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Pe t r  H u b,  p r e z i d e n t  TC

Ú V O D N Í   S L O V O
Malé ohlédnutí věnované Hodslavskému tenisu

KVETEN 2013ˇ

Vážení čtenáři Hodslavského zpravodaje!
Byl mi dán prostor k tomu, abych Vás v krátkosti sezná-

mil s minulostí i přítomností tenisu v Hodslavicích a abych také 
nastínil něco z našich plánů do budoucna.

Historie tenisu v naší obci se začala psát v roce 1981. Tenkrát 
se parta zapálených nadšenců rozhodla založit tenisový od-
díl. V té době to byl Tenisový oddíl TJ Sokol Hodslavice. Nej-
větší měrou se na vzniku oddílu zasloužili JUDr. Roman Rýdel 
a Mgr. Vlastislav Hušek. Zanedlouho se také zformoval první 
výbor tenisového oddílu v tomto složení: JUDr. Roman Rýdel,  
MvDr. Jiří Křižan,  Jan Franek,  Martin Číp a Miroslav Turek. 
Prvním předsedou tenistů v Hodslavicích byl zvolen Miro-
slav Turek. Vedle nemalé práce na budování tenisových kurtů 

v prostorách školního hřiště, tenkrát ještě škvárového, se také 
daří rozšiřování členské základny tenisového oddílu. Již bě-
hem prvních dvou let se podařilo zprovoznit tři tenisové kurty 
a členská základna čítala celkem šedesát členů.  

Tenisový život v dědině se rozjíždí na plné obrátky. Hráči tré-
nují a rychle si osvojují základy tenisové hry. Všichni jsou zapá-

lení a všechny tenis baví. V oddíle se začínají věnovat také prá-
ci s mládeží. Píše se rok 1983.  Vzniká tradice slavného turnaje 
O přeborníka Hodslavic a dá se říci, že začíná nejplodnějsí ob-
dobí hodslavského tenisu. Smíšená družstva žáků a dospělých 
reprezentují naši obec na soutěžích. Zájem o tenis v Hodslavi-
cích trvá, členů oddílu přibývá a také výbor se rozšiřuje o dva 
členy. Povinností předsedy se ujímá Mgr. Jaromír Hloušek.

Na tomto místě chci vzpomenout  jméno , které je jistě stalo 
legendou hodslavského tenisu: JUDr. Roman Rýdel se zapsal 
do paměti nás všech jako člověk ryzího charakteru , jako čest-

ný a neúnavný sportovec. Stal se mistrem tehdejšího Česko-
slovenska ve dvouhře mužů veteránů v kategorii nad 75 let. 
Zemřel v roce 1990. K uctění jeho památky pořádáme každo-
ročně turnaj nazvaný Memoriál Judr. Romana Rýdela. 

Doposud nejdelší dobu stál v čele Tenis clubu Hodslavice, již 
coby prezident, námi oblíbený MvDr. Jirka Křižan. Na krátkou 
dobu jej ve funkci vystřídal Honza Franek. Jirka nám tenistům 
vzorně prezidentoval až do konce loňské sezóny. Práci hospo-
dáře klubu a zároveň trenéra mládeže poctivě a vždy spoleh-
livě zastával Honza Franek. Právě on má lví podíl na tom, že se 
tenis v Hodslavicích hraje dodnes. 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 53. zasedání rady obce konaného

dne 9.4.2013 na OÚ Hodslavice

V současné době, stejně jako dřív, využíváme na základě do-
hody se ZŠ ke své činnosti antukové hřiště . Naši členové věnu-
jí zprovoznění a údržbě mnoho brigádnických hodin. Chceme, 
aby vztahy s vedením ZŠ byly na dobré úrovni, abychom mohli 
hrát tenis za školou i v následujících sezónách. Letos se chce-
me více zaměřit na údržbu areálu. Mimo jiné nás čeká přede-
vším oprava odrazové stěny. Jako i v minulosti  pokračujeme s 
činností tenisového kroužku pro školní děti. Tento školní rok je 
přihlášeno 15 žáků. 

Na závěr bych vás všechny rád pozval na akce pořádané klu-
bem v průběhu roku, případně abyste rozšířili naše řady a za-
čali se věnovat rekreačnímu tenisu.

Sportu zdar 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 25.4.2013

V  souladu s  ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/16/2013  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/16/2013  Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapi-

sovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Ho-

lubová  – předseda, Mgr. Alena Kulíšková, Miroslav Frýdl – čle-
nové,

b) schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marii Ježkovou, Zdenka 
Pleška, 

c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/16/2013  Kontrola usnesení z 15. zasedání zastupitel-

stva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupi-

telstva obce.
4/16/2013  Usnesení rady obce ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 51 – 54.
5/16/2013  Plnění rozpočtu 1- 3/2013 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až bře-

zen 2013.
6/16/2013  Rozpočtová změna č.1 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1: navýšení v  příjmech 

o  28 000 Kč a navýšení ve výdajích o 228 000 Kč.
7/16/2013  Závěrečný účet obce za rok 2012 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2012 - 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
8/16/2013  Účetní závěrka za rok 2013 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k 

rozvahovému dni 31.12.2012 a převod hospodářského výsled-
ku na účet 432 – Nerozdělený zisk.

9/16/2013  Spolufinancování projektu Cyklostezka Nový 
Jičín – Hostašovice ZO

a) schvaluje spolufinancování projektu ve výši 19 % z celko-
vých výdajů projektu a podíl ve výši 28 % na spolufinancování 
provozu projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, na 
který bude požadována dotace z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast pod-
pory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Re-
alizace projektu je plánována v letech 2013-2014. Obec zajistí 
pro tyto účely vlastní finanční zdroje v dostatečné výši mini-
málně na celou dobu realizace projektu a po období povin-
né udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu 
ROP,

b) schvaluje zvýšení ročního členského příspěvku pro 
zajištění správy Svazku „Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice“ 
ze 7.000,- Kč na 24.000,- Kč za obec.

10/16/2013  Web obce – Diskuzní fórum ZO
a) schvaluje změnu způsobu dalšího fungování diskuzního 

fóra na diskuzi s registrací diskutujících, 
b) pověřuje radu obce zajištěním provozování a podmí-

nek registrace. Do té doby bude diskuzní fórum pozastaveno 
s okamžitou platností.

