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ÚVODNÍ SLOVO
Historie Mysliveckého sdružení Hodslavice
M a r t i n Re p ta , č l e n M S H o d s l a v i ce

V

ážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku bych Vás chtěl seznámit s historií i
současností našeho mysliveckého sdružení.
Ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti (LMS)
v Hodslavicích se konala 22.4.1950. Mezi zakládající členy LMS
patřili pánové:
Mička Karel
Hodslavice 320
Palacký Josef
Hodslavice 182
Stašek Jan
Hodslavice 346 (78)
Nohavica František
Hodslavice 317
Toman Jan
Hodslavice 44
Rýdl František
Žilina 129
Turek Bohumil
Hodslavice 250

Základním posláním LMS byl výkon práva myslivosti v honitbě Hodslavice. Stavy zvěře v honitbě byly v té době vysoké
zvláště u zvěře zaječí a koroptví, naopak velmi nízké byly stavy
u srnčí a bažantí zvěře. Odlovy zvěře v 50. letech se pohybovaly na úrovni 70 ks zvěře zaječí, 50 ks zvěře koroptví, 5ks zvěře
srnčí a 5 ks zvěře bažantí. Myslivci začínají pracovat na zvyšování stavů zvěře zvláště srnčí a bažantí vytvářením vhodných

životních podmínek ( výsadba remízků a krytin), intenzivním
přikrmováním v zimním období a důsledným tlumením zvěře škodné. Společnost se rozrůstá o další členy z Hodslavic a
okolí.
V roce 1950 byli přijati za člena Polášek Ladislav, Hodslavice 300 a Bartoň Jan, Nový Jičín, Hoblíkova 22.
V roce 1951 byli přijati Hájek Stanislav, Nový Jičín, Pernický
Josef, Nový Jičín, Nerudova 18 a Toman Jan, Hodslavice 308

V roce 1952 byli přijati Cviček Karel, Nový Jičín, Fluxa Bohumil, Nový Jičín a David František, Hodslavice 282 (403).
V roce 1955 byl přijat Palacký František, Hodslavice 2 (76),
v roce 1958 Toman Slavomir, Hodslavice 63, v roce 1959 Rýdl
Josef, Hodslavice 39.
V šedesátých letech dochází v honitbě k nárůstu početních
stavů zvěře. Členové pokračují zvláště ve výsadbě stromků,
je zbudováno mnoho nových objektů pro přikrmování zvěře
v zimním období. Myslivci se podílejí na organizaci veřejného

života v obci. Věhlasné jsou zejména poslední leče po zakončení honů s posezením a hudbou a oslavy silvestrů.
Do sdružení jsou přijati tito členové: v roce 1960 David Jiří,
Hodslavice 282 (432) a Kramoliš Vladimír, Hodslavice 420,
v roce 1962 Kudělka Jan, Hodslavice 240, v roce 1964 Rýdl
Josef, Hodslavice 42 (448), v roce 1965 Bartoň Jan, Hodslavice 19, v roce 1967 Kafka Josef, Hodslavice 280, Matalík Bohumil, Hodslavice 365 a Palacký Jaromír, Hodslavice 192 a v
roce 1970 Stašek Jan ml., Hodslavice 78.
V sedmdesátých létech myslivecké sdružení započíná s umělým odchovem bažantí zvěře a její stavy v honitbě se zvyšují.
I stavy ostatní zvěře jsou vysoké. Roční odlovy se pohybují na
úrovni: zaječí zvěř 100-130 ks, bažantí zvěř 100-140 ks a srnčí
zvěř 8-10 ks.

