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Ú V O D N Í   S L O V O
Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů a  občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů za rok 2011

Leoš Turek, velitel JSDH Hodslavice

BREZEN 2012ˇ

Činnost jednotky SDH
V  roce 2011 jednotka sboru dobrovolných hasičů za-

sahovala celkem u 12 evidovaných událostí, z toho 7x požár, 
1x dopravní nehoda,  4x technická pomoc (asistence u spor-
tovních akcí, pátrání po pohřešované osobě, odstranění 
nebezpečných stavů).

Oproti minulému roku 2010, kdy počet zásahů byl ovlivněn 
povodněmi v oblasti Bohumína, kde jednotka zasahovala, se 
rok 2011 ustálil počtem událostí na počet, na který jsme byli 
zvyklí z let minulých.

Většina zásahů byla takového charakteru, na který je naše 
jednotka vyškolena, ale jeden zásah se vymykal běžným 
událostem. Dne 5. 11.  jsme byli povolání na základě žádosti 
policie k pomoci při pátrání po pohřešované nezletilé osobě 
v katastru obce Hostašovice. Spolu s  jednotkou z Hostašovic 

a s policií byla vytvořena rojnice a prohledával se les v okolí 
Zrzávek a dále kolem hospůdky Na hájovně. Kvůli lepší tech-
nické vybavenosti jsme také prohledávali rozpadlé domy a jiné 
prostory,  kam policie měla obavu vstoupit. Pátrání probíha-

lo od 9 hodin ráno do 17 hodin odpoledne, kdy odpoledne 
probíhalo hledání i za pomoci dobrovolníků z okolních obcí. 
Ten den bylo pátrání bezúspěšné, ale druhý den byl chlapec 
nalezen u Ostravy v pořádku.

Mimo evidovaných událostí jednotka prováděla na žádost 
Obecního úřadu v  Hodslavicích i Životicích čištění kanálů, 
studní, propustí a dovoz vody. Dále jsme byli nápomocni při 
výsadně stromků a keřů v obci a jejím okolí – a to prováděním 
zálivky.

Celý rok probíhal dle zaběhnutých zvyklostí, to znamená, 
že členové jednotky byli proškoleni z  požární taktiky, bojo-
vého řádu, bezpečnosti práce při zásahu a z dalších důležitých 
okruhů týkajících se zásahu u mimořádných událostí. Jednot-
liví řidiči pak jezdili s cisternou kondiční jízdy. Velitel jednotky, 
oba velitelé družstva a stanovení strojníci se zúčastnili od-
borné přípravy, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor, územ-
ní odbor Nový Jičín. Zde byli seznámeni s novými předpisy 
a proškoleni ze základních principů nasazení sil a prostředků, 
velení u zásahu a  vedení dokumentace a obsluhy požárních 

pátrání po pohřešované osobě

zálivka výsadby starých odrůd
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automobilů a čerpadel. Celá jednotka se také podílí na údržbě 
a opravách techniky a technických prostředků, které máme ve 
vybavení.

Během roku se nám podařilo do výbavy dostat od jednot-
ky ze Starého Jičína velký pneumaticky výsuvný osvětlovací 
stožár do naší cisterny. Dále z  dotace z  Moravskoslezského 
kraje bylo pořízeno 10 nehořlavých kukel pro ochranu hlavy 
pro členy jednotky. Bezúplatným převodem jsme také získali 
jednu vozidlovou a jednu ruční radiostanici, které jsme měli 
v zapůjčce.

Činnost občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů
Hasičský sbor začal rok 2011 pravidelnou valnou hro-

madou pro členy sboru a tradičním hasičským plesem ve 
společenském domě. Zástupci sboru pak na pozvání okolních 
obcí navštívili i jejich valné hromady.

Během roku se pak členové zúčastnili školení rozhodčích 
v Novém Jičíně a dva členové získali také funkci rozhodčí in-
struktor. Byli jsme nápomocni při zajištění Valašské rallye.

V  měsíci červnu jsme zajišťovali jako rozhodčí a technická 
četa krajskou soutěž v požárním sportu dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů a poté v srpnu jsme zajišťovali i mistrovství 
České republiky.

Během celého roku jsme se scházeli v hasičské zbrojnici, kde 
jsme prováděli práce související s údržbou budovy a areálu.

V letošním roce se budeme pomalu připravovat na příští rok, 
kdy budou probíhat oslavy 130 let založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Hodslavicích.

Více informací o naší činnosti, fotografie a další zajímavosti 
najdete také na internetových stránkách:  
www.hasici-hodslavice.wbs.cz.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 23.2.2012

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) program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce,
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková - předsed-

kyně, členové Ing. Milan Váhala, Ing. Kamil Ondřejík,
c) zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
d) ověřovatele zápisu Petra Huba a Pavla Horáka,
e) rozpočet na rok 2012:  příjmy 15  178  000 Kč, výdaje 

18 222 000 Kč, financování 3 044 000 Kč,
f ) zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské 

školy Fr. Palackého Hodslavice za rok 2011 ve výši 92 225,77 Kč 
a převod zlepšeného výsledku ve výši 52 225,77 Kč do rezerv-
ního fondu a 40 000 Kč do fondu odměn,

g) investiční záměry: výměna oken v domověnce – Hodsla-
vice čp. 213, v dětském středisku Hodslavice čp. 400 a v obec-
ním domě Hodslavice čp. 160,

h) podání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní-
ho prostředí na projekty „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ a 
„Energetické úspory MŠ Hodslavice, 

i) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zrušení obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/1998 o místním poplatku z výherních hra-
cích přístrojů,

j) uvolnění pana Jana Tomana, roč. 1936, bytem Hodslavice 
čp. 359, z funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Ji-
číně,

k) paní Ing. Marii Ježkovou určeným zastupitelem ve věcech 
pořízení Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice,

l) prodej části obecního pozemku parc. č. 814/3, ostatní plo-
cha jiná plocha v k. ú. Hodslavice - nové parcely označené par-
c.č. 814/5 o výměře 78 m2, dle geom. plánu č. 736-102/2011, 
zpracovaného  Ing. Marií Ježkovou, manželům Ing. Ivo Turkovi 
a Pavlíně Turkové, bytem Hodslavice čp. 334, za cenu 210 Kč za 
m2 s tím, že manželé Turkovi uhradí vypracování geometrické-
ho plánu a vklad práva do katastru nemovitostí.

