.s. Valašské Meziříčí a vyhodnocení 
předkládá zastupitelstvu obce k projednání,

c) odpověď Římskokatolické církve na záměr o odkoupení 
části pozemku u katolického hřbitova – že v  současné době 
přichází v úvahu pouze dočasný pronájem,

d) informaci o stavebních úpravách klubovny Klubu důchod-
ců v Obecním domě – instalace plynového kotle, opatření pro-
ti vlhkosti stěn provedených členy klubu, o nemožnosti úpra-
vy plastových oken – doplnění výklopného systému u horních 
oken a pověřuje starostku obce vyvoláním jednání k dalšímu 
užívání prostor klubu důchodců,

e) informaci o obdržených dotacích:
1. z Nadace Partnerství ve výši 12 800 Kč na výsadbu ovocné-
ho stromořadí na cestě do Hostašovic,
2. z nadace ČEZ ve výš 17 600 Kč na výsadbu Obecního sadu 
starých odrůd,
3. na realizaci krajinotvorné studie pro firmu Arvita se spolu-
účastí Obce Hodslavice ve výši maximálně 15 tisíc Kč (studie 
bude použita k tvorbě územního plánu obce a k dalším žá-
dostem o dotace v oblasti krajinotvorby),
f ) ukončení mandátu dvou členů školské rady za zřizovatele 

ke dni 22.10.2011 a jmenuje za zřizovatele nového člena škol-
ské rady Mgr. Petra Mokroše s  mandátem od 22.10.2011 na 
období 3 (tří) let. Další člen do školské rady bude jmenován na 
příštím zasedání rady obce,

g) sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kra-
je se sídlem v Ostravě o výsledku měření hluku v nočních době 
dne 20.8.2011 v chráněném prostoru stavby při akci typu tech-
noparty na podnět Obce Hodslavice – podnět byl oprávněný, 
hygienický limit hluku 35 dB byl překročen o 10,5 dB. KHS MSK 
bude dále postupovat v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví.

h) žádost Evžena Horáka, Hodslavice čp. 319 o umístění do-
pravního zrcadla u výjezdu na silnici č. 483 na parc. č. 1463/1 a 
postupuje ji k posouzení a vyjádření na Dopravní inspektorát 
Nový Jičín,

i) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. P. Hodslavice na úhradu nákla-
dů spojených s výmalbou učeben ve výši 23 927 Kč a postupu-
je ji k projednání zastupitelstvu obce,

j) neakceptaci žádostí o dotaci na řešení problematiky a svo-
zu BRO (bioodpadu) v obci Hodslavice z Operačního progra-
mu Životního prostředí.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

ZŠ zase ožila dětmi a MŠ otevřela novou třídu pro nové před-
školáky. Nasbírali jsme díky Vám úctyhodný počet podpisů 
na petici za Palačovskou spojku a připojili jsme se k prosazení 
nového zákona o rozpočtovém určení daní, které by naší obci 
přineslo do rozpočtu asi 4 miliony Kč navíc. 

1.9. starostka se zúčastnila slavnostního zahájení školního 
roku a spolu s celým sborem přivítala nové prvňáčky i novou 
paní ředitelku

5.9. místostarosta podepsal výzvu ministru financí k posíle-
ní rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2012 
z  důvodu zajištění financí na stavbu Palačovské spojky, sta-
rostka se zúčastnila setkání starostů před magistrátem Ostravy 
na podporu novely zákona o rozpočtovém určení daní

6.9. podepsání společného přeshraničního projektu s  obcí 
Príbovce.  Pochůzka místostarosty a zástupce Lesů ČR, jako 
správce toku Zrzávky k dohodě o vysečení zarostlého potoka. 
Odpoledne proběhlo 16. zasedání rady obce (viz. usnesení 
výše).

7.9. starostka se účastnila jednání Svazku obcí Cyklostezka na 
Ministerstvu dopravy k převodu majetku SŽDC na obce s mi-
nistrem Dobešem (viz. článek dále)

8.9. proběhla další schůzka vedení se zástupci FK Hodslavice 
a družstva NJ B k dojednání provozování fotbalového hřiště

12.9. odevzdání petičních archů s podpisy pro Palačovskou 
spojku. Děti ZŠ navštívily výstavu 60 let MS Hodslavice, která 
proběhla 9.9.-11.9. v hasičské zbrojnici. Natáčení reportáže ČT 
o cyklostezce v obci.

15.9. proběhla v obřadní síni beseda s p. Grobcovou (viz. člá-
nek dále)

19.9. odvoz humanitární sbírky Diakonie Broumov
20.9. předání dokumentace k žádostem o povodňové dotace 

pro občany postižené bleskovou povodní v roce 2009 na Stát-
ním fondu rozvoje bydlení v Praze

22.9. účast místostarosty na semináři k  zakládání a údržbě 
zeleně v obci Smržice, starostka se účastnila jednání zástup-
ců Svazku Cyklostezka… na MěÚ NJ – sepsání výzvy členům 
Správní rady SŽDC

24.9. proběhla beseda Roháče - perla Tater (viz. článek dále)
26.9. jednání zástupců Svazku Cyklostezka… s poslancem PS 

PČR  Pavolem Lukšou o možné podpoře projektu
27.9. Rada obce po 17. zasedla ke svému jednání, usnesení 

výše ve zpravodaji 

28.9. zastávka historických vozidel v centru obce při 1. roč-

O Ú  H o d s l a v i ce

Poděkování za dary na opravu 
kostelíku Sv. Ondřeje

Uzavíráme sbírku na opravu kostelíku, který se nám odívá do 
nového šatu a těšíme se na jeho znovuotevření nejen pro věří-
cí, ale i pro turistickou veřejnost.

Naposledy srdečně děkujeme novým dárcům –  Lipinská Jar-
mila, Stanislav a Jarmila Bartoňovi, Hodslavice 500, firma Fe-
gip, Jan a Leona Bartoňovi, Hodslavice 442.

Na účet darů došlo celkem 74 608 Kč. Část již byla odeslána 
na účet římskokatolické farnosti a zbývající částka bude ode-
slána do konce října. Dárci a Obec Hodslavice společně věnují 
na opravu kostelíku částku 100 000 Kč.

Děkujeme všem dárcům za štědrost a obětavost.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Petice za obnovení přípravy Palačovské spojky

Podepisování petičních archů bylo ukončeno 9.9.2011 a 
v  pátek 16.9. večer je pan Hubl osobně předal panu minist-
ru dopravy Mgr. Pavlu Dobešovi, který přislíbil, že se zasadí o 
zahájení zpracování dokumentace pro stavební rozhodnutí a 
přípravy výkupu pozemků.

Petici podepsalo celkem 2010 osob. V  Hodslavicích se na 
14-ti arších podepsalo 373 občanů, děkujeme !!!

