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ÚVODNÍ SLOVO
Historie a současnost spolku včelařů
Ru d o l f J e d l i t s c h ka , p ř e d s e d a Č S V, o. s. ZO H o d s l a v i ce

V

ážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám v krátkosti připomenout založení
spolku včelařů v Hodslavicích.
Po dohodě mezi obcemi Hodslavice, Hostašovice a Straník
byl založen včelařský spolek 6.11.1949. Zakladatelem byl přítel Josef Neradil – Hodslavice 339, Alois Horák – Hostašovice
160 a Josef Dorotík – Hostašovice 80. Na zakládající schůzi

bylo přítomno 27 členů z počtu 54 členů. Předtím byli včelaři
organizovaní ve včelařském spolku Mořkov. Pro vzdálenost a
špatnou dostupnost včelaři málo navštěvovali schůze spolku.
Hned v počátku včelařský spolek v Hodslavicích dobře pracoval a tento trend se daří udržet i do dnešních dnů. Za celé období se vystřídalo několik předsedů. Byli to tito předsedové:
Josef Neradil z Hodslavic do roku 1962, Josef Pavlík ze Straníku
do roku 1970, opět Josef Neradil do roku 1974, Josef Kramoliš
z Hodslavic do roku 1981, Václav Kuska z Hodslavic do roku
1990, Ondřej Býma z Hodslavic do roku 1994, opět Václav
Kuska do roku 2010, Rudolf Jedlitschka z Hodslavic vykonává
předsedu doposud. V roce 1978 jsme přijali do naší základní
organizace včelaře z katastrálního území Bludovice. K dnešnímu dni má základní organizace celkem 54 členů s počtem

472 včelstev. Hodslavice mají 20 včelařů s počtem včelstev
196, Hostašovice mají 10 včelařů s počtem včelstev 82, Straník
má 16 včelařů s počtem včelstev 161, Bludovice mají 7 včelařů s počtem včelstev 33. Jednoho včelaře máme bez včelstev
z obvodu Bludovice. V posledních létech mají včelaři přidanou
práci s tlumením včelí nákazy varroázy. Tato nákaza včel se
rozšířila po celém území naší republiky i v sousedních zemích.
Díky disciplinovanosti našich včelařů se nám tuto nákazu
daří udržet v přijatelných mezích. Léčení se začíná provádět
po vytáčení medu v měsíci červenci vkládáním formidolových
desek, ostatní léčení se začíná koncem měsíce října a pokračuje i v prosinci. V naší organizaci provádíme léčení aerosolem

3x. Zároveň se kolem naší organizace začíná objevovat další
včelí nákaza, mor včelího plodu. Takto napadená včelstva se
převážně musí zlikvidovat, poněvadž se tato nemoc nedá léčit. Léčiva, která se používají, jsou neškodná. Pevně věříme, že
se tato nemoc na naše katastrální území nedostane dodržováním veterinárních předpisů a ostražitostí včelařů. Členové

naší základní organizace jsou: Jedlitschka Rudolf, Bartoň Jan,
Kudělka Radek, Kurowski Antonín, ing. Jedlitschka Aleš, Toman Jan 201, ing. Bartoň Jiří, Číp Martin, ing. Bartoň Jaroslav,
Dohnal Zdeněk, Dohnalová Šárka, Lunetek Jan, Keller Václav,
Rýdl Jan, ing. Zámečník Jan, Kuska Václav, David Jiří, Kocián
Miroslav, Macíček Pavel, Kladiva Pavel.
Letošní rok stejně jako loňský je velice nepříznivý pro naše
včely, přesto v měsíci červenci byla snůška. Med je k dostání
od 110-120Kč. Proto spoluobčané nebudou trpět nedostatkem medu u včelařů.
Kdo se chce dozvědět více o naší ZO, může navštívit naše webové stránky: www.csvzohodslavice.unas.cz.

USNESENÍ
ze 63. zasedání rady obce konaného
dne 3.9.2013 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 od Ing. Světlany Kravčenkové,
Ostrava na „Přípravu energeticky úsporných projektů řešených
metodou EPC pro obec Hodslavice“,
b) pronájem pozemku parc. č. 133/1 o výměře 7725 m2 v k.ú.
Hodslavice (část fotbalového hřiště) občanskému sdružení FK
Hodslavice o.s. k provozování sportovní činnosti a společenské
činnosti spojené se sportovní činností,
c) dodatek č. 2 nájemní smlouvy s FK Hodslavice o.s. dle přílohy,
d) opatření ke snížení hluku na dětském hřišti na dolním
konci: doplnění provozního řádu, změnu orientace hlavního
hracího prvku a zřízení protihlukové stěny (živý plot apod.)
a pověřuje místostarostu provedením opatření,
e) připojení budovy na parc. č. 1076 v k.ú. Hodslavice na veřejný vodovod dle podmínek správce vodovodu.
II. Rada obce pověřuje
a) sociální komisi zajištěním seznamu oceněných dobrovolných dárců krve v obci a jeho zveřejněním s poděkováním ve
zpravodaji 1x ročně.
III. Rada obce bere na vědomí
a) průběžné plnění úkolů.

