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ÚVODNÍ

V

ážení spoluobčané,
rád bych Vás na stránkách zpravodaje seznámil
s projekty, které má obec zpracovány, popřípadě které se
chystají k realizaci. Jistě největší zájem budí plánované
odkanalizování obce. K tomuto záměru byl vypracován
firmou Avona z Nového Jičína projekt, nutný pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí bylo
vydáno stavebním úřadem MěÚ v Novém Jičíně dne 6.
1. 2011. Další kroky při postupu realizace odkanalizování obce budou podmíněny rozhodnutím zastupitelstva a
finančními možnostmi obce. Celkové náklady plánované
akce byly vyčísleny na 157 mil. Kč. Realitou je, že v letošním roce nebyla Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášena
výzva k předkládání žádostí ke krytí nákladů souvisejících
s realizací kanalizace a podle poslední informace MZE ČR,
nebude vyhlášena ani do konce dotačního období 20072013. Financovat tak nákladnou akci bez dotací není v reálných možnostech rozpočtu obce.
Další akcí připravenou k realizaci v letošním roce je
projekt Protipovodňová opatření obcí Novojičínska, kterého je naše obec garantem a do jejíž 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 zpracováním digitálního povodňového plánu, s instalací měřiče hladiny na vodním toku
Zrzávka, s instalací srážkoměru v prostorách obecního
úřadu a vybudováním bezdrátového rozhlasu v obci a vzájemnému propojení všech těchto prvků sloužících k včasnému vyrozumění obyvatel o hrozícím nebezpečí.
Na MŽP ČR je odevzdána žádost o dotaci z dotačního
programu Zelená úsporám na stavební úpravy mateřské
školky, které by měly obsahovat provedení zastřešení objektu sedlovou střechou, výměnu oken a zateplení obvodového pláště budovy s náklady 6 348 tis. Kč.
Další projekty, které má obec zpracovány:

SLOVO
- studie provedení stavebních úprav prostranství kolem
sochy Františka Palackého s celkovými náklady 1,9 mil.Kč,
- dětské hřiště v prostoru za nákupním střediskem s nákladem na realizaci ve výši 439 000,-Kč
- studie vybudování nových šaten na fotbalovém hřišti,
včetně ČOV a nových přípojek inženýrských sítí s nákladem
7 mil.Kč.
- výměna oken, zateplení objektu ZŠ s nákladem 15,8
mil.Kč.
Vypracování všech výše uvedených projektů a studií
bylo zadáno bývalým vedením obce, avšak nebyly podány
žádosti o dotace z EU fondů. Nyní již na tyto projekty nejsou a zřejmě do r. 2013 nebudou vypsány EU dotace, a
tudíž je jejich realizace podmíněna finančními možnostmi
obce a získáním méně výhodných dotací krajského úřadu,
ministerstev a dalších subjektů (ČEZ apod.).
Neskládáme však ruce do klína. V rámci možností
rozpočtu obce se pokusíme realizovat alespoň část plánovaných akcí a menší záměry. V měsíci lednu jsme podali
žádost o dotaci z Nadace partnerství , ke krytí nákladů výsadby stromů a keřů v lokalitě podél chodníku Na Kůt. Tato
výsadba je plánována na pozemku manželů Turkových (za
jejich souhlas jim tímto děkujeme), a měla by sloužit jako
clona proti sněhovým závějím, které se každou zimu tvoří
na přilehlém chodníku. Neúspěšně jsme žádali Ředitelství silnic a dálnic o instalaci zásněžek v této lokalitě, kdy
dle jejich sdělení se nejedná o problematický úsek.
Dále byla podána žádost na KÚ Moravskoslezského kraje
na provedení rekonstrukce ,,Placu‘‘ s vyčíslenými náklady
na realizaci ve výši 860 tis.Kč, kde jsme oproti původnímu
projektu upustili od provedení některých prací z důvodu
jejich vysoké finanční náročnosti tak, aby dofinancovaní
z obecního rozpočtu bylo realizovatelné. V projektu revitalizace ,,Placu“ se počítá se skácením lípy, která je dle
odborného posudku ve špatném zdravotním stavu a hrozí nebezpečí zranění osob při pádu větví, či rozlomením
kmene.

