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90 let kopané v Hodslavicích

V

O n d ř ej Ku d ě l ka

ážení spoluobčané, milí sportovní přátelé.
V měsíci červnu připadl úvodník fotbalovému
klubu Hodslavice, který právě letos slaví již 90 let od
svého založení. Toto významné jubileum oslavíme
v sobotu 21. června na fotbalovém hřišti. Všichni jste
srdečně zváni. Oslava bude spojená s každoročním
Memoriálem otce Jana Bittnera (více informací v pozvánce).
Rád bych vás krátce seznámil s historií fotbalu tady u nás
v obci. První zmínka se datuje od roku 1924, kdy byl založen
Sportovní klub Hodslavice – kopaná. U zrodu stáli bratři
Bartoňovi (Dominovi), kterých bylo šest. Dále bratři Bartoňovi

který na nové hřiště dal i pozemek, a toto
hřiště se nacházelo v Křižanových potocích.
Na hřišti se hrálo do roku 1938. Do fotbalového dění
výrazně promluvila také druhá světová válka, která
fotbalovou činnost pozastavila až do roku 1942.
O obnovu se postaral v roce 1942 František Hromádka, který obnovení činnosti zařídil v Brně. Obnovený
sportovní klub začal hrát na sokolském cvičišti, poté na
Havlíčkově louce na Léše v místech, kde se nachází hangár
autolakovny. Na tomto hřišti se hrálo jen krátkou dobu a sportovní klub a hráči se přestěhovali na nové hřiště, které bylo vybudováno za Fojtovou stodolou.

(Stavovi), Vladimír Merenda, bratři Kudělkovi (Pepánkovi),
Bohuš Matalík, Ondřej Rýdl, Bohuš Havlíček, Ondřej Toman a
další. Začátky jsou vždy těžké, a i proto nastala řada problémů
s hřištěm, které bylo hráči udržováno bez jakékoliv mechanizace. První fotbalové hřiště vzniklo díky bývalému starostovi Františku Hromádkovi, který sportovnímu klubu věnoval
vlastní zahradu. Hráčům nevadilo ani to, že uprostřed hřiště
byla jabloň.
Avšak na hřišti s jabloní se nehrálo dlouho a sportovní klub zanikl. O obnovu se postaral Bohuš Havlíček,

Ani toto hřiště však nebylo ideální, a proto tehdejší předseda
klubu František Janyška pronajal pozemek od Jana Turka.
Slavnostní otevření nového hřiště proběhlo 25. dubna 1943 a
na tomto hřišti se hraje až doposud.
Věřím, že mi jistě dovolíte, když se teď přesuneme o 31 let
dále, do roku 1974, kdy fotbal v Hodslavicích oslavoval 50 let
od svého založení. V rámci oslav, které trvaly celý víkend, se
mužstvo mužů utkalo s prvoligovým týmem FC Baník Ostrava.
Tomuto utkání přihlíželo bezmála 850 diváků, kteří viděli velmi
kvalitní fotbalové utkání, které vyhrál Baník Ostrava 1:3.
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O historii Hodslavské kopané by se dalo napsat mnoho a
mnoho, proto fotbalový klub vydává u příležitosti 90 let kopané v Hodslavicích publikaci, která mapuje celou historii
hodslavské kopané od roku 1924 až po současnost. Také v této
publikaci najdete mnoho fotografií, u kterých se vám jistě vybaví krásné chvíle a zajímavé zážitky.
Abych neopomenul současné fotbalové dění, tak veškeré
výsledky všech věkových kategorií najdete jako vždy vzadu ve
Zpravodaji.

USNESENÍ
ze 79. zasedání rady obce konaného
dne 6.5.2014 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) povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské
školy Hodslavice na počet 28 dětí ve třídě na dobu neurčitou,
dle platné legislativy,
b) zřízení vodovodní přípojky k domu čp. 429 v Hodslavicích
a napojení na obecní vodovod,
c) prodloužení nájmu nebytových prostor ve společenském
domě Salesiánskému hnutí mládeže (SHM) Hodslavice na
2 roky za účelem dalšího provozování klubovny pro volnočasové aktivity mládeže ,
d) odpuštění plateb za pronájem sálu a prostor společenského domu kroužkům pro mládež, organizovaným SHM Hodslavice,
e) odpuštění úhrady platby za energie při pronájmu sálu ve
společenském domě na ples konaný dne 22.2.2014 Salesiánskému hnutí Hodslavice a ponechává úhradu paušálu 500 Kč.
II. Rada obce j m e n u j e
a) komisi pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ ve složení:
Mgr. Pavla Adamcová, Martin Repta, Ing. Milan Váhala, Ing.
Marie Ježková, Miroslav Frýdl.
Náhradníci: MVDr. Jiří Křižan, Ing. Kamil Ondřejík, Josef Kudělka, Petr Hub, Zdenek Plešek.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika – zjištěním podmínek
k realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v úseku
od společenského domu ke křižovatce na Mořkov do příští
rady obce.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost Salesiánského hnutí Hodslavice o zvýšení bezpečnosti chodců v úseku od společenského domu ke křižovatce
na Mořkov umístěním dopravních značek „Zvýšený pohyb
chodců“,
c) žádost Salesiánského hnutí Hodslavice o prominutí plateb
za energie a teplo pro klubovnu a přizývá p. Františka Hasalíka na další jednání rady obce.

USNESENÍ
ze 80. zasedání rady obce konaného
dne 15.5.2014 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) umístění dopravní značky upozorňující na zvýšený pohyb
chodců v prostoru pošty až společenského domu a pověřuje
místostarostu realizací opatření
b) vyzvat firmu k vypracování studie a cenové nabídky k instalaci realizace zpomalení provozu formou semaforů
c) odpuštění platby za energie Salesiánskému hnutí mládeže
ve výši 3 617Kč a seznámila p. Hasalíka se záměrem zateplení
nebytových prostor, další opatření budou přijata dle výsledku
realizovaného opatření,
d) připojení budoucí novostavby rodinného domu na parc.
č. 629/2 na veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci v majetku
obce, podmínky připojení určí provozovatel vodovodu a kanalizace,
e) návrh smlouvy o služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby přípojek
dešťové kanalizace přes služebnou nemovitost pozemek parc.
č. 644/1 a 645/1 a vodovodní přípojky a komunikačního napojení přes služebnou nemovitost pozemek parc. 1794/1,
nacházejících se v obci Hodslavice a k.ú. Hodslavice, přípojky
pro budoucí novostavbu rodinného domu na pozemku parc.
č. 629/2,
f ) nájemní smlouvu s p. Šeligovou na pronájem bytu 1+1
v čp. 213 na dobu neurčitou od 1.6.2014,
g) provedení dodatečného osazení vodoměru DN 250 na odtokovém potrubí na vodojemu v Hodslavicích v nákladu cca
54 000 Kč,
h) realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na tvorbu návrhu ÚP Hodslavice Ing. arch. Alešem Palackým dle nabídky
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku zajištěním právní analýzy předmětu žádosti
manželů Jany a Petra Prouskových o zřízení věcného břemene.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) informaci o schválení akce „Chodník podél silnice II/483“
– ISPROFOND 5817510092 a obdržení příspěvku ve výši
2 899 000 Kč.