11/16/2013 ZO
a) bere na vědomí žádost p. M. Duksy ze dne 18.3.2013 o 

zjednání nápravy a právní rozbor ministerstva vnitra k uvede-
né žádosti ze dne 17.4.2013,

b) souhlasí se způsobem vyřízení uvedené žádosti starost-
kou obce dopisem ze dne 21.3. 2013.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce ma-
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lého rozsahu na stavební práce „Energetické úspory 
MŠ Hodslavice“ nabídku uchazeče KAHIM stavby s.r.o.,  
IČ 285 65 746, 742 35 Odry, Marxova 569/20, s výší celkové na-
bídkové ceny 2 637 312,18 Kč vč. DPH, 

b) nový ceník inzerce v Hodslavském zpravodaji včetně úlev 
dle přílohy č.1, s platností od 10.4.2013,

c) výměnu vadného radiátoru a WC v ordinaci dětského léka-
ře a pověřuje místostarostu vyřešením žádosti,

d) výměnu vadného WC v obecním bytě ve zdravotním stře-
disku na žádost p.  Merendové a pověřuje řešením místosta-
rostu,

e) nabídku p. Františka Rumla z Kunína o pronájem veřejné-
ho prostranství v době pouti,

f ) pořádání výstavy domácího zvířectva v  prostorách za 
obecním domem Základní organizaci chovatelů Hodslavice ve 
dnech 8. – 9.6.2013,

g) finanční dar ve výši 1 000 Kč Místní organizaci SPMP ČR 
Nový Jičín -  denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním sociálních služeb v roce 2013. 

II. Rada obce   v y l u č u j e  
a) uchazeče FABRIKO MORAVA, s.r.o., IČ: 286 32 761, Životice 

u Nového Jičína 207, 742 72  Mořkov z účasti v zadávacím říze-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Energe-
tické úspory MŠ Hodslavice“.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) doplnění podkladů pro návrh zadání nového územního 

plánu dle požadavků zpracovatele,
c) Záznam o posouzení a hodnocení nabídek vypracovaný 

hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Energetické úspory MŠ Hodslavice“,

d) uhrazení vzniklých škod ing. Karlem Zubkem v důsledku 
chybného energetického auditu,

e) stanovisko obce k prodeji pozemků bývalé železniční trati 
Svazku obcí Cyklostezka,

f ) žádost paní Larišové o montáž mříže na okno v pronaja-
tých prostorách obecního domu čp. 161 (kadeřnictví) a pově-
řuje místostarostu řešením žádosti,

g) nákup plynového kotle na ZŠ a MŠ Hodslavice v  ceně 
119 003,50 Kč dle schváleného rozpočtu z prostředků inves-
tičního fondu ZŠ,

h) žádost o připojení novostavby p. Hrubého na parc. č. 950/2 
v  k.ú. Hodslavice na obecní vodovod a  pověřuje stavebního 
technika zjištěním stavu a stanovením podmínek připojení.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 54. zasedání rady obce konaného

dne 16.4.2013 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Františka Pa-
lackého Hodslavice“ nabídku  uchazeče  GEDOS, Beskydská    
170, Nový Jičín    Žilina, 741 01 s výší celkové nabídkové ceny 
1 134 301,20 Kč vč. DPH, 

b) vypsání veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ Hodslavi-
ce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení se zadávacími 
podmínkami dle přílohy č.  1 a jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnotící komisi tohoto řízení ve složení:

Člen Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Martin Repta, místostarosta 

Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŚ Ing. Milan Váhala, radní

Ing. Ivo Štefek Ing. Jitka Štefková

Zdeněk Plešek Petr Hub

Ing. Marie Ježková MVDr. Jiří Křižan, radní

Josef Kudělka, stavební technik Miroslav Frýdl

Ing. Miroslav Šimůnek Petra Sladkovská

c) program 16. zasedání zastupitelstva obce,
d) finanční dar ve výši 1  000 Kč Sjednocené organizaci ne-

vidomých a slabozrakých ČR SONS, oblastní pobočka, Nový 
Jičín, Štefánikova 7, v roce 2013.

II. Rada obce   v y l u č u j e  
a) uchazeče Petr Kubíček ml. INSTALATÉR, Hodslavice 548 

z  účasti v  zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Františka Palackého Hod-
slavice“. 

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích zasedání,
b) záznam o posouzení a hodnocení nabídek vypracovaný 

hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Rekon-
strukce sociálního zařízení ZŠ Františka Palackého Hodslavice“.

…duben, ještě tam budem… a opravdu jsme si dle pranos-
tiky za kamny po velikonoční sněhové nadílce ještě pobyli  a 
museli kvůli ní přeložit svoz velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu na 18. května- jediný volný víkendový termín svo-
zové firmy do prázdnin.  Na OÚ začala pracovat nová pracovni-
ce Bc. Lenka Burianová na místě pokladní a technickou správu 
posílili čtyři noví pracovníci v  rámci dotace z  ÚP na veřejně 
prospěšné práce. Jinak byl duben ve znamení výběrovek na 
zhotovitele zateplení MŠ a opravu sociálního zařízení ZŠ, více 
v článku o investicích.

4.4. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku 
Cyklostezka za účasti starostky, více o současném stavu pro-
jektu v článku Cyklostezka – příprava žádosti o dotace z ROP. 

9.4. - dopoledne proběhlo hodnocení výběrového řízení na 
zateplení MŠ, vítězem a realizátorem bude firma KAHIM Odry. 
Odpoledne zasedala po 53. rada obce (viz usnesení výše). 

11.4. – starostka se účastnila semináře pro starosty k energe-
tickým úsporám ve veřejných budovách a na veřejném osvět-
lení, pořádaném v Ostravě ministerstvy průmyslu a životního 
prostředí. 

15.4. – proběhla na OÚ kontrola realizace projektu Protipo-
vodňových opatření pracovníky Státního fondu životního 
prostředí a nezávislou auditorskou firmou, kontroloři byli s ad-
ministrací i realizací projektu spokojeni. Místostarosta se zú-
častnil schůzky akcionářů ASOMPO a.s. Večer na OÚ proběhla 
další schůzka zástupců spolků, podnikatelů, zastupitelů a ob-
čanů k vypracování strategického plánu obce.

16.4. – zasedla hodnotící komise k nabídkám na rekonstrukci 
sociálek v ZŠ, realizátorem opravy bude firma GEDOS, Nový Ji-
čín. Odpoledne  zasedala po 54. rada obce (viz usnesení výše).

18.4. – starostka se účastnila členské schůze Spolku pro ob-
novu venkova na krajském úřadě v  Ostravě. Místostarosta 
spolu se stavebním technikem projednávali se zástupci Města 
N.Jičín dodatek ke smlouvě o provozování skupinového vodo-
vodu.
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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

19.4. – ve spol. domě Klub důchodců přivítal jaro a krásně 
potěšit naše aktivní seniory přišly i děti z mateřské školky.

23.4. – proběhl v Ostravě seminář k tvorbě územního plánu 
pro starosty a pověřené zastupitele, kterým je za Hodslavice 
Ing. Marie Ježková.

25.4. – zasedalo v hasičské zbrojnici již po 16. zastupitelstvo 
obce viz usnesení výše.