Podle posledních zpráv z ŘSD je na rok 2012 v rozpočtu vy-
členěno 16 mil. Kč na přípravu Palačovské spojky (5 mil. Kč na 
dokumentaci pro stavební povolení a 11 mil. Kč na výkup po-
zemků). Po více jak ročním přerušení bude tedy příprava stav-
by opět pokračovat.

níku Svatováclavské vyjížďky, pořádané veteránklubem  
Rožnov p.R.

29.9. jednání vedení obce s vedením ZŠ o nutných opravách 
v areálu ZŠ.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Informace k cyklostezce

Vážení spoluobčané, tento příspěvek je věnován intenzivní-
mu úsilí, které jsme v září věnovali možnosti vybudování Cyk-
lostezky Hostašovice – Nový Jičín. Možná už jste v regionálním 
tisku či v televizi zaregistrovali, že se kolem zamýšleného vy-
budování cyklostezky v koridoru zrušené železniční trati něco 
děje. Proto ve stručnosti shrnu, co se kolem projektu událo. 
Pro připomenutí: cyklostezka by měla nahradit bývalou trať 
mezi Hostašovicemi a Novým Jičínem, která byla v roce 2009 
poničena povodní a jejíž obnova by stála cca 80 mil. Kč, dle 
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J o s e f  H r o m á d ka

Pozvání na brigádu

Místní organizace rybářského svazu v  Novém Jičíně zve 
všechny hodslavské rybáře na brigádu, která se koná v sobotu 
dne 22. října 2011. Sraz účastníků v 7:00 hodin na Kacabaji.

Bude prováděno odstranění keřů z hráze a kolem přehrady. 
Vezměte s sebou vhodné oblečení a nářadí (gumové boty, mo-
torové pily a křovinořezy). 

V  případě nepříznivého počasí se brigáda odkládá  
na 29. října 2011.

Snahou vedení obce je, mimo jiné,  vytváření zdravého ži-
votního prostředí pro život v naší obci. V jarních měsících bylo 
za pomoci dotace vysázeno  lipové stromořadí a keřový pás 
k  ochraně chodníku vedoucího na Kůt, což by v  budoucnu 
mělo bránit tvorbě  sněhových  závějí. Výsadby se zúčastnili 
členové SDH, členové MS, pracovníci obce a děti ZŠ. Dne 28. 
2.2011 jsme podali v rámci grantové výzvy Místo pod stromy 
2011 žádost o dotaci z nadace Partnerství  ve výši 66 600,-Kč. na 
výsadbu obecního sadu starých odrůd v lokalitě na Záhume-
ní. Projekt počítal s výsadbou 42 ks ovocných dřevin (jabloň, 
hruška, trnka, třešeň) starých odrůd, dříve u nás běžně pěsto-
vaných,  dále s výsadbou 100 ks plodonosných keřů a s prove-
dením instalace dětského herního prvku, lávek k posezení pro 
pěší a odpadkových košů a naučnou tabulí o odrůdách v sadě 
zastoupených. Projekt byl vyhodnocen jako kvalitní, ale gran-
tová komise dala přednost jinak zaměřeným projektům. Proto 
jsme 12 .4.2011 podali další žádost v rámci výzvy Pro přírodu 
2011 ve stejné výši na stejný projekt. Bohužel grantová komi-
se, která projekt hodnotila i přes zvážení veškerých pozitivních 
stránek projekt nepodpořila.

Další žádost o výsadbu obecního sadu starých odrůd jsme 
podali do Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Stromy 2011, 
v žádosti jsme vypustili dětský herní prvek, lavičky a informač-
ní tabuli proto, že nejsou uznatelnou položkou žádosti. Na zá-
kladě rozhodnutí správní rady bylo rozhodnuto o poskytnutí 
nadačního příspěvku ve výši  17 600,-Kč na tuto výsadbu.

Po odsouhlasení zastupitelstvem obce byla v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí podána žádost o dotaci na 
výsadbu stromořadí spojující areál fotbalového hřiště a  Zá-
hureckou  cestu na Kacabajku, dále na výsadbu ovocného 

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

Výsadba obecního sadu starých odrůd a ovocného 
stromořadí u Hostašovic

tehdejšího vyčíslení Správy železniční dopravní cesty (dále 
SŽDC). Zastupitelstva dotčených obcí byla požádána o schvá-
lení zrušení trati a bylo jim tehdy přislíbeno bezúplatné pře-
vedení pozemků na obce s možností vybudování cyklostezky. 
Tento záměr byl ještě jednou potvrzen 21. 9. 2010 na jednání 
všech zainteresovaných obcí, krajského úřadu, ministerstva 
dopravy a SŽDC s  tím, že lze tento majetek převést na obce 
tzv. bezúplatnou privatizací.

Na základě těchto skutečností začala zastupitelstva Nového 
Jičína, Mořkova, Hodslavic, Hostašovic a Životic u NJ podnikat 
potřebné kroky. Na začátku letošního roku vznikl Svazek Cyk-
lostezka Nový Jičín – Hostašovice. Obdrželi jsme od Morav-
skoslezského kraje 1 milion Kč na projektovou dokumentaci, 
abychom prostřednictvím regionálního operačního programu 
mohli žádat o dotaci v celkové výši 40 mil. Kč na vybudování 
cyklostezky.  Avšak poslední jednání a návrhy zástupců SŽDC, 
správce státního majetku – zrušené železniční trati N.J.- Hosta-
šovice jsou ranou pod pás našim snahám o realizaci cyklos-
tezky. 

V červnu na jednání v Praze se zástupci SŽDC bylo přislíbeno 
rychlé vyřízení nájmu za symbolickou cenu a následná přípra-
va na bezúplatný převod majetku na obce. Zlom nastal v čer-
venci, kdy úřadující šéf SŽDC Pavel Habarta od této předsta-
vy upustil a zažádal si písemně na ministerstvo dopravy, aby 
neumožnilo bezúplatný převod, ale pouze  prodej majetku. 
Zástupci SŽDC tvrdí, že bezúplatný převod majetku není legis-
lativně možný, ale to není pravda. Dle zákona č. 219/2000 (o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vzta-
zích) toto možné je a na návrh Správní rady SŽDC o převodu 
ve finále rozhoduje vláda České republiky. Ovšem SŽDC má 
asi jiné plány se zmiňovanými pozemky… Z  tohoto důvodu 
jsem společně se zástupci Nového Jičína, Mořkova a Životic u 
NJ dne 7. 9. 2011 navštívila 1. náměstka ministra dopravy Ing. 
Lukáše Hampla a poté ve sněmovně také ministra dopravy 
Mgr. Pavla Dobeše a byla nám přislíbena podpora ze strany MD 
ČR a oznámeno, že SŽDC nemá zájem převést bezúplatně tyto 
pozemky na obce, ale dá se uvažovat o dlouhodobém proná-
jmu, jehož výše by byla výsledkem společného jednání, avšak 
nelze počítat s tím, že by tato cena mohla být symbolická. Na 
základě těchto skutečností, jsme byli odkázáni na jednání se 
SŽDC. Na dalším jednání se SŽDC dne 15. 9. 2011 v sídle spo-
lečnosti SŽDC za účasti náměstka GŘ pro ekonomiku pana Ing. 
Vladimíra Filipa, ředitele odboru majetkového a správního Ing. 
Jakuba Červenky však již padla konkrétní čísla: roční nájem za 
1,3 milionu korun, nebo prodej za deset milionů Kč. Za těchto 
podmínek není žádný z členů Svazku ochoten majetek převzít. 

