ZÁRÍ
ˇ 2012

www.hodslavice.cz

ÚVODNÍ SLOVO
Zpráva o činnosti ZO Českého svazu včelařů, o.s. Hodslavice
Rudolf Jedlitschka, předseda ZO Hodslavice

V

ážení spoluobčané,
Český svaz včelařů, o.s. Hodslavice by chtěl pozdravit
všechny občany a v krátkosti seznámit s naší činnosti. V roce
2009 naše organizace oslavila již 60 let od založení spolku
včelařů v Hodslavicích. Zakládajícími včelaři byli členové také

z Hostašovic a Straníku. Později se připojili k organizaci ještě členové z Bludovic. K dnešnímu dni má naše organizace 55
členů, z toho z Hodslavic je 20 členů, z Hostašovic 10 členů,
ze Straníku 16 členů a Bludovic 9 členů a celkový stav včelstev
je 528.
Letošní počasí nám včelařům nepřálo. Po dlouhé zimě byl
velký úhyn včelstev. Jaro bylo velmi chladné, včelstva se nedostaly do síly, pak přišlo další ochlazení a včelstva opět oslábla,
ten, kdo nepřikrmoval, přišel o další včelstva.
Tyto velké povětrnostní změny a velká sucha se odrazily na
výnosu medu, který byl nejhorší za několik let. V měsíci srpnu
po medobraní (vytáčení medu) nastává doplňování zásob cukerným roztokem včelstvům na zimní období. Taky nás čeká
léčení včelstev, které začíná v měsíci listopadu a končí v měsíci
prosinci. V únoru nás čeká odběr včelí měli a ta se zasílá na
vyšetření včelích nemocí. Doufejme, že všechno bude v na-

prostém pořádku. Je třeba dodržovat veterinární nařízení na
tlumení včelích nemocí. Začínající i neorganizovaný včelař při
dovozu nebo koupi včelstev musí mít potvrzení od veterinární správy o vyšetření na včelí nemoci. Zároveň včelstva i včelí
produkt jako je med se nesmí dovážet z oblasti, kde je výskyt
včelího moru. Toto onemocnění je velmi nebezpečné a začíná se šířit k naší oblasti ZO. Proto se toto opatření nesmí brát
na lehkou váhu, jinak nám hrozí likvidace včelstev zasažených
touto nemocí. Každý dovoz včelstev musí být nahlášen ZO
a musí být dodáno i potvrzení o nezávadnosti včel. Již druhým

rokem se snažíme provádět prodej včelařských produktů na
Dni obce. To je jen část činností členů, kterou se musí zabývat
během roku. Chtěl bych poděkovat všem členům ZO za kladný
přístup k včelaření a zároveň bych poděkoval i OÚ Hodslavice
a OÚ Hostašovice za podporu naší základní organizace.
Včelám dík! Včelařům zdar!

USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 23.8.2012
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/12/2012 Schválení programu - ZO
a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva
obce.
2/12/2012 Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů - ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková – předsedkyně, členové Petr Hub, Pavel Horák,
b) schvaluje zapisovatele zápisu Evu Davidovou,
c) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milan Váhala, Zdenek
Plešek.
3/12/2012 Kontrola usnesení 11. zasedání zastupitelstva
obce - ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce.
4/12/2012 Usnesení rady obce - ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 37 - 40.
5/12/2012 ZŠ – výjimka z počtu žáků, investice do školní
jídelny - ZO
a) schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy Hodslavice
na školní rok 2012/2013,
b) schvaluje investici ve výši 400 000 Kč do vybavení školní
kuchyně na pořízení konvektomatu a zavedení plynu včetně
revize a technické dokumentace přípojky,
c) pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou a ředitelku ZŠ Mgr. Martinu Holubovou zajištěním a provedením potřebných úkonů k realizaci investice.
6/12/2012 Plnění rozpočtu 1- 7/2012 - ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až červenec 2012.
7/12/2012 Rozpočtová změna č. 3 - ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č.3: navýšení v příjmech i
ve výdajích o 6 730 000 Kč.
8/12/2012 Převody nemovitostí - ZO
a) schvaluje smlouvu o směně nově vzniklé nemovitosti
parc.č. 141, dle geometrického plánu č.747-49/2012, ostat.
plocha, jiná plocha o výměře 2324 m2 v k.ú. Hodslavice ve
vlastnictví obce Hodslavice, který přejímá do svého výlučného
vlastnictví Anna Sokolová za pozemek parc. č. 133/1 ostatní
plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 7725 m2 v k.ú.
Hodslavice ve vlastnictví Anny Sokolové, který přejímá do
svého výlučného vlastnictví Obec Hodslavice. Daň z převodu
nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí zaplatí obě strany jednou polovinou,
b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/296/i/2012/Ja mezi Moravskoslezským krajem a Obcí
Hodslavice.
9/12/2012 ÚP – podklady pro návrh zadání - ZO
a) schvaluje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 6 odst. 5 písm. f ) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na změHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012

nu způsobu využití území podle přiloženého přehledu žádostí
(příloha č. 1) a výstupy studie „Krajinářská studie – podpora
ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice“ (zpracovatel Arvita P, Otrokovice z listopadu 2011), které se stanou podklady
pro zpracování návrhu zadání Územního plánu Hodslavice.
10/12/2012 OPŽP (dotace ZŠ zateplení, tepelné čerpadlo,
krajinotvorné projekty - spoluúčast) - ZO
a) bere na vědomí zprávu o dotačním řízení k projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ (zateplení školy, výměna oken,
plynové tepelné čerpadlo),
b) bere na vědomí žádost občanského sdružení Divous,
Odry a odkládá rozhodnutí finanční pomoci při realizaci krajinotvorných prvků v k.ú. obce Hodslavice až po provedení
výběrového řízení.

USNESENÍ
z 37. zasedání rady obce konaného
dne 10.7.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) vypsání výzvy k podání cenové nabídky na dodání automobilu pro potřeby provozování obecního vodovodu s podmínkami dle přílohy č. 1 zápisu,
b) výběr dodavatele na čištění vrtu PV1: firma Lidařík, s.r.o.
Brno, dle podané nabídky,
c) finanční dar ve výši 4 000,-Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí na zajištění hospicové péče, kde jsou
umístěny dvě občanky obce Hodslavice,
d) zavedení rubriky inzerce na internetových stránkách obce
Hodslavice.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) místostarostu zajištěním oprav v Základní škole a Mateřské
škole v Hodslavicích, dle soupisu prací předloženým ředitelkou
školy.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) úkoly předchozích rad č. 35 a 36 – plněny,
b) podání odvolání proti rozhodnutí o neakceptaci žádosti o
podporu projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ u Státního fondu životního prostředí ČR, podané v rámci výzvy č. 35
c) seznámení s principem základních registrů.