Taktéž byla zaslána žádost o dotaci z dotačního titulu
Oranžové hřiště na výstavbu dětského hřiště s prvky
fitness, jak pro děti, tak pro dospělé v prostoru za ZŠ.
Akce by se měla realizovat částečně svépomocí pracovníky pracovní čety OU. V jednání je také možnost rozšíření
parkoviště u zdravotního střediska a zbudovaní parkoviště
pro vozidla v prostoru nad evangelickým hřbitovem. Pokračovat by měla jednání k tvorbě nového územního plánu
obce, jehož zadání bude vypracováno až v roce 2012, po
vyhlášení dotací na tvorbu územních plánů Ministerstvem
pro místní rozvoj.
Dále bude potřeba vybudovat počítačovou síť v ZŠ, odhad nákladů cca 100tis.Kč a dovybavit MŠ pro otevření 3.
oddělení – cca 70tis.Kč.
Čeká nás také budování cyklostezky na místě zrušené
železniční trati, ale k tomuto projektu se musí nejprve vyjádřit zastupitelstvo obce na 3. zasedání. Nyní probíhá jednání se Správou železničních dopravních cest o převodu
pozemků pod tratí na obce, v jejichž katastru tyto leží.
Společně se zástupci obcí Hostašovice, Mořkov , Životice
u N.J. a města Nového Jičína bude pokračovat jednání o
společném dalším postupu v brzké realizaci tohoto projektu. Více se dozvíte na 3. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 17. února od 17:00 hod. v hasičské
zbrojnici . Srdečně Vás na něj zveme.
Trvalou snahou vedení obce bude využití všech možných
dotačních titulů k realizací akcí, které povedou ke zlepšení
podmínek života v obci.
Martin Repta, místostarosta
USNESENÍ
z 3. zasedání rady obce konané dne 11.1.2011
na OÚ Hodslavice
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) žádost o zateplení ambulance praktického lékaře na
zdravotním středisku v Hodslavicích čp. 400 (na náklady
žadatele),
b) uspořádání humanitární sbírky starého ošacení ve spolupráci Obce Hodslavice s Diakonií Broumov a uveřejnění
výzvy v březnovém zpravodaji a místním rozhlase,
c) vydání vnitřního pokynu č. 1/2011 k výdeji známek na
popelnice a k prodeji popelnic na rok 2011.
II. Rada obce z a m í t á
a) požadavek Probační a mediační služby Nový Jičín na
vykonání obecně prospěšných prací.
III. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) starostce obce podepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Nový Jičín pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků – doba trvání do 31. 3. 2015
(1500 Kč za každý oznámený přestupek k projednání),
b) stavebnímu technikovi a místostarostovi – provést dne
21. 1. 2011 šetření na parcele č. 1365/4 k.ú. Hodslavice
z důvodu vypracování návrhu na rozdělení parcely – záměr prodeje části parcely na základě podnětu společenství
vlastníků domu čp. 441,
c) starostce obce podat žádost o dotaci na rekonstrukci
návsi v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011,
d) starostce obce podat žádost o grant v grantovém řízení „Oranžové hřiště pro rok 2011“ (dětské hřiště za ZŠ),
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e) stavebnímu technikovi prošetřit vlastnictví budovy na
sokolském hřišti a pozvat zástupce Sokola na další jednání
rady obce dne 27. 1. 2011,
f) starostce obce podepsat Dohodu o umístění technologie pro distribuční bod bezdrátové sítě s firmou WIFI-Net,
Michal Chromý, Nový Jičín.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) žádost p. Jana Tomana, Hodslavice čp. 359 na řešení
situace na římskokatolickém hřbitově - vyčerpání studní,
obnovení drenáže a vysvětlení výše poplatků za nájem
a údržbu hrobového místa,
b) kontrolu usnesení rady obce č. 2 a usnesení zastupitelstva obce č. 2,
c) návrh rozpočtu na rok 2011 a návrhy podání žádostí o
dotace na plánované projekty,
d) informace o převodu nemovitostí:
platné převody pozemků parc. č. 450 a 448/5 a bezúplatný převod budovy bez čísla popisného – polygonální
stodola (Fojtova stodola) a pozemku parc. č. 448/3 – nebudou realizovány, vlastníci upustili od záměru převodu,
e) informace o záměru prodeje obecního bytu obálkovou metodou, výběr z nabídek proběhne na zasedání rady
obce č. 5 dne 8. 2. 2011,
f) žádost o povolení motoristického podniku Mezinárodní
Mistrovství ČR v rally 2011 dne 25. 3. 2011 v souvislosti
s rychlostní zkouškou Nový Jičín (Straník) – Lešná – rada
obce nemá námitek proti uskutečnění rally,
g) oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou
potřebu (volné vyústí) ve správě Obce Hodslavice do vod
povrchových do termínu 31. 12. 2011,
h) podnět k projednání užívání sokolského hřiště,
i) žádost o dotaci na akci „Řemeslo má zlaté dno“,
j) řešení stížnosti vedoucí učitelky MŠ Dagmar Martiníkové na volný pohyb psů po areálu MŠ – zasláním výzvy majitelům identifikovaných psů a opravou oplocení areálu MŠ,
k) účast obce na informační schůzce k projektu budování
komunitní školy „Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“,
l) vypracování dotazníku k rozvoji obce.
Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starosta obce
Martin Repta v.r.
místostarosta obce
USNESENÍ
z 4. zasedání rady obce konané dne 27.1.2011
na OÚ Hodslavice
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 4,
b) podmínky pro výběr kupce bytu č. 8 v Hodslavicích čp.
442 obálkovou metodou – dodání ceny písemně s uvedením konkrétní částky v zalepené obálce,
c) možnost výkonu veřejné služby osobou pro potřebu
obce,
d) pořízení kamerového systému pro veřejné prostory
v obci a umístění informačních tabulí o monitoringu,
e) finanční příspěvek Občanské poradně Nový Jičín (Censtrana 2

trum pro zdravotně postižené MSK, o. s., Ostrava) ve výši
2 000 Kč.
II. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) místostarostovi jednat s SD Jednotou Nový Jičín o podmínkách odkupu pozemku parc. č. 454 zahrada – 324 m2,
b) starostce obce podepsat smlouvu s firmou network24
s.r.o., Životice u Nového Jičína 194, ohledně umístění technického zařízení (internet) na části budovy vodojemu,
c) starostce obce jednat s firmou ing. Vladislav
Ludík,
Tylovice
2027,
Rožnov
p.
R.,
o podmínkách smlouvy o užívání části budovy vodojemu
(zařízení - internet),
d) starostce obce podat žádost o příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
s Úřadem práce v Novém Jičíně,
e) starostce obce podepsat dohodu/smlouvu o zajištění
veřejné služby osobou pro potřebu obce Hodslavice,
f) místostarostovi koordinovat výkon veřejné služby,
g) stavebnímu technikovi zjistit skutečnosti a prověřit žádost manželů Michaely a Jaroslava Pácových, bytem Hodslavice čp. 166,
h) místostarostovi zaslat výzvu Muzeu Novojičínska k posouzení zdravotního stavu lip před rodným domkem Františka Palackého,
i) místostarostovi řešit náměty komise životního prostředí.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu splnění úkolů usnesení rady č. 3,
b) informaci o výsledku šetření na parc. č. 1365/4 k.ú.
Hodslavice - Společenství vlastníků domu čp. 441 nesouhlasí s rozdělením a odkoupením části pozemku, podají
novou žádost na odkoupení pozemku,
c) informaci ing. Rašky z MěÚ Nový Jičín o současném
stavu záměru vybudovat cyklostezku (železniční trať
Hostašovice – Nový Jičín-horní nádraží) s tím, že je nutné,
aby obce projevily zájem a vytvořily svazek obcí – bude
projednáno na zasedání zastupitelstva obce 17. 2. 2011,
d) návrh rozpočtu na rok 2011,
e) plán investičních akcí na rok 2011,
f) informaci stavebního technika, že vlastníkem budovy
šaten na sokolském hřišti je TJ Sokol Hodslavice
g) zájem TJ Sokol Hodslavice o spolupráci ve správě hřiště s obcí – návrh spolupráce předloží TJ Sokol Hodslavice
k projednání na zastupitelstvu obce 17. 2. 2011,
h) nabídku Obce Sedlnice ohledně zajištění úkonů spojených s výrobou a zpracováním internetového vysílání zpravodajství obce – neakceptuje ji,
i) nabídku firmy DARUMA spol. s r.o. na pokračování prezentace obce na multimediálním informačním panelu v
Rožnově pod Radhoštěm za 24 tis.Kč bez DPH po dobu 3
let - neakceptuje ji,
j) žádost ing. Aleny Fuňakové, bytem Hodslavice čp. 312,
o odkup části obecního pozemku parc. č. 1795/1 – rada
obce nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku,
k) rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu ŽP
ČR, Praha, na spolufinancování projektu „Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska“,
l) žádost p. Františka Rumla, bytem Kunín čp. 261, o pronájem veřejného prostranství (pouť, hody, slavnosti),

m) žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice o poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč na revitalizaci dřevěného
kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích – předává k projednání
zastupitelstvu obce,
n) žádost o finanční příspěvek Občanské poradny Nový
Jičín (odborné sociální poradenství),
o) podání žádosti o grantovou podporu v Nadaci Partnerství – výsadba aleje na „Kůtě“ ve výši 20 000 Kč,
p) souhlas se zřízením sjezdu na místní komunikaci z
parc. č. 1673/15 přes parc.č. 1673/16 a 1673/13 pro manžele Kudělkovy, Krhová 478, Val. Meziříčí,
q) záměr zřízení zpevněné plochy pro parkování za evangelickým hřbitovem,
r) náměty ze zasedání komise životního prostředí,
s) žádost JSDH Hodslavice o provedení údržbových prací
v hasičské zbrojnici pracovníky obce.
IV. Rada obce d á v á p o d n ě t ZO
K doplnění pravidel používání prostředků z Kulturního
fondu Františka Palackého, které byly schváleny usnesením zastupitelstva obce č. 12 dne 15. 12. 2004 takto:
v bodu 3) Fond bude používán na financování těchto účelů: doplnit další bod f) na obnovu kulturních
památek v obci Hodslavice.
Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starosta obce
Martin Repta v.r.
místostarosta obce
Rozpočet obce loňský versus návrh letošního
Koncem ledna se na obci sešel finanční výbor, členové
komise pro územní rozvoj, plánování a investice, ekonomka a starostka k projednání návrhu rozpočtu na rok 2011.
Návrh rozpočtu vychází z běžných a odhadnutelných příjmů (daně, výnosy z místních poplatků atd.) a z provozních
výdajů loňského roku, s ohledem na nutné výdaje dané
smlouvami, splátkami úvěrů a dalšími závazky (odstupné
apod.). Rozpočet je schodkový a rozdíl mezi příjmy a výdaji
je pokryt zůstatkem minulých let a přijetím úvěru.
Níže se můžete se podívat na stručnou bilanci loňského
roku a návrh pro letošní rok:
PŘÍJMY

2010
v tis. Kč

v tis. Kč

poč.stav na běžném účtě

1 280

2 886

stav na účtě povodňového fondu

8 162

1 940

10 986

10 655

místní a správní poplatky

854

883

z daní z nemovitostí

542

520

neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu

658

660

dotace z úřadu práce (veř.prospěšné
práce)

191

z daní

neinvest.dotace - žáci
dotace na povodňové opravy
investiční dotace na mosty po povodni
dotace na volby

35
28 180
8 738
57

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

400

392

příjmy ze služeb

609

206

příjmy z prodeje majetku
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2011

1 358
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PŘÍJMY pokrač.

2010

příjmy z úroků
převody z rozpočtových účtů
ostatní příjmy

2011
8

192

147

3. zasedání

17.2.2011

čtvrtek

17:00

55

55

4. zasedání

14.4.2011

čtvrtek

17:00

1 500

5. zasedání

16.6.2011

čtvrtek

17:00

6. zasedání

18.8.2011

čtvrtek

17:00

přijetí úvěru na 1.splátku Spol.domu
příjmy celkem

Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2011

8

62 305

19 852

2010

2011

7. zasedání

13.10.2011

čtvrtek

17:00

v tis. Kč

v tis. Kč

5

10

8. zasedání

15.12.2011

čtvrtek

17:00

87

87

VÝDAJE
silnice
provoz veřejné silniční dopravy
pitná voda

161

odvádění a čištění odpadních vod (+PD
kanalizace)

548

780

2 758

2 200

25

26

289

257

sportovní zařízení (provoz sportovišť)

61

44

ostatní tělovýchovná činnost

43

92

bytové hospodářství

123

115

nebytové hospodářství

673

262

veřejné osvětlení

449

459

8

20

základní školy (provoz ZŠ+MŠ)
činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury (dot.spolkům, aj.)

pohřebnictví
územní plánování (příprava úz.plánu)

117

komunální služby

767

541

1 066

1 040

5

10

sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
požární ochrana - dobrovolná část

234

183

zastupitelstva obcí (platy
zastupitelů,odstupné)

1 497

1 960

činnost místní správy - provoz OÚ

4 585

4 222

obecné příjmy a výdaje z finančních
operací - úroky

191

100

převody fondům (soc.fond)