Definitivní rozhodnutí padne 6. října, kdy zasedá Správní 
rada SŽDC. Svazek proto adresoval všem členům rady dopis, 
kde je obeznamuje se svými požadavky a možnostmi (najdete 
jej v aktualitě na webu obce). Oslovili jsme i poslance za náš 
region, paní Váhalovou a pana Lukšu, aby se postavili za naši 
snahu o bezúplatný převod a využití státního majetku ve ve-
řejném zájmu – na cyklostezku a podpořili ji přes svá politická 
uskupení. Věřím, že Správní rada rozhodne racionálně a ve ve-
řejném zájmu… V případě, že rozhodnutí členů správní rady 
nebude navazovat na dřívější dohody, jsme připraveni jako 
zástupci dotčených obcí vyvolat petici a tuto předat Vládě ČR 
a sněmovně PČR.

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

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

     V sobotu 15.10.2011 proběhne v naší obci svoz velkoob-
jemového 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, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, ap.
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 od-

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel.: 556 731 656, 777 721 580.

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

Upozornění spoluobčanům

Nádoby na separovaný odpad umístěné v areálu za základ-
ní školou slouží pouze pro potřeby ZŠ. Prosíme Vás, abyste do 
nich nevhazovali odpad vytříděný v domácnostech. K tomuto 
účelu slouží sběrná stanoviště s nádobami.
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M a r t i n  Re p t a

Beseda Roháče - perla Tater  

V  sobotu 24. 9. 2011 proběhla od 17.00 hod. ve společen-
ském sále hasičské zbrojnice v Hodslavicích beseda nazvaná 
Roháče – perla Tater. Přednášejícím byl dlouholetý bývalý ná-
čelník Horské služby Roháče Jan Jurina. Po úvodním seznáme-
ní  s náplní činnosti pracovníků horské služby byl promítnut 
dokument o  fauně a flóře v tomto krásném pohoří, další do-
kument byl rekonstrukcí  záchranné akce  manželského páru, 
při níž přišla o život polská turistka. 

stromořadí pod Včelínem na pozemku bývalého  chodníku  na 
Hostašovice a výsadbu stromů a keřů spojujících tzv. Muchovy 
meze a Zadní lések. Celkové náklady projektu by měly dosáh-
nout 707 000,-Kč a spoluúčast obce by měla činit max. 30 000,-
Kč za vytýčení hranic parcel bývalých polních cest. Nyní čeká-
me na vyjádření fondu k naší žádosti.

Dále jsme prostřednictvím Agentury ochrany přírody a kra-
jiny v Ostravě požádali o dotaci na pořízení krajinářské studie 
pro katastr naší obce. Tato studie by měla zmapovat současný 
stav krajiny a navrhnout kroky k  jeho zlepšení a měla by být 
podkladem při tvorbě nového územního plánu obce a měla 
by podstatně zvýhodnit případné žádosti o dotace.  Dotace 
na studii byla ústředím AOPK v Praze schválena a jejím zpra-
covatelem bude fy  Arvita  Otrokovice. Výše dotace činní cca 
100 000,- a spoluúčast obce bude 15 000,-Kč.

Poslední žádost, kterou jsme podali, je na výsadbu ovocné-
ho stromořadí podél polní asfaltové komunikace u Hostašo-
vic v prostoru Dolních drah. Mělo by zde dojít k výsadbě 64 ks 
ovocných stromků starých odrůd a k  výsadbě 320 ks plodo-
nosných keřů. Tato žádost byla opět podána do Nadace Part-
nerství v rámci výzvy Podzimní výsadby 2011. Ze 134 došlých 
žádostí bylo schváleno 16 a naše je mezi těmito úspěšnými, 
s dotací ve výši  12 800,- Kč.

Rádi bychom oba úspěšné projekty tj. výsadbu obecního 
sadu starých odrůd v lokalitě na Záhumení  a výsadbu ovoc-
ného stromořadí u Hostašovic realizovali za účasti co největ-
šího počtu občanů naší obce. Za tímto účelem byla sepsána 
partnerská smlouva, kde zástupci organizací a spolků deklarují 
svoji vůli se zapojením těchto složek do výsadby. Partnerskou 
smlouvu podepsali zástupci  těchto  spolků:  sboru dobrovol-
ných hasičů, Českého svazu chovatelů, Klubu českých turistů, 
Sokola, klubu důchodců, mysliveckého sdružení  a zástupce 
ZŠ. Vlastní výsadba proběhne v  pátek dne 21. 10. 2011 od 
15.00 hod na pozemku u tlakové stanice plynu za areálem ze-
mědělského družstva. Rád bych pozval i členy ostatních  spol-
ků a všechny spoluobčany na tuto výsadbu. Bude zajištěno 
občerstvení i pohoštění. S sebou rýče, lopaty a motyky.

Krajině zdar! 

Další z promítnutých dokumentů byly autentické záběry na-
točené při pátrací akci po bývalém ministru životního prostře-
dí  Československé republiky Josefu Vavrouškovi a jeho dceři 
Petře Vavrouškové, kteří   zahynuli v těchto horách. Po promí-
tání se rozpředla živá diskuse s dotazy zaměřenými zejména 
na činnost pracovníků horské služby. 

Poté byl promítnut jedinečný dokument o životě medvědů 
v  těchto horách s  názvem Strážce divočiny. I po oficiálním 
ukončení probíhala  diskuse s dotazy na pana Jurinu. Beseda 
byla hojně navštívena občany nejen naší obce ale i obcí sou-
sedních.

D a n e k  M a c h o

Cimbálová muzika  T R O J A Č K A 

V  březnu 2010 se hodslavská děcka – bratři Čípovi, Danek 
Macho, sourozenci Kudělkovi a  Klárka Horáková sešli v  obý-
váku u Čípů a řekli si, že by bylo škoda nevyužít dovedností 
ze základní umělecké školy. A protože základními nástroji byly 
cimbál a husle, dali jsme se na lidovou muziku. Tak vznikla 
naše cimbálová muzika.

Zanedlouho začalo naše přemýšlení o názvu muzičky. Jelikož 
naše obec leží v dolině mezi horami, bylo nasnadě dát si jmé-
no podle nich. Ujala se TROJAČKA.

