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Hodslavská knihovna je tu pro Vás ! 

Měsíc březen je dobou, kdy vítáme jaro - měsíc březen je 
též měsícem knihy, proto k  nám zavítaly do knihovny 

předškolní děti z mateřské školy i žáci navštěvující družinu zá-
kladní školy. K velké radosti knihovnice se šest dětí zaregistro-
valo jako čtenáři. 

Knihovna je stále umístěna v přízemí budovy obecního úřa-
du. Zřizovatelem knihovny je Obec Hodslavice, která knihovnu 
finančně po všech stránkách zabezpečuje. V roce 2013 měla 
knihovna 204 zapsaných čtenářů, z toho počtu 41 registrované 
mládeže do patnácti let. Zápisné v naší knihovně činí pro 
dospělé čtenáře 20 Kč, studenti 10 Kč, mládež do 15 let 5 Kč. 
V minulém roce navštívilo knihovnu 1 226 občanů. Cel-
kem bylo vypůjčeno 4 809 svazků knih a časopisů. Vý-
půjčky dospělých činily 2 771 svazků krásné literatury 
a 339 svazků naučné literatury. Mládež si vypůjčila 366 
svazků krásné literatury a 141 svazků naučné literatury. Ča-
sopisů a zvukových dokumentů bylo vypůjčeno celkem 
1 531 ks. Zakoupeno bylo 110 svazků krásné literatury pro do-
spělé, 35 svazků naučné literatury pro dospělé, 24 svazků krás-
né literatury pro mládež a 9 svazků naučné literatury pro mlá-
dež. Dary činily celkem 39 svazků krásné literatury pro dospělé 
a mládež, 6 svazků naučné literatury pro dospělé a mládež. 

Ostatní dokumenty: 191 časopisů, 11 zvukových do-
kumentů a 77 časopisů - dary (časopis Vlasta a Blesk-
Zdraví) Vyřazeny byly 2 svazky beletrie pro dospělé. 
Knihovna má předplaceno 15 titulů časopisů: Instinkt, 
Zahrádkář, Receptář, 100+1 zahraniční zajímavost, Živá 
historie, VšePro (dům, zahradu, hobby), Zdraví, Kauzy, 
Praktická moderní žena, Praktická Slovenka, Příroda, Koktejl, 
Tajemství české  minulosti, Historický kaleidoskop, Dům a za-
hrada.

V roce 2013 byla vyčerpána částka na nákup knihovního 
fondu celkem 30 475 Kč z toho částka na časopisy 7 330 Kč. 
K 31.12.2013 vlastní obecní knihovna 9 211 svazků knih, z toho 
počtu činí naučná literatura 2 398 svazků, krásná literatura činí 
6 780 svazků, 35 ks zvukové dokumenty.

V naší knihovně je možné si vypůjčit i knihy z regionální-
ho knižního fondu od Městské knihovny Nový Jičín. K  dis-
pozici je internet pro veřejnost v provozních hodinách 
knihovny: pondělí     14.30 - 18.00 hod., čtvrtek   16.00 - 18.00 
hod.

Každý rok se v knihovně koná se žáky družiny základní školy 
krátká seznamovací beseda.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 75. zasedání rady obce konaného

dne 18.3.2014 na OÚ Hodslavice

V roce 2013 z iniciativy Mgr. Hany Horákové knihovnu navští-
vili po skupinách (po třídách) všichni žáci ZŠ se svými učiteli. 
Žáci byli seznámeni s provozem knihovny, měli možnost pro-
hlédnout si knihy podle vlastního zájmu a také se ihned zapsat 
do knihovny jako čtenáři.

Děkuji všem učitelům ZŠ v Hodslavicích za pomoc při propa-
gaci četby knih a žákům za výtvarné práce, které zpříjemňují 
prostředí naší knihovny i budovy obce. 

V letošním roce se chystáme interiér knihovny postupně mo-
dernizovat, a tak jsme oslovili děti ze ZŠ, aby nám nakreslily 
své nápady, jak by měla knihovna vypadat. Podívejte se, něco 
z toho v knihovně možná už brzy najdete. 

A závěrem tedy zvu všechny věkové generace – přijďte se po-
dívat, pobýt ve společnosti velikánů světové i české literatury, 
vybrat si příběh, který prožijete a odpočinout si od všední rea-
lity a každodenního shonu.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 74. zasedání rady obce konaného

dne 4.3.2014 na OÚ Hodslavice

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Fran-

tiška Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, za rok 
2013,  

b) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 Základní 
školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, pří-
spěvková organizace, ve výši 177  532,03 Kč a převod částky 
100 000,58  Kč do rezervního fondu a částky 77 531,45 Kč do 
fondu odměn,

c) dodatek č. 3 ke smlouvě č. HDS11_SOD s  firmou DIGIS, 
spol. s r.o., Moravská Ostrava,

d) připojení novostavby rodinného domu na parc. č. 667/1 k. 
ú. Hodslavice na vodovodní řad obce,

e) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2013 (hydroge-
ologický průzkum) s firmou UNIGEO a.s., Ostrava - Hrabová – 
změna předmětu smlouvy,

f ) vytvoření 8 nových pracovních míst v rámci veřejně-pro-
spěšných prací, dotovaných úřadem práce a pověřuje Mgr. 
Pavlu Adamcovou, starostku obce, podpisem dohody s  Úřa-
dem práce, 

g) žádost ZŠ a MŠ Fr. Palackého  Hodslavice, přísp. organizace, 
o odpuštění plateb nájmu a energií za pronájem společenské-
ho domu v r. 2014 v případě akcí pro děti a mládež a v případě 
akcí, jejichž výtěžek bude věnován na činnost školy.