USNESENÍ
z 38. zasedání rady obce konaného
dne 24.7.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) výběr dodavatele služebního automobilu pro potřeby
provozování obecního vodovodu firmu BONO auto a.s., Malostranská 579, Šenov u N.Jičína dle nabídky ve výši 325.000,-- Kč
s DPH,
b) přidělení sponzorského daru od společnosti SITA CZ, a.s.
ve výši 20.000,-- Kč FK Hodslavice na činnost,
c) smlouvu o reklamě a propagaci mezi ČEPRO, a.s., Dělnická
213/12, 170 04 Praha 7 a Obcí Hodslavice,

strana 2

d) zadání zpracování žádosti o finanční podporu ze SFDI
ČR na budování chodníku na Mořkov firmě INNOVA Int. s.r.o.,
Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava dle nabídky,
e) pronájem tiskového zařízení Minolta Bizhub C220 dle
předložené nabídky,
f ) přijetí dotace ze státního rozpočtu, Fondu soudržnosti, ve
výši 5 633 105,55 Kč a smlouvu č. 10080331 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „Protipovodňová opatření
obcí Novojičínska“ ve výši 331.359,15 Kč,
g) provedení stavebních úprav v nájemních prostorech na
náklady žadatelky paní Jarmily Kudělkové, Hodslavice 37,
h) zveřejnění záměru směny nově vzniklého pozemku dle
geometrického plánu č. 747-49/2012 o výměře 2324 m2 v majetku Obce Hodslavice za pozemek parc.č. 133/1 v majetku
paní Anny Sokolové, Hodslavice č.p. 439 o výměře 7 725 m2
(fotbalové hřiště).
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) úkoly předchozí rady č. 37 – plněny,
b) zaslání registračního listu akce a rozhodnutí o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR na akci „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci kombinované výzvy 3.1.1. a 3.2.1. a předkládá ZO
návrh na nepřijetí dotace z důvodu finanční nevýhodnosti,
c) předběžný návrh projektové dokumentace chodníku na
Mořkov.

USNESENÍ
z 39. zasedání rady obce konaného
dne 7.8.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) ponechání zůstatku vyúčtování závazku veřejné služby
k zajištění dopravní obslužnosti za rok 2011 ve výši 917 036 Kč
na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky
na úhradu ztrátovosti veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2013,
b) smlouvu o právu provést stavbu „Chodníku podél silnice
č. II/483“ (na Mořkov) - s Danou Myškovou, na jejím pozemku
p.č.1239,v k.ú. Hodslavice, s podmínkou obnovení oplocení
v dotčeném rozsahu na náklady obce.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) ředitelku ZŠ Mgr. Martinu Holubovou podpisem smlouvy o připojení výrobny (střešní fotovoltaické elektrárny)
o výkonu cca 30 kW k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s.
a předložením návrhu variantních řešení do 30.9.2012,
b) ředitelku ZŠ Mgr. Martinu Holubovou předložením
předběžných cenových nabídek k projednání výše investice
do obnovy zařízení školní jídelny,
c) ředitelku ZŠ Mgr. Martinu Holubovou doložením výše
částky k dofinancování činnosti ZŠ a MŠ Františka Palackého
Hodslavice na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 23.8.2012.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) úkoly předchozích rad – plněny průběžně,
b) žádost ředitelky ZŠ o výjimku z počtu žáků ZŠ na školní
rok 2012/2013 a p ř e d k l á d á ji zastupitelstvu obce k projednání,
c) návrh programu 12. zasedání zastupitelstva obce dne
23.8.2012,
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d) odpověď Státního fondu životního prostředí ČR na námitku Obce Hodslavice proti vypořádání námitky proti neakceptaci žádosti v Operačním programu ŽP – projekt „Energetické
úspory ZŠ Hodslavice“ – potvrzení neakceptace žádosti.

USNESENÍ
z 40. zasedání rady obce konaného
dne 23.8.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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 pojištění všech zařízení systému
„Protipovodňových opatření obcí Novojičínska“ s UNIQA
pojišťovna a.s. dle nabídky,
b) smlouvu o bezplatném užívání majetku vytvořeného v
rámci projektu „Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“
s obcemi Veřovice, Životice u Nového Jičína a Šenov u Nového
Jičína,
c) dodatek č. 1 ke Smlouvě o společné úhradě nákladů
vynaložených na „Realizace protipovodňových opatření obcí
Novojičínska“- obcí Hodslavice, Veřovice, Životice u Nového
Jičína a Šenov u Nového Jičína uzavřené dne 24.6.2010.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Červenec a srpen – pro děti čas prázdnin, pro dospělé čas
dovolených, pro obec ale žádná okurková sezóna ! Jednali a
zasedali radní i zastupitelé, hoši z technické správy opět sekli,
stříhali, natírali a malovali ve škole a školce…
6.7. Uctění památky Mistra Jana Husa u pomníku Fr.Palackého
a symbolické zapálení vatry na fotbalovém hřišti,
7.7.-8.7. proběhl 39. ročník volejbalového turnaje mužů a žen
9.7. Jednání se stavebním dozorem na stavbě odstranění
železniční trati – projednání požadavků obce,
10.7. Rada obce po 37. zasedla ke svému jednání, usnesení
výše ve zpravodaji,
11.7. částečné přebírání prvků protipovodňového systému
instalovaného v obci,
18.7. předání žel. trati k zahájení prací na odstranění svršku

firmě PKD stavba s.r.o., která celou akci realizuje,
24.7. odpoledne proběhlo 38. zasedání rady obce (viz usnesení výše),
31.7. přebírání kompletního protipovodňového systému ve
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012

všech obcích, které se na projektu podílely viz článek dále ve
zpravodaji,
2.8. ministerská kontrola realizace projektu „Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska“, ve všech obcích, které se na projektu podílely proběhla bez závad, v podvečer na OÚ zasedli
na pracovní schůzce zastupitelé k projednání podkladů pro
zadání nového územního plánu a připravili seznam požadavků
ke schválení na zasedání zastupitelstva
6.8. jednání místostarosty s ředitelem a agronomem
a.s.Starojicko o problematice zaplavování obecní komunikace
v lokalitě pod Mrázovou (viz článek ve zpravodaji)
7.8. odpoledne proběhlo 39. zasedání rady obce (viz usnesení výše),
8.8. starostka se zúčastnila jednání s náměstkem hejtmana
kraje, p. Novákem, k vyřešení úpravy silnic po odstanění žel.
přejezdů do Mořkova a u Žiliny (NJ),
9.8. jednání a předání dokumentů potřebných k tvorbě
digitálního povodňového plánu obce pracovníkům firmy Envipartner, která jej vytvoří v rámci projektu „Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska“ pro všechny zapojené obce,
12.8. požár seníku v areálu zemědělského družstva, při
kterém zasahovali kromě profesionálů i naši hasiči a jednotky
z okolních obcí, škoda na majetku vlastníka Starojicko a.s., je
ve výši asi 2,5 mil.Kč,

16.8. předání revizních zpráv, předávacích protokolů,
zpráv technického dozoru obcím zapojeným do projektu
„Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“,
22.8. jednání s projektantem a paní ředitelkou ZŠ k rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ,
23.8. se uskutečnilo 40. zasedání Rady obce a 12. zasedání zastupitelstva obce v hasičské zbrojnici (viz obě usnesení výše),
31.8. rozloučení s prázdninami, hry pro děti i rodiče za ZŠ, viz
zprávičky ze ZŠ.