II.  Z a m í t á
a) žádost firmy FitCraft s.r.o Starý Jičín o úpravu místní komu-

nikace vedoucí kolem budovy Základní školy Hodslavice z dů-
vodu nesouhlasu s navrženým řešením příjezdové komunika-
ce, které zvýší nebezpečí ohrožení dětí v okolí areálu školy a  
zamítá žádost o podepsání veřejnoprávní smlouvy o umístění 
stavby a provedení stavby provozní haly v Hodslavicích.

Pozn.: Zastupitelé projednali podané žádosti firmy Fitcraft s.r.o. 
a po krátké diskuzi veřejně hlasovali. Ze 14 přítomných zastupite-
lů bylo proti povolení 12 zastupitelů, 1 se zdržel a 1 byl pro. Žádost 
tedy byla zamítnuta. Děkujeme všem, kteří přišli vyjevit svůj ná-
zor na zasedání i setkáních se zastupiteli i těm, kteří kultivovaně 
diskutovali na webu.

III. P o v ě ř u j e   a   u k l á d á
a) Ing. Kamila Ondřejíka - člena zastupitelstva obce, napsat 

článek do zpravodaje o ohleduplnosti cyklistů.
IV. O v ě ř u j e   
a) soulad Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 

Hodslavice s  Politikou územního rozvoje České republiky a 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stano-
visky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – 
dle odůvodnění změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 
Hodslavice, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 záko-
na č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Hodslavice neshledalo žádný rozpor.
V.  V y d á v á
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice, kte-
rá se vydává za použití § 43 odst. (4) v  souladu s § 13 a pří-
lohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti a dále za použití ustanovení 
§ 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 188 odst. (3) 
stavebního zákona formou opatření obecné povahy, které je 
obsahem přílohy předloženého materiálu.

VI. B e r e   n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení rady obce č. 23-28,
c) plnění rozpočtu za rok 2011,
d) zprávu kontrolního výboru o činnosti.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 27. zasedání rady obce konaného

dne 31.1.2012 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) finanční příspěvky spolkům na spolkovou činnost v r. 2012 

viz tabulka

Žadatel Výše příspěvku

Klub důchodců 20 000 Kč

ZO ČSCH 10 000 Kč

Včelaři 4 000 Kč

TJ Hodslavice - volejbal 8 000 Kč

Tenis-Club Hodslavice 7 000 Kč

Klub českých turistů 8 000 Kč

TJ Sokol Hodslavice 30 000 Kč

Rybáři Hodslavice 4 000 Kč

Royal Rangers 8 000 Kč

Nohejbal 1 500 Kč

TJ Orel Hodslavice 2 000 Kč

Cimbálovka Trojačka 5 000 Kč

SHM Hodslavice 6 000 Kč

Evangelický sbor 5 000 Kč

Celkem 118 500 Kč

b) finanční příspěvek ZŠ a MŠ Františka Palackého Hod-
slavice ve výši 45 000,- Kč na náklady spojené s oslavami 80. 
výročí založení školy  a   n a v  r h u j e  zastupitelstvu obce 
navýšit výdaje v rozpočtu obce na rok 2012 v paragrafu 3319 
o 45  000,- Kč, 

c) doplnění ceníku za pronájem Společenského domu v Hod-
slavicích: nájem + úklid nekomerční akce pro spolky a orga-
nizace se sídlem v Hodslavicích v paušální výši 500 Kč za akci,

d) přidělení bytu v Hodslavicích č.p. 213 paní Anně Seitzové, 
Hodslavice č.p. 414  a    p  o  v  ě ř u j e   starostku podpisem 
nájemní smlouvy.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e   
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – úkoly splněny,
b) zprávu o činnosti spolků a jejich požadavky na příspěvky 

na činnost v roce 2012, plán akcí na rok 2012,
c) žádost ZŠ Fr. Palackého Hodslavice o příspěvek na oslavy 

80. výročí založení školy ve výši 45 000 Kč,
d) potvrzení zájmu o koupi části obecního pozemku par. č. 

834/3 v k.ú. Hodslavice o výměře 78 m2 manžely Turkovými, 
Hodslavice čp. 334,

e) uzavření zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“   a   s c h v a l u j e   
uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou JD Ro-
zhlasy s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, dle podané nabídky a 
zároveň   s c h v a l u j e  uzavření dodatku č.1 uvedené smlouvy 
o dílo s úpravou doby plnění smlouvy, 

f ) informaci starostky obce o vyhlášení výzvy na obsazení 
místa referenta veřejné správy s nástupem od 1. 4. 2012 a ter-
mínem podání nabídek do 23. 2. 2012.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 28. zasedání rady obce konaného

dne 14.2.2012 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) předložený program 9. zasedání zastupitelstva obce,
b) finanční dar na činnost ve výši 1 000,- Kč Základní orga-

nizaci Českého svazu ochránců přírody, občanské sdružení 
Nový Jičín, Stanici pro záchranu volně žijících živočichů 
a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny,
b) žádost jednoho zájemce – F. K. Hodslavice, o. s. o pronájem 

areálu fotbalového hřiště,
c) informace jednatele firmy FitCraft s.r.o. p. Martina Khuna 

k záměru stavby provozní haly za ZŠ   a   p o s t u p u j e   je-
jich žádost o povolení úpravy místní komunikace ve smyslu 
rozšíření pro nákladní dopravu zastupitelstvu obce k projed-
nání,

d) žádost p. Zdeňky Krestové, bytem Hodslavice čp. 191 o 
pronájem nebytových prostor v  Obecním domě (Hodslavice 
čp. 161),

e) rozhodnutí Městského úřadu, odboru správních deliktů, 
Nový Jičín ve věci přestupků – porušení Obecně závazné 
vyhlášky obce Hodslavice č. 1/2006: 