USNESENÍ
ze 64. zasedání rady obce konaného
dne 18.9.2013 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) jako nejvýhodnější nabídku ve veřejné zakázce „Hodslavice-posilové zdroje pro obec – hydrogeologický průzkum“
nabídku uchazeče UNIGEO a.s. Ostrava, s výší celkové nabídkové ceny 996 631 Kč včetně DPH,
b) vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v budově
obecního domu čp. 161.
II. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
/
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
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b) posouzení a hodnocení nabídek z 11.9.2013 veřejné zakázky „Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec – hydrogeologický průzkum“.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Září – v ZŠ i MŠ jsme přivítali nové školáčky a předškoláky do
hezky barevných budov. Pokračovaly práce na fasádě, zařízení
a okolí školy.
2.9. proběhlo výběrové řízení na dodavatele průzkumných
vrtů na posilové zdroje pitné vody pro Hodslavice,
3. 9. proběhlo 63. zasedání rady obce (viz usnesení výše),
4.9. starostka se zúčastnila slavnostního zahájení školního
roku tentokrát, kvůli stavebním pracem ve škole, netradičně
ve společenském domě a spolu s celým učitelským sborem
přivítala nové prvňáčky i nové učitele školy,

6.- 9.9. proběhl další mimořádný svoz bioodpadu z několika
stanovišť v obci
8.9. se v evangelickém kostele konalo setkání ke 200. výročí
položení základního kamene kostela s bohoslužbou a bohatým programem,
9.9. se starostka zúčastnil dalšího jednání Svazku obcí Cyklostezka na MěÚ N.Jičín – projednání dokončení prací na odstranění výhybky na Domorazu,
11.9. proběhlo další zasedání výběrové komise na dodavatele průzkumných vrtů na posilové zdroje pitné vody pro Hodslavice,
12.9. kontrolní den na stavebních pracích objektu ZŠ,
16.9. proběhla informační schůzka k e-aukcím energií v hasičské zbrojnici,
18. – 19.9. bylo otevřeno kontaktní místo na OÚ pro zájemce
o zapojení do e-aukce energií.
18.9. Rada obce po 64. zasedla ke svému jednání, usnesení
výše ve zpravodaji,
19.9. další kontrolní den na stavbě ZŠ,
24.9. proběhlo za účasti starostky zasedání Rady MAS Lašsko
ve Štramberku, odpoledne starostka jednala se zástupci firmy
Milimex o provedení víceprací na škole.
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Technická správa hlásí
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V měsíci září byly pracovníky technické správy obce a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce prováděny
práce při údržbě zelených ploch v majetku obce, v prostoru
pohřebišť a v okolí úpravny vody a v okolí vrtů ve Straníku.
V době nepříznivého počasí byly prováděny úklidové práce
v objektech obce a prostorách zázemí technické správy. Proveden byl taktéž sběr odpadků v okolí státní silnice a obecních
komunikací v obci. Pomocné práce byly prováděny při drobných opravách při správě obecního vodovodu.
Po provedení stavebních prací byl dodělán ořez keřů v zahradě mateřské školky.
V průběhu celého měsíce pracovali 4 pracovníci při pomocných pracích souvisejících s výměnou oken a zateplení základní školy (stěhování inventáře, výmalba prostor, úklidové práce
apod.).

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Mgr. Pavla Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

Starostka obce H o d s l a v i c e podle § 15 odst. 1 zák. č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční :
- v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 26. října 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
okrsek č. 1 (pro celou obec jeden okrsek), místnost pro hlasování je v ZŠ Fr. Palackého a MŠ Hodslavice čp. 300 (učebna
v přízemí).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ D istribu ce, a . s. , p ra cov i š tě O s t ra va

ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie:
- PRO ČÁST OBCE HODSLAVICE dne 21.10. 2013 od 7:15 do
19:00 hod. – šrafovaná část na mapce níže.
- PRO CELOU OBEC HODSLAVICE dne 28.10. 2013 od 7:15 do
19:00 hod

strana 3

Přijďte si zasadit svůj strom !
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta o b ce

Obec Hodslavice ve spolupráci s obcí Hostašovice Vás zve
na výsadbu ovocného stromořadí k Vítkovu kříži u Hostašovic. Výsadba proběhne ve čtvrtek 24.10.2013 od 15,00 hod
se srazem u Vítkova kříže poblíž Hostašovic. Vysazeno bude
125 ks ovocných dřevin starých odrůd. Na výsadbu získala
obec dotaci ve výši 100% nákladů z dotačního programu MŽP
ČR.
Přijďte pobýt ve veselé společnosti, přiložit ruku k smysluplnému dílu a mít radost ze společné práce a následně i nějaké
to jablíčko v letech příštích….
Připraveno je občerstvení a srnčí guláš !

