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Prázdninové bilancování
M g r. Pa vl a Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

…máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život
v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o dalších příležitostech k aktivnímu odpočinku a zábavě dozvíte z pozvánek ve zpravodaji a na webu
obce.
Ohlédla bych se však nazpět a ráda poděkovala všem organizátorům, sponzorům a účinkujícím na oslavách výročí T.J.
SOKOL Hodslavice, hodslavského fotbalu, na Dni obce i při
sportovních akcích a turnajích, za jejich obětavost a nasazení.
Ať už to byli členové kulturní komise, členové místních spolků
a sportovních oddílů, Klub důchodců, děti a učitelé ZŠ a MŠ,
místní podnikatelé, pracovníci obce, další účinkující, všichni
společně i s diváky vytvořili výtečnou atmosféru na oslavách

a turnajích. Pochvalné ohlasy potvrzují, že se akce mimořádně
vydařily a na pár fotek se můžete podívat dále ve zpravodaji i
na webu obce. Videoreportáže z nich budou zveřejněny na našich internetových stránkách. A těm, co mají akci před sebou,
přeji hodně účastníků, dobré počasí a dobrou náladu.
Červen byl měsícem dění i na obci, proběhlo 23. zasedání zastupitelstva s veřejnou diskuzí k investičním akcím. V loňském
roce jsme během prázdnin zvelebili školu a školku, letos jede
na plné obrátky výstavba cyklostezky v koridoru železniční
trati, která by mohla být ukončena do počátku října a nová
cyklostezka zajisté potěší všechny cyklisty i bruslaře v okolí

(viz informace o postupu prací dále v čísle) a zvýší bezpečnost
cyklistů v regionu. Pro zvýšení bezpečnosti chodců na frekventované silnici I. třídy byl s podporou Nadace ČEZ osvětlen
přechod u základní školy a plánujeme další opatření ke zvýšení bezpečnosti a zpomalení provozu na hlavní silnici – způsoby realizace navrhnou odborníci.
Také letos jsme byli úspěšní v získání dotací na několik plánovaných projektů:
1) výstavba chodníku od křižovatky na Mořkov po Kuželnu i se
dvěma novými autobusovými zastávkami a osvětleným přechodem, která se na podzim letošního roku zrealizuje,

2) dodávka kompostérů (pro občany zdarma), štěpkovače,
sil na bioodpad a nádob na tříděný odpad – čekáme jen na
schválení podepsané kupní smlouvy na SFŽP a doufáme, že
v září Vás vyzveme k vyzvednutí kvalitních kompostérů.
3) modernizace odborných učeben na ZŠ – proběhne v říjnu.
Zastupitelé také rozhodli o podání žádostí o dotace na několik dalších investičních akcí. Největší z nich jsou „Energetické
úspory OÚ“ – zateplení úřadu, výměna oken a rekonstrukce
vytápění, realizace dalšího průzkumného vrtu za naším vodojemem a výsadby nové zeleně na hřbitovech. Tyto projekty,
pokud získáme dotaci, se mohou také v letošním roce zrealizovat, nebo budou připraveny k realizaci pro rok příští. Zahájena

byla také tvorba nového územního plánu obce. Návrh zadání
nového ÚP schválili zastupitelé v únoru a nyní se vybere ve
výběrovém řízení projektant, který zpracuje návrh ÚP k projednání s občany, zastupiteli, příslušnými orgány a úřady.
Připravujeme také projektovou dokumentaci a hodláme zažádat o dotaci na vystrojení nového vrtu a filtraci vody, abychom posílili vodní zdroje obce. I o tomto se více dočtete dále
ve zpravodaji. O prázdninách rozšíříme školní hřiště o hrací
prvky pro malé děti (v rámci rozpočtu obce), další vybavení
hřiště bude pořízeno dle získání dotací.
Věřím, že budeme úspěšní jako dosud a zase o trochu zvelebíme náš společný prostor.
Jsem moc ráda, že se přidáváte a snažíte se zvelebovat
a zkrášlovat si své domy a nejbližší okolí. Děkuji Vám za to
a těším se na vaše příspěvky do soutěže o zlatý truhlík a nejkrásnější zahradu, která bude vyhodnocena 30.8. na 1. ročníku
HODSLAVSKÉHO VODOHRANÍ, na které Vás všechny srdečně
zvu.
A na závěr mi nezbývá než Vám popřát hezké počtení v tomto dvojčísle a samozřejmě krásné prázdninové zážitky doma i
za hranicemi …

USNESENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26.6.2014
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/23/2014 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 23. zasedání zastupitelstva
obce s doplněným bodem zpřístupnění obecní cesty na parcele 1637/3 v k.ú. Hodslavice.
2/23/2014 Volba návrhové komise, ověřovatelů,
jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková
– předsedkyně, členové komise – Ing. Kamil Ondřejík, Zdenek
Plešek,
b) schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Alenu Kulíškovou,
Miroslava Frýdla,
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/23/2014 Kontrola usnesení předcházejícího zasedání
zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce,
b) schvaluje odložení prodeje obecního pozemku parc. č.
146 v k.ú. Hodslavice, na výstavbu sociálního bydlení na rok
2015.
4/23/2014 Usnesení rady obce č. 78-83 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 78-83.
5/22/2014 Plnění rozpočtu za období 1 – 5/2014 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
červen 2014.
6/23/2014 Přijetí dotace z ROP na financování projektu
„Chodník podél silnice II./483“, nepřijetí dotace ze SFDI ZO
a) schvaluje přijetí dotace z ROP Moravskoslezsko na financování projektu „Chodník podél silnice II./483“
b) pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Moravskoslezsko
c) pověřuje Radu obce schvalováním případných pozdějších
změn smlouvy s ROP Moravskoslezsko
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d) schvaluje nepřijetí dotace ze SFDI na realizaci projektu
„Chodník podél silnice II./483“
7/23/2014 Přijetí dotace z OPŽP na financování projektu
„Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“ ZO
a) schvaluje přijetí dotace ze SFŽP z OPŽP na financování
projektu „Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“
b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace se SFŽP z OPŽP na financování projektu „Nakládání
s biologickým odpadem v obci Hodslavice“
c) pověřuje Radu obce schvalováním případných pozdějších
změn smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na financování
projektu „Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“
8/23/2014 Financování projektu „Modernizace učeben
ZŠ“ ZO
a) bere na vědomí financování projektu „Modernizace
učeben ZŠ“
9/23/2014 Rozpočtová změna č.2 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 2:
Navýšení v příjmech o 139.000Kč
Navýšení ve výdajích o 1.477.000Kč
Financování 1.338.000Kč (snížení rezervy na běžném účtu).
10/23/2014 Závěrečný účet Svazku Cyklostezka za rok
2013, smlouva o spolufinancování projektu Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku Cyklostezka Nový
Jičín Hostašovice za rok 2013,
b) bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice,
c) schvaluje Smlouvu o spolufinancování projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
11/23/2014 Cena Palackého – poskytnutí daru z fondu
Františka Palackého ZO
a) schvaluje poskytnutí daru na Cenu Františka Palackého
pro rok 2014 z fondu Františka Palackého ve výši 10.000Kč.
12/23/2014 Převody majetku ZO
a) bere na vědomí žádost o posouzení věci, a to žádosti o
zřízení věcného břemene na užívání části obecního pozemku
parc. č. 1795/1 manžely Petra a Jany Prouskovými, Hodslavice
36 a postupuje ji k projednání Radě obce,
b) bere na vědomí žádost p. Zdeňka Kudělky, Hodslavice 37,
o prodej části obecního pozemku parc. č. 1795/1 a námitku
ke zřízení věcného břemene k předmětnému pozemku a zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku parc. č.
1795/1 v k. ú. Hodslavice.
13/23/2014 Územní plán obce – posouzení nové žádosti
o změnu ZO
a) zamítá zařazení žádosti paní ing. Milady Česnekové ze dne
14. 5.2014 o rozšíření zastavitelné plochy na části pozemku,
alternativně celého pozemku parc. č. 1541/74 v k.ú. Hodslavice do zapracování návrhu územního plánu Obce Hodslavice.
14/23/2014 Zpráva z valné hromady Asompo a.s. ZO
a) bere na vědomí zprávu z valné hromady Asompo a.s. a
Výroční zprávu za rok 2013 Asompo a.s.
15/23/2014 Projednání návrhů zastupitelů – vhodné
lokality k budování dětského hracího koutku na Dolním
konci ZO
a) bere na vědomí, že v současné době nebyla vytipována
v prostoru dolního konce žádná vhodná lokalita ve vlastnictví
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obce pro umístění dětského hracího prvku.
16/23/2014 Zpřístupnění obecní cesty na parc. č. 1637/3
v k.ú. Hodslavice ZO
a) pověřuje místostarostu předložit do příštího Zastupitelstva cenové nabídky na zhotovení obecní komunikace na parc.
č. 1637/3.
17/23/2014 Kontrola odvodu vody z pozemku a ČOV ZO
a) pověřuje místostarostu zkontrolovat odvod vody
z pozemku a ČOV pana Konopáče od novostavby do potoka.

