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Ú V O D N Í   S L O V O

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Milé Hodslavjanky a Hodslavjané,
v tomto roce jsme se rozhodli přenechat úvodník spolkům pracujícím v naší obci, abyste se mohli seznámit s jejich činností. Zároveň 

jim všem, hlavně však jejich vedení a organizátorům, děkujeme za jejich dobrovolnou, neplacenou a opravdu záslužnou práci pro nás 
ostatní. 

Vážení spoluobčané,
začíná měsíc únor a my, členové  Klubu důchodců, Vám chce-

me popsat, jaký byl uplynulý rok, a co nás čeká, alespoň podle 
našich plánů, v roce 2012.

Mottem naší práce je obnovovat nebo udržovat lidové tradi-
ce. V tomto duchu pořádáme ples, připravujeme výzdobu na-
šich domovů k Velikonocům, pořádáme předmájovou zábavu, 
někdy i se stavěním a následným kácením máje. Pravidelně se 
scházíme při „škračení vajec“, na podzim pořádáme hodovou 
zábavu nebo vinobraní. Před Vánocemi zhotovujeme adventní 
věnce a pořádáme závěrečnou schůzi s dárky a Mikulášskou 
zábavu.

Kromě těchto tradičních akcí se v minulém roce uskutečnilo 

Klub důchodců, Marta Jacková

několik zajímavých akcí. Pro žáky ZŠ jsme předvedly draní peří 
a spřádání ovčí vlny na kolovrátku. Scházíme se každé úterý 
v klubovně při pletení a háčkování. Pro zpestření jsme pozvali 
členku KD ze Šenova u N. Jičína, která nás učila vyrábět korálky 
a jiné ozdoby. Také proběhlo školení našich členů na počíta-
čích s názvem „Senioři komunikují“.

Zvýšenou aktivitu jsme zaznamenali při spolupráci s  jinými 
kluby. Zúčastnili jsme se okresního setkání KD v  Sedlnicích, 
kde vystoupil i náš soubor HOBA  se svým programem. Také 
k nám jsme pozvali zástupce okolních KD a myslíme si, že tato 
akce se vydařila.

Stále pokračuje v  nacvičování nových tanců náš soubor 
HOBA,který i v  letošním roce na plese vystoupil se svým no-
vým programem.

Každoročně pořádáme dva zájezdy - jednodenní do blízkého zájezd do Vídně

školení práce na počítačích „Senioři komunikují“
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 24. zasedání rady obce konaného
dne 30.12.2011 na OÚ Hodslavice

okolí a dvoudenní - loni jsme byli ve Vídni.
Pravidelně jezdíme do divadla v Ostravě.
Akce jsou náročné na organizování i finančně a chceme tím-

to poděkovat obecnímu úřadu za příspěvky na naši činnost.
Máme velkou radost, když akce, které pořádáme pro veřej-

nost podpoříte také vy – naši spoluobčané.
Věříme, že nám bude sloužit zdraví a budeme v našich akcích 

pokračovat ve stejném, nebo velmi podobném rozsahu.
Děkujeme a se všemi se těšíme na dobrou spolupráci.

tradiční ples

M a r ce l a  Ko m e n d ová ,  ř e d i t e l ka  Zá k l a d n í  a  M a t e ř s ké  š ko l y 

speciální (Dětského centra) v Novém Jičíně 

Poděkování za finanční dar členů Klubu důchodců 

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální,
Speciálně pedagogické centrum 

Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Minulý týden navštívily naší školu v Novém Jičíně dvě milé 
dámy, paní Věra Palacká a Marta Jacková 

a předaly nám výtěžek vánoční sbírky, kterou uspořádali čle-
nové  Klubu důchodců v Hodslavicích .

Finanční dar  3.250,- Kč  pomůže dofinancovat část plánova-
ných nových herních prvků  pro děti a žáky s těžším zdravot-
ním postižením na školní zahradě . 

Všem členům Klubu velmi děkuji za poskytnutý dar, uspořá-
dání sbírky i rozhodnutí darovat výtěžek právě našemu zaří-
zení. Velmi si toho vážíme.  Srdečně Vás pak zvu na návštěvu 
k nám do školy. 

V Novém Jičíně 27.1.2012
Vážení členové Klubu důchodců, 
dovolte mi vyjádřit veliký obdiv nad všemi činnostmi, které dě-

láte. Není to jen Vaše úžasná pospolitost, kterou pěstujete, ale i 
umění, jak se radovat a bavit. Když přidám to, že jste nezapomně-
li na potřebné lidi, musím říct, co si myslí Váš průvodce na cestách 
do ciziny

- František Vašek: až přijde čas, chtěl bych být v  Hodslavicích 
v Klubu důchodců.

Já mám to štěstí, že bydlím s Vámi. Do další činnosti Vám mno-
ho zdaru přeje (nejen) Dagmar Pernická

… a k poděkování se přidává také vedení obce za Vaši ochotu 
a chuť zapojit se do akcí obecních a tak přispívat ke zvelebování 
našich Hodslavic a zlepšování soužití i mezi generacemi. Upřím-
ně děkujeme a přejeme Vám všem pevné zdraví a neutuchající 
životní optimismus. Pavla Adamcová a Martin Repta

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) rozpočtovou změnu č. 6: navýšení příjmů o 500 000 Kč, sní-

žení výdajů o 485 000 Kč, financování 985 000 Kč,
b) finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč ZŠ a MŠ Františka Palac-

kého Hodslavice na záchranný plavecký výcvik žáků II. stupně 
ve šk. roce 2011/2012,

c) odpuštění plateb za nájem a spotřebovanou energii ve 
společenském domě v Hodslavicích za akce pro děti a mládež 
ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice konané školou (ZŠ a MŠ Fr. P. 
Hodslavice) pro rok 2012,

d) firmu Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, Koráb 131, na 
bezplatné zpracování projektu dětského multifunkčního hřiš-
tě za ZŠ a k bezplatnému zpracování žádosti o dotaci Minister-
stva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova/Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí 
a mládeže do komunitního života v  obci na realizaci tohoto 
projektu,

e) odepsání dluhu ve výši 5 000 Kč na nájemném p. Boženě 
Boóczové, Hodslavice čp. 213,

f ) pronájem nebytových prostor ve společenském domě 
v Hodslavicích, čp. 4 – dvou kanceláří o celkové ploše 24m2  
Klubu Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice za 5  975 Kč/
rok k provozování klubové činnosti a aktivit pro děti a mládež.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) náklady na ostatní dopravní obslužnost v  obci pro rok 