192

147

opravy povodně

271

čerpání dotace povodňový fond
povodňové opravy - dotace

6 221

1 940

27 208

povodňové investice - dotace

8 092

ostatní fin.operace

72

75

Společenský dům - 1. splátka

1 500

rezerva na opravy a investiční akce

1 992

splátky úvěru
výdaje celkem

1 770

1 790

57 518

19 852

Finančním výborem projednaný kompletní návrh rozpočtu pro rok 2011 najdete na kamenné i elektronické úřední
desce obce a bude předložen ke schválení na 3.zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat v hasičské zbrojnici dne 17.2.2011 od 17:00 hodin.
Srdečně Vás tímto na zasedání zastupitelstva, za celé vedení obce, zvu.
Pavla Adamcová, starostka
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Co se dělo v obci
Nový rok jsme začali řadou jednání s vlastníky Fojtovy
stodoly o přislíbeném převodu na obec. Bohužel jsme neuspěli. V úsilí získat dotace na opravu „Placu“ a vybudování
zábavního hřiště za školou snad budeme úspěšnější…
3.1. Proběhlo jednání starostky a místostarosty s p. Jindrou Kudělkou o provozování vodovodu v obci a budoucích
změnách a nutných investicích.
5.1. Starostka podepsala spolu s paní Vojtěškou Krumpolcovou kupní smlouvu na Společenský dům Charity. Proběhla obhlídka technického stavu
společenského
domu
stavebním
technikem.
Dále proběhla jednání o projektu Protipovodňová opatření
s projektovým manažerem OÚ Šenov.
6.1. Na obecním úřadě se na 1. zasedání sešla komise
pro životní prostředí.
7.1. V době bohoslužby byla vykradena fara římskokatolické církve.
9.1. V evangelickém kostele se za účasti duchovních
evangelické a římskokatolické církve, zastupitelů obce a
občanů obou vyznání, konala ekumenická bohoslužba.
11.1. Uskutečnilo se 3. zasedání rady obce (usnesení v
tomto Zpravodaji).
13.1. Účast starostky a předsedkyně komise pro kulturu,
vzdělávání, sport a propagaci obce p.Kulíškové na veletrhu
Regiontour v Brně, spolu s vedením obce Mořkov a Životice.
14.1. Účast starostky a místostarosty na dnu otevřených
dveří ve studiu TV-mikroregiony v Sedlnicích. Jednání starostky se zástupci Charity o zabezpečení sociálních služeb
pro občany Hodslavic asistenční a pečovatelskou službou.
Účast místostarosty na informační schůzce k budování cyklostezky na MěÚ v Novém Jičíně.
17. 1. a 21.1. Jednání starostky, zástupců ZŠ, MŠ a p.Kojetínské o možném rozšíření MŠ o další oddělení a možných alternativách (viz. Oznámení dále ve zpravodaji)
18.1. Přípravné práce k podání žádosti o dotaci na dětské
hřiště za ZŠ. Jednání starostky o možnostech dotací a rozvoje obce s p.Janků, spolupracovníkem Evropské rozvojové banky. Jednání se zástupci fy Daruma - nabídka obci na
propagaci na informačním kiosku v Rožnově p.R.
19.1. Podání žádosti o grantovou podporu v projektu Nadace Partnerství - výsadba aleje podél chodníku na Kůtě.
20.1. Podpis smlouvy s firmou WIFI Net. - bezdrátový
Internet - umístění zařízení na ZŠ (internet zdarma) a na
stožáru na Dolním konci. Informační schůzka k projektu
„Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“
za účasti pracovníků ZŠ, zastupitelů, členů komisí obce a
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manažera projektu Mgr. Goldy z Bartošovic, k budování komunitní školy.
24.1. a 26.1. Pracovnice obce vybíraly poplatky za hrobová místa na obecním úřadu v Hostašovicích.
25.1. Jednání finančního výboru a členů komise pro investice a ekonomky obce (která vše předchystala) k sestavení rozpočtu obce na r. 2011 (zpráva ve zpravodaji).
V evangelické modlitebně v Mořkově se za účasti duchovních evangelické a římskokatolické církve, místostarosty
M.Repty, zastupců obcí Mořkov a Životice a občanů obou
vyznání, konala ekumenická bohoslužba.
26.1. Vkladem do katastru nemovitostí přešel do majetku
obce Společenský dům Charity. K fyzickému předání majetku dojde v průběhu února.
26.1.- 28.1. Zpracování a odeslání žádostí o dotace na
dětské hřiště a opravu „Placu“ stavebním technikem a starostkou.
27.1. Jednání starostky a místostarosty o projektu Protipovodňová opatření - se starosty Životic a Veřovic. Odpoledne se uskutečnilo 4. zasedání rady obce za přítomnosti
pracovníků MěÚ NJ - informace k budování cyklostezky
(usnesení ve zpravodaji).
Informace z mateřské školy
Obec Hodslavice uvažuje o otevření 3. třídy v MŠ. Nabízí se nám možnost alternativy ke klasické třídě, a to
otevření česko-anglické třídy.
V anglicko-české třídě se děti učí cizí jazyk efektivně
přirozenou
nápodobou.
Učitelé
využívají moderní výukové metody, které respektují potřeby předškolních dětí. Třída by byla vybavena
atraktivními hračkami - multifunkčním hracím nábytkem. Část nákladů na provoz třídy hradí rodina žáčka.
Potřebujeme znát Vaše stanovisko a Vaše přání!
Zapojte se do diskuse!
Rodiče zveme na schůzku do auly ZŠ Hodslavice dne
22.2.2011 v 17.00 hodin, kde budou mít možnost dozvědět se podrobnosti ohledně připravovaného projektu.
Zveme také rodiče velmi malých dětí, které předškolní
docházku nastoupí až v následujících letech.
Dagmar Martiníková
Zuzana Kojetinská
Poděkování za dary na obnovu
kulturních památek v obci.
V lednovém zpravodaji byla rozhodnutím rady obce zveřejněna výzva k věnování darů na obnovu kulturních památek v obci, nyní je na položce darů na obnovu kulturních
památek částka 20 100 Kč.

slali manželé Ježkovi (č.p.473), Reptovi (č.p.25), Čípovi
(č.p.447), firma Wifi Net.NJ s.r.o. a další, kteří nechtěli být
zveřejněni.
Srdečně všem dárcům děkujeme.
Musíme Vám však s politováním sdělit, že kvůli neuskutečněnému převodu nemovitosti – Fojtovy stodoly do majetku obce (nesouhlas jednoho ze spoluvlastníků), budou
tyto dary určeny zatím jen na opravu dřevěného kostela
Sv.Ondřeje. Doufáme, že v budoucnu se podaří zachránit
i Fojtovu stodolu.
Dary můžete dále zasílat na účet obce: 1765703319/0800,
s variabilním symbolem: 3319000XXX - kde za XXX dosadíte vaše číslo popisné, nebo složit do pokladny přímo
na obecním úřadu. Na požádání Vám vystavíme darovací
smlouvu.
Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a obětavost.
P o d ě k o v á n í Charity Hodslavice
Tak jako v minulých letech i začátkem
roku 2011 navštívili vaše domovy skupinky
tří králů, aby vám popřáli do nového roku,
předali malé dárečky a oslovili všechny lidi
dobré vůle o finanční pomoc pro charitní dílo. Potřebovali jsme děti a mládež –
koledníky, ale také dospělé dobrovolníky,
kteří doprovázejí skupiny dětí. Děkujeme
hodslavským dětem a mládeži, kteří se letos zapojili do tříkrálové sbírky, a i přes odpolední silný
déšť vytrvali. Poděkování patří také jejich rodičům, kteří
učí děti mít citlivé vědomí i svědomí a překonat tolik rozšířenou pohodlnost a apatii, vnímat potřebu pomoci. Vždyť
nikdo z nás neví, jestli zrovna v letoším roce my nebo naši
příbuzní ji nebudou potřebovat.
Z Hodslavic se do koledování zapojili: Petr Trčka, Kristýna
Kolářová, Kristýna Michálková, Zdenka Trčková ml., Martin Rýdl, Jiří Turanský, Marek Turanský, Dalibor Šimečka,
Sára Bartušková, Karolina Horutová, Martina Žídková, Erik
Ulrych, Radim Býma, Marek Býma, Linda Sváčková, Denis
Sváček, Jan Hutyra, Jakub Hutyra, Josef Hutyra, Magdaléna Hutyrová.
Obětavě je dům od domu provázeli: Ivana Žídková, Zdenka Trčková, Vojtěch Turanský, Anna Seitzová, Marta Riedlová a Žofie Davidová z Hostašovic a Martina Kratochvílová
ze Straníka.
Dík patří i těm, kdo přispěli ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky 2011:
- za přípravu a darování pohoštění pro koledníky:
Marii Bartoňové, Vlastě Hubové, Daniele Petřekové, Anně
Seitzové, Marii Krumpolcové a Anně Davidové z Hostašovic
- za přepravu koledníků auty: Vladimíru Žídkovi, Daniele
Petřekové a Jiřímu Janyškovi z Hostašovic
- za spolupráci při pečetění pokladniček a evidování financí Marii Pavlátové, pracovnici OÚ Hodslavice.
Pro Vaši informaci ve Tříkrálové sbírce se vybralo :