Technická správa hlásí
Ma r tin Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V měsících červenec a srpen byly pracovníky provádějícími
výkon veřejné služby na základě smlouvy mezi obcí a úřadem
práce prováděny práce na obnově nátěrů oplocení vodojemů
na Bařince a nátěr plechových prvků objektu vodojemu. Po
provedené výměně uhnilých dřevěných ráhen oplocení zahrady mateřské školy je prováděn kompletní nátěr dřevěného
plotu, dále bylo prováděno čistění příkopy podél obecní komunikace od kapličky ve směru na Kacabajku, proveden byl
postřik chodníků a zpevněných ploch v okolí budov ve vlastnictví obce přípravkem proti růstu trávovitých plevelů, úklidové práce byly prováděny v budově ZŠ.
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Hlavní náplní práce pracovníků technické správy byla údržba
zelených travních a keřových ploch v obci. V objektu ZŠ byly
provedeny bourací práce na odstranění cihlové příčky v učebně cvičné kuchyňky a následné provedení omítek a výmalby. Vymalovány byly chodby přístavby a byt v objektu školy.
V prostorách budovy MŠ byly provedeny opravářské práce,
na zahradě byla provedena výměna dřevěných částí laviček
a herních prvků pro děti, statické zajištění dětských branek a
oprava košů pro míčové hry. Nově bylo zbudováno oplocení
oddělující zahradu od prostoru vchodu před budovou MŠ.
Na komunikaci za hasičskou zbrojnicí směrem k areálu ZD
byla provedena výroba a montáž nového železného roštu za
starý silně poškozený a nebezpečný (nový rošt prošel zatěžkávací zkouškou při požáru seníku 12.8.)
V malé šatně společenského domu a v přízemním prostoru
pod ní byla provedena výmalba (prostory byly poškozeny při
povodni v r. 2009 a za pomocí dotace Charity opraveny fy. Bartončík). V měsících 7-8/2012 byla pracovníky technické správy
průběžně čerpána dovolená.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje
O Ú H o d s l a v i ce

Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, dne
13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec
jeden okrsek): je volební místnost v přízemí Základní školy a
Mateřské školy Fr. Palackého v Hodslavicích č. p. 300, pro voliče, kteří jsou v obci Hodslavice přihlášeni k trvalému pobytu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Poplatky
O Ú H o d s l a v i ce

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen
polovinu poplatku 225,- Kč na osobu za odvoz komunálního
odpadu, že druhou část je nutné uhradit do 30. září 2012.
Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí
a ve středu od 8.00–11.00 od 13.00–17.00 hod., popř. na účet
OÚ 1765703319/0800 pod var. symbolem 1337000xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu
např. 022.
Poplatek za psa
Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní poplatek 150 Kč za psa, aby tak učinili do 30. září 2012 na pokladně OÚ nebo převodem z účtu na účet OÚ 1765703319/0800
pod var. symbolem 1341000xxx, do posledních kolonek místo
xxx vepsat číslo popisné svého domu např. 022.
ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN
POŠTY HODSLAVICE OD 1.9.2012
Po, Út, Čt, Pá
St

8:00-10:00 hod.
8:00-10:00 hod.

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
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Informace o odpadech

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

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

Sběr železného odpadu
Upozorňujeme občany, že i nadále je možno v prostorách u
OU odkládat železný odpad. Sběrný kontejner, který sloužil
k tomuto sběru byl z důvodů častých krádeží železného šrotu
z prostor dvoru odstraněn. Železný odpad je možno odkládat
vedle velkoobjemového kontejneru u vjezdu do dvora OU odkud je uschován a následně odvážen do sběrny.
Sběr polystyrénu
Stejně tak je možno odkládat u velkoobjemového kontejneru nepotřebný odpadový polystyrén. Obec uzavřela dohodu
s firmou Ekocell CZ z Kunína, která následně tento druh odpadu zpracovává. Polystyrén je soustřeďován do sběrných pytlů
a poté firmou odvážen.
Sběr nápojového kartonu
Po dohodě se společnosti Sita CZ, která zajišťuje pro naší
obec svoz tříděného a komunálního odpadu a společností
Ekokom, která provádí celorepublikově zpětný odběr obalových materiálů, bychom rádi přistoupili i v naší obci ke sběru
komodity nápojový karton. Sběr bude prováděn do speciálních pytlů, které si mohou všichni občané bezplatně vyzvednout na OÚ, popřípadě telefonicky či e-mailem objednat a
sběrné pytle jim budou doručeny do domácností. V případě
naplnění pytlů je možno tyto vždy v neděli zavázané odložit na sběrná stanoviště na separovaný odpad rozmístěná po
obci. Jejich svoz bude prováděn v pondělí ráno. V pytlích nesmí být umístěn jiný druh odpadu než nápojový karton ! Patří
sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující
zbytky nápojů a potravin.
Mimořádný svoz bioodpadu
V pátek 21.9.2012 v odpoledních hodinách budou na stanoviště v obci umístěny velkoobjemové kontejnery na sběr
bioodpadu. Kontejnery budou umístěny v lokalitě na horním
konci u mostu u č.p.15, na Léše u zdravotního střediska, u
mostu u hasičské zbrojnice a na dolním konci u autobusové
zastávky. Vývoz bude proveden v pondělí 24.9.2012 ráno. Kontejnery budou označeny znakem obce a nápisem BIOODPAD.
Do sběrných kontejneru bude možno odkládat bioodpad, který je běžně umísťován do hnědých sběrných nádob rozmístěných v obci. I v následujících měsících počítáme s provedením
mimořádných svozu bioodpadu. Všechny termíny mimořádných svozů bioodpadu budou vyhlášeny pře jejich konáním
místním rozhlasem.
Sady tašek na tříděný odpad
Byla podepsána společná smlouva mezi společností Asompo Životice, jejimž akcionářem je i naše obec a společností
Ekokom, k pořízení sad tašek na tříděný odpad, které by měly
být dodány do 30.9.2012. Tyto sady tašek budou pro občany
naší obce zdarma. Jde o zkušební akci, která pokud se osvědčí,
bude pokračovat i v dalších létech. Počet těchto sad, které naše
obec obdrží je 210 ks. Tašky budou rozměrů 250x250x400mm
(š x h x v) včetně grafických potisků s uvedením druhu odpadu na který je taška určena. Tašky bude možno vyzvednout od
8.10.2012 na OÚ, popřípadě si je již teď můžete objednat telefonicky na 556 750 237 nebo e-mailem (obec@hodslavice.cz)
a po dodání Vám budou doručeny až do domu.