26.4. – starostka se zúčastnila semináře k  plánování sociál-
ních služeb v regionu, který organizoval MěÚ Kopřivnice pro 
starosty všech okolních obcí a měst. Večer na sokolském hřišti 
děti a jejich doprovod upálili čarodějnici a definitivně přivítali 
jaro.

28.4. – jsme ve společenském domě hostili amatérský diva-
delní soubor novojičínského gymnázia. Komedie „Udělejte mi 
to znovu“ z prostředí plastické chirurgie dobře pobavila všech-
ny diváky, jejichž dlouhý potlesk byl studentům za skvělé vý-
kony hezkou odměnou. Vstupenky na toto představení dosta-
ly maminky všech žáků naší ZŠ i MŠ, škoda, že se jich nepřišlo 
podívat více.  

29.4. – za účasti starostky a místostarosty proběhlo místní 
šetření na podnět OÚ Hodslavice u chátrajícího objektu fir-
my Dileko (bývalé IVO na dolním konci kousek od hospody) 
za účasti stavebního statika, pracovnic stavebního úřadu MěÚ 
N.Jičín a likvidátora firmy. Statikem byla doporučena částečná 
demolice štítů a střechy objektu, kterou na náklady vlastníka 
provede stavební úřad N.Jičín. Na OÚ proběhla schůzka sta-
rostky, projektanta, projektové manažerky a stav. technika OÚ 
k dopracování podkladů k veřejné zakázce na zateplení ZŠ.

30.4. – starostka společně se zástupcem firmy KAHIM Odry 

podepsala smlouvu na provedení stavby - zateplení MŠ. Od-
poledne zahájili deváťáci realizaci projektu Extra třída – vytvo-
ření venkovního minihřiště pro malé děti (viz článek dále) na 
obecním pozemku u soutoku Tomanova potoka a Zrzávky na 
Dolním konci. Věřím, že je v jejich snažení podpoříte.

K 1. 4. 2013 vykonávalo práci na VPP (veřejně prospěšné prá-
ce) 6 mužů a 2 ženy. Muži pracují spolu s pracovníky technické 
správy obce, ženy při úklidových pracích v objektech ve vlast-
nictví obce.

Začátkem měsíce nás ještě potrápila poměrně velká sněhová 
nadílka. Po stání sněhu byl proveden sběr odpadků podél sini-
ce I/57 po celé délce průchodu naším katastrem a sběr v okolí 
místních komunikací a sběrných stanovišť na separovaný od-
pad. Následně bylo provedeno čistění všech chodníků v obci 
zametením a taktéž byly uklizeny některé uličky od posypové-
ho materiálu použitého v zimním období. 

V  areálu školního hřiště byla provedena náhradní výsadba 
3 ks líp za skácené zdravotně poškozené lípy, bylo nainstalo-
váno nové oplocení hřiště v  prostoru u dětských průlezek a 
shrabány větve a listí na travnatých plochách areálu. Stejně tak 
byla provedena náhradní výsadba 4 ks sloupovitých třešní u 
laviček za nákupním střediskem. Postřik proti růstu plevele byl 
proveden na Placu.

V prostoru za hasičskou zbrojnicí byla zbudována nová pří-
stupová komunikace k objektu hospodářské budovy s garáží, 
vyrobena a nainstalována byla nová vrata a železné dveře na 
tomto objektu, taktéž bylo provedeno shrabání a úklid celého 
areálu výletiště.

Z důvodu plánovaného zateplení objektu MŠ byl proveden 
výřez dřevin ze strany od školní zahrady, které by bránily stav-
bě lešení a prováděným pracím. Po dokončení stavebních 
prací bude provedena nová výsadba dřevin. Stejně tak byl 
proveden ořez dřevin v areálu fotbalového hřiště včetně ná-
sledného úklidu a zahrabání celého okolí hrací plochy.

V prostoru před budovou tělocvičny u ZŠ byl proveden roz-
voz zeminy  podél oplocení školy a závoz terénních prohlubní 
na pozemku před školní budovou.

Na sběrná stanoviště v obci byly nainstalovány kontejnery na 
BIO odpad.

V sobotu 18.5.2013 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.

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
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M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Investice a větší opravy letošního roku

V letošním schváleném rozpočtu obce jsou vyčleněny nema-
lé prostředky na investice a opravy obecního majetku. 

Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na zateplení a výmě-
nu oken na MŠ a stavba proběhne o prázdninách, spoluúčast 
projektu budeme hradit z rozpočtu obce. Rekonstrukce soci-
álního zařízení v  ZŠ hradíme celou z  rozpočtu obce, na tyto 
investice se žádné dotační prostředky získat nedají.

Získáme-li i dotaci na zateplení ZŠ, bude společně s  celko-
vou rekonstrukcí sociálek ve staré budově školy zahájena také 
o letních prázdninách. Na dofinancování zateplení školy bude 
muset obec požádat o bankovní úvěr. 

Následovat bude zateplení severní stěny a výměna zbývají-
cích starých oken na zdravotním středisku a také na poště. Ob-
noveno a doplněno bude oplocení kolem školy a dojde k re-
konstrukci poškozeného stropu tělocvičny. Tyto opravy budou 
také hrazeny z rozpočtu obce. 

Chystáme se také doplnit novými herními prvky minihřiště 
na Léše a vybudovat další malé herní plochy pro nejmenší za 
nákupním střediskem a na fotbalovém hřišti – to vše na zá-
kladě požadavků z Vámi vyplněných dotazníků loňského prů-
zkumu. Vybudování dětského hřiště za ZŠ odkládáme na příští 
rok z důvodu možného zateplování budov a znovu se na tuto 
investici pokusíme získat dotaci z MMR ČR nebo nadace ČEZ. 

Pokud získáme dotaci z OPŽP na provedení průzkumných 
hydrogeologických vrtů – možných budoucích zdrojů pitné 
vody, budeme tuto akci také letos realizovat. 

Zkrácený přehled investic a oprav níže v tabulce: 

Investice: celk.náklady
spolu-

účast % náklady obce

ZŠ-sociálky st. část 1 134 301 Kč 100% 1 134 301 Kč

ZŠ zateplení+okna 
 – dotace 10 000 000 Kč 50% 5 000 000 Kč

MŠ – okna, zateplení
 – dotace 2 700 000 Kč 49% 1 323 000 Kč

Hydrogeologické vrty 1 162 615 Kč 10% 116 261 Kč

Dětské herní prvky
 na veř. prostranství 250 000 Kč 100% 250 000 Kč

Opravy:

ZŠ: oplocení     70 000 Kč

 
oprava stropu 
tělocvičny     400 000 Kč

Zdravotní
středisko

okna bytů, 
chodby + 
vstupní dveře     150 000 Kč

 
zateplení se-
verní fasády     100 000 Kč

Pošta okna     70 000 Kč

Celkem     8 613 562 Kč

Koncem roku podáme žádost o dotaci na výstavbu chodníku 
na Mořkov (od křižovatky po konec Léchy) a pokud budeme 
úspěšní a obdržíme od SFDI dotaci, mohla by se stavba roz-
běhnout v příštím roce. 