Pozvání na brigádu
J o s e f H r o m á d ka

Místní organizace rybářského svazu v Novém Jičíně zve
všechny hodslavské rybáře (mající zde trvalý pobyt) na brigádu, která se koná v sobotu dne 19. října 2013. Sraz účastníků
v 7.00 hodin na Kacabaji.
Vezměte s sebou vhodné oblečení a nářadí (rybářské boty,
motorovou pilu, křovinořez apod.). Bude prováděn výřez dřevin a úklid přehrady.
V případě nepříznivého počasí se brigáda odkládá na 26. října 2013.
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Sbírka použitého ošacení
D i a ko n i e B r o u m ov

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře

V lednu beseda pro rodiče předškoláků na téma školní zralost a
zápis budoucích prvňáčků do základní školy. V únoru maškarní karneval, v březnu vítání jara s písničkou a v dubnu předvelikonoční tvoření. V květnu oslavíme Den matek vystoupením
dětí a v červnu se rozloučíme s předškoláky na školní zahradě.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
v pátek 18. října 2013 v době od 15.00 do 19.00 hodin ve
Společenském domě v Hodslavicích.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme::
224 316 800, 224 317 203, www: diakoniebroumov.org

Zprávičky ze školičky…
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Právě končí první měsíc provozu v opravené budově mateřské školy. Nová okna dobře těsní, žaluzie plní svůj účel a zateplení budovy šetří plyn a tím i rozpočet školy.
V tomto školním roce jsou v provozu 3 třídy a to Veverky,
Kuřátka a Berušky a v nich celkem 71 dětí.

Děti mohou navštěvovat několik kroužků. Je to kroužek keramický, kroužek hry na flétnu, angličtina a dětská zumba. Pro
předškoláky máme připraveny nadstandardní činnosti, které
prohloubí jejich připravenost na školu.
Mateřská škola není jen místem k setkávání dětí, ale hlavně
má nezastupitelný význam ve vytváření osobnosti dítěte, jeho
začleňování do společnosti a vzniku návyků důležitých pro
jeho další život. Naše mateřská škola vytváří pro hodslavské
děti i děti z okolních měst a obcí velmi dobré podmínky.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Gabriela Mičková

Pro děti a rodiče chystáme každý měsíc společnou akci. V říjnu to bude už tradiční podzimní hledání pokladu, v listopadu výroba adventních věnců, v prosinci předvánoční besídka.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU - Mgr. Gabriela Mičková
Letošní zahájení školního roku proběhlo 4. 9. 2013 ve společenském domě. Paní ředitelka všechny žáky, přítomné rodiče
prvňáčků a učitele pozdravila, představila nové pedagogy a
také nově příchozí žáky. Úspěšný školní rok popřála také paní
starostka a deváťáci tradičně přivítali nové prvňáčky.
Adaptační kurz 5. třídy - Bc. Kateřina Hubeňáková
Ve dnech 22. až 24. září byla celá pátá třída na adaptačním
pobytu na Kletné. Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit, které měly za cíl podpořit pozitivní vztahy mezi spolužáky, vzájemnou komunikaci a spolupráci a také poznání sama sebe.
Troufám si mluvit za celou třídu, že děti byly z adaptačního
pobytu doslova nadšené - a nejen děti, ale i já a celý organizační tým.
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3. třída - den jazyků

zahájení školního roku
A jak to „vidí“ Danka a Naty Pechovy, Bára Bartoňová a Magda
Churavá?
ADAPŤÁK
Na adapťáku jsme byly, Terky nás toho hodně naučily.
Byly tam dobré obědy, ráno jsme se flákaly.
V golfu jsme do jamek míčky házely, potom jsme v dostihách
na koně sázely.
Básničky jsme si moc nepamatovaly a věže nám nakonec na
nohy popadaly.
Poslední večer jsme casino měly, ruletu, Black Jack a kostky
jsme hrály.
Nakonec jsme se loučily a všechny jsme ohromily.
PS: Do školy jsme se (vůbec) netěšily. J

Navštivili jsme nejmodernější automobilku v Evropě!
- Mgr. Pernická Renata
Dne 24.9.2013 navštívila 9. třída spolu s Mgr. Renatou Pernickou v rámci volby povolání automobilku Hyundai v Nošovicích. Exkurze byla velice zajímavá, vláčkem jsme projeli skoro
všechny provozní haly závodu, a měli se tak možnost seznámit
s výrobou automobilů. Poté jsme si ještě prohlédli i pivovar
Radegast. I přes špatné počasí se exkurze, na kterou s námi vy-

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

24. 10. 2013
8.30 – 17.00 hodin

Těšíme se na Vás.
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razili i deváťáci z Mořkova, vydařila.
SBĚR PAPÍRU POKRAČUJE! - Mgr. Gabriela Mičková
Sběr papíru pokračuje i letos. Od 7. 10. 2013 každé pondělí
v prostorách dílen / průjezd dveře vpravo/ je možno odevzdat
svázaný a podepsaný papír v době od 7.00 – 7.25 hodin.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům naší základní i mateřské školy, kteří po rekonstrukcích obou
budov zvládli ve velice krátkém čase připravit vnitřní prostory pro další vzdělávání. Velice si vážím jejich přístupu
a těším se na spolupráci v tomto školním roce. Také děkuji
za vykonanou práci ve školních prostorách pracovníkům
obecního úřadu.
Mgr. Martina Holubová
Naše uznání a dík patří paní učitelce
Mgr. Evě Hegarové,
která byla za bezpříspěvkové odběry krve
vyznamenána bronzovou medailí
prof. MUDr. J. Janského.
Mgr. Martina Holubová