V sobotu 13.10.2011 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00
Hasičská zbrojnice
9:00 – 10:00
Obecní dům
10:00 – 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, ap.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie,
zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a
odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu.
Nutno objednat s časovým předstihem. Informace na tel.:
556 731 656 nebo 777 721 580.
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Nový varovný systém je v provozu
Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka
Le o š Tu r e k , ve l i te l J S D H H o d s l a v i ce

V červenci byl v Hodslavicích a v dalších třech obcích – Veřovice, Životice u N.J. a Šenov u N.J. uveden do ostrého provozu nový varovný a vyrozumívací systém napojený přímo na
integrovaný záchranný systém (IZS) Moravskoslezského kraje.
Systém zahrnuje sirény, hladinoměry, bezdrátový rozhlas a informační tabule pro neslyšící umístěné ve všech obcích a navíc srážkoměr v Šenově u N.J. Byl pořízen v rámci společného
projektu, který si obce nechaly vypracovat po bleskové povodni r. 2009 a z 90 % je financován z evropských dotací. V rámci
projektu budou zpracovány pro zmíněné obce i digitální povodňové plány (dPP), včetně napojení na digitální plán ČR a
Povodňový informační systém POVIS. Zpracované dPP budou
zpřístupněny na webových stránkách obcí, a tím i dostupné
pro všechny členy místní povodňové komise. Obce spolu se
svým správním obvodem tak budou disponovat povodňovým
plánem splňujícím veškeré požadavky stanovené platnými legislativními normami, včetně mapových podkladů.
Hlavní funkcí varovného systému je varování a vyrozumění
obyvatelstva při krizových událostech a koordinace činnosti
profesionálních a dobrovolných sborů při jejich řešení.
V současné době je naší jednotce dobrovolných hasičů vyhlašován požární poplach pomocí mobilních telefonů – hlasovou a SMS zprávou o potřebě výjezdu jednotky. Tento systém
je používán pro dobrovolné jednotky v celém Moravskoslezském kraji. Má ale jednu nevýhodu. Pokud v obci přestane
jít elektrický proud a přestanou fungovat vysílače mobilních
operátorů, tak požární poplach nemůže být přes SMS vyhlášen. Když nás v roce 2009 zasáhla blesková povodeň, tak právě
tato situace nastala. Pouze jediný člen jednotky obdržel zprávu o vyhlášeném požárním poplachu, protože se nacházel
mimo obec Hodslavice a zbytek jednotky pak objížděl osobně
automobilem.
Nový systém rozhlasu a elektronických sirén umožní vyhlášení požárního poplachu i v době, kdy v obci elektrický proud
nepůjde. Tento systém je posílen o záložní zdroje, které jej vydrží napájet několik dnů. Nový rozhlas lze využít tedy nejen
pro hlášení informací z obecního úřadu, ale i pro vyhlášení
výše zmiňovaného požárního poplachu, pro hlášení výstrah o
blížící se povodni nebo také o možné chemické nebo jiné havárii a doporučení pro občany, jak se v danou chvíli zachovat
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a na co se připravit. Proto se také pravidelná měsíční zkouška
sirén pouští i do rozhlasu přímo z IZS.
Nový bezdrátový rozhlas má také službu, kterou můžete využít i Vy občané – pokud zavoláte na tel. číslo 732 115 136, poslechnete si ze záznamu poslední hlášení místního rozhlasu.
Můžete také sledovat na webu www.hladiny.cz stav hladiny Zrzávky, který snímá hladinoměr na Dolním konci.
Firma JD rozhlasy, která výstražný systém dodávala, nabízí
zájemcům domácí přijímače bezdrátového rozhlasu určené
jako doplněk k venkovnímu ozvučení. Jejich využití je hlavně v domácnostech starších imobilních občanů. Přijímač do
domácnosti je podobný malému tranzistorovému rádiu a je
připravený v pohotovostním stavu přijmout a reprodukovat
hlášení obecního úřadu, bližší informace naleznete na webu
www.jdrozhlasy.cz.
Nový rozhlas bude dodavatel nadále dolaďovat dle našich
požadavků. Proto Vás prosíme, pokud máte problém se slyšitelností rozhlasu, sdělte jej na OÚ e-mailem (obec@hodslavice.
cz) nebo telefonicky na tel. č. 556 750 237. Věříme, že společně
nastavíme rozhlas ke spokojenosti většiny obyvatel.

Kacabajku. Následně voda poškozuje zatrubnění vodoteče
v místě nájezdu na pole a dále zaplavuje obecní komunikaci a
přes zahrady občanů se vlévá zpět do vodoteče.
Na jednání bylo dohodnuto, že společnost Starojicko provede opravu poškozené meliorace v lokalitě Mrázová a instalaci
závory v lokalitě na Záhureckém brodu, která zamezí vjíždění
dopravních prostředků na travní porosty ve vlastnictví Starojicka a.s. Obec provedla obnovení původní přístupové komunikace, která vede po pravé straně vodoteče ve směru na Kacabajku tak, aby mohla být využívána občany. Na komunikaci
bylo provedeno vyrovnání terénních nerovností, výřez větví
zasahujících do komunikace a její vyžnutí mulčovačem podél topolového stromořadí směrem na přehradu. Dále bude
proveden výkop melioračního kanálu v délce cca 20 m, za nájezdem na polní pozemky na konci obecní zpevněné komunikace, který zachytí povrchovou vodu v případě velkých dešťů
a svede jí do přilehlé vodoteče. Taktéž je v současnosti prováděno vyčištění příkopy podél obecní komunikace v uvedené
lokalitě. Prosíme občany, aby pro přístup k přehradě popřípadě k jízdě na zemědělské pozemky v jejich vlastnictví využívali
původní, nově obnovenou komunikaci.

Vodovod, voda, sucho, čistění vrtu
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

SVATOVÁCLAVSKÁ VYJÍŽĎKA

Jak jsem Vás informoval na stránkách červnového zpravodaje, plánuje obec v souvislosti s provozováním skupinového
vodovodu provedení revize vrtů zásobujících vodovod, které
se nachází na katastru obce Straník. Po provedené cenové
poptávce vybrala rada obce na svém 37.zasedání (usnesení
zde ve zpravodaji) firmu Lidařík spol. s r.o. Brno k provedení
regenerace vrtu PV1. Jedná se o nejdéle používaný vrt, jehož
hloubka dosahuje 100 m a který byl dán do provozu v roce
1987. Termín na provedení čistění vrtů byl stanoven od pondělí 17.9.2012. Doba po kterou bude vrt mimo provoz je cca 1
týden (přesnou dobu bude možno stanovit po prohlídce vrtů
kamerou a stanovení rozsahu znečistění -ucpání perforace
vrtů). Před vlastní prohlídkou vrtů kamerou a jeho čistěním je
zapotřebí provést demontáž vystrojení vrtů jeřábem – vytažení čerpadel apod.
V souvislosti se suchým průběhem letošního roku – zvláště
posledních měsíců, zvažujeme oddálení termínu provedení
regenerace vrtu PV1 tak, aby nedošlo k přerušení dodávek pitné vody do vodovodního řadu. V případě odstávky vrtu PV1
by zásobování vodou bylo prováděno z vrtu PV2 a HV 4, jejichž kapacita by při současném deficitu spodních vod zřejmě
nebyla dostatečná. O termínu provedení čistění vrtu budou
občané informováni rozhlasem a na webu obce. Snahou bude,
aby nedošlo k přerušení dodávek pitné vody. Po provedení
regenerace vrtů by mělo dojít ke zvýšení množství vody dodávané tímto vrtem do vodovodního řádu.