USNESENÍ
ze 82. zasedání rady obce konaného
dne 10.6.2014 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) vítěznou nabídku na zhotovení PD „Vystrojení vrtu HVH2
včetně úpravny vody“ nabídku Ing. L. Nováka – AVONA za
175 208,- Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem,
b) subjekt FK Hodslavice jako partnera smlouvy o reklamě
s firmou ASOMPO a.s. v roce 2014
c) smlouvu o reklamě a propagaci č. 10-01-14-06 / 0031 s firmou SITA CZ a.s.,
d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – osobní služebnost a smlouvu o právu provedení
stavby I/-12-8015660, Hodslavice, Bušová.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) výplatu podílu na zisku za hospodářský rok 2013 pro Obec
Hodslavice ve výši 46 053 Kč (po zdanění) a její přiznání na
účet obce,
c) oznámení o výběru projektu „Chodník podél silnice II/483“
k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady,
d) výzvu k odstranění zdroje rušení na č.p. 102 od ČTÚ a
pověřuje velitele JSDH Hodslavice odstraněním zdroje rušení
ve stanovené lhůtě a podáním písemné zprávy OÚ Hodslavice
do 30.6.2014,
e) žádost pana Bronislava Merendy (Hodslavice č.p.42) o
osazení dopravního zrcadla naproti výjezdu z MK od domu
č.p. 278 a č.p. 541 na silnici I/57 z důvodu bezpečnosti provozu a pověřuje stavebního technika posouzením situace a
předložením návrhu řešení na další RO,
f ) Neakceptování žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace
zeleně v obci Hodslavice“,
g) Bere na vědomí žádost UP OLOMOUC o poskytnutí daru
ve výši 10 000,- na Cenu Františka Palackého, udělenou v roce
2014 prof. PhDr. Libuši Hrabové, CSc. a postupuje ke schválení
zastupitelům obce poskytnutí daru z Fondu Františka Palackého.

USNESENÍ
ze 83. zasedání rady obce konaného
dne 17.6.2014 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
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a) program 23. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 26.6.2014.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
/
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) realizaci 1. etapy výstavby dětského hřiště a fitparku za Základní školou v Hodslavicích dle schváleného rozpočtu obce
a pověřuje starostku obce zajištěním realizace,
b) žádost o posouzení věci, a to žádosti o zřízení věcného
břemene na užívání části obecního pozemku parc. č. 1795/1
manžely Petra a Jany Prouskovými, Hodslavice 36, adresovanou zastupitelstvu obce a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce,
c) nezveřejnění záměru odprodeje obecního pozemku parc.
č. 146 v k.ú.Hodslavice na výstavbu sociálních bytů z důvodu
nemožnosti investorů v termínu do konce roku 2014 projekt
připravit a zažádat o dotaci na bydlení pro seniory. Rada obce
doporučuje zastupitelstvu realizovat tento projekt včetně odprodeje pozemku až v r. 2015.

USNESENÍ
ze 84. zasedání rady obce konaného
dne 4.7.2014 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
smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na parc. č. 677/1 s panem Radkem
Podešvou, Nový Jičín a s paní Jarmilou Matějičnou, Nový Jičín,
b) dar ve výši 1 000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a
slabozrakých ČR (SONS), oblastní pobočka Nový Jičín.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
/
III. Rada obce r u š í
a) výběrové řízení veřejné zakázky „Bezpečnost dopravy
v obci Hodslavice“ a schvaluje
b) novou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a
výběrové řízení „Bezpečnost dopravy v obci Hodslavice II“ při
zachování shodné hodnotící komise z minulého řízení.
VI. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice o finanční
příspěvek ve výši 56 831,47 Kč a postupuje tuto žádost k projednání zastupitelstvu obce na příštím jednání,
c) žádost nadačního fondu RAFAEL DĚTEM, Praha o finanční
příspěvek a zveřejnění této žádosti ve zpravodaji obce.
Další jednání rady obce č. 85: 16.7.2014 v 15.30 hod. na OÚ.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Červen byl už tradičně ve znamení společenských a sportovních akcí. Na obci jsme přivítali nové občánky a ocenili
úspěšné deváťáky. Naši Sokolové oslavili 120. výročí založení
jednoty, fotbalisti 90 let existence fotbalu v obci. Proběhlo několik sportovních akcí, při oslavách fotbalu nás navštívil tým z
družebních Príbovců. Školní rok byl slavnostně ukončen opět
tradičně na školním hřišti za krásně opravenou školou. Články
a fotky z těchto akcí najdete dále ve zpravodaji.
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4.6. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo jednání k řešení povodňových stavů na vodních tocích a nádržích za účasti starostky a
místostarosty, zástupců města, povodňové komise, obcí a se
správci toku - Povodí Odry a Lesů ČR. Byla dojednána pravidla
vzájemného informování o stavu toků při nebezpečí povodní.
Na MěÚ také proběhlo za účasti starostky další jednání sociální
komise v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
6.6. – při kontrolním dnu na stavbě cyklostezky bylo dojednáno řešení napojení mostu na dolním konci na procházející
budovanou cyklostezku tak, aby nebyli omezeni chodci ani
provoz na místních komunikacích.
7.6. – proběhly oslavy 120 let TJ.SOKOL Hodslavice na sokolském hřišti.
8.6. – jsme na OÚ přivítali 6 nových občánků na OÚ v obřadní
síni (foto dále).
10.6. - odpoledne zasedala po 82. rada obce (viz usnesení
výše).
14.6. – proběhl memoriál Matějů – volejbalový turnaj žáků na
sokolském hřišti.
17.6. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku Cyklostezka za účasti starostky. Odpoledne zasedala po 83.
rada obce (viz usnesení výše).
18.6. – proběhlo slavnostní předání ceny Františka Palackého paní profesorce Libuši Hrabové, kterou uděluje rektor Univerzity Palackého v Olomouci s podporou města Neratovice a
naší obce. Slavnosti se za naši obec zúčastnila PhDr. Zora Kudělková a starostka obce. Více dále v článku.