Průměrný věk naší muzičky je 15 let. 
Složení: Danek Macho – primáš
 Markéta Kudělková – contry
 Klára Horáková - 1. housle
 Matěj Číp – cimbál
 Marek Číp – kontrabas, zpěv
 Josef Kudělka – klarinet
Od září roku 2010 se nás ujala jako umělecká vedoucí p. Rů-

žena Děcká, profesorka z konzervatoře v Kroměříži a učitelka 
ZUŠ Valašské Meziříčí, která tři z nás učila a ještě učí. A jelikož 
paní Děcká je nejen vynikající učitelkou, ale také cimbalistkou 
muziky Jasénka ze Vsetína, vede Trojačku k hraní upravených 
lidových písní. Kromě těchto úprav hrajeme různé lidové pís-
ničky, které si všichni můžou s námi zazpívat. 

Za rok našeho působení jsme se zúčastnili 20 akcí. Bylo to 
hraní na různých rodinných oslavách, akcích pro důchodce, 
oslavách Dne matek, hraní pod vánočním stromkem a o veli-
konočním jarmarku na náměstí v  Novém Jičíně, vystupovali 
jsme na dnech obce, pořádali jsme posezení u cimbálu, ve kte-
rých chceme pokračovat. 

Nejvíce si ceníme letošního vystoupení na IX. mezinárodním 
festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí v  květnu letošního 
roku.
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ní se konalo v pátek  9 .9. 2011 od 18.00 hod. za účasti trubačů 
ZUŠ Potštát. 

Na výstavních panelech bylo možno zhlédnout  dokumen-
ty a fotografie z činnosti MS. Na jednom z výstavních panelů 
byla popsána historie MS od jeho vzniku v roce 1950 (tehdy 
pod názvem lidová myslivecká společnost) až po současnost, 
včetně období od roku 1981 do 1993, kdy bylo sdružení sou-
částí MS Straník, s uvedením jmen a roků vstupu do sdružení 
u všech jeho členů. Další panel byl věnován bývalým členům, 

kteří dnes loví se sv. Hubertem s  uvedením data narození a 
úmrtí, krátkým životopisem a fotografií. Na dvou panelech 
byly vystaveny fotografie z honů v roce 1967 a 1968. Další pa-
nely byly věnovány současné činnosti členů MS – provozování 
políček pro zvěř, krajinotvorným programům realizovaných 
členy MS, údajům o honitbě včetně fotografií mysliveckých 
zařízení v honitbě Hodslavice a fotografií z činnosti a akcí MS.

Na dřevěných výstavních panelech bylo možno shlédnout 
trofeje zvěře ulovené členy MS v  honitbě Hodslavice, vysta-
veny byly preparáty zvěře, součástí výstavy byly ukázky mys-
livecké literatury, mysliveckých zvyků a tradic, archiválie z čin-
nosti MS-knihy zápisů, peněžní deníky a jiné tiskoviny, poháry 
ze soutěží a výstav loveckých psů v  držení členů MS aj.  Po 
všechny výstavní dny bylo pro návštěvníky připraveno bohaté 
občerstvení včetně mysliveckého menu. V sobotu 10. 9. 2011 
večer proběhlo v rámci výstavy tradiční posezení  myslivců a 
jejich protějšků s členy honebního společenstva a přáteli  mys-
livosti.  V podělí 12. 9. 2011 navštívily výstavu děti všech tříd ZŠ 
Hodslavice. Celá výstava  se setkala s velkým zájmem občanů 
obce i myslivecké veřejnosti. Všem, kdo se podíleli na přípravě 
výstavy i všem návštěvníkům,  patří moje poděkování.

Myslivosti zdar!

M a r t i n  Re p t a ,  p ř e d s e d a  M S

Výstava 60 let MS Hodslavice

Ve dnech 9. 9. 2011-11. 9. 2011 pořádali myslivci z Hodslavic 
ve stylově  vyzdobených prostorách společenského sálu hasič-
ské zbrojnice výstavu 60 let MS Hodslavice. Slavnostní zaháje-

D a n a  S u l ov s ká ,  k n i h ov n i ce

Přednáška PhDr.  Jaroslavy Grobcové

Ve čtvrtek dne 15.9.2011 v 17.00 hod. proběhla v obřadní síni 
obecního úřadu přednáška spojená s prezentaci knih PhDr. Ja-
roslavy Grobcové (rozené Hubové) rodačky z Hodslavic, v sou-
časnosti žijící ve Štramberku. Po krátkém souhrnu své profesní 
dráhy  paní Grobcová představila své dvě nové knihy. První 
kniha nese název Od Velké Moravy svítá a je souborem poetic-
kého vyprávění o životu, duchovnu a etice našich slovanských 
předků z doby předcírkevní. Vyprávění o utajené historii Velké 
Moravy, která byla ve své době ve velikém rozkvětu, byla Ří-
many nazývána Převeliký národ. To ona je vlastně ta historická 
země,  rozpadem které pak byly vytvořeny další a mezi nimi i 
Čechy…   Druhá z  představených knih se jmenuje Báje, čer-
tovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí a jak 
název napovídá, vznikla sesbíráním  těchto lidových děl, které 
by jinak upadly v zapomnění.  Paní Grobcová přednesla něko-
lik ukázek ze svých knih, které byly prokládány hudbou pana 
Augustina Hykla s texty pí. Grobcové.

Obě prezentované knihy včetně autorčiny prvotiny K prame-
nům života je možno si zapůjčit v místní knihovně.

 TJ   S o ko l  H o d s l a v i ce

Sletová štafeta

V sobotu 24.09.2011 proběhla naší obcí sletová štafeta
Tímto dnem naše župa Beskydská J. Čapka zahajuje nejen 

přípravu na XV.  všesokolský slet, ale také přípravu na oslavy 
150. výročí založení Sokola, které proběhnou v příštím roce a 
v jejichž rámci se uskuteční řada akcí společenského, sportov-
ního a tělovýchovného charakteru – jak na úrovni jednot, žup, 
tak i na úrovni krajů a celé České republiky.

Také naše Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice se připojuje 
k dnešnímu sletovému poselství a chce se aktivní účastí po-
dílet na společných oslavách a XV. všesokolském sletu v roce 
2012.

Připravujeme se k nácviku těchto skladeb: Kontrasty, Muzi-
kantská písnička, Člověče nezlob se, Jonatan a Návštěvníci.

Uvědomujeme si, jak velký obsah a pracovní nasazení přípra-

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 Hodslavjané, prosíme Vás o spolupráci. Dostává se 
Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, po-
třeby a přání v souvislosti s připravovaným strategickým plá-
nem dlouhodobého rozvoje obce. 

Cílem tohoto plánu je zmapovat současné silné i slabé strán-
ky obce, určit představu, jaká by měla obec v budoucnu být, 
a hledat možnosti, jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se 
mělo týkat všech součástí života v obci. 

