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ÚVODNÍ SLOVO
Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty SOKOL Hodslavice za rok 2011
Věra Mičková, starostka T. J. Sokol Hodslavice

V

ážení spoluobčané,
v letošním roce si připomínáme 150. výročí založení Sokola a rádi bychom vás seznámili s činností naší jednoty v obci.
Počet členů k 31. 12. 2011 je 111, z toho 96 dospělých a 15 dětí.
V loňském roce se nám podařilo nejen zachovat počet cvi-

čebních hodin, ale naopak je rozšířit z 5 hodin na 8 hodin týdně, a to díky nácviku skladeb na XV. všesokolský slet.
Během celého roku probíhala tato tradiční sokolská cvičení
pro veřejnost:
Pondělí - kondiční cvičení pro ženy pod vedením cvičitelky
		 Věry Mičkové,
Úterý
- cvičení žákyň pod vedením cvičitelek
		 Ireny Vytejčkové a Aleny Špalkové,
- zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky Růženy 		
		 Holeňové,

Středa - cvičení rodičů s dětmi pod vedením cvičitelky
		 Věry Mičkové,
- jóga pod vedením cvičitelky Dany Sulovské.
V září 2011 jsme zahájili nácvik těchto skladeb na XV. všesokolský slet:
Ø „Muzikantova písnička“ cvičí rodiče s dětmi (12 párů) s cvičitelkou Věrou Mičkovou.
Ø „Člověče, nezlob se“ cvičí 16 předškoláků (4 – 6 let) s cvičitelkou Eliškou Janskou a Danou Vyhlídalovou.
Ø „Jonatán“ cvičí 16 žákyň s cvičitelkami Irenou Vytejčkovou a
Alenou Špalkovou.
Ø „Kontrasty“ cvičí ženy a muži v počtu 16 + 6 s cvičitelkou
Růženou Holeňovou.

S těmito skladbami bude celkem 74 cvičenců reprezentovat
naši obec nejen na sletu v Praze, ale i na oblastních a župních
sletech v Bohumíně, Opavě, Vsetíně a samozřejmě v Hodslavicích.

Příjemné prožití svátků velikonočních Vám přejí

pracovníci OÚ a vedení obce .

Během roku jsme uspořádali dvě turistické vycházky, akce
pro rodiče i děti „Pálení čarodějnic“a „Hledání pokladu“. V létě
jsme uspořádali tradiční sokolský tábor pro děti Na Pasíčkách
a podzimní wellness víkend pro ženy na hotelu Duo Horní Bečva.
Kromě toho jsme se spolupodíleli na přípravách her a soutěží

d) žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice o povolení místní výstavy drobného zvířectva u Obecního domu ve dnech 16. a 17. 6. 2012.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Martinu Holubovou, ředitelku základní školy, provedením cenové poptávky na prodej nadbytečných parket (cca
180 m2) a předložení obdržených nabídek radě obce.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny.

USNESENÍ
z 30. zasedání rady obce konaného
dne 20.3.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

pro děti na „Dni obce“ a na akci „Ahoj prázdniny“ pořádané Základní školou v Hodslavicích.
V září proběhla naší obcí za účasti členů Sokola sletová štafeta u příležitosti zahájení oslav 150. výročí založení Sokola a XV.
všesokolského sletu. Obě akce proběhnou v roce 2012.
Starali jsme se o provoz a údržbu sokolského hřiště, údržbu
a obnovu zeleně v areálu hřiště i v jeho okolí. Podařilo se nám
získat finanční dotaci na opravu budovy na sokolském hřišti
a zrekonstruovali jsme šatny, sprchy a sociální zařízení v budově.
O dění v Sokole a o jednotlivých akcích informujeme ve vývěsní skříňce na rozcestí, nebo prostřednictvím zpravodaje vydávaného obcí Hodslavice a na internetových stránkách obce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci organizaci Royal, mateřské škole, základní škole a obecnímu úřadu.
Hlavní poděkování patří všem aktivním členům Sokola a cvičitelkám za jejich obětavou a nezištnou práci, jejich rodinným
příslušníkům za podporu, pomoc a toleranci.
Věříme, že svou účastí podpoříte akce, které připravujeme
v letošním roce.

„ŽIJTE SOKOLEM!“ J
USNESENÍ
z 29. zasedání rady obce konaného
dne 6.3.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a] uzavření smlouvy mezi Obcí Hodslavice a F.K. Hodslavice,
o.s. o nájmu a užívání nebytových prostor a pozemků sportovního areálu fotbalového hřiště v Hodslavicích,
b] finanční příspěvek F. K. Hodslavice o. s. ve výši 30 000 Kč na
činnost v roce 2012
c) uzavření smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu č.
61600944 mezi Obcí Hodslavice a firmou SITA CZ a.s., Praha 2,
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Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč každému nově příchozímu žáku na ZŠ Hodslavice (nově příchozí žák je ten, který zahájí vzdělávání v příslušném ročníku nejpozději do 30. 9. a v
předcházejících letech nebyl žákem školy).
b) přidělení bytu 3+1 ve zdravotním středisku Hodslavice čp.
400 paní Olze Ruskové a pověřuje starostku obce dojednáním
nájemního vztahu,
c) vypracování projektu hydrogeologického průzkumu pro
obec Hodslavice sloužícího jako podklad pro žádost na Státní
fond životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 6.6 (zdroje podzemní vody) firmou ALTEC International s.r.o. Holešov,
d) smlouvu o dílo č. 012012 s firmou H & B REAL, a.s. Vsetín na
zpracování potřebné dokumentace a žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 3, podoblast podpory 3.2.1 pro ZŠ Hodslavice,
e) nájemní smlouvu s firmou TOMSTAV Olomouc s.r.o. na
pronájem parcely č. 1127 o výměře 295 m2 v k. ú. Hodslavice k průjezdu stavební techniky při pracích na vodním toku
Zrzávka,
f ) finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na provoz v roce 2012
zařízení Domov Duha, příspěvková organizace – Domov pro
seniory, Nový Jičín, Hřbitovní 41, kde je umístěno 6 seniorů
z Hodslavic,
g) finanční dar ve výši 1 000 Kč na rok 2012 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. Ostrava, detašované pracoviště Nový Jičín na provoz „Občanské poradny“
v Novém Jičíně,
h) finanční dar ve výši 1 000 Kč SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový
Jičín na podporu činnosti v roce 2012 pro těžce zrakově postižené a nevidomé občany,
i) finanční dar ve výši 1 000 Kč Místní organizaci SPMP ČR
Nový Jičín – denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v roce 2012.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny,
b) oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o
uzavření mateřské školy od 9. 7. 2012 do 10. 8. 2012.
Další jednání rady obce č. 31: 10. 4. 2012 v 15.30 hodin.
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Co se dělo v obci