- ve dnech 15. 7. a 16. 7. 2011 při akci „ACID KAMP“ v Hod-
slavicích u vodní nádrže, uložena pokuta organizátoru akce ve 
výši 4000,-Kč;

- ve dnech 19. 8. až 21. 8. 2011 při akci „BLUSTER BOOM“ 
v  Hodslavicích u vodní nádrže, uložena pokuta organizátoru 
akce ve výši 2000,-Kč.

f ) žádost ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o schválení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 a převod 
zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do 
fondu odměn  a    p o s t u p u j e  ji zastupitelstvu obce ke 
schválení.

Další jednání rady obce č. 29:    6. 3. 2012 v 15.30 hodin

Únor byl ve znamení mrazů a veřejných diskuzí 
(nejen v  hospodách, ale i na webu obce). Proběhly 
schůzky zastupitelů s  občany na Horním i Dolním 
konci k  rozvoji obce a s diskuzí ke stavbě haly  fy Fit-
craft, také koncem února zasedalo zastupitelstvo obce. 
Plesovou sezónu nám letos uzavřel maškarní ples a už nyní 
máme naplánovány termíny plesů na příští rok, najdete je v 
přehledu akcí spolků a organizací dále ve zpravodaji. 

31.1. Rada obce po 27. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji.

3.2.   Starostka se zúčastnila  1. schůzky přípravného výboru 
MAS (místní akční skupina) na MěÚ Štramberk a zastupovala 
obce Mořkov, Hostašovice, Životice.

6.2. Podepsání smlouvy na realizaci projektu  „Protipovodňová 
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M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

opatření obcí Novojičínska“ (bezdrátový rozhlas, výstražný 
systém) s firmou JD ROZHLASY s.r.o.  Realizace díla: 15.3.2012 
– 31.8.2012.

7.2. Zasedala rada svazku Cyklostezka k projednání rozpočtu 
na r. 2012 a rozpočtového výhledu na 5 let a k  odsouhlasení 
požadavků všech obcí na změny projektu cyklostezky. 

9.2. Porucha na vodovodním řadu nedaleko fotbalového 
hřiště – prasklý přívod k  hydrantu. Zemina v  místě opravy 
promrzlá do hloubky cca 70 cm.

10.2. Proběhla v  hospodě na Dolním konci první schůzka 
zastupitelů s  občany. Asi 40 účastníků vyslechlo informace 
k  investičním záměrům obce, výstupy z  dotazníků  a disku-
tovalo o záměru firmy Fitcraft.

14.2. Rada obce po 28. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji.

15.2. Další porucha na vodovodu v prostoru nad chodníkem 
na Kůt v místě poškození řadu v loňském roce při pracích na 
plynovém potrubí.

17.2. Poběhla druhá schůzka zastupitelů s občany Na Fojtství. 
Účastníků bylo podstatně více než na „Dolním“ a diskuze byla 
o to delší.  Diskutovalo se především o záměru firmy Fitcraft,  
kterou zde zastupoval jednatel firmy, pan Khun.

20.2.  Pracovní jednání s p. Mikuškem z  agentury HBreal s.r.o. 
k podání žádostí o dotace na projekty zateplení ZŠ a MŠ. 

21.2. Vinou vadné trubky praskla voda v prostorách hasičské 
zbrojnice a vyplavila suterénní prostory.

22.2. Byly odeslány žádosti o dotace z Nadace OKD na rekon-
strukci placu a z Nadace Partnerství na sadové úpravy v okolí 
kostelíku a OÚ. ČT Ostrava natáčela příspěvek o hale za školou.

23.2. Proběhlo natáčení dokumentu o kostelíku pro televizi 
Noe. Odpoledne zasedli zastupitelé k 9. zasedání a mimo jiné 
projednali žádosti firmy Fitcraft s.r.o. Jejich rozhodnutí najdete 
ve výpisu usnesení výše ve zpravodaji.  

24.2. Na OÚ proběhla 2. schůzka přípravného výboru MAS 
(místní akční skupina) k projednání stanov a názvu sdružení. 
Zúčastnili se jí zástupci měst N.Jičín, Kopřivnice, Příbor, 
Frenštát p.R., Štramberk, předseda MAS Poodří a MAS Lašsko. 

25.2. Maškarní ples TJ Hodslavice ve společenském domě.
27. a 28. 2.  další pracovní jednání s p. Mikuškem k podání 

žádostí o dotace na projekty zateplení ZŠ a MŠ. 
29.2. Podání žádostí o dotace na projekty zateplení ZŠ a MŠ 

v on-line systému OPŽP.   

V měsíci únoru nás poprvé za zimní období vážněji potrápil 
sníh, který byl pracovníky technické správy obce odstraňován 
z komunikací a chodníků. Obec uzavřela smlouvu se Správou 
silnic Moravskoslezského kraje střediskem Nový Jičín  a za 
úplatu provádí odklizení sněhu z  chodníků na mostě na sil. 
I/57 v horní části obce.  

Stejně tak nás vlivem dlouhotrvajících nízkých teplot potrá-
pily zamrzlé a popraskané rozvody vody a topení ve zdravot-
ním středisku a společenském domě. Zatepleny proti mrazu 
byly objekty vodojemu na Bařince, úpravna vody ve Straníku a 
tlaková stanice v Domověnce č.p. 213. 