USNESENÍ
ze 81. zasedání rady obce konaného
dne 26.5.2014 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 nejvhodnější nabídku ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“

Srdečně Vás zveme
- ve čtvrtek 26.6. 2013 v 17:30hod. do hasičské zbrojnice na krátkou diskuzi se zastupiteli obce a členy investiční
komise o realizovaných a plánovaných investičních záměrech obce.
- na 22. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 26.6.2013 v 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.

strana 3

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

nabídku uchazeče JRK BioWaste Management s.r.o. s výší nabídkové ceny 1 117 900,- Kč bez DPH a pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy.
b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo č. 9/2013 ze dne 26.5.2014
s firmou Profi stavební s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava.
c) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Chodník podél silnice II/483“ se zadávacími podmínkami dle přílohy
č. 1 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi
tohoto řízení ve složení:

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) neobdržení dotace na dětské hřiště za ZŠ z Programu Obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2014 a
projednání možné realizace projektu na dalším jednání rady
obce,
c) žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. o odkoupení trafostanice
DTS NJ_9121 Hodslavice Kacabaja a žádá o předložení návrhu
kupní smlouvy a ocenění majetku soudním znalcem,
d) informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín o chátrajícím
objektu DILEKO, výrobní a servisní družstvo, Nový Jičín,
e) žádost o změnu územního plánu Ing. Milady Česnekové,
Žilina, Slovensko, a postupuje ji zastupitelstvu obce k projednání,
f ) nabídku na geoportál firmy Pozgeo s.r.o. Prostějov.
Další jednání rady obce č. 82: 17.6.2014 v 15.30 hod. na OÚ

hrady Kacabajka.
15.5. – proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů
pro občany, informace dále ve zpravodaji. Odpoledne zasedala po 80. rada obce (viz usnesení výše).
17.5. – se za nepříznivého počasí konal 43. ročník Palackého
stezky viz zpráva KČT dále, nadále pokračováno v upouštění
vody z přehrady.
19.5. – zasedala na OÚ povodňová komise a projednala přijatá opatření - preventivní odpouštění nádrže Kacabaja a doporučila správci nádrže (OÚ) toto opatření v případě prognóz
nadprůměrných srážek realizovat i nadále.
21.5. - proběhlo na MěÚ Nový Jičín 1. oficiální setkání starostů při projektu meziobecní spolupráce. Na pracovním jednání
starostů obcí spadajících pod ORP NJ byla vybrána další oblast
pro spolupráci - turistika.
22.5. - se odpoledne v evangelickém kostele uskutečnil již
druhý cimbálový koncert studentů hudebních škol. Tentokrát
zazněly i varhany. Posluchači byli odměněni krásným hudebním zážitkem ! Děkujeme !
23.5. - starostka se zúčastnila jednání rady MAS Lašsko a
místostarosta valné hromady akcionářů ASOMPO a.s. ve společenském sále v Životicích u N.Jičína. Večer proběhla akce Noc
kostelů, letos v katolickém kostele Božského Srdce Páně. Pestrý program přilákal mnoho návštěvníků a záznam z něj můžete shlédnout na webu obce. Děkujeme panu faráři Kasperkovi
a všem pořadatelům.
26.5. – byla dopracována žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ, odpoledne zasedala po 81. rada obce (viz usnesení
výše).
27.5. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka k probíhající výstavbě s účastí technického dozoru stavby a za účasti starostky.
29. a 30.5. – jednání starostky s možnými investory výstavby
sociálních bytů v obci.

Co se dělo v obci

Technická správa hlásí

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

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

Květen, pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce, byl na obci ve
znamení intenzivního sečení veřejných ploch, hlídání hladiny
vody v Kacabaji a v potoce, ale i tradiční Palackého stezky a
oslavy Dne matek ve společenském domě – fotky najdete dále
ve zpravodaji.
2.5. – projednání připomínek ke stavbě cyklostezky starostkou a místostarostou s technickým dozorem stavby.
6.5. – odpoledne zasedala po 79. rada obce (viz usnesení výše
7.5. – proběhla na OÚ pracovní schůzka s projektantem a
energetickou auditorkou k projektu zateplení budovy OÚ, na
který se pokusíme získat dotaci z OPŽP, tak jako vloni na školy.
11.5. - oslava Dne matek ve společenském domě spolu s koncertem barokní hudby, hezkou zprávičku a fotky z akce najdete dále ve zpravodaji. Dětem a paním učitelkám za krásná vystoupení za všechny maminky moc děkuji.
12.5. – šetření ke zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I./57
– pro plánovaná opatření, která zpomalí provoz a sníží rizika
vážných nehod. Firma Empemont nabídla provedení analýzy
zdarma.
13.5. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti starostky.
14.5. – se starostka zúčastnila jednání hodnotící komise památkové péče na MěÚ v N.Jičíně, jako předsedkyně komise.
Z důvodů hlášených zvýšených srážek začalo odpouštění pře-

V měsíci květnu 2014 byly pracovníky technické správy obce
a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací
na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce
prováděny činnosti zejména při údržbě travnatých ploch ve
vlastnictví obce, údržbě obou pohřebišť v obci a ořezech keřových porostů.
Několikrát v průběhu měsíce byl proveden sběr a svoz odpadků z prostoru obce, zvláště z okolí sběrných stanovišť a
silnic. V souvislosti s plánovaným zateplením bylo provedeno
vyklízení půdních prostor nad sálem společenského domu. K
budově mateřské školy byla vyrobena skříňka na pečivo včetně ochrany proti dešti.
V prostoru zadního vchodu na katolický hřbitov byla provedena instalace zrenovované brány a nově bylo zbudováno
železné zábradlí podél vodního toku Zrzávka na horním konci
u č.p.15.

Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce

Ing. Marie Ježková

Martin Repta, místostarosta

Ing. Milan Váhala, radní

Josef Kudělka, stavební technik

MVDr. Jiří Křižan, radní

Ing. Jaroslav Groman

Ing. Helena Tyrajová

Ing. Kamil Ondřejík

Miroslav Frýdl
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Upozornění na uzavření
pošty v Hodslavicích
Ve středu 25. června 2014 bude z důvodu školení pracovnice uzavřena místní pobočka pošty.
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Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice
hledá své logo
t i s ková z p rá va

Přestože do konce realizace stavby drážní cyklostezky vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic zbývá ještě několik měsíců, již nyní si stezka začíná budovat svou značku. Stejně jako
jiné turistické atraktivity bude mít i cyklostezka své jedinečné
logo, které se pak objeví na různých propagačních předmětech, na informačních tabulích podél cyklostezky, na mapách
či na cyklodresech. Vítězné logo má vzejít z veřejné soutěže.
Svazek obcí tímto oslovuje všechny nadané umělce z řad profesionálů i kreativní veřejnosti a vyzývá je k účasti v soutěži,
kde na autora vítězného návrhu čeká finanční odměna. Termín
pro podání návrhů je stanoven do 30. června 2014. Bližší informace o podmínkách soutěže jsou uvedeny na obecním webu
v aktualitách i na webech ostatních členských obcí.

