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ÚVODNÍ SLOVO
Volejbalové HODSLAVICE 2013 již po čtyřicáté
M i r o s l a v Vy h l í d a l, ř e d i te l t u r n a j e

Nechce se tomu ani věřit, že v letošním roce
se uskuteční již 40. ročník volejbalového turnaje mužů a žen v Hodslavicích, který
proběhne 6. - 7. července 2013. Prvního
ročníku v roce 1974 se zúčastnilo
5 družstev žen. Od třetího ročníku pak
pořadatelé zvali družstva mužů. Turnaj začínal na dvou hřištích. Průběžně se podle
potřeby rozrůstal až na dnešních 8 antukových
hřišť. Součástí klasického turnaje se stala soutěž
mužů I. třídy od vzniku antukové ligy, která je jedním ze
čtyř kvalifikačních turnajů Mistrovství České republiky na antuce a nebude tomu jinak ani v letošním ročníku. Hodslavice

Mgr.Břeňka Poštolky“. V devadesátých létech se pak
uspořádalo 10 ročníků pro stejnou kategorii pod názvem „ O Palackého knihu moudrosti “. V roce 2009
byl založen celostátní turnaj žáků a žaček,
který pořádá TJ Hodslavice oddíl volejbalu společně s Českým volejbalovým
svazem a Moravskoslezským krajským
volejbalovým svazem pod názvem „Memoriál Josefa Matějů“. Letošní 5. ročník se uskuteční 15. června
2013 na všech osmi antukových kurtech.
Z tohoto přehledu, vážení volejbaloví přátelé, je jasné, že
bez velkého volejbalového nadšení pořadatelského týmu,
který svou práci odvádí jen za klasické občerstvení a tričko,

jsou jediným pořadatelem všech dosavadních 21. ročníků
antukové ligy. Největší účast 94 družstev byla zaznamenána
v roce 1999.
Pořadatelé v Hodslavicích pamatují i na ty nejmladší, aby se
zároveň již ve svém žákovském věku naučili jezdit do volejbalových Hodslavic. V osmdesátých letech minulého století
se uspořádalo několik ročníků pro družstva žáků a žaček
základních škol okresu Nový Jičín pod názvem „Memoriál

by nebylo možné tyto velké sportovně-společenské akce
zvládnout. Celkový počet pořadatelů včetně rozhodčích
a zapisovatelů je okolo 70 osob.
Potvrzením úspěchů těchto akcí je účast nejvyšších
představitelů Českého volejbalového svazu, dále pak účast
veřejných činitelů, hejtmana Moravskoslezského kraje,
poslanců Parlamentu ČR, senátorů Parlamentu ČR a dalších
významných osobností.

Záštitu nad letošním 40. ročníkem volejbalového turnaje
HODSLAVICE 2013 převzal poslanec Evropského parlamentu
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.
Vážení sportovní přátelé, zveme Vás na obě sportovněspolečenské akce, které se budou pořádat v měsíci červnu
a červenci.

Kdykoliv jedu kolem Hodslavic, vždy se mi vybaví vzpomínky
na antukové volejbalové turnaje. Na zdejších kurtech jsem zažil
ve svých aktivních volejbalových letech mnoho krásných zápasů za deště, zimy, ale i horkého slunečného počasí s náběhem na
úpal. Jsou to vzpomínky na krásná bezstarostná léta, kdy jsem
studoval a byl tady jako junior a později jako hráč extraligy.
Turnaj v Hodslavicích byl vždy spojen s prázdninami a úžasnou
atmosférou. Nikdy jsem neměl moc rád antuku, protože jsem nikdy nepatřil k přízemním volejbalovým diblíkům, kteří se lehce
hemžili, a já se často odřel pří upadnutí svých dvou metrů. Hodslavice měly však jiná kouzla, která překryla utrpení při drhnutí
odřených boků mýdlem ve sprše. Super atmosféra Hodslavic stála za to. Po mnoha letech jsem zase začal jezdit do Hodslavic jako
bývalý přestárlý volejbalista. Hlavně díky úpornosti Mirka Vyhlídala, nejen jako starosty obce, se turnaj stával centrem antukového volejbalu v České republice. Ne nadarmo se zdejší turnaj stal
místem Mistrovství ČR na antuce.
I pro mne osobně se Hodslavice staly také historickým místem,
kde jsem naposledy hrál aktivně volejbal. V roce 2000 jsem si na
turnaji utrhl achillovku a toto jsem bral jako znamení, že nemám
blbnout a otravovat sebe ani okolím stařeckým hraním. Tím jsem
skutečně s vlastním hraním skončil a jsem již jen brblajícím divákem, které jsem tak špatně snášel v době své aktivní činnosti.
Pořád ale považuji volejbal za krásnou kolektivní hru a moc rád
se vždy s určitou nostalgií dívám na jakékoliv zápasy, ale navždy
jen jako divák. Stejně tak, vždy když mi to bláznivý pracovní kalendář dovolí, rád jezdím do Hodslavic. Je moc příjemné tady potkávat volejbalové kamarády, kteří jsou již trochu starší, jinak se
moc nezměnili…
Proto bylo pro mne vždy velkou ctí, že jsem mohl ať jako primátor Ostravy nebo jako hejtman kraje mít záštitu nad turnajem.
I tak trochu jsem mohl vrátit volejbalu, co mi do života dal. O to
víc jsem rád, že mohu převzít záštitu nad 40. ročníkem, který jen
svým číslem ukazuje na dlouhou tradici volejbalu v Hodslavicích.
Věřím, že si turnaj i do budoucna zachová svou mimořádnou atmosféru a Hodslavice budou dál patřit k vrcholům antukových
letních turnajů u nás.
Zdraví
Evžen Tošenovský
Člen Evropského parlamentu
místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
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USNESENÍ
ze 55. zasedání rady obce konaného
dne 7.5.2013 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 nejvhodnější nabídky k zajištění výkonu inženýrské
a investorské činnosti a koordinace BOZP při realizaci stavby
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ od firmy STEMON Holding s.r.o., Ostrava,
b) smlouvu o výpůjčce majetku Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje Obci Hodslavice (nabíječ
jednozás., sada montážní k radiostanici, radiostanice voz.,
tři radiostanice ruční),
c) aktualizovaný odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
pro rok 2013.
II. Rada obce j m e n u j e
a) vyřazovací a likvidační komisi k vyřazení DHM Obce Hodslavice ve složení: Martin Repta, Marie Pavlátová, Petr Hub.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad,
b) projednání nákupu 10 ks publikace Radhošť – historie a
současnost,
c) doporučení statika k provedení částečné demolice domu
čp. 233 v Hodslavicích Stavebním úřadem Nový Jičín,
d) zamítavou odpověď Státního fondu životního prostředí
ČR na žádost o navýšení způsobilých výdajů projektu „Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“.

