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CERVEN 2012ˇ

Vážení spoluobčané,
i my chovatelé bychom Vás rádi pozdravili v roce 2012. 

Chovatelství je krásný, ale náročný koníček, který dává možnost 
vyžití občanům všech věkových kategorií. Tato chovatelská 
záliba se musí dělat odpovědně a s  nadšením. Podcenění 
čehokoliv, ať z chovatelského hlediska, nebo zdravotního sta-
vu zvířat, může mít za následek velké škody a někdy i ztrátu 
celého chovatelského roku.

 Naše ZO ČSCH Hodslavice 
má za sebou již více než 50.let 
činnosti. Někdy okolo roku 
1990 bylo v  okrese Nový Jičín 
45 chovatelských organizací! 
V současné době jich je v tom-
to regionu pouze 6! Již tato 
čísla ukazují, že udržet partu 
nadšenců není jednoduché.
Také v  Hodslavicích bylo před 
více než dvaceti lety 46 orga-
nizovaných chovatelů, nyní je 
nás 17, z  toho jsou dva mladí 
chovatelé, kteří jsou žáky naší 
ZŠ.

Tak jako jiné spolky chceme i 
my informovat o naší činnosti 
v uplynulém roce  a zhodnotit 
jeho úspěšnost.

 Rok 2011 jsme začali netradičně. Společně s  Klubem 
důchodců jsme pořádali společenský ples, který v hojném 
počtu navštívili naši spoluobčané všech věkových kategorií.

 Chovatelský rok začíná pro nás chovatele již brzy v  zimě, 
kdy se rodí mláďata. Pak pokračuje náročné období, kdy 
musíme zvířata vychovat a připravit tak, aby odpovídala 
všem požadavkům a standardům pro dané plemeno. Teprve 
potom můžeme vybírat ta nejlepší zvířata pro prezentaci na 
výstavách. První takovou výstavou  v  uplynulém roce byla 

naše již tradiční místní výstava v Hodslavicích 2.-3.července. I 
přesto, že se počasí příliš nevydařilo, naše výstava nezaostala 
za zašovskou výstavou, která se uskutečnila v tomtéž termínu 
a je známější než ta naše. Naši chovatelé byli v loňském roce 
velice aktivní. Vystavovali nejen doma, ale také v Bílovci, Kelči,  
Malhoticích, Jistebníku n. O.,  Loučce,  Příboře a ve Sudénce. 
Na těchto výstavách vystavovali tito chovatelé: Sekera Viliam, 
Turek Pavel, Kudělka Radek, Kramoliš Josef, Pavlík Petr, Oleják 

Tomáš, Bartoň Marcel, Frydrych 
Tomáš a Bartoň Richard. Přátelé 
Sekera Viliam a Pavlík Petr 
vystavovali také na celostát-
ní výstavě v  Lysé n. Labem. 
Výstavu v   Nitře na Slovensku 
obeslal přítel Sekera. Celkem 
jsme na různých výstavách 
v loňském roce vystavili více 
než 170 králíků a přivezli jsme 
16 čestných cen a ocenění. Je-
nom přítel Sekera jich přivezl 7 
na německé obrovité strakáče 
(Nos) z  toho 1.čc. celostátní 
výstava, 1x mistr Slovenska a 2x 
šampión. Musím se zmínit také 
o našich mladých chovatelích 
Richardu Bartoňovi, který získal 
3 čestné ceny na castorexe (Ca), 

a Tomáši Frydrychovi, oba jsou ve spolku krátkou dobu a již 
mají první úspěchy. Rádi  přivítáme mezi námi  další zájemce o 
chovatelství, především z řad  mladých chovatelů, kteří budou 
mít  zájem  věnovat se tomuto krásnému koníčku. V jejich cho-
vatelských začátcích jim samozřejmě pomůžeme. V  loňském 
roce jsme se kromě výstav zúčastnili dvou brigád na výsadbu 
stromků starých odrůd v obci. Pořádáme různé akce pro naše 
členy, rodinné  příslušníky a také ty, kteří nám pomáhají při or-
ganizaci naší výstavy.

 A co nás čeká v letošním roce? Chceme pokračovat prezen-
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 33. zasedání rady obce konaného

dne 10.5.2012 na OÚ Hodslavice

tací naší činnosti jako v  uplynulém roce. Čeká nás celá řada 
výstav . Chtěli bychom uspět také na celostátní výstavě v 
Hodoníně a na Moravskoslezské výstavě v Přerově. 

V nejbližší době nás čeká naše místní výstava v Hodslavicích 
16. - 17. června,  na kterou srdečně zveme všechny občany a 
zájemce,  kteří se rádi podívají na krásu a ušlechtilost zvířat 
v  našich chovech. Na této výstavě bude možnost zakoupení 
chovných zvířat.

Závěrem děkujeme Obecnímu úřadu v Hodslavicích za pod-
poru naší činnosti. Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří 
pravidelně navštěvují naše výstavy a také těm, kteří navštíví 
letošní výstavu.

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) svolání veřejných diskuzí k územnímu plánu obce Hodsla-

vice a stanoví termín 1. setkání na 21.5.2012 v 18.00 hodin ve 
společenském domě,

b) nový Řád veřejného pohřebiště  Obce Hodslavice s účin-
ností od 1.6.2012,

c) záměr cenové poptávky na zhotovení projektu chodníko-
vého tělesa od rozcestí směrem na Mořkov po most přes Kři-
žanův potok    a    p o v ě ř u j e    starostku obce oslovením 
projektantů a zveřejněním poptávky,

d) smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. , Děčín pro kabelové vedení NN na parc. č. 
1794/1 k. ú. Hodslavice, realizovaná v rámci stavby s názvem 
„Hodslavice, 1673/15 – Kudělka, kabely NN“.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
Martina Reptu, místostarostu – předložením rozpočtu oprav 

veřejného osvětlení na dalším jednání rady obce.
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny,
b) odvolání paní Anny Sikorjakové proti výpovědi z  proná-

jmu nebytových prostor v budově čp. 161 v Hodslavicích,
c) vypsání výzvy na demolici hospodářské budovy na parc. č. 

141 v majetku obce,
d) nevyhovění žádostem Obce Hodslavice o dotace na vý-

stavbu dětského hřiště od Nadace ČEZ, ministerstva pro místní 
rozvoj a na rekonstrukci „Placu“ od Nadace OKD, 

e) obdržení prováděcího projektu hydrogeologického prů-
zkumu na akci „Hodslavice – posilové vrty pro obecní vodo-
vod“ a podání žádosti o dotaci na Státní Fond Životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 
- prioritní osy 6.6 (zdroje podzemní vody).