V PÁTEK 28. ZÁŘÍ OPĚT ZAVÍTAJÍ DO NAŠÍ OBCE MAJITELÉ
HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ A MOTOREK
při 2. svatováclavské vyjížďce
po hradech a zámcích v okolí.
Trasa vyjížďky vede po silnicích 1. a 2. třídy se startem na
Masarykově náměstí v Novém Jičíně, přes obce Kojetín,
Straník, Hostašovice, Hodslavice, Mořkov, Ženklava, Štramberk, Závišice, Borovec, Sedlnice, Bartošovice, Hukovice,
Kunín, Šenov u Nového Jičína, Nový Jičín - Loučka, Starý
Jičín.
V Hodslavicích jim k zastavení zahraje cimbálovka Trojačka.
Časový harmonogram vyjížďky:
7:30 – 10:00 Nový Jičín – náměstí
10:30 - 12:15 Hodslavice – centrum obce
13:00 – 14:30 Kunín – zámek
15:30 – 18:00 Starý Jičín – hradní nádvoří
Bližší informace naleznete na
http://svatovaclavskavyjizdka.webnode.cz/.

Řešení zaplavování obecní komunikace
v lokalitě u cesty na Kacabajku.
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Na žádost obce bylo dne 6.8.2012 vyvoláno venkovní jednání k řešení situace se zaplavováním obecní komunikace vedoucí od kapličky na ,,Brňansku“ směrem na přehradu Kacabajka. Za obec se jednání zúčastnil místostarosta, za Starojicko
a.s. ředitel společnosti ing. Krumpoch a agronom ing.Galia. Při
deštích dochází na konci komunikace před nájezdem na pole
v lokalitě Mrázová k zaplavování zpevněné obecní komunikace vodou a hlínou z pole. Důvodem je poškozená meliorace (hlavník) a vyvěrání vody na povrch a její ztékání po polní
komunikaci vyjezděné po levé straně vodoteče ve směru na
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012

Na prohlídku veteránů srdečně zvou širokou veřejnost
pořadatelé – Valašský veteran car club Rožnov p.R.
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EKOKOUTEK

Dobrá hraběnka Walburga slaví 250 let

Z u z a n a Koj e t í n s ká

J a r o s l a v Ze z u l č í k , ka s te l á n z á m ku Ku n í n

Dnešní eko koutek bude o pálení těch věcí, které patří do
popelnice.
Představte si, že v Hodslavicích bydlí pan a paní Smithovi z
amerického akčního filmu. Pan a paní Smithovi mají domácnost nabitou zbraněmi. Představte si, že tento pan a paní Smithovi se čas od času projdou po Hodslavicích a vypálí ze své
legálně držené pistole. Vždy, když budete venku – a někdy dokonce doma - budete ohroženi vy i vaši blízcí.
Ptáte se, jak toto souvisí s pálením odpadků? Bohužel úzce.
Každým spálením odpadků jakéhokoli druhu ohrožujete své
sousedy, ale také sami sebe (!)přímo na životech. Chemickou
zbraní.
Sousedská tolerance vůči tomuto chování je však obrovská.
Údajně u nás pálí (byť ne z pistole, ale odpadky) každý...

Kunínskou zámeckou paní nazývali první dámou Moravy. Náležela k nejsečtělejším ženám celého Rakouska. Marie Walburga hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozená Harrach-Hohenems, byla po své matce posledním potomkem starobylého
rodu Hohenemsů a jednou z neušlechtilejších a nejzasloužilejších žen Moravy. Jako filantropka pečovala o nemajetné a
potřebné, starala se o vzdělávání a výchovu chudých a talentovaných dětí z celé Moravy. Na svém zámku v Kuníně vybudovala jedinečný vzdělávací ústav, který proslul jako místo
vzájemné úcty, náboženské a národnostní tolerance, v němž
se základům vzdělání dostalo budoucímu Otci národa a historiku Františku Palackému, který na léta strávená v Kuníně po
celý život s vděčností vzpomínal.
Její život připomínal román. V průběhu několika málo let jí
zemřely tři malé děti. Rozpadlo se manželství, když ji v době
krize manžel opustil. Propadla depresím a chtěla opustit tento
svět. Její manžel s sebou odvedl do Německa jejího posledního syna, který v 18 letech tragicky zahynul po pádu z koně.
Hraběnka pak pod vlivem přátel ze zednářských lóží a na radu
tajných iluminátů založila na zámku vzdělávací ústav a celý
svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí. Škola, kterou
založila na svém zámku v Kuníně, jenž se tehdy jmenoval německy Kunewald, byla v mnohém výjimečná. Hraběnčiným
rádcem a přítelem byl nejslavnější pedagog té doby Johann
Heinrich Pestalozzi. Zámecká škola byla inspirována tehdejšími nejlepšími filantropickými ústavy Německa. Poprvé zde byl

autorka: Jana Kelnarová, ZŠ

Tak mi stále vrtá hlavou, proč tomu tak tady je? Proč si otravujeme vzduch smradem z plastů? Odpověď neznáme a nemáme…
Naštěstí však máme legislativu. Zákon o ochraně ovzduší
umožňuje obecním úřadům, udělit pokutu ve výši 500 – 150
000 Kč těm, kdo tento zákon porušují. Připomínám, že neznalost zákona neomlouvá. Každý z nás má také právo ohradit
se proti chování, které jej ohrožuje a které je v rozporu se zákonem. Spalování odpadků můžete hlásit na obecním úřadě
nebo přímo paní starostce.
Když po vás bude někdo střílet ze zbraně – nebudete se bránit?