Pokračovaly stavební úpravy v prostorách garáže u OÚ pro-
vedením omítek a položením dlažby v  šatně.  Z  důvodu za-
mezení  vzniku vlhkosti a plísní byly odstraněny staré omítky 
ve sklepních prostorách zdravotního střediska spolu s likvidací 
rozvodu vody bývalého ústředního topení. Taktéž v Domověn-
ce byly odstraněny zbytky starého ústředního topení-rozvody 
a radiátory. Tento železný materiál byl odvezen do  sběrny 
spolu s kovovými  částmi starých lavic ze ZŠ. V době zimních 
prázdnin bylo provedeno zbroušení a nátěr vnitřních schodišť 
v  základní škole. V  prostorách sociálních zařízení v  hasičské 
zbrojnici byly provedeny opravy a výměna některých prvků.

10.2. oprava vodovodu

     V sobotu 31.3.2012 proběhne v naší obci svoz velkoobje-
mového 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
Vekoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

řivky, 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.

Martin Repta, místostarosta

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
ZVEME VŠECHNY ČLENY KLUBU DŮCHODCŮ

NA SPOLEČNÉ POSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI

„VÍTÁNÍ  JARA“
VE ČTVRTEK 22.3.2012 – V HASIČSKÉ ZBROJNICI

ZAČÁTEK VE 14:00 hod.

PROGRAM:
14:30 – VYSTOUPENÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLKY
V 15 hodin – PŘIVÍTÁME HARMONIKÁŘKU  

              p. MARTU PORUBOVOU ZE ZAŠOVÉ

PŘI HARMONICE SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME !

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
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Termín Spolek Co - akce Kde?

22.3. Klub důchodců Vítání jara Hasičská zbrojnice

25.3.
FS Českobratrské 

 církve evangelické
Komorní koncert 
– Orchestr Pavla Josefa Vejvanovského Evangelický kostel

1. 4. CM Trojačka a hosté Velikonoční koncert Katolický kostel

27.4. TJ SOKOL Pálení čarodějnic Sokolské hřiště

13.5. ZŠ, MŠ, OÚ Den Matek Společenský dům

19.5. KČT
Palackého stezka 41. ročník,
nultý ročník cyklojízdy Trasy 

1.- 2.6. ZŠ Oslavy 80. výročí založení Společenský dům, ZŠ

10.6. TJ SOKOL Věřejné vystoupení skladeb Sletu Sokolské hřiště 

16.6. OÚ + spolky Den obce Sokolské hřiště

16.- 17.6. ČSCH Výstava drobného zvířectva vedle Obecního domu

17.6. Pouť 

23.6. TJ oddíl volejbalu + ZŠ
Memoriál Josefa Matějů  

– volejbal.turnaj žáků Sokolské hřiště + hřiště ZŠ

Červen Tenis club Turnaj O přeborníka školy hřiště ZŠ

7.- 8.7. TJ oddíl volejbalu Volejbalový turnaj dospělých Sokolské hřiště + hřiště ZŠ

14.7. Nohejbal Turnaj Hodslavská hňápa Sokolské hřiště

Červenec Royal Rangers 7. Tábory pro 3 kategorie dětí a mládeže

27.- 29.7. Tenis club Turnaj O přeborníka Hodslavic hřiště ZŠ

11.- 12.8. Tenis club Memoriál JUDr. R.Rýdela hřiště ZŠ

Srpen SHM Tábor 

Srpen SDH Letní večer Areál hasičské zbrojnice

1. - 2.9. KČT Oslavy 50.výročí založení + výstava Společenský dům

Září SHM 10.ročník Memoriálu J.Bittnera Fotbalové hřiště

Říjen Klub důchodců Vinobraní 

Říjen OÚ + FK Hodová zábava Společenský dům

Říjen Royal  Rangers 7. + OÚ Drakiáda kopec Hruška 

Říjen – listopad OÚ Setkání jubilantů Společenský dům

15.11. OÚ Čtenice ZŠ / Olomouc

Prosinec MŠ Mikulášská nadílka Společenský dům

Vánoce SHM Turnaj v halové kopané a florbalu tělocvična ZŠ Veřovice

Prosinec OÚ Vánoční koncert Společenský dům

31.12. OÚ + FK Silvestrovský běh

Rok 2013

19.1.2013 SDH Společenský ples Společenský dům

25.- 26.1.2013 ZŠ a MŠ Společenský ples a Dětský maškarní ples Společenský dům

2.2.2013 Klub důchodců Společenský ples Společenský dům

Mgr. Alena Kulíšková, komise pro kulturu...

Plán akcí  spolků a organizací v obci v roce 2012 (s výhledem plesové sezóny 2013)

Vážení spoluobčané, upozorňujeme Vás, že rozhodnutím 
zastupitelstva obce dochází od 1.4.2012 ke změně firmy za-
jišťující komplexní likvidaci odpadů v  naší obci.  Na základě 
cenové poptávky byla  jako dodavatel těchto služeb vybrána 
firma SITA CZ Valašské Meziříčí. Tato změna by měla pro obec 

Martin Repta, místostarosta

Svoz komunálního odpadu
znamenat snížení nákladů vynakládaných z rozpočtu na likvi-
daci odpadů.  V této souvislosti je potřeba, aby na sběrných 
nádobách byly umístěny pouze samolepky na rok 2012 
(světle zelená barva) a všechny ostatní byly odstraněny. 
Termíny  a intervaly svozu zůstávají  stejné jako dosud. 