2012 ve výši 51 Kč na občana za rok, tj. 87 771 Kč za Obec Hod-
slavice.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 25. zasedání rady obce konaného

dne 10.1.2012 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  platném 
znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) nevyhovění námitkám v celém rozsahu stěžovatele EMPE-

MONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí 
podaným dne 3. 1. 2012 podle ust. §110 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále pouze „Zákon“) proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
stěžovatele z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“,

b) nevyhovění námitkám v  celém rozsahu stěžovatele 
Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Par-
dubice, Zelené předměstí podaným dne 4. 1. 2012 podle 
ust. §110 zákona proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
stěžovatele z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“,

c) umístění hladinoměrného čidla na objektu betonové kon-
strukce hráze nádrže Kacabaja v  rámci projektu „Zpracování 
digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičín“, a to po celou 
dobu realizace a udržitelnosti projektu.

II. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o 

uvolnění částky 110 tis. Kč k  financování investičních výdajů 
- zakoupení mycího centra a postupuje ji k projedání Zastupi-
telstvu obce Hodslavice.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 26. zasedání rady obce konaného

dne 17.1.2012 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  platném 
znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) záměr pronájmu nebytových prostor a pozemků v majet-

ku obce Hodslavice v areálu fotbalového hřiště v Hodslavicích. 
Předmět pronájmu: budova šaten na par. č. 132, hospodářský 
přístřešek na par.č. 133/2, pozemky v majetku obce par. č. 132 a 
č. 133/2  na LV č. 10001, k.ú. Hodslavice. Účel nájmu: sportovní 
činnost. Termín podání žádosti o pronájem: do 10.2.2012.

Leden nám začal jarně, končí třeskutými mrazy a byl ve 
znamení plesů, podávání žádostí o dotace a projednávání 
rozpočtu obce.

30.12.  Rada obce po 24. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji.

9.1. Pracovníci firmy Arvita Otrokovice předali na obci 

Krajinářskou studii – Podpora ekologické stability území 
v k.ú. Hodslavice, jejímž objednatelem byla Agentura ochrany 
přírody a krajiny středisko Ostrava, a kterou má obec k  dis-
pozici jednak jako podklad k tvorbě nového územního plánu a 
také pro případnou realizaci krajinotvorných opatření. (studii 
je možno shlédnout v tištěné podobě u místostarosty nebo na 
webu obce v sekci Životní prostředí)

10.1. Mimořádné jednání rady obce č. 25 kvůli námitkám 
ve výběrovém řízení projektu „Protipovodňová opatření obcí 
Novojičínska“.

13. 1. Převzetí technických podkladů pro žádost o dotaci na 
rekonstrukci sociálek v ZŠ. 

13. a 14.1. Ples školy a dětský maškarní ples ve společenském 
domě (viz zprávičky ze školy).

15.1. V  evangelickém kostele proběhla ekumenická 
bohoslužba za účasti místních pánů farářů a paní farářky 
Jenčové z  Mořkova. Výtěžek sbírky půjde na práci s  mládeží 
v obou sborech.

16.1. Jednání vedení obce s  panem Kasperkem o možných 
sadových úpravách v okolí kostelíku a „placu“ v rámci dotací 
nadace Partnerství.

17.1.   Rada obce po 26. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji.

18.1. Na MěÚ v  N. Jičíně proběhlo přestupkové řízení s  or-
ganizátory dvou technoparty, které se uskutečnily v loňském 
roce u Kacabaje. Organizátoři porušili místní vyhlášku a může 
jim být uložena pokuta. Na OÚ jednal místostarosta s firmou 
Sita CZ Valašské Meziříčí – novým dodavatelem dodavatele 
služeb pro nakládání s komunálními odpady o podmínkách 
smluvního vztahu. 

21.1. Ples SDH ve společenském domě.
23.1. Na obci zasedla komise pro územní rozvoj, plánování a 

investice nad výsledky dotazníkového šetření.   
24.1. Starostka podepsala smlouvu o pronájmu nebytových 

prostor ve společenském domě se Salesiánským hnutím 
mládeže za účelem práce s dětmi a mládeží. Na obci se sešel 
finanční výbor k  projednání návrhu rozpočtu na letošní rok 
a předkládá jej na projednání a schválení zastupitelstvu viz 
článek dále.

26.1. Odevzdání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálek 
v  ZŠ na KÚ v  Ostravě. Jednání starostky se zástupcem MAS 
Lašsko (místní akční skupina) o možném zapojení naší obce 
do tohoto uskupení pro další spolupráci mezi obcemi, souk-
romým i neziskovým sektorem. 

27.1. Na MěÚ Nový Jičín proběhla informační schůzka 
k  možnému založení MAS (místní akční skupina) za účasti 
14 obcí a měst našeho regionu. Byl ustaven přípravný vý-
bor, jehož členem je starostka obce (zastupuje obce Mořkov, 
Hostašovice, Životice).

28.1. Ples Klubu důchodců a ZO ČSCH ve společenském 
domě.

30.1. Byla odeslána žádost o dotaci na dětské hřiště a fitness 
koutek za ZŠ. Proběhlo jednání s projektantem cyklostezky o 
požadavcích obce k zapracování do projektu. Na obci zased-
la komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce a 
zástupci spolků k projednání plánu akcí na rok 2012, příspěvků 
spolkům a spolupráci při organizačním  zajištění akcí.  

31.1. Rada obce po 27. zasedla ke svému jednání, usnesení 
bude v příštím zpravodaji.
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M a r i e  Pa v l á t ová ,  e ko n o m ka  o b ce

Usnadněte si platby poplatků…

Vaše platby přímo na účet Obce Hodslavice jsou 
administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na 
pokladnu obce. Pokud máte možnost zaplatit ze svého účtu, 
upřednostněte tuto platbu. Nemusíte osobně chodit, čekat ve 
frontě a lístky na popelnice vám doručíme osobně.