II.  Rada obce   j m e n u j e  
a) zástupce za zřizovatele do školské rady p. Pavla Horáka,

III.  Rada obce   p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – zajištěním práv-

ního rozboru ve věci vyjádření Jany a Pavla Prouskových k 
odstranění stavby a jeho předložením na dalším jednání rady 
obce, 

b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – přípravou pod-
kladů k  možnosti získání dotací na energetické úspory a za-
teplení obecního úřadu, regeneraci zeleně v intravilanu obce, 
na nové průzkumné hydrogeologické vrty a předložením na 
dalším jednání rady obce.

 IV.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) termín konání a kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy v Hodslavicích: 29.4.2014,
c) přerušení provozu základní školy a mateřské školy z orga-

nizačních a provozních důvodů dne 2.5.2014,
d) odpověď na výzvu k odstranění stavby manželů Jany a Pe-

tra Prouskových a opětovnou žádost o projednání odkoupení 
části pozemku par. č. 1795/1 a pověřuje starostku obce vy-
rozuměním žadatelů o rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci 
odkupu a předáním žádosti k projednání na dalším zasedání 
zastupitelstva obce,

e) žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace 
Hodslavice o rozšíření jimi užívaných prostor v dřevěné stavbě 
za Obecním domem a pověřuje Martina Reptu, místostarostu, 
jednáním s uživateli,

f ) žádost rodin Grusmannových a Vopaleckých o obnovení 
povrchu místní komunikace od autobusové zastávky na Moř-
kov směrem na Léchu ke kapličce vedoucí za domem čp. 179 
(Brňovjákových) a pověřuje Martina Reptu, místostarostu, za-
jištěním opravy.

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Revitali-

zace zeleně obce Hodslavice“ - výsadby na obou hřbitovech, 
v centru obce a v areálu MŠ, ve výzvě Operačního programu 
životního prostředí - oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace 
urbanizované krajiny,  

b) zpracování projektu „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ 
firmou ARBOR Nový Jičín dle předložené nabídky, 

c) zpracování a podání žádosti o dotaci projekt „Revitalizace 
zeleně obce Hodslavice“  firmou D.P.R. Management s.r.o.,Hor-
ní Tošanovice,

d) podání žádosti o dotaci na „Energetické úspory OÚ Hod-
slavice“ z  Operačního programu životního prostředí - oblast 
podpory 2.1.1 – snížení emisní zátěže ze zdrojů v objektech 
nenapojených na CZT,  

e) vypracování projektové dokumentace na projekt „Energe-
tické úspory OÚ Hodslavice“  ing. arch. Stanislavem Vrubelem 
dle předložené nabídky,

 f ) vypracování a podání žádosti a administraci projektu 
„Energetické úspory OÚ Hodslavice“  firmou D.P.R. Manage-
ment s.r.o. Horní Tošanovice dle nabídky,

g) vypracování energetického auditu budovy Hodslavice čp. 
211 - obecní úřad p. Světlanou Kravčenkovou dle nabídky, 

h) podání žádosti o dotaci na projekt „Hodslavice vrt HVH 3 - 
posilový zdroj vody pro obec“ z Operačního programu životní-
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

ho prostředí, - oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních 
řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod,

i) vypracování projektové dokumentace projektu „Hodsla-
vice vrt HVH 3 - posilový zdroj vody pro obec“ firmou ALTEC 
International s.r.o. Holešov dle cenové nabídky,

j) vypracování žádosti a administraci projektu „Hodslavice vrt 
HVH 3 - posilový zdroj vody pro obec“ ing. Veronikou Kašparo-
vou dle cenové nabídky,

k) zpracování projektu pro stanovení nového ochranného 
pásma kolem vrtu HV 4 firmou ALTEC International Holešov 
dle cenové nabídky,

l) finanční dar ve výši 1 000 Kč Kynologickému klubu Veřovice 
na jeho činnost,

m) pronájem plochy parkoviště cca 450 m2 u Kacabaje firmě 
ALPINE Bau CZ s.r.o.  Valašské Meziříčí k uskladnění stavebního 
materiálu.

II.  Rada obce   p o v ě ř u j e    a   u k l á d á  
/
III.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informace o výstavbě sociálního bydlení formou investice 

soukromého subjektu a  pověřuje starostku obce předáním 
informací zastupitelům obce,

c) uzavření mateřské školy na dobu 5 týdnů od 7.7.2014 do 
8.8.2014,

d) žádost paní Zuzany Kojetinské a pověřuje místostarostu 
uvědoměním příslušných úřadů k řešení stížnosti,

e) žádost MUDr. Jany Hruškové o odkoupení parcely č. 
1364/1 v k.ú. Hodslavice a předkládá k projednání zastupitel-
stvu obce, žádost Školy života, o. p. s. Nový Jičín.

Březen je měsícem knihy, proto úvodník o naší knihovně. Je 
také prvním jarním měsícem a letos, kdy jaro začalo už v led-
nu, se březen zasloužil o kvetoucí stromy a rozkvetlé zahrádky 
opravdu dokonale. Na OÚ se vystřídali pracovníci na veřejně 
prospěšných pracích a vrhli jsme se do využití dotací z nově 
vypsaných výzev na výsadby zeleně na hřbitovech, nový vrt 
pro zásobování pitnou vodou a zateplení budovy úřadu, věří-
me, že budeme úspěšní. 

4.3. - zasedala po 74. rada obce viz usnesení výše, 
7.3. – proběhla valná hromada TJ Sokol Hodslavice v hasičské 

zbrojnici, 
10.3. - proběhlo v  Příboře setkání zástupců obcí, měst, ne-

ziskových organizací a podnikatelů – členů  MAS Lašsko, k zá-
věrečnému projednání  podkladů ke tvorbě strategie rozvoje 
regionu v  rámci MAS Lašsko, Hodslavice zastupovali Ing. L. 
Hanzelka a starostka obce. 

