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ÚVODNÍ SLOVO
130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice
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

roce 1883 se rozhodlo tehdy několik občanů
v čele se starostou obce p. Adolfem Pilečkou
k aložení spolku „Sboru dobrovolných hasičů“. Sbor měl
60 činných členů a jeho stanovy musely být potvrzeny
samotným „Vysokým c.k. místodržitelstvím v Brně“. Stalo se tak - pod č.j. 13679 - dne 14.června 1883.
Ve stejném roce byla postavena zděná zbrojírna
u křižovatky, započaly pravidelné výcviky a byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka od fy HILLER.
A život hasičského sboru nabíral stále vyšší obrátky.
Okresním úřadem schválené upravené stanovy sboru (1909),
zakoupení druhé ruční stříkačky na saních -1915. To už ale
zuřila 1. světová válka, která, bohužel, tragicky zasáhla i do
řad našich hasičů. Pět jich padlo, devět bylo zraněno. Činnost
našeho sboru se nezastavila ani po skončení války. Naopak.
Stále se pilně cvičilo, žilo se společensky i kulturně. Velkým
přínosem pro vylepšení technického vybavení sboru bylo

původní hasičská zbrojnice a technika

zakoupení první motorové stříkačky ŠKODA od fy HRČEK +
NEUGEBAUER.
Vypukla 2. světová válka a náš sbor byl přidělen, po rozpuštění
Kravařské župy, k Pagáčově župě ve Valašském Meziříčí. Dalším

mezníkem dějin byly únorové události roku 1948.
Nové politické klima v republice ovlivnilo i činnost
hasičstva.
V roce 1953 byla provedena nadstavba stávající
zbrojnice na křižovatce - schůzovní místnost a naprosto pravidelně byl prováděn výcvik. V témže
roce dochází také ke změně názvu organizace.
Zaniká Sbor dobrovolných hasičů a nastupuje
Československý svaz požární ochrany. Končí tedy
hasiči, začínají požárníci ...
V roce 1954 byl přidělen nový požární vůz PRAGA RN DVS
8 s přenosnou stříkačkou PS 8. V roce 1955 je sboru povolena adaptace „dělnického domu“ na novou požární zbrojnici.
Velkou zatěžkávací zkouškou pro členy sboru byla povodeň
v srpnu 1958. Připomeňme si, že v tomto roce, roce 75. letého
trvání sboru, měla členská základna 245 členů: 193 mužů,
24 žen a 28 mladých členů.

požár pily v Mořkově

Vyvrcholení činnosti jedné generace přichází v roce 1966. Na
mezinárodní soutěži požárních družstev v jugoslávském Karlovaci získávají naši muži zlatou medaili !
I když náš sbor vlastnil dvě zbrojnice, ani jedna z nich nevyhovovala bohaté činnosti sboru a rozšiřující se požární tech-

nice. (V roce 1974 převedena do majetku sboru cisterna ASC
16.)
Po zralé úvaze a v úzké spolupráci s tehdejším MNV bylo
přikročeno v akci „Z“ ke kompletní rekonstrukci „dělnického
domu“ - dolní hasičské zbrojnice. Ta byla zahájena v roce 1976,
ukončena 1979. Když byla v letech 1980 - 1981 dokončena
celková úprava budovy a okolí, mohli se všichni společně požárníci i občané - pochlubit kvalitním dílem, které vzniklo
ze společné práce, chuti, snahy a pochopení.
1983 - 1993
I přes velmi vydařené oslavy se požárnický život nezastavil. Mimo výcvikové a zásahové činnosti je bohatá i činnost
kulturně společenská. Zdárně pokračují družebně společenské
styky s požárním sborem Drevina Turany, jsou uspořádány
výborné zájezdy do Jugoslávie a na jižní Moravu. Nezapomenutelným se stalo vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Hlahol (jehož byl náš sbor zřizovatelem) v listopadu 1989 v
pražském Obecním domě, kde naši pěvci doslova rozezpívali
Prahu.
V tomto období (1987) měl náš sbor 172 členů. Opravena
byla také stará ruční stříkačka. Ovšem prvořadým úkolem

technická pomoc na Domoracu

sboru zůstala ochrana životů a majetku našich občanů. V tomto desetiletí (1983 - 1993) to bylo rovných 90 zásahů. Jenom
namátkou - kopřivnická TATRA, Suchdol nad Odrou, Starý
Jičín, Bludovice, Straník, Mořkov, ale i domácí obec.
Do všeho tohoto požárního dění přišel tak trochu očekávaně
17. listopad 1989. Padla vláda jedné strany a ať už je dneska
náš názor na polistopadový vývoj ve státě jakýkoliv, s radostí
jsme přijali jednu skutečnost. Na sjezdu v Karviné v prosinci
1989 skončil Československý svaz požární ochrany a vznikl znovu Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
A najednou tu byl práh roku 1993 - roku 110. výročí založení
sboru. Sbor vstoupil do toho roku se 160 členy, ale se správným
hodslavským zapálením připravit oslavy tohoto vzácného
výročí alespoň na takové úrovni jako byly ty „stoleté“. Hlavním
měsícem oslav byl určen červenec, ale prakticky celý rok 1993
byly pořádány v rámci oslav další akce. V lednu to byl tradiční
hasičský ples, v únoru se po dlouhých deseti letech uskutečnila
oslava Masopustu s průvodem masek, v květnu proběhlo
stavění máje a jeho střežení.
A než jsme se nadáli, byl tu červenec a s ním zatěžkávací
zkouška většiny členů sboru s přípravou a zajištěním hlavních
dnů oslav. Byl uskutečněn letní večer a hasičský výlet.
Poslední velkou událostí roku byla změna ve funkci starosty
našeho sboru. Na valné hromadě 10.prosince po dlouhých
letech opustil starostovské (předsednické) křeslo bratr Karel
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Litavský a tak trochu překvapivě byla starostkou zvolena
sestra Jarmila Prousková. Poprvé v dějinách hodslavského
hasičského sboru se ujala vlády žena. Je třeba ale dodat, že
za svou dlouholetou práci v hasičstvu, především na úsecích
mládeže od okresu přes kraj až v ústředí si tuto významnou,
ale i nevděčnou a náročnou funkci zasloužila.
V zaběhnutém programu posledních let ubíhal i rok 1998. K
dodržovanému programu sboru patřila i velmi dobrá spolupráce s HZS v Novém Jičíně.
V rámci 115. výročí založení sboru bylo uspořádáno
námětové cvičení na budovu nákupního střediska, zúčastnila
se i jednotka HZS Nový Jičín a početnému publiku se předvedl
nový zásahový automobil a požární žebřík.
Také se znovu měnilo obsazení křesla starosty sboru - zcela
jednoznačně ve volbách uspěl bratr Jan Turek (204).
V roce 1999 místo aby se situace takříkajíc stabilizovala,
doléhá na náš (a nejen na náš) sbor řada neočekávaných,
ale již dlouhou dobu signalizovaných problémů. Postavení
hasičů jako takových ve společnosti, zvýšení jejich prestiže,
uvolňování ze zaměstnání, nedostatečné naplňování obecních rozpočtů. Nikoho však nenapadlo pod dojmem těchto
těžkostí přistupovat laxně k povinnostem hasiče.
Rok 2001 začal změnou v organizaci činnosti sboru, byl novelizován zákon o požární ochraně, což se projevilo jak v činnosti
jednotky, tak i prevenci. Bylo zrušeno provádění preventivních
kontrol v rodinných domcích a různých provozovnách a byla
zrušena funkce preventisty obce. Kontroly bude vykonávat
výhradně státní požární dozor.
Nezapomnělo se ani na techniku, která léty a používáním
nezadržitelně stárne. Díky dotacím a obecnímu úřadu byla
provedena základní oprava obou vozidel.
Rok 2003 – rok oslav 120 let založení sboru.
Uskutečnily se ve dnech 12. – 13. července 2003. Na slavnostní schůzi bylo odměněno celkem 57 členů za všestrannou
činnost v hasičstvu a sbor byl vyznamenán nejvyšším možným
oceněním – udělením Čestného praporu SH ČMS. Byla
uskutečněna výstava hasičské techniky a součástí hasičského
výletu bylo vystoupení skupiny historického šermu.
Další dva roky, pokud jde o stabilní náplň práce, byly prakticky totožné s těmi předešlými. Výcvik, údržba techniky,
soutěže, přednášky pro žáky ZŠ v rámci preventivně výchovné činnosti, a to i mimo naši obec, např. ve Frenštátě p. R.
a Trojanovicích. V r. 2005 vyjížděl sbor k 8 zásahům (Mořkov,
Bludovice , Šenov, ale také 4x v Hodslavicích) a v r. 2006 k 11
případům (St.Jičín, Starojická Lhota aj.). Nebyla zanedbávána
ani údržba. Zásluhou pana Miroslava Rýce získala zbrojnice na
svou fasádu hasičský znak.
Roky 2007 a 2008 přinesly naprosto stejné počty zásahů –
19. V roce 2007 především zásluhou povodně, ale i 10 požárů,
v roce 2008 - 8 požárů, 5 větrných smrští a 3 dopravní nehody,
námětová cvičení (vojenský prostor Hostašovice, Beskydské
divadlo Nový Jičín, Veřovice - Javorník ). Doslova vítězstvím
bylo přidělení 2 milionové částky jako krajská dotace na nákup
nové cisterny (2007), chybějící částku nákupní ceny zajistil OÚ.
Výběrové řízení, které vyhrála firma THT Polička, s cisternovou
automobilovou stříkačkou CAS 20 na podvozku TATRA. Získání
tohoto vozidla byla věc jedna. Ta druhá byla, kam a jak vozidlo zaparkovat. Vrata i prostor garáží nevyhovovaly, a tak se
hasiči pustili sami do náročné rekonstrukce. Začali 2.10.2007 a
k 27.11. téhož roku bylo hotovo. Odpracováno bylo 377 hodin.
Rok 2009 však všem předvedl, jak i krutý dokáže být život.
Radost pokazil 24. červen. Naprosto nečekaně zalila obec
obrovská povodeň. Živel udeřil takovou silou, že veškerá
snaha mu čelit byla naprosto zbytečná. Nemá smysl se o této
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katastrofě nějak podrobně rozepisovat, moc dobře si to všichni
pamatujeme. Naše jednotka zasahovala na několika místech
(Hodslavice, Dub, Jeseník n.O., Bludovice, Životice u NJ), v naší
obci zase vypomáhaly sbory z Karvinska, Zlínska, Opavska a
Ostravska. Při zásazích jednotky v obci bylo zachráněno 6 osob,
stejný počet byl evakuován, z koryta Zrzávky bylo vyproštěno
5 motorových vozidel, studní bylo vyčištěno 120 !
Rok 2010 probíhal podle dlouholetého scénáře – výcvik,
školení, údržba, sportovní a kulturní činnost. Poměrně
nečekaně brzo mohl náš sbor vrátit povodňovou výpomoc
svým kolegům z Bohumína. Jednotka absolvovala úctyhodných 25 výjezdů - 11x požár, 13x technická pomoc , 1x dopravní nehoda.
V dalších dvou letech to bylo relativně klidnější. Dohromady
vyjížděla jednotka k 26 případům (15x požár, 9x technická
pomoc, 2x dopravní nehoda). Došlo i na naprosto nevšední
akci – v r. 2011 účast na hledání nezletilé osoby v katastru
Hostašovic. V dalším roce /2012/ zase poměrně neobvyklý jev
v obci – požár. Hořel sklad slámy v zemědělském družstvu,
přibližně 45 tun. Zasahovalo celkem 6 hasičských sborů.
Toto byl velice krátký přehled z historie našeho sboru. Dne
15.6 2013 jsme slavnostní schůzí začali s oslavou 130 let
založení sboru v hasičské zbrojnici. Za účasti starostky obce
Hodslavice, starosty obce Životice, zástupců hasičů z okolních
obcí, delegace ze slovenské družební obce Turany, zástupců
krajských profesionálních a dobrovolných hasičů bylo dlouholetým členům předáno ocenění za jejich práci pro sbor. Náš
sbor dostal ke slavnostnímu praporu stuhu za dlouholetou
činnost na poli požární ochrany.
Dne 3.8. oslavy vyvrcholí ukázkou hasičské techniky,
námětovým cvičením a odpoledním programem u hasičské
zbrojnice.

USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20.6.2013
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/17/2013 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 17. zasedání zastupitelstva
obce
2/17/2013 Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková
– předseda, Ing. Milan Váhala, Ing. Kamil Ondřejík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu Miloslava Frýdla a Alenu
Hromádkovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/17/2013 Kontrola usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce.
4/17/2013 Usnesení rady obce ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 55 – 58.
5/17/2013 Plnění rozpočtu 1- 5/2013 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
květen 2013.
6/17/2013 Rozpočtová změna č. 2 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 2: navýšení v příjmech o
1 008 000 Kč , navýšení ve výdajích o 1 166 000 Kč, financování
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158 000 Kč (snížení rezervy na běžném účtu).
7/17/2013 Přijetí úvěru na spolufinancování projektu
„Energetické úspory ZŠ Hodslavice“, rozpočtový výhled
ZO
a) schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši
6 000 000 Kč s dobou splatnosti do 31.3.2020 na spolufinancování akce „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“,
b) pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy v souladu
s Nabídkou předloženou Českou spořitelnou, v případě úpravy k dopracování úvěrové smlouvy a předložení ke schválení
na dalším zasedání zastupitelstva v srpnu 2013,
c) schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2020 se
začleněním úvěru ve výši 6 000 000 Kč.
8/17/2013 Dodatek č. 1 ke stanovám svazku Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice ZO
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice dle návrhu Rady Svazku Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice.
9/17/2013 Projekt domácího kompostování – podání
žádosti o dotaci z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP) ZO
a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt domácího
kompostování (pořízení kompostérů, štěpkovače a doplnění
sběrných nádob na tříděný odpad pro obec Hodslavice)
v rámci avizované 24. výzvy OPŽP osa 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.
10/17/2013 Vodovod – celkové vyúčtování vodného za
rok 2012 ZO
a) schvaluje celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné, skupinového vodovodu
Hodslavice – Straník za rok 2012.
11/17/2013 Územní plán obce – posouzení nových
žádostí o změny ZO
a) schvaluje zařazení žádosti firmy FitCraft s.r.o. se sídlem
Pod Hradem 143, 742 32 Starý Jičín, o změnu způsobu využití
pozemku parc. č. 1677/3 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu
zadání územního plánu Obce Hodslavice z plochy výroby na
plochu bydlení „s možností drobného živnostenského podnikání nerušící zónu bydlení“,
b) zamítá zařazení žádosti firmy FitCraft s.r.o. se sídlem Pod
Hradem 143, 742 32 Starý Jičín, o změnu způsobu využití
pozemků parc. č. 1676/2 a 1794/2 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice,
c) schvaluje zařazení žádosti Ing. Stanislava Bartoně, Hodslavice 500, 742 71 Hodslavice, o změnu způsobu využití
pozemku parc. č. 1541/20 v k. ú. Hodslavice do podkladu
návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice se změnou
na plochu k bydlení,
d) zamítá zařazení žádosti Ing. Břetislava Gelnara, CSc.,
Máchova 1677/47, 741 01 Nový Jičín o zapracování přístupové
cesty k pozemkům parc. č. 1777/61, 1787/87 a 1780/7 v k. ú.
Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce
Hodslavice, (ÚP řeší prostupnost krajiny, přístupy k jednotlivým pozemkům extravilanu řeší KPÚ )
e) schvaluje zařazení žádosti Zdeňka Geryka a Jany Gerykové,
Hodslavice 235, o změnu způsobu využití pozemků parc. č.
945 a parc. č. 971 v k. ú. Hodslavice do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice se změnou na plochu
k bydlení,
f ) schvaluje zařazení žádosti Evy Hubové, Hodslavice 460 o
změnu způsobu využití pozemku parc. č. 324 v k. ú. Hodslavice
do podkladu návrhu zadání územního plánu Obce Hodslavice
se změnou na plochu k bydlení.
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USNESENÍ
z 57. zasedání rady obce konaného
dne 11.6.2013 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 poskytnutí úvěru k zajištění
spolufinancování projektu „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“
od České spořitelny a.s. a pověřuje starostku obce jednáním
s Českou spořitelnou, a.s. k dopracování úvěrové smlouvy,
b) finanční dar ve výši 8 400 Kč na účet veřejné sbírky
34983498/0300 Nadace Adra na pomoc lidem postiženým povodní (dobrovolné vstupné ze Dne obce),
c) finanční dar obcím postiženým povodněmi:
ve výši 20 000 Kč Městu Neratovice,
ve výši 20 000 Kč Městu Klecany,
d) subjekt Fotbalový klub Hodslavice k uzavření smlouvy o
reklamě s firmou ASOMPO, a.s.,
e) program 17. zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 20.6.2013,
f ) pravidla registrace diskutujících na diskusním fóru (žadatel
uvede jméno, příjmení a adresu, na kterou mu budou
písemně doručeny přístupové údaje) a pověřuje starostku
obce zajištěním zavedení pravidel,
g) stanovisko k žádosti p. Pavla Konopáče z Mořkova ze dne
6.6.2013 k prodloužení místní komunikace a rozšíření vodovodního řadu na náklady žadatele,
h) ocenění p. Jana Turka, Hodslavice 107, za dlouholetou
obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice u
příležitosti 130. výročí založení SDH Hodslavice,
i) aktuální odpisový plán Základní a Mateřské školy Františka
Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika, úpravou značení
místní komunikace č. 45c a 47c, označením místní komunikace značkou „B4“ – zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t,
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) informace SD Jednoty k užívání místní komunikace a
pronájem veřejných ploch k parkování služebních vozidel,
c) provedení průzkumu domácího kompostování a zájmu
občan o zapojení se do projektu a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí na projekt
domácího kompostování,
d) žádost manželů Zdeňka a Jany Gerykových, Hodslavice
235 o změnu územního plánu a předkládá zastupitelstvu
obce k projednání,
e) žádost p. Evy Hubové, Hodslavice 460, o změnu územního plánu na parc. č. 324 v k..ú. Hodslavice a předkládá zastupitelstvu obce k projednání.