Splatnost poplatku za vývoz odpadu je do 31.3.2012.
V  měsíci lednu se nebudou poplatky v  hotovosti vybírat 

z důvodu zpracování ročních uzávěrkových prací.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2012.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny !!!) :
pondělí  8:00-11:00  13:00-17:00
středa  8:00-11:00  13:00-17:00
Platba poplatku za odpad ve výši 450,- Kč za osobu 
na účet obce konst.symbol variabilní symbol
1765703319/0800 558 1337000xxx
 (za xxx doplníte své číslo popisné)
Platbu poplatku můžete rozdělit -  do 31. 3.2012 můžete po-

slat polovinu poplatku tj. 225,-Kč/os. a do 30. 9. 2012 druhou 
polovinu. Samozřejmě můžete posílat za více osob najednou. 
Např. čtyřčlenná rodina pošle 1800 Kč (nebo 900 Kč do 31 .3. a 
900 Kč do 30.9.).

Platba poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250,-Kč za 
každého dalšího)

na účet obce konst.symbol variabilní symbol
1765703319/0800 558 1341000xxx
 (za xxx doplníte své číslo popisné)
Pokud se potřebuje zeptat nebo upřesnit platbu, zavolejte 

556 750 237, nebo pište na mail ekonom@hodslavice.cz. 

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 lednu byly mimo jiné pracovníky technické správy 
obce provedeny tyto práce:  po vítání Nového roku byl prove-
den úklid Placu a prostor kolem obecního domu a nákupního 
střediska a v půlce měsíce byla demontována vánoční výzdo-
ba obce. 

Díky nízkému stavu vody bylo pokračováno v úklidu koryta 
Zrzávky sběrem a odvozem odpadků, stejně tak byl proveden 
sběr odpadků v  okolí obecních komunikací a státní silnice. 
V zahradě  základní školy byl proveden návoz mulčovací kůry 
v  okolí keřů, bylo provedeno zabezpečení požárního vlezu 
na střechu školních dílen proti vniknutí nepovolaných osob a  
byl rozebrán a odvezen starý nepoužitelný  inventář  (lavice 
apod.). 

V prostorách společenského domu, které využívala Charita, 
byla provedena výmalba,  stejně jako v uvolněném bytě v ,,Do-
mověnce“.  Před  plesovou sezonou byla zbroušena a napasto-
vána podlaha sálu společenského domu a následně provedly 
paní učitelky ZŠ nádhernou výzdobu těchto prostor. 

Byly vyřezány některé obecní komunikace  a po dohodě se 
Starojickem  a.s. byl proveden výřez Záhurecké cesty směrem 
na Kacabajku tak, aby došlo k omezení  pohybu osob a vozidel 
po zemědělských pozemcích.  V okolí  hřbitovní zdi katolické-
ho hřbitova byl proveden výřez náletových dřevin a odstraně-
ní nežádoucí buřeně a ořez větví  tůjí v okolí zdi pro její další 
uvažovanou údržbu.

Platba vodného
Odběratelé obdrží během měsíce března dopis, ve kterém 

budou dle skutečné spotřeby vody určeny zálohy na rok 
2012 a data splatnosti. 

Odběratelé platící platebním dokladem SIPO se nemusí o 
platby starat a budou je mít zařazeny v SIPU. 

Odběratelé, kteří budou platit převodem ze svého účtu, si 
musí zařídit ve své bance příkaz k úhradě na jednotlivé zálohy. 
Fakturační adresa, bankovní spojení a variabilní symbol jsou 
uvedeny ve smlouvě o dodávce vody. Informace viz kontakt 
výše.

UPOZORNĚNÍ NA OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Od 1.1.2012 je v platnosti obecně závazná vyhláška č.3/2011 

o místních poplatcích, která byla schválena na 8. zasedání za-
stupitelstva obce 14.12.2011. 

Jde o poplatky : ze psů, za využívání veřejných prostranství 
(všechny komunikace a přilehlá prostranství, mosty, veřejné 
budovy), ze vstupného. 

Žádáme znovu všechny poplatníky, aby v případě, že za-
tím uvedené poplatky neplatí, dodrželi ohlašovací povin-
nost. 

Týká se to především občanů trvale parkujících na míst-
ních komunikacích a přilehlých parcelách, těch, co tato 
místa využívají ke skládkování, majitelů reklamních tabulí 
nad 1m2, majitelů psů, apod.

Celá vyhláška je na úřední desce OÚ, na webu i ve skřínce 
na Dolním konci, případně je možno se s ní seznámit na OÚ. 
V lednovém zpravodaji byly uvedeny části vyhlášky se stano-
vením výše jednotĺivých poplatků.

V roce 2011 obec hospodařila s příjmy 16 681 tis. Kč. Z toho 
12 822 tis. Kč bylo z daní a z poplatků,  dotace činily 1553 tis. 
Kč, nedaňové příjmy (pronájmy, dary, dividendy, poplatky 
hřbitov, fakturace služeb atd.) byly ve výši 1 683 tis. Kč., kapitá-
lové příjmy  623 tis. Kč (prodej bytu).

Výdaje byly ve výši 18 217 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty 
i výdaje z povodňového fondu občanům na opravy dle smluv 
z  roku 2010 v částce 1 811 tis. Kč a  130 tis. Kč bylo vráceno 
Fondu rozvoje bydlení. 

Běžné výdaje (neinvestiční) byly ve výši 15 784 tis. Kč a inves-
tiční v částce 2 499 tis. Kč. 

Hlavní investiční výdaje: byla doplacena faktura dle smlouvy 
na projekt kanalizace v částce 560 tis. Kč, byla zaplacena prv-
ní  polovina z kupní ceny společenského domu ve výši 1500 
tis. Kč, náklady spojené s projekty na ZŠ – zateplení budovy, 
vybudování počítačové sítě, výměna vstupních dveří celkem 
287 tisíc Kč.

Běžné výdaje jsou výdaje na provoz obce a OÚ, správu a 
údržbu obecního majetku a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ. Rok 
2011 byl v této oblasti rokem šetření a snahy o co největší sní-
žení provozních nákladů, aby se co nejvíce  financí přesunulo 
do roku 2012. V paragrafu místní správa bylo dosaženo úspory 
na službách telekomunikací částka 50 tis. Kč, na cestovné část-
ka 57 tisíc Kč a materiálu 32 tis. Kč.

Největším zatížením v hospodaření v roku 2011 byla posled-
ní splátka úvěru na hasičské auto ve výši 1 790 tisíc Kč.

Byl přijat úvěr 1500 tisíc Kč na první splátku za společenský 
dům, druhou ve stejné výši zaplatíme v letošním roce.