Technická správa hlásí

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

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

Březen, první jarní měsíc, bývá ve znamení úklidu, a tak tomu
bylo i na obci.
1. -2. 3. Starostka se zúčastnila školení k novele Zákona
o veřejných zakázkách na KÚ v Ostravě.
5.3. Proběhl pohovor se třemi vybranými uchazečkami (užší
výběr provedla komise) na místo referenta OÚ. Vybrána jako
nejvhodnější kandidát byla p. Eva Davidová (roz. Krutilková),
která dosud pracovala na OÚ Hostašovice. Setkáte se s ní na
obci už od 1. 4. 2012.
6.3. Rada obce po 29. zasedla ke svému jednání, usnesení
výše ve zpravodaji. Diakonie Broumov provedla odvoz sbírky
starého ošacení, která proběhla v naší obci.
7.3. Starostka se zúčastnila krajského setkání členů SMO ČR
pro starosty a primátory v Ostravě a semináře k Zákonu o obcích.
8.3. Starostka se zúčastnila semináře KÚ a Regionální rady
k dotacím EU v tomto a dalším plánovacím období 2014-2020
v Ostravě a odpoledne se zúčastnila zasedání rady svazku
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice k projednání podmínek
veřejné zakázky na odstranění kolejí. Místostarosta se zúčastnil
semináře k problematice obecních komunikací na KÚ v
Ostravě. Zahájena oprava vodovodu na uličce za katolickým
hřbitovem.
14.3. Pracovní schůzka starostky na ZŠ a jednání s paní
ředitelkou a pracovnicemi školní jídelny.
15.3. Pracovní jednání s p. Mikuškem z agentury HBreal s.r.o.
k doplnění žádostí o dotace na projekty zateplení ZŠ a MŠ.
Jednání s firmou ALTEC International s.r.o. Holešov za účasti
starostky, místostarosty a stav. technika o možné realizaci
průzkumných hydrogeologických vrtů k vyhledání nových
zdrojů podzemní vody pro místní vodovod, které by byly
z 90% financovány z evropských dotací. Provedena předávka
sportovního areálu fotbalového hřiště do užívání FK Hodslavice.
20.3. Podepsána smlouva s firmou SITA CZ a.s., která od 1. 4.
zajišťuje svoz odpadů pro obec. Schůzka s firmou JD ROZHLASY s.r.o. na dojednání harmonogramu instalace bezdrátového
rozhlasu v obci. Odpoledne zasedla ke svému 30. jednání Rada
obce, usnesení výše ve zpravodaji.
21.3. Další jednání s firmou ALTEC International s.r.o.
22.3. Jednání starostky s místopředsedou Národní sítě MAS
(místní akční skupina) p. Jiřím Kristem o perspektivách dotační
politiky v plánovacím období EU 2014-2020 a výhodnosti
čerpání dotací v rámci MAS. Setkání místostarosty se zástupci
krajské hygienické stanice na přehradě Kacabajka k dojednání
umístění informační tabule v této lokalitě.
26.3. Zahájení první fáze montáže bezdrátového rozhlasu a
protipovodňových opatření v obci firmou JD ROZHLASY s.r.o.
28.3. Přátelské setkání vedení obce s učiteli ZŠ a MŠ Hodslavice na obecním úřadě u příležitosti Dne učitelů.
31.3. Svoz velkoobjemového odpadu v obci.

Obec Hodslavice uzavřela s úřadem práce smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby a od měsíce března začali pracovníci tuto službu vykonávat. V současné době se jedná o 5 pracovníků a další by průběžně měli být na tuto službu úřadem
práce zařazováni. V rámci výkonu veřejné služby byl proveden
úklid komunikací od posypového materiálu ze zimní údržby
v prostoru obce, bylo provedeno vyčištění okolí nákupního
střediska včetně zásypu konifér mulčovací kůrou. Taktéž v okolí zdravotního střediska byl proveden úklid a návoz mulčovací
kůry v okolí keřů. Na obecní parcele, která byla stavební firmou využita při opravách koryta vodního toku Zrzávka pod
základní školou, byl proveden sběr kamení a srovnání terénu
před následným výsevem travního semene a dále zde byla
provedena výsadba 12 ks ovocných stromků. V součinnosti
s pracovníky technické správy byl proveden výřez a úklid okolí
parkoviště pod vodní nádrží Kacabajka a firmou Kudělka proveden převoz zde uskladněného recyklátu na jednu skládku.
V prostorách společenského domu byl pracovníky technické správy proveden úklid stavební suti a odpadu v suterénních místnostech původně plánované sauny. Stejně tak byla
opravena omítka v prostorách plynových kotlů včetně následné výmalby a zhotovení otvorů k přívodu vzduchu ke kotlům.
V prostorách obecního úřadu bylo provedeno zbroušení hlavního schodiště a jeho nový nátěr spolu s výmalbami prostor
kanceláře starostky a stavebního technika, kde došlo k výměně podlahových krytin. Provedeno bylo odstranění poškozené omítky na schodišti do sklepa a její obnova. V prostorách
knihovny byly nainstalovány nové regály na knihy a provedena montáž podstavců pod regály k zajištění jejich statiky.
V budově obecního domu byla provedena výmalba schodiště
u bývalého archivu.
V okolí plotu kolem vodojemu Na Bařince byl proveden ořez
větví dřevin, které jej mohly poškodit, stejně tak byl proveden
výřez dřevin, které prorůstaly do elektrického vedením přivádějící proud od úpravny vody ve Straníku k vrtu PV1. Byla zlikvidována nová černá skládka v prostoru Háje u polní cesty na
Hostašovice.