Na velmi dobré úrovni jsou stavy koroptví 80-150 ks, ty však
již nejsou předmětem lovu.
Přijati do mysliveckého sdružení: v roce 1971 Škrobák Pavel, Nový Jičín,Josefa Hory 1, v roce 1972 Mikulák Jaroslav,
Hodslavice 128, v roce 1973 Mikuda Ludvík, Hodslavice 434,
v roce 1974, Turek Jaromír, Hodslavice 348, v roce 1978 Mička Karel ml., Hodslavice 320 a v roce 1980 Bartoň Jaroslav,
Hodslavice 115.
Od roku 1981 se myslivci z Hodslavic začleňuji do Mysliveckého sdružení Straník na základě snahy centrálních orgánů
pro vytvoření větších honiteb s možností udržení početních
stavů zvěře. I přesto však dochází, zvláště vlivem necitlivého
hospodaření v zemědělské výrobě, k prudkému poklesu stavů
zvěře - snad jen s výjimkou zvěře srnčí, která se na nové podmínky aklimatizovala nejlépe.
V roce 1983 přichází do MS Knápek Pavel, Hodslavice 114, v
roce 1986 Repta Martin, Hodslavice 435 (25), v roce 1988 Kudělka Karel, Hodslavice 46 a v roce 1992 Frydrych Jaromír,
Hodslavice 427 a Krutilek Tomáš, Hodslavice 86.
Novodobá historie MS Hodslavice, se začíná psát po roce
1993. Na základě novely zákona o myslivosti se členové z Hodslavic vyčleňují z MS Straník a obnovují MS Hodslavice. Je
vytvořena honitba Hodslavice, jejímž vlastníkem je honební
společenstvo (HS) Hodslavice (sdružení vlastníků půdy) a je
sepsána nájemní smlouva mezi MS Hodslavice HS Hodslavice
na dobu 10 let.
Myslivecké sdružení má v této době 16 členů. Členové sdružení se v následujících létech zaměřují na úpravu biotopů pro
zvěř, obnovu a stavbu nových mysliveckých zařízení, na intenzivní zimní přikrmování apod.
Do mysliveckého sdružení jsou přijati v roce 1994 Matějka
Jakub, Hodslavice 440, v roce 1998 Mráz Pavel, Hodslavice
469 a v roce 2002 Kramoliš Miroslav, Frenštát p.R, Lesní 1493.
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Ke dni 1. 7. 2002 nabývá účinnosti nový zákon o myslivosti (449/2001 Sb.). Znovu se pracuje na podkladech k uvedení
honitby do souladu se zákonem (zpřesnění majetkové držby,
zpřesnění výměr parcel, upřesnění celkové výměry honitby
apod.) v květnu 2003 je honitba Městským úřadem Nový Jičín
opět schválena.
I přes soustavnou péči, která je ze strany MS Hodslavice zvěři
věnována, nejsou její početní stavy v honitbě na dřívější výši.
Členové MS vynaložili v posledních letech mnoho úsilí na
zlepšení úživnosti honitby. Každoročně je prováděna obnova
krytin pro zvěř- výsadba stromů a keřů, byla založena a jsou
obhospodařována políčka s potravou pro zvěř, nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na zajištění krmiva pro zimní
období.
Dobré početní stavy jsou u zvěře srnčí, u zvěře zaječí je její
lov omezen na minimum, u bažantů bylo přistoupeno k vypouštění uměle odchovaných jedinců. Koroptev se v honitbě
prakticky nevyskytuje, honitbou migruje zvěř jelení a černá.
Od roku 2007 využívají členové MS k realizaci krajinotvorných programů dotačních titulů MŽP ČR a dotací KU Ostrava
na myslivecké činnosti v honitbě (provozování políček pro
zvěř, instalace loveckých stanovišť pro dravce, výstavba napaječek pro zvěř, výstavba umělých nor apod.).
V roce 2010 přijat za člena Kramoliš Pavel, Hodslavice 85,
v roce 2011 ing. Holáň Rostislav, Hodslavice 66 a roce 2012
Rýdl Jan, Hodslavice 110
K 1. 4. 2013 má MS Hodslavice 13 členů (12 z Hodslavic,
1 z Mořkova).

USNESENÍ
ze 51. zasedání rady obce konaného
dne 5.3.2013 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) firmu STEMON Holding s.r.o., Ostrava k zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace BOZP při realizaci
staveb „Energetické úspory MŠ Hodslavice“ a „ZŠ Hodslavice –
rekonstrukce sociálního zařízení“,
b) zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
„Energetické úspory MŠ Hodslavice“ a obeslání pěti firem
výzvou na podání cenové nabídky akce „Energetické spory
MŠ Hodslavice“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:		
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce

MVDr. Jiří Křižan

Martin Repta, místostarosta

Ing. Milan Váhala

Ing. Ivo Štefek, TDI

Ing. Jitka Štefková

Miroslav Frýdl

Petr Hub

Josef Kudělka, stavební technik

Ing. Kamil Ondřejík

Ing. Miroslav Šimůnek, projektant
Petra Sladkovská
c) smlouvu na provedení investorské činnosti - podání žádosti o dotaci, provedení výběrového řízení na dodavatele stavby
a administraci projektu Energetické úspory ZŠ Hodslavice s
firmou D. P. R. Management s.r.o. Horní Tošanovice,
d) záměr vypsání veřejné zakázky „Energetické úspory ZŠ
Hodslavice“ a zveřejnění odůvodnění VZ na profilu zadavatele,
e) navýšení počtu pracovních míst na veřejně prospěšné prástrana 2

ce pro Obec Hodslavice o 5 míst a podepsání nové smlouvy
s ÚP v Novém Jičíně na dobu 1 roku,
f ) bezplatné poskytnutí prostor budovy obecního úřadu a
společenské místnosti hasičské zbrojnice pro spolky obce na
členské schůze a valné hromady,
g) pořízení a instalaci zařízení na hlídání vody ve vodojemu
přes GSM komunikátor dle nabídky,
h) napojení nového rodinného domu na parc. č. 55/1 na vodovod v majetku obce na náklady žadatele,
i) uzavření smlouvy na zřízení a vedení účtu obce s Českou
národní bankou.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – předložením návrhu zásad tvorby a využití Fondu financování a obnovy vodovodu – „skupinový vodovod Hodslavice – Straník“ Městu Nový
Jičín k dopracování,
b) Martina Reptu, místostarostu - projednáním výzvy Ing.
Rostislava Holáně, ohledně obcí využívaných částí jeho pozemků (parc.č.1118/4, 1794/13, 1145),
c) komisi pro životní prostředí - vypracováním návrhu variant
zavedení úlev z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ke zvýhodnění ekologického chování
poplatníků.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Hodslavicích 17.4.2013,
c) oznámení o výši plnění škodní události, ke které došlo
22.6.2012.