USNESENÍ
z 58. zasedání rady obce konaného
dne 20.6.2013 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:
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I. Rada obce s c h v a l u j e
a) jako nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce
na stavební práce „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ nabídku uchazeče Milimex s.r.o. organizační složka,
IČ 29454379, Ostrava, s výší celkové nabídkové ceny
8 167 049,43 Kč bez DPH,
b) zajištění provedení výběru dodavatele el. energie pro obec
Hodslavice formou E-aukce firmou Marandis s.r.o., Bílovec.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Červen, letos trochu deštivý začátek léta, byl ve znamení společenských a sportovních akcí. Tradiční Den obce v čas pouti
se vydařil. Na obci jsme přivítali nové občánky a ocenili úspěšné deváťáky. Naši hasiči měli slavnostní výroční schůzi ke 130.
výročí založení sboru. Proběhlo několik sportovních akcí a
navštívili jsme družební Príbovce. Školní rok byl slavnostně
ukončen ve společenském domě už 26.6. a ve škole i školce
se rozeběhly stavební úpravy a rekonstrukce. Články a fotky
z těchto akcí najdete dále ve zpravodaji.
3.6. - na OÚ v podvečer proběhlo 4. setkání občanů, zastupitelů a podnikatelů k tvorbě strategického plánu obce,
6.6. – na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti starostky,
8.6.- 9.6. tradiční pouť, skvělá výstava chovatelů a vydařený
Den obce. Děkuji všem organizátorům za jejich obětavou práci.
10.6. – starostka se zúčastnila, spolu s ostatními zástupci
svazku Cyklostezka, zasedání zastupitelstva Města Nový Jičín,
které rozhodovalo o financování projektu výstavby cyklostezky – novojičínští zastupitelé projekt podpořili, večer se starostka zúčastnila exkurze k instalaci veřejného osvětlení LED
svítilnami na Slovensku spolu se starostkou obce Rybí, paní
Janáčkovou.
11.6. - odpoledne zasedala po 57. rada obce (viz usnesení
výše),
13.6. – schůzka starostky a zaměstnankyň OÚ k zahájení
spolupráce obce a města Nový Jičín v komunitním plánování sociálních služeb a společnému řešení sociálních problémů
občanů, spolupráce bude zahájena účastí zástupců obce v komisích pro sociální péči při MěÚ N.Jičín,
14.6. – koordinační schůzka k rekonstrukci sociálního zařízení
v ZŠ za účasti zástupců obce, školy a realizační firmy GEDOS.
15.6. – vítání šesti nových občánků na OÚ v obřadní síni (foto
dále), memoriál Matějů – volejbalový turnaj žáků na sokolském hřišti, slavnostní schůze SDH Hodslavice ke 130. výročí
založení sboru. Starostka poděkovala a předala p. Janu Turkovi, předsedovi sboru, čestné uznání Rady obce za celoživotní
práci ve sboru a pro obec.
17.6. – na sokolském hřišti proběhlo tradiční škračení vajec,
pořádané TJ. Sokol Hodslavice,
18.6. - starostka se zúčastnila kongresu starostů v Klimkovicích,
19.6. - na OÚ proběhlo výběrové řízení na dodavatele zateplení a výměny oken na ZŠ, zvítězila firma Milimex, s.r.o. (Polsko), která bude stavbu realizovat,
19.-21.6. – probíhala částečná demolice zchátralého objektu firmy Dileko (v likvidaci) – bývalá budova IVO-klobouky na
dolním konci,
20.6. – v hasičské zbrojnici zasedala po 58. Rada obce, proběhla diskuze s občany k investicím a rozvojovým plánům
obce a poté zasedalo zastupitelstvo viz. zápisy usnesení výše,
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23.6. – proběhl na fotbalovém hřišti 11. ročník memoriálu
otce Bittnera za účasti delegace z družebních Príbovců viz článek dále,
26.6. – byl slavnostně zakončen školní rok ve společenském
domě a na obci bylo starostkou předáno nejlepším deváťákům čestné uznání Rady obce (téměř celé třídě !), v podvečer
proběhlo na OÚ 5. setkání občanů, zastupitelů a podnikatelů
k tvorbě strategického plánu obce,

Na okna provozovny kadeřnictví a klubovny seniorů v obecním domě byly nainstalovány mříže, novým nátěrem byla
opatřena podlaha garáže v objektu společenského domu.
Odstraněny byly zbytky betonové lávky poškozené při povodni v r.2009 ze zahrady u vodního toku Zrzávka na dolním konci
obce. Před prováděnou výměnou oken a zateplením budovy
mateřské školy byly provedeny vyklízecí práce v tomto objektu. Postupně je prováděn ořez keřových dřevin na plochách
v majetku obce.

Informace k obecnímu rozhlasu
O Ú H o d s l a v i ce

27.6. – v ZŠ byla zahájena rekonstrukce sociálek, na MěÚ v N.
Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky,
28.6. – otevřena nově vybavená prodejna Jednoty v přízemí
nákupního střediska, v MŠ byla zahájena stavba – zateplení a
výměna oken,
29.6. – navštívila delegace složená z fotbalového týmu, zástupců KČT Hodslavice, občanů a starostky družební obec
Príbovce. Přivítání slovenskými přáteli bylo jako vždy vřelé,
fotbalisti v turnaji získali bronz, turisté zdolali část Velké Fatry
a starostka obhlédla realizovaná protipovodňová opatření Príbovce u řeky Turiec a krásné řezbářské výtvory v obci Rakovo –
foto dále ve zpravodaji. Děkuji všem zúčastněným za vzornou
reprezentaci obce.

Hlášení obce budou až na výjimky hlášena v celé hodiny,
nejčastěji v 17.00 hodin (letní čas), v zimním období v 16.00
hodin. Prodejcům dle požadavku - ve všední dny ne před 8.00
hodinou. V sobotu a v neděli se hlášení uskuteční jen ve
výjimečných případech a ne před 9.00 hodinou. Provedená
hlášení najdete na webu obce www.hodslavice.cz/hlasenirozhlasu. 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.
Firma JD rozhlasy, která bezdrátový rozhlas 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 bezdrátový rozhlas bude dodavatel nadále dolaďovat
dle našich požadavků. Proto Vás prosíme, pokud máte stále
problém se slyšitelností rozhlasu, sdělte jej na OÚ emailem (obec@hodslavice.cz) nebo telefonicky na t. č.
556 750 237.
Věříme, že společně nastavíme rozhlas ke spokojenosti
většiny obyvatel.

Technická správa hlásí

Dovolená MUDr. Jana Moštěka

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

V době od 19.7. do 26.7.2013 a od 12.8. do 23.8.2013 bude
mít MUDr. Jan Moštěk dovolenou. Zastupovat ho bude lékař
dle aktuálního rozpisu na stomatologické poliklinice v Novém
Jičíně.

K 1. 6. 2013 vykonávalo práci na VPP (veřejně prospěšné
práce) 5 mužů a 2 ženy.
Velkou částí práce pracovníků technické správy obce v tomto měsíci byla údržba travnatých ploch v majetku obce.
V letošním roce navíc i vysečení části drážního tělesa po
zrušené železniční trati v prostoru dolního konce.
Před dnem obce byly provedeny přípravné práce spojené
s jeho uskutečněním - dovoz a instalace lavic a stolů pro sezení,
stavba pódia a jeho zastřešení, výstavba stánků, instalace odpadkových košů apod. Následně po skončení oslav a poutě byl
proveden úklid prostor parkoviště před obecním domem.
Údržbové práce dále probíhaly i v prostorách hřiště za
základní školou opravou omítky odrazové zdi a kompletním
nátěrem železných částí zdi a přístřešku nad ní. Nově byly
natřeny sloupy a nainstalován plot ze spodní strany hřiště
místo původní sítě.
V prostorách dětského hřiště na Léše bylo mulčem zasypáno
okolí stromů a proveden výkop podkladů pro dětský herní
prvek, který zde bude nainstalován.

Uzavření pobočky České pošty
Dne 30.7.2013 bude uzavřená pobočka České pošty v Hodslavicích. V dalších dnech se provozní doba nemění.

Elektronická aukce na dodavatele energií
– výsledky, smlouvy s novým dodavatelem
Marandis s.r.o.
O Ú H o d s l a v i ce

Vážení spoluobčané, v měsíci červnu proběhla elektronická aukce na dodavatele energií, do které jste měli možnost
se přihlásit. Pro ty z Vás, kteří nabídky připojit se k ostatním
domácnostem využili, bude na obecním úřadě opět zřízeno
kontaktní místo. Zde se budete moci informovat na konkrétní
vysoutěžené ceny a z nich vyplývající úspory pro Vaši domácnost. Zároveň pro Vás budou připraveny smlouvy na dodávky

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 22.8. 2013 v 18:00 hod.
do hasičské zbrojnice na 18. zasedání zastupitelstva obce.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2013
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energií od nového dodavatele.
Kontaktní místo bude otevřeno dne 23. 7. 2013 od 13 do 18
hod. na OÚ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
V případě, že se v daném termínu nebudete moci dostavit,
kontaktujte prosím organizátora e-aukce (tel. č.: 739 733 941)
a domluvte se na dalším postupu.