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 34. zasedání rady obce konaného

dne 29.5.2012 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) smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na 

par. č. 443/1 v k.ú. Hodslavice,
b) smlouvu o dílo č. 108/2012 s firmou PVC OKNA s.r.o., Frýd-

lant n. O. na výměnu oken v objektech čp. 400 zdravotní stře-
disko), čp. 161 (Obecní dům) a čp. 213 (Domověnka) v celkové 
ceně 209 923 Kč s DPH,

c) poskytnutí daru ve výši 6 000 Kč Klubu Salesiánského hnutí 
mládeže Hodslavice na výdaje spojené s  kulturním a zábav-
ným programem 10. ročníku Memoriálu otce J. Bittnera,

d) poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč Sdruženému zdravotnic-
kému zařízení Krnov, příspěvkové organizaci na úhradu ná-
kladů souvisejících s pobytem p. Vlasty Kudělkové (z čp. 355) 
v tomto zařízení,

e) poskytnutí daru ve výši 10  000 Kč v  rámci tradi-
ce s  udělením Ceny Františka Palackého za vynikají-
cí výsledky tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury 
a   p ř e d k l á d á   zastupitelstvu obce návrh na úhradu této 
částky z Fondu Františka Palackého,

f ) smlouvu o dílo s firmou AH Bohemia s.r.o., Pardubice, na 
kompletní odstranění střechy stodoly na par. č. 141 v k.ú. Hod-
slavice zdarma.

  II. Rada obce příslušná podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„stavební zákon“) uplatňuje v  souladu s  ustanovením § 42 
odst. 1 stavebního zákona k návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR 
MSK v období let 2011 – 2012 následující podnět:

Doplnění záměru – umístění cyklostezky – změna funkčního 
využití tělesa bývalé železniční trati č. 326.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny,
b) žádost Klubu Salesiánského hnutí Hodslavice o ošetření 

silničního provozu v centru obce Hodslavice   a   p o v ě ř u 
j e   starostku obce jednáním s oprávněnými orgány k řešení 
dopravní situace,

c) nabídku paní Jarmily Palacké, Hodslavice č.p. 479 k odkou-
pení pozemku parc. č. 108/2 – místní komunikace v k.ú. Hod-
slavice, do majetku obce za cenu v místě obvyklou   a   p o s t u 
p u j e   ji zastupitelstvu obce s doporučením odkoupení.

Další jednání rady obce č. 35:  12.6.2012  od 15.30 hod.

Zveme Vás na 11. zasedání zastupitelstva obce,  
které se uskuteční ve čtvrtek 21.6..2012 v 18:00 hod. 

v hasičské zbrojnici.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Květen je měsíc oslav a nejhezčí z nich, díky dětem z MŠ a ZŠ, 
byla určitě oslava Dne matek ve společenském domě – fotky 
najdete na předposlední straně.  Začali jsme s přípravou nové-
ho územního plánu obce a svolali setkání s občany. Další jed-
nání proběhnou mezi zastupiteli a zástupci spolků a veřejná 
projednání návrhu budou následovat na podzim.

2.5.  Starostka se zúčastnila výběrového řízení na dodavatele 
prací na odstranění žel. trati v rámci projektu výstavby cyklos-
tezky.  Sejmutí svršku trati proběhne v letních měsících. Krátká 
zpráva dále ve zpravodaji. Na OÚ proběhla schůzka komise pro 
kulturu se zástupci spolků k přípravě Dne matek a Dne obce.

4.5. v obřadní síni OÚ proběhlo setkání biskupa Mons. Fran-
tiška Václava Lobkowicze  se zastupiteli obce, starosty okolních 
obcí a ředitelkou školy. Pan biskup při své návštěvě farnosti na-
vštívil také školu a klubovnu Salesiánského hnutí mládeže ve 
společenském domě.

9.5. proběhlo na OÚ úvodní jednání k  zásadám tvorby no-
vého územního plánu za účasti zastupitelů, projektantů fy Ar-
chplan – autorů podkladů k novému ÚP a zpracovatelky zadá-
ní, Ing. Zubkové z MěÚ N.Jičín. 

10.5. Rada obce po 33. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji. 

13.5. Oslava Dne matek ve společenském domě,  fotky z akce 
najdete na straně 8. Dětem a paním učitelkám za krásná vy-
stoupení za všechny maminky moc děkuji.

14.5. Na KÚ MSK v Ostravě jsme se zúčastnili semináře o roz-
dělování evropských dotacích prostřednictvím MAS po roce 
2014.

16.5. Zastupitelé obce se sešli k pracovnímu projednání pod-
kladů pro nový územní plán obce.

17.5. Starostka se zúčastnila jednání hodnotící komise pa-
mátkové péče na MěÚ v N.Jičíně. 

19.5. Za krásného počasí se konal 41. ročník Palackého stezky 
viz zpráva KČT dále.

21.5. Ve společenském domě proběhla veřejná diskuze k roz-
voji obce, která přinesla zajímavé podněty k  tvorbě nového 
územního plánu. 

23.5. Pracovnice OÚ se zúčastnily školení k základním regis-
trům veřejné správy v Ostravě.

29.5. Na OÚ Se konalo 34. zasedání Rady obce. Byla schvá-
lena výměna oken v Domověnce, v ordinaci dětské lékařky a 
zbývajících starých oken v  obecním domě, která proběhne 
koncem června a demolice stodoly za nákupním střediskem, 

která nyní probíhá.
30.5. Na Krajském úřadě v  Ostravě  proběhla informační 

schůzka k  novému způsobu zajištění dopravní obslužnosti 
v obcích, kterou by měla provádět za obce firma ODIS spolu 
s KÚ. Pro naši obec by náklady na zajištění veřejné autobusové 
dopravy, které nyní činí ročně 80 000 Kč, neměly růst.

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

V měsíci květnu byl mimo jiné proveden pracovníky prová-
dějícími na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a  úřadem 
práce o organizaci a výkonu veřejné služby úklid chodníků 
v prostoru dolního konce obce kolem státní silnice I/57, úklid a 
vyčištění chodníků v okolí dřevěného kostelíku a postřik dláž-
děných ploch Placu proti buřeni.  Na výtlačném řádu od úprav-
ny vody ve Straníku po vodojem Na Bařince bylo provedeno 
odkopání hydrantových a kalníkových  uzávěrů, jejich vyčiště-
ní, oprava osazení a nátěr tyčového značení barvou.

Pracovníci technické správy prováděli  sečení  travnatých 
ploch v majetku obce, v prostoru pohřebišť a v objektech vo-
dojemu Na Bařince, úpravny vody a  okolí vrtů ve Straníku.

Na zahradě u ZŠ byla provedena oprava betonového jezírka, 
nátěr požárního vlezu na objekt školních dílen, oprava obrub-
níku u asfaltového hřiště, úklidové práce před oslavami 80 let 
školy. 

Ochranným nátěrem bylo opatřeno zábradlí bezpečnostní-
ho přelivu na Kacabajce a sloupky informačních cedulí v okolí 
vodní nádrže a železné části stavidla. Taktéž byly natřeny herní 
prvky pro děti a sušáky prádla v prostoru u bytovek Na Léše a 
železné konstrukce budovy Domověnky – vrata, branka, sušá-
ky apod. Z prostoru katolického hřbitova byl proveden odvoz 
starých betonových hrobových rámů.  Pravidelně je prováděn 
vývoz odpadků z košů rozmístěných po obci a doplnění sáčků 
na psí exkrementy.  V sále společenského domu byla dodělána 
instalace garnýží a pověšeny závěsy na všech oknech.