USNESENÍ
ze 52. zasedání rady obce konaného
dne 19.3.2013 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) zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Františka Palackého Hodslavice“ a obeslání 5 firem výzvou k podání cenové nabídky
a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve
složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová,
starostka obce

Martin Repta,
místostarosta

Mgr. Martina Holubová,
ředitelka ZŚ

Ing. Milan Váhala, radní

Ing. Ivo Štefek, TDI

Ing. Jitka Štefková

Miroslav Frýdl

Petr Hub

Ing. Kamil Ondřejík, radní

MVDr. Jiří Křižan, radní

Josef Kudělka, stavební technik Petr Bartoň, projektant
b) úhradu členských příspěvků na rok 2013 v Místní akční
skupině Lašsko za obec Hodslavice ve výši 5 558 Kč,
c) poskytnutí daru pořadateli akce „Řemeslo má zlaté dno“
Vyšší odborné škole, SOŠ a SOU Kopřivnice na svoz žáků 8. třídy ZŠ Hodslavice na akci ve výši 500 Kč a bezplatné zveřejnění
akce ve zpravodaji,
strana 3

d) zveřejnění nabídky firmy MARANDIS, s.r.o., Bílovec na
zprostředkování nákupu energií na aukci občanům ve zpravodaji a na webu obce,
e) provedení plánovaného čištění vrtu PV1 firmou Lidařík,
s.r.o. Brno dle cenové nabídky z 19.6.2012.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hodslavicích k zajištění nabídek k odprodeji hasičského vozu AVIA a
předložení radě obci k výběru,
b) velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Hodslavice k provedení poptávky na nákup ojetého devítimístného vozidla pro potřeby JSDH a předložení nabídek radě obci.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z minulých zasedání,
b) usnesení valné hromady Místní akční skupiny (MAS) Lašsko ze dne 22.2.2013 a usnesení Rady sdružení MAS Lašsko,
c) zprávu o projektu výstavby „Cyklostezky Nový Jičín –
Hostašovice“ a zvýšení členského příspěvku pro rok 2013 na
řízení svazku „Cyklostezka“,
d) uzavření Mateřské školy v Hodslavicích od 27.6. do
9.8.2013 (4 + 2 týdny z technických důvodů – zateplování a
výměna oken),
e) ředitelské volno na Základní škole Fr. Palackého Hodslavice dne 27.6. a 28.6.2013 (z provozních důvodů),
f ) bere na vědomí právní vyjádření k námitce p. Duksy a jeho
vyrozumění.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Březen za kamna vlezem … o dubnu se raděj nebudu ještě
zmiňovat… Takže nám ta cikánská zima přišla se zpožděním a
na konci měsíce nám nadělila hezkou velikonoční nadílku. Na
OÚ se koncem měsíce zaučovala nová pracovnice, Bc. Lenka
Burianová, která zastoupí na místě pokladní od 2.4. 2013 paní
Evu Davidovou po dobu její mateřské a rodičovské dovolené.
Jinak byl březen ve znamení přípravy realizace projektů na zateplení MŠ, ZŠ a dalších plánovaných a schválených investic a
oprav.
4.3. - schůzka starostky s odborníky (projektantem, energ.
auditorem, projektovým manažerem, stav. technikem OÚ)
k projednání podkladů k veřejné zakázce na zateplení MŠ,
5.3. – zasedala po 51. rada obce viz usnesení výše,
6.3. – na OÚ proběhl audit a přezkoumání hospodaření obce
pracovníky z krajského úřadu, díky kvalitní práci paní ekonomky M. Pavlátové opět bez jakýchkoliv chyb a s pochvalou. Na
MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky. Poté dopracování a podepsání žádosti o
dotaci na zateplení ZŠ,
7.3. – podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ na krajské pracoviště OPŽP v Ostravě,
8.3. – nás mile potěšily návštěvou děti z mateřské školky, více
ve článku paní učitelky Martinkové. Večer proběhla v hasičské
zbrojnici Valná hromada T.J.Sokol Hodslavice.
11.3. - schůzka starostky a stav. technika OÚ k projednání
smluv a technických záležitostí k realizaci projektů na zateplení MŠ a rekonstrukci sociálek v ZŠ s firmou, která bude zajišťovat technický dozor obce na stavbách.
12.3. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo opět jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti starostky,
14.3. - schůzka starostky s odborníky (projektantem, energ.
auditorem, projektovým manažerem a stav. technikem OÚ)
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