V památníku Františka Palackého je možné zakoupit
nově vydanou pamětní minci Františka Palackého
v ceně 50 Kč.
Muzeum Novojičínska
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Svoz komunálního odpadu,
svoz biologicky rozložitelného odpadu
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Važení spoluobčané,
připomínáme, že z rozhodnutí zastupitelstva obce dochází od 1.4.2012 ke změně firmy zajišťující komplexní likvidaci
odpadů z naší obce. Nově bude tyto služby pro naši obec zajišťovat firma SITA CZ Valašské Meziříčí. V této souvislosti je
potřeba, aby na sběrných nádobách byly umístěny pouze samolepky na rok 2012 (světle zelená barva) a všechny ostatní
byly odstraněny. Bude-li v případě reklamování nevyvezené
sběrné nádoby zjištěna na této nádobě přítomnost jiné samolepky než roku 2012, nebude reklamace uznána. Stejně tak
může být důvodem neuznání reklamace přítomnost odpadu,
který ve sběrných nádobách nesmí být umístěn - jedná se zejména o žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, výbušné, zápalné
a lehce vznětlivé, uhynulá zvířata, zemina, kamenivo, stavební
suť a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost osob.
Termíny a intervaly svozu zůstanou stejné jako v předešlých
létech. V případě neprovedení vývozu Vaší sběrné nádoby
mne prosím kontaktujte na tel. 556 731 656 nebo 777 721 580
k zajištění sjednání nápravy. Taktéž mne prosím kontaktujte
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

v případě, že Vaše sběrná nádoba doslouží a nebude dále použivatelná. Svozová firma provede její náhradu novou nádobou, a to bezplatně. Stejně tak je možno využívat služeb sběrného dvora firmy SITA CZ na ulici Uhelná a na ulici Zašovská
ve Valašském Meziříčí, po prokázání trvalého pobytu v naší
obci (občanský průkaz) a po předchozím informování na OÚ.
I nadále bude v jarních a podzimních měsících pořádán svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci.
Organizace svozu biologicky rozložitelného odpadu zůstává stejná jako v minulých létech. Tuto službu pro naši obec
zajišťuje Asompo a.s. Sběrná stanoviště zůstávají stejná jako
v předešlých létech, v průběhu měsíce dubna dojde u některých stanovišť ke zpevnění jejich povrchu, aby se předešlo
poškozování sběrných nádob. Sběrné nádoby je zakázáno ze
stanovišť přemisťovat, stejně jako je zakázáno umisťovat do
nich jiný odpad, než na jaký jsou určeny. Rozmístění sběrných
nádob na stanoviště bude provedeno v úterý 10.4.2012 a první vývoz bude v týdnu od 16.4.2012.
Také žádáme všechny občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpady, aby tak neprodleně učinili. Děkujeme.

Předběžné výsledky sčítání lidu domů a bytů 2011
za obec Hodslavice
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Ostravě

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Předkládané údaje jsou součástí prvních, předběžných výsledků zpracování, a to podle
místa trvalého bydliště sčítaných osob. Údaje jsou tak srovnatelné s předchozími sčítáními (2001 a 1991) a výsledky těchto sčítání byly přepočteny na územní strukturu krajů, okresů,
správních obvodů i obcí platnou k 1. 1. 2011.
Předběžné výsledky jsou v plném rozsahu z různých pohledů zveřejněny i na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz.
Definitivní výsledky SLDB budou dle stávající harmonogramu
zpracování k dispozici do konce roku 2012.
Základní tabulka s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů
a bytů 2011 za naši obec:
26.3.2011[1]
Obyvatelstvo celkem

Zprávy z matriky
Eliška Janská, matrikářka

Stav obyvatel v Hodslavicích k 31. 12. 2011 byl 1717 občanů,
z toho 829 mužů a 888 žen.
V roce 2011:
Ø narozeno 20 dětí (10 chlapců, 10 děvčat),
Ø přistěhováno 39 občanů (18 mužů, 21 žen),
Ø vystěhováno 40 občanů (15 mužů, 25 žen),
Ø zemřelo 17 spoluobčanů (12 mužů, 5 žen).
V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 5 sňatků: 3 na obecním úřadu, 2 v římskokatolickém kostele. Mimo obec uzavřely
manželství 2 páry.
Na matrice bylo provedeno:
* celkem 362 případů ověření podpisů a listin,
* vydáno 1 potvrzení údajů z evidence obyvatel (na žádost
občana),
* přes Czech Point na počkání vydáno 41 výpisů z rejstříku
trestů, 38 výpisů z katastru nemovitostí, 1 výpis z živnostenského rejstříku, 3 výpisy z obchodního rejstříku,
* vydáno celkem 19 matričních dokladů (3 rodné listy, 7 oddacích listů, 9 úmrtních listů),
* vydána celkem 2 osvědčení pro sňatky před orgánem církve,
* sepsáno 27 žádostí o vydání Osvědčení o státním občanství s příslušnými fotokopiemi matričních dokladů pro Krajský
úřad MSK v Ostravě, z toho 21 žádosti o osvědčení pro vydání
cestovního dokladu osobě mladší 15 let a 6 žádostí o osvědčení pro první vydání občanského průkazu,
* sepsáno 5 zápisů o určení otcovství k nenarozenému dítěti
souhlasným prohlášením rodičů,
* přijato 1 oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství (přijetí zpět dřívějšího příjmení),
* 11 správních řízení - projednání návrhů na zrušení údaje o
místu trvalého pobytu.
V roce 2011 využilo možnosti podat žádost o vydání nového občanského průkazu na OÚ v Hodslavicích 169 občanů.
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3

.