UPOZORNĚNÍ
OÚ Hodslavice

Opětovně žádáme občany, aby nevstupovali na staveniště
cyklostezky v trase bývalé železniční trati Nový Jičín – Hostašovice, a to zejména v místech, kde se rekonstruují mosty. Byly
z nich odstraněny některé železné části a pohyb na nich je velmi rizikový. Na celém staveništi pracuje těžká technika a hrozí
nebezpečí úrazu.

14. červen - světový den dárců krve
Pavla Adamcová, Martin Repta

14. červen vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako Světový den
dárců krve poprvé v roce 2003. Hlavním
mottem tohoto dne je „Krev je dar pro
život. Děkujeme“. Zároveň upozorňuje
na to, jak důležitá je krev pro život. Šlo
o společnou myšlenku několika zdravotnických organizací: Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní
federace Červeného kříže a Červeného
půlměsíce, Mezinárodní federace dárců
krve a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství.
První přímá transfuze krve od člověka k člověku byla provedena v roce 1818 v Londýně. V naší zemi se možnosti transfuze
a darování krve dostaly do povědomí zejména díky chirurgovi Karlu Maydlovi a psychiatrovi Janu Janskému. Druhý
zmiňovaný odborník v roce 1907 objevil čtvrtou krevní skupinu. Po tomto profesorovi se také dodnes jmenuje medaile
(dříve plaketa), která se předává za bezplatné dárcovství krve.
Dárcem krve se může stát zdravý člověk ve věku od 18 do 65
let. Důležitý je zdravotní stav dárce. Ženy mohou krev darovat
maximálně 4 x do roka, muži 5 x, přičemž nejkratší interval
mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr činí asi 450 ml krve.
Nebojte se pomáhat, nikdy nevíte, kdy vy sami nebo vaši
nejbližší budou krev potřebovat! Nezapomeňte, že i vaše krev
může zachránit život.
Kromě nenahraditelné pomoci má dárcovství krve ještě jednu výhodu. Pokud pravidelně dáváte krev, máte dobrý přehled
o svém zdravotním stavu.
Nesmíme opomenout ani dárce kostní dřeně.
V České republice se během uplynulých 20 let stala transstrana 5

plantace kostní dřeně standardním léčebným postupem,
který zachraňuje stále více nemocných. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často
poslední nadějí pro pacienty, které jiným způsobem vyléčit
nelze. Jako u krve i tady bez dárců, kteří jsou ochotni nezištně
pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na Zemi, by to
nešlo – nefungovalo.
Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců
krvetvorných buněk provádí nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové
krve pro české i zahraniční pacienty (darci@ikem.cz).
Dovolte, abychom Vám, dárcům krve či kostní dřeně srdečně
poděkovali za Vaši obětavost, neboť lidská krev a kostní dřeň
jsou nenahraditelnými. Bez Vás dárců by nešlo uzdravovat.
Velmi si Vás vážíme.

Pozvání na výstavu
Petr Pavlík, ČSCH Hodslavice

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá u příležitosti
místní pouti 28. 6. - 29. 6.2014 tradiční místní výstavu drobného zvířectva. Výstava se uskuteční v prostorách za obecním
domem. Na výstavě budou vystaveni králíci, holubi, drůbež
hrabavá i vodní.
Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 28. 6. od 14.00
hod. do 19.00 hod. V neděli 29. 6. od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má vstup volný.
Pro děti máme připravenou také jízdu na koni. Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech.
Na Vaši návštěvu se těší hodslavští chovatelé.

Pozvání na volejbalové turnaje
Miroslav Vyhlídal

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice pořádá společně se ZŠ Hodslavice a pod patronací Krajského volejbalového svazu a Českého volejbalového svazu 6. ročník volejbalového turnaje
„Memoriál Josefa Matějů“, pro kategorii žáků a žaček, který se koná v sobotu 14. června 2014 na kurtech sokolského
areálu a na kurtech za školou. Zahájení turnaje je v 9.oo hod.
V průběhu turnaje v odpoledních hodinách se uskuteční autogramiáda hráčů a hráček reprezentačních družstev České
republiky.

5. - 6. července 2014 se uskuteční 41. ročník volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2014, který je zároveň
pro družstva mužů jako třetí kvalifikační turnaj Mistrovství
České republiky na antuce. Zahájení turnaje je v 8.oo hod.
Zveme všechny příznivce sportu a volejbalu zvlášť, na turnaj
mládeže i dospělých.
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Zprávičky ze školy…
Mgr. Alena Kulíšková

Uplynulý měsíc byl v hodslavské škole mimořádně bohatý na
zajímavé události. Příspěvky nabízím v uceleném přehledu.
Ocenění ve výtvarných soutěžích – Mgr. Renata Pernická
V pondělí 28. dubna 2014 do naší školy zavítaly hned dvě
návštěvy najednou. A obě k nám dovezly krásná ocenění. Ve
výtvarné soutěži s dopravní tématikou: Děti, pozor červená
se na stříbrném stupínku umístila Gabriela Mičková ze 4. třídy
a na bronzovém Ondřej Tobola ze třídy 7. Předány jim byly
nejen upomínkové předměty, ale i ceny hodnotné, které jim
udělaly určitě radost.
Na zámku v Bílovci byla v sobotu oceněna 3. místem také Michaela Kovářová z 9. třídy ve velké výtvarné soutěži: Myslivost
a lesní zvěř. Její obrázek rysa ostrovida putuje do celostátního
kola a Míša za něj obdržela nejen cenu, ale i velký pohár. Protože se na slavnostní předání nemohla dostavit, byla jí odměna předána ve škole.
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších výtvarných soutěžích.
Mc Donald‘s Cup - Mgr.Gabriela Kmentová
Na domácím hřišti v Hodslavicích se v úterý 29. 4. uskutečnilo semifinále tradičního fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup

2014 žáků 3. – 5. třídy. O postup do okresního finálového kola
bojovaly fotbalové týmy ze šesti základních škol. Naši kluci se
bohužel na stupni vítězů neumístili a do dalšího kola nepostoupili, ale obsadili krásné 4. místo a za reprezentaci školy a
velkou bojovnost si zaslouží velkou pochvalu…
A velké díky patří členům FK Hodslavice, kteří tento turnaj
organizovali. Děkujeme.