záhadách, zprávách o počasí a sportu a krimi zpravodajství,
protkaném vyšperkovanými reklamami, s letošním táborem
rozloučili, většina přítomných měla, soudě podle jejich výrazu,
jasno.
Teď, měsíc po táboře, se vodní hladina pomalu uklidňuje.
Už tušíme, které parádní hlášky naprosto zlidoví. Už také bezpečně víme, jakou tvůrčí sílu má mladý člověk, když mu dáte
prostor a trochu podáte ruku. A už nám při těch vědrech táborových vzpomínek, kterými nás holky a kluci neustále a bez
přestání zásobují, hlava netřeští. Už vzpomínáme taky.

Kamera jede!
Fra ntišek H a s a l í k , S H M H o d s l a v i ce

V týdnu od čtrnáctého
do devatenáctého července se v Hodoňovicích
u Frýdku Místku pohybovalo víc herců, režisérů,
maskérů, klapek, střihačů
a kameramanů než v Hollywoodu.
Téma letošního tábora
SHM Hodslavice se celé
točilo okolo natáčení.
Úvodní dva dny se budoucí herci a členové štábu učili, že filmařina není
žádný med. První hlasové
zkoušky, pokusy o dabing a herecké začátky
u videoklipů a krátkých
skečů ale kupodivu všichni zvládli. A to tak parádně, že druhý
školní den už skoro nebylo co učit. Tak jsme sbalili ledvinky a
prožili kus dne v zákulisí ostravské televize. Tou dobou už každý dobře věděl, k čemu slouží která kamera a že přenosový vůz
nevozí králíky na výstavu.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Po zbytek týdne se jelo
naostro. Dopoledne natáčení, odpoledne natáčení, večer natáčení. V mezičasech bylo ještě třeba stihnout jídlo a všechny
klasické táborové povinnosti - co by to bylo za tábor bez fotbálku, baseballu, bazénu a místní samoobsluhy? Noc patřila
vedoucím - střihačům, zvukařům a tvůrcům speciálních efektů. Účastníci mezitím spali, někteří z nich hlídali vlajku. Ráno
pak vstávat a zas a znovu točit...
Stála ta dřina vůbec za to?
Když v pátek odpoledne, v plném sále kina Frenštát pod Radhošťem ustaly poslední salvy potlesku a smíchu, a my se dvouapůlhodinovým festivalem dokumentárních filmů, snímků o
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013

A co vy? Zažili jste někdy nudu?
Výsledky naší týdenní dřiny najdete na YouTube. Stačí mrknout na “Hodslavice SHM”.

T. J. S O K O L H O D S L A V I C E
ZAHAJUJE SVÁ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
v tělocvičně ZŠ Fr. Palackého a MŠ Hodslavice od
7.10.2013
ženy a dorostenky

pondělí

19.00 - 20.00

ml. a starší žákyně

úterý

17.30 - 18.30

ženy zdrav. cvičení

úterý

18.30 - 19.30

rodiče a děti

středa

17.00 - 18.00

kruhový trénink (M i Ž) čtvrtek

18.30 - 19.30

jóga v MŠ

19.00 - 20.30

středa

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE
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Máme tu podzim
a již tradičně budeme v Hodslavicích pouštět draky.

DRAKIÁDA

proběhne v sobotu 12. října 2013.
Sraz je ve 14:00 hod. u společenského domu,
odkud společně odejdeme draky pouštět.
Zveme všechny děti, malé i velké s rodiči i prarodiči J
Neváhejte a začněte si stavět svého draka !
Hodnotit budeme originalitu provedení,
kvalitu letu a jeho délku.
Drobné ceny a diplomy budou nachystány.

AEROBIK
s Gábinou

OD 2. ŘÍJNA
Každou STŘEDU od 19.00 – 20.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Hodslavice

Hodslavské čtyřky podruhé
Jaroslav Ježek

Zveme volejbalové nadšence a příznivce na turnaj smíšených
družstev, který se koná v sobotu 9.11. 2013 od 9:00 hod,
v tělocvičně ZŠ Františka Palackého v Hodslavicích.
Tentokrát je potřeba týmy přihlásit předem, a to mailem: j_jezek@centrum.cz, nebo telefonicky: 737 610 808. Týmy mohou
být libovolně velké a jakkoli složené, na hrací ploše však během hry mohou být vždy maximálně 4 hráči, z nichž alespoň
jeden musí být žena (holka, dívka, dcérka, slečna, paní, bába).
Věk účastníků není omezen ani v jednom směru.
Počet týmů je omezen a po dosažení daného počtu bude registrace uzavřena. Pro zájemce o hru, kteří nejsou schopni postavit vlastní tým, bude přímo na místě možnost sestavit jeden
tým z příchozích jednotlivců.
V přihláškách uvádějte název týmu a jméno kapitána. Zápisné 200 Kč na tým budeme vybírat přímo na místě před zahájením turnaje.
Přijďte si zahrát, pokecat, zafandit a užít příjemné atmosféry.
Občerstvení (včetně něčeho na zub pro překlenutí doby obědové) bude zajištěno.