Dary věnovali prostřednictvím dobrovolného vstupného
hosté vánočního koncertu, do pokladny nebo na účet zastrana 5

			
Celkem:		
Z toho: Hodslavice
		
Hostašovice
		
Straník

2011
78.253,- Kč
47.757,- Kč
19.060,- Kč
11.436,- Kč

2010
73.182,-Kč
42.236,-Kč
19.900,-Kč
11.046,-Kč
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Celá částka byla odeslána dle dispozic na konto České
charity v Praze, odkud po uzavření celostátní sbírky obdrží
ze své vybrané částky Charita Hodslavice 65 % tj. 50.864
Kč.
Peníze chceme využít na zkvalitnění a rozšíření péče o
seniory.
Ještě jednou všem dárcům i koledníkům velký srdečný
dík.
A závěrem?
Přece přání tří králů: My tři králové jdeme k Vám:
štěstí, zdraví, požehnání vinšujem Vám a to po celý
rok 2011.
Vojtěška Krumpolcová
ředitelka Charity Hodslavice
Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů a občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice za rok 2010
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2010 zasahovala celkem u 25 evidovaných událostí, z toho 11x požár,
1x dopravní nehoda, 13x technická pomoc (čerpání vody,
čištění kanalizace, odstraňování překážek). Mimo evidovaných událostí jednotka také prováděla na žádost obecního
úřadu nebo občanů čištění studní, kanalizace a další činnosti nejen v naší obci, ale také v obci Životice.
21. května byl jednotce vyhlášen poplach k technické
pomoci - čerpání vody do Bohumína, místní části Vrbice.
Tam spolu s dalšími jednotkami nejen z okresu Nový Jičín,
ale i z celého Moravskoslezského kraje pomáhali pří odstraňování povodňových škod – hlavně čerpání vody ze zatopených prostor. Na tu to pomoc vyjelo 5 členů jednotky
v 9:35 hodin a vrátili se domů ve 21:00 hodin. Jednotka
tak mohla vrátit pomoc, která byla v roce 2009 poskytnuta
i naší obci. Za tuto práci nám poděkoval hejtman Moravskoslezského kraje.
V roce 2009 jednotka dostala v rámci dotací 368 tisíc
korun. V roce 2010 to bylo již méně, ale čáístka nebyla zanedbatelná. Za povodňové škody a zásahy jednotka dostala 21 tisíc korun, v dubnu jsme dostali 4 nové dýchací přístroje Dräger v hodnotě 160 tisíc korun. S novými přístroji
musely být vyměněny i držáky – normální cena by byla
přes 60 tisíc Kč, ale díky dobrým kontaktům a snaze členů jednotky se podařilo tyto držáky sehnat za čtvrtinovou
cenu (ušetřili jsme v obecním rozpočtu zhruba 50 tisíc Kč).
V rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem jsme
koncem roku dostali 6 kusů záchranných vest pro případnou práci ve vodě.
Za poslední dva roky se nám podařilo získat do obecního
rozpočtu na činnost jednotky celkem přes 500 tisíc korun,
což není malá částka. Za tyto prostředky se zakoupilo vybavení, které bylo potřeba pro naši činnost.
Členové jednotky se také složili na elektrický naviják
a trysky na výrobu asanační lišty pro čištění komunikací.
Tyto prostředky budou umístěny na nové cisterně.
Činnost občanského sdružení Sboru dobrovolných
hasičů
Sbor dobrovolných hasičů působí na rozdíl od jednotky
jako občanské sdružení stejně tak jako Klub důchodců,
TJ Sokol, či Myslivecké sdružení (výjezdovou jednotku
musí obec zřídit na základě zákona o požární ochraně).
Sdružení si na svou činnost a působení vydělává stejně
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jako ostatní spolky pořádáním plesu a jiných akcí. Členové výjezdové jednotky jsou i členy občanského sdružení
a proto je spolupráce těchto dvou subjektů v obci tak úzká.
V roce 2010 se členové sdružení podíleli na přípravě okresního kola v požárním sportu v Novém Jičíně, působili jako
rozhodčí či komisaři na krajských kolech Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dále se zúčastnili na valných
hromadách okolních sborů dobrovolných hasičů a připravili
mikulášskou nadílku pro děti členů sboru.
Pokud má někdo z občanů zájem zapojit se do činnosti
výjezdové jednotky nebo působit v občanském sdružení
Sboru dobrovolných hasičů stačí kontaktovat velitele jednotky - Turek Leoš, starostu sboru – Turek Jan nebo kteréhokoliv člena jednotky či sboru, případně psát na email:
hasici-hodslavice@seznam.cz
Více informací o naší činnosti, fotografie a další zajímavosti najdete také na internetových stránkách: www.hasici-hodslavice.wbs.cz.
Leoš Turek,velitel JSDH Hodslavice
Klub důchodců Hodslavice a základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice si Vás dovolují pozvat
na
SPOLEČENSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 12. února 2011 v 19.00
hodin ve společenském domě v Hodslavicích. K tanci a poslechu hraje RoPos a cimbálovka Trojačka. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.
Ve 20.30 hodin -- vystoupení skupiny HOBA. Děkujeme
také všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
Na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé.

50 let chovatelství v Hodslavicích
Počátky organizovaného chovatelství v Hodslavicích spadají někdy do let 1955 – 1960. Písemné podklady nejsou
k dispozici, nebo se nedochovaly. V té době bylo v Hodslavicích několik chovatelských nadšenců. Byli to především:
Rýdl Josef (268), Rýdl Ondřej (372), David Jan (404), Rýdl
Vladimír (110), Kudělka Josef (73), Býma Dušan (134),
Macek Miroslav a další. Někteří z nich byli již členy Českého svazu chovatelů (ČSCH) v Novém Jičíně. Rozhodli se založit místní chovatelský spolek také v Hodslavicích.
Vzhledem k tomu, že nesplňovali podmínku minimálního
počtu členů pro vznik nové organizace, byli vedeni jako
pobočka organizace v Novém Jičíně. Předsedou byl Rýdl
Josef. Počet členů postupně narůstal, činnost se rozvíjela. Proto bylo na členské schůzi 29. 12. 1960 rozhodnuto o založení samostatné chovatelské organizace v Hodslavicích. V té době bylo v Hodslavicích již 16 chovatelů.
Prvním předsedou byl zvolen Horečka František (231).
Hodslavští chovatelé chovali především králíky a poštovní
holuby. Mezi nejvíce rozšířená plemena patřily: Vb – vístrana 6

deňský bílý, Ho – holandský, Ha – havana, rex modrý,
Čs – český strakáč, Ca – castorex, Čm – činčila malá, A –
angora, Mm – moravský modrý, T – tříslový. Holubáři byli
zpočátku dva a po odborné stránce se vyžívali v Novém