Každý občan je podle Zákona o ochraně ovzduší
č.86/2002 Sb. povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Zákon zakazuje používat jako palivo odpad.
Podle § 12 odst. 1 Zákona o ochraně ovzduší se ve zdrojích
znečišťování ovzduší nesmí používat paliva, které výslovně
neurčil výrobce. Tj. není-li v návodu na použití Vašeho kotle
výslovně uvedeno, že smíte spalovat papírky z domácnosti
nebo PET lahve nebo cokoli dalšího, dle zákona nesmíte
tyto věci v kotli spalovat.
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zaveden tělocvik a gymnastika v zámeckém parku. Děti podnikaly několikatýdenní výlety, s hraběnkou stanovaly na Radhošti, Lysé Hoře či na hradě Helfštýn. Poprvé zde na Moravě
bylo zavedeno veřejné očkování proti neštovicím, děti se otužovaly, plavaly a bruslily. Vyučovaly se zde cizí jazyky, ale také
hudba, kreslení, děvčata se vyučovala zdravovědě, vyšívání,
vaření, byla zde zavedena pomologie. Není proto asi náhodou,
že k zájmu o přírodní vědy přivedl zámecký kaplan Johann
Edmund Schreiber, hraběnčin spolupracovník, také malého
Johanna Gregora Mendla, budoucího opata a zakladatele genetiky. František Palacký později napsal, že doba strávená na
zámecké škole v Kuníně, byl „krásný jarní čas života mého.“
Hraběnka Walburga celý život toužila po štěstí. Osud ji vzal
rodinu, děti, posledních deset let byla hraběnka nehybná,
přenášena v proutěném koši a sužovaná krutou Pagetovou
chorobou. Snažila se vytvořit štěstí pro jiné, chudé a talentované děti bez rozdílů původu, vyznání a národnosti. Hovořilo
se o „alchymii štěstí“. Chtěla své neobyčejné duševní a hmotné
bohatství přetavit ve štěstí pro jiné. Postupovala proti převažujícímu proudu doby, v mnohém předběhla svou dobu, byla
pomlouvána a vysmívána. Je to silný románový příběh pro
spisovatele a filmové tvůrce. Sama hraběnka, jak napsali její
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současníci, žila v románu. Chtěla lidi mít takové, jak je znala z
četby svých knih, ne jací ve skutečnosti jsou. Mocní předkové
hraběnky z rodu Harrachů stáli v blízkosti císaře, moc příslušníků rodu Hohenemsů sahala kdysi až k papežskému trůnu.
Poslední potomek rodu, hraběnka Walburga, žila v ústraní na
zámku v Kuníně a celý svůj život věnovala chudým dětem. V
mnohém tak vykonala více než její slavní předkové... Na Kravařsku, jak se nazývala národopisná oblast kolem Kunína, jí
neřekli jinak než „naše dobrá hraběnka“.
V sousedství zámku hraběnka vybudovala chrám, jehož vzorem byl slavný kostel ve Slavkově u Brna. Rovněž chrám se
měl stát místem nevídané náboženské tolerance, která ve své
době neměla na Moravě obdoby. Od narození „naší dobré hraběnky“ letos uplyne 250 let a od posvěcení chrámu Povýšení
svatého Kříže rovných 200 let.
Hraběnka Marie Walburga hraběnka z Truchsess-WaldburgZeilu se natrvalo zapsala do srdcí a myslí obyvatelů Moravy a
právem ji náleží naše úcta a uznání. Oslavu výročí jejího narození a založení chrámu chápeme jako vzpomínku a hold výjimečné a neopakovatelné ženě, která po celý svůj život chtěla
své okolí učinit vzdělanými a šťastnými.

Obec Kunín
a Muzeum Novojičínska, p.o. - Správa zámku Kunín
si Vás dovolují pozvat na
oslavy narozenin hraběnky Marie Walburgy
a výročí chrámu v Kuníně
v sobotu 15. a neděli 16. září 2012.
Paní hraběnka slaví narozeniny
Sobota 15. září od 10.00 hodin až neděle 16. září od 9.00 hodin
Oslavy 250. narozenin hraběnky Walburgy na zámku, v parku, v kostele Povýšení svatého Kříže. Oslavy se konají pod
záštitou Jeho Osvícenosti Franze Josepha hraběte WaldburgZeila, majitele paláce Hohenems a pravnuka císaře Františka
Josefa I. Čekají na Vás výstavy, slavnosti růží, jiřinek, kulturní
vystoupení, prohlídky zámku s dětskými průvodci, hry pro děti
v zámeckém parku, pohádky, šermíři, vypuštění horkovzdušného balónu na památku vypuštění balónu v zámeckém parku v Kuníně roku 1786. V Kuníně je pouť.
Znamenitá paní hraběnka
Sobota 15. září od 10.00 hodin
Vernisáž reprezentativní výstavy, dokumentující život nejslavnější zámecké paní v pokojích 2. patra zámku. Na výstavě
se mimo Muzea Novojičínska budou podílet Národní muzeum
Praha, Městské muzeum a galerie Polička, Zemský slezský archiv Opava a Okresní státní archiv v Novém Jičíně.
Slavnosti růží
Sobota 15. září od 11.00 hodin a neděle 16. září od 9.00 hodin
Slavnost růží na počest dobré hraběnky Walburgy. Aranžmá
růží v zámeckých pokojích v podání předního českého floristy
Slávka Rabušice, známého svými skvostnými vazbami a aranžmá květin ze všech velkých hradů a zámků České republiky.
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Slavnosti jiřinek
Sobota 15. září od 9.00 hodin a neděle 16. září od 11.30 hodin
Výstava a aranžmá jiřinek v kostele Povýšení svatého Kříže k
200. výročí kostela a na památku prvního šiřitele jiřinek v českých zemích a prvního kunínského faráře P. Josefa Turka - letos
v provedení zahradníka Jaroslava Kubálka.
Kunínská pouť
Neděle 16. září od 10.00 hodin
Velká mše v kostele Povýšení svatého Kříže k 200. výročí kostela a 250. výročí narození hraběnky Walburgy bude celebrovat Jeho Jasnost František Václav princ Lobkowicz, ostravskoopavský biskup a Jeho Milost Lukáš Evžen Martinec, opat na
Starém Brně. Bohoslužba bude doprovázena Korunovační mší
Wolfganga Amadea Mozarta.

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!
Mgr. Petra Musilová, učitelka MŠ

Prázdniny utekly jako voda, přišlo září a s ním i začátek nového školního roku. Pro spoustu dětí nadešel významný den
- a to úplně první den v mateřské škole. Na naše „prvňáčky“
– nejmenší děti ze třídy Veverek - jsme se
moc těšili. Zpočátku
se možná u dětí objeví nějaká ta slzička,
ale brzy se do školky
těší tak, že se jim ani
nechce
odpoledne
domů. Kromě třídy
Veverek
(nejmenší
děti) jsou v letošním
školním roce otevřeny další dvě třídy starších dětí, a to třída Kuřátek a Berušek.
Třída Kuřátek nabízí 3x týdně výuku anglického jazyka. Učení
zde probíhá hravou formou s využitím pohybu, básní, písní a
říkadel. Děti ze třídy Berušek mají možnost 1x týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka.
Během prázdnin se uskutečnily drobné opravy na zahradě
MŠ. Přibyly nové houpačky, stávající herní prvky byly opraveny. Byla přidána branka zajišťující větší bezpečnost dětí.

Stejně jako ten loňský i letošní školní rok bude bohatý na nejrůznější akce. Společně se můžeme těšit na Mikulášskou nadílku, maškarní ples, rozloučení s předškoláky a další. Děti čeká
předplavecký výcvik, nebo návštěva divadla.
Doufáme, že letošní školní rok bude pro všechny příjemný a
pohodový tak, jako byl ten loňský.
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Prázdninové výlety pro školáky
Petra Pavlíková

Prázdniny se chýlily ke konci a kupodivu to byl pro některé
děti čas výletů se spolužáky. Žáci 1. – 4. třídy měli na konci
školního roku možnost přihlásit se na školní výlety pořádané
školní družinou. Celodenní výlety do okolí probíhaly od 20.
srpna do 24. srpna 2012.