USNESENÍ
ze 56. zasedání rady obce konaného
dne 27.5.2013 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 veřejné zakázky na dodavatele úvěru na spolufinancování projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ dle
stanovených podmínek,
b) odložení instalace dětských herních prvků v prostoru za
nákupním střediskem na rok 2014,
c) nákup energií přes e-aukce a pověřuje starostku obce Mgr.
Pavlu Adamcovou zajištěním dodavatele služby dle nejvýhodnější nabídky,
d) spolufinancování instalace hracích prvků a odpadkového
koše na novém dětském hřišti na dolním koci obce a pověřuje
Martina Reptu, místostarostu vyřešením žádosti žáků 9. třídy
základní školy zapojených do projektu Extra třída,
e) finanční spoluúčast Obce Hodslavice na organizaci turnaje
„Memoriál otce Jana Bittnera“ ve výši 4 000 Kč,
f ) umístění mysliveckých zařízení (kazatelen) na parcelách
č. 1541/34, 1542/7 a 1528/3 v k.ú. obce Hodslavice.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) informace Jednoty, s.d. o objektu nákupního střediska
v Hodslavicích a pověřuje Josefa Kudělku, stav. technika OÚ
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jednáním se žadatelem ohledně využívání místních komunikací a případnou úpravu značení místní komunikace,
c) zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice Mgr. Martiny Holubové o plnění koncepce rozvoje školy
a o prodloužení funkčního období ředitelky na 6 let dle zákona č. 472/2011 Sb.,
d) dohodu o bezúplatném užívání školního hřiště mezi ZŠ
a MŠ Františka Palackého Hodslavice a tenisovým klubem TC
Hodslavice,
e) žádosti občanů (Fitcraft s.r.o. Starý Jičín, Ing. Stanislav Bartoň, Ing. Břetislav Gelnar) o změnu využití pozemků do územního plánu,
f ) žádost občanů Milana Turka, Ladislava Kováříka a Věry Mičkové o opravu silnice č. II/483 a pověřuje Martina Reptu, místostarostu vyřešením žádosti,
g) žádost FK Hodslavice o opravu sociálního zařízení a pověřuje Martina Reptu, místostarostu vyřízením žádosti.
Další jednání rady obce č. 57: 11.6.2013 v 15:30 hod. na OÚ.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Květen, pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce, byl na obci
ve znamení jarního úklidu a prvního sečení veřejných ploch,
provedení svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, přípravy na realizaci zateplení MŠ a ZŠ, opravu sociálního
zařízení ZŠ a stropu tělocvičny, ale i tradiční Palackého stezky
a oslavy Dne matek ve společenském domě – fotky najdete
dále ve zpravodaji.
2.5. - na OÚ a v obci proběhla kontrola nakládání s odpadními vodami pracovníky České inspekce životního prostředí,
7.5. – na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky, odpoledne zasedala po 55.
rada obce (viz usnesení výše), v podvečer na OÚ proběhlo 3.
setkání občanů, zastupitelů a podnikatelů k tvorbě strategického plánu obce,
9.5. - odpoledne proběhla u MŠ koordinační schůzka s realizátorem zateplení MŠ - firmou KAHIM Odry, stavebním dozorem a zástupci obce a školy, večer se sešel organizační tým KČT
k přípravě 42. ročníku Palackého stezky,
12.5. - oslava Dne matek ve společenském domě, hezkou
zprávičku a fotky z akce najdete dále ve zpravodaji. Dětem a
paním učitelkám za krásná vystoupení za všechny maminky
moc děkuji.
13.5. – na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti starostky, odpoledne navštívil OÚ ředitel
společnosti Starojicko a.s. pan Krumpoch a seznámil starostku
a místostarostu se záměry společnosti se zemědělským areálem v obci a s koncepcí zemědělského využití orné půdy na
katastru obce,
14.5. – proběhlo jednání s představiteli Jednoty s.d. Hodonín
a Nový Jičín k novým záměrům využití nákupního střediska.
Stručně: prodejna Jednoty se přestěhuje do přízemí – bývalé
prostory prodejny spotř. zboží, v patře zůstane masna, prostory k pronájmu(bývalý textil, cukrárna) a na místě samoobsluhy
budou kanceláře vedení (přestěhováno z NJ), vzadu zůstanou
sklady. Další prostory k pronájmu budou v přízemí (býv. kadeřnictví, prodejna nábytku). Případní zájemci o pronájem
volných prostor se mohou obrátit na Jednotu s.d. N.Jičín.
15.5. – se starostka zúčastnila členské schůze Sdružení města
a obcí na ochranu beskydského regionu, které se snaží zabránit otevření dolů v Trojanovicích,
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16.5. – se starostka zúčastnila jednání hodnotící komise památkové péče na MěÚ v N.Jičíně, jako předsedkyně komise.
Žádost katolické farnosti Hodslavice o dotaci na opravu vnitřních omítek byla podpořena.
18.5. – dopoledne proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a za krásného počasí se konal 42. ročník Palackého stezky viz zpráva KČT dále,
21.5. - navštívil OÚ p. Drahomír Strnadel, bývalý starosta Trojanovic a kandidát na senátora a k milému setkání se připojil i
náš bývalý starosta ing. Antonín Kramoliš,
22.5. - odpoledne proběhla schůzka s projektantem zateplení MŠ a ZŠ, stavebním dozorem a zástupci obce a školy k dojednání finální podoby fasád budov škol,
23.5. - starostka společně se zástupci firmy GEDOS Nový Jičín
podepsala smlouvu na provedení stavby – rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ,
27.5. - odpoledne zasedala po 56. rada obce (viz usnesení
výše),
29.5. – 31.5. – dokončování výstavby dětského hracího koutku na dolním konci, úprava okolí žáky 9. třídy ZŠ, pracovníky
obce a pomocníky a příprava na otevření ke Dni dětí, které
proběhlo 1.6. viz zpráva a fotky dále ve zpravodaji,
31.5. – starostka se zúčastnila valné hromady akcionářů
ASOMPO a.s. ve společenském domě v Mořkově.

Srdečně Vás zveme
- ve čtvrtek 20.6. 2013 v 17:00 hod. do hasičské zbrojnice na krátkou diskuzi se zastupiteli obce a členy investiční komise o realizovaných a plánovaných investičních záměrech obce a rádi bychom vyslechli, co si přejete
v obci změnit, vybudovat, realizovat v dalším období,
- na 17. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 20.6.2013 v 18:00 hod. v hasičské
zbrojnici, ihned po besedě.