Jarní návštěva dopravního hřiště - Mgr.Gabriela Kmentová
Žáci 4. třídy vyrazili ve středu 30. dubna do Nového Jičína na
dopravní hřiště, kde je čekalo přezkoušení v teoretické oblasti
ve znalostech dopravních situací a v praktické oblasti ve zručnosti při jízdě na kole. Po splnění všech úkolů jsme stihli ještě
navštívit novojičínskou radnici, kde probíhá výstava obrázků
soutěže s dopravní tématikou „Děti, pozor červená“, do které
se naše škola nejen zapojila, ale také se v ní umístila na předních místech.
Naše jarní návštěva dopravního hřiště měla za cíl získání průkazu cyklisty. Těm, kterým se nepodařilo průkaz cyklisty získat,
přejeme mnoho štěstí v opravné zkoušce.
Dopravní soutěž mladých cyklistů – Mgr. Alena Kulíšková
Po několikaleté odmlce se žáci celé školy zúčastnili dopravní
soutěže mladých cyklistů. Při soutěži se píší testy znalostí z dopravních předpisů, hovoří se o zdravovědě a nesmí chybět ani
jízda zručnosti mezi různými překážkami. Nejnižší kolo – školní
je jako soutěž jednotlivců, (ve škole se zapojili všichni žáci).

Ve vyšších kolech se soutěží ve dvou kategoriích (4. -5. třída a
6. -9. třída). Nejlepší 2 hoši a 2 dívky z každé kategorie vytvořili
tým a soutěžili v okrskovém kole. Starší žáci – Vendula Horáková, Barbora Bartoňová, Václav Kudělka a Šimon Kyselý
v Novém Jičíně zvítězili a v okresním kole na krásném dopravním hřišti v Odrách se umístili v silné konkurenci na pěkné 5.
příčce. Žáci z mladší kategorie byli na zkušené a celou soutěž
si okoukat a naplno soutěžit budou za rok.
Úspěch našich šesťaček - Mgr. Alena Kulíšková
Víte, co mají společného naši bývalí žáci Adéla Býmová, Andrea Plešková, Alena Kulíšková, Barbora Bajerová a Michal

Vendula Horáková
pokračování na str. 9
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PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V HODSLAVICÍCH
Naše obec získala dotaci ze SFŽP na nákup domácích kompostérů, které budou bezplatně předány
do domácností – půjde o 250ks kompostérů o objemu 0,9 m3 a 50 ks kompostérů o objemu 0,7 m.
Na základě projeveného zájmu prostřednictvím dotazníků, které jste odevzdali v loňském roce Vám
budou kompostéry přidělovány po podpisu smlouvy o zapůjčení.
Termín předání Vám
s dostatečným předstihem sdělíme. Do smlouvy budeme potřebovat číslo parcely, kde bude
kompostér umístěn !
Evidováno je nyní 167 žádostí o kompostéry objemu 0,9 m3 a 18 žádostí o 0,7 m3
Pokud jste vloni dotazník neodevzdali a nyní máte vážný zájem o přidělení plastového kompostéru o
objemu 0,7 m3 nebo 0,9 m3, prosíme Vás o vyplnění dotazníku níže a odevzdáním dotazníku
do 30.6.2013 na Obecní úřad. Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání množství dle pořadí
doručených dotazníků. Dotazník najdete i na webu obce a po vyplnění můžete zaslat na adresu:
obec@hodslavice.cz
Kolika členná domácnost jste:
jednočlenná
dvoučlenná
trojčlenná
čtyřčlenná
pětičlenná a více

Kde bydlíte:
rodinný dům se zahradou
Velikost zahrady: m2
rodinný dům bez zahrady
bytový dům
chata

Jak nakládáte s bioodpadem
Kuchyňský odpad netřídím,ukládám do popelnice.
Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo na zahradě na hromadu
Odpad ze zeleně (ze zahrady) dávám do směsného komunálního odpadu
Odpad ze zeleně (ze zahrady) třídím a využívám systému sběru bioodpadu v obci
Odpad ze zeleně kompostuji na zahradě na hromadě nebo v kompostéru
Odpad ze zeleně po vysušení spaluji

Domácí kompostování

Mám zájem o bezplatné přidělení:
plastového kompostéru objemu 0,7 m3
plastového kompostéru objemu 0,9 m3
Zájemce:
Jméno, příjmení:
E-mail:
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číslo popisné:
číslo parc. kde bude umístěn
kompostér
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Obec Hodslavice pro vás připravila 2 soutěže a to:

SOUTĚŽ O ZLATÝ TRUHLÍK HODSLAVIC
a

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU HODSLAVIC

Soutěže jsou věnovány všem občanům Hodslavic.
Pro soutěž o zlatý truhlík stačí pořídit
fotografie svého nejhezčího květinového
truhlíku, popřípadě celé výzdoby oken. V této
soutěži smí jeden účastník poslat jen jednu
fotografii.
V soutěži o nejkrásnější zahradu může účastník
poslat až 3 fotografie své zahrádky.

Všechny fotografie posílejte

do 15.8. 2014

na

adresu obec@hodslavice.cz

V mailu uveďte své jméno, příjmení a číslo domu. Fotografie budou 16.8.2014
umístěny na webových stránkách obce a pro jednotlivé fotografie mohou všichni
návštěvníci stránky hlasovat až do půlnoci 28.8.2014.
Porota poté z pěti fotografií s největším počtem hlasů (z každé kategorie),
vybere konečné vítěze.
Vítězové budou vyhlášeni na Hodslavském vodohraní dne 30.8.2014 a získají
poukázky na nákup v hodslavských květinářstvích ve výši 1 000Kč.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014
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Aneta Indráková
Hub? Všichni mají někde doma schovaný diplom vítěze okresního kola soutěže Mladý zahrádkář a také nejméně účastnický
list z celostátního finále. Ve středu 7. května se k nim přidala
Vendula Horáková, která přesvědčivě s 55 body (z maximálního počtu 60) zvítězila. Na druhém místě se ztrátou 4 bodů
byla Aneta Indráková. Ve starší kategorii byl nejlepší Václav
Kudělka ze 7. třídy.
13. června bude Venda bojovat o nejlepší možný výsledek v
celostátním finále v Rakovníku. Budeme jí držet všechny 4 palce.
Oslava Dne matek - Mgr.Gabriela Mičková
Druhá květnová neděle již tradičně patřila všem maminkám.
Děti z mateřské a základní školy je potěšily svým vystoupením
ve společenském domě. V hodinovém pásmu jsme vyslechli
básničky, písničky, hru na hudební nástroje a zhlédli taneční
čísla kroužku Aerobiku a folklórního kroužku Vonička. Všechna
vystoupení byla milá, zábavná a hlavně od srdce. Po programu dětí následoval koncert Komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského. Poslech skladeb našich i zahraničních autorů
byl velkým hudebním zážitkem. Dík patří nejen těm, kteří svá
vystoupení vymysleli a s dětmi nacvičili, ale také těm, kteří pomohli s celou organizací svátečního odpoledne.