EKOKOUTEK
Komi s e ž i vo t n í h o p r o s t ř e d í

Vážení občané, využijte další možnosti třídit odpad !!!
Nový kontejner na oděvy, boty a hračky je umístěn na
dolním konci na stanovišti tříděného odpadu u autolakovny
Přikryl. Do kontejneru můžete odkládat neznečištěný použitý
textil, oděvy, boty a hračky.
Věci budou poté použity k charitativním účelům, popřípadě
ekologicky zlikvidovány.
DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OD 1.7.2013
Od 1. 7. 2013 je opět zahájen příjem tzv. kotlíkových dotací.
Nyní bude program rozšířen o typy kotlů, které budou podporovány při výměně starého kotle na tuhá paliva v rámci Moravskoslezského kraje.
Předmětem podpory budou tyto kotle:
typ kotle				
výše max. dotace
automatický kotel na tuhá paliva
(uhlí, biomasa) 3.emisní třídy			
40 000 Kč
automatický kotel na tuhá paliva
(uhlí, biomasa) 4.emisní třídy			
60 000 Kč
zplyňovací kotel na tuhá paliva
s akumulační nádobou min. 4. emisní třídy		
55 000 Kč
plynový atmosférický kotel na zemní plyn		
15 000 Kč
plynový kondenzační kotel na zemní plyn 		
20 000 Kč
Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní
třídu dle normy ČSN EN 303-5. Zároveň zplynovací kotle musí
být zapojeny v topné soustavě s akumulační nádobou o požadovaném minimálním objemu 55 litrů / kW, tzn., že kotel o
výkonu 20 kW musí mít akumulační nádobu o objemu minimálně 1 100 litrů.
Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního fondu životního prostředí.
Legislativa řešící vytápění kotlem na tuhá paliva
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli
lidé řešit nejenom vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem k dnes již platné legislativě v
podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů od roku 2016,
které bude nutno opakovat co dva roky. Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní
úřady (MěÚ N.Jičín, odbor ŽP) a budou vymáhat eventuální
finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již
nesplňuje podmínky pro jeho další provozování, bude muset
vlastník nemovitosti tento kotle nahradit novým kotlem, který
bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou až do výše 20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na
tuhá paliva o výkonu od 10 kW do 300 kW splňovat parametry
3. emisní třídy.
Dotace
Výzva k podávání žádosti o dotaci byla zahájena 1. 7. 2013
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s alokací finančních prostředků 60 mil. Kč. Bližší informace
naleznete na internetu: http://lokalni-topeniste.cz/kotlikovadotace/. Využijte této dotace a pokud budete chtít pomoci
se zjištěním dalších informací k podání žádosti, obraťte se na
pracovnice OÚ, tel. 556 750 237.

Prodejna Jednoty v novém kabátku
p. M ě s í č ková , J e d n o ta H o d o n í n

Jednota Hodonín, člen skupiny COOP, otevřela v pátek 28.6.
2013 za účasti představitelů obce a vedení družstva novou
prodejnu v Hodslavicích. Na zákazníky zde čekal rozšířený sortiment zboží, ochutnávky, soutěž a dárky pro ty nejrychlejší z
nich.

Provozovna, která nyní disponuje prodejní plochou více než
130 m2, byla přestěhována z patra do přízemí, a nejen imobilním občanům tak přinesla komfortní přístup k nakupování.
Může nabídnout více než 1500 položek skladového charakteru a široký sortiment čerstvého zboží, což ji řadí v síti prodejen Jednoty Hodonín do prodejen typu B.
Pro zákazníky jsou připraveny veškeré obchodní a marketingové aktivity družstva – čtrnáctidenní letáky, měsíční Super
cena, víkendové akce, soutěže i nabídka věrnostního programu spojená s dalšími speciálními slevami pro členy klubu.

Prodejna je vybavena dvěma pokladními boxy s platebními
terminály, kde je možné využít bezkontaktní platbu, platbu
stravenkami a službu Cashback (výběr hotových peněz ze svého účtu přímo na pokladně). Prodejna nabízí také bezobslužné
vážení ovoce a zeleniny přímo na pokladnách.
V prostorné obslužné vitríně si zákazníci mohou vybrat
z pestré nabídky uzenin, ryb, zákusků a sýrů. Se svou nabídkou
čerstvého výsekového masa výhradně českého původu dostaHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2013

la v prodejně prostor firma Bivoj. Prodejna má trvale v nabídce
čtyři druhy stáčeného sudového vína firmy Vinium Velké Pavlovice.
Mléčné výrobky jsou uloženy ve dvou přístěnných chladicích
vitrínách, mražené výrobky ve čtyřech mrazicích vanách. Také
sortiment ovoce-zeleniny je vystaven ve dvou zbrusu nových
regálech. Přímo u vstupu mohou zákazníci zakoupit denní tisk
a časopisy.
Pro osvětlení byla v prodejně použita nová svítidla s úsporou elektrické energie. Odpadní teplo z chlazení se využívá
k vytápění prodejny a ke klimatizaci a případnému vytápění
jsou použity dvě podstropní jednotky ve formě tepelných
čerpadel.
Proměnou prošlo i sociální a skladové zázemí, které nyní
splňuje nejpřísnější hygienické požadavky. Exteriér prodejny
je laděn do typické světle zelené barvy, k dispozici je prostorné
parkoviště s bezbariérovým přístupem.
Úpravou prodejny v Hodslavicích expanze družstva na
Novojičínsku nekončí, již nyní se v rámci fúze s Jednotou Nový
Jičín připravuje na postupné přebírání a rekonstrukce téměř
50 dalších prodejen.
Nezbývá, než popřát nové prodejně v Hodslavicích mnoho
úspěchů a zákazníkům příjemné a spokojené nakupování.

200. výročí evangelického kostela
Lub omír Čer ve n ka , z a s ta r š ovs t vo s b o r u

1813 - 2013
Když se evangelium Ježíš Krista začalo šířit v Čechách a na
Moravě, ostatně právě v těchto dnech si připomínáme 1150.
výročí příchodu soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, nám
blíže neznámým způsobem zavítalo i k nám do Hodslavic. A
zapustilo zde kořeny. Snad každá zdejší rodina byla zvěstí biblického svědectví ovlivněna. V dobách radostných bylo samozřejmostí děkovat Pánu Bohu za jeho požehnání a přízeň. A
naopak v dobách těžkých u Něj lidé hledali a nacházeli pomoc
i útěchu.

První postavený dřevěný kostel neměl dlouhého trvání. Bylo
však brzy přistoupeno k tomu postavit chrám nový, zděný, což
se skutečně podařilo. 29. června 1813 byl položen základní kámen kostela, který zde stojí a slouží svému účelu dodnes.

S vděčností Pánu Bohu za Jeho přízeň a pamětliví těch, kteří
se o tento chrám v průběhu jeho dějin starali, se sejdeme v
neděli 8. září 2013, abychom si připomněli 200. výročí od
této události.
V 9.15 hodin se bude konat slavnostní bohoslužba s vysluhováním svaté Večeře Páně. Našimi hosty budou členové
synodní rady, tj. nejvyššího správního orgánu naší církve, bratr
farář Pavel Kašpar z Brna a sestra Eva Zadražilová z Moravče.
Odpolední program, doufejme i s ne jedním překvapením,
za hudebního doprovodu místní mládeže, začíná ve 14.00 hodin. Zazní při něm tři kratičké přednášky s těmito názvy: Z historie našeho sboru; Nosnost a budoucnost Evangelické církve;
Evangelíci na vesnici.
Na dopolední i odpolední program zveme širokou, ne jen
evangelickou veřejnost! Těšíme se na příjemně prožitý čas.

Chovatelská výstava Hodslavice 2013
Pe t r Pa v l í k , p ř e d s e d a ZO Č SC H H o d s l a v i ce

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice uspořádal ve dnech 8. a
9. 6. 2013 za obecním domem tradiční místní výstavu drobného zvířectva.

Konfirmace 1940

Biblická zvěst se stala posilou v každodenním zápase, zněla
při křtech, svatbách, pohřbech, při domácích pobožnostech i
nejrůznějších rodinných či společenských událostech. Ne každá doba však byla pro křesťany, zvláště pak pro protestanty,
přejná. Není tedy divu, že i místní evangelíci, když k tomu nastala příhodná chvíle, tj. po vydání tzv. tolerančního patentu
císařem Josefem II. v roce 1781, hodlali nastalé situace využít.
Jejich touha mohla být zrealizována: vybudovat chrám, kde by
mohl být Pán Bůh svobodně uctíván a oslavován, kam by mohl
kdokoliv přijít, odpoutat se alespoň na chvíli od každodenních
povinností a starostí a vzhlížet s důvěrou k Tomu, který život
dal a jednou jej také bude posuzovat.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2013

Výstava se koná každoročně u příležitosti pouti a také „Dne
obce“. Naši členové pro vás připravili výstavu těch nejlepších
čistokrevných zvířat z vlastních i cizích chovů. Tímto chceme
přispět nejenom k propagaci chovu čistokrevných zvířat, ale
i ke zkvalitnění chovů nejen u členů chovatelských organizací, ale i ostatních neorganizovaných chovatelů. Chceme také
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ukázat, jak pěkná zvířata v našich chovech jsou. Příprava na
výstavu začíná již brzy na jaře, kdy je nutné zajistit veškerá
povolení - jako např. smlouvy na posuzování zvířat, rozeslat
přihlášky apod.
Náš chovatelský spolek má od letošního roku 19 členů, z toho
jsou dva mladí chovatelé. Příprava výstavních prostor nám
letos nadělala hodně starostí. I za nepříznivého počasí, které
bylo těsně před výstavou, se nám podařilo všechno zvládnout.
O to větší radost jsme měli z toho, že po dobu celé výstavy
bylo pravé letní počasí, které zajisté zlepšilo náladu všem občanům, kteří si udělali čas na program ,,Dne obce“, na místní
pouť i naši výstavu. Počasí nám přálo v sobotu i v neděli, což
se projevilo v rekordní návštěvě.
Na letošní výstavě vystavovalo 50 chovatelů. Byli to nejenom místní chovatelé, ale také chovatelé z blízkého okolí i
ze vzdálenějších míst. Je velice příjemné setkávat se po roce
s přáteli a známými, posedět s nimi a popovídat si o chovatelství. Pak jdou běžné každodenní starosti a problémy stranou.
V letošním roce bylo vystaveno 185 králíků, 80 holubů a více
než 90 kusů drůbeže. Opět byla vystavena i zvířata, která jsme
u nás v minulých letech na výstavě neměli. Některá zvířata
bývají vidět jen na větších výstavách. Těm, kteří se přišli podívat, se výstava určitě líbila.