Úspěšný budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez vaší účasti, 
proto Vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení násle-
dujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti 
obce vždy přihlížet k vašim přáním a názorům.

Tvorba plánu pochopitelně tímto dotazníkem nekončí. I na-
dále se na něm budete moci podílet. Bližší informace zveřejní-
me na úředních deskách, ve zpravodaji nebo na internetových 
stránkách obce.

Dotazník vyplňují občané starší 15. let. Pokud na některé 
otázky nechcete odpovídat - neodpovídejte. 

Závěrečná část dotazníku neslouží ke shromažďování osob-
ních údajů, ale k tomu, aby bylo možné při vyhodnocování do-
tazníků vyjít vstříc přáním jednotlivých skupin obyvatel. 

Další výtisky dotazníku lze získat na obecním úřadu, stáh-
nout si ho ze stránek obce, nebo jej vyplnit na internetu, odkaz 
najdete na stránkách obce v sekci dotazník: www.hodslavice.
cz/dotaznik.

Vyplněný dotazník prosím vhoďte do krabic umístěných 
v obchodech Starojicko (Dolní konec), Jednota, na poště, na 
obecním úřadu (možno i do schránky OÚ) do konce října.

Děkujeme Vám za spolupráci.
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va sletu obnáší. Proto věříme, že kvalitním nácvikem i my při-
spějeme k úspěšnému průběhu celého sletového roku.

Přejeme všem cvičitelům a cvičencům spoustu ener-
gie při nácviku a ještě více krásných zážitků ze společných 
 vystoupení.

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

Milé maminky, chtěly bychom Vám 
oznámit, že se nám díky vstřícnosti 
paní ředitelky Martiny Holubové po-
dařilo sehnat prostor, kde bychom 
se s našimi dětmi nadále mohly 
scházet a zachovat tak existenci klu-
bu Sluníčka. Paní ředitelce touto ces-
tou moc děkujeme! 

Poděkování patří i vedoucí učitelce 
Dáši Martiníkové, díky které se mohly maminky se svými rato-
lestmi v minulých letech scházet v herně místní MŠ. V nových 
prostorách v budově ZŠ, v místnosti bývalé posilovny se bude-
me scházet s malými dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ, každé 
úterý od 9:00-11:00 hod. 

Klub Sluníčko začne v průběhu měsíce října, jakmile bude 
místnost připravena k provozu. Přesné datum bude vyvěšeno 
na listinách v MŠ a prodejně Jednoty. Tak příjďte mezi nás po-
hrát si s dětmi, vyměnit si zkušenosti, odreagovat se nebo se 
jen tak pobavit na mateřské dovolené.

Těšíme se na Vás

M g r.  H e d a  Ku če r ová

Zprávičky ze školy

Prázdniny uběhly jako voda a bylo tu 1. září 2011…
Vítání prvňáčků - IX. třída
Kostýmy na tuto slavnostní chvíli jsme si začali chystat již 

před prázdninami a tematicky byly zaměřeny na pohádku Ma-
ková panenka. Jako Maková panenka měla vystupovat Soňa 
Černochová, v roli motýla Emanuela Jaroslav Knápek. Na kon-
ci prázdnin se naše třída i s p. učitelkou Mgr. Pernickou sešla 
k  poslední zkoušce. Všichni účinkující si přinesli veškeré po-
třebné věci a celé vystoupení jsme do detailu nacvičili.

A nastal den, na který se těší snad všichni prvňáčci, tedy 1. 
září. My jsme se sešli v 7:00, abychom se mohli dostatečně při-
chystat. V 8:00 zahájení školního roku 2011/2012 začalo. Jako 
každý rok probíhalo na školním hřišti. V úvodu zazněla státní 
hymna a poté si vzala slovo naše paní zástupkyně Mgr. Hana 

Horáková. Po její úvodní řeči jsme režii převzali my, deváťáci. 
Kromě vítání prvňáčků jsme měli ještě jednu povinnost. A tou 
bylo představit všem novou paní ředitelku školy Mgr. Martinu 
Holubovou. Ta jako první musela projít naší pohádkovou brá-
nou. Pak přišli na řadu noví prvňáčci. Jeden po druhém pro-
cházeli bránou, dostávali od nás trička s nápisem školy, uvítací 
keramický klíč, hrneček ozdobený jejich jménem a pamětní 
listinu. Jakmile prošel branou poslední prvňáček, vzala si slo-
vo paní ředitelka, která přivítala také další nově příchozí žáky. 
Také paní starostka Mgr. Pavla Adamcová nám přišla popřát 
úspěšný školní rok 2011/2012. Slavnostní zahájení školního 
roku bylo u konce… 

Celoroční sběr papíru
Zš Františka Palackého v  Hodslavicích vyhlásila celoroční 

soutěž jednotlivců ve sběru papíru. Zúčastnit se mohou všich-
ni žáci, kterým není naše modrá planeta lhostejná…

Každé pondělí 7:00 - 7:25  se za školou vybírá svázaný, pode-
psaný balík papíru. 

A o co se soutěží?
1. místo - dotykový mobilní telefon
2. místo - kredit 500 Kč na bazén ve Valašském Meziříčí
3. místo - 2 vstupenky na 3D film

Výstava MS Hodslavice
V pondělí 12. 9. 2011 všichni žáci naší školy navštívili výsta-

vu k 60. výročí založení Mysliveckého sdružení v Hodslavicích. 
Nejmenší zaujaly vypreparované trofeje, starší žáci se zájmem 
zhlédli historii sdružení. Výstava byla velmi pěkná a poučná.

Ukliďme si svět
Také jste si všimli v pátek  16.září dopoledne zvýšeného po-

hybu dětí po celých Hodslavicích?
To se žáci celé školy zapojili do projektu Ukliďme si svět. Kaž-

dá třída měla svůj program. Některé třídy využily nabídku pro-
gramů ekologického centra Hájenka Kopřivnice, mladší děti 
hledaly kontejnery v okolí školy, starší žáci se zapojili do úklidu 
obce.

Všechny nás hřálo nejen sluníčko, ale i pocit z dobře vykona-
né práce…

EU peníze do škol - Mgr. Hana Horáková,vedoucí projektu

 V  minulém školním roce se nám podařilo začít realizovat 
projekt „Modernizace výuky prostřednictvím ICT“, který dále 
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probíhá na naší škole a je hrazen z projektu „EU peníze školám“.
Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na 

naší základní škole a podnícení zájmů žáků o další vzdělává-
ní, podpoření profesní přípravy žáků ZŠ jakožto konkuren-
ceschopných pracovníků. Pomocí využívaní moderních ICT 
pomůcek chceme podpořit zkušenostní a zážitkové učení, 
rozvíjet klíčové kompetence, funkční a čtenářskou gramot-
nost žáků.