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

Vodovod

  Vážení spoluobčané, od 1.1.2012 je obec Hodslavice provo-
zovatelem skupinového vodovodu Hodslavice-Straník, jehož 
je i spoluvlastníkem. V  této souvislosti můžeme po prvním 
čtvrtletí udělat malé vyhodnocení nabytých postřehů a zkuše-
ností. Jímání vody je v současnosti zajišťováno třemi vrty, a to 
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PV1, PV2 a HV4.  Vrt PV1 byl uveden do provozu v roce 1987 a 
PV2 je v provozu od roku 1992, vrt HV4 je nový vrt vystrojený 
v roce 2007 a spuštěný do provozu v roce 2008. Trvalý přítok 
vody do úpravny vody ve Straníku zajišťují vrty PV1 a PV2, vrt 
HV 4 je zapínán v k vyrovnání úbytků vody v době větších od-
běrů – úniky vody v  případě poruch, víkendy, výpadky vrtů 
PV1, PV2 apod.

Na základě stanoviska správce Povodí Odry s.p. a rozhod-
nutí MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí jsou sta-
noveny maximální roční limity odběru podzemní vody dle 
jednotlivých vrtů takto:   PV1 - 63  072 m3, PV2 - 77  760 m3, 
HV4 -  9 600 m3

Přehled čerpání  pitné vody z vrtů 
v roce 2012

měsíc čerpání

PV 1 PV2 HV4

1 2985 5119 383

2 2866 4551 1930

3 3152 5273 983

celkem 9003 14943 3296

U vrtů PV1 a PV2 maximální povolené množství nedosáhne-
me z důvodu nedostatečné vydatnosti těchto vrtů, naopak u 
vrtu HV4 hrozí reálné riziko překročení stanoveného limitu.

Při denní kontrole vrtů a úpravny vody ve Straníku a vodo-
jemů Straník a Hodslavice jsou opisovány stavy vodoměrů na 
výstupu z vrtů a stavy přitečené vody do jednotlivých vodo-
jemů. Při této kontrole bývá zjištěno, že  u vrtu PV2  dochází 
k odstávkám z důvodu poklesu hladiny a je nutno zapínat vrt 
HV4. Tyto odstávky mohou být způsobeny vícero důvody, jed-
ním z důvodů je jistě extrémně suchý průběh podzimu 2011 a 

s tím související pokles stavu spodní vody, velice suchý průběh 
jara 2012, dalším důvodem může být zanesení výstroje vrtů 
vzhledem k jeho stáří (20 let), kdy u tohoto vrtu byla provede-
na pouze výměna čerpadla. Trend poklesu vydatnosti vody ve 
vrtech je pozorován dlouhodobě. Z těchto důvodů došlo v mi-
nulém měsíci k výpadku dodávky vody v době volna (sobota, 
neděle), kdy odběr vody je největší a úbytek vody ve vodoje-
mu nestačí zdroje vody pokrýt.

 Co tedy dělat, aby k podobným situacím nedocházelo: před-
ně obec v současnosti vyřizuje povolení k navýšení odebíra-
ného ročního limitu podzemní vody u vrtu HV4 na množství 
40 000 m3.  Dále bude provedena  prohlídka vrtů kamerou a 
dle výsledků prohlídky rozhodnuto o případném provedení 

vyčištění vrtů PV1 a PV2 čistící soupravou s finanční náročností 
cca 35 000,-Kč za mechanické čistění a cca 55 000,-kč za che-
mické čistění za vrt.  

Dalším z  navrhovaných opatření k  posílení kapacity vodo-
vodu je provedení průzkumných hydrogeologických vrtů. Na 
provedení těchto vrtů je možno získat dotaci z  Operačního 
programu životní prostředí v  rámci prioritní osy 6.6 (zdroje 
podzemní vody) ve výši 90% nákladů. Zastupitelstvo obce roz-
hodlo o podání žádosti na svém 10. zasedání v dubnu 2012. Dle 
harmonogramu výzev tato měla tato probíhat v měsících 5.-7. 
2012, ale prozatím nebyla Ministerstvem ŽP vyhlášena. Na 30. 
jednání rady obce dne 20.3.2012 bylo schváleno vypracování 
projektu hydrogeologického průzkumu pro obec Hodslavice 
sloužícího jako podklad pro žádost na Státní fond Životního 
prostředí ČR o poskytnutí dotace firmou ALTEC International 
s.r.o. Holešov. Projekt je vypracován a počítá s  provedením 
dvou průzkumných hydrogeologických vrtů v  lokalitě neda-
leko vodojemu na Bařince tak, aby v případě jejich dostateč-
né vydatnosti mohly být tyto následně použity jako posilující 
vrty pro dodávku vody do vodovodního řádu. Samozřejmě po 
všech dalších krocích s tím souvisejících (vyřízení povolení od-
běru podzemních vod, vystrojení vrtu, napojení na přiváděcí 
potrubí, dotažení el. energie apod.). Na uvedených lokalitách 
bylo provedeno předběžné měření firmou Altec International 
a stanoveny nejvhodnější místa k provedení vrtů.

Náklady na zpracování projektu ve výši 21 600,-Kč a náklady 
na zpracování žádosti z OPŽP ve výši cca 10 000,-Kč jsou uzna-
telnými náklady žádosti. Kalkulované náklady na provedení 
hydrogeologických vrtů jsou stanoveny na 1,1 mil. Kč.

Našim záměrem je, aby vrty ležely na našem katastru, a tím 
se snížily případné náklady po převodu průzkumného vrtu na 
vrt na zásobování vodou související s provozem vrtu. (Dotaže-
ní el.energie k čerpadlům, co nejkratší vzdálenost na dopravu 
vody do vodojemu. a tím omezení vzniku poruch na vedení 
apod).

Dalším možným řešením je využití zdrojů vody ve studních 
ležících v tzv. Křižankově dolině nedaleko Straníku, které jsou 
propojeny potrubím s  vodojemem na Pádole. Celé dílo je 
součástí pastevního areálu budovaného bývalým JZD Beskyd 
Mořkov v  rozmezí let 1984 – 2000. Voda ze studní měla být 
čerpána do vodojemu na Pádole o objemu 250 m3 a odtud 
rozváděna k napáječkám  rozmístěným po pastvinách a dále 
měla sloužit k zásobování objektů družstva v  Hodslavicích. 
Po půlročním pátrání se nám podařilo dohledat projektovou 
dokumentaci k tomuto dílu a v současnosti zjišťujeme majet-
kové vztahy k této stavbě po provedené likvidaci JZD Beskyd 
Mořkov. Realizace kroků vedoucích k napojení těchto zdrojů 
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OÚ Hodslavice

BLAHOPŘEJEME

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Loučení s tratí se blíží – 
cyklostezka v příštím roce ?

V předchozích zpravodajích jsem vás informovala o tom, že 
jednání o převodu majetku trati (SŽDC) na Svazek obcí Cyk-
lostezka bylo ukončeno sepsáním smlouvy o pětiletém pro-
nájmu s následným odkoupením majetku za sníženou kupní 
cenu 1,313 mil. Kč s tím, že na úhradu kupní ceny bude zapo-
čítáno i nájemné, které svazek uhradí do doby odkoupení ma-
jetku. Nájemní vztah započne dnem 1.7.2012. Smlouva nám 
umožňuje sejmout koleje a začít budovat cyklostezku. Proto 
byla v březnu vypsána veřejná zakázka na sejmutí železniční-
ho svršku a dalších staveb trati a k odstranění zbývajících ko-
lejí by mělo dojít o prázdninách. Sejmutí nebude stát svazek 
žádné finance, neboť vítězná nabídka je v saldu – to znamená, 
že výnosy z prodeje svršku pokryjí náklady na jeho odstraně-
ní. Informace o postupu projektu naleznete na webu obce – 
v sekci Obecní úřad/ Projekty.