V sobotu dopoledne hodnotilo 5 posuzovatelů přihlášená
zvířata. Neměli snadné vybrat z tak velkého počtu pěkných
zvířat ta nejlepší. To, že byla výstava obeslána pěknými a kvalitními zvířaty, svědčí i udělené hodnocení, čestné ceny a šampióni výstavy.
Z našich chovatelů získali čestné ceny: Sekera Viliam za kolekci německý obrovitý strakáč havanovitý, Turek Pavel za kolekci novozélandský bílý, Bartoň Richard ml.chovatel za samce
kastorex a Pavlík Petr za kolekci kuní velký hnědý a kalifornský
černý. Ostatní ceny u králíků, holubů i drůbeže obdrželi cizí
chovatelé. Mezi oceněnými na výstavě byli i mladí chovatelé.
Je všeobecně známo, že chovatelská základna stárne a právě
mladí jsou nadějí pro udržení této chovatelské záliby do budoucna.
Potěšilo nás, že předávání čestných cen se zúčastnila starostka obce paní Mgr. Pavla Adamcová.
Všem oceněným blahopřejeme.
Zpestřením na naší výstavě byla jízda dětí na koni, o kterou byl velký zájem. Jako v minulých letech ji zajišťovala paní
Žižková Věra. K příjemnému posezení na naší výstavě přispěl
prodej klobás z udírny, točené pivo a „valašský penicilín“ – slivovice. Na zdárném průběhu výstavy se kromě místních chovatelů podíleli nejen rodinní příslušnici chovatelů, ale také
příznivci našich členů.
Děti a školní mládež má každoročně vstup volný. Snad se
strana 9

Vám naše výstava líbila a strávili jste příjemné víkendové dny.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se přišli podívat na
výstavu, a také všem vystavovatelům. Musím poděkovat také
žákyním 8. třídy naší ZŠ v Hodslavicích, které velice ochotně
pomáhaly při sobotním posuzování zvířat. Děkuji OÚ v Hodslavicích za podporu naší chovatelské činnosti a za pomoc při
úpravě výstavních prostor.
Zveme všechny zájemce na příští výstavu v červnu 2014.

Zprávičky ze školičky…
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Výlet na Bílou horu - Ivana Tovaryšová, učitelka MŠ
Dne 10. 6. se naše MŠ zúčastnila školního výletu na Bílou
s tématem „pirátská plavba“. Děti měly možnost 2,5 hodiny
zdolávat různě fyzicky náročné atrakce, kde si vyzkoušely svou
odvahu a zdatnost.

Dětem, které měly strach, pomohl zkušený instruktor. Všem
dětem se dařilo a zábavné úkoly plnily s nadšením a velkou
radostí. Na závěr se děti naučily pirátskou píseň, která se líbila
a všechny si ji zapamatovaly. Písnička nám zněla autobusem
ještě celou cestou zpět do MŠ. Děti si výlet hodně užily, vyzkoušely si většinou poprvé různě náročné atrakce, které v
naší škole bohužel nemáme.
Další školní rok bychom rádi jeli opět na Bílou a z bohaté nabídky využili jiný program.
Návštěva dopravního hřiště - Dagmar Martiníková
V úterý 18. června jely předškolní děti na dopravní hřiště do
Valašského Meziříčí. Přestože bylo velmi teplo, usoudili jsme
po dohodě s rodiči, že výlet nezrušíme. Udělali jsme dobře.
Děti byly nadšené, zajezdily si na kolech, koloběžkách a šlapacích autech. Velmi hezky mají zvládnuté znalosti dopravních značek a jiných předpisů a bylo to vidět, protože „pan
policista“ nemusel ukládat trestné body. Vybodoval se jen jeden chlapec, většina dětí jezdila úplně bez přestupků. Tady se
v praxi ukázalo, že paní učitelky naučily děti dopravní předpisy
velmi dobře.
Návštěva dobrovolných hasičů v mateřské škole
- Bc. Radka Tománková, učitelka MŠ
Dne 18. 6. 2013 zavítali k nám do mateřské školy Hodslavice
místní dobrovolní hasiči společně s jejich hasičským vozem.
Děti byly z této návštěvy velice nadšeny. Seznámily se s telefonními čísly bezpečnostních služeb jako jsou policisté, záchranáři a samozřejmě také hasiči.
Společně s hasiči si mohly děti prohlídnout hasičský vůz, jak
pokračování na straně 12
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Sokolové pod Řípem

Vítání občánků

Mateřská škola

Základní škola - slavnostní ukončení školního roku
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vypadá zvnějšku ale i zevnitř. Mimo jiné byla dětem ukázána
i nezbytná záchranná výbava, kterou mají hasiči ve své práci k
dispozici. Děti si mohly jednotlivé pomůcky prohlédnout i osahat. Na chvíli si děti také zahrály na pacienty a přímo na sobě
si některé z nich vyzkoušely záchranářské dlahy, i práci s nimi.
Také jim byly zapůjčeny na vyzkoušení hasičské přilby. Ovšem
největší radost nastala, když si děti jako opravdoví hasiči, mohly s pomocí pánů hasičů vyzkoušet stříkat vodu z hadice. Tato
zkušenost se jím líbila snad nejvíc, na závěr pomohly ty nejšikovnější smotat hadice.
Leoši Turkovi a Lubomíru Adamovi mnohokrát děkujeme,
dětem se tato návštěva velice líbila, byly nadšené, že si mohou
zblízka prohlédnout hasičský vůz i opravdové hasiče. Někteří
by se v budoucnu chtěli stát hasiči, a to nejen naši malí chlapci,
ale i děvčata.
Rozloučení s předškoláky - Dagmar Martiníková
Nastal opět konec školního roku a naše nejstarší děti se s
námi loučí a od září budou navštěvovat 1. třídu základní školy.
Ve čtvrtek 20. června jsme se proto rozloučili s našimi milými
předškoláky na školní zahradě. Děti měly připravený velmi
hezký program, který přítomným návštěvníkům předvedly.
Pak dostaly na památku knihu, se kterou prošly slavobránou
, kde si je symbolicky převzala jejich nová paní učitelka, která
je bude učit v 1. třídě. Po svačince se pak bavily děti. Jejich už
bývalé paní učitelky z MŠ si pro ně připravily stanoviště, kde
plnily úkoly. Tady poděkujeme děvčatům z 9. třídy, které učitelkám MŠ pomáhaly. Po splnění všech úkolů si děti zasloužily
sladkou odměnu.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Hana Horáková

Všichni žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na střední školy již
v 1. kole přijímajícího řízení. Všem blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí a studijních úspěchů na jejich cestě za vysněným budoucím povoláním.
Sběr papíru - Mgr. Hana Horáková

Tak už známe vítěze! V letošním školním roce se zapojilo do
celoročního sběru papíru 40 žáků (a rodičů) a 5 paní učitelek.
Celkem jsme nasbírali 6 551 kg starého papíru a kartónů. Na
třetím místě se umístil Dominik Šimíček ze 4. třídy, který nasbíral 456 kg a obdržel permanentku na bazén ve Valašském
Meziříčí. Na druhém místě skončil Matěj Kudělka z 1. třídy, který nasbíral 615 kg a dostal DVD přehrávač. První místo obsa-

Na závěr přeji všem předškolákům mnoho dobrých kamarádů ve škole a hlavně samé jedničky, aby dělali radost rodičům
i svým učitelkám a dobře se připravili na budoucí povolání.
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dil Lukáš Novák z 1. třídy, který nasbíral 1396 kg a zaslouženě
získal digitální fotoaparát OLYMPUS. Všichni soutěžící byli za
svou snahu odměněni drobnými cenami. Všem zúčastněným
děkujeme za jejich píli a vytrvalost.
Draví ptáci - Mgr. Hana Horáková
V pátek 7. června kroužili nad Hodslavicemi nádherní dravci, které nám již poněkolikáté přivezli ukázat sokolníci z firmy
Vancoš. Představili dětem poutavým způsobem ptáky, které u
nás v přírodě můžeme běžně vidět, ale také ty, kteří jsou vzácnější. Děti viděly, jak ptáci loví, jak nabírají výšku a vítr pro svůj
let a zároveň, jak krásný vztah mají sokolníci ke svým ptačím
miláčkům. Jejich vystoupení je stále lepší a lepší, dětem se
vždy moc líbí. Informace se děti dozvídají v souvislostech jak
přírodovědných, tak historických. Vidět dravce takto zblízka se
jim opravdu nepoštěstí každý den.