27.6. - slavnostní ukončení školního roku za ZŠ, starostka popřála všem žákům i učitelům hezké prázdniny a poté předala
v obřadní síni OÚ úspěšným deváťákům čestná uznání.
28. - 29.6. - tradiční pouť, skvělá výstava chovatelů a vydařený
Den obce i s účastí hostů z družebních Príbovců. Děkuji všem
organizátorům za jejich obětavou práci.
4.7. - zasedala po 84. rada obce (viz usnesení výše).
5.7. – 6.7. - proběhl již 41. ročník volejbalového turnaje na
sokolském hřišti.
6.7. – jsme uctili památku Mistra Jana Husa průvodem od
pomníku Fr. Palackého a vzpomínkovým setkáním na fotbalovém hřišti.

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

V měsíci červnu 2014 bylo hlavní náplní práce pracovníků
technické správy obce a pracovníků provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce provádění údržby zelených ploch,
včetně ořezů keřů ve vlastnictví obce. Úklidové práce byly prováděny v budovách ve vlastnictví obce (Obecní dům, hasičská
zbrojnice).
V prostoru podél budované cyklostezky byla provedena
demontáž a odvoz betonových patek a dřevěných sloupů na
celém katastru, jimž cyklostezka prochází. Všechny obecní
chodníky včetně parkovacích ploch byly ošetřeny postřikem
proti růstu plevelů. Novým ochranným nátěrem byla opatřena
střecha skladiště u obecního domu, sloužícího chovatelům a
holubářům.
V závěru měsíce byly provedeny přípravné práce k oslavě
dne obce, návoz lávek na posezení, stavba stánků a příprava
technického zázemí oslav. Po skončení oslav byly provedeny
úklidové práce.
Odbornou firmou byla provedena rekonstrukce ochranného
oplocení vrtu PV1 v okolí vodního zdroje ve Straníku.

Posilové zdroje vody pro obecní vodovod
– současný stav
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

PhDr. Zora Kudělková, prof. Libuše Hrabová, starostka Mgr. Pavla Adamcová
a starosta Neratovic z roku 1998 MUDr. Tomáš Roith

20.-23.6. - mimořádný svoz bioodpadu.
21.6. – proběhly na fotbalovém hřišti oslavy 90 let fotbalu
a 12. ročník memoriálu otce Bittnera i za účasti delegace z družebních Príbovců viz článek dále.
23.6. - na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku
Cyklostezka k probíhající výstavbě s účastí technického dozoru stavby a za účasti starostky.
26.6. – bylo slavnostně předáno starostce osvětlení přechodu u ZŠ zástupci Nadace ČEZ a za účasti ředitele Dopravní policie v NJ, zástupce Besipu a vedení školy. Odpoledne v hasičské
zbrojnici proběhla diskuze s občany k investicím a rozvojovým
plánům obce a poté zasedalo zastupitelstvo viz. zápis usnesení výše.

Obec Hodslavice je od 1.1.2012 provozovatelem skupinového vodovodu Straník – Hodslavice, jehož je spoluvlastníkem
s městem Nový Jičín. Jímání vody je zajišťováno 3. vrty a to
PV1, PV2 a HV4, které se nacházejí na katastru obce Straník.
Vrt PV1 byl uveden do provozu v roce 1987 a PV2 je v provozu od roku 1992, vrt HV4 je nový vrt vystrojený v roce 2007 a
spuštěný do provozu v roce 2008. Trvalý přítok vody do úpravny vody ve Straníku zajišťují vrty PV1 a PV2, vrt HV 4 je zapínán
v k vyrovnání úbytků vody v době větších odběrů – úniky vody
v případě poruch, víkendy, výpadky vrtů PV1, PV2 apod.
U obou prvně jmenovaných vrtů je pozorován dlouhodobý
pokles vydatnosti, proto bylo přistoupeno k provedení regenerace (čistění) obou vrtů. Regenerace vrtu PV2 byla provedena v měsíci 11/2012, regenerace vrtu PV1 v měsíci 4/2013.
V měsíci dubnu 2012 byl firmou Altec Inernational Holešov
zpracován projekt na provedení dvou průzkumných hydrogeologických vrtů, které by v případě dostatečné vydatnos-

Srdečně Vás zveme
ve čtvrtek 4. 9. 2014 v 17:00 hodin do hasičské zbrojnice
na 24. zasedání zastupitelstva obce, poslední v tomto volebním období.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2014
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ti a kvality vody mohly sloužit jako posilové zdroje vody pro
obecní vodovod. Obec podala žádost o dotaci na provedení
těchto vrtů z operačního programu Životní prostředí, která
byla podpořena.
V provedeném výběrovém řízení byla úspěšná firma UNIGEO
Ostrava, jenž vrty (každý o hloubce 100 m) na přelomu roku
2013 a 2014 realizovala včetně provedení čerpacích zkoušek,
které prokázaly, že vydatnost vrtu HVH1 je velmi slabá, naopak
u vrtu HVH2 (vrt blíže vodojemu) je vydatnost dobrá a může
být použit jako posilový zdroj pro dodávku vody do vodovodního řádu. Chemické rozbory vody prokázaly zvýšený obsah
železa, manganu a fluoridu. Z tohoto důvodu bude potřeba
vodu chemicky upravovat.
Jelikož úprava vody je potřebná i u vody čerpané z vrtu HV4
ve Straníku bylo přistoupeno k výběru dodavatele na zpracování projektu na vystrojení vrtu HVH2 a zbudování úpravny
vody poblíž tohoto vrtu. Projektová dokumentace je v současnosti zpracovávána fy. Avona a bude podkladem pro další
navazující kroky- potřebná povolení a vlastní provedení akce.
Snahou obce bude využít některý z dotačních titulů k realizaci
těchto záměrů.
Současný stav s dodávkami vody
I přes provedené kroky (vyčištění vrtů PV1 a PV2) není jejich
vydatnost dostatečná a stále častěji je pro dodávky vody využíván vrt HV4 ve Straníku, u něhož se potýkáme se zvýšeným
obsahem železa, který způsobuje zákal vody. Při enormních
odběrech, jenž byly v době suchých dnů (jednoznačně se
projevuje zalévání zahrádek, v době po dešti je spotřeba poloviční), dochází navíc k prudkým poklesům vody v systému
(vodovod není kapacitně schopen tyto výkyvy ihned vyrovnávat) a v potrubí dochází k zakalování vody uvolňováním usazenin. Znovu proto žádáme všechny odběratele vody, aby vodu
z obecního vodovodu nevyužívali k zalévání zahrádek, mytí
aut a napouštění bazénů.
V letošním roce byl opět zpracován projekt a podána žádost
o dotaci na další průzkumný hydrogeologický vrt, jenž by
mohl sloužit v případě dostatečné vydatnosti k dalšímu posílení dodávek vody do vodovodního řádu, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita vody pro odběratele.