Přínosem pro žáky bude posílení funkční gramotnosti, ope-
rativních kompetencí a dovedností, získání povědomí o sou-
vislostech, zážitkovým vzděláváním chceme podnítit zájem o 
výuku a další studium na vyšších typech škol.

Pedagogům umožní aplikovat širokou škálu metod a forem 
výuky, usnadní jejich přípravu na vyučování, vytvoření zpět-
ných vazebných materiálů a dalšího profesního růstu.

A co se nám již podařilo zrealizovat?
Pedagogové obdrželi 1. 9. 2011 nové notebooky za práci, 

kterou vykonali v loňském školním roce. Až do jara roku 2013  
budou vytvářet digitálně učební materiály (DUM) a výstupy, 
které následně ověří ve vyučovacích hodinách.

Pro žáky vytváříme novou učebnu“ Mediatéku“, ve které bu-
dou mít k dispozici nové počítače, interaktivní tabuli a knihov-
nu. Všechny zdroje informací tak budou mít na jednom místě. 
Dále jsme zakoupili 4 interaktivní tabule, které budou umístě-
ny v knihovně, učebně 1. třídy, v učebně přírodopisu a v učeb-
ně fyziky a chemie.

Žákovský parlament 2011-2012 - Mgr. Hana Horáková, 
členka Žákovského parlamentu

I v letošním školním roce bude na naší škole pracovat Žákov-
ský parlament a to v tomto složení:

3. třída - Barbora Horáková, Matyáš Mička
4. třída - Aneta Indráková, Daniel Vahalík
5. třída - Jakub Mikulák, Ondřej Tobola
6. třída - Zuzana Bílková, Libor Kudělka, Tomáš Makovic
7. třída - Ondřej Horák, Markéta Kolečková
8. třída - David Bartoň, Adéla Hromádková,  
 Karolína Kudělková
9. třída - Nela Fenciková, Tomáš Kučera
Zástupce do parlamentu si volí žáci své třídy. Žákovský parla-

ment je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího dění, 
otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole 
děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kri-
tiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity.

Bližší informace o žákovském parlamentu a aktuálních schůz-
kách najdete na www.zshodslavice.cz.

Žádost o pomoc -  Mgr. Alena Kulíšková
Vážení a milí rodiče dětí malých i těch větších, možná i těch 

skoro dospělých. Víte, kde a jak tráví své volné chvíle Vaši po-
tomci? Většinou asi smysluplně a užitečně a všichni můžeme 
být na ně hrdi a radovat se, jak se nám všem jejich výchova 
podařila. Z takovýchto žáků máme i my ve škole velkou radost.

Ale v poslední době mívám často pocit zmaru a velké bez-
naděje. 

Jeden týden je okolo školy (i ve škole přes rozbité okno) roz-
házená cibule. Druhý týden jsou po celém pozemku i na střeše 
rozházené poničené brambory a naposledy někdo předčas-
ně „sklidil“ patisony, papriky a dýně, které jsme pěstovali pro 
mladší spolužáky, aby je mohli zpracovat v  angličtině nebo 
pracovních činnostech. 

Mrzí mě, že jsou mezi námi občané, kteří ničí práci jiných. 
Špatně se ve škole dětem vysvětluje, že někdo znehodnocuje 

jejich konání. Vždyť rostlinky pěstovali ze semínek už od břez-
na, a když mají po půlroce sklízet, někdo jejich úrodu zničí.

Je dobré vědět, že některé děti potřebují mít pořádný roz-
hled na okolní svět. Proto lozí po požárním žebříku na školní 
střechy, běhají po nich a kouří na půdě. Myslím si, že je to zá-
bava celkem nebezpečná, nejenže může dojít ke zranění, ale i 
poškození střechy a k zahoření. Někteří zákonní zástupci by asi 
byli nemile překvapeni, kdyby museli škody uhradit, pokuste 
se někdy mít o svých dětech a jejich konání přehled.

Chtěla bych vás všechny, rodiče, prarodiče, spoluobčany, hol-
ky a kluky požádat o pomoc. Nebuďte ke svému okolí lhostejní. 
Dneska někdo ničí výpěstky na školní zahradě, zítra mu bude 
školní prostor malý a bude ničit zahradu třeba u vás doma.

Návštěva studentů učitelství dějepisu v  Hodslavicích  - 
Mgr. Alena Kulíšková

Psala se v kalendáři středa 14. září a v podvečerních hodinách 
jsem spolu se třemi děvčaty z 8. třídy Adélou Hromádkovou, 
Gabrielou Fojtíkovou a Andreou Krumpolcovou čekala na na-
šem náměstíčku na vzácnou návštěvu. 45 studentů učitelství 
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se svými učiteli bylo 
na exkurzi v Olomouci a chtěli zhlédnout zajímavé památky i 
u nás v Hodslavicích.

Autobus je k  nám dopravil s  hodinovým zpožděním. Takže 
téměř za šera si nejdříve prohlédli evangelický kostel. Pobe-
sedovali s  panem Lubomírem Červenkou o protestantství a 
životě evangelíků v  Hodslavicích dnes. Potom naše děvčata 
seznámila studenty s projektem Život a školství v Hodslavicích 
dříve a dnes, který jsme téměř celý školní rok zpracovávali. Pak 
se studenti přemístili do katolického kostela, kde je s historií a 
výzdobou seznámil p. Pavel Horák.     

Kostel si mohli prohlédnout i za umělého osvětlení. To mělo 
také své neopakovatelné kouzlo.
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Až za úplné tmy jsme se přesunuli do rodného domku F.Pa-
lackého, kde svůj velmi erudovaný výklad podala paní Ilona 
Kramolišová.

Studenti si prohlédli dřevěný kostelík, a nejen ten, ale celé 
večerní Hodslavice na 45 mladých lidí z celé republiky velmi 
zapůsobily a většina z nich projevila zájem se k nám vrátit na 
delší dobu.

Chtěla bych předat poděkování od Mgr. Dušana Foltýna na-
šim osmačkám za odvahu o ochotu prezentovat projekt, panu 
L.Červenkovi, P. Horákovi, I.Kramolišové za vstřícnost při pro-
vádění památkami a paní I.Bartončíkové za velmi operativní 
zajištění chutné večeře.

Londýn 2011
Milí rodiče, dostali jsme nabídku zájezdu do Anglie, s návště-

vou Londýna. V termínu 17. -23. 10. 2011 
Cena: Londýn 7.950 Kč / 7 dní / 4 noci s plnou penzí (ubytová-

ní v rodinách) + kapesné a vstupné do objektů.
Jednalo by se především o nabídku pro žáky 8. a 9. třídy. V 

případě zájmu kontaktujte co nejrychleji vyučující anglického 
jazyka, Mgr. Renatu Pernickou. Počet míst je omezen.