Konečný zůstatek na běžném účtu byl  k 31 .12 .2011  ve výši 

M a r i e  Pa v l á t ová ,  e ko n o m ka  o b ce

Rozpočet obce
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3 062 tis. Kč. Tento zůstatek bude použit v rozpočtu letošního 
roku. Předkládáme Vám návrh nového rozpočtu, který je vyvě-
šen i na úřední desce obce a na webu obce, zároveň se srovná-
ním s hospodařením v roku 2011 níže v tabulce.

PŘÍJMY 2012
skut. 
2011

položka název  tis.Kč   tis.Kč

1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závis-
lé činnosti 2 300 2 386

1112
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.
výděl.činnosti 300 309

1113
Daň z příjmu fyzických osob z kapi-
tál.výnosů 230 234

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 2 449

1211 Daň z přidané hodnoty 5 500 5 791

1122 Daň za obec 171 215

1337
Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu 760 745

1341 Poplatek ze psů 50 37

1343 Poplatek za užívání veř.prostr. 15 13

1347 Poplatek za VHP 0 45

1361 Správní poplatky 40 46

1511 Daň z nemovitostí 550 551

4112
Neinv.přij.dotace -na výkon státní 
správy a školství 649 624

4116
Dotace z úřadu práce, průtoková do-
tace pro ZŠ,dotace kultura 40 tis   711

4111 dotace sčítání lidu   9

4122 dotace hasiči   7

4121 Neinvest.dotace - žáci 30 34

2310 voda 1 596  

3314 knihovnické služby 2 2

3319 záležitosti kultury 20 169

3322 na kulturní památky   77

3392 společenský dům 25 32

3612 bytové hospodářství 145 791

3613 nebytové hospodářství 360 368

3632 pohřebnictví 20 174

3639 komunální služby 30 69

3722 komunál.odpady 150 163

5512 hasiči 5 44

6171 místní správa 20 40

2141 Příjmy z úroků, dividend 40 64

4134 Převody z rozpočtových účtů 170 169

6402 fin.vypořádání   7

5269 dary   257

3745 dary   50

  příjmy celkem 15 178 16 682

VÝDAJE 2012 2011

položka název  tis.Kč   tis.Kč

běžné neivestiční

2219 cyklostezka 73  

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 88 86

2310 pitná voda 1 596  

2321 Odvádění a čištění odpad.vod 150 864

3113 Základní školy 2 800 3 666

3314 Činnosti knihovnické 50 26

3319 Ostatní záležitosti kultury 250 443

3322 zachování a obnova památek   100

3392 Společenský dům 140 88

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 74

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 81

3612 Bytové hospodářství 80 94

3613 Nebytové hospodářství 180 237

3631 Veřejné osvětlení 500 433

3632 Pohřebnictví 20 6

3635 Územní plánování 10  

3639 Komunální služby 870 586

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 1 057

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 118

5269 výdaje povod.fond   1 825

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 140 83

6112 Zastupitelstva obcí 1 320 1 798

6171 Činnost místní správy 4 000 4 275

6310
Obecné příjmy a výdaje z finananč-
ních operací - úroky 99 63

6320 pojištění majetku 80 75

6330 převody fondům 170 169

6402 fin.vypořádání   135

6399 ostatní fin.operace-daň za obec 171 215

  výdaje neinvestiční celkem 13 957 16 711

investiční    

  investice- doplatek spol.dům 1 500 1 500

 
protivodňová opatření obcí Novoji-
čínska (spoluúčast dotace OPŽP) 180 6

 
výdaje spojené s žádostmi o dotace 
ZŠ, MŠ 85  

  výdaje investiční celkem 1 765 1 506

       

6409 rezervy kapitálových výdajů 2 500  

  Výdaje celkem 18 222 18 217

  rozdíl mezi příjmy a výdaji -3 044 -1 535

FINANCOVÁNÍ 2012 2011

položka název  tis.Kč tis.Kč

8115
snížení stavu na účtu-zůstatku z 
2011 2 270 1 825

8123 Splátky úvěru Spol.dům - 726 - 1 790

  přijetí úvěru na Spol.dům 1 500 1 500

  financování celkem 3 044 1 535

Rozpočet na rok 2012 bude projednáván a schválen zastupi-
telstvem obce na  9. zasedání dne 23.2.2012 v hasičské zbroj-
nici. 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

??? Výrobní hala za školou ??? Co na to říkáte ???

Obracíme se na všechny spoluobčany s výzvou k vyjádření 
svého názoru na možnou stavbu výrobní haly firmy FitCraft 
s.r.o. na pozemku za hřištěm základní školy – podél záhumen-
ní cesty. 

Firma FitCraft hodlá na svém pozemku, který zakoupila 
v roce 2000 a který byl v roce 2002 zastupiteli určen ve změně 
č.1 územního plánu k  průmyslové výrobě, vystavit provozní 
montážní halu s  třísměnným provozem (1400 m2), nájezdní 
rampu pro zásobování,  parkoviště pro zaměstnance a z dů-
vodu nutné dopravní obslužnosti výroby přizpůsobit komu-
nikaci kolem školy pro provoz kamionové dopravy (rozšíření, 
zpevnění komunikace, úprava napojení na hl.silnici). Měla by 
sem být přesunuta výroba z vojenského závodu v Bludovicích 
(cca 30 zaměstnanců), nová pracovní místa nevzniknou. 

Realizace projektu by znamenalo zrušení parkoviště u školy 
kvůli rozšíření nájezdu na hl. silnici z důvodu najíždění náklad-
ních vozidel.  Firma sice přislíbila zbudování parkoviště pro po-
třeby školy na svém pozemku, jeho následný převod do majet-
ku obce a úpravu oplocení areálu školy k zajištění bezpečnosti 
dětí, ale je zřejmé, že dopravní situace a zajištění bezpečnosti 
našich dětí v okolí školy by bylo hodně problematické. 

Navíc obec ve spolupráci se ZŠ hodlá v  prostoru u asfalto-
vého hřiště vybudovat multifunkční hřiště pro děti i dospělé 
s hracími a fitness prvky a altánem pro letní vyučování. Vloni i 
letos podáváme žádosti o dotaci na tento projekt a doufáme, 
že uspějeme.