1059

1 128

1 176

z celku cizinci
Narození v obci trvalého bydliště

Zpráva z obecní knihovny za rok 2011
Dana Sulovská

Počet čtenářů
196
Z toho děti do 15-let
46
Počet návštěvníků
1224
Výpůjčky:
Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Časopisy
Výpůjčky celkem

394
2001
164
564
1516
4639

Roční poplatek pro děti do 15 let činí 5,- pro studenty 10,- Kč,
dospělí 20,- Kč. Knihy se půjčují na dobu do 2 měsíců, časopisy
na 14 dní.
Jednou ročně navštěvují knihovnu děti z MŠ Hodslavice předškoláci a děti ze školní družiny ZŠ Hodslavice.
Děti z MŠ i ze ŠD kreslí obrázky, které darují knihovně. a podílejí se tak na výzdobě a zútulnění obecní knihovny, za což jim
moc děkujeme.
UPOZORNĚNÍ pro všechny občany na změnu provozní doby
v obecní knihovně od pondělí 16. dubna 2012 :
pondělí od 14:30 - 18:00 hodin,
čtvrtek od 16:00 - 18:00 hodin.
Poděkování
Děkujeme naší bývalé kolegyni Daně Sulovské za dlouholetou zodpovědnou práci na obecním úřadě a jsme rádi,
že se s ní budeme nadále setkávat v obecní knihovně.
Pracovníci obecního úřadu
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Vítání občánků

Absolvent

OÚ Hodslavice

Libuše Palacká

V neděli 22. 4. 2012 v 10:30 hodin se na Obecním úřadu
v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených občánků do svazku naší obce. Pozvánky rodičům budou zaslány
poštou.

Na koncertu Moravské filharmonie v Olomouci Moravské
talentinum se 29. března představil jako sólista i Matěj Červenka z Hodslavic, který letos absolvoval na konzervatoři P.J.
Vejvanovského v Kroměřiži ve hře na housle. Přednesl skladbu
Koncert pro housle č.1 D DUR, op.19 od Sergeje Prokofjeva.
Gratulujeme.

CYKLISTÉ, BUĎTE OHLEDUPLNÍ K CHODCŮM
Ing. Kamil Ondřejík

Se zlepšujícím se počasím vzrůstá výskyt cyklistů v dopravě,
a tím i problematika jízdy cyklistů na chodníku, která je uvedena v obecné úpravě zákona 361/2000 Sb. konkrétně v oddílu č.
V. citovaného zákona, který má název „Zvláštní ustanovení pro
chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a
hnaní zvířat“.
Tento oddíl se skládá z několika paragrafů, kdy je nutno vzít
na zřetel citaci § 53 odst. 2, jehož znění je: „ jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně
stanoveno jinak“.
Z tohoto znění plyne, že chodník smí být užíván toliko chodci, a nikoli jinými účastníky silničního provozu. Každý se již setkal s cyklistou na chodníku, jelikož jízdu po chodníku mají někteří cyklisti zažitou a považují ji za bezpečnější. Neuvědomují
si ale, že cyklista jedoucí po chodníku se stává nebezpečný
chodcům a ohrožuje i sám sebe.
Jedinou výjimkou, kterou zákon povoluje, viz závěr § 53 odst.
2) zák. č. 361/2000 Sb. zní: pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Závěr tohoto znění je tedy doplněn ust. § 58 odst.
2) citovaného zákona, který zní, cituji: „Dítě mladší 10 let smí
na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší
15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v
obytné a pěší zóně.“
Poslední část tohoto §§ znění „to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně“ dává najevo skutečnost, že dítě do 10 let smí užít chodníku k jízdě na kole, neboť tato skutečnost je v zák. č. 361/2000 Sb. stanovena jinak.
Tedy každý z cyklistů by si měl uvědomit, že jeho „chápání“
bezpečnosti spočívající v tom, že raději využije k jízdě chodníku než silně vytížené hlavní komunikace, není tou správnou a
ani zákonnou cestou, pouze dětem je to zákonem umožněno.
Raději by cyklisté měli využívat souběžných místních komunikací, na kterých by měli taky brát na zřetel, že každý účastník silničního provozu, motorista, cyklista i chodec, by se měl
chovat ohleduplně k ostatním účastníkům, a tím může docílit
snížení rizik střetů a konfliktů, aby se nestal nebezpečný nejen
svému okolí, ale i sám sobě.

Očkování psů
MVDr. Jiří Křižan

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v úterý 17. dubna
2012:
- ve dvoře č. p. 75 (u MVDr. Křižana) v době od 16.00 do 17.00
hodin,
- na dolním konci obce u autobusové zastávky od 17.15 do
17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodítku a mít náhubek.
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Velikonoce
Lubomír Červenka, evangelický farář

ROZHOVOR CESTOU DO GETSEMANE
Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim
Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest
psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ Po svém
vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“
Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než
kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Matouš 26,30-34

Jaký podivný rozhovor se to tu odehrává! Zbývá posledních
několik hodin a pozemský úkol Ježíše Krista bude završen. A
učedníci stále nechápou. Nerozumí tomu, co se to děje. Žijí
uzavřeni ve svých vlastních představách. Ani Petr není výjimkou. On, který v různých situacích prokázal svou horlivost, jíž
se nechal unést, i tentokrát odmítá slova svého Učitele a Mistra. „Kdepak, mě se to nestane! Já obstojím!“ Jakoby chtěl říct:
„Ježíši, ty se mýlíš, uvidíš!“
Všichni víme, jak to dopadlo. Petr ve třech různých situacích
zapřel, tvářil se, jakoby Ježíše nikdy neviděl, nesetkal se s ním
a nebyl jeho učedníkem. Kohout na našem evangelickém kostele nám tu situaci dodnes připomíná: Člověče, nesmýšlej příliš
o sobě! Pamatuj na Petra, který se chvástal svou vírou, a přesto
Krista zapřel!
Žel, my mnozí také často svým životem Krista zapíráme. Zapomínáme na to, že jsme Boží stvoření, že nám byl život svěřen, abychom s ním dobře hospodařili. Zapomínáme na to, že
jsme byli pokřtěni, konfirmováni (biřmováni)… Zapomínáme
na sliby, které jsme Bohu dali. Žijeme tak, jako bychom o Ježíši
nic nevěděli.
Velikonoční události nám však připomínají, že je možno
učinit nápravu. Jako Petr. Když si uvědomil, co provedl, když
se mu to rozleželo v hlavě, hořce se rozplakal. Litoval, čeho
se dopustil. I o letošních svátcích jsme zváni, abychom zvěst
evangelia (tj. dobré zprávy o životě a díle Ježíše z Nazaretu)
přijali. Kristus nejenom zemřel kvůli lidské zlobě a nenávisti,
nýbrž z hrobu třetího dne vstal. Tak zjevil svoji moc, překonal
hřích i smrt. Ty všechny události, které si při Velikonocích připomínáme, se staly proto, aby nám všem Pán Ježíš předložil
východisko a dal nám novou naději na smysluplný život i na
jeho úžasný cíl, Boží věčné království.
Zda toto dílo Božího Syna Ježíše Krista vezmeme vážně, to už
záleží na každém z nás. Všichni jsme však zváni zpět do Boží
náruče. Nezapomínejme na to!
Sbor evangelické církve Vás zve k těmto velikonočním shromážděním:
6. dubna (Velký pátek):
– 9.15 bohoslužby se čtením pašijního příběhu a s vysluhováním Večeře Páně
– 18.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
8. dubna (Velikonoční neděle) – bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně:
– 9.15 Hodslavice
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