VODA - platba záloh SIPEM
O Ú H o d s l a v i ce

Upozorňujeme odběratele vody, kteří platí zálohy SIPEM, že
záloha bude zařazena až do SIPA za měsíc srpen.

Volby 2014 - upozornění
O Ú H o d s l a v i ce

Upozorňujeme volební seskupení registrovaná do komunálních voleb 2014, že jim bude poskytnuto místo o velikosti formátu A5 (půl stránky na šířku) v zářijovém zpravodaji. Příspěvky ve formátu PDF je nutné dodat nejpozději do 25.8.2014.

Cena Františka Palackého
PhDr. Zora Kudělková

Od památného roku 200. výročí narození F.P. (1998) uděluje
vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci tuto cenu každé dva roky významné osobnosti z různých vědeckých oborů.
Letos byla uvedeným vyznamenáním, které tradičně podpořila obec Hodslavice s městem Neratovice jako místa spjatá se
životem Palackého, poctěna emeritní univerzitní profesorka PhDr. Libuše Hrabová, CSc., již mnozí z nás znají od 90.
let jako dlouholetou „univerzitní vyslankyni“, kdy se připojila
k PhDr. Miloslavu Pospíchalovi a spolu doprovázeli všechny
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hodslavské slavnostní akce, spojené se jménem našeho rodáka. Prof. Hrabová po 14 let garantovala svým jménem také celostátní středoškolskou odbornou soutěž „Čtenice Hodslavice“
coby předsedkyně odborné poroty.
Dáma, která dosáhla nejen úctyhodného věku, ale především
úctyhodných výsledků své celoživotní práce, se v dnešním povrchním světě vyjímá skromností, pokorou, houževnatostí a
vysokými morálními kvalitami, jimiž čelila několikerým strastiplným obdobím. Již před rokem 1968 byla uznávanou historičkou středověkých dějin, během komunistického režimu
však musela katedru historie opustit, nesměla publikovat a její
práce se v knihovnách nemohly půjčovat. Dvacet let pracovala
ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, teprve po r. 1989 byla
rehabilitována, aby se pak se svým neutuchajícím elánem znovu na své domovské katedře na filozofické fakultě pustila do
vědecko-výzkumné a pedagogické práce. Publikovala několik
monografií (např. knihu „Stopy zapomenutého lidu“ o starých
Slovanech) i práce, zabývající se osobností a dílem Františka
Palackého. Výsledky jejího odborného výzkumu jsou ceněny
badatelskou obcí doma i v zahraničí.
Paní prof. Hrabová přislíbila, že svůj laureátský text, nazvaný
Palackého století, přijede zkraje podzimu přednést i do Hodslavic.

Repasované mosty se vrátily
zpět na cyklostezsku
O Ú H o d s l a v i ce

Na cyklostezku, která vzniká v trase bývalé železniční dráhy
z Nového Jičína do Hostašovic, usazoval jeřáb 1.července dva
repasované mosty. Oba mosty jsou v úseku mezi Bludovicemi
a Hodslavicemi a musely se uzpůsobit jinému druhu využití.
Jedna nosná konstrukce vážila 6,5 tuny a byla dlouhá 9 metrů
a druhá byla o délce 11 metrů a vážila 11 tun. Na každý díl ještě
přijdou železné nosníky a plechy o hmotnosti 1,5 tuny a 18
tun betonu. Pak se mosty, stejně jako zbývající úsek trati, pokryje jemnozrnným asfaltem. Stále však probíhají práce, proto
prosíme veřejnost, aby nevstupovala na staveniště. Na trase se
pohybuje těžká technika a v mnohých úsecích se teprve budou instalovat bezpečnostní prvky.
Předpokládaný termín slavnostního zahájení je v září tohoto
roku.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 14.7. do 25.7.2014 bude mít MUDr. Jan Moštěk
dovolenou. Oznámení o zástupu bude vyvěšeno na dveřích
ordinace.

Dovolená MUDr. Radka Ševely
V době od 14.7. do 25.7.2014 a v době od 15.8. do
22.8.2014 bude mít MUDr. Radek Ševela dovolenou. Zástup:
MUDr. Michalský v Mořkově (Po, Út, Čt, Pá od 7 do 9 hodin, Stř
od 13 do 15 hodin).

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
V době od 4.8. (pondělí) do 20.8.2014 (středa) bude mít
MUDr. Olga Váhalová dovolenou.
Zástup: ve dnech 4.8. až 14.8.2014 MUDr. Radek Ševela.
Od 15.8. do 20.8.2014 nutné případy ošetří na lékařské službě první pomoci v Nemocnici v Novém Jičíně od 17. hodin.
Během letních prázdnin bude zkrácena odpolední ordinace na dětském středisku ve středu o hodinu (ordinační doba
bude od 13.00 do 15.30 hodin).
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2014

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 1 + 1
Pronajmeme volný obecní byt 1 + 1 (1. p., 38 m2)
v Hodslavicích čp. 213 - Domověnka.
Bližší informace na OÚ tel. 556 750 237.

Výzva Finančního úřadu
O Ú H o d s l a v i ce

„Pokud někdo dodnes nezaplatil daň z nemovitých věcí za
rok 2014, ať tak obratem učiní. Tato daň měla být zaplacena
do 2.6.2014. Pokud Vaše dlužná daň z nemovitých věcí nebude uhrazena, může správce daně vymáhat tento nedoplatek
daňovou exekucí.
V případě nejasností ohledně úhrady této daně – tedy zda
máte daň zaplacenou nebo ne - volejte ve všední dny od 6:00
do 13:00 hod. správce daně – Otakar Polák, telefon: 606 727
882.“

Publikace Obec Hodslavice

vedením Venduly Pavlicové se představily s vystoupením Beruška. Děti své vystoupení zvládly na jedničku a v nápaditých
kostýmech jim to moc slušelo. Druhé vystoupení děti nacvičily
pod vedením Dagmar Martiníkové a Elišky Janské. Jednalo se
o skladbu Cukrárna, kterou společně s našimi dětmi tancovaly i děti z Frenštátu pod Radhoštěm. Také jim se vystoupení
podařilo a sklidily zasloužený potlesk. Doufáme, že se Vám vystoupení dětí líbilo a děkujeme všem, kteří děti na vystoupení
připravili.
Kouzelná noc předškoláků ze třídy Kuřátek
Kouzelnou noc s předškoláky ze třídy Kuřátek jsme si užili.
Děti měly možnost ze středy 11.6. na čtvrtek 12.6.2014 přespat
v mateřské škole a zažít s kamarády různá dobrodružství. A co
všechno na děti čekalo? Měly nanuk, navštívily farmu (děkujeme mamince od Dorinky Kudělkové), společně jsme došli k
mlýnu, hledali jsme skřítkův poklad, k večeři jsme měli pizzu a
rohlíky s pomazánkou, byli jsme v „kině“ a měli jsme i stezku
odvahy. Za odměnu všichni dostali krásný diplom. Doufáme,
že se předškolákům spaní ve školce líbilo, a že si odnesli kromě
drobných dárečků i spoustu zážitků.