Zastupitelé budou žádost firmy o vyjádření obce k této vý-
stavbě projednávat na zasedání zastupitelstva 23. února 2012. 
Proto bychom rádi znali Váš názor a zveme Vás na diskuzi se 
zastupiteli k tomuto tématu na veřejných schůzích, které pro-
běhnou vždy od 18:00 hod. v pátek 10. února v hospodě na 
Dolním konci a v pátek 17. února Na Fojtství. Svůj názor může-
te také projevit v anketě nebo v diskuzi na našem webu. 

Děkujeme !!!

Srdečně Vás zveme na veřejná setkání  se zastupiteli 
v pátek 10.února v 18:00 hod. v sále hospody na Dol-
ním konci, v pátek 17.února v 18:00 hod. v Restauraci 
na Fojtství a na 9. zasedání zastupitelstva obce ve čtvr-
tek 23.února v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.

Na setkáních vyslechneme vaše náměty, stížnosti, dozvíte 
se výsledky z dotazníku a prodiskutujeme stavbu provozní 
haly za školou.  Přijďte říci zastupitelům svůj názor  !!!

OÚ HODSLAVICE HLEDÁ PRACOVNÍKA 
NA PRACOVNÍ POZICI

REFERENT VEŘEJNÉ SPRÁVY
Náplň práce: výkon veřejné správy na  úseku správy po-

platků, pokladní evidence, spisové služby, ověřování, zastu-
pování na úseku státní správy - matriční agenda a evidence 
obyvatel.

Doba výkonu práce a úvazek: pracovní poměr na dobu 
neurčitou, zkrácený úvazek 25 hodin týdně 

Předpokládaný nástup: 1.4.2012, případně dohodou
Příjem přihlášek na OÚ Hodslavice do 23.2.2012.
Další požadavky, podmínky a informace najdete na úřední 

desce obce a na webu obce. 

Ing. Jaroslav Ježek, předseda komise pro rozvoj, investice…

Další výsledky dotazníkového šetření

Nakládání s odpady. 
Třídíte odpad? 
ANO  165 85%
Částečně  25 13%
NE  4 2%

Víte, co všechno se dá vytřídit?
ANO   156 78%
Ne úplně  31 16%
NE  2 1%

Uklízíte po svém psovi exkrementy?
ANO  67 34%
nemám psa  96 48%
NE  20 10%

Využíváte nádoby na bioodpad?
ANO  134 67%
omyl  7 4%
NE  46 23%

Máte vlastní kompostér?
ANO  108 54%
omyl  4 2%
NE  74 37%

Jste starší a uvítali byste pomoc s odnesením objemného od-
padu?

ANO  22 11%
omyl  4 2%
NE  140 70%

Nakládání sod pády-Víte, že můžete k likvidaci odpadu využít 
sběrného dvora v obci?

ANO  135 68%
omyl  2 1 %
NE  51 26%

Víte, že dokonalým tříděním odpadu budete vyvážet popel-
nici jednou za dva měsíce?

ANO  166 33%
omyl  4 2%
NE  110 55%



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2012strana 7

Víte, že spalováním plastu, starého nábytku či kartonu vzni-
kají jedovaté látky, vedoucí ke vzniku rakoviny?

ANO  182 91%
omyl  2 1 %
NE  9 5%

Víte, že tříděním odpadu získáte finanční prostředky Vy i 
obec?

ANO  122 61%
omyl  3 2%
NE  66 33%

Čtete pravidelně informace v Eko-koutku ve zpravodaji?
ANO  135 68%
omyl  11 6%
NE  43 22%

O Ú  H o d s l a v i ce

Sbírka použitého ošacení

Obec Hodslavice 
a Občanské sdružení Diakonie Broumov

(nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně po-
třebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)

 VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 

zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepo-

škozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční :
v  pátek 2.března v době 1500 - 1900 hodin v Kulturním 

domě v Hodslavicích – v předsálí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková ,  J o s e f  G o l d a ,  m a n a ž e r  p r oj e k t u

Projekt  Rovné příležitosti ve venkovských 
místních partnerstvích

Obec  Hodslavice se účastní již druhé fáze projektu, jehož no-
sitelem je Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem 
v Borech se svými partnery – obcí Bartošovice  (zabezpečuje 
projekt v Moravskoslezském kraji) a firmou Winter (zabezpe-
čuje projekt v kraji Olomouckém).

Informace o projektu:
Projekt  Rovné příležitosti ve venkovských místních partner-

stvích je financován z prostředků Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost ve výši 5 589 046 Kč. Má pět fází 
aktivit, zahájen byl v listopadu 2010 a celý bude ukončen v říj-
nu 2013.  

Jedním z  hlavních cílů projektu je zvýšení kvality života ve 
vesnicích, zapojení většího počtu lidí do veřejného dění, pro-
pojení spolků, škol, podnikatelů, zastupitelů a obyvatel (s rov-
nými příležitostmi pro ženy a muže). Tím chce přispět k řízení 
kulturního a společenského života obce a jejímu trvalému roz-
voji. Ze zapojených obcí, které nejlépe projdou úvodními fá-

Tradiční tříkrálová sbírka byla i letos velmi úspěšná. 
V  dobách stálého omezování dotací na sociální služby by-

chom bez této pomoci už dávno nemohli rozvíjet sociální prá-
ci naší charity, nemohli pomáhat těm nejpotřebnějším, ani se 
podílet na humanitární pomoci do zahraničí.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotli-
vých obcí v  oblasti našeho působení. Jako každý rok, i letos 
zdůrazňujeme, že výsledky jsou pouze informační a rozhodně 
nemají sloužit k  vzájemnému srovnávání. Ostatně tato sbír-

M i l o s l a v  Le š ko,  ř e d i t e l  C h a r i t y  Ko p ř i v n i ce

Tříkrálová sbírka roku 2012

ka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat, či 
něco obětovat. 

Získané finanční pro-
středky lze použít na 
přímou sociální výpo-
moc osobám v hmotné 
nouzi, na humanitární 
pomoc do zahraničí a 
provoz charitních pro-
jektů. 

Výsledky všech pře-
dešlých ročníků jsou 
zveřejněny na našich in-
ternetových stránkách: 
www.charitakoprivnice.
cz .