Cílem první výpravy bylo město Štramberk – navštívili jsme
muzeum hraček, kde děti zhlédly hračky z let 1860 – 1989. Největší zážitek ale měly při
návštěvě mini ZOO, která
skrývá spoustu hadů a ještěrů. Prohlídka doplněná
výkladem a následné krmení hadů živou potravou
byl pro děti ohromující zážitek. Nakonec, kdo neměl
strach z výšek, mohl vystoupit na Štramberskou
Trúbu.
Další horky srpnový den
jsme strávili v Kopřivnici.
Na minigolfu jsme s golfovými holemi zdolali
všechny jamky a těšili se
na dovádění na koupališti.
Ve středu jsme navštívi-

li sousední vesnici Mořkov. Místní děti zde mají velmi pěkné
dětské hřiště, horolezeckou stěnu, houpačky, vše jsme zvládli
vyzkoušet. Poté jsme si pěkný den zpříjemnili na koupališti.
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Čtvrtek byl pro nás milou změnou. V plánu jsme měli záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti se dozvěděly, jak tato
nemocnice pro zvířátka funguje, jaké jsou nejčastější úrazy
zvířat a jaké živočichy můžeme potkat v CHKO oblasti Poodří.
A najednou byl pátek.
Na poslední den jsme připravili pro všechny příznivce kol
cyklovýlet na výletiště Skalky. Než jsme děti pustili na cestu,
přezkoušeli jsme jejich znalosti z dopravní výchovy. Zopakovali jsme si dopravní značky formou testu, zkontrolovali povinnou výbavu kola, absolvovali jízdu zručnosti. Všechny děti
uspěly na výbornou. A my se mohli vydat na trasu. Po cestě
jsme se vykoupali na přehradě Čerťák a plni síly pokračovali na
Skalky. Dětem se výlet na kolech moc líbil a musím pochválit
všechny zúčastněné, že se chovali opravdu velmi zodpovědně.
Poděkování patří paním učitelkám, které se výletu s námi zúčastnili. Paní učitelce Pernické, Kulíškové, Hegarové a Hubeňákové.
Výlet je pro děti tou nejlepší příležitostí k poznání a k učení.
Je to velmi jednoduchý způsob, jak děti formovat, socializovat
a nenásilně vzdělávat a já jsem moc ráda, že děti odcházely
z výletů plny dojmů a zážitků.

Rozloučení s prázdninami
Petra Pavlíková

Na pátek 31. srpna 2012 připravili pedagogičtí pracovníci
akci Rozloučení s prázdninami pro všechny hodslavské děti,
jejich rodiče i ostatní návštěvníky. Pro děti byl připraven zábavný program v podobě her a soutěžních disciplín. Za splnění každé z nich byly děti odměněny malou sladkostí.

Všechny děti i rodiče se do soutěží zapojili s velkým nadšením a my jsme byli rádi, že nepříznivé počasí neodradilo děti
z přichystané akce a přišly v hojné účasti.
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Léto končí, škola začíná…..
Mgr. Hana Horáková

V pondělí 3. září jsme společně zahájili školní rok 2012/2013.
Po přivítání paní ředitelkou Mgr. Martinou Holubovou, nám do
nového školního roku popřála hodně úspěchů i paní starostka Mgr. Pavla Adamcová. Poté žáci deváté třídy, pod vedením
Mgr. Aleny Kulíškové, přivítali naše nejmenší. Pasování na žáky
první třídy se tentokráte neslo v indiánském duchu. Nejprve

byly děti pomalovány barvou kmene ( 1. třídy), obdržely nezbytnou čelenku s lapačem snů a plyšový zvířecí talisman.
Na závěr otiskly svou dlaň na třídní totem. Indiánské žáčky si
převzala jejich náčelnice, třídní učitelka Mgr. Heda Kučerová.
Přivítáni byli také nově příchozí žáci do 2.,4.,5. a 9. třídy, kteří
obdrželi třídní trička. Nakonec se všichni žáci společně s učiteli
rozešli do svých tříd.

Ohlédnutí za sletem ...
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

Prázdniny uběhly jako voda a já bych se chtěla krátkou vzpomínkou vrátit na jejich začátek, kdy se v Praze konal ve dnech
5. – 6. července 2012 XV. všesokolský slet. Z naší jednoty se
zúčastnila této významné události 59 členná výprava – 21 dospělých, 32 dětí, 6 dospělých (doprovod). Potěšující je to, že i
v řadách diváků byli tentokrát zástupci z Hodslavic. Kdybych
měla popisovat průběh celého týdne, který jsme v Praze prožili, bylo by toho moc, a tak jen krátce.
Ubytování
jsme
měli zajištěno na ZŠ
Hornoměcholupská
v Hostivaři, nedaleko
stadionu v Edenu. Další výhodou ubytování
bylo, že se v blízkosti
školy nachází Hostivařská přehrada, kterou
jsme mnozí využívali
na osvěžení v horkých
letních dnech, a oželeli
tak mnohdy návštěvu památek našeho hlavního města. Hned
druhý den po příjezdu do Prahy jsme se zúčastnili slavnostního průvodu, na který jsme byli důkladně připraveni. Transparent s nápisem Sokol Hodslavice a vtipná hesla o nás dávaly
dostatečně vědět, což i přihlížející náležitě oceňovali. Bohužel
jsme šli v průvodu téměř na konci, a tak na nás v televizním
přenosu nezbylo místo.
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A pak už nás všechny, velmi zjednodušeně řečeno, čekalo
„jen“ celý týden přebíhání mezi stadionem, nácviky, památkami a místem ubytování. Myslím, že všechna naše vystoupení
mnozí z vás zhlédli v televizi, a zaznamenali tak nepříznivé počasí, které bohužel večerní vystoupení dětí i dospělých provázelo. Nepříznivé počasí nám však zcela vynahradila atmosféra,
která nejen při vystoupení, ale i na celém sletu panovala a je
jistě nesrovnatelná s pouhým sledováním v televizi.
Spolu se svými dojmy vám ji nejlépe přiblíží názory těch, kteří se sletu zúčastnili poprvé, ať už jako cvičenci, či dozor těch
nejmenších.
Dana – „Byl to pro mne velký emotivní zážitek plný úsměvných chvilek a úžasné atmosféry. Snad budu mít to štěstí a
příštího sletu se zúčastním. Líbilo se mi to se vším všudy.“
Jarek – „Zpočátku se mi do Prahy, která byla jen třešničkou
na dortu, vůbec nechtělo, ale zažili jsme spoustu legrace. A tak
bych si nejen tu Prahu, ale i secviky a všechno okolo někdy rád
zopakoval.“
Hanka – „Stálo to za tu námahu a nervy. Aspoň na chvíli jsme
zapomněli na běžné starosti a perfektně se odreagovali.“
Renata – „Slet na mě udělal velký dojem. Jako dozor jsem poznala spíše zákulisí, přípravu a organizaci. Při skladbách, které
jsem měla možnost zhlédnout, mi šel mráz po zádech a i slzička ukápla. Normálně jsem byla hrdá na tu naši drobotinu, že to
tak zvládli a byli šikovní.“
Eliška – „Bylo to občas náročné, někdy úsměvné, jindy hektické, sem tam do nebe volající, v různých směrech poučné, ale
hlavně zábavné a příjemné díky lidem, kteří se v partě objevili.“
Lenka – „Nebylo vždy jednoduché skloubit rodinu, zaměstnání a nespočet nácviků, ale určitě to stálo za to! Atmosféra
v Praze byla nezapomenutelná, a když Pán Bůh dá, ráda se
příštího sletu opět zúčastním!“
Co říci závěrem? „Bylo to překrásné a bylo toho dost, tak za
šest let pokud bude slet, zacvičte si s námi pro radost!“