12.3. -  schůzka vedení obce s  odborníky (projektantem, 
energ. auditorem, projektovým manažerem, stav. technikem 
OÚ) k projednání možností získání dotace a vypracování pro-
jektu na zateplení budovy OÚ,

13.3. – se semináře SPOV ČR k podmínkám soutěže Vesnice 
roku a obhlídky výstavby sociálních bytů v  Jeseníku n.O. zú-

častnila  starostka a referentka OÚ L. Burianová,
14.3. -  seminář pro starosty k problematice plánování soci-

álních služeb v  menších obcích, který proběhl v  Ostravě, za 
účasti starostky. Odpoledne ve společenském domě proběhla 
oslava 10. výročí existence Klubu důchodců, více najdete ve 
článku dále a záznam na webu: http://www.hodslavice.cz/vi-
deoreportaze

17.3. -  projednávání projektu a podání žádosti na nový vrt 
pitné vody s odbornou firmou,

18.3. – zasedala po 75. rada obce viz usnesení výše,
20.3. – jednání starostky s investorem k problematice výstav-

by sociálních bytů v  obci a návštěvou nás mile potěšily děti 
z mateřské školky.

21.3. – přatelské posezení zástupců spolků a organizací, kteří 
se podílejí na organizování společenského života v obci s ve-
dením obce.

24.3. - jednání starostky a místostarosty s projektantem plá-
novaného projektu výsadeb zeleně na hřbitovech, u MŠ a 
v  centru obce, projednání podkladů k  žádosti o dotaci, pro-
jednání  obnovy zeleně na evangelickém hřbitově s  panem 
farářem Červenkou.

25.2. – krajské setkání členů Svazu měst a obcí ČR se zúčast-
nila starostka obce, projednání plánované regenerace zeleně 
na katolickém hřbitově místostarostou a panem farářem Kas-
perkem.

26.3. - obhlídka budovy OÚ projektantem k zateplení objektu 
– upřesnění projektu za účasti st. technika a starostky, jednání 
místostarosty na MěU NJ odboru ŽP o stanovisku k  realizaci 
dalšího průzkumného vrtu.

27.3. - na MěÚ N.Jičín proběhlo další jednání Rady svazku 
Cyklostezka za účasti starostky, blíží se podepsání smlou-
vy s  vítězem výběrového řízení a  zahájení výstavby, sva-
zek čeká jen na schválení průběhu VZ od Regionální rady 
MSK, aby mohla výstavba započít už v jarních měsících.  
Odpoledne starostka a místostarosta poděkovali učitelkám 
a učitelům ZŠ a MŠ za práci s dětmi u příležitosti Dne učitelů 
v obřadní síni OÚ.

31.3. – schůzka starostky k projednání podkladů pro projekt 
Meziobecní spolupráce s manažerkami projektu, projekt je za-
měřen na spolupráci obcí v oblasti školství, sociálních služeb 
a nakládání s odpady, další volitelná oblast spolupráce bude 
ještě vybrána. Výstupy projektu, který zaštiťuje Svaz měst a 
obcí ČR, by měly být podkladem k legislativním změnám v sa-
mosprávě.

Zveme Vás na 22. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční ve čtvrtek 24.4.2014 v 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.
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     V sobotu 12.4.2014 proběhne v naší obci svoz velkoobje-
mového a nebezpečného  odpadu.

Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00
Hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
Obecní dům 10:00 - 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

řivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot. 
V případě zájmu občanů je možnost zajištění  nakládky a od-

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

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

Svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu

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

Posilové zdroje vody pro obecní vodovod

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

Technická správa hlásí

V měsíci březnu 2014 byly pracovníky technické správy obce 
a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací 
na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a   Úřadem práce  
prováděny následující práce: v prostoru hřiště za základní ško-
lou byla provedena ve spolupráci s firmou Bartončík výstavba 
podkladové zdi pro záchytnou stěnu u tenisových kurtů. Nátě-
rem bylo opatřeno část stávajícího oplocení. V prostoru školní 
zahrady byl proveden úklid větví po skácení stromů a dovoz 
laviček a stolů na venkovní učebnu spolu s terénními prácemi. 
V  prostoru dětského prvku na dolním konci byla provedena 
výsadba živého plotu.

V  průběhu celého měsíce byly prováděny údržbové práce 
na obecním vodovodu – odkopáním a úpravou hydranto-
vých uzávěrů zejména  na hlavní větvi vedoucí po Záhumení. 
Úklidové práce byly prováděny na obecních komunikacích a 
chodnících, opětovně byl proveden sběr odpadků v okolí stát-
ních silnic a v korytě vodního toku Zrzávka a v okolí přehrady 
Kacabajka.  Stejně tak byly provedeny úklidové práce v budo-
vě a okolí společenského domu a smontování a instalace no-
vých stolů v sále SD. Vyřezána byla obecní polní komunikace 
nedaleko Nových domků. 

Vážení občané,
v měsíci listopadu loňského roku začala firma Unigeo Ostra-

va provádět realizaci  průzkumných vrtů situovaných nedale-
ko vodojemu na Bařince v  rámci projektu posilových zdrojů 

vody pro zásobování obecního vodovodu. Bylo provedeno 
odvrtání dvou vrtů (HVH1 a HVH2), z nichž každý má hloubku 
102m, a následně byly provedeny čerpací zkoušky a chemické 
rozbory vody k ověření vydatnosti a kvality vody. V průběhu 
vrtů byly prováděny odběry vzorků zeminy a horniny z  růz-
ných hloubek, jež jsou uloženy na OU. Závěrečná zpráva byla 
firmou Unigeo předána 31.3.2014 na obecní úřad.

U vrtu HVH1 (vzdálenější vrt od vodojemu) byla čerpacími 
zkouškami prokázána jeho nízká vydatnost a nelze počítat 
s jeho využíváním pro zásobování vodou. Nadále bude využí-
ván jako monitorovací vrt. U vrtu HVH2 byla prokázána možná 
vydatnost 1-3 ltr/sec. Provedené rozbory surové vody proká-
zaly vysoký obsah železa a manganu. Všechny další návazné 
kroky obce budou směřovány k zajištění projektu na filtraci a 
provedení napojení vrtu HVH2 na vodovodní řád obce k posí-
lení dodávek pitné vody. Rádi bychom využili případné dotač-
ní možnosti k realizaci těchto prací.