Rádi bychom ještě jed-
nou poděkovali všem, 
kdo do sbírky přispěli, 
nebo se na ní jakkoliv 
podíleli. Věřte, že naše 
slova díků jsou upřím-

ná, i když je již možná čtete po několikáté.
Za velmi hezký výsledek v  Hodslavicích také děkujeme ko-

ledníkům a jejich průvodcům, byli to: KRISTÝNA KOLÁŘOVÁ, 
NELA KRAMOLIŠOVÁ, ZUZANKA MIČULKOVÁ, ZDENKA TRČ-
KOVÁ ml., ZDENKA TRČKOVÁ, LINDA SVÁČKOVÁ, VERONIKA 
PAVLÍKOVÁ, MAGDA CHURAVÁ, TOMÁŠ BURIAN, ANDREA BAR-
TONČÍKOVÁ, DIANA BARTUŠKOVÁ, MATŮŠ MAKOVIC, MARTI-
NA ŽÍDKOVÁ, SÁRA BARTUŠKOVÁ, DENISA VAHALÍKOVÁ, MAR-
TINA SVÁČKOVÁ, ERIK ULRYCH, MAREK BÝMA, RADIM BÝMA, 
MARTIN RÝDL, DALIBOR ŠIMEČKA, VOJTĚCH ZAPLETAL, MARI-
ÁN ČÍP, PETR TRČKA, MILAN MICHÁLEK, DENIS SVÁČEK, ADAM 
FALUŠI, VOJTĚCH TURANSKÝ, JIŘÍ TURANSKÝ, MAREK TURAN-
SKÝ, IVANA ŽÍDKOVÁ, MAGDA HUTYROVÁ, HONZÍK HUTYRA, 
KUBA HUTYRA, PEPÍK HUTYRA, DANA KUDĚLKOVÁ, KLÁRA VA-
HALÍKOVÁ, DANEK VAHALÍK a MÍŠA ŠTRAMBERSKÁ.

obec skupiny Kč
Hájov 3 11431,00
Hodslavice 8 44725,00
Hostašovice 2 12697,00
Kopřivnice 18 133316,00
Libhošť 6 45442,00
Lubina 11 65229,00
Mořkov 9 47761,00
Příbor 11 80788,00
Rybí 11 49029,00
Sedlnice 6 29321,00
Skotnice 2 12629,00
Štramberk 9 50572,00
Veřovice 5 54715,00
Závišice 6 37255,00
Ženklava 6 22912,00
Životice 3 16916,00
celkem 116 714738,00

2012
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Rok 2012 se nám naplno rozběhl a maminky s dětmi se opět 
po Vánocích setkaly v obnoveném Klubu Sluníčko, který zahá-
jil svou činnost loni na podzim ve zcela nových prostorách ZŠ. 
Nutno podotknout, že se od té doby udělalo mnoho práce a 
hernička nám vyrostla do krásy. 

Až na pár drobností a nedostatků je nyní plně vybavena a 
děti s maminkami ji rády navštěvují. Ráda bych touto cestou 
za všechny maminky chtěla poděkovat OÚ v  Hodslavicích 
předně p. starostce Pavle Adamcové a p. místostarostovi Mar-
tinu Reptovi za finanční příspěvek na vybavení Klubu Sluníč-
ko. Poděkování patří též p. ředitelce Martině Holubové, paní 
zástupkyni  Hance Horákové, paní učitelce Gabriele Mičkové, 
Mateřské školce Hodslavice, panu školníkovi Raďovi, občanům 
obce i samotným maminkám za pomoc při dovybavení her-
ničky. Bez jejich ochoty by bylo fungování Klubu Sluníčko vel-
mi těžké, ba dokonce i nemožné. Ceníme si také návštěvy paní 
učitelky Dany Vyhlídalové v naší herničce loni, v závěru měsíce 
října. Udělala pro děti krátký program a byla milým zpestře-
ním. Škoda jen, že ji povinnosti zavolaly zpět do MŠ. 

V adventním čase jsme si udělaly drobnou vánoční výzdobu 
a přinesly vánoční cukroví. Letos v lednu jsme pro děti objed-
naly zbrusu novou hrací pomůcku, a to barevný stan, takže 
v době, kdy vyjde únorový zpravodaj, by měla dětem již slou-
žit. Informujeme nové maminky, že hernička je otevřena každé 
úterý od 9.00 do 11.00 hod. (kromě prázdnin). Pevné zdraví a 
poklidný rok 2012 přejí maminky a děti z Klubu Sluníčko.

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka 

Zprávičky z naší školičky

V pátek 6. ledna jsme si v mateřské škole připomněli svátek 
Tří králů. Ukončili jsem tím slavnostní období Vánoc. Děti ve 
třídě Berušek si připomněly, co svátek vlastně znamená, na-
cvičily písničku, oblékly si „tříkrálové oblečení“ a prošly v něm 
celou mateřskou školou. Nejprve navštívily děti u Kuřátek, pak 
u Veverek a nakonec šly pozdravit i paní kuchařky do kuchyně. 
Všude si vykoledovaly nějaké sladké dobrotky a udělaly radost 
všem, kterým zazpívaly. (foto na zadní straně)

Kateřina Hubeňáková

Zprávičky ze školy

Máme za sebou první měsíc roku 2012… A co se v tomto mě-
síci událo v naší základní škole?
ü 4. ledna proběhla soutěž v anglickém jazyce. V kate-

gorii 6. a 7. třídy zvítězila Klára  Horáková a v kategorii 8. a 9. 
třídy zvítězila Jana Kelnarová. Oběma žákyním gratulujeme a 
držíme palce v okresním kole této soutěže.
ü 8. – 13. ledna byli žáci 6. a 7. třídy na lyžařském výcvi-

ku ve Velkých Karlovicích. Děti měly štěstí, protože sněhu bylo 
dostatek, a tak nic nestálo v  cestě tomu, aby se děti naučily 
základům lyžování pod vedením paní učitelek M. Hlouškové, 
A. Kulíškové a pana učitele V. Petrskovského. Podrobnější in-
formace viz článek níže.
ü 10. ledna proběhla v mateřské škole beseda o školní 

zralosti. Výchovná poradkyně R. Pernická seznámila rodiče 
budoucích prvňáčků s tím, co by dítě při vstupu do základní 
školy mělo znát a umět. Besedy se také zúčastnila paní ředi-
telka M. Holubová a za 1. stupeň paní učitelka K. Hubeňáková. 
ü 13. ledna proběhl ve společenském domě Hodslavice 

společenský ples školy, k plesové náladě nás povzbudili žáci 
9. třídy, kteří jako již tradičně vystoupili s ukázkami standard-
ních a latinsko-amerických tanců, které se naučili v podzimních 
tanečních. K tanci a poslechu nám hrála skupina B-BAND a my 
jsme měli radost, že taneční sál byl stále plný. Ještě jednou by-
chom chtěli poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům, 
kteří se podíleli na organizaci této akce. Opravdu velké podě-
kování patří rodičům z Klubu rodičů, kteří svou obětavou prací 
zajistili pro všechny zúčastněné příjemný průběh plesu, ještě 
jednou moc děkujeme!