Netradiční olympiáda
23. 9. 2011 se za školou uskutečnila Netradiční olympiáda 

žáků1.stupně ZŠ Hodslavice a ZŠ Hostašovice.  110 dětí bylo 
rozděleno do 5 družstev, každé absolvovalo 5 disciplín. Ja-
kých? Hod na cíl, skoky v pytli, chůzi po novinách, přenášení 
vody a štafetu s míčem. Povzbuzování, radostné výkřiky a já-
sot ovládly prostranství za školou. V naší olympiádě totiž nešlo 
o vítězství, ale o to, aby si děti ze dvou škol uvědomily jak je 
důležitá spolupráce, vzájemná podpora a povzbuzení. A to se 
nám, doufám, podařilo… 

Ředitelství ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice nabízí 
k dispozici (uvítáme dobrovolný finanční či věcný příspě-
vek) nepoužívané posilovací stroje a náčiní. Více informací 
na ředitelství školy.

D a g m a r  M a r t i n í ková ,  ve d o u c í  u č i t e l ka  M Š

Informace z mateřské školy

V mateřské škole jsou otevřeny v tomto školním roce 3 třídy. 
Ve třídě Veverek jsou děti ve věku od 2 let 9 měsíců do 4 let. Ve 
třídách Kuřátek a Berušek jsou děti ve věku od 4 do 7 let. Cel-
kem máme v MŠ 62 dětí. V září proběhla informativní schůzka 
pro rodiče, kde měli možnost se seznámit se vším, co pro děti 
připravujeme. 

Novinkou je výuka anglického jazyka ve třídě Kuřátek, kde se 
děti věnují angličtině až 3x týdně. V této „anglické“ třídě je 23 
dětí. Děti ze třídy Berušek mají možnost se zapojit do krouž-
ku anglického jazyka, který se koná 1x týdně a navštěvuje jej 
 13 dětí. Angličtina se v této věkové skupině učí formou hry, 
hodně v pohybu a prostřednictvím básniček, písniček a taneč-
ních her. Pro ty nejmenší je připraven kroužek anglického jazy-
ka, který začne v lednu. 

Na den 5. října máme připraveno „podzimní hledání pokladu 
„ společně s rodiči, kde se vydáme do polí za skřítkem Podzim-
níčkem. Od října začne také pracovat keramický kroužek, na 
který se děti hodně těší. Začali jsme nový školní rok s mnoha 
změnami a čas ukáže, zda to jsou změny k dobrému.

Vě ra  M i č ková ,  s t a r o s t ka  T. J .  S o ko l a  H o d s l a v i ce

Sokolská cvičení

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice zahájí v pondělí 3. října 
opět svá pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ :

ženy a dorostenky pondělí 19:00 - 21:00 od 3. 10.
mladší a starší žákyně úterý 17:30 - 18:30   od 4. 10.
ženy zdravotní cvičení úterý 18:30 - 19:30 od 4. 10.
rodiče a děti středa 17:00 - 18:00 od 19. 10.
jóga v MŠ středa od 19:00      od 5. 10.

O n d ř e j  Ku d ě l ka

Fotbalové novinky

Zápas v Mošnově nebyl zrovna z naší strany nejpovedeněj-
ší, byli jsme všude o krok později než domácí celek. Hned v 
úvodních minutách jsme dostali gól a od té doby byli domácí 
týmem, který určoval tempo a styl zápasu. Do poločasu si oba 
celky vypracovali šance, ale další gól nepadl a do kabin jsme 
odcházeli za stavu 1:0 pro domácí Mošnov. Do druhého polo-
času jsme vstoupili dobře, po rohovém kopu se trefil hlavou 
Radim Hromádka a srovnal stav na 1:1. Po vstřeleném gólu se 
hra vyrovnala, ale netrvalo to dlouho. Domácí začali být lepší 
než my a dostávali nás čím dál víc pod větší tlak. Ze svého tlaku 
dokázali v 80. minutě vstřelit gól na 2:1 a v poslední minutě 
upravili výsledek na konečných 3:1.

Po neúspěšném a špatném výkonu, který jsme předvedli 
v  Mošnově, jsme si chtěli spravit chuť v  derby proti Mořko-
vu“B“. Do utkání jsme šli s  odhodláním, že tenhle zápas ne-
můžeme za žádnou cenu prohrát. Úvodní minuty utkáni na-
značily, že nebudeme bránit a spoléhat na nějaký šťastný gól. 
První, kdo se radoval z gólu, jsme byli my. První gól v utkání 
dal Honza Mička . Vedení jsme ale dlouho neudrželi, neboť se 
hostující hráči dočkali vyrovnání, když využili nabídnutý pří-
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mý kop. Jenže než skončil první poločas, vypracovali jsme si 
dost šancí a nakonec se prosadil opět Honza Mička a upravil 
poločasové skóre na 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili 
ještě lépe než do prvního. Hosty z Mořkova jsme moc do šancí 
nepouštěli a měli jsme dostatek gólových příležitostí. Po při-
hrávce od Vaška Mináře se trefil Ondřej Kudělka a zvýšil vedení 
na 3:1. Další gól po velkém zmatku si nechtěně připsali hosté 
a navýšili tak naše vedení na 4:1. Na konečných 5:1 upravil Jan 
Mareš poté, co jsme si se soupeřem zahráli bago mezi branko-
vou čárou a penaltou.

Po vítězství nad Mořkovem, jsme jeli do Lubiny. Jenže celý zá-
pas se nám nedařilo nic. Sice jsme se snažili o kombinační hru, 
ale dělali jsme chyby, které nikdy neděláme a nakonec jsme si 
z Lubiny přivezli porážku 3:0.

Po velmi nevydařeném vystoupení v  Lubině, jsme zajížděli 
k dalšímu mistrovskému utkání do Veřovic. Úvod utkání nám 
vyšel dokonale. Po centru do šestnáctky hlavičkoval nebez-
pečně Radim Hromádka, na jeho hlavičku stihl brankář ještě 
zareagovat, ale na dorážku Vaška Mináře byl krátký a tak jsme 
již ve 2. minutě utkání vedli 0:1. Jenže ve 12. po naší chybě se 
z gólu radovali domácí a stav byl 1:1. Do 34. minuty měli do-
mácí hráči převahu nad námi, ale po rohovém kopu se hlavou 
prosadil Martin Palacký a vedli jsme už podruhé v utkání ten-
tokráte 1:2.  V nastaveném čase, konkrétně v 46. minutě jsme 
zvýšili své vedení na 1:3, když se po uvolnění prosadil Honza 
Mička, který běžel na brankáře a střelou po zemi mu nedal 
šanci. Poločasové skóre tedy bylo 1:3. Do druhého poločasu 
jsme vstoupili stejně jako do poločasu prvního. Ve 49.minutě 
navýšil vedení na 1:4, když se po druhé v utkání prosadil Hon-
za Mička. Jenže v 54. minutě se po standardní situaci prosadili 
domácí a stav snížili na 2:4. Do 75. minuty byli šance na obou 
stranách, jenže kdo se radoval z  gólu jsme nebyli my, nýbrž 
domácí, kteří snížili po rychlé kombinaci na 3:4. Pod Javorní-
kem se tedy odehrávalo pořádné drama a ani jeden z  týmu 
nechtěl být ten, který udělá chybu. V 85. minutě zpečetil naše 
vítězství kapitán Petr Mikulák, který zachytil přetažený centr a 
i když domácí brankář vyběhl, aby zabránil gólu, neuspěl. Petr 
Mikulák udělal pohotovou kličku, nechal brankáře za sebou a 
do odkryté brány upravil na konečných 3:5.