Fotbalové zprávy
Ondřej Kudělka, FK Hodslavice

Na úvod tohoto článku se
podíváme, jak se vede našim
nejmladším fotbalistům, tudíž
mladší přípravce. Mladší přípravka zahájila svou premiérovou
sezónu na domácím hřišti, kde
5. 9. přivítali mužstvo ze Starého
Jičína. Naši nejmenší sice soupeři podlehli 2 : 14, ale velká podpora rodičů, prarodičů a mnoha
diváků jim první neúspěch zpříjemnila. Další utkání se odehrálo
v Rybí, kde naši nejmenší fotbalisté opět zakusili hořkost porážky a prohráli vysoko 11 : 2. Na
druhý domácí zápas ve čtvrtek 12. 9. dorazilo hodně příznivců
a jistě nelitovali, neboť byli svědky historicky prvního vítězství
naší mladší přípravky, která porazila Kateřinice 6 : 0. O týden
později se zrodil ještě zajímavější výsledek, kdy v deštivém a
chladném počasí na domácím hřišti naši fotbalisté porazili hráče z Frenštátu vysoko 8 : 0. K dalšímu zápasu naši nejmenší
zajeli pod hrad na Starý Jičín, avšak vítěznou vlnu nerozšířili a
prohráli vysoko 17:2.

1 lekce   -   40 Kč
V každé lekci nás čeká:
- aerobní dynamická cvičení
- posilovací část / formování problémových
částí těla /
- protažení a závěrečná relaxace
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Těším se na Vás
Gábina Mičková
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Mladší žáci
Mladší žáci vstoupili do sezóny velmi dobře, hned v prvním
utkání 8. 9. porazili Veřovice 10 : 4. K dalšímu utkání zajeli žáci
do Lubiny, kde v dramatickém utkání udrželi těsný náskok
a po výhře 2 : 3 si odvezli tři body. V neděli 22. 9. přijel na naše
hřiště tým z Lichnova. Žáci svým výborným a bojovným výkonem zvítězili vysoko 10 : 0. Po třech výhrách v řadě jeli žáci
až do Čeladné, kde domácím podlehli 11 : 1 a okusili v této
sezóně hořkost porážky.
Muži
Další utkání nabídlo zajímavý duel proti Veřovicím „B“, naše
mužstvo mělo herní převahu, ale bohužel nemohoucnost
v zakončení se nám stala osudnou a ono otřepané pravidlo
„nedáš – dostaneš“, se opět potvrdilo. A tak hosté střelili jediný
gól utkání a vyhráli 0 : 1. K dalšímu utkání jeli muži do Rybího
a zápas byl plný chyb a nepřesností. Z toho vyplývá i konečný
výsledek s krutou porážkou 4 : 0.
Krásné sobotní odpoledne 21. 9. přilákalo mnoho příznivců
fotbalu a také aby ne, na pořadu dne bylo derby proti Mořkovu. Začátek utkání byl výborný, rychlá akce a na jejím konci
stál Václav Minář a ujali jsme se vedení, avšak ani vstřelený gól
není jistota vítězství a po mnoha chybách se hostům podařilo
vývoj utkání zcela otočit a vítězstvím 1 : 3 nám uštědřili další
porážku v řadě.
K dalšímu utkání se zajíždělo do Vlčovic-Mniši „B“. Od úvodu
utkání jsme byli herně lepší a jediné, co tomu chybělo, byl gól.
Toho jsme se dočkali, když si na roh vyskočil Ondřej Kudělka a
balón usměrnil hlavou do pravého rohu branky. Zanedlouho
poté se po krásné akci trefil nádherně Jakub Dvořák a vedli
jsme již 0 : 2. Do konce poločasu navýšil Ondřej Kudělka vedení na 0 : 3, když důrazem vybojoval míč a lobem překonal vybíhajícího gólmana. Druhý poločas přinesl mnoho šancí a po
rychlé akci se trefil Václav Minář a upravil na konečných 0 : 4.
Muži, Okresní soutěž sk. „A“:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

17.8

17:00 FK Hodslavice

Tichá „B“

25.8

17:00 volno

FK Hodslavice

-

1.9

17:00 Lubina

FK Hodslavice

2:2

7.9

16:30 FK Hodslavice

Veřovice „B“

0:1

15.9

16:30 Rybí

FK Hodslavice

4:0

21.9

16:00 FK Hodslavice

Mořkov „B“

1:3

28.9

16:00 Vlčovice-Mniši „B“ FK Hodslavice

5.10

15:30 FK Hodslavice

Straník

:

13.10

15:30 Ženklava

FK Hodslavice

:

19.10

15:00 FK Hodslavice

Štramberk

:

26.10

15:00 Hostašovice

FK Hodslavice

:

4:0

0:4

Mladší žáci, Okresní přebor sk. „A“:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

10:00 FK Hodslavice

Veřovice

10:4

14.9

10:00 Lubina

FK Hodslavice

2:3

22.9

10:00 FK Hodslavice

Lichnov

10:0

29.9

16:00 Čeladná

FK Hodslavice

11:1

6.10

10:00 FK Hodslavice

Hostašovice

:

9.10

16:30 Tichá

FK Hodslavice

:

16:00 Hukvaldy

FK Hodslavice

:

8.9

16.10
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Mladší přípravka, Okresní soutěž:
Datum

Čas

Domácí

Hosté

17:00 FK Hodslavice

Starý Jičín

2:14

10.9

16:30 Rybí

FK Hodslavice

11:2

12.9

17:00 FK Hodslavice

Kateřinice

6:2

19.9

17:00 FK Hodslavice

Frenštát “B“

8:0

24.9

16:30 Starý Jičín

FK Hodslavice

17:2

26.9

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

:

3.10

17:00 FK Hodslavice

Rybí

:

11.10

16:30 Kateřinice

FK Hodslavice

:

17.10

17:00 Frenštát “B“

FK Hodslavice

:

24.10

17:00 Mořkov

FK Hodslavice

:

5.9

Ekokoutek
Ko m i s e p r o ž i vo t n í p r o s t ř e d í

Vážení spoluobčané, přejeme Vám pěkné podzimní dny. Začala topná sezóna a Hodslavicemi se opět šíří velmi nepříjemné, otravné pachy. Připomínáme tedy znovu:

Nespalujme odpad!
Jak škodí ovzduší spalování komunálního odpadu ?
Z kterého materiálu vzniká nejvíce jedovatých látek ?
Podzim a zima se u nás nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona „může“ poletovat) bývají u
některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění
dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové
podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny
mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi
nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní
jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme-li
vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná
o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li
doma dřevo nebo kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout.
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly
mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé
však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku
popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat
odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma.
Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl
- především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna
vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina
i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny
patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd,
benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek
má karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v
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domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby
(tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou
odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné
spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné
uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo
certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou
může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého
uhlí – u nás není stanoveno.
Jak škodí spalování odpadů?
o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek.
Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Pod souhrnným názvem dioxiny se skrývají dvě skupiny látek plným názvem polychlorované dimenzo-p-dioxiny
a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCDF), které zahrnují 210 látek, z nichž se sleduje 17 nejvíce nebezpečných pro lidské zdraví. Tyto látky jsou nebezpečné již ve stopových koncentracích. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození
imunitního a nervového systému, ke změnám endokrinního
systému a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly
také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti sou-

středění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky,
které se dlouhodobě kumulují v těle. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví
se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové
obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
• Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se
uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené
dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora/
svozu velkoobjemového odpadu.
• Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů
apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy.
Tyto obaly v oranžových pytlech noste na OÚ.
• Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří
do tříděného odpadu/ do sběru na ZŠ.
o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky
(PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora/ svozu velkoobjemového odpadu.
o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých
látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných
zbytků patří na kompost nebo do biokontejnerů.

Vždyť přece nechceme, aby naše děti či vnoučata
chodily ven s rouškou na ústech !!!
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Z obecní kroniky
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

Poloha a části obce
Hodslavice jsou původu starého. Jich název odvozuje se od
zakladatele Hodislava. Ústní podání toto jméno v souvislost
s pohostinností obyvatelstva („hody – slaví“).
Hodslavice, od roku 1925 městys, vroubí silnici směrující od
Nového Jičína k Valašskému Meziříčí. Leží v údolí potoka Zrzávky, obklopeny pahrbky a horami. V přítomné době stojí téměř všecky domky jednotlivě, obklopeny zahrádkami. Starých
dřevěných staveb vůčihledně ubývá. Jsou nahrazovány novostavbami z kamene a cihel. Jednotlivé části Hodslavic jmenují
se odedávna: Horní Konec, Dolní konec, Malá strana, (vpravo potoka), Brno (u silnice k Mořkovu). Původní pojmenování
dolní části osady „Rohlina“ již téměř vymizelo, zato vzniklo pro
jihovýchodní úsek nové označení „Balkán“.
Části polí
Jednotlivé části polí mají též odlišné názvy: „Čtenice“ u lesíku
„Domorace“. Výmluvnou upomínkou na někdejší rozkvět včelařství je pojmenování „Včelín“. Pole západně od Hodslavicjsou
„Na kopci“, „V prostředním“, na „Zadku“, v „Pádole“. Směrem východním jsou pole „Na hůrkách a pod „léskem“. Ku střední části
Hodslavic přiléhají pole „V křiku“, „V brodku, „V končinách“, „Na
půštích“. S poli životskými hraničí pole hodslavská „na horách“.
Směrem k Hostašovicím jsou pole „Pod zámkem“. Označení
„Rybnílen“ ukazuje na doby, kdy byly v Hodslavicích rybníky.
Největší byly dle hrází soudíc, dva rybníky na horním konci.
Směrem k Mořkovu byl rybník menší.
Zaměstnání obyvatelstva
Obyvatelstvo v přítomné době zaměstnává se z menší části
rolnictvím, z větší části prací v továrnách, hlavně novojických.
Velkých rolnických usedlostí je počet nepatrný. Větší počet je
chalupníků, vlastnících jen několik měřic pozemků. Nejvíce
pak jest dělnictva továrního. Ranní vlak do Nového Jičína denně odváží několik set mužů u žen do práce do „města“. Ježto
jest zde několik podnikatelů staveb, věnuje se dosti obyvatelstva též zednictví a tesařství. Ovšem i řemesla na venkově
obvyklá jsou v místě zastoupena: je zde několik pekařů, řezníků, kovářů, větší počet obchodníků smíšeným zbožím, více
krejčích, obuvníků, stolařů, sedláři, holič, výroba nebozezů a
jiní živnostníci.
Rozvrstvení obyvatelstva, převahu živlu dělnického nad
stavem rolnickým i chalupnickým osvětluje statistika rodičů
žactva zdejší školy obecné z přítomné doby: Roku 1927 měla
zdejší obecní škola v pěti třídách 196 žáků, průměrně v jedné
třídě 39 žáků. Z nich připadalo průměrně na třídu:
z rodin dělnických 20 dětí,
z rodin domkářů 10 dětí.
z rodin rolnických 2 děti,
z rodin zřízeneckých 2 děti,
z rodin živnostníků 4 děti,
z rodiny úřednické 1 dítě.