Jičíně, kde se také zúčastňovali závodů. Chov králíků i holubů představoval pro chovatele nejenom zálibu, ale také
výraznou pomoc domácnostem ve formě kvalitního masa.
Také prodej kožek měl svůj význam. Hodslavští chovatelé
v té době vystavovali svá zvířata v širokém okolí. Pořádali
různé společenské akce i s manželkami. Každá chovatelská
schůze nebo posezení, bylo pro ně chovatelským svátkem.
U příležitosti 50 let trvání spolku chci poděkovat touto cestou všem současným i bývalým členům a těm, které jsem
nejmenoval, že se zasloužili o to, aby chovatelský spolek
v Hodslavicích vznikl. My, současní členové, se budeme
snažit, aby tato krásná chovatelská záliba dělala radost
nejenom našim členům, příznivcům chovatelství, ale i těm,

hnědý. Dvě ceny získali také naši mladí chovatelé Frydrych
Tomáš za Ho a Bartoň Richard za český červený. Ostatní
čestné ceny dostali cizí chovatelé. Zpestřením na výstavě byla jízda na koni pro děti, kterou zajišťovala tak jako
vždy Žižková Věra. Přálo pěkné počasí, a tak se na výstavu
přišlo podívat hodně návštěvníků. Králíky jsme vystavovali i na dalších výstavách v Zašové:Sekera Viliam – 6 ks
(1 čestná cena), Pavlík Petr 4 ks. V Kelči – Sekera Viliam
12 ks(1 čestná cena), Turek Pavel 8 ks. V Malhoticích: Sekera Viliam 6 ks (1 čestná cena), Pavlík Petr 8 ks, Bartoň
Richard (mladý chovatel) 3 ks, Frydrych Tomáš (mladý
chovatel) 5 ks.(1 čestná cena), Frydrych Jaroslav 2 ks. V
Loučce: Sekera Viliam 12 ks (1 čestná cena) Pavlík Petr
10 ks, Bartoň Richard 7 ks (1 čestná cena), Frydrych Jaromír 2 ks, Frydrych Tomáš (ml. chovatel) 4 ks, Turek Alois
2 ks. V Příboře: Sekera Viliam 7 ks (1 čestná cena), Frydrych Tomáš (ml. chovatel) 4 ks (1 čestná cena), Bartoň
Richard (ml. chovatel) 4 ks. Přítel Sekera Viliam vystavoval
i na celostátní výstavě v Uherčicích (7 ks). Celkem chovatelé z Hodslavic vystavili na jiných výstavách 113 králíků
a přivezli 7 čestných cen. Registrováno bylo 102 králíků,
z toho S-chovy19, K-chovy 11(registrace v klubech). Musím vyzvednout i činnost mladých chovatelů, kteří jsou
ve spolku teprve krátce a již mají první úspěchy. Byli bychom rádi, kdyby je následovali další žáci naší ZŠ. Nezapomínáme na kulturní vyžití. V měsíci listopadu proběhlo přátelské posezení s manželkami v Kuželně. Kdo měl zájem,
mohl si zahrát kuželky. Kromě těchto akcí se uskutečnila
v roce 2010 1 výroční členská schůze a 5 členských schůzí.
Závěrem chci všem našim chovatelům poděkovat
za činnost v uplynulém roce a popřát jim v roce 2011 hodně zdraví a chovatelských úspěchů. Děkuji také OÚ v Hodslavicích za podporu chovatelské činnosti a také všem, kteří se přišli podívat na místní výstavu. Výstava v roce 2011
se uskuteční 2. - 3. července, na kterou jménem celé ZO
ČSCH v Hodslavicích srdečně zvu všechny občany.
Za ZO ČSCH Petr Pavlík
Zprávičky ze školy
11. ledna: V mořkovském kulturním domě se uskutečnilo divadelní představení Voskovce a Wericha. Tuto akci
zhlédla 8. a 9. třída hodslavské školy a také mořkovská
škola. Herci, kteří až z Hradce Králové, se snažili zachytit
život a dílo této slavné dvojice. Viděli jsme části her např.:
Golem, West pocket revue nebo Kat a blázen. Pojetí her
bylo zábavné, avšak i poučné. Myslíme si, že se všem toto
humorné představení líbilo.
(Za žáky 8. a 9. třídy Radek David a Matěj Tobola.)

kteří přijdou po nás.
Tolik ohlédnutí do počátku chovatelství v Hodslavicích.
Protože je konec roku 2010, tak chceme zhodnotit, zda
byl úspěšný, či nikoli. Dnes jsou jiné možnosti a podmínky,
nežli před 50 lety, ale platí stejně jako dříve, že úspěšná
chovatelská činnost se dá dělat pouze s lidmi, kteří jsou
pro danou věc zapáleni. Naše chovatelská organizace má
v současné době 17 členů. Z toho jsou dva žáci základní
školy. Chováme především králíky, někteří i drůbež. Chovatelský rok začíná již v zimě, kdy se rodí mláďata. Po novém
roce začíná příprava na místní výstavu. Stejně tomu bylo
i v roce 2010. Místní výstava se uskutečnila 12. - 13. června 2010. Bylo vystaveno 194 králíků 30 plemen, 70 holubů a 48 kusů drůbeže. Z toho domácí vystavili 51 králíků a 6 kusů drůbeže. Čestné ceny získali: Horečka Josef
za Ho - holandský, Pavlík Petr za kalifornský a kuní velký
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13. ledna měli naši prvňáčci návštěvu. Jejich mladší kamarádi z MŠ spolu s paní učitelkou se přišli podívat co se
v 1. třídě za půl roku naučili, a trochu se ve škole rozkoukat ještě před zápisem. Prvňáčci je přivítali básničkou a
předvedli, jak pracují v českém jazyce a matematice. Poté
si předškoláci sami vyzkoušeli jaké je to sedět v lavicích a

plnit pokyny paní učitelky. Počáteční tréma postupně opadla a příjemná atmosféra určitě přispěla k tomu, že se do
školy budou těšit.
17. ledna: My páťáci jsme byli v pondělí 17. ledna ve
hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Viděli jsme zajímavý
pořad o Sluneční soustavě. Dozvěděli jsme se, jak vzniklo Slunce, planety a galaxie, jak vznikají sluneční skvrny.