Další průzkumný vrt na katastru naší obce
V  současné době běží výzva MŽP k  předkládání žádosti 

z  operačního programu Životní prostředí na realizaci prů-
zkumných vrtů. Znovu byl ve spolupráci s firmou Altec Inter-
nacional spol.s.r.o Holešov zpracován projekt a podána žádost 
o další průzkumný vrt, který by v případě dostatečné vydat-
nosti mohl sloužit k posílení dodávek vody do obecního vo-
dovodu.  Opět byla předběžným měřením vytypována lokalita 
u lesa Včelín na pozemku pana Luboše Turka, jemuž tímto vy-
slovujeme poděkování za souhlas s možností provedení vrtu. 
V případě úspěšnosti podané žádosti by byl vrt proveden ještě 
v letošním roce.

Jímání vody je v současnosti zajišťováno 3 vrty, a to PV1, PV2 
a HV4, které se nacházejí na katastru obce Straník.

  U obou prvně jmenovaných vrtů je pozorován dlouhodobý 
pokles vydatnosti, proto bylo přistoupeno k provedení rege-
nerace (čistění) obou vrtů. Regenerace vrtu PV2 byla prove-
dena v měsíci 11/2012, regenerace vrtu PV1 v měsíci 4/2013. 
I přes provedené práce spojené s čistěním obou vrtů není vy-
datnost vody dostatečná a stále více je využíván vrt HV4. 

Vzhledem k enormně bezesrážkovému průběhu zimy a dlou-
hodobému suchému počasí reálně hrozí nedostatek vody 
pro dodávky do vodovodního řádu. Uvedenou situací se 
zaobírala na svém jednání dne 1.4.2014 rada obce a pověřila 
starostku a místostarostu zjištěním možného náhradního zá-
sobování občanů pitnou vodou. Předběžně jsme jednali s obcí 
Starý Jičín o možnosti odběru pitné vody z jejich zdrojů a bu-
deme jednat se společností SMVaK o možností dopravy vody 
cisternami.

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

Vrty Straník, sucho, šetření vodou

Stejně jako v  předchozích létech i v  roce 2014 bude v  naší 
obci probíhat svoz bioodpadu. Sběrná stanoviště budou na 
stejných lokalitách jako v roce 2013. Rozmístění sběrných ná-
dob na stanoviště bude provedeno v pondělí 14.4.2014 první 
vývoz bude proveden ve středu 16.4.2014. 

I v  letošním roce budou prováděny mimořádné svozy bio-
odpadu. Všechny termíny mimořádných svozů bioodpadu 
budou vyhlášeny před jejich konáním místním rozhlasem a 
zveřejněny na webu obce.

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

Svoz bioodpadu v roce 2014
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O b e c  H o d s l a v i ce

Zálohy na vodné v roce 2014

M g r.  L i b u š e  C z y ž ová

Klub důchodců oslavil 10. výročí

Smlouva o dodávce pitné vody stanovuje pro odběratele po-
vinnost platit zálohy  vodného v termínu k 30.4., 31.7., 31.10., 
kalendářního roku. Odběratelům, kteří platí SIPEM, je záloha 
stanovena v SIPU a nemusí se o platby během roku starat. Pro 
odběratele, kteří  platí zálohy příkazem ze svého účtu, platí 
výše uvedené termíny a souhrn záloh by měl činit nejméně 
75% spotřeby roku 2013. Odběratelům nebude zasíláno upo-
zornění na platby a stanovení výše záloh. Pokud odběratel ne-
měl výrazný nedoplatek, může platit zálohy ve výši záloh roku 
2013. Je možné zaplatit i jednorázovou zálohu v celkové výši.

Č. účtu:  1765703319/0800 v.s. 12310000XXX,  místo XXX do-
plňte číslo popisné. 

Vzhledem k  uvedeným skutečnostem důrazně žádáme 
občany, aby pitnou vodou z obecního vodovodu šetřili a 
nevyužívali jí k zalévání zahrádek, k napouštění bazénů a 
mytí automobilů.

Stav občanů v  Hodslavicích k  1. 1. 2014 byl 1706 občanů, 
z toho 835 mužů, 871 žen.

Během roku 2013 se narodilo 17 dětí (8 chlapců, 9 děvčat). 
Do obce se přistěhovalo 30 osob (11 mužů, 19 žen), naopak se 
vystěhovalo 31 občanů (15 mužů, 16 žen). Zemřelo 15 našich 
spoluobčanů (7 muži, 8 žen).

V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 12 sňatků: 4 na obec-
ním úřadu, 1 na jiném vhodném místě, 1 v římskokatolickém 
kostele, 3 v římskokatolickém kostele sv. Ondřeje, 3 v evange-
lickém kostele. Mimo obec uzavřely manželství 3 páry. 
Na matrice bylo provedeno:
* 216 případů ověření podpisů a listin,
* přes Czech Point vydáno:
 46 výpisů z rejstříku trestů,
      39 výpisů z katastru nemovitostí,
               1 výpis z obchodního rejstříku,
 1 výpis z bodového hodnocení řidiče,
               1 výpis z rejstříku právnických osob,
* 21 matričních dokladů (3 rodné listy, 12 oddacích listů, 6 
úmrtních listů),
* 6 osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem církve,
* sepsáno 5 zápisů o určení otcovství k nenarozenému nebo 
narozenému dítěti souhlasným  prohlášením rodičů,
* přijato 1 oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství 
(přijetí zpět dřívějšího příjmení),
* přijato 1 souhlasné prohlášení manželů, že žena bude užívat 
pouze jedno společné příjmení,
* provedeny 3 správní řízení ve věci změny příjmení (rodného) 
a zaslání pravomocného rozhodnutí příslušné matrice naroze-
ní k vydání nového rodného listu 
*4  správní řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na zruše-
ní údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu již 
nezdržuje. 