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

K 1. 5. 2013 vykonávali práci na VPP (veřejně prospěšné práce) 3 muži a 2 ženy. Muži pracují spolu s pracovníky technické
správy obce, ženy při úklidových pracích v objektech ve vlastnictví obce, zvláště pak v objektu společenského domu, kde
byly prováděny nátěrové práce.
V prostoru dvora u obecního úřadu byly provedeny kompletní úklidové práce a nátěry železných konstrukcí a vyspravení
povrchu návozem kameniva. V prostoru zahrady u základní školy byl proveden ořez dřevin podél plotu a setí trávy na
nově navezené plochy hlíny. V prostoru školního hřiště byly
zahájeny opravné a údržbové práce. Opravena byla železná
konstrukce odrazové zdi, nátěrem byly opatřeny sloupky plotu
u hlavního vstupu, kde bude provedena výměna pletiva, nainstalován byl nový sklad materiálu a nářadí a vykopány byly
staré obrubníky podél plotu.
V hospodářském objektu u hasičské zbrojnice byla provedena výmalby garáže a taktéž byla vymalována spodní chodba
objektu hasičské zbrojnice. Natřeny byly sloupy plotu zadní
strany oplocení areálu hasičské zbrojnice a železné zábradlí
podél výletiště.
V prostoru budovaného dětského prvku na dolním konci
bylo vystavěno dřevěné oplocení podél toku Zrzávky a obsyp
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2013

hlínou nově provedené výsadby keřů ptačího zobu, kterou
provedli žáci ZŠ.
Velkou částí náplně práce pracovníků technické správy byla
údržba travnatých ploch v obci.

Navrácení vysoušečů
O b e c H o d s l a v i ce

Žádáme všechny spoluobčany, kteří mají zapůjčeny vysoušeče k vysoušení vlhkého zdiva, aby je navrátili na obecní úřad
z důvodu inventarizace majetku. Jedná se o vysoušeče ve
vlastnictví Obce Hodslavice a bývalé Charity Hodslavice.

Upozornění na ohlašovací povinnost
O b e c H o d s l a v i ce

Od 1.1.2012 je v platnosti obecně závazná vyhláška č.3/2011
o místních poplatcích.
Jde o poplatky: ze psů, za využívání veřejných prostranství
(všechny komunikace a přilehlá prostranství, mosty, veřejné
budovy), ze vstupného.
Vyzýváme všechny poplatníky, aby v případě, že zatím
uvedené poplatky neplatí, dodrželi ohlašovací povinnost
a poplatky zaplatili. Děkujeme.
Týká se to především občanů trvale parkujících na místních komunikacích a přilehlých parcelách, těch, co tato
místa využívají ke skládkování, majitelů reklamních tabulí
nad 1m2, majitelů psů, apod.
Celá vyhláška je na el. úřední desce obce - na webu obce, případně je možno se s ní seznámit na OÚ.

Výzva k ohleduplnosti
O b e c H o d s l a v i ce

Určitě máte také rádi chvíle letní pohody a nedělního odpočinku, kdy si v klidu vychutnáváte posezení pod širým nebem… A když se z okolí ozve pronikavý řev sekačky, motorové
pily, či jiného hlučného zařízení, je rázem po nedělní pohodě.
Věříme, že všichni rozumní lidé nedělní a noční klid dodržují a proto vyzýváme jen ty, kteří si myslí, že toho není třeba,
k ohleduplnosti k nám ostatním, co si najdeme čas tyto práce
vykonat v denním čase a mimo neděli.
Bude se nám všem odpočívat o hodně klidněji a vydatněji.
Děkujeme.

Ekokoutek
Tak trochu jiný pohled na odpady
a jejich třídění
D a g m a r Pá t ková

Máme k dispozici jen jeden svět. Alespoň prozatím to tak je.
Lidé vybavení pudem sebezáchovy říkají, že se k tomu jednomu světu musíme ohleduplně chovat, aby nám vydržel. Lidé,
kteří mají rozum, se tím řídí.
Katastrofu můžeme přivolat sami tím, že podlehneme spotřebnímu způsobu života, vlivu médií, politickým ambicím a
především ničím neomezené lidské omezenosti.
Třídění odpadu svět nespasí. Ale je jedním z projevů civilizovaného člověka, který ví, že máme jen jeden svět a musíme ho
chránit.
A tak zkusme pít vodu z kohoutku (u nás máme vodu dobrou) a nákupy nápojů v plastech omezme na minimum. NaHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2013

kupujme jen to, co nezbytně potřebujeme. Ponechme si staré
věci, dokud slouží. Nepodléhejme módním trendům a vraťme
se tak trochu ke způsobu hospodaření našich předků. Nespalujme, co se nemá. Našemu svědomí a hlavně přírodě se nesmírně uleví.
Začněme každý sám u sebe. Nečekejme na souseda a ostatní.
Pokud budeme čekat, nehneme se z místa. Učme ohleduplnosti své děti a dobré výsledky se dostaví.
Přeji vám optimismus do budoucna a radost v každodenním
životě.
V sobotu 15. června 2013 v 11.00 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

Pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Sbor dobrovolných hasičů
Le o š Tu r e k , ve l i te l S D H H o d s l a v i ce

Hasičský sbor začal rok 2012 pravidelnou valnou hromadou
pro členy sboru a tradičním hasičským plesem ve společenském domě. Zástupci sboru pak na pozvání okolních obcí navštívili i jejich valné hromady. V měsíci červnu jsme zajišťovali
jako rozhodčí okresní soutěž a jako technická četa krajskou
soutěž v požárním sportu dobrovolných a profesionálních hasičů. Během celého roku jsme se scházeli v hasičské zbrojnici,
kde jsme prováděli práce související s údržbou budovy a areálu.
Letos se již připravujeme na oslavy 130 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Hodslavicích. Dne 15.6. proběhne pro
členy sboru slavnostní výroční schůze v hasičské zbrojnici, kde
budou předány ocenění a vyznamenání. Hlavní oslavy proběhnou 3.8., kdy v dopoledních hodinách bude probíhat výstava hasičské techniky, odpoledne námětové cvičení a poté
program u hasičské zbrojnice.
Činnost výjezdové jednotky SDH
V roce 2012 jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala
celkem u 14 evidovaných událostí, z toho 8x u požáru, 5 x
technická pomoc (asistence u sportovních akcí, odstranění
nebezpečných stavů) a 1x planý poplach. Mimo evidovaných
událostí jednotka prováděla na žádost Obecního úřadu v Hodslavicích i v Životicích a občanů čištění kanálů, studní, propustí
a dovoz vody. Celý rok probíhal dle zaběhnutých zvyklostí, to
znamená, že členové jednotky byli proškoleni z požární taktiky, bojového řádu, bezpečnosti práce při zásahu a z dalších
důležitých okruhů týkajících se zásahu u mimořádných událostí. Jednotliví řidiči pak jezdili s cisternou kondiční jízdy.
Velitel jednotky, oba velitelé družstva a stanovení strojníci se
zúčastnili odborné přípravy, kterou pořádal Hasičský záchranný sbor, územní odbor Nový Jičín. Zde byli seznámeni s novými předpisy a proškoleni ze základních principů nasazení sil a
prostředků, z velení u zásahu a vedení dokumentace a obsluhy
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požárních automobilů a čerpadel. Celá jednotka se také podílí na údržbě a opravách techniky a technických prostředků,
které máme ve vybavení. V prosinci jsme do vybavení dostali
nové radiostanice zápůjčkou od Moravskoslezského kraje (1 ks
vozidlová a 3 ks ruční radiostanice).
V letošním roce již jednotka zasahovala u 6 událostí z toho 5x
u požár a 1x technická pomoc. (dva požáry se nacházely v naší
obci a jednalo se o osobní vozidla).
Více informací o naší činnosti, fotografie a další zajímavosti
najdete také na internetových stránkách: www.hasici-hodslavice.wbs.cz.