Nyní probíhá územní řízení k výstavbě cyklostezky. Po získání 
územního povolení budou dalšími kroky: 

- vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
výstavby cyklostezky pro stavební povolení a její zpracování 
– červen až srpen,  

- zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostez-
ky (vyhlášení výzvy ROP je předpokládáno 11.6.2012 a ukon-
čení výzvy 21.9.2012. V rámci výzvy je uvedena celková částka 
možné dotace 100 mil. Kč) – červen až září. 

- realizace výstavby cyklostezky – rok 2013.
A přestože jsem od počátku byla pro likvidaci poškozené tra-

ti, i já se budu se smutkem a nostalgií loučit s pražci a koleje-
mi. Věřím, že cyklostezka je hodnotně a smysluplně nahradí a 
pomůže zvýšit bezpečnost cyklistů hlavně v úseku Bludovice 
– Hodslavice. 

Rozlučte se také a držte palce do dalších naplánovaných kro-
ků.

Ve dnech 10.-11.5.2012 se v  Mikulově uskutečnilo ústřední 
kolo soutěže ZUŠ - hra na lidové nástroje.Soutěž byla organi-
zována pro hru na cimbál, cimbálové muziky, hru na dudy a 
dudácké a hudecké muziky.

Matěj Číp - cimbalista CM Trojačka obsadil 1. místo ve své ka-
tegorii ve hře na cimbál a společně s rožnovskou cimbalistkou 
Anežkou Tkáčovou obsadili první místo v komorní hře s cim-
bálem-duo.

Blahopřejeme a přejeme další hudební úspěchy. 

na obecní vodovod bude jistě finančně značně náročná, ale 
v případě technické realizovatelnosti zřejmě do budoucna po-
třebná.                   

OÚ Hodslavice

Okénko do hodslavské historie…
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Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 
si Vás dovoluje pozvat na

v e ř e j n é   c v i č e n í 
u příležitosti 150. výročí založení SOKOLA  

a XV. všesokolského sletu v Praze, 
které se koná v neděli 10. června 2012 

na sokolském hřišti.

Program:
13.30 hod.  sraz u pomníku Fr. Palackého a odchod průvodu  

  na sokolské hřiště
14.00 hod.  zahájení
  vystoupení cvičenců TJ Sokol Hodslavice, 
  TJ Sokol Frenštát p.R., dětí MŠ Hodslavice, 
  Klub důchodců Hodslavice HOBA,
  cimbálová muzika TROJAČKA.

Občerstvení zajištěno !
 Vstupné dobrovolné.
   Srdečně zvou pořadatelé

Poznáte svoji babičku, dědečka ? Jestli ano, napište nám na 
zpravodaj@hodslavice.cz. Máte-li doma historické fotky ze 
společenských, sportovních a jiných veřejných akcích z Hod-
slavic, přineste je nebo naskenujte a pošlete. Uveřejníme s po-
pisem, případně nám pomohou pamětníci popis doplnit.

www.policie.cz

Léto nahrává bytovým zlodějům 

Turistická sezona se rozjíždí plným proudem. Mnozí z nás už 
mají svůj letní program připraven a naplánován. Někteří bu-
dou odjíždět na dovolenou mimo svá bydliště na delší dobu a 
třeba i do zahraničí, jiní pojedou za kulturou na festivaly, nebo 
budou cestovat za poznáním po památkách. Čas letních do-
volených však nevyužívají jen pracující k rekonvalescenci, ale 
i zloději ke svým nekalým úmyslům. Proto přinášíme několik 
základních rad, které mohou příležitost ke spáchání trestných 
činů na majetku řádných občanů alespoň částečně eliminovat. 
Přitom mějme na paměti, že do nebezpečné - ohrožující situa-
ce se můžeme dostat všichni a nespoléhejme na tvrzení, které 
pak policisté často slýchávají: „Myslel jsem, že mně by se tohle 
nikdy nestalo!“ 

Plánujete dovolenou mimo bydliště? 
Prevence začíná u řádně zamčených dveří a uzavřených oken. 

Pokud je to možné, zajistěte nejrizikovější přístupová místa va-
šeho bytu nebo rodinného domku zabezpečovací technikou. 
Vhodně zvolené technické zabezpečení odradí, zpomalí nebo 
ztíží cestu zlodějům. Trvejte na tom, aby společné prostory v 
domě (chodby, schodiště, sklepy apod.) byly dobře osvětle-
ny a aby klíče od nich měli pouze nájemníci. Zbytečně neu-
pozorňujte na vaši nepřítomnost (o svém odjezdu informujte 
pouze nejužší okruh lidí). Uschovejte cenné věci a doklady do 
bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe 
pevně zabudovaných ve zdi. 

Nezatahujte rolety a žaluzie. Uschovejte žebříky a jiné ná-
stroje, které by pachatel mohl použít při vloupání. Svěřte klíč 
od domu nebo bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuzné-
mu, který bude byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní 
schránku (mohou rovněž odstranit ze dveří případné nálepky 
o doručení telegramu apod.). Můžete – li, vytvořte zdání, že 
je v bytě někdo přítomen (využijte elektronické spínací zaří-
zení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový 
přijímač, televizor .... ) Zdokumentujte své cenné věci (foto), 
případně sepište výrobní čísla přístrojů - mohou pomoci v pát-
rání policie a pojišťovnám při likvidaci pojistné události. 

Pokud přijdete domů, naleznete dveře pootevřené a zdá se 
vám, že Vás někdo vykradl, nevstupujte do bytu. Ihned zavo-
lejte policii! (mohli byste poničit nebo setřít důležité stopy na 
místě činu) 
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V dubnu jsme přijímali děti do dalšího roku předškolního 
vzdělávání v mateřské škole  ve čtvrtek 19.4. Zapsalo se 22 dětí. 
Z toho vyplývá, že budou i v příštím roce v provozu 3 třídy MŠ.
Jak jsme oslavili Den matek v mateřské škole 

V tomto školním roce jsme si řekly, že ukážeme maminkám a 
babičkám na jejich svátek, co všechno v MŠ děláme. Nejmenší  
děti ze třídy Veverek předvedly, jak umí krásně cvičit i tanco-
vat, přednášet básničky a zpívat. Děti, které navštěvují „ anglic-
kou „ třídu – Kuřátka, ty si připravily svá vystoupení částečně v 
angličtině, částečně v češtině a vedly si velice dobře. 