Gratulace k úspěchu v Pythagoriádě!
- Mgr. Martina Holubová
Naše gratulace patří Vendule Horákové z 6. třídy, která se
15. května v okresním kole Pythagoriády umístila se svými 14 body (spolu s dalšími třemi účastníky) na krásném
2. místě.
Gratulujeme a těšíme se na její další úspěchy!
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Beseda v Informačním poradenském středisku - ÚP v Novém Jičíně - Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na
IPS ÚP. Mgr. Jana Géryková, DiS žákům vysvětlila různá témata
z oblasti volby povolání. Nabídku a poptávku na trhu práce,
typy škol v regionu a možnosti přijímání na ně, nezaměstnanost, rekvalifikace, testování schopností. Nyní je na žácích, jak
se získanými informacemi naloží.
Exkurze do Landek parku v Ostravě
- Bc. Kateřina Hubeňáková Mgr. Gabriela Kmentová
Dne 19. května se třeťáci, čtvrťáci a páťáci vydali na exkurzi
do Ostravy, do národní přírodní památky – Landek. Tématem
výukové exkurze žáků 5. třídy bylo černé uhlí. Nejdříve byly
děti seznámeny s tím, jak černé uhlí vznikalo, s historií těžby tohoto nerostu a se základními hornickými termíny. Poté si děti
prohlédly hornickou šatnu, povrchovou „černou žílu“ a těžkou
hornickou techniku. Na závěr, aby si děti získané základní údaje o černém uhlí zopakovaly, vyplňovaly křížovku a také objasňovaly hornickou terminologii, kdy si význam daných termínů
vyhledávaly na tabletu. Exkurze velice rychle ubíhala a dětem
se moc líbila. Z časových důvodů jsme však nemohli „sfárat“ do
podzemí…tak snad někdy příště.

Žáci 3. a 4. třídy zhlédli pravěkou vesnici, dozvěděli se, jak
žili pravěcí lidé nebo kdy a kde byla objevena Landecká neboli
Petřkovická Venuše. Kdo neví, tak Landek je tímto unikátním
nálezem Landecké venuše světoznámý. Jedná se o 46 mm
vysokou sošku torza ženy vyřezanou z krevele, která se svým
štíhlým tvarem odlišuje od běžných paleolitických venuší.
Po prohlídce Landek parku, kde jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí nejen o pravěku, děti čekala vydatná svačina. Poté
si děti své získané vědomosti z exkurze ověřily v závěrečném
testu a dále ve čtyřčlenných skupinkách pracovaly na projektech, které na závěr představily svým spolužákům. Moc se nám
v Landek parku líbilo a těšíme se na další výlet za poznáním.
Tři dny s netopeery 2014
- Markéta Kolečková a Dominika Kalichová, žákyně 9. třídy
Netopeer je zkratka anglických slov NET
O(f) PEER - síť vrstevnických vzdělavatelů.
A právě od této organizace do školy přišla nabídku na vzdělávací kurz. Ve dnech 12. – 14.
května jsme se zúčastnily akce 3 dny s netopeery. Kurz se konal nedaleko Prahy. Spolu s
mladými lidmi z celé ČR jsme se zabývali problematikou HIV, sexuální výchovou a také komunikací. Celé tři
dny jsme si maximálně užily. Nejenže jsme získaly plno užitečných informací, ale také spoustu kontaktů na mladé lidi z celé
republiky. A především zážitky, na které jen tak nezapomeneHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

me, a nabyté zkušenosti, které využijeme ve výuce a předáme
je našim spolužákům.
Modeláři ve školní družině – Bc. Petra Pavlíková
Dne 20. května navštívili školní družinu letečtí modeláři, kteří
nám v prostorách tělocvičny ukázali akrobatické prvky se sestavenými modely letadel. Žáci se dozvěděli, za jak dlouho je
možné se naučit letadlo řídit pomocí vysílače, z jakého materiálu se modely sestavují, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou a dalších mnoho zajímavých informací.
Děkujeme panu Petru Hubovi, který mezi nás také zavítal a o
svém modelářském umění mnohé prozradil.
Projekt ŠKOLA VOLÁ - Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová

Na Základní škole Františka Palackého byl ve čtvrtek 22. května 2014 ukončen projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“.
Budoucí prvňáčci se 3 krát sešli s učitelkami 1. stupně ZŠ – Mgr.
Gabrielou Mičkovou, která rozvíjela u dětí jemnou i hrubou
motoriku a správné držení tužky, Mgr. Hedou Kučerovou, která
se zaměřila na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností
a Mgr. Evou Hegarovou, která se věnovala rozvoji matematických představ.

Na trase děti čekaly pohádkové postavičky s úkoly. Za splněné
úkoly získávaly děti razítka do kartiček a sladké odměny. Nikdo domů nespěchal, skákací hrad, jízda na koni, malování na
obličej a prohlídka hasičského vozu byly příjemným lákadlem
pátečního odpoledne pro všechny děti.
Doprovodný program pro děti byl velmi pestrý a tímto děkujeme paní Kudělkové za zajištění jízdy na koni, Petru Turkovi za
umožnění dětem prohlídky hasičského vozu a žákyním 9. třídy
za umělecká díla na dětských tvářích.
Na návštěvě v úlu – Mgr. Markéta Mřihladová
V pátek 30. 5. 2014 se děti ze ŠD zúčastní programu Na
návštěvě v úlu. „Je pilný jako včelka“. Často to slýcháváme. A
rozumíme vůbec tomuto přirovnání? V tomto programu si potvrdíme, že včelky patří mezi nejpilnější živé tvory na Zemi. Budeme si povídat o významu včel pro člověka i přírodu. A také si
zahrajeme a vyzkoušíme jejich různé úkoly v úlu, ochutnáme
medové perníčky a vyrobíme si z vosku svíčku.

Výtvarná soutěž: Blíž přírodě - Mgr. Renata Pernická
Ve výtvarné soutěži byla dne 28. května 2014 v Praze oceněna 3. místem naše žákyně 6. třídy Aneta Indráková za svou
kresbu: U rybníku.
Obrázky budou vystaveny v sídle Českého svazu ochránců
přírody v Michelské ul. v Praze do konce června. K umístění
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Výuka výchovy ke zdraví jinak Mgr. Alena Kulíšková
Jak již jsme psali výše, Markéta Kolečková a Dominika Kalichová byly proškoleny v rámci projektu jako peer vzdělavatelé
(vrstevníci se učí navzájem). V úterý 27. května si vyzkoušely,
jaké to je se postavit před spolužáky a předat jim nové a důležité informace. S reakcemi spolužáků se můžete seznámit na
našem školním webu.