V  příštím roce také začíná nové plánovací období EU a za-
tím není na státní úrovni známa jasná koncepce, ani pravidla 
rozdělení dotačních prostředků. Hlavním cílem obce bude 
řešení odkanalizování obce. Věřím, že se vláda přikloní k po-

žadavkům obcí a podpoří rozvoj venkova alespoň ve stejném 
rozsahu jako v tomto období. 

V rámci přípravy na další plánovací období vzniká strategický 
plán rozvoje obce, který bude podkladem a požadovaným do-
kumentem k žádostem o dotace EU. Děkuji všem – zástupcům 
spolků, zastupitelům, podnikatelům i občanům, kteří se na 
jeho tvorbě podílí, za jejich čas, nápady, zkušenosti a invenci.

M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Cyklostezka – příprava žádosti 
o dotace z ROP

Tak se nám projekt Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice blí-
ží ke zlomovému bodu a to k podání žádosti o dotace EU na 
její výstavbu z Regionálního operačního programu (ROP) Mo-
ravskoslezského kraje. Na jednání Svazku byly odsouhlaseny 
podíly spoluúčastí jednotlivých členů svazku na spolufinan-
cování projektu i následné údržby. Tyto podmínky jsou nyní 
předkládány zastupitelstvům obcí ke schválení. U nás byly od-
souhlaseny na dubnovém zasedání viz usnesení z 15. zasedání 
ZO výše.

Procent. podíly financování realizace projektu obcemi jsou 
určeny z 65% dle počtu obyvatel a z 35% dle délky trasy na 
katastru obce. U udržitelnosti jsme dodrželi odsouhlasený po-
díl na nájmu pozemků, který se mírně upravil viz tabulka níže.

N
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délka na území obce (km) 3,5 4 0,7 0,7 0,6

počet obyvatel (tis.) 24 1,7 2,5 0,6 0,7

Procentální podíl obcí na financování projektu  
Cyklostezka N.Jičín - Hodslavice

Realizace projektu 65 19 8 4 4

Udržitelnost - údržba po dobu 
5 let 45 28 10 10 7

V měsíci březnu a první polovině dubna probíhala intenzivní 
jednání se Správou železničních dopravních cest, státní orga-
nizace, o podobě Smlouvy o podmínkách realizace úprav dráž-
ního zařízení SŽDC - odstranění výhybky č. 4 v Hostašovicích. 
Každým dnem by měl být podepsán Dodatek č. 1 k Nájemní 
smlouvě, který řeší nájem pozemků (zejména pod železniční 
výhybkou č. 4 v prostoru železniční stanice Hostašovice), které 
nebyly předmětem původní Nájemní smlouvy. 

Podpis obou těchto dokumentů je zásadní pro možnost po-
kračovat v  odstraňování železničního traťového svršku, jeli-
kož zbývá dokončit snětí cca 350 m kolejí včetně výhybky č. 4 
v katastrálním území Hostašovice. Zbytek železniční trati je již 
odstraněn a pozemky jsou připraveny pro stavbu cyklostezky. 

Projekční kancelář CAD-PRO spol. s r.o., v současnosti dokon-
čuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stav-
bu cyklostezky. 

Pro toto stavební povolení je nutno zajistit podklady, které 
budou řešit veškeré majetkoprávní vztahy k pozemkům pod 
budoucí cyklostezkou. Z toho důvodu probíhají jednání s Čes-
kými drahami, a. s., a to jak ohledně nájmu pozemků v jejich 
vlastnictví, na kterých je plánována výstavba budoucí cyklos-
tezky, tak ohledně podmínek budoucího odkupu těchto po-
zemků. 

Paralelně se všemi těmito jednáními probíhá přípra-
va žádosti a nezbytných dokladů pro podání žádos-
ti o dotaci do programu ROP Moravskoslezsko - 1.1.2 
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O b e c  H o d s l a v i ce

Navrácení vysoušečů

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky ze školičky…

Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, 
výzva č.20: vyhlášení výzvy 15.4.2013 - 18.6.2013, aloka-
ce 50 mil.Kč, dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.  
Žádost o dotaci na stavbu cyklostezky a studie proveditelnosti 
je zpracovávána externě firmou ProFaktum, s.r.o. Předpokláda-
né stavební náklady na stavbu Cyklostezky Nový Jičín – Hosta-
šovice v délce cca 9 km jsou 30 mil. Kč, odhad celkových ná-
kladů projektu - 37 mil. Kč.  Doufáme, že se naše žádost bude 
podpořena a v příštím roce konečně započne  výstavba cyk-
lostezky.

Žádáme všechny spoluobčany, kteří mají zapůjčeny vysouše-
če k vysoušení vlhkého zdiva, aby je navrátili na obecní úřad 
z  důvodu inventarizace majetku. Jedná se o vysoušeče ve 
vlastnictví Obce Hodslavice a bývalé Charity Hodslavice.

OÚ Hodslavice spolu se spolky pořádá 
8. června 2013

DEN OBCE

Program:
16.00  zahájení
16.20  Fojti   (Hudební skupina vznikla v Poličné u Valaš-

ského Meziříčí v roce 2010. Dala si za cíl skládat a hrát vlast-
ní folkrockové písničky inspirované valašským a moravským 
folklórem. Kapela hraje v nástrojovém složení: akustická ky-
tara, housle, flétna, basa, elektrická kytara, bicí.)

Malé překvapení od klubu důchodců a kroužku 
 aerobiku Mgr. G. Mičkové

18.00  Swingový orchestr Bedřicha Pukovce 
20.00 No Problemmo (skupina vznikla v říjnu 2010, od 

listopadu 2012 nastoupil mladý bubeník Dominik Černoch 
– žák naší ZŠ)

Hry a soutěže pro děti, tradiční výstava drobného 
zvířectva.

Občerstvení zajištěno.

„Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.“
NAPOLEON BONAPARTE

Za „toto nenahraditelné dílo“ chceme všem maminkám poděkovat a malou kytičkou uvá-
zanou z básniček a písniček dětmi z mateřské i základní školy poblahopřát ke Dni matek.

Malá oslava se uskuteční v neděli 12. května od 14 hodin ve společenském domě. 
Všechny maminky i babičky jsou srdečně zvány. 

Komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá za obecním do-
mem ve dnech 8.6. – 9.6.2013 tradiční Místní výstavu drob-
ného zvířectva. Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 
8.6.. od 14.00 hod. do 19.00 hod., v neděli 9.6. od 8.00 hod do 
17.00hod.  Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných 
zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má 
vstup volný. Pro děti máme připravenou také jízdu na koni. 
Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich cho-
vech. Na Vaši návštěvu se těší hodslavští chovatelé.