Co je Linka bezpečí
Linka bezpečí (LB) je největší a nejstarší dětská krizová telefonní linka v
České republice, dostupná na mezinárodním čísle 116 111. Její odborníci
poskytují pomoc a poradenství dětem
a mladistvým, kteří se ocitnou v tíživé
životní situaci. Jako jediná v ČR je LinHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2013

ka bezpečí k dispozici nonstop a zdarma z mobilních telefonů
i pevných linek.
V nepřetržitém směnném provozu se zde střídá 100 konzultantů, kteří každý den přijmou téměř 700 telefonátů. Kromě
telefonického kontaktu lze využít rovněž online služby – emailovou poradnu LB a Chat LB.
Sdružení Linka bezpečí navíc nabízí také pomoc rodičům a
pedagogům, kteří potřebují poradit s výchovnými problémy
týkající se dětí. Obracet se mohou na Rodičovskou linku 840
111 234.
Více informací naleznete na www.linkabezpeci.cz.

ZA BESKYDY A NAŠE DOMOVY
BUDEME BOJOVAT TVRDĚ
AŤ SE OKD A ÚPLATNÍ POLITICI
PŘIPRAVÍ
S dr užení měst a ob c í n a o c h ra nu B e s kyd s ké h o r e g i o nu

Tisková zpráva, 27. září 2013, Trojanovice
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, které zastupuje prostřednictvím 32 měst a obcí celkem 200 000
obyvatel regionu (obec Hodslavice je členem sdružení), se
ostře ohrazuje vůči posledním výrokům OKD, které nadále
trvá na svém plánu provést těžební průzkum na Dole Frenštát.
Průzkum je dle sdružení faktickým zahájením těžby. Už mnohokrát deklarovali velcí frenštátští zaměstnavatelé, kteří v současnosti zaměstnávají 3 500 lidí, že pro ně bude takovýto krok
jasným impulsem k odchodu z regionu. Jakékoliv aktivity na
dole Frenštát vedoucí k přiblížení těžby ohrožují dobré jméno
značky Beskydy a destabilizují celý region. Starostové v Beskydech považují plány OKD za naprostou nehoráznost.
Tou je ohrožovat tisíce stabilních pracovních míst v podnicích Siemens a Continental jenom proto, aby si OKD zhodnotilo akcie pomocí nafárání uhlí, které je státním majetkem.
Situaci na Dole Paskov nelze řešit tak, že OKD opustí jeden
problémový region likvidací šachty v Paskově, kde zůstane
pod zemí spousta nedotěženého nerostu a vytvoří nový problémový region nafáráním nové šachty pod Radhoštěm. Je
to vyzobávání třešní z dortu a kupčení se státním majetkem.
Opět by vydělali pouze akcionáři OKD a státu by zůstaly jen
problémy. Nabízí se otázka, jak si může dovolit tento mizerný