Zápis a přijímání dětí a žáků do ZŠ a MŠ
Mgr. Martina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ

Při závěrečném čtvrtém setkání se rodiče mohli inspirovat,
jak tyto oblasti u svého dítěte dál rozvíjet a tím mu usnadnit
přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy. Na památku si děti odnesly DVD s fotkami, složku se svými výstupy a
drobnými dárečky.
Tak v září nashledanou!
Pohádkový les – Bc. Petra Pavlíková
Jako již tradičně i v tomto roce se konala zábavná akce pro
děti Pohádkový les. V pátek 23. května ožil hostašovský les
pohádkovými bytostmi v podání žáků ZŠ Františka Palackého.
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V měsíci únoru proběhl zápis dětí do základní školy. Zákonní zástupci si mohli do konce měsíce května podat žádost o
odklad povinné školní docházky. V letošním roce tak učinili 3
rodiče, zároveň však bylo k základnímu vzdělávání v 1. třídě
přijato jedno dítě ze sousední obce. Můžeme se tedy těšit, že
do lavic 1. třídy zasedne 18 prvňáčků.
Žádost o přestup do budoucí páté třídy si podalo 8 dětí ze
sousedních obcí.
Koncem měsíce dubna proběhl zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání. Celkem se dostavilo 30 dětí, z toho 20 dětí s trvastrana 10

lým pobytem v naší obci. Děti, které jsou do MŠ přijaty, musí
být schopné vzdělávání dle vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Proto jsou zpravidla přijímány děti od věku 2
let a 9 měsíců (dle školského zákona se má jednat o děti zpravidla ve věku tří let).
I v letošním roce jsme tedy přijali všechny děti od tohoto
věku (děti mladší tří let se zkušební dobou 3 měsíce), přednostně samozřejmě děti z Hodslavic. Protože kapacita MŠ je
však větší, přistoupila jsem v posledních dvou letech k tomu,
že v rámci možností mohou být výjimečně k předškolnímu
vzdělávání přijaty i děti mladší, ovšem za podmínky, že jsou
mimo vzdělávání schopné sebeobsluhy (nenosí pleny, jsou
schopné se samostatně najíst a obléci, zajít na toaletu). V letošním roce nebylo v rámci zápisu přijato pouze jedno dítě
(v den zápisu nedosáhlo věku ani 2 let).
Práce s malými dětmi je opravdu velmi náročná, vyžaduje neskutečné úsilí. Uvědomíme-li si, že na jednu třídu připadají po
část dne pouze 2 pedagogové, je zřejmé, že jde o vyčerpávající
pracovní směnu. Z hlediska provozních nákladů je samozřejmě výhodnější naplnit třídy MŠ do maximálního počtu dětí,
ovšem neustále musíme mít na paměti, že MŠ je na rozdíl od
jeslí vzdělávací institucí.

Činnost Tělocvičné jednoty
SOKOL Hodslavice v období 1998 - 2013
Dana Sulovská, vzdělavatel

Akce pořádané každoročně
1. Pravidelná cvičení pro veřejnost:
• Rodiče a děti – Věra Mičková, Jana Fojtíková (do roku 2005),
Jitka Kyselá (2008 – 2010)
• Žákyně mladší, starší – Irena Vytejčková, Alena Špalková, Eliška Janská, ing. Libuše Palacká (do r. 2000)
• Jóga – Dana Sulovská
• Zdravotní cvičení – Růžena Holeňová
• Kondiční pro ženy – Věra Mičková
• Žáci - Milan Váhala (do r. 2001)
2. Jarní a zimní turistické vycházky do okolí
3. Turistické zájezdy – Godula, Čantoryje, Jeseníky
4. Víkendy pro ženy - Hotel Jelenovská Valašské Klobouky,
Chata Tabačka Velké Karlovice, Hotel Duo Horní Bečva
5. Dny pro ženy
6. Sokolské tábory – Skurečená, Na Pasíčkách, Plumlov, Kolelač
u Slavičína, Halenkov, Starý Jičín, část Jičina
7. Letní cyklistické vyjížďky do okolí
8. Vystupování na dnech obce (od roku 2011)
9. Od roku 2011 pálení čarodějnic
10. Noční výplaz na Lysou horu
11. Účast na sokolských soutěžích „Valašské švihadlo“
12. Ukončení cvičebního roku – tradiční „škračení“ vajec
Ostatní akce, které jsme organizovali, nebo na kterých se
podíleli svou účastí
1998
6. – 7.6. Malý slet v Kroměříži – účast 7 našich cvičenek ve
skladbě s kužely
1999
30.5. Sokolské dny v Ostravě – účast 6 cvičenek ve skladbě
AIDA
2000
21.5. Veřejné cvičení v Hodslavicích – účast 203 cvičenců Sokola Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm,
Kopřivnice, Vsetín, Valašské Klobouky – první předvedení slestrana 11

tových skladeb ve Valašské župě
28.5. Veřejné cvičení v Opavě – účast 18 žen ve skladbě s praporci
1. – 4.6. Slet polského Sokola v Bydgoszczi – účast 12 cvičenců
skladby staršího žactva
10.6. Veřejné cvičení ve Valašském Meziříčí – účast 64 cvičenců
11.6. Župní slet ve Vsetíně – účast 64 cvičenců
17.6. Župní slet župy Moravskoslezské v Bohumíně – účast 28
cvičenců
28.6. – 2.7. XIII. všesokolský slet v Praze – účast 46 cvičenců
(ženy, starší žactvo a mladší žákyně)
2001
26.4. Beseda s biotheričkou o zdravé výživě
15. – 17.6. Sokolgym Praha – účast 10 cvičenců staršího žactva
se skladbou Námořníci a 2 členové doprovod
20.10. Výlet do Štramberku a na rozhlednu na Bílé hoře – 11
účastníků
15.11. Veřejné cvičení v Havířově – účast staršího žactva se
skladbou Námořníci
2002
Zúčastnili jsme se:
4. 5. 10. ročníku turistického pochodu Valašské Klobouky
4. 6. turistického pochodu „Veselá Kráva“ ve Veselé u Valašského Meziříčí
8.6. Veřejné cvičení Valašské Meziříčí – účast 15 žen ve skladbě
„Můj domov“ a 24 žákyň ve skladbě „Paraplata“
16.6. Župní veřejné cvičení Valašské Klobouky – účast žen a
starších žákyň
21. – 23.6. Sokolský slet pod Ještědem – účast 15 žen ve skladbě „Můj domov“
7. 9. Sportovní den v Hodslavicích
28. 9. Veřejné cvičení v Hodslavicích, účast 126 cvičenců ze
Sokola Hodslavice, Frenštátu pod Radhoštěm a Nového Jičína
2003
1.1. Z důvodu nového územněsprávního rozdělení – přestup
z Valašské župy Fr. Palackého se sídlem ve Valašském Meziříčí
do Beskydské župy Jana Čapka se sídlem ve Frýdku-Místku
Zúčastnili jsme se:
3. 5. 11. ročníku turistického pochodu Osvobození Valašské
Klobouky
17.5. Mezinárodního sokolského výstupu Velká Čantoryje
30. – 31.5. Sokolské setkání v Českých Budějovicích – cvičení
ve skladbách „Můj domov“ (13 žen) a „Paraplata“ (7 žákyň)
2004
17.4. Tělocvičná akademie v nově zrekonstruovaném společenském domě v Hodslavicích u příležitosti oslav 110. výročí
založení Sokola v Hodslavicích. Vystoupili jsme se cvičením
s obručemi, gymbally, s ukázkou aerobiku, country tanců a
cvičením na nářadí.
4. – 6.6. „Sokolské Brno“ – účast 13 žen se skladbou „Můj domov“
3. – 4.7. Sokolské tělovýchovné slavnosti ve Skalici na Slovensku – účast 14 žen
17. – 19.9. Setkání sokolského žactva – plavba po Vltavě (4 děti
+ 1 doprovod)
2005
9.6. Župní akademie Frenštát p. R. – účast 8 žen
25.9. Převzetí Sletové štafety v Hodslavicích u příležitosti zahájení XIV. všesokolského sletu
Prosinec Akademie v Lichnově – účast 6 žen (cvičení na gymballech)
2006
28.1. a 13.5. Účast na Expedici sletové kameny – výstupy na
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Radhošť a Lysou horu
27.4. Akademie ve Frenštátě pod Radhoštěm (vystoupilo 6
párů rodičů s dětmi a 8 žen)
21.5. Veřejné cvičení v Hodslavicích – spojeno s oslavami 130
let od úmrtí Fr. Palackého. Byly předvedeny sletové skladby.
Do nácviku sletových skladeb se zapojilo 18 žen ve skladbě
s bubínky „To všechno přines čas“., 12 párů rodičů s dětmi ve
skladbě „Korálky“, 9 předškoláků ve skladbě „Kdo si hraje, nezlobí, 18 mladších žákyň ve skladbě „Rozkvetlá louka“ a 9 dorostenců a dorostenek ve skladbě „Výlet s aerobikem.
Červen Župní slety ve Valašském Meziříčí a v Bohumíně
Červenec XIV. všesokolský slet v Praze
11. – 13.8. Převzetí štafety s Valašským ohněm v Hodslavicích
- zahájení 1. Valachiády
30.9. Ženy vystoupily ve Frenštátě p. R. v rámci běhu Terryho
Foxe s bubínky