O b e c  H o d s l a v i ce

Pár čísel z matriky a evidence obyvatel

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční 
v úterý 22. dubna 2014:

- ve dvoře čp. 75 (u MVDr. Jiřího Křižana) 
 v době od 16 do 17 hodin,

- na dolním konci obce u autobusové zastávky  
od 17.15 do 17.45 hodin.

Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vo-
dítku a mít náhubek.

Klub důchodců oslavil 14. března na slavnostní schůzi desá-
té výročí své činnosti. Sešli jsme se ve společenském domě.
Se slavnostnímproslovem vystoupila předsedkyně klubu paní 
Marta Jacková. Zhodnotila práci členů klubu za uplynulé ob-
dobí.

Poděkovala za práci všem aktivním členům. Za pomoc a 
spolupráci poděkovala představitelům obce, současným i 
předcházejícím, a také zástupcům sponzorů, kteří byli na naší 
schůzi rovněž přítomni. Ocenění za práci obdrželi všichni čle-
nové výboru KD.V další části programu jsme se pobavili při ve-
selém vystoupení vypravěče a zpěváka Franty Uhra. K tanci i 
poslechu nám zahrál a zazpíval pan Wagner. Milou atmosféru 
příjemně doplnila chutná večeře, kterou připravili kuchaři z re-
staurace Na Fojtství. Předsedkyně klubu obdržela za svou práci 
pro klub i pro obec od starostky obce Mgr. Pavly Adamcové 
ocenění.

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k naší úspěšné činnosti, 
a těšíme se na další úspěšnou spolupráci při rozvoji kulturního 
a společenského života obce.Věříme, že se nám podaří i v dal-
ším období obohacovat život nejen našim členům. 

Klub důchodců zve všechny občany 
na prodejní výstavku velikonočních ozdob, 

zhotovených šikovnýma rukama našich žen.
Součástí výstavky bude také prodej jarních květin, 
které pro vás připraví květinářství na Horním konci. 

Výstavka bude v pátek 11.dubna od 9 do 18 hodin 
v klubovně KD v obecním domě.
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Dagmar Martiníková

Zprávičky z naší školičky...

M o n i ka  Ku l í š ková  a  D a r i n a  Tu r ková

Bazárek

22. březen byl ve znamení sluníčka a krásného teplého jar-
ního ovzduší. Naši milí Hodslavjané vylezli na své zahrádky, 
prováděli prvotní údržbu kolem svých domečků, rodiče vy-
vezli své dítka na výlety a já s Darinou jsme seděly v hasičárně 
a pořádaly První hodslavský bazárek. Tentokráte nám počasí 
nebylo nakloněno. Ale šlo o dlouhodobě plánovanou akci, 
tudíž stížnosti nejsou na místě. Ve čtvrtek proběhl výběr ob-
lečení, hraček, botiček a všeho, co k dětem patří. Posléze jsme 
si všechny věci roztřídily na hromádky, aby byl prodej pro ma-
minky co nejpřehlednější. A že těch oblečků bylo. 

V sobotu celá akce propukla. Dopoledne bylo docela úspěš-
né, maminek se sešel hojný počet, za což jsme byly rády. Pro 
někoho byl bazárek úspěšný, zbavil se nepotřebného oblečení 
a ještě utržil nějakou tu korunku, některým se prodej moc ne-
vydařil. Ale nevadí, nevzdáme se a na podzim plánujeme další 
bazárek, již tematicky zaměřený na podzim-zimu, a doufám, že 
se zapojí nejen maminky malých dětí, ale přijdou i maminky 
s větším oblečením, maminky předškoláků, školáků i puberťá-
ků. Absence většího oblečení byla citelná.  

Za nás pořadatele chci poděkovat všem prodávajícím i ku-
pujícím maminkám. Těm prodávajícím hlavně za trpělivost, 
kterou s  námi měly díky naší nezkušenosti. Také našim hasi-
čům, jmenovitě Janu Turkovi, za poskytnutí prostor. A na závěr 
si dovolím být osobní a poděkovat hlavně našim partnerům 
za trpělivost v době příprav a našim babičkám a dědečkům za 
hlídání našich ratolestí, protože bez nich by žádné naše akce 
nemohly být zrealizovány.

T. J.   S O K O L   H O D S L A V I C E
zve všechny na  

„PÁLENÍ   ČARODĚJNIC“
 

ve středu 30. 4. 2014 
na sokolském hřišti.

Bližší informace budou 
upřesněny na plakátech.

Ve čtvrtek 20. března se vydala třída Berušek na návštěvu 
obecního úřadu. Protože si právě povídáme o naší obci, řekli 
jsme si s dětmi, že se půjdeme podívat tam, kde se  starají o 
naši vesnici. 

Děti se seznámily s pracovnou paní starostky, s paními mat-
rikářkami a s paní účetní. Děti hodně  zaujala obřadní síň, kde 
nám paní starostka ukázala, jak to vypadá na svatbě. „Ženil 
se“  Matyášek s Natálkou. 

Potom jsme se podívali taky do knihovny, některé děti ji ne-
viděly poprvé, protože už tam s rodiči také chodí. Pak jsme 
šli procházkou kolem dřevěného kostelíka , který jsme si pro-
hlédli alespoň zvenku. Děkujeme paní starostce Pavle Adam-
cové a  paní Elišce Janské za to, že se nám tak hezky věnovaly.

CHARITA  FRENŠTÁT  POD  RADHOŠTĚM, Kostelní 15, 744 01 Frenštát p.R. 
Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588  
Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@caritas.cz; www.frenstat.charita.cz 

 

Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?  

Chcete dát rodinu a štěstí dětem, které jsou samy bez mámy a táty?  

 

Pokud ano, přijměte pozvání na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 

Místního klubu náhradních rodin 

 
 

v sobotu 12.4.2014 v době od 14:00 do 18:00 hodin 
 
 
 

V průběhu akce budete mít možnost informovat se o 
pěstounské péči a k Dohodám pěstounské péče.  