Zároveň Vás prosíme o schovívavost v případě, že se v prvních 
týdnech dubna vyskytne nějaký problém se svozem odpadu. Na 
odstranění eventuálních nedostatků budeme  spolu s firmou 
SITA CZ intenzivně pracovat.
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FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SRDEČNĚ ZVE NA KONCERT

POSLEDNÍCH
SEDM SLOV

VYKUPITELE NA KŘÍŽI

- JOSEF HAYDN –

KOMORNÍ ORCHESTR
PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO

NEDĚLE 25. BŘEZNA VE 14.00 HODIN

EVANGELICKÝ KOSTEL
V HODSLAVICÍCH

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka 

Zprávičky z naší školičky ...

Dne 9.února jely děti MŠ naposledy na předplavecký výcvik. 
Dostaly obrovské medaile, mokré vysvědčení a krásného del-
fínka. Všechny děti byly úspěšné, vody  se už žádné z nich ne-
bojí a některé se naučily i splývat. 

Ve středu 15.2. přijel pan Taraba s divadelním představením 
Pták Ohnivák a liška Ryška. Děti viděly loutkovou pohádku a 
byly velmi pozorné. 

Začátkem března se chystáme na maškarní karneval, na který 
vás všechny zveme. Koná se v sobotu 10. března v 15.00 hodin 
ve Společenském domě. Zveme děti od narození do 8 let s ro-
diči i prarodiči. Programem provází Vašek a Markétka. Občerst-
vení je zajištěno a vstupné je dobrovolné. Každé dítě odejde s 
hezkým dárečkem. Dopřejte svým dětem krásný zážitek.

Těšíme se na Vás.

MŠ na předplaveckém výcviku

Mgr. Viktor Petrskovský

Zprávičky ze školy ...

Jarní prázdniny už jsou minulostí a my si připomeneme, co se 
v měsíci únoru událo v naší základní škole.
v 1. února se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády. 

A kteří deváťáci uspěli? Na 1. místě se umístil Tomáš Kučera, 
na 2. místě Jana Kelnarová a 3. místo obsadil Dominik Mareš. 
Blahopřejeme! 
v 6. února žákům 1. – 4. třídy začala povinná výuka plavá-

ní v Novém Jičíně. Pod vedením učitelů plavání Klubu vodních 
sportů LAGUNA žáci absolvují 10 lekcí.
v 10. února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, 

kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků. V kategorii A (6. třída) 
byl nejlepší Tomáš Makovic, v kategorii B (7. třída) Ondra Ho-
rák a v kategorii C (8. a 9. třída) Tomáš Kučera. Tito žáci budou 
naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 
v březnu. 
v 13. února vysílali žáci páté třídy „Rádio Školík“.

v 13. února se konal v pořadí již třetí barevný den, tento-
kráte bílý. Jak bylo vidět, tyto barevné dny získávají na oblibě, 
protože někteří žáci neměli na sobě jen jedny bílé ponožky, ale 
hned troje! A která třída měla na sobě nejvíce bílých věcí? Ve 
třetím kole zvítězili čtvrťáci. Blahopřejeme!
v 14. února zasedli učitelé k pedagogické radě.
v 14. února se konalo školní kolo recitační soutěže na 

1. stupni ZŠ. Soutěže se zúčastnilo 15 dětí, které soutěžily ve 
dvou kategoriích. V 1. kategorii (2. a 3. třída) zvítězil žák Jan 
Horák (2. třída), na 2. místě Barbora Horáková (3. třída), na 
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3. místě Dominik Šimíček (3. třída). Ve 2. kategorii (4. a 5. tří-
da) zvítězila žákyně Vendula Horáková (4. třída), na 2. místě se 
umístil Matúš Makovic (4. třída), na 3. místě Jana Marková (4. 
třída). Gratulujeme úspěšným recitátorům a věříme, že všech-
ny děti prožily příjemné odpoledne s českou poezií.

 v 28. února zhlédli žáci 6. a 7. ročníku divadelní představení 
Prodaný smích. Tuto hru přijeli do Beskydského divadla Nový 
Jičín představit herci z Naivního divadla Liberec. Předlohou jim 
byla kniha Tim Tolar aneb Prodaný smích od německého spi-
sovatele Jamese Krüsse.

Hlavní hrdina Tim vymění svůj smích za to, že může vyhrát ja-
koukoli sázku. Stane se z něj velký boháč a velmi známá osob-
nost, ale ani to mu jeho ztracený smích nemůže vynahradit. 
Snaží se jej proto získat zpět. Hra chce poukázat především na 
to, že peníze by v našem životě neměly znamenat úplně vše.

Čína – říše mocného draka - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 7. 2. 2012 se žáci 4. – 9. třídy vypravili do kina Květen 

Nový Jičín na výukový program s názvem Čína – říše mocné-
ho draka, který je pokračováním předchozích dílů spadajících 
pod agenturu Planeta 3000. 

„Putování“ začalo v hlavním městě Číny, v Pekingu, v  jehož 
srdci se nachází celá řada jedinečných památek (např. náměs-
tí Nebeského klidu). Tvůrci nezapomněli ani na návštěvu čín-
ských tržnic, kde ochutnali různá jídla, jako pražené kobylky 
nebo štíry.

Další zastávkou byla Velká čínská zeď, symbol Číny. Tato pa-
mátka je zapsaná v seznamu kulturních   památek UNESCO. 
Poté následovala zastávka v Tibetu, kde nám průvodci před-
stavili především město Lhasa. Pouť byla zakončena pod nej-
vyšší horou světa Mount Everest.

Kladné ohlasy našich žáků nám ukázaly, že se jim tento pro-
gram velice líbil a že se určitě těší na další pokračování. 