k projednání podkladů k veřejné zakázce na zateplení ZŠ,
19.3. – školení matrikářky a starostky k vykonávání a organizaci občansko společenských obřadů a aktů. Odpoledne zasedala po 52. rada obce viz usnesení výše,
21.3. – obhlídka ZŠ projektantem k zateplení – upřesnění
projektu za účasti ředitelky, st. technika a starostky,
22.3. - obhlídka MŠ a ZŠ energetickou auditorkou k získání
podkladů na zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle zákona. Starostka podepsala smlouvu na výkon veřejně prospěšných prací pro 5 pracovníků na Úřadu práce v N.
Jičíně na dobu jednoho roku. Ve škole proběhl velikonoční jarmark, více ve zprávičkách ze školy.

25.3. – proběhlo jednání starostky s firmou Marandis o provedení aukce energií pro občany obce – více v letáku dále a na
webu obce v aktualitách.
26.3. – se místostarosta zúčastnil semináře na Ministerstvu
zemědělství ke komplexním pozemkovým úpravám,
27.3. – další obhlídka ZŠ projektantem k zateplení – upřesnění projektu za účasti ředitelky ZŠ a starostky,
28.3. – starostka a místostarosta poděkovali učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ za práci s dětmi u příležitosti Dne učitelů. Odpoledne proběhlo otevírání a hodnocení pěti nabídek firem na
zateplení MŠ. Výsledky budou uveřejněny na webu obce po
uběhnutí lhůty na odvolání.
29.3. – převzetí vypracovaných průkazů energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ od zpracovatele, průkazy budou dle zákona viditelně umístěny v budovách.

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

K 1. 3. 2013 vykonávají práci na VPP (veřejně prospěšné práce) 4 muži a 1 žena. Hlavní náplní práce zaměstnanců technické správy a pracovníků na VPP bylo, stejně jako v předchozích
měsících, provádění úklidových prací spojených se zimní údržbou komunikací, chodníků a prostranství na katastru obce.
Stejně tak i v měsíci březnu pokračovaly údržbové práce
v objektu základní školy, při renovaci učeben, likvidace nepotřebného inventáře, vyklízení sklepních prostor, prostor skladů u tělocvičny, odvoz nepoužitelného materiálu, výmalba a
nátěrové práce.
Po skácení 3 ks vzrostlých zdravotně poškozených lip v pro-

storu školního hřiště pokračoval úklid větví a kmenů z těchto
prostor spolu s úklidem větví po smýcených lípách u hasičské
zbrojnice. Vyřezány od náletových dřevin byly některé další
obecní komunikace a prostor pláží na přehradě Kacabajka a
taktéž byl proveden výřez nežádoucích dřevin v okolí oplocení bývalé skládky ve Skále. Pomocné práce byly prováděny
při odkalování vodovodního řádu. Na několika místech bylo
provedeno zpevnění stanovišť pod sběrnými nádobami na bioodpad instalací podkladových panelů.

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

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
!!! Změna termínu z důvodu nepříznivého počasí !!!
Vážení spoluobčané, z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek byl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu přesunut na sobotu 18.května 2013.
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
Svoz komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, že od 1.4.2013 mohou být na sběrných nádobách (popelnicích) umístěny pouze samolepky na
rok 2013 ( růžová barva) a všechny ostatní samolepky musí
být odstraněny. Umístění samolepek z minulých let je důvodem neprovedení vývozu sběrné nádoby svozovou firmou.
Sběr železného odpadu
Upozorňujeme občany, že i nadále je možno v prostorách u
OU odkládat železný odpad. Sběrný kontejner, který sloužil
k tomuto sběru byl z důvodů častých krádeží železného šrotu
z prostor dvoru odstraněn. Železný odpad je možno odkládat
vedle velkoobjemového kontejneru u vjezdu do dvora OU odkud je uschován a následně odvážen do sběrny.
Sběr polystyrénu
Stejně tak je možno odkládat u velkoobjemového kontejneru nepotřebný odpadový polystyrén. Obec uzavřela dohodu
s firmou Ekocell CZ z Kunína, která následně tento druh odpadu zpracovává. Polystyrén je soustřeďován do sběrných pytlů
a poté odvážen.
Sběr nápojového kartonu
Po dohodě se společnosti Sita CZ, která zajišťuje pro naší
obec svoz tříděného a komunálního odpadu a společností
Ekokom, která provádí celorepublikově zpětný odběr obalových materiálů, jsme přistoupili i v naší obci ke sběru komodity nápojový karton. Sběr je prováděn do speciálních pytlů,
které si mohou všichni občané bezplatně vyzvednout na OU,
popřípadě telefonicky či e-mailem objednat a sběrné pytle jim
budou doručeny do domácností. V případě naplnění pytlů je
možno tyto vždy v neděli zavázané odložit na sběrná stanoviště na separovaný odpad rozmístěná po obci (kontejnery na
sklo, plasty a papír). Jejich svoz je prováděn v pondělí ráno.
V pytlích nesmí být umístěn jiný druh odpadu než nápojový
karton (patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin)