 
Zároveň si můžete prohlédnout prostory Místního 

klubu NR a jako doplňkový program je pro Vás 
připravena dílnička, kde si společně s dětmi Místního 

klubu NR můžete vyrobit velikonoční výzdobu. 
 

Zázemí MK náhradních rodin je v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela) 

 
Pro více informací kontaktujte paní Alenu Štefkovou, předsedu klubu. 

email.: alenastefkova@centrum.cz 
mob.: 773 167 585 
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Mgr. Alena Palacká

Zprávičky ze školy…

Informace ředitelství školy - Mgr. Martina Holubová
Možná, že i vy jste si všimli nově budovaného oplocení okolo 

naší školy. Jsme velice rádi, že se tímto podařilo zajistit větší 
bezpečnost dětí, které v době výuky či provozu školní druži-
ny v zápalu hry často neřízeně vyběhly na cestu kolem školy, 
kde doprava postupně narůstá, a také naplnit literu vyhlášky 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých.

Samozřejmě nic nebude bránit tomu, aby asfaltové hřiště 
za školou využívali žáci i veřejnost i mimo dobu školního vy-
učování.  Vstup je možný brankou (je umístěna u brány blíže 
antukovému hřišti), která bude celodenně otevřena. Návštěv-
níky jen žádáme, aby dodržovali provozní řád a hřiště využívali 
pouze k účelu jemu určenému.

Pythagoriáda
V pondělí 10. března a v úterý 11. března proběhlo školní kolo 

matematické soutěže Pythagoriáda. V pondělí se jí zúčastnilo 
deset žáků 6., 7. a 8. třídy a v úterý všichni páťáci. Úspěšnými 
řešiteli byli Vendula Horáková z šesté třídy a Barbora Horáková 
a Martin Mičulka z páté třídy (úspěšný řešitel je žák, který z 15 
příkladů vypočítá správně aspoň 9).

Abraka Muzika - Mgr. Gabriela Kmentová 
V pátek 14. března jsme byli v kině ve Valašském Meziříčí, kde 

se 1. stupeň zúčastnil hudebně-výchovného programu Abra-
ka Muzika. Děti se hravým a humorně laděným způsobem 
dozvěděly, jak probíhal vývoj platidel a obchodu od počátku 
až po současnost. Pěkné písničky a legrační scénky byly zamě-
řené na finanční gramotnost lidstva od výměnného obchodu, 
přes plátěné kapesníky – první platidlo, bankovky a mince až 
po kreditní karty a internetové bankovnictví. Hudebníci nám 

zábavnou formou připomněli, jak zodpovědně a opatrně za-
cházet s penězi.

Branně - záchranný kurz – Bc. Kateřina Hubeňáková
Od 14. března jezdili žáci 5. a 6. třídy do Nového Jičína na 

branně – záchranný kurz, který měl celkem 3 vyučovací lekce. 
Hlavním cílem kurzu bylo seznámit děti se základy první po-
moci při tonutí. Děti si na figuríně vyzkoušely umělé dýchání a 
masáž srdce a zažily si, jak je namáhavé plavat v oblečení. 

Návštěva žáků z Krhové –  Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 18. března navštívili naši základní školu žáci ze 4. a 5. tří-

dy z nedaleké Krhové. Po seznámení se spolužáky a rozdělení 
do skupin bylo pro děti připraveno několik soutěží, ve kterých 
si poměřily síly nejen fyzické, ale i vědomostní. Jednotlivé 
soutěže plnily v  různých učebnách, a tím měli možnost pro-
hlédnout si všechny prostory školy. Na dětech bylo vidět, že se 
snaží zadané úkoly plnit velmi zodpovědně, a proto si všechny 
děti odnesly nejen sladkou odměnu, ale i dobrý pocit z příjem-
ně stráveného dopoledne. ☺

Matematický klokan – kategorie Cvrček - Mgr. Eva Hega-
rová

Dne 21. 3. 2014 se všichni žáci 2. a 3. třídy zapojili do škol-
ního kola soutěže Matematický klokan v  kategorii Cvrček se 
stejným zadáním pro 2. i 3. třídu. Úspěšnými řešiteli se stali 
Vojtěch Martinek z 3. třídy se ziskem 65 bodů, David Novotný 
z 2. třídy s 57 body, Zuzana Mičulková z 3. třídy a Lukáš Novák 
z 2. třídy se shodným ziskem 56 bodů. Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí při dalších matematických soutěžích.

Návštěva knihovny – Bc. Petra Pavlíková
24. března a 27. března navštívily děti ze školní družiny místní 

knihovnu. Jak knihy vznikly? Jaké máme žánry? Jak jsou knihy 
řazeny? O tom všem si děti vyprávěly s paní knihovnicí Danou 
Sulovskou. Exkurze se dětem moc líbila a každý si našel zajíma-
vou knihu. Věřím, že dětem láska ke knihám vydrží. 

Branně - záchranný kurz

Branně - záchranný kurz

Návštěva žáků z Krhové
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pracovní listy a tak hvězdičku na závěr lekce rozzářil od dětí 
dokreslený úsměv.  Na shledanou příště! ☺

Stručná zpráva z  jarního zahradničení na školním po-
zemku - Mgr. Martina Holubová

Nyní intenzivně pracujeme na okrasné zahradě, protože 
v  rámci projektu Příroda na dosah ruky budujeme přírodní 
učebnu, jejíž součástí bude:

• posezení pro možnost učení se přímo v zahradě;
• naučná tabule;
• popisky k jednotlivým exponátům školní zahrady;
• bylinková zahrádka;
• vřesoviště;
• pocitový chodníček;
• výsadba nových stromků a dřevin.

V rámci projektu bylo zakoupeno nové nářadí a byly vytvo-
řeny pracovní listy, které je možné si stáhnout na webových 
stránkách naší školy a využít při výuce. Rádi přivítáme i děti 
z okolních škol, které si v rámci např. školního výletu do Hod-
slavic mohou prohlédnout naše historické památky a pak na-
vštívit přírodní učebnu na naší školní zahradě.