Abychom přišli i na veselejší myšlenky, zamířili jsme do královského města Krakow. Toto město je známé svou bohatou
historií a krásnými architektonickými památkami. Přes vyčerpávající horko jsme v Krakowě strávili necelých pět hodin. To
je však na prohlídku tohoto města málo, neboť památek je zde
opravdu hodně. Po nezbytných nákupech suvenýrů a tradičních krakowských preclíků jsme všichni zamířili k parkovišti,
odkud jsme sice unavení, ale plní dojmů odjeli domů.
Memoriál Josefa Matějů - Bc. K. Hubeňáková
Dne 15. června se za slunečného počasí uskutečnil 5. ročník
Memoriálu Josefa Matějů ve volejbalu. V tomto roce přijelo
bojovat o pohár celkem 22 družstev, z toho 10 družstev chlapců a 12 družstev dívek. Zahájení turnaje se ujal ředitel turnaje pan Miroslav Vyhlídal, poté pár povzbudivých slov pronesl
pan Roman Matějů a také paní starostka Pavla Adamcová.
Chlapci své zápasy v základní a finálové skupině odehráli na
sokolském hřišti a děvčata většinu zápasů odehrála na kurtech
za školou.
Blahopřejeme nejen vítězům, ale také všem zúčastněným
družstvům.
Děkujeme také všem dětem a organizátorům za bezproblémový průběh celého turnaje.
Naše výlety - Renata Pernická

Exkurze Osvětim, Březinka a Krakov - Mgr. Hana Horáková
Dne 20. 6. vyrazili někteří žáci 2. stupně na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim, Březinka a královského města
Krakow. Na jejich cestě je doprovázeli Mgr. Holubová, Mgr. Horáková, Mgr. Petrskovský, několik rodičů a pár dalších zájemců
o tento zájezd.
1. třída

Po kratší cestě autobusem se celá skupina ocitla před vstupními branami toho nechvalně známého tábora. Po přidělení
průvodkyně prohlídka započala. Během ní na všechny padla
stísněná atmosféra, neboť události, které se zde v průběhu 2.
světové udály, se díky velmi kvalitně odvedenému výkladu
naší průvodkyně postupně nořily na povrch. Prohlídka pokračovala v dalším táboře, Březinka. Tady mnozí z účastníků ani
nemohli uvěřit, kolik utrpení způsobil člověk člověku.
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1., 2., 3. třída se vydaly
ve středu 12. června autobusem na Pustevny.
Po příjezdu jsme sešli
k soše boha Radegasta, kde jsme posvačili a
vyfotili se. Potom jsme
pokračovali dále ke kapli Cyrila a Metoděje, vystoupili jsme na zvonici,
ze které byl nádherný
výhled na všechny světové strany. Celý výlet
nám na cestu svítilo sluníčko.

2. třída
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3. třída

6. třída

4. třída:
Ve středu 12. června jsme s celou třídou jeli do Teplic nad
Bečvou, podívali jsme se do Hranické propasti, prošli lázeňské
městečko, Zbrašovské aragonitové jeskyně a zahráli si minigolf. Všem se to líbilo a už se těšíme na prázdniny.
5. třída:
Pátá třída se ve středu 12. června vydala na návštěvu historického města Štramberk, ve kterém jsme si prohlédli jeskyni Šipku. Jeskyně je známá nálezem dolní čelisti šestiletého neandertálského chlapce. Přesunuli jsme se na malebné náměstí,
kde jsme si prohlédli muzeum Zdeňka Buriana a zapojili jsme
se do soutěže o tomto malíři pravěkých zvířat. Pokořili jsme
137 schodů na rozhlednu Bílá hora a ocitli jsme se ve výšce
583 m nad mořem. Trasa našeho výletu skončila v Lašském
muzeu, kde nás překvapilo, že se v Kopřivnici vyráběl porcelán.
Počasí nám přálo a výlet byl poučný a zábavný.

7. třída:
Ve čtvrtek 13. června se naše třída vydala na Lysou horu, kterou úspěšně zdolala. Celou dobu nás hřálo sluníčko a pěkné
počasí. Na vrcholu jsme měli hodinový rozchod. Potom jsme
všichni živí a zdraví sešli až dolů. Při sestupu někteří shlédli i
krásu satinských vodopádů. Výlet se nám moc líbil a užili jsme
si ho. Tímto chceme poděkovat bedlivému dozoru – paní učitelce Katce Hubeňákové a panu učiteli Viktoru Petrskovskému
za krásný den.

7. třída

5. třída

6. třída:
V úterý 11. června jsme my šestá třída s paní učitelkou třídní
a paní učitelkou Renatou Pernickou jeli do Ostravy. Cestovali
jsme vlakem a v Ostravě jsme podívali do oblasti Dolní Vítkovice, kde jsme navštívili interaktivní centrum a mohli si vyzkoušet spoustu zajímavých věcí. Potom jsme navštívili centrum
Nová Karolína. Vrátili jsme zpátky do školy, kde jsme přespali.
Druhý den jsme se vydali na výšlap na Velký Javorník. Celý výlet jsme si užili.
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8. třída:
Dne11.6.2013 jsme se my- osmáci zúčastnili výletu na Hukvaldy. I přes špatné počasí jsme se vydali na hrad. Po cestě na
hrad jsme si pohladili sochu Lišky Bystroušky, která údajně
přináší štěstí. Když jsme si prohlédli celý hrad, sešli jsme dolů
do vesnice a v hotelu Hukvaldy poobědvali. Po obědě jsme
navštívili Tropic Hukvaldy, kde jsme si prohlédli různé tropické rostliny a zvířata. Plni zážitků a krásných vzpomínek jsme
odjeli domů.
9. třída se na školní výlet vydala 11. a 12. června. První den
jsme se podívali do vodní elektrárny Dlouhé Stráně, potom
jsme navštívili město Šumperk a odpoledne jsme se ubytovali
v kempu Losinka. Druhý den jsme navštívili papírnu ve Velkých
Losinách, která je známá výrobou ručního papíru. Po návštěvě
papírny nás čekala prohlídka Losinského zámku.
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Slavnostnímu ukončení školního roku - Renata Pernická

9. třída

Pohádkový les - Mgr. Hana Horáková

Tak konečně jsme se dočkali, přestalo pršet a děti se mohly
v pátek 14. června vydat na cestu plnou pohádek. Nejdříve to
byla cesta strašidelná – čarodějnice, čerti, loupežník Rumcajs
s rodinou, ale kdo zvládl trošku toho strachu, mohl pokračovat k princi a princezně, Sněhurce či ovečce Shawn. Na konci
si mohl s loupežníky zahrát o zlaté dukáty. Během čekání na
pohádkovou cestu se děti mohly „vyřádit“ na skákacím hradu,
jízdě na koni či si nechat namalovat pohádkový obličej. Po
dlouhé cestě se posilnily špekáčky a pohádkově unaveny odcházely domů.
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Ve středu 26. 6. 2013 se všichni žáci naší školy sešli netradičně k slavnostnímu ukončení školního roku ve společenském
domě. Po přivítání byly předány pochvaly a odměny úspěšným žákům naší školy samotnou paní starostkou Mgr. Pavlou
Adamcovou. Poté se s námi rozloučili žáci 9. třídy se svým programem. Vysvědčení bylo rozdáno třídními učiteli přímo na
pódiu. Na závěr jsme si popřáli příjemně prožité prázdniny.

Vážení rodiče a přátelé školy
- Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
Děti a žáci opustili školu o 2 dny dříve, zaměstnanci školy většinou již započali své dovolené, avšak jak budova MŠ, tak budova ZŠ nezůstaly tentokrát prázdné. Obě budovy se konečně
dočkaly zasloužených oprav. V podstatě celý školní rok byl ve
znamení příprav projektů, výběru firem a jednání vedení obce
s vedením školy tak, abychom co nejlépe sladili naše představy. Budova MŠ by měla být s počátkem nového školního roku
zcela připravena na příchod dětí a bezproblémové zahájení
nového školního roku. V budově ZŠ některé opravy již započaly, další budou postupně zahájeny a vzhledem k jejich rozsahu
(výměna oken, zateplení, rekonstrukce toalet, nový strop v tělocvičně) se může stát, že některé etapy prací budou probíhat
za provozu. Věříme, že přesto bude možné zahájit školní rok
2013/2014 2. září. V případě, že by se práce zkomplikovaly a
z bezpečnostních důvodů by nebylo možné zahájit školní rok
v běžném termínu, využiji webové stránky školy a obce k Vaši
informovanosti.
Na závěr bych Vám ráda spolu se všemi zaměstnanci školy
poděkovala za spolupráci a všem popřála klidnou a pohodovou dovolenou.
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Memoriál otce Jana Bittnera
Ondřej Bajer

V neděli 23. 6. byl na fotbalovém hrišti v Hodslavicích uskutečněn již jedenáctý Memoriál otce Jana Bittnera. Tato akce
byla tradičně zahájena u hrobu bývalého otce hodslavské
farnosti a poté pokračovala fotbalovým turnajem, do kterého
letos byly zapojeny čtyři týmy. Fotbalové klání v duchu fair
play probíhalo mezi družstvy FK Hodslavice, SHM Hodslavice,
Staří páni a zavítali k nám také sportovci ze spřízněné obce na
Slovensku - Príbovce tedy TJ Dynamo Príbovce. Klání prověřilo
kvality zúčastněných a prvenství z jedenáctého ročníku si odnesli Staří páni.

a atmosféra, která jako
vždy při vystoupení
panovala. Vše jsme úspěšně zvládli a kromě
zkoušek a vystoupení
jsme stihli i návštěvu
historických památek
města, varhanní koncert u příležitosti akce
„noc kostelů“, skvělé
vystoupení gymnastů
z Dánska a samozřejmě to nejdůležitější,
na co jsme se všichni
těšili, výstup na Říp.
I když se nám zdálo, že horší počasí už
nemůže být, o týden
později bychom možná ani necvičili, protože i tělocvična, kde jsme byli ubytovaní,
byla pod vodou.
Takže nakonec jsme všichni rádi, že jsme mohli snášet jen
„chladné počasí“.