Pozvání na výstavu
Pe t r Pa v l í k , Č SC H H o d s l a v i ce

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá za obecním domem ve dnech 8.6. – 9.6.2013 tradiční Místní výstavu drobného zvířectva. Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu
8.6.. od 14.00 hod. do 19.00 hod., v neděli 9.6. od 8.00 hod do
17.00hod. Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných
zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má
vstup volný. Pro děti máme připravenou také jízdu na koni.
Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech. Na Vaši návštěvu se těší hodslavští chovatelé.

Zprávičky ze školičky…
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Ve čtvrtek 30 května děti ze třídy Berušek zažily kouzelnou
noc v MŠ. Protože počasí nejde poručit, museli jsme vzít zavděk i dešti, a protože nakonec nejsme z cukru,kouzelná noc
se konala. Jenom jsme museli změnit program.

Požár osobního automobilu v Hodslavicích

Požár osobního automobilu v Hodslavicích

Na Zrzávky, jak to bylo v plánu, jsme raději zapomněli a navštívili jsme Kuželnu, kde si děti zahrály na klouzačce a houpačkách. Pak jsme se vydali na procházku po vesnici a na
opékání špekáčků jsme šli k paní učitelce. Tam jsme taky využili všech houpaček a chatu, kde je taky provazový žebřík. Po
špekáčkové večeři jsme se schovali před deštěm do školičky,
kde nám paní učitelka přečetla pohádky. Jakmile se setmělo,
vydali jsme se na školní zahradu, kde jsme za pomoci baterek
zdolali stezku odvahy. I když jsme několikrát zmokli, kouzelná
noc se nám líbila a nakonec jsme usnuli ve svých postýlkách v
mateřské škole.

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice

zve své členy a pozvané hosty na
SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ SCHŮZI
U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU,
která se koná dne 15.6.2013 v 15:00 hodin
v hasičské zbrojnici v Hodslavicích.
Občerstvení zajištěno.
Zve výbor SDH
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Přehled živnostníků a řemeslníků v obci
FIRMA / JMÉNO, PŘÍJMENÍ

NABÍDKA SLUŽEB

E-MAIL

AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE
Dalibor Janíček

Doprava sypkých materiálů vozidlem Tatra Dalibor.janicek@seznam.cz
815, zprostředkování zemních a výkopových
prací

723486846

BYTOVÝ TEXTIL
Miroslava Davidová

Prodej bytového i metrového textilu, šité záclony, závěsů, povlečení, polštářků, ubrusů +
drobné opravy (obchůdek na Reslové 5 - naproti sklenářství v Novém Jičíně)

739264798

EKONOMICKÁ ČINNOST
Radomíra Plešková

Ekonomické činnosti, poradenství, stavební radomira.pleskova@cmss-oz.cz
a penzijní spoření, zajišťování úvěrů

603806722

ELEKTRO-MONTÁŽE VLADIMÍR MACÍČEK
Vladimír Macíček

Hromosvody, výškové práce, rozvody, elek- vladimirmacicek@seznam.cz
trické zařízení, projekty, revize

737454242

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Marie Ježková

Geodetické práce, geometrické plány a vyty- ing.jezkova@tiscali.cz
čování vlastnických hranic
- www.geodetickeprace.webpark.cz

603203129
nebo
556750026

INSTALATÉRSTVÍ TOMÁŠ KRESTA
Tomáš Kresta

Vodo-topo-plyn

608823151

KADEŘNICTVÍ
Pavlína Larišová

Kadeřnické práce

605180360

KRBY A KAMNA HODSLAVICE
Zbyněk Dančák

Prodej kamen, krbů, doplňků, revize, pora- dantech@seznam.cz
denství, návrhy, projekce, zakázková výroba

602764399

KREJČOVSTVÍ
Zdeňka Krestová

Krejčovské práce

777287778

KUŽELNA - BAR
Petr Bartončík

Restaurace, kuželna, penzion, točená zmrzli- bartoncik@quick.cz
na - www.interkat.cz/kuzelna-bar/

605724542
nebo
556750642

KVĚTINY ING. ZDEŇKA ŠKAŘUPOVÁ
Ing. Zdeňka Škařupová

Floristické a zahradnické práce, luxusní, dár- info@kvetinyzdenka.cz
kové, nevšední kytice,svatební fullservis, výzdoba interiérů, přízdoba hrnkových rostlin,
výsadba rostlin, řez ovocných a okrasných
rostlin - www.kvetinyzdenka.cz

775246261

krestat@centrum.cz

TELEFON

MASÁŽE A KOSMETIKA JARMILA KUDĚL- Masáže: sportovní a rekondiční, lymfatické, jarmilakudelkova@email.cz
KOVÁ
baňkování, reiki, indická masáž hlavy. KosJarmila Kudělková
metika: ošetření dle typu pleti, ostatní kosmetické úkony, prodej kosmetiky Nobilis
Tilia - www.hodslavice.cz/masaze

777905737

OZVUČOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
Miroslav Plešek

Ozvučování kulturních akcí

777800793

PARNÍ PEKÁRNA
Luboš a Jan Býmovi

Výroba a prodej tradičního domácího chleba liba72@seznam.cz

556750232

PENZION STARÉ FOJTSTVÍ
Zdeněk Koula

Restaurace a ubytování
- www.starefojtstvi.cz

777615420

RESTAURACE NA FOJTSTVÍ
Roman Holeňa

Hostinská činnost, denní menu (10:00- roman.holena@seznam.cz
15:00hod), rozvoz menu pro firmy i občany
(Hodslavice, Straník, Bludovice, Mořkov),
pořádání rodinných oslav, firemních akcí,
předváděcích akcí, zábavní technika, kurzové sázení, velkoplošná projekce, zahradní
posezení, venkovní dětský koutek.