2007
Květen Závody všestrannosti – účast 5 žákyň
1.– 5. 8. Účast na akci „Sokolské cesty“ v Julských Alpách
Září Poprvé pořádána akce Sokolení – prezentace činnosti
Sokola na veřejnosti
23.11. Beseda s ukázkou „Vánoční aranžování“
2008
Květen Beseda o Novém Zélandu – vyprávěla Růžena Holeňová
14.6. Veřejné cvičení u příležitosti oslav 210. výročí narození
Fr. Palackého
21. – 23.6. Účast 34 členů na sletu Pod Ještědem v Liberci
– účast 18 žen se skladbou „Malá noční hudba“, 11 žákyň se
skladbou „Bossa nova“
12. – 13.9. Sokolská plavba po Vltavě – účast 4 žákyně a 1 doprovod
20.9. Akce „Sokolení“ – prezentace činnosti Sokola na veřejnosti
2009
Povodně – finanční pomoc ve výši 1 000 Kč členům Jednoty,
kteří měli zaplavené bytové prostory, a jejich dětem poskytnut
pobyt na táboře zdarma.
14. - 19.9. Sportovní týden u příležitosti akce „Sokolení“ – prezentace Sokola na veřejnosti
3.10. V rámci akce „Sokolské cesty“ výstup na Lysou horu
2010
26. – 27.6. Účast 16 žen na sokolských tělovýchovných slavnostech v Trenčíně Červen Účast na veřejném cvičení ve Valašském Meziříčí
Červen Fit testy pro ženy – ukončení cvičebního roku
Prosinec Mikulášská nadílka pro děti
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2011
Srpen - 15.10. Provedena rekonstrukce přízemí budovy na sokolském hřišti (sprchy, WC, šatny)
24.9. Sletová štafeta u příležitosti zahájení XV. všesokolského
sletu
2012
24.4. Akademie ve Frenštátě p. R. – vystoupení se skladbou
„Kontrasty“ 10 cvičenců
Ve sletovém roce, ve kterém se oslavilo zároveň 150 let od
založení České obce sokolské, se zapojilo do nácviku sletových
skladeb 34 dospělých a 41 dětí (některé děti cvičily v dvou
skladbách).
Skladba pro rodiče a děti „Muzikantova písnička“ 12 párů
Skladba pro předškoláky „Člověče, nezlob se“ 16 dětí
Skladba pro mladší žákyně „Jonatán“ 18 žákyň
Společná skladba pro ženy a muže „Kontrasty“ 16 žen a 6
mužů!
2.6. Župní slet v Bohumíně
10.6. Veřejné cvičení v Hodslavicích
17.6. Oblastní slet v Opavě
24.6. Veřejné cvičení ve Valašském Meziříčí
1. 7. – 6.7. Účast na XV. všesokolském sletu v Praze (zúčastnili
jsme se všech skladeb, kromě rodičů s dětmi)
2013
24. – 26.5. Setkání Sokolů Pod Řípem v Roudnici nad Labem –
účast 20 žen a mužů ve skladbě Kontrasty
Počet členů k 1. 1. 2013 – 125(15 žákyň, 5 dorostenek, 96 žen,
9 mužů) oproti roku 1998, kdy bylo 65 členů (20 žákyň, 3 žáci,
2 dorostenky, 5 dorostenců, 31 žen a 4 muži).
Složení výboru 2002 – 2006
starostka – Bc. Ivana Šimková
místostarosta - ing. Vlastimil Socha
jednatel – Eliška Janská
náčelnice – Růžena Holeňová
členové - ing. Milan Váhala, Dana Sulovská, Vlastimil Socha ml.
Složení výboru 2007 - 2012
starostka – Věra Mičková
místostarosta – ing. Vlastimil Socha
jednatel – Eliška Janská
náčelnice - Růžena Holeňová
členové - Dana Sulovská, ing. Marie Ježková, Vlastimil Socha
ml. (do roku 2009), od roku 2010 Hana Bačková, Dana Kudělková

Palackého stezka 2014
Oleg Janský, předseda KČT Hodslavice

43. ročník turistického pochodu a cyklojízdy Palackého stezka, který se konal v sobotu 17. května 2014, se tentokrát nevydařil. Není divu, že po téměř týdenním vytrvalém dešti se
na náš pochod příznivcům turistiky nechtělo. Pořadatelé KČT
Hodslavice byli však připraveni i v těchto nepříznivých podmínkách. Našli se však turisté, kteří se deště nebáli, a tak se
této akce nakonec zúčastnilo celkem 47 turistů. Z toho osm
turistů došlo až na Velký Javorník. I přesto, že z důvodu bezpečnosti byla cyklojízda zrušena, na trať se vydali dva cyklisté.
Sobota nakonec byla pro pěší turistiku docela příznivá a ti, kteří se na trasy vydali, určitě nelitovali.
I když už dopředu jsme věděli, že podmínky pro pochod budou opravdu zlé, nemohli jsme pochod, podobně tak jako některé další akce v okolí, kvůli těmto nepříznivým podmínkám
zrušit. Palackého stezka je zapsána v celostátním kalendáři
KČT. Skalní turisté si pochody plánují dlouhou dobu dopředu
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v rámci plnění podmínek tematických odznaků a vychází za
každých podmínek. Jedná se i o ty starší - a nakonec nejen ti si například s internetem moc nerozumí, a tak se o zrušení akce
nedoví. Určitě si dovedete představit jejich zklamání, kdyby až
na místě, třeba po delší cestě vlakem zjistili, že se pochod nekoná. Klub Českých turistů za nepříznivých podmínek, pokud
ovšem není ohrožena bezpečnost účastníků, své akce neruší.
Turistický pochod Palackého stezka se bude určitě konat i
příští rok, a tak už dopředu zveme k účasti na 44. ročníku. Snad
už bude líp.