Veškeré finanční prostředky budou použity ve prospěch 
všech dětí a žáků školy.

ü 14. ledna od 14 h začal dětmi velmi očekávaný Dětský 
maškarní ples. Celý ples se nesl v duchu šmoulů, pro děti byly 
připravené šmoulí soutěže, pestrý šmoulí program a bohatá 
tombola. Velký dík patří žákům (šmoulům J) 9. třídy za reali-
zaci programu. 
ü 18. ledna zhlédli žáci 8. třídy v Beskydském divadle v No-

vém Jičíně komedii od W. Shakespeara Něco za něco. Dětem 
se nastudování této klasické komedie velmi líbilo. 
ü 20. ledna proběhl na naší škole v pořadí již druhý ba-

revný den. Tentokrát to byla barva modrá, která vyjasňuje a 
rozšiřuje ducha i duši. V této barvě zaslouženě vyhrála 3. třída 

 Renata Býmová

Klub Sluníčko - Poděkování

zemi, budou z MSK vybrány čtyři do závěrečných kol projektu. 
V nich proběhne  proškolení  „partnerských týmů“ v obci (ob-
čanů, zástupců neziskového sektoru, podnikatelů a zastupite-
lů) a celý projekt bude završen vytvořením části strategického 
plánu rozvoje obce.

V první a druhé fázi obec zastupuje Mgr. Alena Kulíšková – 
koordinátorka obce.
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vrstva sněhu rostla. Bylo úžasné přijít k chatě, kde byla upra-
vena sjezdovka, která čekala jenom na nás. Poobědvat, obout 
lyžáky a hurá na svah! …Jenže to není tak lehké. Z 23 žáků asi 
17 stálo na klouzajících prkénkách poprvé v  životě…A ony 
opravdu kloužou.Takže nastaly krušné chvíle učení, pádů, zve-
dání se a zase pádů. Chce to i nějakou fyzičku a odolnost. Ško-
da, že jsme neměli kameru…Postupně, po prvním šoku, začali 
žáci vnímat rad a pokynů svých instruktorů a už večer jsme 
slavili první malé úspěchy. Vyjeli jsme vlekem a začali lyže tro-
chu ovládat.  Postupně jsme po malých dílčích krůčcích podle 
metodické řady výuky sjezdového lyžování zvládali jízdu šik-
mo svahem, zabrzdění, jízdu do protisvahu…  A najednou to 
jaksi samo začalo jezdit. A jezdilo to tak, že paní ředitelka při 
úterní kontrole řekla, že příště zkrátí lyžák na 2 dny, děti jezdí, 
umí to… Všech 23 lyžařů vyjelo vlekem nahoru a oblouky sjelo 
sjezdovku bez pádu.Tréninkem se děti dopracovaly k solidní-
mu stylu, což mohli ohodnotit i rodiče, kteří přijeli se na své 
ratolesti podívat ve středu večer na večerní lyžování.  A také 
dalším důkazem o kvalitě jízdy je fakt, že v závěrečném slalo-
mu a obřím slalomu dokončili svou jízdu mezi brankami všich-
ni LYŽAŘI a na pomyslném stupni vítězů se objevili žáci, kteří 
dříve vůbec nelyžovali. 

První kroky na  lyžích v podvečerním a večerním čase vyplnil 
projekt osobnostní a sociální výchovy. Naši lyžaři prostřednic-
tvím her poznávali sebe sama a své vrstevníky. Uvědomovali si 
postupně, v čem spočívá pravá hodnota člověka, a vytvářeli si 
zdravou sebedůvěru. Rozvíjeli si sebeúctu, která se opírá o re-
alistické poznání vlastních kvalit.  Poznávali kroky správné ko-
munikace, verbální i neverbální. Učili se vyjadřovat své pocity, 
zvládat emoce a rozumět jim. Učili se sebekázni, respektovat 
se navzájem. Dokázali spolu krásně česky komunikovat, aniž 
by k tomu potřebovali Facebooky, Skypy, počítače. V  náhodně 
vytvořených skupinách se učili spolupracovat, upřednostňo-
vat splnění týmového cíle před svým vlastním. Rozvíjeli svou 
kreativitu a tvořili. Všudepřítomný humor dokresloval  celou 
atmosféru.  Uvědomili si také, že zpívat je hezké, že to dokáže 
pohladit duši a rozpustit smutek.Týden utekl jako voda, žádné 
zdravotní problémy, úrazy… K naší spokojenosti přispělo i to, 
že si lyžaři během pobytu vůbec na televizi nevzpomněli. 

Naučili se být sami sebou a spolu. 
Škoda, že týden tak rychle uběhl, a tedy můžeme jen doufat, 

že základy lyžování, které byly na velmi dobré úrovni vybudo-
vány na kurzu, budou žáci i nadále rozvíjet.

Poděkovat bychom chtěli panu Radku Bílkovi a Zdeňku Kra-
molišovi za odvoz a dovoz lyží a materiálu.

paní učitelky H. Kučerové, gratulujeme J! 
ü 23. ledna přišli se svými paními učitelkami do naší školy 

budoucí prvňáčci, paní učitelka E. Hegarová je přivítala v sou-
časné první třídě. Děti společně strávily jednu vyučovací hodi-
nu a také si prohlédly ostatní prostory školy. 
ü 24. ledna zasedli učitelé k pololetní pedagogické radě.
ü 26. ledna soutěžili žáci 2. stupně ve školním kole reci-

tační soutěže. Vítězem v kategorii 6. a 7. třída se stal Ondřej 
Horák a v kategorii 8. a 9. třída zvítězil Tomáš Grussmann.
ü 26. ledna začal pro žáky 7. až 9. třídy branně-záchranný 

kurz pořádaný Klubem Laguna v Novém Jičíně.
ü 27. ledna vysílali žáci 6. třídy Rádio Školík, „rozhlasový-

mi moderátorkami“ této relace byly Kristýna Čípová a Vendula 
Býmová.