775555507
nebo
556750337

STOLAŘSTVÍ MIROSLAV PLEŠEK
Miroslav Plešek

Zakázkové stolařské práce

plesek.miroslav@seznam.cz

777800793

STŘÍHÁNÍ PSŮ
Zdenka Nekorancová

Stříhání psů všech plemen, prodej oblečků
pro psy
- www.zhamarismoravia.cz/cs/strihani.php

z.nekorancova@seznam.cz

724137367

U HUBŮ
Marcela Černochová

Restaurace

plesek.miroslav@seznam.cz

starefojtstvi@seznam.cz

VÝKUP ÚPRAVA A PRODEJ ŽELEZNÉHO Výkup úprava a prodej železného šrotu a ba- jan.plesek@centrum.cz
ŠROTU
revných kovů, prodej uhlí, štěrku, kačírku a
Jan Plešek
písku, možnost přistavení kontejneru na šrot,
rozvoz - www.jan-plesek.com
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777713230
603211497
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FIRMA / JMÉNO, PŘÍJMENÍ

NABÍDKA SLUŽEB

E-MAIL

TELEFON

ZÁMEČNICTVÍ HODSLAVICE 65
Kudělka-Toman

Zámečnictví, pískování kovů

606408847
nebo
608483801

ZEDNICTVÍ HRUBÝ
Zdeněk Hrubý

Zednické, obkladačské, kamenícké práce, re- obkladyhruby@seznam.cz
konstrukce domů a provádění novostaveb,
rekonstrukce bytů, bytových jader, zateplování budov, fasády, zděné ploty, zámkové
dlažby, sanační práce

732464012

ŽELEZÁŘSTVÍ MILADA PUSTĚJOVSKÁ
Milada Pustějovská

Nabídka spojovacího materiálu, stavebního m.pustejovska@centrum.cz
nářadí, kování, ručního nářadí, prodej spojovacích prvků dřeva, elektrického nářadí a
zahradnických potřeb, provozovna: Bohuslava Martinů 6, Nový Jičín
- www.zelezarstvi-milada.webnode.cz

606522124

Klub SHM Hodslavice, Obecní úřad Hodslavice,
FK Hodslavice a farnost Hodslavice
všechny srdečně zvou na 11. ročník

MEMORIÁLU O. JANA BITTNERA
Obecní úřad Hodslavice

a hodslavské spolky pořádají

DEN OBCE
HODSLAVICE
SOBOTA 8. ČERVNA 2013
Na parkovišti před obecním domem.
PROGRAM
16.00 zahájení
16.20 Fojti
Malé překvapení od Klubu důchodců a kroužku aerobiku Mgr. G. Mičkové
18.00 Swingový orchestr Bedřicha Pukovce
20.00 No Problemmo
Hry a soutěže pro děti, tradiční výstava drobného zvířectva
občerstvení je zajištěno
hry a soutěže pro děti

v době od 16.00 - 18.00 budou otevřeny památky v centru obce

(Domek Fr. Palackého, kostel sv. Ondřeje, Stará škola)

Hezkou zábadavutelé
přejí pořa

Zprávičky ze školy…
Mgr. Alena Kulíšková

Dopravní výchova - Bc. K. Hubeňáková
Dne 30. 4. 2013 jeli žáci 4. třídy na dopravní hřiště do Nového
Jičína na ZŠ Dlouhou s cílem získat průkaz cyklisty. Pod dohledem strážníků z Městské policie Nového Jičína nejdříve děti
zvládly jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti. Poté je čekal
zkušební test ze základních znalostí dopravních předpisů.
A jak děti dopadly?
Velmi dobře! Ze 17 dětí si průkaz cyklisty odneslo 15 dětí J!
Všem úspěšným dětem gratuluji a přeji mnoho šťastných kilometrů!
Projekt miniházená - Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 2. května proběhly na naší škole ve 4. a 5. třídě
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v neděli 23. června 2013
Zahájení v 10:30 hodin položením kytice
a tichou vzpomínkou na kněze
působícího ve farnosti Hodslavice.
10:50 přivítání hostů ze Slovenské republiky z partnerské obce Príbovce.
11:00 slavnostní výkop, minuta ticha na památku otce
Jana. Fotbalový turnaj týmů FK Hodslavice, SHM Hodslavice a TJ Dynamo Príbovce.
14:40 vyhlášení výsledků a předání cen jednotlivým
týmům.
15:00 soutěže pro děti i dospělé, aquazorbing, lodičky
na elektrický pohon, nafukovací opičí dráha, wipe out,
bumber ball, skákací hrad.
Vystoupení cimbálového souboru Trojačka a heavy metalové skupiny SHM J
Na zub: grilované sele, kotlíkový guláš či hamburgery.
Vstupné: dobrovolné
Těší se na vás pořadatelé!

ukázkové lekce v miniházené v rámci projektu. Projekt „Házená pro všechny“, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady
ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další
rozvoj úspěšného projektu Školních lig. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření počtu dětí, které se v rámci povinné
školní docházky seznámí s házenou, resp. miniházenou, a s tím
spojené rozšíření počtu školních lig a škol do tohoto projektu
zapojených. Pro dosažení cílů tohoto projektu jsou připraveny
ze strany ČSH různé druhy podpory, která bude realizována ve
formě materiálu, finančních odměn, vzdělání a médií. V rámci
projektu jsme obdrželi 10 míčů na miniházenou, metodické
materiály a DVD s didaktikou výuky. Všem dětem se hodina
líbila a budeme herní činnosti jednotlivce i průpravnou hru
zařazovat do jednotlivých hodin TV tak, abychom se mohli
alespoň jednoho z turnajů zúčastnit. Jsme rádi za jakoukoliv
podporu pro sportování a pohyb našich dětí.
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Okrskové kolo Poháru rozhlasu - Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 9. září se žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže družstev. Vždy 2 žáci v každé ze 4 kategorií mohli startovat v běhu na 60 m, hodu míčkem, skoku dalekém, vysokém,
dlouhém běhu a štafetě 4 x 60 m.
Nejlepších výsledků dosáhli Tomáš Kovář v běhu na 60 m
s časem 8,4 s, Lukáš Bartoň z 8. třídy ve skoku dalekém výkonem 445 cm a Ondřej Horák časem 5:14,9 minut v běhu na
1 500m.
V mladší kategorii chlapců skočil Jakub Mikulák 375 cm do
dálky, Václav Kudělka 130 cm do výšky, Kuba míčkem hodil
40 m. Mladší dívky byly zastoupeny i děvčaty z 5. třídy. Venda
Horáková v běhu na 600 m dosáhla pěkného času 2:16,8 min,
Valča Horáková ze šestky hodila 27 m míčkem.

Mezi staršími dívkami dobrých výkonů dosáhla Barbora Bartoňová ve skoku dalekém s 420 cm a časem 8,9 s v běhu na
60 m.
V okresním měřítku jsme zjistili, že žáci stejně velkých škol se
soutěží nezúčastňují, protože si myslí, že jejich snažení je zbytečné. Jak se můžeme srovnávat se sportovními třídami, či školami, kde v ročníku mají tolik dětí, co my na celém 2. stupni?
Dříve jsme soutěžili v kategorii malých vesnických škol. Tato
kategorie byla v rámci finančních úspor zrušena. A je to velká
chyba! Naši žáci se snaží bojovat a dosáhnout alespoň dobrý
výkon a z něj i pocit pro sebe.