Pe t r  Pa v l í k ,  Č S C H  H o d s l a v i ce

Pozvání na výstavu

Velké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě letošního 
maškarního karnevalu. 

Konal se: 6. 4. 2013 ve společenském domě 
Nákup pohoštění: Jitka Kyselá, Eliška Martiníková, Eliška 

Blablová 
Práce v  kuchyni při karnevalu: Eliška Blablová, Dana Kuděl-

ková a Míša Štamberská, Renata Býmová, Eliška Martiníková 
Prodej občerstvení: Renata Býmová, Leona Bartoňová, Míla 

Šebková 
Program: deváťáci s paní učitelkou Alenou Kulíškovou 
Tombola: ochotní a vstřícní rodiče = dárky a finance, příprava 

a rozdání učitelky MŠ 
Ozvučení sálu: Radek Martiník 
Výroba nových trnů na párky v rohlíku (původní zmizely ne-

známo kam): Ctirad Martiník 
Nájem a energie: obec Hodslavice 
Účast: celé rodiny i se svými příbuznými z okolí, plný sál 
Výsledek: veselé a šťastné děti, spokojení rodiče.
Co myslíte, stálo to za to ?.. Já myslím, že ano. 
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Mgr. Jan Juřica

Zprávičky ze školy…

V pátek 19. dubna vítali členové klubu důchodců opožděný 
příchod jara. Děti z  MŠ je přišly potěšit básněmi, písněmi a 
tanečky. Všechno si s radostí nacvičily a na své vystoupení se 
velice těšily. Na závěr svého vystoupení dostaly od babiček a 
dědečků sladkou odměnu.

První dubnový den byl nejen ve znamení velikonočních svát-
ků, ale také vskutku aprílového počasí, které připomínalo více 
svátky vánoční než jarní. Ale ani neobvyklá sněhová nadílka 
nemohla překazit řadu školních akcí.

Návštěva žáků osmé třídy na ÚP v Novém Jičíně - Martina 
Šmigurová

V  úterý 2. dubna navštívili žáci 8. ročníku Informační pora-
denské středisko Úřadu práce v Novém Jičíně, kde se zúčastnili 
besedy „Končíme povinnou školní docházku“. Pracovnice IPS 
Mgr. Jana Géryková osvětlila žákům činnost ÚP, seznámila je 
se situací na trhu práce okresu a s aktuální nabídkou a poptáv-
kou po pracovních silách. Nabídla žákům také individuální 
konzultace, jejichž náplní je poradenství k volbě povolání na 
základě posouzení jejich zájmů. Na závěr besedy žáci nahlédli 
do materiálů IPS, které charakterizovaly jednotlivá povolání a 
srovnávali své představy s realitou.

Mc Donald´s Cup 2013 – Mgr. Gabriela Mičková
Ve středu 17. 4. se žáci 1., 2. a 3. třídy (Býma Marek, Hutyra 

Jakub, Palušík Jakub, Horák Jan, Blabla Dalibor, David Martin, 
Hromádka Vojtěch, Kudělka Matěj, Mička Jonáš, Novák Lukáš, 
Vrána Robin) zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. 
V  Novém Jičíně na fotbalovém stadionu  ( umělé trávě)  se 
utkali s družstvy ze Starého Jičína a ZŠ Nového Jičína -Komen-

ského, Jubilejní a Dlouhé. Za deště a chladného počasí hoši 
odehráli čtyři zápasy, a i když se jim nepodařilo vyhrát, odnesli 
si cenné zkušeností do svých příštích fotbalových klání.

Děkuji za doprovod a trenérskou pomoc panu Josefu Turkovi.
Přírodovědná vycházka - Bc. Petra Pavlíková
Na čtvrtek 18. dubna byl ve školní družině připraven program 

– přírodovědná vycházka. Žáci sledovali jarní proměny příro-
dy. Cílem byla návštěva u chovatele pana Petra Pavlíka, kde 
nás čekal výklad o chovu králíků a jejich užitku pro člověka. 
Děti si mohly pochovat králíčky, morčátka i nahlédnou do pří-
bytku kuřátek. Byla radost sledovat, jak jim kontakt se zvířátky 
přináší radost. Vycházku jsme zakončili u Terezky Bartoňové, 
která se s námi podělila o radost z nového štěňátka. Děkujeme 
panu Pavlíkovi i paní Bartoňové za malé občerstvení.

Čarodějná noc - Bc. Petra Pavlíková
Pátek 19. dubna patřil ve školní družině mezi dlouho očeká-

vané. Děti se na přespání ve škole velmi těší. Nejprve nás če-
kaly čarodějné úkoly ke mlýnu Větřák, kde si děti vyzkoušely 
jízdu na koštěti, pavoučí závody, běh se svíčkou aj. 

Venku se vše noří do tmy tmoucí a naši nejmenší se nemo-
hou dočkat stezky odvahy. I když se po chodbách školy ozýva-
ly strašidelné výkřiky, všichni statečně nástrahám čarodějnic 
odolali.

Následuje strašidelná pohádka, při které již některým padají 
víčka. Po pohádce vše utichá a začíná se ozývat pravidelné od-
dechování. Trvalo to ale ………

A je tu sobotní ráno a s ním ranní rozcvička, čarodějné tvoře-
ní a malování na obličej. 
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S  úderem 9 hodiny pro nás nastává čas loučení. Přicházejí 
první rodiče a děti snad spokojené odcházejí domů. Děkujeme 
paní učitelce Martině Šmigurové, která se s námi akce statečně 
zúčastnila, starším žákyním za pomoc při přípravě a paním ku-
chařkám za upečení výborné bábovky na snídani.

Den Země a přijímací zkoušky na střední školy
22. dubna si žáci připomněli Den Země. Nejprve ve škole dis-

kutovali, vytvářeli informační plakáty či zjišťovali informace o 
znečištění ovzduší, odpadech či bateriích a poté šli ven, kde 
pomohli po zimě upravit okolí školy. Ve dnech 22. a 23. dub-
na probíhaly na středních školách písemné přijímací zkoušky. 
Snad se žákům deváté třídy bude líbit i na jejich budoucích 
nových školách a snad uplatní své vědomosti nabyté na naší 
škole. 

Okrskové kolo v McDonald‘s Cupu žáků 4. a 5. třídy
V pondělí 22. 4. 2013 na Den Země se naše fotbalové druž-

stvo žáků ze 4. a 5. třídy zúčastnilo po delší odmlce okrskového 
kola v minifotbalu žáků základních škol McDonald‘s Cupu ve 
Frenštátu p. Radhoštěm. Za nádherného slunečného počasí 
měřili své síly se stejně starými žáky ze ZŠ Frenštát Tyršova, Zá-
huní, Štramberk, Veřovice a Tichá. Družstvo, které tvořili Lukáš 
Merenda v brance, Matyáš Mička s Marianem Čípem v obraně 
a na dalších postech se střídali Jirka Mizera, Ondra Kašpárek, 
Jarda Hub, Adam Faluši, Danek Vahalík, Honza Hutyra, Ondra 
Fialka, Pepík Pítr a Radim Býma, odehrálo velmi vyrovnaný zá-
pas se žáky z Veřovic a získali remízou 0:0 jediný bod v turnaji. 
V dalších zápasech byl soupeř lépe vybaven technicky i fyzicky 
a naši hráči nebyli schopni skórovat a v turnaji se umístili na 6. 
místě.