Masopustní veselí - Bc. Petra Pavlíková
Na nádherně „pocukrovaném“ školním hřišti v  pátek 

18.2.2012 začalo masopustní veselí. Nejprve něco o tradicích, 
nalíčit se, hezky naparádit a pak už se všichni hrnou na hřiště, 
kde jsou připraveny soutěže. Například uhádnout, kdo snědl 
jitrnici, pátrání po stopách medvěda a další úkoly, jež přítom-
né děti moc bavily. Na závěr přišlo masopustní lízátko, které si 
všechny děti opravdu vychutnaly, protože všichni víme, že po 
skončení masopustu začíná čtyřicetidenní půst…

Záchranně branné plavání - Mgr.Alena Kulíšková, učitelka TV
V těchto dnech žáci naší školy ukončili kurz záchranného pla-

vání. Letos se ho mělo zúčastnit celkem 48 žáků z 8. a 9. třídy. 
Nakonec se přihlásilo pouze 18 žáků a kurz byl nabídnut i sed-
mákům. Těch jezdilo 5. 

Během tří lekcí žáci opakovali plavecké styly, plavání v oble-
čení, potápění, plavání a zanořování se šnorchlem, s ploutve-
mi. Opakovali si plavání mezi překážkami a nacvičovali resus-
citaci na dospěláckých i dětských figurínách (tyto jsou velmi 
drahé a škola je nemá k dispozici).

V rámci kurzu byly žákům měřeny výkony v rychlostním pla-
vání na 50 metrové trati a vytrvalostní plavání po dobu 10 
minut, žáci po nemoci psali vědomostní test ze záchrany to-
noucího.

Nejrychlejší plavkyní školy se stala žákyně 7. třídy Markéta 

Kolečková, která zvítězila  časem 44,47 s. Jan Tyml byl nejlep-
ším vytrvalcem, když za 10 minut uplaval 395 metrů.

S námi končili svůj kurz i naši nejmladší, žáci mateřské školy 
a v současné době jezdí na svůj základní kurz mladší spolužáci 
z 1. - 4. třídy. Je ovšem zarážející, že přestože mají žáci školy 
možnost výuky plavání v deseti lekcích po dobu 5-6 let, jsou 
mezi nimi takoví, kteří výuku neabsolvují a vůbec neumí pla-
vat. 

„Voda a vodní prostředí je pro nás příjemným společníkem 
ve chvílích rekreace, odpočinku a regenerace sil - je naším pří-
telem. Ale pozor - voda je mocná a nejvíc ohrožuje život člově-
ka především v nepředvídaných situacích!“ 

Naše škola ve spolupráci s obecním úřadem (dotace) vytváří 
díky Plavecké škole LAGUNA Nový Jičín pro nácvik plaveckých 
dovedností žáků velice vhodné podmínky. Je jen na zákon-
ných zástupcích žáků a žácích samotných, zdali těchto pod-
mínek využijí.  
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Základní škola Františka Palackého Hodslavice byla jednou z 
15 škol Severomoravského kraje, které se v uplynulých dvou 
letech spolupodílely na projektu Ostravské univerzity

Nové přístupy ve využití ICT ve výuce přírodovědných 
předmětů na základních školách

Cíle projektu byly:
 zvýšení kvality a efektivity vzdělávání přírodovědných 

předmětů na ZŠ a podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v 
těchto oblastech 
 podpoření profesní přípravy žáků ZŠ jakožto konkurence-

schopné pracovní síly 
 pomocí využívání moderních ICT pomůcek podpořit zku-

šenostní a zážitkové učení 
 podpora environmentální stránky výuky, rozvoj klíčových 

kompetencí a funkční gramotnosti žáků
V rámci projektu škola obdržela dva notebooky a 6 měří-

cích Ed - labů a sadu čidel.
Po proškolení učitelů fyziky, chemie a přírodopisu jsme měli 

možnost ověřovat měření v praxi, společně s žáky.
Kromě pomůcek, které partnerské základní školy obdržely v 

projektu, byly předvedeny další možnosti, jak inovovat výuku 
přírodovědných předmětů: - elektronické, solární stavebnice, 
čidlo na měření hluku a počtu otáček, anemometr, auto na vo-
díkový pohon apod. Pomůcky si učitelé také sami vyzkoušeli: 
třeba model autíčka ze solární stavebnice Eitech-Solar. K de-
monstraci větrné energie posloužil vrtulový anemometr. Pali-
vové články byly předvedeny na modelu autíčka sestaveného 
ze stavebnice H-racer 2.0 Elektřinu poutavě ukázala elektro-
magnetická závora sestavená ze stavebnice Merkur E1, která 
umožňuje 88 pokusů vysvětlujících srozumitelnou a zábavnou 
formou podstatu jednotlivých experimentů a jevů.

Věříme, že tyto (ne)příliš oblíbené předměty se díky těmto 
moderním prvkům stanou pro žáky zajímavějšími. 

Měření teploty plamene - Mgr. Hana Horáková
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Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ

Prosba

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při přípravě oslav 80. 

výročí založení Pamětní Palackého školy v Hodslavicích, které 
proběhnou ve dnech 1. - 2. června 2012. Rádi bychom uspořá-
dali několik výstav, které budou dokumentovat celou historii 
školy. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o poskyt-
nutí všech možných materiálů z 20. století – fotek, dokumen-
tů (vysvědčení, písemné pochvaly a tresty…) a historických 
školních pomůcek (aktovky, učebnice, sešity…). Veškeré Vámi 
poskytnuté fotografie a dokumenty budou ihned po zapůjče-
ní převedeny do elektronické podoby a obratem vráceny tak, 
aby nedošlo k  jejich poškození či ztrátě. Historické pomůcky 
bychom si zapůjčili až v druhé polovině května a v době oslav 
je vystavili. Po ukončení by pak byly v nejbližších dnech pře-
dány nazpět.

Pokud budete ochotni cokoliv z výše uvedeného škole po-
skytnout, informujte pedagogické pracovníky či vedení školy 
osobně, mailem (reditel@zshodslavice.cz) nebo na telefonním 
čísle 556 750 140.