Ro s t i s l a v K ra m o l i š

V kanceláři obecního úřadu je k dispozici publikace Obec
Hodslavice. Kniha shrnuje nejdůležitější milníky v dějinách
Hodslavic, poodhaluje pozapomenuté události a příběhy, které se v obci odehrály, přibližuje význam hodslavských legionářů za první světové války a neopomíjí ani význam bohatého
spolkového života v obci. Publikaci inicioval a editoval starosta Hodslavic v letech 1994-1998 a příležitostný přispěvatel do
„Hodslavského zpravodaje“ Antonín Kramoliš.
Publikaci si můžete zakoupit kdykoliv v úředních hodinách
OÚ, cena 120,-Kč.
Ukázka z knihy: V letech před I. světovou válkou žil (asi 1905 až
1914) v Hodslavicích občan Sviták. Během uvedeného období došlo k úmrtí 6 žen, vlastních i některé příbuzné uvedeného občana.
Hodslavský lékař Dr. Josef Turek, který v Hodslavicích působil od
roku 1901, pojal podezření, že se nejedná o normální odchod ze
života a nechal soudně těla zemřelých exhumovat. U všech obětí
se našly stopy jedu. Občan Sviták byl odsouzen a zbytek života
strávil ve věznici na Mírově, kde i zemřel. Můj otec (Josef Kramoliš
nar. 1888) mi sdělil, když na událost vzpomínal, že byl svědkem,
když četníci vynášeli skříň, ve které bylo množství lahviček s chemikáliemi. Události mi popisoval i Jan Konečný (naproti Kacabajce), který je znal z vyprávění své matky.

Předškoláci na dopravním hřišti
V pondělí 16.6.2014 jsme s předškoláky jako každý rok vyrazili na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí. Děti se na výlet
velice těšily. Kromě kol si mohly zajezdit také na koloběžkách
a motokárách. Každý „řidič“ měl svůj řidičský průkaz, který musel při dopravním přestupku předložit policistům. Ti za každý
přestupek škrtli provinilci jedno razítko. Někteří řidiči byli velmi ukáznění a jezdili podle předpisů, některým dělaly dopravní značky ještě problémy. Výlet na dopravní hřiště se dětem
velice líbil.

Zprávičky z naší školičky…
Mgr. Petra Musilová

Šmoulí výlet na Bílé
V úterý 3.6.2014 jsme se vydali na výlet na Bílou. Čekal nás
tady Šmoulí den. Všichni jsme se na výlet moc těšili, a i když
nám počasí nepřálo, krásně jsme si jej užili. Po příjezdu se nás
hned ujali Šmoulové. Všichni jsme dostali bílé šmoulí čepičky
a rozdělili jsme se na několik týmů - Koumáci, Šikulové apod.
Pak už jsme plnili úkoly a užívali si atrakce, které pro nás byly
připravené. Zpět do školky jsme odjížděli tak unaveni, že jsme
skoro všichni v autobuse usnuli. Výlet se nám moc líbil a těšíme se zase na příště.
Vystoupení dětí na oslavě 120. výročí založení Sokola v
Hodslavicích
V sobotu 7.6.2014 se na sokolském hřišti konalo veřejné cvičení u příležitosti 120. výročí založení Sokola v Hodslavicích.
Tohoto vystoupení se zúčastnily také děti naší mateřské školy.
A předvedly se zde hned dvakrát. Děti z kroužku Zumby pod
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2014

Kouzelná noc ve třídě Berušek - Dagmar Martiníková
Předškoláci ze třídy Berušek se svými učitelkami prožili
kouzelnou noc v mateřské škole ve čtvrtek 19. června 2014.
pokračování na str. 11
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1. ročník HODSLAVSKÉHO VODOHRANÍ
recesistické závody a soutěžení u příležitosti 41. výročí napuštění vodní nádrže Kacabaja

30. srpna 2014 od 13. 15 hodin

Připlujte si zasoutěžit se svým netradičním plavidlem na živý pohon
(soutěžit nemohou plavidla s motorovým pohonem).
Kategorie – jednotlivci, skupiny, nejoriginálnější, nejrychlejší … plavidlo.

Program:

13:15
14:00
???
15:00

zápis a prezentace plavidel
start netradičních plavidel
doplutí do cíle, vyhodnocení soutěže
hry, soutěže na kanoích a vodohrátky pro děti i dospělé
Soutěž o Dřevěného Kacabaju (jízda na lodi, plavání, běh a…)

Bohaté občerstvení a ceny budou zajištěny. Dobrou náladu s sebou.
Pro osádku na soutěžním plavidle pivo, limo zdarma.
Těší se na vás pořadatelé
Účast na vlastní nebezpečí
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120 let T.J. SOKOL Hodslavice

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 7-8/2014
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90 let fotbalu v Hodslavicích

Vítání občánků

Den obce
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ZŠ Hodslavice

Osmáci a deváťáci v Mikulově

Exkurze do Gabčíkova a Bratislavy

210x148mm_PRAMOS_OV_07_2014.ai 2 24.6.2014 8:14:45

Konec školního roku

Ocenění deváťáci na Obecním úřadě

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

SLEVOMÁNIE
na OKNA navíc SÍTĚ ZDARMA
Čím dříve okna objednáte,
tím lepší cenu Vám dáme.
Info
Informujte se u svého prodejce.

PRAMOS, pobočka Ostrava:
PRA
Výstavní 11/123, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Výsta
telefon: +420 596 782 067
telef
e-mail: ostrava@pramos.cz
e-ma
800 100 111

Platí do 31
31.7.2014,
7 2014 více n
na www.pramos.cz
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Navštívili jsme rodný domek Františka Palackého a dřevěný
kostelíček. Pan farář Červenka podal dětem výklad přiměřený
jejich věku.

Následoval odjezd autobusem na Domoraz. Došli jsme k 3.
studánce na Zrzávkách. Tam si děti stavěly most přes potůček,
sbíraly šišky a z nich stavěly pyramidy, zdolávaly kopečky a sbíraly dříví na oheň. Pochutnaly si na makovci a pak vzaly nasbírané dříví a donesly je na výletiště Zrzávky.
Na výletišti děti hrály kopanou, houpaly se na houpačkách
a kreslily křídami na beton. Pak si opékaly špekáčky. Po večeři jsme se vydali na cestu k domovu. Cestou jsme pozorovali
večerní přírodu, poslouchali zpěv ptáků a viděli jsme krásně
osvětlenou naši vesnici.
Jakmile se více setmělo, vydali jsme se na stezku odvahy. Na
cestu nám svítili svatojánci a my jsme jim konkurovali baterkami ve tvaru tučňáků a svítícími tyčinkami na zápěstích.
Počasí nám přálo, bylo příjemné teplo.
Po příchodu do školky jsme se už jenom umyli a unaveni velmi rychle usnuli.
Děkujeme Martě a Martinovi Bartoňovým za jejich pomoc při
naší akci a sladkosti, které věnovali dětem.