Třída Berušek ukázala, jak se dá s předškolními dětmi zvládat 
i kotoul na metacím stole. Dále děti tancovaly podle hudby, 
přednesly básničky a zahrály hudebně- pohybové hry. Děkuji 
maminkám, které pro každou třídu sponzorsky napekly sladké 
pohoštění, a to Žanetě Kudělkové, Vlastě Brusové, Elišce Blab-
lové a Táně Vránové. Oslava tohoto krásného svátku probíha-
la v MŠ ve  tři odpoledne, aby se maminky mohly podívat na 
své děti ve všech třech třídách. Děti se radostně na Den matek 
připravovaly, v každé třídě vyráběly dárečky, nebo sázely po-
kojové květiny a těšily se na okamžik, kdy budou své dárečky 
maminkám předávat.
Jak děti z mateřské školy prožily Den matek ve společen-
ském domě - Mgr. Denisa Brusová

Jeden z  nejrušnějších měsíců, alespoň co se školního roku 
týče, přinesl hned několik zajímavých akcí pro děti z naší ma-
teřské školy. Třináctého května dostaly děti možnost vyzkou-
šet si vystupování na opravdu velkém „pódiu“ v  prostorách 
hodslavského společenského domu. To opravdové pódium 
zabraly voňavé šeříky spolu s aparaturou a dalšími proprieta-
mi, a tak děti řádily na tanečním parketě.

Po uvítací řeči paní starostky se jako první na plac odvážilo 
trio fléten pod vedením paní učitelky Fojtíkové. Hudebník jis-
tě ví, kolik dá práce naučit předškolní děti číst noty a nacvi-
čit s  nimi písně tak, aby byly schopné samy vystoupit před 
početným publikem. Když se k  tomu přičte nacvičování za 
běžného provozu školky, je potřeba úsilí a snahu dětí i paní 
učitelky dvojnásob ocenit. Po jemných flétnách na pódium 
doslova „vlítly“ děti ze třídy Kuřátek. Už po mém příchodu do 
společenského domu se na mne nadšeně vrhly se slovy: „Paní 
učitelko, ty už jsi tady!“. Jejich nedočkavost z představení byla 
značná. Zřejmě i proto mne ochotně doprovázely až na místní 
WC se slovy: „My tě paní učitelko budeme hlídat.“  Asi proto, 
abych jim neutekla.

Děti z  anglické třídy předvedly česko-anglickou rozcvičku 
počínaje českými pohybovými říkankami, přes anglickou pí-
seň s tématikou ranní hygieny a  konče anglickou pohybovou 
písní „We all fall down“, prostřednictvím které si děti upevňují 
anglická pohybová slovesa.

Zástup zelených triček vystřídal další zástup zelených, a to 
tentokrát ze třídy Berušek. Pod vedením paní učitelky Vyhlí-
dalové děti maminkám přednesly krásné básničky k  jejich 
svátku. Nezapomněly přitom ani na babičky! Na závěr zazněla 
píseň s příhodným názvem „Holky z naší školky“, na kterou děti 
převedly líbivý taneček. Jistí vpředu, méně jistí vzadu – zvládli 
to všichni! A paní učitelka vůbec nenapovídala!

Mateřinky záhy vystřídali „velkáči“ ze základní školy.

Výlet za indiány - Mgr. Petra Musilová
Ve středu 23. května se děti do školky těšily ještě o  něco 

více než obvykle. Čekal je totiž výlet do Liščího mlýna neda-
leko Frenštátu pod Radhoštěm. Zde jsme měli společně pro-
žít indiánský den. Po příjezdu na místo nás přivítaly dvě Velké 
lišky, které nás seznámily s tím, co nás čeká a provázely nás 
celým programem. Nejprve jsme si společnými silami vyrobi-
li indiánské čelenky. Pomalovat čelenky a vymyslet indiánská 
jména nám dalo hodně práce, ale výsledek určitě stál za to. 
Díky čelenkám a barvám na obličej tak byly všechny děti k ne-
rozeznání od pravých indiánů. Pak už jsme se mohli vydat na 
prohlídku indiánské vesnice. Zjistili jsme, na co byly potní chý-
še, jak se stavělo a vypadalo teepee, jak indiáni sušili maso a 
nakonec jsme se naučili indiánský tanec v taneční aréně. Jízda 
na koni, kterou si děti mohly vyzkoušet, se také všem velice 
líbila. Na závěr jsme si zahráli indiánskou hru-hledání fazolek, 
děti si pohrály na dětském hřišti, a pak jsme se již příjemně 
unaveni vydali na cestu zpět do MŠ. Z výletu jsme si přivezli 
krásnou pamětní medaili, ale především spoustu zážitků.

Návštěva dopravního hřiště
V pátek 27. dubna jsme jeli s předškoláky ze tříd Berušek a 

Kuřátek na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí. Počasí bylo 
nádherné, na dopravním hřišti mají nová velká šlapací autíčka 
a opravená kola. Výborně jsme si zajezdili. Dopravní přestup-
ky jsme dělat nemohli, protože naše vlastnoručně vyrobené 
řidičské průkazy zaznamenaly každý přestupek, takže jsme se 
vůbec neodvážili jezdit po levé stravě vozovky, na kruhovém 
objezdu jezdit v protisměru, nezastavit na stopce nebo vjet 
do jednosměrné ulice. Taky jsme neměli sebrané body (bon-
bonky) a paní učitelka jich bude muset koupit hodně, protože 
jsme si je zasloužili bezpečnou jízdou.

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka 

Zprávičky z naší školičky ...

více fotografií na následující straně
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Mgr. Renata Pernická

Zprávičky ze školy ...

Ukliďme si svět.
 Naše škola se v rámci projektu společnosti Elektrowin zapoji-

la do sbírání starých vysloužilých elektrospotřebičů. Odevzdá-
ním starého elektrospotřebiče jsme přispěli k šetření přírod-
ních zdrojů a energie. 

 Čarodějná noc
Děti školní družiny měly možnost zúčastnit se této akce ve 

SVČ Fokus. Nabídka byla velmi lákavá: čarodějné tvoření, ča-

rodějný tanec, hledání pokladů na Skalkách a poprvé i noční 
koupání na bazéně v Novém Jičíně.   

Počasí nám velmi přálo a atmosféra v novém prostředí mezi 
novými kamarády byla velmi přátelská.  Děti ohodnotily akci 
jako velmi zdařilou a jejich usměvavé tvářičky tomu nasvěd-
čovaly.

Hodslavští učitelé v Bruselu
Ve dnech 5. - 7. května 2012 navštívili učitelé Základní školy 

F. Palackého v Hodslavicích hlavní město Belgie, Brusel. Cílem 
cesty byla návštěva Evropského parlamentu na pozvání euro-
poslance p. Evžena Tošenovského.

Po příjezdu do Bruselu nás ihned zlákalo k prohlídce jedno 
z nejkrásnějších středověkých náměstí na světě, Grand Place, 
které je také od roku 1998 zapsáno na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Samozřejmě jsme zde nemohli opomenout 
symbol města, Manneken Pis neboli Čůrajícího chlapečka. Par-
lamentárium nám potom nabídlo virtuální cestu napříč Evro-
pou, kde jsme mohli objevovat, jak jsou dnes Evropané sjed-
nocení ve své rozmanitosti a jak EU přispívá k rozvoji všech 27 
členských států.

A jak to vypadá uvnitř zvětšeného modelu prvku železa? To 
jsme se dozvěděli při prohlídce Atomia, dalšího symbolu Bru-
selu. No a odtud to byl už jen krůček na další cestě skrz Evro-
pu. V Mini Europe jsme si prohlédli nádherný park zmenšenin 
slavných architektonických památek celé Evropy.