Zveme Vás na 16. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
ve čtvrtek 25.4.2013 v 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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Pořádáno pod záštitou Obce Hodslavice

SPOLUOBČANÉ

zapojte se do elektronické aukce na nákup elektrické energie a
zemního plynu a ušetřete !
Chcete nižší ceny elektrické energie a zemního plynu pro Vaši domácnost? Pojďte

do společného nákupu energií! Čím více se nás nyní zapojí, tím výhodnější ceny
můžeme získat. Očekávaným přínosem je Vaše úspora nákladů za silovou
elektřinu a zemní plyn ve výši 10-20%.

Garantujeme Vám:
 žádné předčasné závazky
 smlouvu můžete uzavřít až po ukončení aukce a stanovení ceny
 neměnnou cenu po celou dobu trvání smlouvy
 žádné skryté poplatky a neúměrné sankce ve smlouvě
 vyřízení veškeré administrativy
 žádné poplatky za zprostředkování


smlouvu na dobu určitou - 24 měsíců

A co je zapotřebí? Přinést Vaši SOUČASNOU SMLOUVU s dodavatelem elektrické
energie a zemního plynu (včetně všech dokladů a obchodních podmínek) a ROČNÍ
VYÚČTOVÁNÍ

Vaší spotřeby elektrické energie a zemního plynu na kontaktní místo

v pátek

12. 4. 2013 od 9 do 17 hod. nebo

v sobotu

13. 4. 2013 od 9 do 15 hod.

Kontaktní místo:
Obecní úřad Hodslavice, 1. patro, zasedací místnost
Kontaktní osoba: Bc. Eva Anders
Email: obchod@marandis.cz
Tel. 777 344 341
!!! Podklady a vyplněnou a podepsanou žádost o účast lze zaslat i elektronicky na výše
uvedený e-mail (formulář naleznete na www.hodslavice.cz v aktualitách) !!!
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Svoz bioodpadu v roce 2013
Stejně jako v předchozích létech i v roce 2013 bude v naší
obci probíhat svoz bioodpadu. Sběrná stanoviště budou na
stejných lokalitách jako v roce 2012. Rozmístění sběrných nádob na stanoviště bude provedeno v pátek 19.4.2013, první
vývoz bude proveden ve středu 24.4.2013. V průběhu roku
2012 a března 2013 došlo ke zpevnění sběrných stanovišť
instalací podkladových panelů, které by měly zamezit poškozování sběrných nádob. Je zakázáno při plnění nádob jejich
přemisťování a odkládání jiného druhu odpadu ,než na který
jsou nádoby určeny.
I v letošním roce budou provedeny mimořádné svozy bioodpadu. Všechny termíny mimořádných svozů bioodpadu
budou vyhlášeny před jejich konáním místním rozhlasem a
zveřejněny na webu obce.

Zprávičky ze školičky…
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

V pátek 8. března se předškolní děti MŠ vydaly na návštěvu
obecního úřadu. Proč právě teď ? Protože se věnujeme tématu „naše vesnice“. Přivítala nás paní starostka Pavla Adamcová.
Poděkovala dětem za výtvarné práce, které donesly a které budou vystaveny na OÚ. Seznámila děti s knihovnou, kde si děti
prohlížely regály s knihami.

Očkování psů
M V D r. J i ř í K ř i ž a n

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v úterý 23. dubna
2013:
ve dvoře č. p. 75 (u MVDr. Křižana) v době od 16 do 17 hodin,
na dolním konci obce u zastávky od 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodítku a mít náhubek.

Aktuality z práce členů Klubu důchodců
L i b u š e C z y ž ová

Pokračujeme v setkávání při ručních pracích vždy v úterý ve
14 hod. v klubovně.
Nově zkoušíme obnovovat naše znalosti cizích jazyků. Němčina se koná v úterý ve 13 hod.
V sobotu 22.3.2013 se členové výboru zúčastnili okresního
setkání klubů seniorů v Sedlnicích.
Akce se zúčastnilo sedm klubů a naši zástupci úspěšně reprezentovali písničkami – parodiemi na aktuální témata naší
současnosti. Vystoupení mělo velmi dobrou úroveň a bylo
mile přijato.
Děkujeme účinkujícím za reprezentaci a paní Jackové a všem
účastníkům za přípravu.