Samozřejmě nezapomínáme i na užitkovou zahradu, kde 
bylo nutné po stavebních pracích v  loňském roce pozemek 
řádně poorat a pohnojit. Část pozemku plánujeme využít pro 
sadbu zeleniny a drobného ovoce, případně bylinek, takže se 
určitě brzy objeví záhonky. V budoucnu bychom rádi  vybudo-
vali na zbylé části menší ovocný sad. Pokusíme se zapojit do 
grantových řízení, a získat tak na výsadbu finance. Proto nám 
držte palce!

Jarní tvoření
Zveme všechny, kteří si chtějí vyrobit vlastní velikonoční de-

koraci, aby si přišli ve čtvrtek 10. dubna vyzkoušet různé tech-
niky.

Začaly práce v okrasné části školní zahrady – Mgr. Alena 
Kulíšková

Je jaro, vše začíná rašit a žáci v pracovních činnostech tyto 
krásné slunečné dny využívají k  terénním úpravám. V  rámci 
projektu MŽP Příroda na dosah ruky jsou vytvořeny návrhy 
jmenovek k rostlinám, jsou objednány stoly a lavičky, vzhled 
výukových tabulí se dotváří, pracovní listy jsou hotové. Nej-
starší žáci rovnají plochu před školou, dávají okolní terén do 
roviny tak, aby se mohla dobudovat venkovní učebna.  Mladší 
spolužáci sbírají kameny. Chceme mít okolí naší školy nové a 
pěkné.

Vysílání Rádia Školík
V úterý 25. března opět vysílalo Rádio Školík, tentokrát ze 4. 

třídy.

Projekt „Škola volá“ - Mgr. Heda Kučerová
Měsíc utekl jako voda a druhá lekce projektu „Škola volá“ je 

za námi. Ve čtvrtek 27. března bylo setkání zaměřeno na roz-
voj vyjadřovacích schopností, procvičení rytmu, zrakového 
vnímání a uvolňování ruky. Tentokrát nás provázel pejsek Ron, 
s kterým jsme vyhledávali písmeno P, vytleskávali slabiky, ur-
čovali náslovnou hlásku a fixovali  špetkovitý úchop tužky. U 
všech činností jsme dbali na správné držení tužky a zdravé se-
zení ve školní lavici. Všem dětem se podařilo správně vyplnit 

Projekt „Škola volá“

Projekt „Škola volá“

Návštěva žáků z Krhové
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Počet členů naší jednoty k 1.1.2014 
je 125, z  toho 96 žen, 9 mužů, 15 
dětí, 5 mládeže.

V  loňském roce probíhala tato již 
tradiční cvičení.

Každou středu od 17 hodin cviče-
ní pro rodiče s  dětmi pod vedením 
cvičitelky Věry Mičkové. Na podzim 
jsme zaznamenávali rekordní účast 
až 19 párů. Večer od 19.00 hodin pak 

probíhá v  mateřské škole jóga pod vedením Dany Sulovské, 
kde se také zvýšil zájem ze strany cvičenců a prostory tak již 
pomalu nestačí. V pondělí kondiční cvičení žen pod vedením 
Věry Mičkové. V podzimních měsících jsme uvítali mladá děv-
čata Lenku Burianovou a Alenu Kulíškovou, která projevila 
zájem o práci cvičitelky a vedou své cvičení pod názvem Fit 
Dance. Určeno by mělo být v budoucnu především mladším 
ženám a dívkám. V úterý od 17.30 hod. probíhá cvičení žákyň 
s  Irenou Vytejčkovou a Alenou Špalkovou. Od 18.30 hodin 
pak zdravotní cvičení pod vedením Růženy Holeňové. Od říj-
na jsme rozšířili počet cvičebních hodin o čtvrteční kruhový 
trénink, který vede Miroslav Vybíhal. Cvičení začíná v 18.30 ho-
din, je určeno široké veřejnosti a je zaměřeno na posilování a 
zvyšování fyzické kondice. Věříme, že i toto cvičení získá své 
příznivce.

Na jaře 26.4.2013 jsme zorganizovali na sokolském hřišti „Pá-
lení čarodějnic“. Do soutěží, které jsme připravili, se zapojilo 
70 dětí, které přišly v  doprovodu svých rodičů či prarodičů. 
Během měsíců dubna a května proběhly dvě brigády na úklid 
budovy a celého areálu sokolského hřiště. 

V  jarních měsících jsme zahájili přípravu na akci „Sokolové 
pod Řípem“, na kterou jsme „oprášili“ sletovou skladbu pro 
ženy a muže „Kontrasty“. A tak jsme se ve dnech 24. – 26.5.2013 
účastnili v Roudnici nad Labem této akce. Na našich vystoupe-
ních jsme zažili už různé počasí, ale takové chladno, jaké pa-
novalo tentokrát, jsme ještě nezažili. Vystoupení – při teplotě 
6oC, větru a dešti - nebylo nic příjemného. Vynahradila nám to 
podpora ostatních cvičenců a atmosféra, která jako vždy při 
vystoupení panovala.  Vše jsme úspěšně zvládli a kromě zkou-
šek a vystoupení jsme stihli i návštěvu historických památek 
města, varhanní koncert u příležitosti akce „Noc kostelů“, skvě-
lé vystoupení gymnastů z Dánska a samozřejmě to nejdůleži-

Věra Mičková, starostka

Zpráva o činnosti TJ Sokola Hodslavice 
za rok 2013

Místní klub náhradních rodin 
ANR ČR Frenštátsko 
Charita Frenštát pod Radhoštěm 
Kostelní ul. 15 
 

Kontakt : 
MK ANR Frenštátsko: předseda klubu Alena Štefková 
mob.: 606 641 412, 774 446 372 
e-mail: alenastefkova@centrum.cz     
 

 
                                           
                                               

Program klubových aktivit  

        na Duben 2014 
 

Klubová setkání se konají vždy v sobotu v prostorách Charity Frenštát pod 
Radhoštěm od 15:00 hodin. Změna programu vyhrazena. 