A ve čtvrtek snažení žáků mělo i úspěch „na bedně“.
Součástí soutěže byla také soutěž výškařů Záhuňská laťka.
V ní Dominik Černoch z 9. třídy získal krásné 3. místo skokem
150 cm vysokým. Gratulujeme k medaili.
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Den matek - Bc. K. Hubeňáková
Dne 12. 5. 2013 oslavily všechny maminky svůj svátek. Aby
svůj svátek oslavily co nejlépe, o to se snažily děti z mateřské a základní školy. Pro maminky si pod vedením svých paní
učitelek připravily pásma plné básniček, písniček a pohybu.
Děvčata z kroužku aerobiku nacvičila dvě pohybové skladby
a děti z dramatického kroužku si připravily netradiční zpracování pověsti O Libuši. Děvčata z kroužku Flétnička předvedla
svou hru na flétnu, zazněla také příčná flétna v podání Adély a
také zazněl klarinet, na který zahrála Liduška.
Závěr odpoledne patřil chlapcům ze 7. třídy, kteří maminkám
zazpívali a přitom se doprovodili na kytary.
Bylo to opravdu velmi příjemné odpoledne a všem vystupujícím dětem děkujeme! J
Matematická soutěž Pythagoriáda - Bc. K. Hubeňáková
Dne 14. května se Vendula Horáková, žákyně 5. třídy, zúčastnila okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Umístila se na pěkném 16. místě. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané, Vendula získala 10 bodů a vítěz okresního kola získal
bodů 14!
Děkujeme Vendule za reprezentaci školy.
Okresní kolo soutěže Mladých zahradkářů - Mgr. Alena
Kulíšková
Ve středu 15. května se 12 žáků z 5. až 9. třídy vydalo měřit
své vědomosti do okresního kola soutěže Mladý zahrádkář.
Tradičně se soutěžilo ve vyplňování testů z oblasti odborných
zahrádkářských vědomostí, poznávání osiva a rostlin. Naši žáci
byli velmi úspěšní.
V mladší kategorii měřilo své vědomosti 20 žáků. Jirka
Mičulka z 6. třídy se umístil na druhém místě s nejvíce body
z poznávačky. Semena určil všechna a v poznávání rostlin pouze jedenkrát chyboval. Celkový vítěz byl lepší jen v testu.
Zahanbit se nadali ani Vašek Kudělka na 4. místě a žákyně
páté třídy Venda Horáková na 6. místě. Aneta Indráková se
umístila na 9. příčce, Jenda Mikulec byl 12. a Jakub Mikulák
s Filipem Hubem se podělili o 14. – 15. příčku.
V kategorii starších žáků jsme tak výborných výsledků nedosáhli.
Adéla Hromádková byla 6., Michal Hub 8., Lucie Bartončíková
10., Zuzana Bílková 12. a Kristýna Čípová byla 18 mezi 23 žáky.
Po soutěži Adéla Hromádková, žákyně 9. třídy předala
pomyslné žezlo v podobě vypracovaných testů děvčatům z 5.
třídy Vendě Horákové a Anetce Indrákové. Musíme jen doufat,
že na druhém stupni budou ve výborných výsledcích svých
předchůdců pokračovat.
Škola volá - Mgr. Heda Kučerová
16. 5. byl společným setkáním rodičů, dětí a učitelek 1. stupně
Mgr. H. Kučerové, Mgr. E. Hegarové a Mgr. G. Mičkové ukončen
projekt Škola volá. Jeho cílem bylo usnadnit nástup předškolních dětí do 1. třídy ZŠ, což se nám dle ohlasu rodičů i dětí
podařilo.
Vládce nebes - Mgr. Hana Horáková
V úterý 21. května jste si mohli všimnout, že se nad školním hřištěm slétaly papírové vlaštovky. Ten den měli naši žáci
možnost zúčastnit se celorepublikové soutěže Vládce nebes v
hodu papírovou vlaštovkou, kterou vyhlásilo nakladatelství
časopisu ABC. Nejprve si museli vybrat z 10 druhů papírových vlaštovek, dle návodu je poskládat a pak už jen čekat na
správný vítr… Celkem soutěžilo 37 žáků. A komu to tedy létalo
nejlépe? Na prvním místě se umístil Adam Faluši z 5. třídy (
14,5m), na druhém místě Lukáš Bartoň z 8. třídy (9,46m), na
třetím místě skončil Vojtěch Zapletal ze 4. třídy (9m). Výsledky
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v hodu byly zaznamenány na videokameru a zaslány do Prahy,
kde budou vyhodnoceny. Školy, jejichž žáci hodili nejdále, budou pozvány do Prahy na finále. Tak držme našim „vládcům
nebes“ palce!
Soutěž o nejlepší ekologický obrázkový deník - Bc. K. Hubeňáková
Žáci 4. třídy se zapojili do soutěže o nejlepší ekologický obrázkový deník vzdělávacího programu „kidsschool – ecolearning“ společnosti Panasonic. Děti na svých denících pracovali od 20. do 24. května jako jednotlivci nebo jako skupina na
téma klimatické změny a jak je můžeme ovlivnit.
A co je ve hře? 1. cenou je videokamera pro každého člena
skupiny, 2. a 3. cenou jsou fotoaparáty pro každého člena skupiny. Nyní jsou již eko-deníky odeslány a pevně věříme, že porotu zaujmou! J
Mokré vysvědčení - Mgr. Heda Kučerová
27. 5. žáci 1. -4. třídy základní školy ukončili plavecký výcvik,
který probíhal na novojičínském bazéně. Všechny děti dostaly Mokré vysvědčení s hodnocením plaveckých dovedností.
Je určitě důležité děti podporovat v bezpečném chování ve
vodě, v prohlubování znalostí plaveckých stylů. Jde přece o
jejich bezpečnost!
Tvoje správná volba - Bc. K. Hubeňáková
V pátek 31. 5. jeli žáci 4. třídy do Nového Jičína na výchovně
preventivní program na téma návykové látky (alkohol, cigarety
a drogy) pořádaný Policií ČR. Dětem byla efektivní a názornou
formou představena problematika užívání návykových látek a
především byly děti upozorněny na negativní dopad užívání
návykových látek na zdraví.
Požární ochrana očima dětí - Mgr. Alena Kulíšková
V okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí se Michaela Kovářová z 8. třídy umístila na 3. místě. Gratulujeme.
Sběr starého papíru - Mgr. Hana Horáková
Soutěž ve sběru papíru se pomalu blíží ke svému závěru, proto máte-li doma ještě starý papír, nezapomeňte jej přinést do
17. června, kdy bude soutěž ukončena!
Připomínáme, že se sbírá v pondělí od 7.00 do 7.20 hodin u
školních dílen.
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 30. 5. navštívil ZŠ Hodslavice ilustrátor Adolf Dudek. Že
vám to jméno něco říká? Jak by také ne, vždyť je ilustrátorem
mnoha známých knížek pro děti, např. Halí – Belí, Povídej pohádku, Zlatá kniha pro děti, 7 zlatých pohádek, Říkej rychle,
Velká kniha pro malé a mnoha, moha dalších.
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Většina z nás si pod pojmem beseda s ilustrátorem představí, že ilustrátor povídá o svém životě, co nakreslil, a děti sedí
a poslouchají, v lepším případě se v průběhu besedy nebo
v jejím závěru na něco zeptají. Ale pan Dudek všechny přesvědčil, že to jde i jinak.