ü 31. ledna byl dětem předán výpis z pololetního vy-
svědčení. 
ü 31. ledna proběhl zápis žáků do první třídy školního 

roku 2012/13, k  zápisu bylo pozváno celkem 20 budoucích 
prvňáčků. 
ü aktuální výsledky celoroční soutěže ve sběru papíru - 

prozatímní vítězství  - žák(yně) s 900 kg J, 2. místo žák(yně) 
s 764 kg a 3. místo žák(yně) s 497 kg.

Poohlédnutí za lyžařským kurzem aneb První kroky na 
lyžích - Mgr.Marta Hloušková, Mgr. Alena Kulíšková

Hned po Vánocích, v neděli 8. ledna 23 odvážlivců z 6. a 7. 
třídy naší školy se vydalo na lyžařský kurz. Tady v Hodslavicích 
se zelenaly louky a my na nádraží čekali s lyžemi… Jaké bylo 
milé překvapení, když jsme se vláčkem blížili ke Karlovicím a 
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VÁŠNIVÝ SBĚRATEL ODKOUPÍ
veškeré náhradní díly a samotné motocykly 

(i nepojízdné) značek:

Stadion S1,S11,S22,S23
Jawetta 551, Jawetta Sport, Jawa 550,

Čezeta 501, 502
V případě, že cokoliv z výše uvedeného vlastníte 

a nepoužíváte,  kontaktujte mě prosím 

na tel. čísle 737 913 316 nebo emailu 

nase.stadiony@seznam.cz

V případě tel. kontaktu, stačí prozvonit, zavolám zpět.

Garantuji spolehlivý obchod, pro zboží si osobně 
přijedu a platím 

HOTOVĚ IHNED!!!!

   Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice oznamuje, že se
                  v pátek 2. března 2010 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice se uskuteční val-

ná hromada.
Výzva TJ Sokol Hodslavice
   Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice vyzývá všechny zá-

stupce složek a organizací, kteří mají zájem o využití sokolské-
ho hřiště ke sportovním či jiným akcím, aby nahlásili termíny 
připravovaných akcí a využívání sokolského hřiště do konce 
března 2012 na tel. č. 603 108 860 u p. Hany Bačkové.

Věra Mičková, starostka TJ Sokol Hodslavice

Valná hromada TJ Sokol Hodslavice

Ondřej Kudělka

Zimní příprava je v plném proudu

Pátého ledna odstartovala v hodslavské tělocvičně zimní pří-
prava hráčů FK Hodslavice. Bohužel tento rok jsme ochuzeni o 
zimní turnaj, který se každý rok konal v Novém Jičíně na umělé 
trávě a letos nebyl zorganizován. A proto se musíme spokojit 
s  prostorami tělocvičny a našimi uličkami. Jak jistě každý ví, 
zimní příprava je jedna z nejdůležitějších, snad i nejdůležitější 
z celé sezóny. Proto všichni každému tréninku věnujeme maxi-
mum a věříme, že zlepšené fyzické a technické vlastnosti pro-
dáme v zápasech, které nám pomůžou dosáhnout vysněného 
vrcholu.

I N Z E R C E

V letošním roce oslaví Palackého pamětní škola v Hodslavi-
cích 80. výročí založení. Naší snahou bude náklady spojené 
s těmito oslavami, které považujeme za důležitou kulturní a 
společenskou událost, částečně pokrýt z grantových progra-
mů. Možnosti v této oblasti jsou však omezené a nejisté, a pro-
to jsme se rozhodli obrátit se i na Vás, rodiče, občany Hodsla-
vic 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, zvelebe-
ní školních prostor atd.). 

Dary můžete zasílat na účet školy: 1772521329/0800, s varia-
bilním symbolem 1932 

(ve zprávě pro příjemce uveďte jméno či název firmy), nebo 
složit do pokladny přímo na ředitelství školy. Na požádání Vám 
vystavíme darovací smlouvu.

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

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy

Žádost o dar

Náš kvalifikovaný tým s  dlouholetou zkušeností Vám, nebo 
Vašim blízkým, může nabídnout :

PEČOVATELSKOU SLUŽBU - dle zákona 108/2006 Sb.
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti …

OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU - na základě indikace 
 ošetřujícího lékaře

aplikace inzulínu a injekcí
ošetřování dekubitů, převazy
odběry krve, moči, stěry
měření tlaku, chystání léků
péče o ležící pacienty …

DOVOZ OBĚDŮ
Bližší informace možno získat na: 
tel. 556 813 637 (charita), tel. 731 625 702 (vrchní sestra)
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
web: www.charitakoprivnice.cz

Těšíme se na Vás !

Charita Kopřivnice

Charita nabízí své služby
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KAMENICTVÍ

NABÍZÍME:

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

- renovace stávajících pomníků

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

- kopání a betonování základů, pokládání dlažby

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

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

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

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

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

U objednávek do 30.4. žulový materiál za loňské 

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

 

STŘECHY A JEJICH REKONSTRUKCE

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ

Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy  2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší 

střechy. Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou 
úpravu jak u plechových střech, tak i u jiných typů střešních krytin, jako 
jsou betonové  a  pálené střešní krytiny, dále modifikované hydroizolační 
pásy plochých střech a střešní šindele tak, aby životnost materiálů byla 
co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech správně navržených doplňků, jako 
jsou různé ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany, střešní okna, okapové systémy a další tak, aby 

střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší do-

kumentace nebo skutečnosti u vás na stavbě, zpracuje-
me výpočet materiálu  a  případně práce.  Krátké dodací 

lhůty rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.
Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu na objednávky uzavřené do 14.4.2012

mobil: 603 744 364    telefon: 558 439 732

www.strechyskokan.cz



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail : 
zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

Životní jubilea našich spoluobčanů v únoru 2012:
55 let Drahomíra Čípová • Jarmila Bartoňová
 Pavel Lorenc 
60 let Petr Býma
65 let Štefan Harbula • Jaroslava Hromádková
 Ludmila Kudělková
70 let Božena Kudělková
75 let Jan Palacký
80 let Josef Bartoň

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V prosinci se narodily Kateřina Hutyrová 
a Izabela Jašková

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

autorka: Linda Svačková, 3.třída ZŠ

Tříkrálová sbírka ve fotografiích

SPOLEČENSK Á KRONIK A

Tři králové v mateřské škole