Zprávičky ze školy…
Petr Drkula

Letošní školní výlety
Začátek měsíce června je v životě školy spojen především s
konáním školních výletů. První tři ročníky se vydaly na výlet do
Ostravy, kde navštívily například Miniuni. Tam je zaujala miniaturní šikmá věž v Pise. Následně se žáci vydali na Slezskoostravský hrad, kde je přivítali čerti a čarodějnice.
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Čtvrtá třída jela sice do blízkého Štramberku, ale zato toho
na své cestě stihla opravdu hodně. V pekárně na náměstí
si žáci upekli štramberské uši, které hned také s chutí snědli
a zjistili tak, jak se takové uši vyrábějí. Výlet si zpříjemnili také
návštěvou „Perníkovky“ – kouzelné chaloupky s pohádkovou
atmosférou, kde zhlédli loutkové divadlo, a kde bylo pro žáky
připraveno malé pohoštění. Cestu ke štramberské Trúbě si
vyšlapali hned dvakrát a nakonec se podívali do minizoo na
exotická zvířata.
Pátá třída zavítala na ranč do Kostelan u Kroměříže, kde si
žáci kromě prohlídky celého ranče, ukázek drezůry koní a indiánských trapérských disciplín mohli zahrát i různé improvizační hry a zajezdit na koni.
Šesťáci se vydali do rodiště Leoše Janáčka – Hukvald, ve kterých o místa k navštívení také nebyla nouze. Jejich dominanta, hukvaldský hrad a k němu přiléhající obora, jsou vděčnými
místy výletů mnoha návštěvníků zejména pro své neopakovatelné přírodní scenérie.
Sedmá třída se naopak rozhodla vydat se po stopách průmyslové minulosti širšího regionu a zavítala stejně jako mladší
žáci prvního stupně do Ostravy. Tam je zaujala především návštěva národní kulturní památky Dolu Michal s velmi zasvěcenou a autentickou prohlídkou. Využili však možnosti navštívit i
blízkou zoologickou zahradu, kde byl pro žáky připraven také
naučný program s tématem „Šelmy“.
Osmá a devátá třída zamířila na opačnou stranu než sedmáci
a vydali se společně objevovat krásy a dominanty jihomoravského kraje. Na svém dvoudenním putování neminuli Lednicko-Valtický areál, zakusili také plavbu po mrtvých ramenech
řeky Dyje a navštívili umělou zříceninu Janův hrad. Břeclav
nebo Mikulov – to byly další cíle tohoto zážitky naplněného
výletu.
Úspěšný projekt na modernizaci učeben
– Mgr.Martina Holubová
V nedávné době škola podala projekt na modernizaci učeben cizího jazyka, přírodopisu, fyziky a chemie v celkové částce cca 3 400 000,- Kč. Tento projekt byl úspěšný a nejpozději
na jaře roku 2015 bude plánovaná modernizace zrealizována.
Beseda s horolezcem – Mgr.Martina Holubová
10. června měli žáci 8. a 9. třídy příležitost seznámit se s horolezcem Markem Novotným, který v neděli 28. července 2013
stanul se svým kamarádem na vrcholu pákistánské osmitisícovky Gasherbrum I (8 068 m) a 8. srpna 2013 na vrcholu Gasherbrumu II (8 034 m). Beseda plná fotodokumentace a videí
byla velice poučná, zajímavá a na chvíli nás přenesla do pohoří
Karákorám.
Exkurze do Domu přírody – Mgr. Alena Kulíšková
12. června odpoledne navštívil školní přírodovědný kroužek
nový Dům přírody v Bartošovicích. Pan Kašínský, člen ČSOP,
se návštěvníků ujal a celé dvě hodiny jim zajímavě vyprávěl
o práci ve stanici na ochranu zvířat. Návštěva se žákům moc
líbila, dostali drobné letáčky a pozvání k další návštěvě. Všichni můžeme vřele doporučit prohlídku všem, kteří mají zájem
poznávat přírodu.
Ocenění ve výtvarné soutěži – Mgr. Renata Pernická
Komise složená ze zástupců Českého svazu ochránců přírody a společnosti NET4GAS v Praze rozhodla, že na 3. místě ve
třetím ročníku soutěže Maluj a buď blíž přírodě se umístila žákyně Aneta Indráková ze 6. třídy.
Úspěch v celostátním kole soutěže Mladý zahrádkář
– Mgr. Alena Kulíšková
V sobotu 14. června Vendula Horáková ze 6. třídy porovnávala své znalosti v celostátním finále soutěže Mladý zahrádkář. V
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konkurenci 39 dětí z celé České republiky se umístila na vynikajícím 6. místě.