Beseda, či spíše představení Malování pro děti (určené pro
I. stupeň) a Nehulíme-kreslíme (pro II. stupeň) byla zábavnou
show, při níž si děti vyzkoušely, že kreslení je docela snadné,
když se ví, jak na to. Kromě toho si užily spoustu legrace, zasoutěžily si a získaly i nějakou tu drobnou odměnu. Ti starší
se zúčastnili takového malého rychlokurzu kreslení, kde pomocí základních geometrických útvarů a samozřejmě i všudypřítomného humoru kreslili panoráma města a hor, postavy,
obličeje a jako poslední zvládli namalovat lidskou dlaň, která
je malíři považována za nejtěžší. Závěr tohoto „rychlokurzu“
obohatil pan Dudek kreslenými hádankami.
A jak to celé vnímali žáci? Podle velmi bouřlivého potlesku a
následných ohlasů šlo snadno usoudit, že byli touto besedou
doslova nadšeni!
Návštěva u hasičů - Petra Pavlíková
Dne 10. května žáci školní družiny navštívili místní hasičskou
zbrojnici. Pod vedením pana Richarda Turka se žáci seznámili s
nelehkou práci hasiče, vyzkoušeli si hasičskou výbavu a shlédli vybavení hasičského vozu. Největším zážitkem pro děti byla
možnost absolvovat jízdu v hasičském autě.
Děkujeme panu Turkovi, že při své nelehké práci je vždy
ochoten si pro děti najít volnou chvilku.
Den dětí v GALAXII - Petra Pavlíková
Den dětí jsme letos oslavili netradičně. Dne 31. května se
žáci 1. stupně rozjeli do zábavného parku Galaxie ve Zlíně.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2013

Ani nepříznivé počasí nemohlo náš výlet ohrozit. Atrakce v
hale nabízely pro děti nepřeberné množství zábavy a pohybu.
Po příjezdu se děti vrhly na prolézačky, skluzavky, trampolíny
i horolezeckou stěnu. Pro všechny děti to bylo nezapomenutelné odpoledne. Děkujeme paním učitelkám Mgr. Aleně
Kulíškové a Mgr. Renátě Pernické, že byly ochotné s námi výlet
absolvovat.
Dětské hřiště je v provozu - Mgr. Alena Kulíšková za žáky
9. třídy
Je 1. června, blíží se 15 hodina, lije jako z konve. (Takto jsme
si otevření a předání hřiště nepředstavovali.) I přesto přichází
první zvědavci a odvážlivci v pláštěnkách a s deštníky. Skluzavky a písek jsou mokré, všude plno vody. Deváťákům hodslavské školy to nevadí a hřiště slavnostně předávají starostce obce
a dětem k užívání. Následují krátké proslovy paní starostky, garantky projektu Aleny Kulíškové a paní ředitelky. A nejmenší
mají zkušební jízdu na skluzavce. Jsou mokří, ale jim to nevadí.

Za ideálního počasí se tohoto pochodu a terénní cyklojízdy
zúčastnilo celkem 507 turistů. Z tohoto počtu bylo šedesát tři
cyklistů z třiceti sedmi obcí a měst České republiky.
Z obce Hodslavice se na 15 a 25 kilometrovou trať vypravilo
184 pěších turistů, z Nového Jičína 51 turistů a z Mořkova 32
turistů. Nejdelší 25 km trať vedoucí na Velký Javorník si vybralo
111 turistů.

Terénní cyklojízdu absolvovalo 63 cyklistů. 15 km trasu absolvovalo 14 cyklistů, z toho 6 dětí do 15 let. 30 km trasu 18
cyklistů (z Hodslavic byli 2). 50 km trasu 27 cyklistů, 6 z Hodslavic. Na náročnou 100 km trasu vedoucí přes Jehličnou,
sedlo pod Krátkou, Velký Javorník, Frenštát pod Radhoštěm,
Pustevny, Martiňák, Čeladnou a Veřovice zpět do Hodslavic, se
vydali 4 cyklisté - všichni z Hodslavic.

Na připravené hry a soutěže není moc nálada, ještěže se dají
nafouknout balonky a děti dostanou sladkou odměnu…

Takto probíhalo slavnostní předání dětského hřiště v rámci
projektu Extra třída. Nezbývá než doufat, že hřiště, které vzniklo za podpory sdružení EDUin, Nadace Tesco, Obce Hodslavice a za pomoci sponzorů Pavla Bartoně, Tomáše Kramoliše
a Aleše Kulíška, kterým moc děkujeme, bude dětem v obci
dlouho sloužit.

Palackého stezka 2013
Oleg Janský, předseda KČT, odbor Hodslavice

Dne 18. května 2013 Klub českých turistů, odbor Hodslavice
uspořádal 42. ročník turistického pochodu Palackého stezka.
V rámci pochodu byl uspořádán 2. ročník terénní cyklojízdy na
15, 30, 50 a 100 kilometrů. Pro děti jsme letos poprvé připravili
patnáctikilometrovou „Trasu pokladů“.
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Velké poděkování hodslavských turistů patří pracovníkům
Obecního úřadu Hodslavice, Oldřichu Sulovskému, Danieli Čípovi, Miroslavu Pleškovi, Daliboru Kramolišovi a Ing.
Rostislavu Holáňovi, bez jejichž pomoci bychom pochod mohli uskutečnit jen stěží.