Další utkání, které jsme sehráli, jsme odehráli ve státní svátek 
28.9., když jsme na domácí hřišti přivítali celek z Bernartic n. O. 
Zápas byl od prvních minut vyrovnaný. Před oběma branka-
mi bylo mnoho gólových příležitostí. V  10. minutě centroval 
Petr Špalek, jenže jeho centr z třiceti metrů nenašel nikoho ze 
spoluhráčů, ale zapadl krásně do soupeřovy brány. Od desáté 
minuty jsme tedy vedli 1:0. Zápas se po vstřelené brance za-
čal trochu vyostřovat a soupeř nás chvílemi přehrával.Ve 40. 
minutě se nám nepodařilo odkopnout balón a díky tomu se 
prosadili hosté a snížili na 1:1. Dříve než rozhodčí ukončil první 
poločas jsme měli v 45. minutě roh, kde jsme byli faulováni. A 
kopala se penalta. Penalty se ujal Vašek Minář a s přehledem 
ji proměnil. Do kabin se šlo tedy za stavu 2:1. Druhý poločas 

byl opět plný šancí. Ale jediný kdo se radoval jsme byli my. Po 
krásné přihrávce Honzy Mičky se nemýlil Vašek Minář a zvý-
šil naše vedení v 68. minutě na 3:1. Na konečných 4:1 upravil 
Honza Mička,  když celou akci založil Martin Minář,  kterému 
nezabránili k finální přihrávce ani čtyři hostující hráči.

V  první říjnový den jsme na domácí půdě přivítali celek 
z Ženklavy. Úvod utkání naznačoval, že zápas to nebude jedno-
duchý. Jenže z prvního gólu se radovali hosté, když po centru 
se prosadili hlavou a ujali se tak vedení 0:1. Po vstřeleném gólu 
jsme se jakoby probrali a začali jsme hrát víc aktivně. Vytvořili 
jsme si nespočet příležitostí ke skórování, ale i v těch největ-
ších jsme je neproměnili. A potvrdilo se ono známé nedáš, do-
staneš! Po naší neúspěšné ač nadějné akci se z rychlého brejku 
prosadili znova hosté. A opět to byl gól hlavou. Stav se měnil 
na 0:2. Do poločasu tento nepříliš příjemný stav pro nás vydr-
žel. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním se zápasem 
něco udělat. Od úvodu druhého poločasu jsme byli lepším tý-
mem a šancí přibývalo, ale naši smůlu ne a ne protrhnout. Až 
se to nakonec po rohovém kopu podařilo Petrovi Špalkovi a 
ten snížil na 2:1. Když jme dokázali dát kontaktní gól, vlilo nám 
to do žil nové síly a vyložených šancí, do kterých jsme se dostá-
vali, bylo víc a víc. Ale jako v prvním poločas se opět potvrdilo 
nedáš, dostaneš a tak z rychlého protiútoku hosté zvýšili své 
vedení na konečných 1:3. I když dva góly, které jsme dostali, 
byly nejspíš z ofsajdových pozic,  nenaděláme s tím nic. Tako-
vý je sport, takový je fotbal. Ale i když jsme poprvé na domá-
cím hřišti padli, stále máme hlavy vztyčené a do následujících 
zápasů půjdeme s ještě větší touhou po vítězství. Ještě závě-
rem bych rád poděkoval Vám, fanouškům, za podporu jak na 
venkovních, tak i domácích utkáních. Děkujeme a pokračujte 
v tom i nadále. Strašně moc to pro nás znamená.

Datum čas Domácí Hosté skóre

13.8. 17:00 FK Hodslavice Hostašovice 3:1

20.8. 17:00 Tichá B FK Hodslavice 0:1

27.8. 17:00 FK Hodslavice Bartošovice B 8:0

4.9. 16:30 Skotnice B Mošnov FK Hodslavice 3:1

10.9. 16:00 FK Hodslavice Mořkov B 5:1

17.9. 16:00 Lubina FK Hodslavice 3:0

25.9. 16:00 Veřovice B FK Hodslavice 3:5

28.9. 16:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. 4:1

1.10. 15:30 FK Hodslavice Ženklava 1:3

8.10. 15:00 Vlčovice-Mniši B FK Hodslavice :

15.10. 15:00 FK Hodslavice Straník :

22.10. 14:30 FK Hodslavice Bernartice n. O. :
 
 
Další informace o utkáních, a mnoho další-
ho naleznete na našich internetových stránkách 
http://www.fotbal-hodslavice.webnode.cz.

HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje, že se vyplácí nájem za po-
zemky, které užívá a.s. proti odprodeji obilovin – pšenice 
a  ovsa.

Prodej se uskuteční každou středu od 12.října 2011 
do  konce roku 2011 v době od 8:00 – 12:00 hodin

Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků jsou 
v zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin v sobotu 15. října 
2011 v době od 8:00 do 12:00 hodin

cena obilovin: pšenice 350,- Kč za 1q
 oves 300,- Kč za 1q

I N Z E R C E
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KAMENICTVÍ

NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků moderních i klasických 
tvarů z kvalitních materiálů

- renovace stávajících pomníků

- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné ná-
těry proti vodě a mechu

- kopání a betonování základů, pokládání dlažby

- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barve-
ní), montáž plastického písma

- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 
i žuly

- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě 
Vašeho bydliště zdarma

- již víc než 10 let odvádíme profesionální práci !!!

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín 
tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz
IČ: 64973182
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Životní jubilea našich občanů v říjnu 2011:
55 let Marie Kramolišová • Dalibor Koliba
 Radim Hromádka • Antonín Geryk
65 let Libuše Turková • Marie Krumpolcová
70 let Jozef Fialka
80 let Zdeněk Hromádka
85 let Božena Pernická • Ludmila Bartoňová
90 let Vlasta Bartoňová
92 let Růžena Machačová

50. výročí uzavření manželství v říjnu oslaví
 František a Eva Davidovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V srpnu se narodil Dominik Rýdel a v září Jakub Kubíček

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

V září jsme se rozloučili s panem Karlem Pospěchem. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

autor: Tereza Czyžová, 2. třída ZŠ

Naši nejmenší v mateřské škole ve fotografiích