S Bruselem jsme se rozloučili přednáškou, besedou a prohlíd-
kou Evropského parlamentu. Celou cestu přetrvávala ve „vý-
pravě“ za poznáním skvělá nálada.

Beseda s biskupem
Dne 11. 5. navštívil naši školu premonstrát a první biskup ost-

ravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz. Žákům 8. a 
9. třídy přiblížil, co obnáší práce biskupa, a poté si žáci s před-
stavitelem římsko-katolické církve povídali o věcech všedního 
života. Pan biskup se rozpovídal o svém dětství, o zážitcích ze 
základní školy, o studiu na vysoké škole, ale také o svých zá-
jmech. Na konci besedy popřál všem dětem úspěšné ukončení 
školního roku a krásné prázdniny.

Noční schůzka žákovského parlamentu
Z pondělí 14. 5. 2012 na úterý 15. 5. 2012 se uskutečnila noční 

schůzka žákovského parlamentu. Společně jsme se sešli na au-
tobusové zastávce u nákupního střediska a odjeli na krytý ba-
zén ve Valašském Meziříčí, kde jsme se povozili na tobogánu, 
zařádili v protiproudu a relaxovali ve vířivce či páře. Po návratu 

Klub salesiánského hnutí mládeže Hodslavice, 
Obecní úřad Hodslavice, místní orelská jednota 

a farnost Hodslavice
všechny srdečně zvou na jubilejní 10. ročník

MEMORIÁLU O. JANA BITTNERA
v neděli 24. června 2012

Zahájení v 10:30 hodin položením kytice
a tichou vzpomínkou na kněze 
působící ve farnosti Hodslavice.

11:00 hodin přivítání hostů ze Slovenské republiky
  z vesnice Príbovce. 
11:20 hodin slavnostní výkop, minuta ticha na památku  
 otce Jana.
Fotbalový turnaj týmů FK Hodslavice, SHM Hodslavice
a TJ Dynamo Príbovce.
15:00 hodin vyhlášení výsledků a předání cen 
 jednotlivým týmům.
15:15 hodin soutěže pro děti i dospělé, projížďky na koň-
ském voze, kotvené létání horkovzdušným balónem (za 
příznivých povětrnostních podmínek), skákací hrad a ho-
rolezecká stěna pro děti, prohlídka hasičské techniky dob-
rovolných hasičů Hodslavice.
Losování 6 vstupenek jejichž majitelé poletí horkovzduš-
ným balónem 20-ti minutový vyhlídkový let (za příznivého 
počasí).
Vystoupení cimbálového souboru Trojačka.
Na zub: grilované sele, kotlíkový guláš či grilované steaky.

Vstupné: děti do 15 let zdarma, studenti a důchodci 30 Kč, 
ostatní 50 Kč.

Těší se na vás pořadatelé!
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Ředitelství ZŠ a MŠ Fr. Palackého by tímto rádo poděko-
valo všem, kteří finančně, materiálně či pomocí přispěli na 
oslavy 80. výročí založení Palackého pamětní školy. 

Velice si této podpory vážíme.

Oleg Janský

Palackého stezka 2012

V  sobotu dne 19. května 2012 Klub českých turistů, odbor 
Hodslavice, uspořádal tradiční    čtyřicátý první ročník turis-
tického pochodu Palackého stezka. Jelikož se na posledních 
ročnících Palackého stezky objevovalo čím dál víc cyklistů, roz-
hodli jsme se v rámci pochodu uspořádat první ročník terén-
ní cyklojízdy. Abychom vyhověli cyklistům různých věkových 
kategorií i fyzických schopností, zvolili jsme podle obtížnosti 
trasy na patnáct, třicet, padesát a sto kilometrů.

Už od ranních hodin svítilo sluníčko, počasí na turistiku bylo 
ideální a k registraci na pochod, která byla jako obvykle v re-
stauraci Na Fojtství, začali už od sedmi hodin přicházet první 
turisté. Tyto hned zrána svým vtipným komentářem vítal Dali-
bor Kramoliš č.8. Čím více se venku oteplovalo, tím více turistů 

se hlásilo na startu. Když se objevili i první cyklisté, začali jsme 
tušit, že letošní ročník Palackého stezky se opravdu vydaří. 
Tomu, že tušíme správně, nasvědčovala stále se zvětšující kup-
ka přihlašovacích lístků, kterých jsme v deset hodin, na konci 
prezence, napočítali okolo čtyř set. Protože se množství turistů 
registruje u Památníku odboje na Trojačce, věděli jsme, že le-
tošní účast bude stejně jako při loňském, jubilejním ročníku, 
velmi dobrá. Nemýlili jsme se. Celkem čtyři sta padesát šest 
příznivců turistiky, cykloturistiky a také přátelská nálada na 
trasách nám znovu dodala elánu a chuti do pořádání dalších 
ročníků.

do školy jsme s chutí povečeřeli a přichystali si své“matrace“ 
k  nocování. Ještě než jsme se uložili ke spánku, vyhodnoti-
li jsme náš terč kladů (koše na tříděný odpad, pingpongové 
stoly, nová učebna mediatéky, interaktivní tabule, parlament, 
možnost jít o přestávce ven, nové vchodové dveře) a záporů 
(netěsnící okna, staré tabule v učebnách, málo času na vypra-
cování písemných prací, malé využívání techniky ve výuce). Na 
dobrou noc jsme zhlédli pohádkový muzikál V peřině a ti, kteří 
ještě nespali, se podívali na nové zpracování Tří mušketýrů. Po 
ranním budíčku jsme si přichystali snídani i svačinu a vrátili se 
ke svým školním povinnostem.

Deváťáci přijati
Všichni žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na střední školy již 

v prvním kole přijímacího řízení. Všem blahopřejeme a přeje-
me hodně štěstí a úsilí na cestě za svými sny…

Výtvarná soutěž
V  okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima 

dětí“ se nám podařilo získat 1. místa hned ve dvou kategori-
ích. Z celkového počtu 1092 dětí z 25 škol vybojovala 1. místo 
v kategorii 6. -7. třída Dominika Kalichová spolu s Romanem 
Býmou. V kategorii 8. - 9. třída zvítězila Adéla Hromádková. Na 
3. místech se potom umístily Klára Horáková (7. tř.) a Denisa 
Vahalíková (9. tř.). Na prvním stupni ve své kategorii obsadila 
2. místo Barbora Kyselá (2. tř.). Blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Soutěž Mladý zahrádkář
9. 5. reprezentovalo naši školu v okresním kole této soutěže 

10 žáků. Kristýna Čípová (6. tř.) se umístila na 4. místě, Zuzana 
Bílková na 8. -9. a Vendula Býmová (také 6. tř.) na 17. -18. 

Ve starší kategorii nás reprezentoval Michal Hub, který skon-
čil na 6. místě, Adéla Hromádková byla 7. -8., Klára a Lucie Bar-
tončíkovy se umístily na 10. -11. místě, Klára Vahalíková byla 
25. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Čtvrťáci s policisty v Novém Jičíně
Ve středu 2. 5. navštívili žáci 4. třídy okresní oddělení Poli-

cie ČR.  Zúčastnili se preventivního programu: Tvoje správná 
volba, který byl zaměřen na prevenci proti kouření, alkoholu 
a drogám. 