hospodář, který nemá ani na platy havířů investovat do otvírky dalšího dolu? Sdružení měst obcí na ochranu beskydského
regionu už léta neustále upozorňuje na fakt, že stát má díky
špatnému hornímu zákonu minimální vliv na těžbu uhlí, které
je jeho majetkem. Surovinová politika i energetická koncepce
jsou v tomto případě k ničemu, když nejsou provázány se zákonnými normami.
Nyní, kdy se OKD zjevně nedaří a chystá se propouštět horníky z Dolu Paskov, obrátila se pozornost těžařů k Beskydám.
Zde je na hranici největší chráněné krajinné oblasti v České republice zakonzervován Důl Frenštát. Více než padesát staveb
v areálu tohoto dolu včetně obou těžních věží má propadlé
stavební povolení a je na ně stavebním úřadem ve Frenštátě
pod Radhoštěm vydáno rozhodnutí o odstranění staveb. Jde
o největší černou stavbu v České republice. Jak příznačné ve
spojení s OKD. Těžařská společnost se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolala a nezdráhá se používat jako podpůrného
argumentu proti zasypání dolu pod Radhoštěm i nehoráznou
lež. Tvrdí, že likvidace Dolu Frenštát by stála půl miliardy korun. Společnost přitom vlastní projekt na zásyp jam, který by
vyšel na zhruba 50 mil. Tento projekt si OKD nechalo zpracovat
v roce 2003 a podle navrženého postupu by nedošlo k znehodnocení ložiska. Rozfárat, nedotěžit a znehodnotit. Toto je
postup, který OKD v minulosti předvedla na Dole Dukla, kde
nechala pod zemí miliony tun nevytěženého uhlí. Protože se
této soukromé firmě přestala těžba na Dukle vyplácet, nechala důl zatopit. Tím prakticky zásoby nerostu, které patří státu,
znehodnotila. Už se k nim nikdo nikdy nedostane. Nyní zavírá
OKD nedotěžený Důl Paskov a chystá se pod záminkou průzkumu rozfárat důl Frenštát a ničit Beskydy a jejich obyvatele.
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu tento týden iniciovalo schůzku s premiérem Jiřím Rusnokem, na
které chtělo konečně dořešit odchod OKD z Beskyd. Místo odpovědi na žádost o schůzku se v médiích objevilo vyjádření
úřadu vlády, který údajně poslal dopis s žádosti o schůzku s
ministerským předsedou na ministerstvo průmyslu a obchodu. „My jsme žádali o schůzku pana premiéra a ne ministra
průmyslu. Naše důvěra v ministerstvo průmyslu je bohužel z
historické zkušenosti na bodu mrazu a proto by o budoucnosti ložiska nemělo rozhodovat pouze ministerstvo průmyslu,
ale hlavně premiér. Schůzce s ministrem se nebráníme. Víme
však, že ministerstvo je pod tvrdým těžařským lobingem, OKD

V sobotu 26. října od 19 hodin se
ve Společenském domě koná
Hodová zábava.
K tanci i zábavě zahraje skupina APAČI,
o občerstvení bude postaráno.
Srdečně zvou Obec Hodslavice a FK Hodslavice.
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se s tímto na našem nedávném setkání nijak netajilo. Kdyby
tomu tak nebylo, byl by už dávno v zákonech pořádek. Bakala
a spol. už si prostřednictvím OKD nahrabal dost. Zanechali za
sebou jenom zbídačelé lidi, problémy a nejistotu. Ať se těžaři
i úplatní politici připraví. Za Beskydy a naše domovy budeme
bojovat tvrdě. Až do nynějška jsme jen chtěli, aby šly dolů černé stavby včetně důlních věží. Nyní už se s tímto nespokojíme.
Budeme chtít, aby stát odebrat OKD dobývací prostor Frenštát – Trojanovice. Pro naše sdružení je OKD nedůvěryhodná
a kořistnická firma, která ve světle posledních událostí totálně
ztratila tvář,“ řekl Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí
na ochranu beskydského regionu.
TZ je reakcí na tuto zprávu http://www.novinky.cz/ekonomika/314358-paskov-uz-tezari-nechteji-o-dul-frenstat-usilujistale.html
Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu
Mgr. Novotný Jiří
starosta obce Trojanovice

Kadeřnice Bára
☎ 731 319 572
Zůstaňte v pohodlí svého domova, stačí zavolat, a já přijedu za Vámi.

Na základě usnesení shromáždění delegátů bylo ukončeno k 30.6.2013 čestné členství v JEDNOTĚ, s.d. v Novém Jičíně členům se 100,-- Kč vkladem. V současné
době platí členství v družstvu pouze s vkladem 1000,-Kč.
Žádáme čestné členy JEDNOTY, s.d. v Novém Jičíně s členským vkladem 100,-- Kč, kteří jsou evidováni
v Hodslavicích, aby si svůj vklad vyzvedli na prodejně
JEDNOTY na nákupním středisku
v Hodslavicích v co nejkratším termínu.

spol. s r.o.

mob. 605925932 MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,

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

- na zhotovení pomníku, rámů a krycích
desek se nyní poskytne

Barbora Knápková

PODZIMNÍ SLEVA 20%

Bernartice nad Odrou 29

vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku

Veškeré kadeřnické služby.
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OZNÁMENÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v říjnu 2013:
50 let Zdeněk Myška • Karin Rýdlová • Josef Býma
55 let Vladimír David • Vladimír Kramoliš
Věra Kramolišová
60 let Helena Holomá
65 let Alois Palacký
70 let Josef Keller
75 let Jan Rýdl
80 let Jan Krutilek • Alois Bartoň • Václav Kuska
85 let Božena Kramolišová
92 let Vlasta Bartoňová
94 let Růžena Macháčová
50. výročí uzavření manželství Josef a Marie Kramolišovi,
František a Vlasta Hubovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci srpnu se narodili Daniel Plešek, Magdaléna Vybíhalová, Denis Býma, v měsíci září Ema Daňková, Anna Turanská.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

autorka: Linda Sváčková, 5. třída ZŠ

V měsíci září jsme se rozloučili s p. Libuší Tymlovou.

Dění v obci ve fotografiích

FK Hodslavice

FK Hodslavice

letní tábor SHM Hodslavice

MŠ Hodslavice

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