Legionáři Novojičínska
Československá obec legionářská

…pod tímto názvem
vydala Československá
obec legionářská, jednota Nový Jičín, publikaci,
ve které se autoři Václav
Langer a Bohumil Vlach
snaží přiblížit vznik a činnost našich legií a podat
svědectví o hrdinech,
kteří se v našem okrese
narodili nebo zde žili. Tuto knihu obdržela naše obec ve dvou
exemplářích a jeden z nich si můžete zapůjčit v místní knihovně. Slavnostní křest knihy proběhl na stejnojmenné výstavě
v kostele Sv. Josefa ve Fulneku dne 2. 3. 2012 v rámci víceletého projektu Legie 100 ke stému výročí vzniku Československa.
V krátkém vystoupení autoři knihy přítomným stručně představili obsah publikace a přiblížili mnohaleté úsilí při hledání a
zpracování podkladů 1114 legionářů našeho regionu.
Vernisáže se zúčastnilo na sto významných
osobnosti
společenského a kulturního života okresu Nový Jičín.
Za obec Hodslavice se
účastnili Ing. Antonín
Kramoliš a Martin Repta,
místostarosta.
Součástí projektu Legie
100 jsou také webové stránky Krev legionáře - www.krevlegionare.cz, které mapují působnost Čechů a Slováků v zahraničních legiích a jejich vazby do současnosti.V první fázi projekt
umožňuje každému vyhledat legionáře podle příjmení a případně i podle jména a místa narození a přístup do databáze
údajů o čs. legionářích tak, aby mohl zjistit, zda některý z jeho
předků či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul v bojích, kdo jsou jeho potomci a příbuzní. Základem projektu je unikátní databáze čs. legionářů z 1. světové
války, kterou ČsOL získala z Vojenského historického archivu.V
další připravované fázi projektu budou moci potomci legionářů ve webové aplikaci spravovat svůj rodokmen.
Nalezněte cestu ke svým předkům a za naší pomoci se přesvědčte, zda ve vašich žilách nekoluje krev některého z těchto
hrdinů !!!

Zprávičky z naší školičky ...

pravené větvičky. Pak už jen stačilo odnést si výrobky domů.
Věříme, že rodiče strávili v MŠ se svými dětmi příjemné odpoledne a doufáme, že vlastnoručně vyrobené ozdoby potěší
děti i rodiče a navodí tu správnou atmosféru nadcházejících
velikonočních svátků.

KAŽDÝ Z NÁS UŽ VÍ, KDE BYDLÍ - Mgr. Petra Musilová
Ano, je to opravdu tak! Na přelomu února a března
jsme si totiž s dětmi ze třídy Kuřátek
začali povídat o
místě, kde bydlíme. Zjistili jsme
spoustu užitečných
informací. Víme již,
jak se naše obec
jmenuje, jak vypadá její znak, kde
sídlí paní starostka,
i to, že se v Hodslavicích
narodil
František Palacký.
Během procházek
jsme se ukázali
některá zajímavá
místa. Ten největší
a nejzábavnější úkol nás ale čekal v pátek. Děti si měly přinést
malou krabičku polepenou barevným papírem. Ve školce jsme
na ni domalovali okna a dveře a vytvořili jsme si tak domeček.
(Nutno říci, že některé děti si doma s rodiči daly velkou práci

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI - Mgr. Petra Musilová
V úterý 27.3.2012 se v MŠ konala akce pro děti a jejich rodiče
s názvem velikonoční tvoření. Zejména děti se na tvořivé odpoledne velice těšily. Už před 16 hodinou netrpělivě vyhlížely
své rodiče a nemohly se dočkat, až se s nimi dají do práce. Nejmladší děti ze třídy Veverek se pustily do výroby ozdobných
zápichů do květináče. Společně s rodiči nabarvily vyfouknutá
vajíčka, navlékly je na špejli a ozdobily je skládaným barevným
papírem. Starší děti ze tříd Kuřátek a Berušek si vyzkoušely náročnější techniku, a to decoupage neboli ubrouskovou techniku. Děti maminkám pomáhaly vystřihnout vhodný motiv i
oddělit všechny nepotřebné vrstvy ubrousku. Poté obrázky
nalepily speciálním lepidlem na připravená vajíčka. Na závěr
společnými silami navlékli vajíčka na mašle a ozdobili jimi přiHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
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a přinesly nádherné modely svých vlastních domů i s číslem
a jmenovkou na dveřích.) Pak už jsme se mohli pustit do vytváření modelu obce. Nejprve bylo potřeba rozhodnout, kde
bude který dům stát. Tato část práce nám zabrala poměrně
dost času, neboť každé dítě chtělo mít za souseda právě toho
konkrétního kamaráda. Po vyřešení „sousedských sporů“ jsme
začali s výstavbou silnic a tvorbou potoka. Pak už nezbývalo
než zasadit stromy a květiny. Hotový model obce jsme vystavili u vstupu do MŠ, aby si jej mohli všichni prohlédnout.
Do „stavebních prací“ se děti zapojily s velkým nadšením,
tato aktivita je velmi zaujala. Kromě jiného se při ní děti naučily
spolupracovat s ostatními kamarády. Přestože výroba modelu
byla poměrně náročná, myslím, že výsledek určitě stál za to.
MAŠKARNÍ KARNEVAL - Dagmar Martiníková
V sobotu 10. března jsme přivítali děti s jejich rodiči i prarodiči na maškarním karnevalu, který pořádal Klub rodičů při MŠ.
Tento karneval se konal v letošním školním roce už po páté.
Proč vlastně vznikl druhý karneval, vždyť prozatím stačil jen
jeden, který pořádala základní škola ? Bylo to proto, že velké
věkové rozpětí dětí přítomných na karnevalu nebylo vhodné
pro ty úplně nejmenší děti, jejichž rodiče se také těšili na své
maličké v maskách. Kolikrát se stalo, že „velcí „ čtvrťáci v převlecích pirátů, ke kterým vlastně trochu vzruchu a povyku patří,
srazili ty malinké, kteří se sotva batolili a místo radosti a veselí
maminky utíraly slzičky a foukaly boule a odřeniny. Karneval
vstoupil do povědomí místních i přespolních a každoročně
přibývá návštěvníků i z jiných obcí. Letos bylo 60 masek a téměř každé dítě doprovázeli rodiče a další členové rodiny. Je