Vendula Horáková na soutěži Mladý zahrádkář

Návštěva Landek parku Ostrava – Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 19. 6. žáci 8. a 9. třídy navštívili ostravský Landek park v
rámci vzdělávacího projektu Na Tech. Po příjezdu a krátkém
seznámení s programem, se rozdělili do dvou skupin. První
skupina se hned zúčastnila zábavné „soutěže o přežití“. Na druhou skupinu čekala prohlídka Landek parku, kde se dozvěděli
o historii celého Landeku, projeli se ve vláčku a poté se mohli
vcítit do rolí záchranářů v dýmnici (cvičící prolézačka napodobující štoly). Poté se skupiny vystřídaly. V závěru jsme se párkrát svezli na krátké lanové dráze a odjeli domů s příjemným
pocitem hezky stráveného dne.
Exkurze Gabčíkovo, Bratislava – Mgr. Martina Holubová
I letos se škola rozhodla zorganizovat zahraniční exkurzi.
Tentokrát byla zvolena návštěva Slovenska. Termín byl vybrán
ne náhodou po uzavření klasifikace dne 20. 6. a kromě žáků 2.
stupně byli „osloveni“ i jejich rodinní příslušníci, neboť pestré
složení účastníků se osvědčilo i v loňském roce. Ráno jsme v
6 hodin vyrazili směr vodní dílo Gabčíkovo, kde jsme měli zajištěnou komentovanou exkurzi. Kolem oběda jsme nastoupili
do autobusu a těšili se na návštěvu hlavního města Slovenska
– Bratislavu. Seznámení s Bratislavou si pro nás připravila Mgr.
A. Dostálová (paní učitelka, která u nás zastupovala) a výklad
obohatily i paní zástupkyně H. Horáková s paní učitelkou H.
Kučerovou. Samozřejmě jsme nemohli vynechat plavbu po
Dunaji – tzv. Bratislavský okruh. Na závěr odpoledne jsme po
zámeckých schodech vystoupali na Bratislavský hrad, dali si
pauzu na nákupy suvenýrů a k večeru jsme unaveni vyrazili
zpět do našich Hodslavic.
Děkuji všem účastníkům za vzorné chování, dobrou náladu a
těšíme se s Vámi na další exkurzi!
Světový den životního prostředí – Mgr. Alena Kulíšková
V pátek 20. června oslavili žáci 2. stupně trochu opožděně
Světový den životního prostředí. Nebyli všichni, jen ti, kteří se
nezúčastnili exkurze do Bratislavy. Oslava proběhla jako projektový den. Žáci studovali tok Zrzávky – kvalitu vody, organismy ve vodě i na břehu, pracovali s mapou a vyhledávali na
internetu.
English sports week in Ostrava - Renata Pernická
Have you ever played baseball? (Už jste někdy hráli baseball?) What sport do you like? (Jaký sport máš rád?) Tak takové
otázky slyšeli šesťáci v pondělí 23. 6. 2014 v Ostravě na 5. ročníku festivalu English week.
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Po úvodním seznámení jsme byli nuceni se začíst do anglických sportovních novin ,,English News´´ a vyhledat slovíčka
spojená s hrou baseball. Poté jsme se začali anglicky seznamovat. Všechny otázky směřovaly k jedinému: Jaký sport je tvůj
nejoblíbenější? A že jich v naší třídě bylo! Od kopané přes tenis
až třeba po voltyž. Uf, seznámení s rodilým mluvčím máme
tedy za sebou a hurá na stadion, kde si konečně zahrajeme
baseball, rugby či basketball…. Sportování nás baví a baseball
jen tak pro zábavu opravdu zábava byla. Další výběr byl jen na
nás. Kluci se rozhodli si vyzkoušet opravdu tvrdý angloamerický sport – americký fotbal a děvčata zkusila štěstí v break dance. Po celou dobu se nám věnoval mladý ,, angličan´´, který
s námi jednoduchými větami komunikoval. Musím přiznat, že
se šesťáci snažili naslouchat a plnit připravené úkoly v angličtině poctivě, ač všemu ještě nerozuměli. Pro mnohé to bylo
první setkání s anglicky rodilým mluvčím. A přestože vlakové
spojení nám v tento den nepřálo, zjistili jsme, že příležitostí, jak
se dá učit anglicky, je spousta.
Mobilní planetárium
Pátek 30. 5.2014 byl na naší škole ve znamení vědy ve všech
možných podobách. Ke Dni dětí zaplatilo občanské sdružení
SRPŠ pro všechny žáky speciální didaktickou pomůcku, tzv.
mobilní planetárium, které se snaží hravou a zábavnou formou
zpopularizovat vzdělání v oblasti astronomie a přírodních věd.
Jedná se vlastně o nafukovací kopulovitý stan doplněný digitálním přístrojem, pomocí kterého byl dětem demonstrován
např. podmořský svět, lety do vesmíru či třeba krajinu na Marsu. Každá třída zhlédla v tomto netradičním prostředí a v pohodlné poloze vleže na zádech cca 30 minutový naučný film
úměrný věku. A tak se naši nejmenší žáčci společně s Měsícem
v pohádce pustili do putování po nebeské sféře – zvěrokruhu.
Starší žáci se zase dozvěděli spoustu zajímavostí o původu života, který je oslavou života a rozmanitosti druhů na Zemi. A
naši nejstarší se podívali přes dvě sklíčka až do těch nejvzdálenějších galaxií. Děti i učitelé byli z netradičního doplnění výuky nadšení a zpět do tříd se vraceli správně naladění.

Výsledky celoroční soutěže ve sběru papíru
Vítězem celoroční soutěže ve sběru papíru se jednoznačně
stali žáci 2. třídy, kteří v přepočtu na jednoho žáka nasbírali
175 kg a získali tak příspěvek na školní výlet ve výši 3000,- Kč.
Na druhém místě se umístili žáci 9. třídy se 127 kg na žáka a finančním příspěvkem 2000,-Kč a na třetím místě skončili žáci 5.
třídy se 116 kg na žáka a finančním příspěvkem ve výši 1000,Kč. Nejlepší sběrači každé třídy obdrželi sladkou odměnu.
Všem výhercům blahopřejeme!
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Poděkování
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

V sobotu 7.6.2014 jsme společně oslavili na sokolském hřišti
120. výročí založení Sokola v naší obci.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří náš přišli
podpořit, a věřím, že všichni odcházeli spokojeni a alespoň
trošku pozitivně naladěni.
Poděkování patří těmto sponzorům:
Cyrilovo pekařství, Řeznictví Kučera, PJ party servis Dalibor Petřek, Technické služby Šenov u Nového Jičína, p.
Bohdan Novotný, Jana a Karel Bajerovi
Za ochotu a pomoc děkujeme zejména Obci Hodslavice, p.
Michalu Kramolišovi, Lukáši a Oldovi Sulovským, Radimu Holeňovi, Svazu chovatelů v Hodslavicích a ing. Rostislavu Holáňovi.
V neposlední řadě patří veliké díky všem účinkujícím, kteří
se, věřím, s chutí našeho veřejného cvičení zúčastnili a všem
ochotným lidem, kteří zajišťovali občerstvení a technické zabezpečení celé akce.
Ještě jednou všem velké díky!

90 let kopané v Hodslavicích
Ondřej Kudělka

V sobotu 21. června 2014 se na fotbalovém hřišti uskutečnili oslavy u příležitosti 90 let kopané v Hodslavicích,
a také 12. ročník memoriálu otce Jana Bittnera. Celý sváteční den se bylo na co dívat a jak malí, tak i velcí si přišli na své. Ale začnu pěkně od začátku. Celé tyto oslavy
odstartovaly oficiálním zahájením, které proběhlo pár
minut po desáté hodině, a také přivítáním hostů z Príbovců.
Od půl jedenácté sehrála naše mladší přípravka své poslední mistrovské utkání proti Kateřinicím.
Za velkého povzbuzování se s končící sezónou rozloučili výhrou 9:2. Následně bylo našim nejmenším fotbalistům předáno ocenění v podobě medailí a poháru.
Přesně ve12:30 hodin byl zahájen turnaj čtyř jedenáctek.
Nejlepším týmem se stalo družstvo TJ Dynamo Príbovce, které
vyhrálo všechny zápasy. Na druhém místě skončilo mužstvo
Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice, třetí příčka patřila
starým pánům a poslední místo obsadil FK Hodslavice. Každé
zúčastněné mužstvo si odneslo pohár a nejlepší hráči z každého týmu si domů odnesli medaile.
Po ukončení turnaje zaznělo pár proslovů. Nejdříve poděkoval za účast na turnaji předseda FK Hodslavice Pavel Kudělka,
dále se ujala slova starostka obce paní Pavla Adamcová a také
zástupci z Príbovců pronesli pár slov a pogratulovali FK Hodslavice k jeho 90 letům. Na památku také předali pamětní list.
I hned po tom se naplno rozjely atrakce pro děti, které si mohly
zasoutěžit, nebo také zadovádět na nafukovadlech všeho druhu. Aby dospělí nejmenším nezáviděli, byly pro ně připraveny
tradiční soutěže, jako je střelba na zavěšenou láhev nebo hod
prázdnou pivní bečkou. Mezi těmito soutěžemi se uskutečnila
mnohá vystoupení, která bedlivě sledovali všichni.
K vidění byly vidět ukázky Kynologického kroužku z Veřovic, vystoupení šermířské skupiny ze Štramberku. Všem přítomným se také předvedl mistr České republiky v žonglování
s míčem Petr Karásek. O akrobatickou vložku se postaralo dívčí
uskupení FunTime z Nového Jičína. Poté pokračovala volná zábava, kterou hudebně doprovázela cimbálová muzika z Kopřivnice.
Celý tento den, se protáhnul až do pozdních večerních hodin. Závěrem, bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se
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jakkoliv podíleli na organizaci celé této akce. Poděkování patří
sponzorům a také všem pořadatelům, účastníkům a vystupujícím.
Věřím, že jste si tento den užili a dobře jste se bavili. Teď si
všichni přes prázdniny od fotbalu odpočineme. Přeji jménem
svým, ale také jménem FK Hodslavice příjemné prožití prázdnin a šťastnou cestu a bezpečný návrat, ať vás dovolená zavede kamkoliv.