Pak jsme viděli kancelář paní starostky a pak nám taky ukázala obřadní síň. Děti si ji hned vyzkoušely a proběhly rovnou
2 svatby. Ondra se „oženil“ s Verunkou a Radek s Haničkou. Pak
jsme se rozloučili s paní starostkou a v přízemí jsme se podívali
do kanceláří paní matrikářky a paní účetní. Seznámili jsme se s
prací všech zaměstnanců obecního úřadu a taky jsme dostali
výborné bonbonky. Děkujeme všem na obecním úřadu, že se
nám tak hezky věnovali.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Viktor Petrskovský

6. března jsme přivítali do páté třídy novou žákyni Meggi Miriam Vítkovou, která do naší školy přešla ze ZŠ Komenského
Nový Jičín.
Březen - měsíc knihy. Pod tímto známým heslem se žáci ZŠ
Hodslavice vydali 12. března do místní knihovny. Jejich učitelé
a paní knihovnice Sulovská, které touto cestou děkujeme za
její čas a ochotu, si pro ně připravili krátké povídání o knihách a
knihovnách. Žáci si rovněž mohli knihovnu prohlédnout, a pokud je nějaká kniha zaujala, měli možnost do ní nakouknout.

Zveme všechny naše členy na tradiční akci vítání jara.
Zábava s programem se koná v pátek 19.4.2013
v 15 hodin ve Společenském domě v Hodslavicích.
K tanci a poslechu hraje J. Wagner, občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné.
Výbor Klubu důchodců
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013
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Ti, kteří měli zájem, se ihned přihlásili a stali se řádnými čtenáři
hodslavské knihovny. Většina žáků si v průběhu návštěvy nějakou tu knihu vždy vybrala a se zájmem si ji prohlížela, nebo
četla. Věřme tedy, že knihám v naší uspěchané době ještě stále
neodzvonilo.
14. března reprezentovali naši školu v okresním kole Zeměpisné olympiády Libor Kudělka ze 7. třídy a Ondřej Horák
z 8. třídy.
Ve třetím březnovém týdnu žáci hlasovali v anketě „Top 5
pití“, ve které si měli vybrat pět nejoblíbenějších nápojů. 1.
místo získal džus multivitamin, 2. místo džus jahoda, 3. a 4.
místo džus pomeranč a malina, 5. místo 100% džus.
V pátek 22. března se v ZŠ Hodslavice konal velikonoční
jarmark. Přestože počasí svým charakterem stále připomíná
zimu, jinak tomu bylo v naší škole. Ze všech stran dýchalo na
návštěvníky jaro. O to se zasloužili žáci pod vedením jejich
učitelů, kteří nejenže vyzdobili celou školu, ale také si (tentokrát ve školní jídelně)pro všechny rodiče, prarodiče a známé
připravili spoustu překrásných výrobků se symboly jara a blížících se Velikonoc, jimiž si mohli vyzdobit své domovy. Ti, kteří
již měli nakoupeno, si mohli odpočinout a osvěžit se u občerstvení, které nachystali naši deváťáci. Jsme rádi, že na jarmark
zavítalo mnoho místních i vzdálenějších občanů a doufáme,
že se jim líbil.

27. března si žáci čtvrté třídy připravili tradiční vysílání rádia
Školík.
28. března se slaví Den učitelů a při té příležitosti zavítali do
naší školy paní starostka s panem místostarostou, aby nám popřáli hodně pracovních úspěchů.
28. a 29. března si děti užívaly velikonočních prázdnin.
Záchranně branné plavání - Mgr. Alena Kulíšková
Jako v minulých letech i letos proběhlo záchranně branné
plavání žáků 5. - 7. třídy.
Žáci měli možnost plavecké dovednosti, které získali během
výuky základního plavání v 1. -4. třídě, zdokonalit a rozšířit o
prvky záchrany tonoucího, plavání pod vodou, lovení předmětů a jiných. Také si procvičovali umělé dýchání a nepřímou
masáž srdce na digitálních resuscitačních figurínách.
Testování rychlosti při plavání volným způsobem na 50 m absolvovalo 35 žáků. Je smutné, že 8 žáků tento úsek nedoplavalo vůbec. Nejrychlejšími plavci byli Adam Faluši 56,1s a Jana
Marková časem 57,1s z 5. třídy, Václav Kudělka 1:00,48min a Michaela Štamberská nejrychlejším časem ze všech plavců 45,6s
z 6. třídy a Martin Rýdl 45,57s a Kristýna Čípová 1:09,9min ze
7. třídy.
Při vytrvalostním plavání na 10 minut podle hodnocení plavecké školy je za plavce považován ten, kdo v časovém limistrana 7