Za zmínku stojí výborný výkon Matyáše Mičky v obraně, kte-
rý „uběhal celých 100 herních minut turnaje“ a brankáře Luká-
še Merendy, který vychytal spoustu gólových šancí soupeřů.

Musíme jen doufat, že naše fotbalové žáky jejich prvotní ne-
úspěchy neodradí a budou se více snažit na tréninku, aby se 
brzy vyrovnali svým vrstevníkům z okolních obcí, kteří hrají 
delší dobu. Naši mají situaci horší, nemají se od koho učit, co 
okoukat. Dříve se hráči v týmu přirozeně měnili – starší odchá-
zeli, mladší přicházeli. Dnes jsou všichni „noví“ a nemají se od 
koho učit a je na nich hodně poznat, že jim chybí zkušenost a 
fyzička. A jak všichni víme, jen trénink nestačí. Dříve kluci byli 
na hřišti pořád, do míče „čutali“ a hráli sami bez dospělých, bě-
hali, jezdili na kole. To se dnes neděje. Dnes děti na hřišti ve 
volných chvílích nenajdeme a to je škoda.

Třídní schůzky
23. dubna se konaly třídní schůzky. Na společném začátku 

v aule se rodiče dozvěděli od paní ředitelky o výsledcích do-
tazníkového šetření Pohoda, ve kterém žáci hodnotili svoji 
spokojenost na naší škole. Dalšími jistě příjemnými zprávami 
byly informace o chystané rekonstrukci sociálních zařízení ve 
škole a chystaném otevření školního klubu pro žáky druhého 
stupně, pokud o něj projeví dostatečný zájem. Paní zástupky-
ně seznámila rodiče s činností Sdružení rodičů a přátel školy. 
Poté následoval rozchod do jednotlivých tříd, kde se rodiče 
informovali o prospěchu a chování svých dětí.

Řemeslo má zlaté dno – Mgr. Jan Juřica
25. dubna žáci osmé třídy navštívili v Kopřivnici výstavu Ře-

meslo má zlaté dno, na které se seznámili s možnostmi svého 
dalšího studia. Na této akci představili své obory  např. VOŠ, 
SOŠ a SOU Kopřivnice, Střední škola technická a zemědělská 
Nový Jičín nebo Gymnázium a Střední průmyslová školy elek-
trotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm. Ukázky 
jednotlivých řemesel bylo doplněny řadou soutěží a třeba 
také prohlídkou vojenského vozidla Pandur. Že je o absolventy 
technických profesí opravdu zájem svědčí i účast významných 

firem našeho regionu - BROSE, s. r. o., Fonsil s. r. o., VOP s. p., TA-
TRA a. s., BIKE FUN International s. r. o., Visteon - Autopal s. r. o., 
MSV Metal Studénka a dalších. Partnerem akce je Úřad práce 
ČR, krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Kopřivni-
ce a Nový Jičín.

Čtení pomáhá – Bc. Kateřina Hubeňáková
Žáci 4. třídy se zapojili do projektu Čtení pomáhá, jehož cílem 

je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Děti si 
vyberou z nabízeného seznamu některou knihu a po přečtení 
vybraného titulu odpoví na pár otázek vztahujících se ke kni-
ze. Jestliže odpoví správně, získají 50 Kč, které mohou věnovat 
na různé charitativní projekty.

Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz
Dopravní výchova – Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 30. 4. jeli žáci 4. třídy do Nového Jičína na ZŠ Dlouhou na 

dopravní hřiště, aby získali průkaz cyklisty. Děti si vyzkoušely 
jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a vyřešily test ze zá-
kladních znalostí dopravních předpisů.

Letošní ročník biologické olympiády
Víte, co znamená pojem BENTOS a BENTÁL?
Tyto odborné termíny a spoustu dalších museli nastudovat 

žáci, připravující se do letošního ročníku olympiády. Tentokrát 
se celá soutěž nesla v duchu tématu Naše rybníky a život v 
nich. Každoročně žáci soutěží ve dvou kategoriích – D žáci 6. 
a 7. třídy, C v 8. a 9. ročníku. Ve školním kole své vědomosti 
srovnávalo celkem 18 žáků. V psaní znalostního testu, pozoro-
vání řas, poznávačce rostlin i živočichů soutěžili, aby nejlepší 
reprezentovali školu v okresním kole.

A jaké byly výsledky okresního kola?
Ve starší kategorii vítězka školního kola Dominika Kalicho-

vá pro nemoc nemohla soutěžit a kluci Roman Býma byl 21. 
a Ondřej Horák 23. V kategorii mladších byli žáci úspěšnější a 
pochvalu si zaslouží zejména šesťáci. Filip Hub, který byl 12., 
Jirka Mičulka byl 17., Vašek Kudělka 19. a sedmačka Kristýna 
Čípová 27. Děkujeme žákům za reprezentaci v této náročné 
vědomostní soutěži a věříme, že je velké nároky do budoucna 
neodradí a zapojí se i ročníku příštích.

Přechod u školy
Skupina ČEZ ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR a BESIP 

vybrala 70 rizikových přechodů, které by se díky grantu Nada-
ce ČEZ mohly správně osvětlit. Stačí, když pro ně budete hla-
sovat v letošním ročníku Vaší volby. Proto hlasujte na http://
www.cezregiony.cz pro osvětlení přechodu u naší základní 
školy. Zašlete odkaz všem, kdo budou ochotni také přidat svůj 
hlas. Děkujeme za pochopení, že některé projekty se bez Va-
šich hlasů neobejdou.. 

Extra třída v Hodslavicích buduje dětské hřiště  
- Mgr. Alena Kulíšková

Extra třída je nový program pro školy, se kterým přichází 
obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadač-
ním fondem Tesco. Je určen školám, které mají značku Rodiče 
vítáni, podporující kvalitní spolupráci a komunikaci s rodiči a 
otevřenost školy směrem k místní komunitě.

Extra třídou v Hodslavicích je 9. třída, která se pod vedením 
patrona (své třídní učitelky) pustila do přípravy a realizace pro-
jektu s pozitivním dopadem na život v obci.

Program reaguje na současnou situaci, kdy zajímavé aktivity 
žáků, jimž se věnují ve škole, často nijak nepřispívají k rozvoji 
místního života. Proto má program Extra třída za cíl motivovat 
školy k vytváření takových činností, kdy si žáci budou moci vy-
zkoušet situace, které pak uplatní v reálném životě.