Zpráva z 6. ročníku Memoriálu Josefa
Matějů, který se uskutečnil 14.6.2014 v
Hodslavicích.
Miroslav Vyhlídal

Memoriál zahájil ředitel turnaje Miroslav Vyhlídal, přivítal 26
družstev, starostku obce, syna J.Matějů, zástupce RM ČVS Rudolfa Malého a předsedu Ms KVS Miroslava Nádvorníka.
15 družstev děvčat byla rozdělená do 3 čtyřčlenných skupin
a jedné tříčlenné s postupem s postupem prvního do finalové
skupiny.
11 družstev chlapců byla rozdělená do 2 čtyřčlenných skupin
a jedné tříčlenné s postupem prvního do finálové skupiny a
druzí a třetí do skupin o umístění. Ve skupinách se hrálo na 2
hrané sety.
Finálová skupina - děvčata
1.
2.
3.
4.

TJ Nový Jičín A
TJ Nový Jičín B
VK Frýdlant
T.Kopřivnice

3
3
3
3

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

6:0
4:2
1:5
1:5

6
4
1
1

113:139
98:148

Nejlepší hráčkou byla vyhodnocená hráčka TJ Nový Jičín Nikola Geryková.
Finálová skupina - chlapci
1.
2.
3.
4.
5.

ŠSK Beskydy A
TJ Nový Jičín A
ŠSK Beskydy B
VK Ostrava
TJ N.Jičín B

2
2
2
2
2

2
1
0
2
1

0
1
2
0
1

4:1
2:2
1:4
4:0
2:2

4
2
0
4
2

Nejlepším hráčem byl vyhodnocen hráč ŠSK Beskydy Jonáš
Stonavský.
Na závěr byla odměněná družstva na 1.až 3.místě a nejlepší
hráčka a hráč věcnými cenami.
Ceny předávali ředitel turnaje Miroslav Vyhlídal, místopředseda ČVS František Kopecký, zástupce RM ČVS Rudolf Malý a
předseda Ms KVS Miroslav Nádvorník.

41. ročník volejbalových Hodslavic 2014
- výsledky
Miroslav Vyhlídal

Antuková liga: (12 družstev)
1) Prasečí kopýtka
2) VK Brno
3) Ogaři
4) MS Brno
Muži, II. třída: (14 družstev)
1) Valmezáci
2) Staré Město
3 a 4) Púchov SK, Vamoz
Ženy: (18 družstev)
1) Top modelky
2) Roman pro ženy
3) Happy
4) Ičky
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V srpnu se můžete opět přihlásit do e-aukce.
Občané a podnikatelé z Hodslavic se mohou přihlásit do další připravované
elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu a snížit si své náklady.
Proč to udělat? Za vše hovoří dosavadní výsledky aukcí jak loni tak i letos www.ecentre.cz
Tato forma nákupu energií šetří lidem peníze. Již zapojené domácnosti v Hodslavicích
si snížily ceny v průměru přes 24% za silové složky dodávek energií.
Jak se mohu přihlásit?
Ve dnech 11.8. 2014 od 14 – 17.00 hod a 12.8.2014 od 14 – 16.00 hod bude na
obecním úřadě otevřeno kontaktní místo, kde se můžete seznámit s podmínkami a
přinést nutné podklady za odběrné místo.
Jde o kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem, kopii posledního ročního vyúčtování a
informaci, do kdy je stávající smlouva platná a v jaké lhůtě ji lze vypovědět.
Podrobnosti Vám sdělí Ing. Karel Kozelský, na telefonu 732 355 964, e-mail:
karel.kozelsky@partnerecentre.cz
Aukce je pro občany a podnikatele zdarma. Nic neriskujete. Pouze si ověříte jak jste
na tom s dosavadní cenou za dodávky.
Šetřete snadno a chytře s aukční společností eCENTRE, a.s.
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Společně čistíme svět
• Kompletní outsourcing
odpadového hospodářství
• Odvoz průmyslových odpadů
• Odvoz komunálních odpadů
• Výkup a zpracování druhotných surovin
• Svoz a odstraňování vedlejších
živočišných produktů
• Čištění zařízení objektů
• Facility služby
• Technické služby údržby
• Sanační práce
• Stálá havarijní služba
• Poradenství v oblasti životního prostředí
• Zavádění systémů řízení dle EN ISO 9001,
14001 a OHSAS 18001
• Prodej ekologických prostředků

SITA CZ a.s.
provoz Valašské Meziříčí
Hemy 909
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 611 003
fax: +420 571 620 727
infovm@sita.cz
www.sita.cz

Prodám byt v Mořkově 4 + 1
Byt je po rekonstrukci: nová koupelna + WC,
plastová okna, nové topení.
Velký balkon. Sklepové prostory,
k dispozici zahrádka.
Byt se nachází v klidné lokalitě.
Cena: 1 100 000,- Kč
Tel: 603 953 989

mob. 605925932 MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,
Tel. 556709032 , www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz

NYNÍ NABÍZÍ

SLEVU PRO DŮCHODCE 20%
na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky)
Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za
Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou
nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v červenci a srpnu 2014:
50 let Karel Litavský • Miroslav Filip
Petr Kramoliš • Ivana Žídková
55 let Václava Hloušková • Oleg Janský
Jitka Davidová • Jana Balická
60 let Josef Kramoliš
65 let Hana Ulmanová • Ludmila Křížová
Jan Turek • Anna Krutilková • Jindřich Bílek
Jiřina Horáková • Josef Kratochvíl
70 let Pavel Hromádka • Růžena Čípová • Anna Tomšů
Anna Filipová • Božena Krutilková
Jan Býma • Marie Kramolišová • Rudolf Zapletal
75 let Jarmila Kudělková
25. výročí uzavření manželství Miluše a Bronislav Markovi
50. výročí uzavření manželství Jana a Jan Frankovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci květnu se narodily Veronika Súdková
a Klára Kramolišová a v měsíci červnu se narodil Jan Kučera.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem Michalem Demeterem.
................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji

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.

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

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

„Jetojednoduché,
přijedukVám,
zaměřímobjekt,
navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenu
akdyžseVámtobude
líbit,rádvšedodám.“

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

Odvaděč vody do sudu

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,
impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky
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