tu uplave bez přerušení alespoň 200m. V této kategorii bylo
úspěšných pouze 25 žáků z 34 testovaných.
Nejlepšího výkonu dosáhli Adam Faluši a Ondřej Kašpárek
z 5. třídy a Míša Štamberská z 6. třídy, kteří uplavali 450 m.
Plavání je důležitá součást života, stále více dětí s rodiči jezdí na dovolenou k moři, na zahradách máme bazény, děti se
koupou ve volné přírodě, proto je důležité, aby tato dovednost byla procvičována, prohlubována a nebyla podceňována,
neboť při ní může být ohrožena nejen naše bezpečnost, ale i
život.
Chemie - žádná věda! - Mgr. Hana Horáková
Víte, jak si doma vyčistit starý stříbrný šperk nebo jak si podomácku vyrobit svou sopku? Tak na to se můžete zeptat nejen
deváťáků, ale i našich druháků, třeťáků a čtvrťáků. Ve středu
27. 3. je starší spolužáci seznámili se zajímavými chemickými
pokusy. Žáci objevovali tajemství starých alchymistů – tajné
písmo, zjistili, že z květináčů nerostou jen květiny, ale také tajemné ruce a že výroba lávové lampy není vlastně žádná věda.
A protože si deváťáci své pokusy připravili zodpovědně, práce
je bavila a výsledky jejich snažení byly velmi kladně ohodnoceny.

Velikonoce na zámku - Mgr. Renata Pernická
Ve středu 27. 3. se 6. a 7. třída zúčastnila lektorského programu s názvem Velikonoce na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Žáci si znovu připomněli, proč a kdy se slaví Velikonoce,
zhlédli slavnostní liturgická roucha a navštívili velikonoční výstavu. Radost jim určitě udělala vlastnoručně pletená pomlázka z osmi a jedenácti prutů, kterou se všichni měli možnost
naučit. Na závěr jsme navštívili historickou expozici s výkladem o životě na zámku. S krásně vyzdobeným zámkem jarní
květenou jsme se jen neradi rozloučili.
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Škola volá 2. část - Mgr. Hana Horáková
Ve čtvrtek 28. března přišli naši předškoláci opět do školy,
aby propluli dalším dobrodružstvím napříč školou. Zopakovali
si pohybovou básničku, přivítali sluníčko a geometrické tvary
si zopakovali na jarní a velikonoční přírodě. Jak se jim to povedlo, předvedou na společném setkání s rodiči.

Muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

13.4

16:00 FK Hodslavice

Ženklava

:

20.4

16:00 Vlčovice - Mniši B

FK Hodslavice

:

27.4

16:00 FK Hodslavice

Troj. - Bystré

:

5.5

10:15 Žilina

FK Hodslavice

:

11.5

16:00 FK Hodslavice

Lubina

:

19.5

16:30 Rybí

FK Hodslavice

:

25.5

17:00 Mořkov B

FK Hodslavice

:

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

:

27.4

14:00 Hostašovice

FK Hodslavice

:

1.5

10:00 FK Hodslavice

Nový Jičín

:

5.5

10:30 FK Hodslavice

Skotnice

:

Ondřej Kudělka

8.5

10:00 FK Hodslavice

Bernartice n. O.

:

Vážení sportovní fanoušci,
již je tady duben, a to znamená, že do prvního mistrovského
utkání chybí několik dní a několik hodin. Období zimní přípravy skončilo a opět se pomalu roztáčí kolotoč zápasu, do
kterého zasáhnou obě naše mužstva. Muži i žáci se poctivě v
zimní přestávce připravovali. Věříme, že v této jarní sezóně se
dočkáme daleko lepších výsledků. K prvnímu zápasu nastoupí
muži doma v sobotu 13. dubna, kdy od 16:00 přivítají celek z
Ženklavy, který je po podzimní části na sedmém místě. Žáci
odehrají svůj první zápas taktéž na domácím hřišti, a to v neděli 21. dubna, kde od 10:00 přivítají mužstvo ze Starého Jičína. Doufáme, že nás přijdete podpořit a také vytvořit dobrou
atmosféru, jak si to fotbal zaslouží.

10.5

16:30 Bernartice n. O.

FK Hodslavice

:

17.5

17:15 Nový Jičín

FK Hodslavice

:

26.5

10:00 FK Hodslavice

Bernartice n. O.

:

29.5

17:00 Skotnice

FK Hodslavice

:

9.6

10:00 FK Hodslavice

Hostašovice

:

13.6

17:00 Starý Jičín

FK Hodslavice

:

FK Hodslavice

T. J. SOKOL Hodslavice
pořádá

WELLNESS VÍKEND

Více informací naleznete na internetových stránkách
http://www.fotbal-hodslavice.webnode.cz/

Cena zahrnuje:

2 x ubytování v bungalovech

stravování formou polopenze

1 x částečná masáž

1 x bylinková koupel

využívání vnitřního vyhřívaného bazénu a vířivky

cvičení pod vedením zkušených cvičitelek
( např. zdravotní cvičení, retro tance, cvičení
s tyčemi, aqua aerobic a další ... )

Více o nabídce hotelu Sepetná na www.sepetna.cz
Závazné přihlášky a zálohu 1000 Kč přijímá do
31. 5. 2013

horský hotel SEPETNÁ – Ostravice

v termínu 4. - 6. 10. 2013
cena:

člen T. J. Sokol Hodslavice
ostatní

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

Dana Kudělková

- daakudelkova@centrum.cz
- tel. 732 275 179
Růžena Holeňová - ruzena.holenova@seznam.cz
- tel.737 467 130

1900 Kč
2050 Kč
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v pátek 26.4.2013 od 18 hodin
na hřišti T.J. Sokol Hodslavice ….