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Prázdniny utekly jako voda a opět se naplno rozbíhá fotbalová sezóna. V této fotbalové sezóně si fanoušci fotbalu přijdou
opravdu na své. K stávajícímu mužskému týmu se po dlouhých letech přidává i mužstvo žáků! Dovolím si touto cestou
poděkovat obecními úřadu za nákup fotbalových branek pro
žáky, neboť bez nich bychom hrát nemohli.
Vůbec svůj první zápas žáci sehráli ve čtvrtek 16. srpna, kdy
na domácím hřišti přivítali k přátelskému utkání sousední
Hostašovice. Pro většinu našich žáků to byl vůbec první zápas
za život. Hráli jak starší tak i úplně ti nejmladší žáčci. I když konečný výsledek 1:13 je na první pohled hrozivý, je potřeba mít
na paměti, že chvíli trvá, než si tým „sedne“ a než se dostaví
výsledky.
Muži měli své první mistrovské utkání odehrát v sobotu 18.
srpna, ale utkání v sousedních Hostašovicích bylo odloženo. A
tak museli hráči, ale i fanoušci počkat až na sobotu 25. srpna,
kde se jim dostalo opravdového fotbalového odpoledne. Před
hlavním utkáním mužů sehráli svůj druhý přátelský zápas žáci,
kteří změřili své síly s celkem z Choryně. Našim žákům, se sice
nepodařilo zvítězit a podlehli hostům 1:12, ale některé akce
naznačily, že čas přinese kýžené ovoce.
V hlavním utkání změřili síly domácí FK Hodslavice proti celku z Tiché. Od úvodu utkání byla na našich kopačkách cítit jistá
nervozita a nerozehranost. Byli to hosté, kteří v úvodu utkání
diktovali tempo hry. A také právě hosté jako první udeřili. Když
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Muži - Okresní soutěž sk. „A“
Datum

dlouhým pasem za naši obranu překonali brankáře a ujali se
vedení v zápase 0:1. Vedení si však neudrželi dlouho, neboť
v pokutovém území byl faulován Honza Mička a sudí nařídil
penaltu. Penalty se ujal Vašek Minář a s přehledem ji proměnil. Hra se po vyrovnávacím gólu vyrovnala a šancí přibývalo.
Bohužel remízový stav do přestávky nevydržel a nešťastným
gólem pro nás se hosté ujali opět vedení, a to 1:2. Za tohoto
nepříznivého stavu jsme šli do kabin. Druhý poločas byl z naší
strany jednoznačně lepší, soupeře jsme začali přehrávat a šancí před hostujícím brankářem přibývalo. Srovnávacího gólu
jsme se nakonec dočkali, když po krásné přihrávce Honzy Mičky se střelou z dálky prosadil Zdeněk Myška a srovnal stav na
2:2. Bohužel pro nás se hosté ujali vedení na 2:3 a na to jsme
do konce zápasu nestihli reagovat, a tak jsme na domácím
hřišti prohráli s celkem z Tiché 2:3!
Více na www. http://fotbal-hodslavice.webnode.cz/

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:

Čas

Domácí

Hosté

18.8.

17:00

Hostašovice

FK Hodslavice

25.8.

17:00

FK Hodslavice

Tichá „B“

2:3

2.9.

17:00

Veřovice „B“

FK Hodslavice

5:1

:

8.9.

16:30

FK Hodslavice

Straník

:

16.9.

16:30

Ženklava

FK Hodslavice

:

22.9.

16:00

FK Hodslavice

Vlčovice-Mniši „B“

:

29.9.

16:00

Trojanovice - Bystré FK Hodslavice

:

6.10.

15:30

FK Hodslavice

Žilina

:

13.10.

15:30

Lubina

FK Hodslavice

:

20.10.

15:00

FK Hodslavice

Rybí

:

27.10.

15:00

FK Hodslavice

Mořkov „B“

:

3.11.

14:30

FK Hodslavice

Hostašovice

:

Žáci - Okresní přebor sk. „A“
Datum

Čas

Domácí

Hosté

31.8. 16:30

Bernartice n. O.

FK Hodslavice

9.9. 10:00

Stav
6:2

FK Hodslavice

Nový Jičín

:

11.9. 16:30

Nový Jičín

FK Hodslavice

:

16.9. 10:00

FK Hodslavice

Starý Jičín

:

22.9. 14:00

Hostašovice

FK Hodslavice

:

30.9. 10:00

FK Hodslavice

Skotnice

:

4.10. 17:00

Starý Jičín

FK Hodslavice

:

14.10. 10:00

FK Hodslavice

Hostašovice

:

17.10. 16:30

Skotnice

FK Hodslavice

:

28.10. 10:00

FK Hodslavice

Bernartice n. O.

:

K R  E  J  Č  O  V S T  V  Í
ZDEŇKA KRESTOVÁ

- 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
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nabízí opravy oděvů + zakázkové šití
v Obecním domě čp. 161 (od 1.8.2012).
Provozní doba
Po – Pá 10.00 až 16.00 hodin
Lze se domluvit
i mimo provozní dobu
na tel. č. 777 287 778.
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SPOLE Č E N S K Á K RO N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v září 2012:
50 let Bronislava Matalíková
55 let Lenka Merendová • Pavel Březina • Jaroslav Kudělka
60 let Jaroslava Brňovjáková
65 let Marie Turková
75 let Josef Hromádka
80 let Lidmila Rýdlová
25. výročí uzavření manželství Jana a Karel Bajerovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V červnu se narodily Ema Kozelská (byla zveřejněna již
v předcházejícím zpravodaji) a Tereza Zapletalová,
v červenci František Sulovský.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Annou Kramolišovou
a s panem Miroslavem Kudělkou.
autorka: Zuzana Turková, 2. třída ZŠ

XV. všesokolský slet ve fotografiích
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