ZPRÁVA technického delegáta
z 5. ročníku „Memoriálu Josefa Matějů“,
který se konal 15. 6. 2013
Miroslav Vyhlídal, ředitel turnaje

Řízení turnaje: Miroslav Vyhlídal - ředitel turnaje
Jan Slezák - vrchní rozhodčí
Václav Mosler - technický delegát KM ČVS
Systém turnaje:
- 10 družstev chlapců ve skupinách po 5, hrající každý s každým na 2 sety. 2 družstva postupují do finále se započteným
výsledkem. Celkem sehráno 24 utkání.
- 12 družstev děvčat ve 3 skupinách a finále o 1. - 3. místo. Celkem sehráno 21 utkání. Hrálo se na 6 kurtech a utkání řídili
rozhodčí jako závěrečnou zkoušku po doškolení.
Umístění družstev :
Během turnaje a i po něm bylo připraveno pro sportující i
diváky bohaté občerstvení. Po ukončeném turnaji se podle
zvyklosti dostalo i na děti, pro které byla připravena spousta
soutěžních aktivit se sladkou odměnou. Úspěch sklidili také
mladí hudebníci - heavymetalová skupina kluků SHM a oblíbená cimbálovka Trojačka. Celá akce podle hodnocení proběhla
na výbornou, a proto si vás dovoluji pozvat příští rok na již 12.
Memoriál otce J. Bittnera – budeme se těšit. SHM Hodslavice.

Sokolové pod Řípem
Věra Mičková, starostka TJ Sokol Hodslavice

Ve dnech 24. – 26. 5. 2013 se zúčastnili zástupci naší tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice sletu pod Řípem v Roudnici nad
Labem. 15 žen a 6 mužů vystoupilo se skladbou Kontrasty.
Přestože jsme při svých vystoupeních zažili leccos - tak chladné počasí, jaké panovalo při návštěvě Roudnice n. L., nepamatujeme. Vystoupení při teplotě 6 oC, větru a dešti nebylo nic
příjemného. Vynahradila nám to podpora ostatních cvičenců
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Žáci
Žákyně
1. VK Ostrava A
1. KCM Moravskoslezský A
2. ŠSK Beskyd A
2. TJ Nový Jičín A
3. ŠSK Ostrava
3. SKP Bruntál
4. VK Ostrava B
4. TJ Ostrava
5. TJ Nový Jičín A
5. Sokol Frýdek - Místek A
6. ŠSK Beskyd B
6. KCM Moravskoslezský B
7. TJ Nový Jičín B
7. TJ Nový Jičín B
8. VK Ostrava C
8. TJ Nový Jičín C
9. TJ Nový Jičín C
9. Tatra Kopřivnice
10. TJ Frenštát
10. Sokol Frýdek - Místek B
			
11. Kotouč Štramberk
			
12. Sokol Šenov
Závěr:
5. ročník „Memoriálu Josefa Matějů“ byl vzorně pořadatelsky
zajištěn. Organizaci a občerstvení zajišťovaly učitelky ZŠ, a to
včetně paní ředitelky. Turnaje se zúčastnili členové předsednictva MSKVS Miroslav Nádvorník, Tomáš Kavala, Dušan Rundt,
Miroslav Chrobák, Werner Cigán a sekretář Jindřich Piprek.
strana 16

VELKOKLUB POLANKA
CHUDÁK PES
PALKOVICE
BOBROVY KOULE
6 TOMÍKŮ
SEBRANKA
II. třída muži (Účast celkem 13 družstev, nejúspěšnější) :
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
STARÉ MĚSTO B
UK PSTRUŽÍ
Ženy (Účast celkem 25 družstvech, nejúspěšnější) :
ZAJÍC A SPOL.
FF (FALEŠNÁ FORMA)
LENTILKY
Turnaj zahájil ředitel turnaje Miroslav Vyhlídal společně se
starostkou obce Hodslavice Mgr. Pavlou Adamcovou, se kterou na závěr rovněž předali vítězům poháry a věcné ceny za
1. – 3. místo. Vítězná družstva obdržela trička s emblémem
5.ročníku volejbalových Hodslavic. Rovněž byl vyhodnocen
nejlepší hráč - Vojtěch Bauman z VK Ostrava A a nejlepší hráčka - Denisa Kulová z KCM, kteří obdrželi sošku a tričko.
Závěrečné poděkování hráčům a organizátorům turnaje provedl technický delegát KM ČVS Václav Mosler.

Ohlédnutí za 40. ročníkem
volejbalového turnaje mužů a žen
HODSLAVICE 2013
Miroslav Vyhlídal, ředitel turnaje

Letošní ročník volejbalového turnaje mužů a žen se konal 6. –
7. července 2013 na osmi antukových kurtech v Hodslavicích.
Celkem se zúčastnilo 50 družstev: 12 družstev antuková liga
- mistrovství ČR na antuce, II. třída mužů – 13 družstev a 25
ženských družstev.

Sestavy družstev antukové ligy:
PINKÁME PRO:
OGAŘI:
Pavel Srkal
Tomáš Zedník
Václav Kotas
Petr Skála
Filip Kramár
Robert Jokl
Robert Mifka
Vlasta Fabikovič
Petr Boula
Petr Pospíšil
René Heitlinger
Milan Pospíšil
Jirka Polelka
Peter Goga
VELKOKLUB POLANKA:
CHUDÁK PES:
Roman Kozák
Pavel Bartoš
Marek Gelnar
Michal Přikryl
Radim Bulko
Ivan Duda
Jakub Smetana
Jiří Liška
Jakub Štefko
Lukáš Brídl
Petr Šugar
Petr Nezdařil
Jiří Dluhoš
Michal Paul
Aleš Adámek
Jan Brauner
Lukáš Tejzr
O úspěšný 40. ročník HODSLAVICE 2013 se postaralo 18 rozhodčích, 20 zapisovatelů a lajnovačů, 60 organizátorů, kteří
klasicky pracovali po 2 dny za občerstvení a radost z úspěšného podílení se na letošním ročníku volejbalového turnaje.

Jubilejní 40. ročník zahájil ředitel turnaje Miroslav Vyhlídal
a přivítal vzácné hosty, předsedu ČVS Dr. Zdeňka Haníka, starostku obce Hodslavic Mgr. Pavlu Adamcovou a přátele družebních oddílů TJ Sokol Dřevěnice Vaška Niderleho, Oldu Lukavce a z TJ Sokol Čestice, Miroslava Charváta.
Výsledky 40. ročníku volejbalového turnaje mužů a žen
HODSLAVICE 2013:
Antuková liga (Účast celkem 12 družstev, nejúspěšnějších
osm družstev) :
PINKÁME PRO
OGAŘI
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Tenisový turnaj
„O pohár ZŠ Františka Palackého“
Petr Hub, prezident TC Hodslavice

Dne 17. června uspořádal Tenis club Hodslavice turnaj pro
žáky naší školy. Byly vypsány kategorie mladších žáků ( 3. až 5.
třída) a starších žáků ( 6. až 9. třída). Zúčastnilo se celkem deset
mladých tenistů, šest chlapců a čtyři dívky.
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Byť se jednotlivá utkání hrála pouze na jeden set plus
případně zkrácená hra , tak díky teplému počasí, které panovalo, byl pohyb na kurtu úctyhodným výkonem. Zejména pro
nejmladší hráčky. A jak vše dopadlo? Hrálo se systémem každý
s každým a vítězem kategorie starších chlapců se stal Dominik
Černoch z 9 tř. Další pořadí: Ondra Horák 8 tř., Lukáš Bartoň 6
tř., Pavel Krutilek 6,tř., Martin Rýdl 7 tř.
Kategorie mladších žáků byla rozdělena podle výkonnosti
hráčů. Mezi pokročilejšími zvítězila Vendula Horáková z 5 tř.
Druhá se umístila Eva Franková 5 tř. Třetí skoncil Jakub Hutyra
3 tř.
První místo z dvojice nejmladších děvčat obsadila po
dlouhém boji Anita Svistunová 3 tř. před Liduškou Kotalovou
3 tř.
Na závěr turnaje obdržel každý z hráčů diplom, drobné ceny a
vítězové kategorií poháry. Nezapomněli jsme ani na společné
foto.