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Fotbalový kolotoč v měsíci květnu odstartovali žáci, kteří 1.
5. doma přivítali neporažený celek z Nového Jičína. Nový Jičín
nasadil do utkání své nejlepší hráče, kteří mimo naší třídy hrají
i krajské soutěže a konečný stav 0:27 pro hosty byl velmi krutou porážkou pro naše žáky.
Muži v neděli 5.5. zajížděli k utkání do Žiliny, kde se ujali vedení po vlastním gólu domácích jedna nula. První poločas byl
z naší strany herně lepší a jednogólové vedení jsme drželi díky
štěstí a také výborným zákrokům Marka Urbana. Druhá půle
byla jako z děsivého snu. Domácí začali být na hřišti lepší a byli
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to právě oni, kdo diktoval tempo hry. Po naší chybě v obraně
jsme dostali velmi laciný gól a po jeho inkasování jako by na
hřišti bylo jenom jedno mužstvo. Za stavu 1:1 nás domácí
sevřeli a stav utkání změnili na 3:1, když dva góly jsme dostali doslova jako přes kopírák, a to z rohu. Stav 3:1 pro Žilinu
vydržel až do závěrečného hvizdu sudího a v dalším utkání
jsme opět vyšli bodově na prázdno.
Žáci 8. 5. dohrávali odložené utkání proti Bernarticím, a i když
se prali statečně, tak nakonec utrpěli porážku 1:5 a jediným
střelcem našich žáků byl Adam Vahalík.
V pátek 10. 5. zajížděli žáci do Bernartic nad Odrou a toto utkání nepřineslo další body do tabulky, ale hattrickem se prosadil Adam Vahalík. Žáci prohráli i přes velkou snahu 10:3.
V sobotu 11. 5. muži přivítali celek z Lubiny a tento zápas
přinesl drama až do závěrečných minut. Úvod utkání zprvu
nenapovídal, že padne celkově sedm branek. Ale stalo se tak.
Jako první jsme se ze vstřelené branky radovali my, a to po
krásné akci a zakončení Vaška Mináře jsme vedli 1:0. Ovšem
soupeř odpověděl a snížil na 1:1. Po faulu zahrával standardní
situaci Lukáš Kudělka a centrem z poloviny hřiště našel hlavu
Pavla Macíčka, který před hostujícím brankářem míč tečoval
a ten zapadl za jeho záda. Ovšem do poločasu jsme si jednogólové vedení neudrželi a hosté opět vyrovnali a do šaten
se po 45 minutách šlo za stavu 2:2. Ve druhé půli se prosadil
opět Vašek Minář, ale hosté nezůstali pozadu. A když stav byl
3:3, všichni už s tímto výsledkem počítali, ale v 88. minutě se
z naší chyby prosadili hosté a vyhráli 3:4.
V neděli 19. 5. muži jeli na půdu druhého celku, konkrétně
do Rybího. Domácí byli lepší a fotbalovější. Sice jsme si gólové
příležitosti vypracovali, ale k naší smůle jsme s nabídnutými
možnostmi nenaložili nejlépe. Svědčí o tom i neproměněná
penalta. Závěrečný hvizd rozhodčího stanovil výhru domácích
5:0.
Další utkání muži opět hráli venku, tentokráte v sobotu 26.
5. v Životicích, kde nastoupili proti domácímu Mořkovu B. Od
úvodu utkání jsme byli lepší a vypracovali jsme si mnoho šanci.
A naše snaha se vyplatila, když po rohovém kopu si na balon
naskočil Ondřej Bláha a poslal náš tým do vedení 0:1. Ovšem
potvrdilo se pravidlo „nedáš, dostaneš“, neboť domácí stihli do
poločasu vyrovnat na 1:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili
dobře, po rychlém protiútoku a před zmatkem u domácí brány
se nejlépe zorientoval Honza Mička a opět našemu týmu dal
jednogólové vedení, ale bohužel ani v tomto zápase jsme na
vítězství neměli, a v 89. minutě po chybě domácí opět dotáhli,
a oba týmy si tak z utkání odvezly bod za remízu 2:2.
Slunečná neděle 27. 5. nabídla velmi bojovný výkon našich
žáků, kteří opět změřili síly s Bernarticemi. Hosté se jako první
prosadili, ale dlouho se z vedení neradovali, po krásné akci se
prosadil Lukáš Bartoň a snížil na 1:1. Ještě do poločasu jsme
se ujali vedení a o gól na 2:1 se postaral Marián Číp, který si
připsal premiérovou trefu. Ve druhém poločasu byli hosté
nebezpečnější a rychle vyrovnali na 2:2. A tlačili se stále do
zakončení, ale dlouho se jim nedařilo prosadit, všechny střely
buď pokryla obrana, nebo dobře chytající Pavel Krutílek,
a když se balon dostal už za něj, pomohla nám dobře postavená branková konstrukce. Ale bohužel těsně před hvizdem
rozhodčího se přeci jen hosté prosadili a zvítězili 2:3. Na všech
našich hráčích bylo vidět velké zklamání, ale i přesto jim patří
velké poděkování za výborný výkon.
Muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

13.4

16:00 FK Hodslavice

Ženklava

2:2

20.4

16:00 Vlčovice - Mniši B

FK Hodslavice

0:2
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27.4

16:00 FK Hodslavice

Troj. - Bystré

0:4

5.5

10:15 Žilina

FK Hodslavice

3:1

11.5

16:00 FK Hodslavice

Lubina

3:4

19.5

16:30 Rybí

FK Hodslavice

5:0

25.5

17:00 Mořkov B

FK Hodslavice

2:2

2.6

17:00 Straník

FK Hodslavice

:

8.6

17:00 FK Hodslavice

Veřovice B

:

15.6

17:00 Tichá B

FK Hodslavice

:

Žáci
Datum

Čas

Domácí

Hosté

21.4

10:00 FK Hodslavice

Starý Jičín

1:4

27.4

14:00 Hostašovice

FK Hodslavice

3:3

1.5

10:00 FK Hodslavice

Nový Jičín

0:27

5.5

10:30 FK Hodslavice

Skotnice

odl.

8.5

10:00 FK Hodslavice

Bernartice n. O.

1:5

10.5

16:30 Bernartice n. O.

FK Hodslavice

10:3

17.5

17:15 Nový Jičín

FK Hodslavice

nehr:

26.5

10:00 FK Hodslavice

Bernartice n. O.

2:3

29.5

17:00 Skotnice

FK Hodslavice

:

9.6

10:00 FK Hodslavice

Hostašovice

:

13.6

17:00 Starý Jičín

FK Hodslavice

:

............................................

I N Z E R C E .............................................

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků pouze z kvalitních
materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, impregnace
proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání, pískování a montáž písma (zlacení, stříbření,
barvení)
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu
i žuly
- zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma!
- odvádíme profesionální práci již víc než 12 let !!!
OBJEDNÁVKY u :
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

Nejlepší ceny kamenických prací
i žulového materiálu!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v červnu 2013:
50 let Oldřich Minář • Josef Fialka • Pavel Kudělka
55 let Ladislav Kudělka • Karel Sich • Miloš Kohout
60 let Olga Váhalová
65 let Milada Palacká • Zdeněk Kramoliš
70 let Zdeňka Janyšková • Jiří Palacký
75 let Marie Bartoňová
80 let Zdeněk Bartoň
85 let Karel Litavský • Ludmila Býmová
Milada Rýdlová
25. výročí uzavření manželství Radka a Rostislav
Bartoňovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci dubnu se narodili Patrik Bartoň a Matyáš Ondřejík, v květnu se narodil Jonáš Kovačik. Vítáme narozené děti
do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V květnu jsme se rozloučili s paní Boženou Pernickou.

autorka: Nela Kramolišová, 2. třída ZŠ
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