třeba poděkovat členkám Klubu rodičů, které karneval připravovaly a obsluhovaly přítomné. Veliké poděkování patří Elišce
Blablové, Miloslavě Šebkové, Jitce Kyselé, Žanetě Kudělkové,
Renatě Býmové, taktéž jejich manželům, kteří se také ve velké
míře zapojili. Dále děkujeme tetě Alici Erleové za pomoc při
prodeji. Daně Kudělkové a Míše Štamberské, které obětovaly
sobotní odpoledne, přestože se školkou nemají nic společného, ale mají dobré srdce a přišly pomoci. Sponzorsky přispěla
obec Hodslavice zaplacením sálu a energií, TJ Sokol Hodslavice dárky pro děti a rodiče, kteří věnovali finanční částky nebo
dárečky. Srdečně jim děkujeme, protože přispěli k radosti dětí
a k dobré náladě všech přítomných. Zisk z karnevalu se vrací
do pokladny Klubu rodičů a financují se z něj další akce pro
rodiče s dětmi.
VYSTOUPENÍ V KLUBU DŮCHODCŮ - Dagmar Martiníková
Děti z MŠ byly pozvány Klubem důchodců, aby přispěly svým
vystoupením k dobré náladě na jejich „ vítání jara“. Děti se na
svá vystoupení s radostí připravovaly, ale narušila jim to velká nemocnost právě v době vystoupení. Zvládly svůj program
velmi hezky, přestože nejnáročnější a nejefektnější čísla musely vynechat, a to pískání na flétničky a točení obručemi kolem
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pasu. Bylo vidět, že návštěvníci setkání měli z vystoupení dětí
radost a odměnili se jim velkým potleskem i sladkými dárečky.

VYCHÁZKY- Jana Fojtíková
Věřte – nevěřte, ale i v mateřské škole můžete narazit na
nerudovskou otázku – kam s ním? My neříkáme kam s ním,
ale kam s nimi? Kam totiž chodit s dětmi na procházku, když
nastanou jarní oblevy a s nimi rozbředlý sníh, kaluže, voda a
hlavně všudypřítomné bláto?
Podle vyhlášky připadá dvacet dětí na jednu učitelku na pobyt venku. V šatně je jedna skříňka vedle druhé, na dítě připadá 25 cm místa. Do tohoto prostoru poskládám: oteplovací
kalhoty, rukavice, čepici, bundu, oblíbeného plyšového medvěda (obvykle čím větší, tím oblíbenější).
Velké děti se oblékají samy, menším samozřejmě pomáháme. A mezitím šněrujeme. Jedna smyčka na čepici, jedna bota,
druhá bota. Třikrát dvacet rovná se šedesát. Šedesát smyček.
Konečně jsme připraveni. Vydáváme se tedy „nadýchat“ čerstvého vzduchu, nabrat kyslíku do plic.
Máte rádi pejsky? My od jisté doby ne. Pes je totiž věčným
průvodcem dětí na vycházkách. Nevíte, odkud vyběhne. Bude
malý, velký, černý, bílý, agresivní či přítulný? V každém případě
se vám pracně udržované dvojice dětí v ten nejméně příhodný
okamžik srotí do jednoho chumlu, v jehož středu je pes. A vám
nezbývá než Alíka, Rexe, Voříška či Maxíka po dobrém a potom
i po zlém odehnat do uctivé vzdálenosti.
Bum, bác! Pláč. To naříká Lucinka, která se jak dlouhá tak široká natáhla do louže a bláta. Holčička, která chodí vždycky
jako z cukru a úzkostlivě hlídá své čisté věci. Honem zjišťujeme
rozsah škod. Krev žádná, ale holčička – z bláta kulička.
Vracíme se na základnu. Opět se naskýtá otázka, ale tentokrát
shakespearovská, upravená. Vyprat, či nevyprat? Rozhodněte
se podle toho, zda jste ochotni denně vysvětlovat rodičům,
proč jsou děti tak špinavé (mimochodem, učitelka nevypadá
o nic lépe).
Pořád si ale myslíme, že je lepší chodit ven a vracet se zablácení, ale vyběhaní, plni nových dojmů a spokojení. Až nám sluníčko vysuší zahradu, budeme už na pískovišti užívat letního
počasí. Ale zatím prosíme rodiče, aby byli tolerantní a shovívaví ke svým zabláceným ratolestem a ušmudlaným učitelkám!