Připraveny jsou soutěže pro děti

Po 19. hodině zapálení ohně
a upálení čarodějnice
opékání buřtů a
HUDBA, NEJEN K POSLECHU J
všechny - bez omezení věku - zvou pořadatelé
T.J. Sokol Hodslavice
… buřty a občerstvení pro děti
i DOSPĚLÉ zajištěno! …
............................................

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

spol. s r.o.

Hřbitovní 74a, Nový Jičín

tel. 605925932 Mlčoch L.
pevná linka 556709032 , www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz





výroba pomníků, rámů, krycích desek dle přání a představ zákazníka, betonování základů
sekání, barvení, stříbření a zlacení písma, rytí portrétů, řezání, leštění kamene
prodej náhrobních doplňků (svítidel, váz, křížků a pod.)
žulové parapety, schody, krby, pracovní kuchyňské desky, grilovací desky a další práce

NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE

JARNÍ SLEVA 20%

PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové
ovládání. Typizovaná i na míru. Dodáváme
také vstupní DVEŘE do účelových prostor.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

Prodej, doprava materiálu, montáže.
Pletivové ploty, kované, Panely svařované
z ocel. prutů, lesnická, chovatelská pletiva.
Při objednávce montáže sleva 30% na naše
okrasné dřeviny.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
od 10 Kč/kus. Množstevní slevy.

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky.

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
Chovejte KŘEPELKY: Líhně, klece, krmivo.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz

%
Navštivte naši provozovnu se zkušenými pracovníky a porovnejte ceny, kvalitu, sortiment zboží. Kvalitní služby zde
poskytujeme už více jak 35 let. Bezplatně poradíme přímo na hřbitově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli,

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ
KLEMPÍŘSKÉ,
POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ
PRÁCE.
KONTAKT: ROMAN KŘÍŽEK
VEŘOVICE 644
TEL.: 777 233 255
krizekr@seznam.cz
www.krizek-strechy.cz
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Stavba

Tvárnice, cementy, betony, malty, lepidla, izolace, omítky, fasády, zateplení, pěny, nářadí, pásky.
Dům

Obklady a dlažby, lepidla, spárovací hmoty, silikony, čističe, balkóny, barvy, pásky, fólie, štětce.
Zahrada

Zámkové dlažby, ploty, zahradní architektura, krby, lavičky, obrubníky, pytlované betony, hnojiva, mulčovací
kůra, substráty, nářadí.
V budově Art Betonu
(areál bývalého ZD Mořkov),
Životice u Nového Jičína 108
tel: 556 857 079,
mob: 605 703 497, 603 480 895,
mail: artbeton@tiscali.cz

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

u objednávek do 30.4. žulový materiál
za loňské ceny a navíc 20% sleva
na kamenické práce!!!
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K R E J Č O V S T V Í
ZDEŇKA KRESTOVÁ

nabízí opravy oděvů + zakázkové šití
v Obecním domě čp. 161 (od 1.8.2012).
Provozní doba
Po – Pá 10.00 až 16.00 hodin
Lze se domluvit
i mimo provozní dobu
na tel. č. 777 287 778.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v dubnu 2013:
55 let Jaroslav Bartoň
60 let Zdeněk Kramoliš
65 let Miloslav Erle
70 let Věra Fialková • Marie Krumpolcová
75 let Marta Cyrusová
80 let František Hasalík
85 let Zdeňka Rýdlová • Drahoslava Doubravská
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V březnu se narodila Vendula Dvořáková. Vítáme narozené
dítě do svazku naší obce a přejeme mu mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

autor: Matúš Makovic, ZŠ

V březnu jsme se rozloučili s Janem Neumannem.
„Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.“
NAPOLEON BONAPARTE
Za „toto nenahraditelné dílo“ chceme všem maminkám poděkovat a malou kytičkou uvázanou z básniček a písniček dětmi z mateřské i základní školy poblahopřát ke Dni matek.
Malá oslava se uskuteční v neděli 12. května od 14 hodin ve společenském domě.
Všechny maminky i babičky jsou srdečně zvány.
Komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................

www.degast-moravia.cz

Certifikovaný kontaktní zateplovací systém
ETICS s izolantem EPS70F tl. 10cm, lepící
tmel, Vertex 117, stěrkovací tmel, silikonová
omítka probarvená 1,5mm zrnitá
uvedené ceny jsou včetně DPH * ceny jsou platné na skladové zboží při platbě v hotovosti do 30.6.2013 * slevy z akcí se nesčítají * chyba tisku vyhrazena
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