Dozvěděli jsme se mnoho informací o planetách sluneční
soustavy. Viděli jsme roboty a jejich přistávání na Marsu,
Astronauty a jejich legrační pohyb na Měsíci. Po pořadu
jsme si prohlédli zrcadlový a čočkový dalekohled a zaměstnanec hvězdárny nám vysvětlil, jak dalekohledy pracují.
Potom jsme v kopuli hvězdárny pozorovali přes filtr, který

propustí jen 4% světla, Slunce. Vypadalo jako velký oranžový pomeranč, který měl sluneční skvrnu v dolní levé části. Exkurze se nám všem moc líbila a chtěli bychom někdy
navštívit hvězdárnu i na večerní prohlídku třeba i s rodiči.
(Za žáky 5.třídy Tomáš Makovic a Denis Sváček)

8. a 25. ledna proběhly první dvě lekce záchranně – branného plaveckého kurzu na bazéně v Novém Jičíně, který absolvují žáci páté a šesté třídy. V tomto kurzu se učí
praktické dovednosti při záchraně tonoucích a neodkladné
první pomoci.
24. ledna opět po měsíci „vysílalo“ Rádio Školík. Tentokrát si vysílání připravili šesťáci.
24. ledna také proběhlo školní kolo soutěže Konverzace
v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii I.A (6. a 7. ročník) zvítězila Adéla Hromádková ze 7.
třídy a v kategorii II.A (8. a 9. ročník) se na 1. místě umístil
Radek David z 9. třídy. Oba budou reprezentovat školu 22.
2. v okresním kole. Držíme jim pěsti.
28. ledna se uskutečnil tradiční společenský ples. Hudba
Cadillac vytvořila jako vždy příjemnou atmosféru. O předtančení se postarala Klárka Bartončíková a její kamarádi
stepaři. Před půlnocí zaplnily sál kočky se svým kocourem,
které pobavily a rozesmály hosty plesu parodií na muzikálový hit Cats. Díky sponzorům byla půlnoční tombola
bohatá, ještě jednou děkujeme. Nesmíme zapomenout
poděkovat i rodičům: Miluši a Bronislavu Markovým, Alici a
Marcelu Tobolovým, Pavle a Karlu Litavským, Daně Kudělkové, Elišce Blablové, Ludmile Kudělkové, Janě Bartoňové,
Marcele Dulavové, Renátě Novákové, Dagmar Čípové z
Hodslavic, Denise a Dáše Čípovým z Hostašovic, Táni Vrá-

nové a Marcelu Černochovi, bez kterých by se tato pěkná
akce neuskutečnila.
29. ledna roztančili kulturní dům žáci 8. a 9. třídy, kteří si
připravili program na maškarní karneval. Děti se celé odpoledne bavily spolu s Mickeym, Minnie a dalšími postavičkami z pohádek Walta Disneye. Program zpestřil kroužek aerobicu, který vystoupil pod vedením paní učitelky Mičkové.
Fotky z obou plesů můžete shlédnout na stránkách školy.
8. února proběhne zápis do první třídy a tentýž den začne
výuka plavání pro žáky 1.– 4. třídy.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří autolékárničky nevyhovující nové vyhlášce věnovali nemocnici
v Keni a tím aspoň trochu pomohli tamním obyvatelům.
Mgr. Alena Palacká
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Stolní tenis Orel Hodslavice
Za rok 2010 listopad – prosinec bylo sehráno 7 turnajů.
Na těchto výsledcích se podílí následující hráči Orla:
Vilímek Zdeněk, Hušek Petr, Kudělka Antonín, Krutilek
Jan, Kudělka Pavel, Turek Josef – starosta Orla.

Umístění našich hráčů
Zašová 23. 10. 2010 – župní turnaj:
V Zašové se nám podařilo posbírat všechna přední místa
- 3. místo Kudělka Antonín, 2. místo Hušek Petr, 1. místo
Vilímek Zdeněk.
Čtyřhra – 1. místo Hušek Petr, Vilímek Zdeněk.
Nový Jičín – Loučka 20. 11. 2010
4. místo Hušek Petr, 1. místo Vilímek Zdeněk.
Čtyřhra – 3. místo Hušek - Mikušek, 1. místo Vilímek - Kvita.
Sedlnice 4. 12. 2010
6. až 10. místo Hušek Petr, 3. místo Vilímek Zdeněk.
Čtyřhra – 2. místo Vilímek - Kvita.
Charita v Hodslavicích 18. 12. 2010 – 2. ročník Memoriálu Pavla Dubeny
4 místo Hušek Petr, 1. místo Vilímek Zdeněk.
Čtyřhra - 4. místo Turek - Mikušek, 1. místo Vilímek - Hušek.

Špicberky očima Česlava Czyže
Vážení Hodslavjané!
Velice mne potěšilo, že si můžu v hodslavských novinách
přečíst, kterou část planety hodslavští občané navštívili.
Co já vím, někteří byli až na Novém Zélandu (Holeňovi).
Špicberky tak
daleko
nejsou,
jen 4 000 km
vzdušnou čarou,
ale museli jsme
letět třemi letadly. V srpnu 2010
jsem s vnukem
Lukášem navštívil svého syna
Česlava, který žije
již 17 let 600 km
nad polárním kruhem ve městě
Tromsø v Norsku. Město má 50 000 obyvatel a celé se rozkládá na ostrově uprostřed fjordů. V létě je tam až 20 °C.
V zimě velké mrazy nejsou, zahřívá je moře svým Golfským proudem. Island, půl Grónska a větší část Kanady,
kde žijí jen eskymáci, je níž než sever Norska. V létě je tu
dva měsíce polární den. Slunko nezapadá, pro nás středoevropany nepochopitelná věc. V zimě zase polární noc dva měsíce tma. Noři tu tmu hlavně řeší alkoholem, i když
na víno a alkohol je ve městě jedna specializovaná prodejna otevřena jen dvakrát týdně na pár hodin a mládež
do 18 let má zákaz vstupu, všichni domorodci mají velké
zásoby. Pivo se veřejně prodává jen ve velkých supermarketech – od roku 2005! Jinač jsou ve všem dál než my.
Norsko je nejbohatší země Evropy. Do Evropské unie nevstoupili, měli celonárodní oslavy, když hlasovali proti.
Báli se, že by celá Evropa lovila ryby podél jejich pobřeží.