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ

Mateřská škola je společným právním subjektem se základní školou. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné
a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jeHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

jich možností,
zájmů a potřeb.
Mateřská škola má tři třídy,
z nichž jedna
je s rozšířenou
výukou
anglického jazyka. Mimo to
nabízíme dětem
a jejich rodičům
také
kroužek
anglického jazyka, keramiku a hru na flétnu. Třídy a herny jsou dostatečně vybaveny hračkami, které dávají dětem široký prostor ke
hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. U
mateřské školy je velká zahrada, která je vybavená zahradním
nábytkem, hracími prvky a pískovišti. Je hlavně využívána v
dopoledních hodinách. Stravování je zajištěno vlastní školní
jídelnou.
ŠVP mateřské školy se nazývá „Je nám dobře na světě“. Program vychází z toho, s čím se děti setkávají, navazuje na jejich
předpokládané znalosti a zkušenosti z rodiny a dále je všestranně rozvíjí. Obsahuje témata a podtémata dětem blízká a
srozumitelná. Cílem je to, aby děti co nejvíce svět kolem sebe
poznávaly, uměly se v něm vzhledem ke svému věku a individuálním vlastnostem přiměřeně orientovat. Činnosti vybírané
k jednotlivým podtématům jsou pro děti zábavné, zajímavé i
poučné. Nabízíme velký výběr akcí pro děti: návštěvu Divadla
loutek v Ostravě, ZOO, hvězdárny, Muzea valašských strašidel,
koňského ranče, Valašského muzea v přírodě, dopravního
hřiště, kouzelnou noc v MŠ, jarní a podzimní hledání pokladu
nebo výlet do Liščího mlýna ve Frenštátě p. R., ve spolupráci se
ŠD pohádkový les, setkávání se s kamarády v MŠ Hostašovice.
Pořádáme také maškarní ples, přichází k nám Mikuláš, loučíme se s předškoláky, máme každý rok jinou oslavu Dne matek, předvelikonoční tvoření, předplavecký výcvik a další akce.
Tyto akce nám také pomáhají vytvářet a usměrňovat osobnost
dítěte, a to hlavně nenásilným a prožitkovým učením. Námi
zvolený program je pro děti skutečným přínosem a zajišťuje
jejich harmonický rozvoj.

Základní škola a Mateřská škola
Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
vyhlašuje
zápis k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy v Hodslavicích
Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Hodslavice, na
webových stránkách MŠ či ZŠ nebo požádat e-mailem
(mshodslavice@seznam.cz), řádně vyplněnou doručit
do MŠ Hodslavice 19. dubna 2012.
Přijímací řízení proběhne

19. dubna 2012
v době od 10 do 14 h v budově mateřské školy
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá
zákonný zástupce dítěte:
a. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b. evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem
c. potvrzení pediatra o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
V Hodslavicích dne 29. 2. 2012
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
742 71 Hodslavice 300		
reditel@zshodslavice.cz

tel.: 556 750 140
www.zshodslavice.cz

Zprávičky ze školy ...
Mgr. Alena Kulíšková

Ve středu 14. 3. proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, ve kterém naši školu reprezentovali Tomáš Makovic, Ondřej
Horák a Tomáš Kučera. Tomáš Makovic skončil ve své kategorii
na pátém místě a Ondřej Horák skončil desátý.
V úterý 20. 3. se zúčastnily Lucie Kolečková, žákyně 9. třídy a
Lucie Bartoníčková, žákyně 8. třídy, okresního kola Olympiády
v českém jazyce. Přesto, že se neumístily na předních pozicích,
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ve středu 21. 3. absolvovali pedagogičtí pracovníci školy další vzdělávání v programu DIDACTICA MAGNA 2012. Seznámili se s novými metodami a trendy ve výuce, které využijí
ke své práci.
V pondělí 26. 3. vysílalo svůj program již tradičně rádio Školík, který si připravili žáci 4. třídy. Zároveň proběhl pátý barevný
den na naší škole, tentokráte v barvě oranžové. Nejvíce oranžového oblečení na sobě měli žáci třetí třídy. Blahopřejeme!
Soutěž v ZOO Ostravě a exkurze na Landeku
Ve čtvrtek 22. března 30 žáků ze 6. až 9. třídy reprezentovalo
v 6 družstvech naši školu v regionálním kole soutěže, kterou
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

pořádala ZOO Ostrava. Soutěž měla téma KAMPAŇ PRO ASII a
týkala se nutné ochrany této oblasti.
Víte třeba, že palma olejová, která se zde místo původních
porostů na plantážích pěstuje, se používá pro výrobu levného
palmového oleje? Tato palma nevyprodukuje na plantáži tolik
kyslíku a navíc ubývají životní podmínky pro mnohé živočišné
druhy, které hynou.
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Po soutěži si žáci prohlédli ZOO a spolu se 4 žáky z deváté
třídy, kteří nesoutěžili, se zúčastnili exkurze na Landeku. Zde
jsme „fárali“ do dolu, prohlédli si štolu a způsob těžby uhlí. Pak
jsme navštívili muzeum báňského záchranářství, prolezli jsme
část cvičné dráhy záchranářů a vyslechli velmi zajímavý výklad.
Zjistili jsme, že na Landeku žili pravěcí lidé, našly se zde 2
kostry mamutů a pod mamutí stoličkou byla objevena Landecká Venuše, která patří mezi nejcennější Venuše ve světě (je
jiná – štíhlejší a modernější).
Prošli jsme část naučné stezky a na vrcholu Landeku na rozhledně se chtěli pokochat pohledy na Ostravu a Beskydy. Byla
inverze a z výhledů toho moc nebylo.
Před šestnáctou hodinou jsme nasedli do autobusu a vydali
se k domovu obohaceni o nové zážitky a určitě o nové informace a vědomosti.
Je úžasné, že máme v našem nejbližším okolí tolik pozoruhodných a krásných míst, která můžeme navštívit a najít v nich
poučení.
Chceme poděkovat Klubu rodičů při ZŠ F.Palackého Hodslavice za příspěvek na dopravu na naši soutěž a exkurzi.
ZŠ a MŠ Františka Palackého nabízí k odprodeji nevyužité bukové parkety v celkovém množství cca 180m2 (prodej i po částech).
Více informací na ředitelství školy, parkety zde možno
také prohlédnout. Vaše cenové nabídky očekáváme na emailové adrese reditel@zshodslavice.cz do 25. 4. 2012.