V programu Extra třída žáci sami vymýšlejí, co chtějí změnit k 
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lepšímu v obci, kam chodí do školy a ve které často i žijí. Naši 
žáci na základě ankety pracovali na realizaci projektu s cílem 
vybudovat dětské minihřiště pro maminky s dětmi. V Hodsla-
vicích takové hřiště chybí.  Projekt žáci nazvali „Kdo si hraje, 
nezlobí“. Žáci v „Projektové kanceláři“ plnili kroky k naplnění 
projektu a ten byl schválen. Získali celkem 28 680,- Kč na poří-
zení herních prvků. Ve spolupráci s obecním úřadem se zapo-
jili do úpravy vybrané lokality a 30. dubna zde sbírali kameny, 
vysadili keře a začali s přípravou terénu. Na všechny práce na 
úpravě terénu sami nestačí, proto jim v příštím týdnu pomo-
hou pracovníci technické čety obce. Společně se budou snažit 
okolí upravit tak, aby hřiště bylo v příjemném prostředí mimo 
hlavní silnici. Budování bude slavnostně ukončeno 1. června, 
kdy bude hřiště předáno žáky 9. třídy do užívání dětem jako 
dárek k jejich svátku. Celé předávání bude spojeno se soutě-
žemi a hrami. 

Po dlouhé zimě máme malé zdržení, také přijímací zkoušky 
nám práci na realizaci mírně posunuly, ale my pevně věříme, 
že vše do Dne dětí stihneme.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace 

742 71 Hodslavice 300     556750140     reditel@zshodslavice.cz      www.zshodslavice.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice 

vyhlašuje 

mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy 
v Hodslavicích 

 

Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Hodslavice, na webových stránkách MŠ 
či ZŠ nebo požádat e-mailem (mshodslavice@seznam.cz), řádně vyplněnou 

doručit do MŠ Hodslavice 4. června 2013. 
 

     Přijímací řízení proběhne 
 

4. června 2013 
 v době od 10 do 12 h v budově mateřské školy 

 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
b. evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem  
c. potvrzení pediatra o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

 

V Hodslavicích dne 26. 4. 2013 

 

 

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy 

Věra Mičková, starostka T.J.

T.J. Sokol Hodslavice

VÝSLEDKY VOLEB do výboru TJ Sokol Hodslavice
na volební období 2013 - 2015 (valná hromada 8.3.2013)
starostka: Věra Mičková
místostarosta: Ing. Vlastimil Socha
jednatel: Eliška Janská
 další členové výboru: 
 Růžena Holeňová
 Dana Sulovská 
 Ing. Marie Ježková
 Hana Bačková
 Ing. Jaroslav Ježek
 Dana Kudělková
************************************************************ 
... uvítáme návrhy a nápady na další aktivity, které by po-

mohly rozšířit  a zpestřit činnost naší organizace
 a zároveň

HLEDÁME  CVIČITELKY A CVIČITELE,

KTEŘÍ BY BYLI OCHOTNI OBĚTOVAT SVŮJ VOLNÝ 
ČAS PRAVIDELNÉMU CVIČENÍ

a předávat radost ze cvičení ostatním cvičencům!

T.J. Sokol Hodslavice

Sokolský tábor

Oznamujeme, že se letos opět uskuteční sokolský tábor na 
Jičině u Nového Jičína v  termínu od soboty 29.6. do sobo-
ty  6.7.2013. Předběžní zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
556 750 237 (Eliška Janská), 732 320 788 (Irena Vytejčková). 

Petr Hub, prezident TC

TC Hodslavice :
Členské poplatky a brigádnická  

povinnost na rok 2013

Klubový poplatek činí: 
muži 150,- Kč + 600.- Kč záloha na brigádu
ženy 150,- Kč + 200,- Kč záloha na brigádu
studenti 150,- Kč  bez zálohy na brigádu
důchodci 150,-Kč  bez zálohy na brigádu
žáci  100,- Kč  bez zálohy na brigádu 
Brigádnická povinnost je stanovena takto:
muži:  6 hodin       ženy:  2 hodiny
za každou odpracovanou hodinu vracíme po skončení hrací 
sezóny 100,- Kč z vybraných záloh na brigádu (pouze muži a 
ženy)
studenti a důchodci:  4 hodiny

Každý člen TC je povinen si splnit brigádnickou povin-
nost a zajistit zápis o splnění do přehledu brigád u prezi-
denta TC.

Klubové poplatky a zálohy na brigádu je možno uhradit v 
hotovosti v prodejně drogerie u paní Hubové,  Hodslavice 69,  
nebo u prezidenta TC pana Huba na téže adrese.
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Nečlenům TC Hodslavice účtujeme částku 100,- Kč za jednu 
hodinu hry jako poplatek za využívání kurtů.                                                                                             

Každý člen prezidia TC je oprávněn vybírat od nečlenů popla-
tek za pronájem.

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

Fotbalová sezóna je opět tady!!!
V  měsíci dubnu se opět naplno rozjela fotbalová sezóna, 

která začala až od druhého kola, neboť domácí zápas proti 
Ženklavě byl kvůli nepříznivým podmínkám a sněhu odložen 
na 8. 5. A tak jsme se prvního utkání dočkali až v sobotu 20.4,  
když jsme zajížděli do Vlčovic - Mniší. Hned v  úvodu utkání 
byli daleko nebezpečnější domácí, avšak několik vyložených 
šancí nedokázali proměnit také díky dobrým zákrokům Libora 
Kudělky. Drtivý tlak domácích jsme přečkali a ve 27. minutě 
jsme se radovali z  gólu, když se z  rychlého protiútoku trefil 
Vašek Minář. Do poločasu se skóre neměnilo a vedli jsme 0:1. 
Do druhé půle jsme vstoupili stejně jako do první, domácímu 
celku jsme dovolovali vytvářet si mnoho gólových příležitostí, 
ovšem ani jedna z nich neskončila v naší brance. V 82. minutě 
se výborně uvolnil střídající Lukáš Segeťa, který připravil gó-
lovou šanci pro Honzu Mičku, který nezaváhal a ustanovil tak 
konečný výsledek na konečných 0:2. 

Hned v neděli, odstartovali svou soutěž i žáci, kteří doma při-
vítali celek ze Starého Jičína. Utkání bylo vyrovnané, šancí na 
obou stranách přibývalo, k naší smůle jsme trefovali konstruk-
ci branky a po poločasu bylo skóre 0:2 pro hosty. Ve druhém 
poločasu jsme střeleckou smůlu protrhli. Bohužel žáci podlehli 
Starému Jičínu 1:4. Ale z gólu po krásné akci se radoval Adam 
Faluši.