Za pomoc při organizaci turnaje bych rád poděkoval Hance
Hubové , Pavlovi a Lidce Bartoňovým , Honzovi Frankovi
a Míše Černé. Podle ohlasu dětí se turnaj vydařil, všichni i ti
méně zdatní si dobře zahráli a už se těší na další ročník.

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Měsíc červen začal pro nás velmi pikantně, hned v neděli 2.
června jsme jeli do Straníka. Jako každé derby i toto mělo svůj
náboj a bojovnost každého hráče na hřišti byla znát. Utkání
nabídlo mnoho ostrých střetů, sporných momentů, ale také
celkově 6 gólů. Bohužel k naší smůle jsme ve Straníku podlehli
4:2. Dvěma góly rozšířil svůj střelecký účet Radim Hromádka,
když je oba vstřelil hlavou.
V neděli 9.6 se sehrálo další utkání. I když v Hodslavicích probíhala pouť, přesto si na fotbalová utkání našlo cestu hodně
diváků a fanoušků, kteří jistě svého rozhodnutí nelitovali. Ráno
v 10 hodin sehráli žáci zápas s Hostašovicemi, ve kterém hostům podlehli 0:8.
Muži pak přivítali celek z Veřovic. Do utkání jsme nevkročili
zrovna šťastně, po vyrovnaném úvodu se po chybě obrany hosté dostali k pokutovému kopu a nabídnutou šancí nepohrdli a
ujali se vedení 0:1. Hra byla vyrovnaná a ani jeden z celků se do
poločasu nedokázal prosadit a do kabin se šlo za nepříznivého
stavu 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a počet šancí
o vstřelení vyrovnávacího gólu narůstal. A naše úsilí a trpělivost přineslo ovoce, když ránou z úhlu propálil Honza Mička
hostujícího brankáře a vyrovnal na 1:1. Konec utkání se nesl ve
znamení nervozity a kupily se chyby. V nastaveném čas jsme
zahráli standardní situaci a Pavel Macíček se hlavou prosadil a
poslal nás do vedení 1:2. Hosté neměli možnost na tento gól
jakkoliv zareagovat a ihned po rozehrávce hlavní arbitr ukončil
toto utkání. Po ukončení následovala “děkovačka“ fanouškům
za jejich podporu a přízeň, která je pro nás hráče i funkcionáře
a vlastně všechny, kteří se jakkoliv podílejí, velkou podporou
a motivací.
Žáci sehráli své poslední utkání na Starém Jičíně. První poločas nás jednoznačně domácí hráči přehrávali a po půli to
vypadalo na pořádný debakl, když stav byl 7:1. Ovšem druhý
poločas jako by naši žáci byli pokropení živou vodou a k obratu zavelel Adam Vahalík, který si ke gólu z prvního poločasu
přidal ve druhém další tři a jeden gól dal také Lukáš Bartoň.
Druhou půli jsme sice 1:4 vyhráli, ale ani to nestačilo, a tak ze
Starého Jičína jsme si odvezli porážku 8:5.

Jménem výboru TC Hodslavice zvu
všechny hráče a příznivce tenisu na
tradiční turnaje pořádané v průběhu
letních prázdnin.

Turnaj O přeborníka Hodslavic
jsme naplánovali na 19. 7. až 21.7. 2013 a letos
proběhne již 31. ročník.
Turnaj veteránů nad 40 let nazvaný

Memoriál JUDr. Romana Rýdela
odehrajeme ve dnech 3. 8. a 4. 8. 2013,
letos to bude 23. ročník.
Bližší informace týkající se obou akcí budou včas všem
hráčům k dispozici ve vývěsní skřínce TC a na webu obce
Hodslavice.
Petr Hub, prezident TC
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Muži ke svému poslednímu utkání jeli do Tiché. V úvodu
utkání jsme byli aktivnější a naše převaha na hřišti byla znatelná, ovšem k naší smůle jsme neproměnili tři vyložené šance a
domácí nás za to potrestali a najednou po vstřelení gólu to byli
oni, kdo udával tempo hry. Poločas byl tedy 1:0. Domácí začali zostra a navýšili své vedení na 2:0. Kontaktní gól dal Honza
Mička, když proměnil sólový nájezd na brankáře. Bohužel naše
snaha na vyrovnání byla potrestána, po chybě a rychlém prostrana 18

tiútoku jsme dostali třetí gól a za nedlouho i čtvrtý. Na konečných 4:2 snížil pohotovou střelou Miroslav Zelenka.
Další sezóna je za námi. Nutno říct, že nebyla zrovna nejpovedenější, ale zato nám přinesla něco, co tady v Hodslavicích
dlouho chybělo a o čem se tvrdilo, že to u nás nelze. A to jsou
družstva žáků. V této sezóně FK Hodslavice zapojil do soutěží dvě družstva a od nové sezóny to budou družstva tři!!! Jak
je vidět, v Hodslavicích se vytvořila poměrně široká základna
mladých fotbalistů, kteří, až vyrostou, budou psát další část
fotbalu u nás.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem hráčům, funkcionářům, sponzorům, obecnímu úřadu a také Vám fanouškům
za podporu. Velmi Vám děkujeme a Vaší podpory si nesmírně
vážíme, mnoho pro nás znamená. Ještě jednou DĚKUJEME.
Konečné tabulky po sezóně 2012/2013
Muži – Okresní soutěž sk.“A“
Z

V

R

P

1.

Tým
Troj.-Bystré

22

15

4

3

71

Skóre
:

31

Body
49

2.

Žilina

22

14

2

6

54

:

33

44

3.

Rybí

22

13

3

6

50

:

26

42

4.

Straník

22

12

2

8

54

:

44

38

5.

Lubina

22

11

2

9

48

:

45

35

6.

Veřovice B

22

10

5

7

72

:

47

35

7.

Ženklava

22

10

4

8

50

:

51

34

8.

Tichá B

22

10

3

9

47

:

42

33

9.

Hostašovice

22

5

8

9

28

:

42

23

10. Vlčovice-Mniší B

22

6

0

16

41

:

65

18

11. Hodslavice

22

3

4

15

30

:

63

13

12. Mořkov B

22

3

3

16

22

:

78

12

Žáci – Okresní přebor sk. “A“
Název

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Skotnice

19

14

2

3

120 : 31

44

2.

Nový Jičín

11

11

0

0

129 :

4

33

3.

Bernartice n.O.

17

9

1

7

56 : 68

28

4.

Hostašovice

15

6

1

8

50 : 55

19

5.

Starý Jičín

18

6

1

11

55 : 105

19

6.

Hodslavice

18

0

1

17

21 : 168

1

Tabulka střelců
Muži: 1. Jan Mička - 9
2. Václav Minář - 6
3-4. Radim Hromádka, Pavel Macíček - 3
5. Ondřej Bláha - 2
6-11. Jakub Kramoliš, Zdeněk Myška, Petr Mikulák, Jiří
		
Turánský, Martin Minář, Miroslav Zelenka -1
Žáci: 1. Adam Vahalík - 14
2. Lukáš Bartoň - 4
3. Adam Faluši – 2
4. Marián Číp - 1
............................................

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

Nabízím individuální (nebo dvojice)
výuku angličtiny,
konverzace, doučování, maturita, obchodní AJ,
gramatika, tematická slovní zásoba, rychlokurz.
Kontakt: email: stepanka.nov@centrum.cz,
		
tel.: 776 024 728.

0. ročník HODSLAVSKÉHO VODOHRANÍ
o „hocľavskú ľoďku“
recesistické závody a soutěžení u příležitosti 40. výročí napuštění vodní nádrže Kacabaja
a rozloučení s prázdninami

sobota 31. srpna 2013 od 13. 15 hodin

Připlujte si zasoutěžit se svým netradičním plavidlem na živý pohon !!!
(soutěžit nemohou plavidla s motorovým pohonem)
Kategorie – jednotlivci, skupiny, nejoriginálnější, nejrychlejší … plavidlo.
Program:
13:15
zápis a prezentace plavidel
14:00
start - prostor u betonů na Kacabaji
???
doplutí do cíle, vyhodnocení soutěže
15:00
hry, soutěže a vodohrátky pro děti i dospělé
Podvečerní zábava

Bohaté občerstvení a ceny budou zajištěny. Dobrou náladu s sebou.
Účast na vlastní nebezpečí
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Těší se na vás pořadatelé
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2013

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v červenci a srpnu:
50 let Roman Merenda
55 let Jana Geryková
60 let Jaroslav Kafka • Anna Kratochvílová
Eugen Horák • Jaroslava Zbořilová
65 let Miroslav Kramoliš • Petr Pavlík
70 let Jena Grussmannová • Jindřich Kyselý
Anna Tomanová • Vít Kutáč • Věra Cahlíková
Františka Hromádková • Jiří Kudělka
75 let Josef Kramoliš
80 let Lidmila Kramolišová
25. výročí uzavření manželství Hana a Josef Bačkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V červnu jsme se rozloučili s panem Františkem Davidem
a panem Ladislavem Davidem.

autorka: Zuzana Bílková, 7.třída ZŠ

Návštěva družební obce Príbovce

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