Prosba
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při přípravě oslav 80. výročí založení Pamětní Palackého školy v Hodslavicích, které proběhnou ve dnech 1. - 2.
června 2012. Rádi bychom uspořádali
několik výstav, které budou dokumentovat celou historii školy. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí všech možných materiálů z 20.
století – fotek, dokumentů (vysvědčení, písemné pochvaly a
tresty…) a historických školních pomůcek (aktovky, učebnice,
sešity…). Veškeré Vámi poskytnuté fotografie a dokumenty
budou ihned po zapůjčení převedeny do elektronické podoby
a obratem vráceny tak, aby nedošlo k jejich poškození či ztrástrana 9

tě. Historické pomůcky bychom si zapůjčili až v druhé polovině května a v době oslav je vystavili. Po ukončení by pak byly
v nejbližších dnech předány nazpět.
Pokud budete ochotni cokoliv z výše uvedeného škole poskytnout, informujte pedagogické pracovníky či vedení školy
osobně, mailem (reditel@zshodslavice.cz) nebo na telefonním
čísle 556 750 140.
V letošním roce oslaví Palackého pamětní škola v Hodslavicích 80. výročí založení. Naší snahou bude náklady spojené
s těmito oslavami, které považujeme za důležitou kulturní a
společenskou událost, částečně pokrýt z grantových programů. Možnosti v této oblasti jsou však velmi omezené, a proto
jsme se rozhodli obrátit se i na Vás, rodiče, občany Hodslavic
a firmy podnikající v Hodslavicích, s prosbou o poskytnutí finančního daru, který by byl využit k pokrytí těchto nákladů
(např. tisk almanachu, pozvánky, kulturní vystoupení, zvelebení školních prostor, atd.).
Dary můžete zasílat na účet školy: 1772521329/0800, s variabilním symbolem 1932 (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno
či název firmy) nebo složit do pokladny přímo na ředitelství
školy. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu.
Všem dárcům předem děkujeme a garantujeme, že finanční prostředky budou použity pouze na výše uvedený účel.
Předem Vám děkujeme za pomoc.

Informace FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Zimní příprava utekla rychle jako voda v Zrzávce a máme
tady už duben. A to znamená, že je tady první mistrovské utkání. Již 14. dubna přivítáme na domácím hřišti vedoucí celek
tabulky Skotnici „B“ Mošnov. Zápas začíná v 15:30! A doufáme,
že na vaši podporu se budeme moci spolehnout i tentokrát.
Zde je rozpis našich utkání pro jarní část sezóny 2011/2012:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

14.4.

15:30

FK Hodslavice

Skotnice „B“ Mošnov

:

21.4.

16:00

Mořkov „B“

FK Hodslavice

:

28.4.

16:00

FK Hodslavice

Lubina

:

5.5.

16:30

FK Hodslavice

Veřovice „B“

:

13.5.

16:30

Ženklava

FK Hodslavice

:

19.5.

17:00

FK Hodslavice

Vlčovice-Mniši „B“

:

27.5.

17:00

Straník

FK Hodslavice

:

2.6.

17:00

Hostašovice

FK Hodslavice

:

9.6.

17:00

FK Hodslavice

Tichá „B“

:

16.6.

17:00

Bartošovice „B“

FK Hodslavice

:

Dne 3.dubna se uskutečnil první trénink žáků.
Po velmi dlouhé době hodslavské hřiště ožilo a s fotbalem
v Hodslavicích to vypadá již o něco lépe.
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Valašská zahrada
Na těchto trzích lze nakoupit okrasné dřeviny, balkónové květiny,
letničky, zeleninovou sadbu, sadbu jedlých hub, zahradní keramiku,
zahradní nábytek, zahradní chemii, nářadí, drobné dárkové předměty, kožešinové výrobky, přírodní kosmetiku a mnoho dalších výrobků.
Zároveň nabídneme krajové speciality, sýry a domácí výrobky nabízené na farmářských trzích.
Novinkou bude stánek Střední odborné školy, pracoviště praktického výcviku lesnických oborů Bílá, kde případní zájemci dostanou
mnoho důležitých informací ohledně studia na této škole a návštěvníci mohou dokonce zhlédnout ukázku práce žáků s motorovou pilou. Právě žáci této školy patří mezi nejlepší v rámci celorepublikové
soutěže „Dřevorubec Junior“.
Připravujeme i poradenské koutky typu Rady babky bylinářky…
Každý stý návštěvník dostane humoristický časopis, každý pětistý
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pak originální pivo z Rožnovského pivovaru a každý tisicátý návštěvník, pak luxusní poukaz do Rožnovských pivních lázní!
Pro děti bude již tradičně ZDARMA otevřen dětský koutek se skákacím hradem a se skluzavkou.
K dobré náladě bude hrát cimbálová muzika Radhošť.
Areál bude otevřen pátek, sobota a neděle od 8,00 hod do 18,00
hod. Pro prodejce je zajištěna noční ostraha areálu.
Sport camp TJ Rožnov pod R. se nachází asi 200m od světelné křižovatky u hotelu Eroplán, ve směru Dolní Bečva – Makov, v blízkosti
mezinárodní silnice E 442.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že letos na žádost účastníků otevřeme „Podzimní Valašskou zahradu“, která se bude konat ve dnech
28. – 30.9.2012 na stejném místě.
Na minulém ročníku Valašské zahrady nabízelo svůj sortiment bezmála 50 prodejců a celou akci shlédlo téměř 6.000 návštěvníků!!!
Případné info na telefonu: 723 400 300
Pozvánka v inzerci na zadní straně
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PETR KUBÍČEK ml.

INSTALATÉR
VODA PLYN TOPENÍ
rozvody vody*topení*podlahového topení
montáž zařizovacích předmětů*rozvody plynu
hydrantového potrubí
a renovace koupelen od A do Z
tel. 737 610 674
email: kubicekpetr@hotmail.com

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

do 30.4. žulový materiál za loňské
ceny a navíc 20% sleva na kamenické práce !!!
U objednávek
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SPOLE Č E N S K Á K RO N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v dubnu 2012:
50 let Dagmar Pernická • Milan Matějovič
55 let Ladislav Bartoň • Irena Plešková
60 let Jindra Kudělka • Zdeňka Rýcová
65 let Juraj Jacko
85 let Ludmila Kudělková • Františka Kudělková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V únoru se narodili Tadeáš Pác a Tomáš Pustówka.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V březnu jsme se rozloučili s Ludmilou Kominářovou.
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