V pátek 4. 5. jeli na dopravní hřiště ZŠ Dlouhá, kde psali do-
pravní testy a jezdili jízda zručnosti. Jedenáct žáků získalo prů-
kaz cyklisty.

Den matek
Druhou květnovou neděli oslavily maminky svůj svátek. I děti 

z MŠ a ZŠ Františka Palackého chtěly maminkám popřát a pod 
vedením svých učitelek zatančily, zazpívaly, zarecitovaly bás-
ničky, zahrály na hudební nástroje, zastepovaly. Po pestrém 
programu děti všem maminkám předaly dárek - korálky.
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Pěší trasy jsme zachovali tradiční. Patnáctikilometrová vedla 
do sedla pod Krátkou. Dvacetipětikilometrová trasa na Velký 
Javorník. Tato však pro některé borce byla krátká a z Velkého 
Javorníku se stejnou trasou do Hodslavic vraceli zpět. 

 V sedle pod Krátkou všichni účastníci obdrželi čaj a tatranku.  
I tentokrát zde bylo přichystáno občerstvení. Mimo tradiční 
opékání špekáčků byl největší zájem o vaječinu. Z  dvou set 
dvaceti čtyř vajec, které se nám podařilo bez úhony do sedla 
vyvézt, nezbylo ani jedno. Vajíčka ještě pochyběla. Činili se i 
chlapci u piva, kteří přes veškerou snahu nestačili čepovat a 
žízniví turisté byli nuceni chvíli čekat. Příští rok budeme muset 
proto zajistit raději pípy dvě.

Teď troška statistiky. Letošní Palackého stezky se zúčastnilo 
celkem čtyři sta padesát šest turistů. Tři sta devadesát sedm 
pěších turistů a padesát devět cyklistů. Z naší obce se na pat-
nácti a dvacetipětikilometrovou trať vypravilo sto čtyřicet 
sedm pěších turistů. Překvapila účast osmdesáti turistů z No-
vého Jičína i turistů z Mořkova, kterých se zaregistrovalo cel-
kem třicet sedm. 

Terénní cyklojízdu absolvovalo padesát devět cyklistů. Pat-
náctikilometrovou trasu absolvovali tři cyklisté, dva z  Hod-
slavic a jeden z  Nového Jičína. Třicetikilometrovou trasu si z 
šestnácti cyklistů vybralo sedm Hodslavjanů.  Náročnou pa-
desátikilometrovou trasu projelo dvacet šest cyklistů, dvanáct 
z Hodslavic.  Na nejtěžší stokilometrovou trasu, vedoucí přes 
Jehličnou, sedlo pod Krátkou, Velký Javorník, Frenštát pod 
Radhoštěm, Pustevny, Martiňák, Čeladnou a Veřovic zpět do 
Hodslavic, se vydalo čtrnáct cyklistů. Šest Hodslavjanů, čtyři 
cyklisté z Nového Jičína, dva z Veřovic a po jednom cyklistovi 
z Petřkovic a Rybí.

Ohlasy na všechny cyklistické trasy máme zatím příznivé, a 
proto je v příštím roce s největší pravděpodobností zachová-
me.

     Děkujeme všem turistům i cykloturistům za účast na na-
šem tradičním pochodu. Tito nás znovu přesvědčili, že naše 
snaha vytáhnout do přírody v dnešní přetechnizované době 
co nejvíc lidí, má stále smysl.     

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

V  dalším utkání sezóny jsme 
na domácím hřišti přivítali ce-
lek z  Veřovic. Do utkání jsme 
vstoupili dobře, hned v  úvo-
du zápasu jsme si vypracovali 
několik vyložených šancí, ale 
bohužel jsme je nedokázali 
proměnit. Od 15. minuty hosté 
hráli v deseti hráčích, ale bohu-
žel na herním projevu to neby-
lo znát, a kdo se první radoval 

z gólu, byli právě oslabení hosté, kteří využili hned svou první 
vážnou šanci a ujali se vedení.  Vstřelený gól jako by nás pro-
bral a začali jsme si vytvářet více šancí, ale k naší smůle jsme 
ani ty největší nevyužili.  A potvrdilo se ono otřepané pravidlo 
„Nedáš, dostaneš“. Po hrubé chybě v naší rozehrávce nás hos-
té potrestali a ujali se v zápase vedení 0:2. Za tohoto stavu se 
šlo také do kabin.  Ihned v úvodu druhé půle, jsme měli ob-
rovskou šanci. Na brankáře se řítil sám Vašek Minář, ale k naší 
smůle ho nepřekonal.  Začali jsme držet míč více na svých ko-
pačkách a to vyústilo ve faul. Nabídnutou standardní situací 
jsme nepohrdli a Jakub Kramoliš snížil hlavou na 1:2. Hosté ale 
v zápětí z rychlé kombinace zvýšili na 1:3. A o několik minut 
později na 1:4. A tímto výsledkem zápas skončil. Utkání nabíd-
lo z naší strany festival neproměněných šancí a také to jak se 
z minima dá vytěžit maximum.  Nezbývá nám nic jiného, než 
na nepovedený výkon zapomenout a s čistou hlavou jít do dal-
šího utkání, které odehrajeme v Ženklavě.

Na zápas do Ženklavy jsme odjížděli pouze s dvanácti hráči!!! 
Úvod utkání byl zprvu vyrovnaný. Šancí bylo na obou stranách 
poskrovnu. První gól dali domácí, když po faulu na jejich útoč-
níka byla odpískána penalta. Nabídnutou penaltu domácí vy-
užili a ujali se vedení 1:0. Druhý gól na sebe nenechal dlouho 
čekat, po ofsajdové situaci, kterou rozhodčí jako ofsajdovou 
k naší smůle neposoudil, zvýšili na 2:0. Do konce poločasu se 
nám podařilo ještě snížit na 2:1, když se prosadil Vašek Minář. 
Druhá půle přinesla větší klid a herní pohodu domácím hrá-
čům, kteří toho využili a po pohledné akci dali na konečných 
3:1. Pár šancí jsme si sice ještě vytvořili, ale nedokázali jsme je 
proměnit a tak jsme prohráli 3:1.

K dalšímu zápasu přijel na naše hřiště silný soupeř. Vlčovice-
Mniši “B“. Měli v tabulce stejný bodový zisk a tak se dalo čekat 
velmi vyrovnané utkání. Do utkání jsme šli s vědomím, že víc 
jak jedenáct nás bohužel nebude (zranění, práce). I ve velmi 
polepené sestavě jsme šli s odhodláním ukázat všem, že fot-
bal hrát umíme. Soupeř v úvodu utkání měl jasnou převahu a 
také se jako první radoval z gólu, který sice byl pro nás smolný. 
Vstřelený gól jako by z nás setřásl všechnu nervozitu a pochyb-
nosti, a začali jsme hrát daleko soustředěněji a disciplinovaněji 
než v úvodních patnácti minutách. Šancí pomalu přibývalo, ale 
k naší smůle jsme se gólu nedočkali. První poločas jsme tedy 
prohráli 0:1. Druhá půle byla zcela v naší režii, drželi jsme ba-
lón častěji na svých kopačkách a krásnými přihrávkami jsme si 
dokázali vytvářet mnoho gólových šancí. Vyrovnávacího gólu 
jsme se nakonec přeci jen dočkali, šťastným střelcem se stal 
tentokráte hrající brankář Marek Urban, který tvrdou střelou 
srovnal na 1:1. Obrat celého utkání dokonal opět Marek Urban, 

      Velké poděkování hodslavských turistů patří pracovníkům 
Obecního úřadu Hodslavice, restaurace Na Fojtství, Oldřichu 
Sulovskému a Ing. Rostislavu Holáňovi, bez jejichž pomoci by-
chom pochod mohli uskutečnit jen stěží.
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.......................................... I N Z E R C E .................................................. KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:

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

- renovace stávajících pomníků

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

- kopání a betonování základů, pokládání dlažby

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

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

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

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

 
OBJEDNÁVKY u : 

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

 

Prodám stavební pozemek 
v Hodslavicích, 

rozloha 1243 m2. 
Sítě na hranici pozemku, 

přístup po asfaltové komunikaci, 
krásný výhled !