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Čas

Datum

Domácí

Hosté

27.4.

10:00 FK Hodslavice

Čeladná

2:9

3.5.

14:00 Hostašovice

FK Hodslavice

3:2

11.5.

10:00 FK Hodslavice

Tichá

4:8

18.5.

10:00 Lichnov

FK Hodslavice

1:10

25.5.

10:00 FK Hodslavice

Lubina

5:7

1.6.

15:00 Veřovice

FK Hodslavice

:

8.6.

10:00 FK Hodslavice

Hukvaldy

:

Datum
Domácí

Čas

Muži:

Mladší přípravka:
Datum

Mladší žáci:

Hosté

18.4.

17:00 FK Hodslavice

Kateřinice

24.4.

17:00 Frenštát „B“

FK Hodslavice

6:13

2.5.

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

4:13

6.5.

16:30 FK Hodslavice

Rybí

4:7

9.5.

17:00 FK Hodslavice

Starý Jičín

3:11

18.5.

10:00 Rybí

FK Hodslavice

:

22.5.

17:00 Mořkov

FK Hodslavice

11:4

30.5.

17:00 FK Hodslavice

Frenštát „B“

:

6.6.

16:30 Kateřinice

FK Hodslavice

:

14.6.

10:00 Starý Jičín

FK Hodslavice

:

:

Čas

Domácí

Hosté

6.4.

15:30 Veřovice „B“

FK Hodslavice

4:2

12.4.

16:00 FK Hodslavice

Rybí

1:1

19.4.

16:00 Mořkov „B“

FK Hodslavice

2:0

26.4.

16:00 FK Hodslavice

Vlčovice-Mniši „B“

3:1

4.5.

16:30 Straník

FK Hodslavice

5:2

10.5.

16:30 FK Hodslavice

Ženklava

0:1

17.5.

17:00 Štramberk

FK Hodslavice

24.5.

17:00 FK Hodslavice

Lubina

7.6.

17:00 Tichá „B“

FK Hodslavice

:

14.6.

17:00 FK Hodslavice

Hostašovice

:

:
3:5

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

Fyzioterapie v obci Mořkov
Dne 2. 6. 2014 dojde k otevření rehabilitační praxe panem Mgr. Martinem Hlouškem, který ji převzal po paní Lidmile Morocové.
Místo praxe zůstává zachováno, a to v prostorách přízemí Zdravotního střediska, na adrese Mořkov, Dolní 74.
Praxe je přístupná nejen pro klienty okresu Nový Jičín a okolí.
V ordinaci bude poskytována jak rehabilitační péče hrazená ze zdravotního pojištění, tak také služby, které nejsou hrazené zdravotními
pojišťovnami, a to wellness a ergonomické poradenství.
Mgr. Martin Hloušek vystudoval:


Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor fyzioterapie (titul Bc.)



Libera Universitá degli studi di science umane e tecnologiche, Lugano (Švýcarsko), Physiotherapy - Double diploma (titul B.Sc.)



Palackého Univerzitu v Olomouci, obor fyzioterapie (titul Mgr.)

Praxi v oboru získal jak v České republice - Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Rehabilitace MUDr. Přemysl Norský, Fakultní
nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice, Avica, s.r.o. Ostrava, Lázně Darkov, a.s., tak také v Německu - Sozialstiftung Saludis Bamberg.
Pravidelné ordinační hodiny:


Pondělí – pátek



6:30 – 15:00, mimo ordinační dobu dle domluvy

Bližší informace a objednávání:


Osobně v ordinaci



Na telefonním čísle: 737 340 695



Web: www.fyzio-mobility.cz



e-mail: martin.hlousek@ymail.com
Mgr. Martin Hloušek
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Plánujete zateplení vašeho
rodinného domu, nová okna,
vyměnit kotel, dát tepelné
čerpadlo, nebo i solární systém ?

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Jetojednoduché,přijedukVám,zaměřímobjekt,navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenuakdyžseVámtobudelíbit,rádvšedodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Kompletní projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Podání žádosti
Naše cena od 15 000 Kč včetně DPH za celý projekt
Stát Vám vrátí až 65% vynaložených nákladů

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Odvaděč vody do sudu

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

vč. DPH. Ihned k odběru!

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm

Naše projekční skupina Vám k tomu pomůže a dále zajišťuje:

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Váš poradce: Radek Šťastný, mobil: 725 675 657
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

VOLEJTE! PIŠTE! Dnes máte zelenou
Projekční kancelář N-PES, Valašská Bystřice 181,
www.npes.cz, e-mail npes.team@centrum.cz
Tel : 773 781 717, 604 678 464 (stačí jen prozvonit)
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Obecní úřad Hodslavice

a hodslavské spolky pořádají

DEN OBCE
HODSLAVICE
SOBOTA 28. ČERVNA 2014
Na parkovišti před obecním domem.
PROGRAM
15.00
15.10
15.25
15.40
16.10
16.30
18.15
od 20.30

zahájení
Vystoupení dětí z kroužku aerobiku
pod vedením Mgr. Gabriely Mičkové

vystoupení dětí z dětského folklorního kroužku Vonička

pod vedením Ing. Kamily Grešákové - Kotalové ve spolupráci s CM Trojačka

Vystoupení CM Trojačka
Vystoupení souboru HOBA
Koncert písničkáře Pavla Dobeše
Vystoupení Klika NJ Blues
Rocca - pop - rock - k tanci i poslechu

Hry a soutěže pro děti, tradiční výstava drobného zvířectva
občerstvení je zajištěno
v době od 15.00 - 18.00 budou otevřeny památky v centru obce

(Domek Fr. Palackého, kostel sv. Ondřeje, Stará škola)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v červnu 2014:
50 let Květoslava Hanková • Zdeněk Číp
Marta Krutilková
55 let Josef Číp • Dušan Býma
60 let Alena Frydrychová
65 let Ludmila Mikuláková • Ludmila Kociánová
70 let Anna Rýdlová • Ludmila Bartoňová
75 let Josef Horečka
85 let Libuše Rýdlová • Dušan Býma
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci květnu jsme se rozloučili s paní Ludmilou Březinovou,
paní Ludmilou Kramolišovou, paní Františkou Kudělkovou
a panem Františkem Hasalíkem.

autorka: Aneta Indráková - 6. třída ZŠ
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