Předem Vám děkujeme za pomoc.

Ondřej Kudělka

Informace FK Hodslavice

Zimní příprava se pomalu ale jistě překulila do druhé půle 
a co nevidět nás budou čekat přípravné zápasy. Termíny bu-
dou upřesněny na webových stránkách :  http://www.fotbal-
hodslavice.webnode.cz/ . Pod tímto článkem, naleznete roz-
pis našich utkání pro jarní část sezóny 2011/2012. Doufáme, že 
na vaši podporu se budeme moci  spolehnout  jak v domácích 
,tak i ve venkovních utkáních. 

Datum Čas Domácí Hosté

14.4. 15:30 FK Hodslavice Skotnice „B“ Mošnov :

21.4. 16:00 Mořkov „B“ FK Hodslavice :

28.4. 16:00 FK Hodslavice Lubina :

5.5. 16:30 FK Hodslavice Veřovice  „B“ :

13.5. 16:30 Ženklava FK Hodslavice :

19.5. 17:00 FK Hodslavice Vlčovice-Mniši „B“ :

27.5. 17:00 Straník FK Hodslavice :

2.6. 17:00 Hostašovice FK Hodslavice :

9.6. 17:00 FK Hodslavice Tichá „B“ :

16.6. 17:00 Bartošovice „B“ FK Hodslavice :

Při různých společensko sportovních akcích jsem si, mimo 
jiných zajímavostí, vyslechla i různé informace o hodslavském 
fotbale. Minulém, současném a možná i budoucím. A tak jsem 
zauvažovala: „Když se fotbal hraje, musí ho i někdo na hrací 
ploše řídit a rozhodovat.“ Vzpomínala jsem a nakonec si vyba-
vila vyprávění pana Františka Prouska o fotbale i o rozhodčích 
v naší obci. Není nic poutavějšího než autentické vyprávění a 
vzpomínání (a podle nové terminologie orální historie), které 
je jedním z nezapomenutelných zdrojů pro rozvoj místní ko-
munity.

Rozhodla jsem se, že Františka vyzpovídám a jeho znalostí 
využiji k napsání malého zavzpomínání o našich hodslavských 
rozhodčích. 

Těch rozhodčích bylo úředně registrovaných 7. Uvádím je 
v pořadí, ve kterém funkci sudího začali vykonávat.
František Kojetínský
Miroslav Pavelka
Jaroslav Bartoň
František Prousek
Oldřich Rýdel
Pavel Býma
Zbyněk Hromádka

František Kojetínský (29.1.1928 – 22.8.1969)
Údaje jsou přibližné, protože 

ani jeho tři potomci neznali bližší 
informace.

Byl vyučený kovář, zaměstnán 
v Metrostavu a ve VŽKG – závod 
Štramberk. 

Fotbal hrál za Hodslavice – byl 
brankářem. Funkci rozhodčího 
vykonával asi v  letech 1956 – 
1965 a podle listiny krajských 
rozhodčích řídil soutěže I.A nebo 
I.B třídy.
Hrával i hokej, v  Hodslavicích 

v  létech 1962-1963 budoval v  zimě přírodní kluziště na lou-
ce pod Adamovým kopcem, v dnešní době louky p. Kudělky 
(Ondráše). To vše za podmínek velmi amatérských, někdy až 
krutých.

Perlička na závěr. V  jeho rozhodcovských kraťasích prožíval 
své začátky sám František Prousek.

Miroslav Pavelka (5.8.1926 – 16.4.1996)
Všechny informace jsme získali 

od manželky Věry, dlouholeté za-
městnankyně Čedoku v  Novém 
Jičíně, která stále žije v  Hodsla-
vicích.

Byl vyučen nástrojářem ve 
Zbrojovce Vsetín, ve svém oboru 
pracoval v  Autopalu Nový Jičín, 
kde se později stal uvolněným 
předsedou ZV ROH.

Jako rozhodčí řídil od roku 
1958 okresní i krajské soutěže, 
Jako hlavní rozhodčí I.A třídu, 
jako pomezní rozhodčí KP a do-

rosteneckou ligu. Činnost ukončil po 20 letech v roce 1978.
Jeho životním koníčkem byl veškerý sport a rybaření.

Alena Kulíšková a František Prousek

Malé okénko do dějin hodslavského fotbalu

příprava na umělé trávě
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Jaroslav Bartoň (1925 – 12.6.2001)
Byl zaměstnán v Tonaku Nový Jičín v oddělení PaM. 
Celou svou hráčskou kariéru prožil v Hodslavicích a v novoji-

čínském Tonaku na postu středního obránce.
Rozhodčím byl od roku 1959. V roce 1963 byl zařazen do kraj-

ských soutěží, jako hlavní rozhodčí působil v KP, jako pomez-
ní ve všech krajských soutěžích a v divizi a dorostenecké lize. 
V  kraji skončil v  roce 1974 a pak ještě tři roky pomáhal řídit 
okresní soutěže. Od roku 1973 do roku 1984 vykonával ke vše-
stranné spokojenosti funkci předsedy OFS.

Jeho koníčkem byla jeho překrásná Škoda – Octavia.
Jen pro doplnění – stále v Hodslavicích žije jeho sestra – paní 

Minářová a synovci Evžen, Ladislav a Oldřich.

František Prousek (7.5.1938)
V případě pana Prouska by popis jeho fotbalové činnosti vy-

dal na malý román. Z toho důvodu si dovoluji vypíchnout jen 
ty nejdůležitější údaje.

V Tatře Kopřivnice pracoval 38 roků jako technický kontrolor 
závodu slévárna.