Mořkov 26. 12. 2010
1. místo Vilímek Zdeněk.
Hostašovice 28. 12. 2010
5. až 8. místo Hušek Petr, 2. místo Vilímek Zdeněk.
Rybí 30. 12. 2010
5. až 8. místo Vilímek Zdeněk, 9. až 12. místo Hušek Petr.
Všem hráčům patří dík za dobrou reprezentaci.
Josef Turek, starosta ORLA
FK Hodslavice
Zimní turnaj je již v plném proudu. Čekají na nás silní
soupeři, kteří hrají o jednu či dvě třídy výše než hrajeme
my. Zápasy, které sehrajeme, nebudou pro nás jednoduché, ale odneseme si z nich hodně cenných zkušeností a
snad i nějaké vítězství. Výsledky z turnaje naleznete na
stránkách klubu www.fkhodslavice.xf.cz.
Ondřej Kudělka
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Syn měl pro nás překvapení „zítra letíme na Špicberky“,
kdo by neodolal, kterému Hodslavjanovi se to podaří! Ráno
jsme nasedli na letadlo a po hodině a půl jsme přistáli ještě
o 1000 km výš na sever v hlavním městě Longyearbyenu. Byli s námi sami japonští a američtí důchodci (ti byli
všude). Špicberky jsou ostrovy větší než Česká republika,
mají asi 3 000 obyvatel, 42 km cest a lední medvědy ještě nespočítali. Hlavní město má 1 700 obyvatel jako naše
Hodslavice. Každému Hodslavjanovi bych přál, aby tuto
část světa viděl. Nerostou tu žádné stromy ani keře. Tráva rostla co sto metrů malý trs. Země tu rozmrzne v létě
do 30 cm, takže každý domek nebo stavba stojí na vyvrtaných kůlech. Bylo tu dost prachu a všude jsem cítil
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2011

uhlí! Bylo tu mnoho šachet, ve kterých už nic nedolují.
Kvůli ledním medvědům nosí domorodci zbraně. Před
hotely, obchody a jinými budovami stojí výstražné terče,

Připadali jsme si jako v hororovém filmu, město bez jediného člověka, jen samí ptáci – papuchalky severní. Všude
měli hnízda a každé okno zakaděné do metrové výšky. Dva
ruští průvodci nás vodili s puškama v ruce proti ledním
medvědům. Opuštěné městečko se prý medvědům velmi
líbí. My jsme měli smůlu, žádného jsme neviděli. Nasedli
jsme na loď a po hodině dopluli k největšímu ledovci stékajícímu do moře. Byl asi půl kilometru dlouhý a 50 metrů
vysoký. Úžasný pohled, na ledových krách odpočívali tuleni
- taková turistická atrakce. Na palubě lodi za jízdy byla velká zima, tak jsme pořád přebíhali ven a dovnitř. Posádka
pro turisty dělala všechno možné (od promítání filmu až
po dobré jídlo). Další den už čekalo letadlo a letěli jsme
zpět do Tromsø. Konečně jsem viděl zase stromy a zelenou
trávu. Na těch Špicberkách mi to moc chybělo. Za pár dní
jsme doletěli domů. Byli jsme na 80. rovnoběžce, k severnímu pólu bylo ještě 800 km.
Česlav Czyž

„se zbraní nevstupovat!“ Pro vás těžko pochopitelné. Všude jsme se museli vyzout, u každého vchodu byly připraveny papuče (do hotelu, obchodu, muzea atd.). Aut jsem
moc neviděl. Zato sněžných skútrů byly stovky. Špicberky
jsou rozděleny na norskou a ruskou část. Norská část luxus
a pořádek, ruská sto let pátky. Nasedli jsme na loď na celodenní zájezd kolem ostrovů. Dojeli jsme do ruské části,
kterou Rusi opustili před 12 lety. Malé městečko prý mělo
1 000 obyvatel, samé prázdné paneláčky, kulturní dům,
sochy Lenina, budovatelské nástěnky, vše rozlámané. Japonci a Američani z toho byli vyjevení, nerozuměli tomu.
Já jsem byl rád, že ta doba budování socialismu je za námi

Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené
stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm - výběr
dub prkna 30 mm - výběr
Sidlo:
Kontakt:

13.500,- Kč/m3 + DPH
10.700,- Kč/m3 + DPH

Životice u Nového Jičína 194
telefon 556 759 385
www.asompo.cz

Mendelova střední škola Nový Jičín
pracoviště Tyršova 9
www.mendelova-stredni.cz

Nástavbové maturitní studium pro absolventy
učebních oborů s výučním listem
Ve školním roce 2011/12 otevírá Mendelova střední škola Nový Jičín, pracoviště
Tyršova 9, maturitní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s
výučním listem. Jedná se o denní dvouletý a tříletý večerní studijní program oboru
Podnikání. Informace můžete získat na telefonu 556 414 783.
Vzdělávání je bezplatné. Přihlášky se podávají do 20. března 2011.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2011
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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 nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení),
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 !!!

Hotel Petr Bezruč *** v Malenovicích
PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO BESKYD
Bazén se slanou vodou, bowling, sauna, solná jeskyně, masáže čokoládové, medové, indické a jiné ...
Kontakt:
Hotel Petr Bezruč ***
Malenovice 327
739 Frýdlant nad Ostravicí
www.hotelpetrbezruc.cz
Telefon: 558 675 341
Mobil: 737 211 111
E-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz

OBJEDNÁVKY u :
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín
tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz
IČ: 64973182
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ DO 31.3. SLEVA 20%
NA KAMENICKÉ PRÁCE!

Ceník komerční inzerce
Velikost reklamy

ČB tisk

Barevný tisk

A4 (celá strana)

750 Kč

2000 Kč

A5 (1/2 strany)

370 Kč

1000 Kč
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A6 (1/4 strany)

220 Kč

-

A7 (1/8 strany)

150 Kč

-

všechny ceny jsou s DPH.
Sleva 25% : - pro firmy se sídlem v Hodslavicích
- pro ostatní při opakované inzerci (3 a více).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich občanů v únoru 2011:
50 let Hana Kremičová • Alena Kulíšková
55 let František Černý • Ctirad Martiník • Jan Toman
Jindra Holáňová • Milena Merendová
65 let Libuše Pechová
70 let František Hub • František Pavelka • Zdeněk Kudělka
85 let Anna Čípová
50. výročí uzavření manželství František a Anna Holáňovi
25. výročí uzavření manželství Jiří a Anna Kudělkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V lednu se narodili Karolína a Ondřej Bartoňovi.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
autor : Daniel Macho, 9.třída ZŠ

Momentka z Hodslavic

Fotbalové mužstvo Hodslavic na domácí půdě v roce 1979 před družebním utkáním se slovenskými Príbovci (okres
Martin, podhůří Fatry). Takzvaná družba se Slováky započala v padesátých letech. Odehrávala se většinou v rovině
sportovních utkání, ale do Príbovců (a opačným směrem - oni k nám) zamířily i různé další spolky či organizace: škola,
turisti, hasiči, Sokol atd. Některé rodiny se sblížily a dodnes se navštěvují.
Zleva nahoře: Major Juraj Jevčič, Jaroslav Býma, Jaromír Toman, Pavel Hromádka, Mirek Frýdl, Josef Kojetínský, Zdeněk Turek, Josef Turek, Svaťa Kudělka.
Dole: Luboš Sváček, Roman Matalík, Jirka Hromádka, Jan Kádar, Dušan Býma, Bohuš Bartoň, Pavel Turek.
Petr Býma
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