V  sobotu 27. dubna hrála obě dvě mužstva. Žáci ode-
hráli svůj druhý zápas v  sousedních Hostašovicích.  
A zápas nabídl to, co se od derby čeká. V úvodu utkání jsme 
se ujali vedení, když po rychlé akci a pohotovém zakončení 
se trefil Adam Vahalík. Bohužel jsme si vedení dlouho neužili, 
domácí Hostašovice zabraly a podařilo se jim srovnat, ba do-
konce navýšit vedení na 3:1. Toto vedení trvalo až do poloča-
su.  Druhá půle nabídla výborný fotbal a to, co k němu patří. 
Domácí tým se snažil udržet a navýšit své vedení, ovšem po 
chybě se do trháku dostal Adam Vahalík a snížil na 3:2. Domácí 
tlačili čím dál tím víc. Po jejich šanci, kterou jim zmařil dobře 
chytající Pavel Krutilek, se zrodil rychlý protiútok. Po výkopu 
se opět k míči dostal Adam Vahalík a svým třetím gólem a prv-
ním hattrickem srovnal na konečných 3:3! Žáci tak vybojovali 
historicky první bod a za bojovný výkon je potřeba poděkovat 
všem hráčům!

Na muže čekal nejtěžší soupeř a lídr tabulky, tým z Trojanovic 
– Bystrého, který v předchozím kole převálcoval Lubinu 11:2!!! 
Úvod utkání byl z obou stran opatrný, ani jeden z celků nechtěl 
udělat chybu. Šance na sebe ovšem dlouho čekat nenechaly 
a hosté začali být nebezpečnější. Z toho také vyplynul jejich 
úvodní gól, který byl pro hosty „šťastný“, když po natrefení 
obránce se balón ocitl v naší bráně.  I my jsme dokázali hostují-
cí obranu potrápit, ale nepodařilo se nám vstřelit gól. To ovšem 
neplatilo pro hostující mužstvo, které do poločasu střelilo ještě 
jednu branku, a tak se do kabin šlo za stavu 0:2 pro Trojanovice 
– Bystré. Dříve než začala druhá půle, byl na hřišti slavnostní 
ceremoniál a hráči FK Hodslavice pogratulovali dodatečně tre-
néru Pavlu Kudělkovi k jeho životnímu jubileu. Druhý poločas 
byl vyrovnanější.  Avšak k naší smůle jsme se moc k zakončení 
nedostávali, a když už ano, tak se nepodařilo míč do brány do-
tlačit. Když se blížil konec zápasu, otevřeli jsme obranu a veš-
keré síly jsme vrhli do útoku s vidinou pokusit se o snížení, ba 

i o vyrovnání. To se nám bohužel nepovedlo a v závěru jsme 
dostali ještě dva góly. Konečný výsledek byl tedy 0:4.

Muži

Datum Čas Domácí Hosté

13.4 16:00 FK Hodslavice Ženklava :

20.4 16:00 Vlčovice - Mniši B FK Hodslavice 0:2

27.4 16:00 FK Hodslavice Troj. - Bystré 0:4

5.5 10:15 Žilina FK Hodslavice :

11.5 16:00 FK Hodslavice Lubina :

19.5 16:30 Rybí FK Hodslavice :

25.5 17:00 Mořkov B FK Hodslavice :

2.6 17:00 Straník FK Hodslavice :

8.6 17:00 FK Hodslavice Veřovice B :

15.6 17:00 Tichá B FK Hodslavice :

Žáci

Datum Čas Domácí Hosté

21.4 10:00 FK Hodslavice Starý Jičín 1:4

27.4 14:00 Hostašovice FK Hodslavice 3:3

1.5 10:00 FK Hodslavice Nový Jičín :

5.5 10:30 FK Hodslavice Skotnice :

8.5 10:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :

10.5 16:30 Bernartice n. O. FK Hodslavice :

17.5 17:15 Nový Jičín FK Hodslavice :

26.5 10:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :

29.5 17:00 Skotnice FK Hodslavice :

9.6 10:00 FK Hodslavice Hostašovice :

13.6 17:00 Starý Jičín FK Hodslavice :

Více informací naleznete na internetových stránkách  
http://www.fotbal-hodslavice.webnode.cz/

Velikost reklamy ČB tisk Barevný tisk

A4(celá strana) 1 000 Kč 3 000 Kč

A5(1/2 strany) 500 Kč 1 500 Kč

A6(1/4 strany) 300 Kč 1 000 Kč

A7(1/8 strany a 
menší)

200 Kč -

Uvedené ceny jsou s DPH  
Slevy: 
 - pro firmy se sídlem v Hodslavicích ve výši 25% 
 - při opakované inzerci (3 a více) ve výši 25% 
Úlevy:  
pro spolky, organizace a pro OSVČ a firmy s provozovnou 

v   Hodslavicích - 1 inzerát velikosti A6 zdarma jednou za 
čtvrtletí 

  

Ceník komerční inzerce
platný od 10.4.2013
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KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků pouze z kvalitních 
 materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, impregnace 
proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání, pískování a montáž písma (zlacení, stříbření, 
barvení)
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 
i  žuly

- zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma!
- odvádíme profesionální práci již víc než 12 let !!!

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

Nejlepší ceny kamenických prací 
i žulového materiálu!

 

Restaurace Jalovčí Hostašovice
Mobil 605 844 597

Provozní doba:

PONDĚLÍ – zavřeno
ÚTERÝ – PÁTEK  15.00 – 22.00
SOBOTA – NEDĚLE  14.00 – 22.00

Nabízíme:
• pivo Radegast
• Radegast Birell
• pivo Svijany 11°
• točená kofola
• ovocný pohár

Ø    Plazma TV (sportovní přenosy)
Ø Na objednávku 24 hodin předem Vám rádi

 připravíme:
 • pečená kolena
 • pečená žebra 
 • živáňskou 

 

 

................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................
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Životní jubilea našich spoluobčanů v květnu 2013:

50 let Ivana Palacká • Jarmila Lipinská

55 let  Milena Palacká

60 let Stanislava Šimková • Jarmila Kudělková

 Jiří Zbořil

65 let Pavla Bařinová • Jaroslava Sekerová

70 let Anna Seitzová • Milada Kellerová

75 let František Prousek • Věra Býmová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V  březnu se narodila Vendula Dvořáková a Klára Jablon-
ská. V dubnu se narodil Matyáš Ondřejík. Vítáme narozené 
děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v na-
stávajícím životě.

V dubnu jsme se rozloučili s panem Blažejem Krutilkem.

autorka: Ludmila Kotalová, 3. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

McDonald‘s Cup, 1. - 3. třída ZŠ McDonald‘s Cup, 4. - 5. třída ZŠ

Pálení čarodejnic, 26.4.2013 Pálení čarodejnic, 26.4.2013

Dění v obci ve fotografiích