Rozhodčím na různých úrovních byl od roku 1966 a odřídil 
celkem 2 471 utkání. Od roku 1967 rozhodčí krajských soutěží, 
od roku 1974 divize a od roku 1976 Národní liga (v té době 2. 
nejvyšší soutěž, později přejmenována na 1.ČNFL) Činnost na 
této úrovni končí v roce 1983. Až do roku 2006 se věnuje řízení 
převážně mládežnických soutěží na okrese.

 Od roku 1975 do roku 2004 vykonával funkci delegáta (dříve 
technický instruktor) na všech stupních soutěží. Nejvíce si cení 
svého šestiletého působení v 1. a 2. lize. Práci rozhodčích hod-
notil v 815 utkáních.

Jako funkcionář pracoval na okrese – místopředseda svazu, 
předseda komise mládeže, předseda komise rozhodčích. Na 
krajské úrovni jako vedoucí technického úseku krajské komise 
rozhodčích, předseda komise delegátů. Dodnes působí jako 
místopředseda disciplinární komise. Na Moravě byl členem 
komise delegátů a členem disciplinární komise. V létech 1976 
až 1998 působil jako lektor.

Mezi jeho koníčky patří veškerý sport, zahrada, houbaření, 
křížovky.

Nutno podotknout, že od roku 2006 je pan František Prousek 
držitelem zatím nejvyššího fotbalového ocenění v naší repub-
lice, „Ceny JUDr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj 
fotbalu“. 

Oldřich Rýdel (15.7.1955)
Vystudoval SEŠ a pracoval ve VOZ Bludovice a Komerční ban-

ce v Novém Jičíně.
Pro svůj talent a přístup k  funkci byl po roce činnosti zařa-

zen na listinu rozhodčích kraje. 
V roce 1991 mezi rozhodčí divize 
a Moravskoslezské ligy.

Jeho velice slibnou rozhod-
covskou kariéru ukončily zdra-
votní problémy už v  roce 1992. 
Do roku 1998 řídil ještě okresní 
soutěže, ale v  tomto roce svou 
činnost definitivně ukončil. Velká 
škoda nejen pro něho, ale i pro 
fotbal celkem. Byl to sudí, kte-
rých se rodí moc málo.

Jinak je Oldřich otec, manžel 
a „šéf“ sportovní rodiny. Dcery 

Simona a Radka – tenis a cyklistika, manželka Radka kolo a 
turistika a syn Filip je prvoligový fotbalista Olomouce a Plz-
ně s hostováním v Č.Budějovicích a Brně (115 ligových startů 
a 9 branek).

Pavel Býma (10.4.1978)
Má středoškolské vzdělání 

a pracuje jako OSVČ.
Je rozhodčím od roku 1999. 

Hned po roce postoupil mezi 
krajské rozhodčí a vzhledem 
k výborným výkonům po dalších 
4 letech mezi rozhodčí Moravy. 
Prozatímní vyvrcholení kariéry 
přišlo v roce 2008, kdy se zařadil 
mezi rozhodčí 1. a 2. ligy. První 
prvoligové utkání řídil 28.5.2011 
Baník Ostrava – Příbram .

Jeho zálibami jsou sport a spo-
lečenské hry. 

Zbyněk Hromádka 
Posledním hodslavským arbitrem s licencí byl potomek fot-

balových předků dědy i otce. Měl veškeré předpoklady stát se 
kvalitním sudím – věk, postavu, fyzičku i slušné hráčské zkuše-
nosti. Proč se tak nestalo, ví asi jenom Zbyněk sám.

Ale jak se říká: „Nikdy není pozdě“. A tak by to mohlo být i pro 
případný návrat Zbyňka k píšťalce. 

Děkuji panu Prouskovi za uchvacující vyprávění a znalost 
zdejšího fotbalového prostředí a troufám si říci, že jsem ho ne-
navštívila naposledy.   

Jaroslav Bartoň a František Prousek

Miroslav Pavelka a Jaroslav Bartoň před přátelským zápasem 
v Novém Jičíně
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J A R O S L A V    H E S
Nový Jičín, Kpt. Jaroše 3

tel. 737 952 807
nabízí

kominické práce, čištění komínů,
vyvložkování komínů, revizní zprávy.

Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ

Žádost o dar

V letošním roce oslaví Palackého pamětní škola v Hodslavi-
cích 80. výročí založení. Naší snahou bude náklady spojené 
s  těmito oslavami, které považujeme za důležitou kulturní a 
společenskou událost, částečně pokrýt z grantových progra-
mů. Možnosti v této oblasti jsou však velmi omezené, a proto 
jsme se rozhodli obrátit se i na Vás, rodiče, občany Hodslavic 
a firmy podnikající v Hodslavicích, s prosbou o poskytnutí fi-
nančního daru, který by byl využit k  pokrytí těchto nákladů 
(např. tisk almanachu, pozvánky, kulturní vystoupení, zvelebe-
ní školních prostor, atd.).

Dary můžete zasílat na účet školy: 1772521329/0800, s varia-
bilním symbolem 1932 (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno 
či název firmy) nebo složit do pokladny přímo na ředitelství 
školy. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu.

Všem dárcům předem děkujeme a garantujeme, že finanč-
ní prostředky budou použity pouze na výše uvedený účel.

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

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

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

U objednávek do 30.4. žulový materiál za loňské 

ceny a navíc 20% sleva na kamenické práce !!!

 

František Kojetinský v akci na hřišti v Bludovicích
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Životní jubilea našich spoluobčanů v březnu 2012:
50 let Vladimír Kyselý • Zdenka Nekorancová
 Milan Prousek
55 let Josef Kramoliš 
60 let Marta Bartoňová • Marie Pítrová
 Miroslav Rýdel
65 let Jaroslava Frydrychová • Marie Kutáčová
70 let Květoslava Horečková
75 let Alenka Kudělková
25. výročí uzavření manželství Dušan a Marta Krutílkovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V lednu se narodili Lukáš Krutílek, Anna Kolaříková a 
Sabina Mrocková.

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