Cena 400 000,- Kč
kontakt: 737 200 515

který další krásnou trefou upravil na konečných 2:1. 
K dalšímu mistrovskému utkání jsme zajížděli do sousedního 

Straníku, kde se poslední květnovou neděli uskutečnilo velmi 
prestižní derby, které proti sobě postavilo týmy z čela tabulky. 
Straník, jenž je na druhém místě a my jsme na třetím. Utkání 
bylo od prvních minut vyrovnané, nedal se čekat žádný oslni-
vý zápas a utkání ukázalo, proč se fotbalu říká také kopaná… 
Z prvního a také jediného gólu utkání jsme se radovali my, Va-
šek Minář se krásně dostal přes soupeřovu obranu a pěknou 
přihrávkou naservíroval gól Lukášovi Segeťovi. Utkání přineslo 
hromadu sporných zákroků, a chvílemi to vypadlo, jako by roz-
hodčí na hřišti nebyl. Podařilo se nám vstřelit domácím ještě 
jeden gól, ale pro údajný ofsajd nebyl uznán. I když domácí 
měli ke konci utkání pár vyložených gólových šancí na dobře 
chytajícího Libora Kudělku si nepřišli, a tak jsme si ze Straníku 
přivezli tři body za jednogólovou výhru. 

Rozpis utkání:

Datum Čas Domácí Hosté

14.4. 15:30 FK Hodslavice Skotnice „B“ Mošnov 2:2

21.4. 16:00 Mořkov „B“ FK Hodslavice 1:2

28.4. 16:00 FK Hodslavice Lubina 1:1

5.5. 16:30 FK Hodslavice Veřovice  „B“ 1:4

13.5. 16:30 Ženklava FK Hodslavice 3:1

19.5. 17:00 FK Hodslavice Vlčovice-Mniši „B“ 2:1

27.5. 17:00 Straník FK Hodslavice 0:1

2.6. 17:00 Hostašovice FK Hodslavice :

9.6. 17:00 FK Hodslavice Tichá „B“ :

16.6. 17:00 Bartošovice „B“ FK Hodslavice :
 
Internetové stránky FK Hodslavice: 
 http://fotbal-hodslavice.webnode.cz/
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
HODSLAVICE 

--------------------------------------------------------------------------- 
Vás zve na pouť  

 

FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – 
OBIDOS – TOMAR - LISABON 

 

Doprava:  LETECKY 
 

FATIMA - jedno z nejznámějších poutních míst světa se nachází v okrese Santarem ve středním 
Portugalsku, 187 km jižně od města Porto a 123 km severně od Lisabonu. 
Zde se Panna Maria zjevila třem dětem – Františkovi, Jacintě Marto  
a Lucii dos Santos - poprvé 13. 5. 1917 a představila se jako Královna Posvátného růžence. 
Fatimská poselství Matky Boží, plná něžné mateřské lásky, jsou „nejproročtější z moderních zjevení“. 
Ovlivnila chod Církve a celý svět. Zasvěcení světa v roce 1948 mělo za následek pád komunismu ve 
východní Evropě. Panna Maria ve Fatimě připomíná důležitost svátosti smíření, svatého přijímání o 
prvních sobotách v měsíci, modlitby svatého růžence, pokání a oběti za hříšníky v boji proti satanovi. 
Program je doplněn o návštěvu měst Santiago de Compostela, Porto,  Obidos, Tomar a Lisabon. 
 

Termín:  9. 9. - 14. 9. 2012                
Cena: 16 000,- Kč 

 
V ceně je započítáno: autobusová doprava na letiště do Vídně a zpět, letecká doprava Vídeň-
Lisabon, letištní a palivové poplatky, autobusová doprava během celého zájezdu, 5x hotelové 
ubytování s polopenzí, náboženský program podle uvedeného rozpisu, komplexní cestovní pojištění, 
vstupy, odborný průvodce – kněz. 
 
PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU: 
 
1. den: setkání skupiny v Hodslavicích, dopolední odjezd autobusem do Vídně s následným 
odletem do Lisabonu. Transfer autobusem do hotelu ve Fatimě, ubytování, večeře a nocleh. 
 
2. den: snídaně, celodenní náboženský program ve Fatimě – mše svatá, prohlídka areálu, 
odpoledne křížová cesta, večeře. Večer účast na procesí se svíčkami. Nocleh. 
 
3. den: snídaně, odjezd autobusem do Santiaga de Compostela. Odpoledne příjezd, 
prohlídka baziliky sv. Jakuba, náboženský program, večeře a nocleh. 
 
4. den: snídaně, odjezd do města Porto, prohlídka města. V podvečer návrat do Fatimy, 
večeře. Účast na procesí se svíčkami. Nocleh. 
 
5. den: snídaně, odjezd do měst Tomar, Obidos a Lisabon – prohlídky míst. Ubytování, 
večeře a nocleh v Lisabonu. 
 
6. den: snídaně. Odjezd na letiště do Lisabonu s následným odletem do Vídně (cca 
v 14:30h). Transfer autobusem do Hodslavic. 

------------------------------------------------------ 
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní 
kanceláře AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Allianz - Slovenské 
pojišťovny a.s.  
v Bratislavě. Pojištění je uzavřeno do 31. 12. 2012. 
 
Přihlášky a informace 
Římskokatolická farnost Hodslavice 
P. ThLic. Mgr. Adam Jozef Kasperek 
Hodslavice 160 
Mobil 731 625 669 
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Životní jubilea našich spoluobčanů v červnu 2012:
50 let Eva Hoďáková • Jaroslava Kramolišová

 Petr Janáček

55 let Antonín Kurowski

60 let Jozef Valocký

70 let  Ladislav Kudělka • Irena Kudělková

75 let  Ivan Kývala

80 let Ilonka Kramolišová • Ladislav Merenda

60. výročí uzavření manželství Ludmila a Vladislav Palačtí.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V dubnu se narodila Štěpánka Turková.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V dubnu jsme se rozloučili s Ludmilou Bartoňovou, v květnu 
s Marií Davidovou a Vlastou Knápkovou.

autoři: Viktor Vyhlídal, Klára Heraltová
a Vojtěch Martínek, všichni z 1. třídy ZŠ

SPOLEČENSK Á KRONIK A
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