 
5.4.2014             Výšlap na Javorník 
Náhradní rodiny budou tentokrát společně s dětmi putovat 
na výšlap na Javorník. Sraz bude v 10:00 hod. ve 
Veřovicích 
 
12.4.2014           Den otevřených dveří 
Srdečně zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří 
MK Frenštátsko s velikonoční tématikou od 14:00 hod.  
 
19.4.2014           Pečení beránků 
Sejdeme se opět v 15:00 hod. v sídle charity a budeme 
spolu s dětmi vyrábět velikonoční dobroty. 
 
26.4.2014           Klubové tvoření 
Srdečně  Vás zveme na návštěvu frenštátské klubovny 
 
 
Zájemci o účast na klubových aktivitách se mohou kontaktovat u předsedy klubu pí.Štefkové 
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Věra Mičková, starostka

Sokol po znovuobnovení 1991 – 1998

Od 1.7.1991 byla v  Hodslavicích znovu obnovena činnost 
Sokola, sokolský majetek z roku 1948 byl jednotě vrácen a po-
zůstává z budovy Sokolovny, která byla v roce 1993 pronajata 
a interiér změněn na bar „Falcon“ (Sokol). A dále ze sokolského 
cvičiště, které bylo v sedmdesátých letech upraveno na hřiště 
házené. 

V roce 1991 měla jednota 68 členů, v roce 1996 60 členů. 
Pravidelně v  tělocvičně základní školy cvičí ženy, společně 

žáci a žačky, rodiče s dětmi, dorostenky a oddíl jógy, nepodaři-
lo se obnovit cvičení mužů. 

Pro členky Sokola i ostatní se pořádá každoročně „Den pro 
ženu“.

V  roce 1994 jsme si připomněli veřejným cvičením 100 let 
trvání Sokola v Hodslavicích, byl vydán almanach zachycující 
činnost jednoty Sokol od svého založení, uspořádána výsta-
va historických dokumentů. Hudba hrála sokolské pochody, 
pekly se hodslavské koláče, veřejného cvičení se zúčastnili cvi-
čenci z Nového Jičína, Valašského Meziříčí a Kopřivnice, a spo-
lu s Hodslavjany zacvičili sletová prostná. XII. sletu v Praze se 
zúčastnilo 20 členů jednoty. 

V roce 1995 – kromě běžné tělocvičné činnosti – byl uspořá-
dán sokolský letní tábor od 8. do 15. července na chalupě na 
Skurečené, kterou nám pronajali novojičínští turisté. Tábora se 
zúčastnilo 21 dětí, z toho 11 členů Sokola, počasí přálo a všich-
ni účastníci byli spokojeni.

V roce 1996 ve dnech 21. a 23. června proběhly v Hodslavi-
cích, rodišti Františka Palackého, slavnosti u příležitosti 120. 
výročí od jeho úmrtí. Slavností se zúčastnila i Valašská župa 
sokolská, která nese název Františka Palackého. V sobotu 22. 
června se konalo v  Hodslavicích župní veřejné cvičení, které 
bylo zahájeno průvodem s historickými prapory jednot a po-
ložením kytice k pomníku Františka Palackého. 

Na sokolském cvičišti vystoupilo v  osmi skladbách na 250 
cvičenců z devíti jednot Valašské župy. Žactvem a muži z gym-

tější, na co jsme se všichni těšili – výstup na Říp. I když se nám 
zdálo, že horší počasí už nemůže být, o týden později bychom 
možná necvičili, protože i tělocvična, kde jsme byli ubytování, 
byla pod vodou. 

Nakonec jsme byli všichni rádi, že jsme mohli snášet jen 
„chladné počasí“. 

17.6. jsme ukončili cvičební rok v počtu 26 na sokolském hřiš-
ti tradičním „škračením“.

Ve dnech 1. – 7.7. se 16 dětí zúčastnilo našeho letního tábo-
ra na Jičině, na jehož přípravě i průběhu se podílely cvičitel-
ky Alena Špalková, Irena Vytejčková, manželé Sochovi, Milan 
Váhala a Vlastimil Socha ml. S potěšením musím říci, že jak ze 
strany dětí, tak i rodičů byly jen samé pozitivní ohlasy.

V posledním srpnovém dni se naši členové podíleli na orga-
nizaci „Hodslavského vodohraní“, které se konalo na Kacabaji u 
příležitosti jejího 40. výročí. Věříme, že v letošním roce se najde 
skupinka nadšených členů Sokola, kteří se zapojí do soutěže a 
sestaví nějaké „Sokolské plavidlo“. 

14.9. jsme uspořádali turistický zájezd na Rešovské vodopá-
dy, hrad Sovinec a do Jiříkova za účasti 14 osob. Na rozdíl od 
minulého zájezdu do Jeseníků nám však počasí vůbec nepřálo 
a téměř celý zájezd propršelo. 

Ve dnech 4. – 6. října se uskutečnil tradiční a mezi ženami 
oblíbený „Víkend pro ženy“. Tentokrát se zúčastnilo pobytu 
v  hotelu Sepetná na Ostravici 33 žen. Mohly si užívat nejen 
krásného prostředí, pestrého programu, který byl připraven, 
ale také nádherného počasí - které jsme využili ke krátkým tu-
ristickým vycházkám. Vše perfektně zajistila Dana Kudělková 
a patří jí zato od nás poděkování. Kalendářní rok jsme ukončili 
tradiční turistickou vycházkou dne 30.12.2013  v počtu 17 do 
Byniny a Jasenice. 

Na loňské valné hromadě byl zvolen výbor, který pracoval 
v tomto složení:
starostka – Věra Mičková,
místostarosta –  Ing. Vlastimil Socha,
jednatel – Eliška Janská,
náčelnice – Růžena Holeňová,
ekonom/pokladník – Ing. Marie Ježková,
vzdělavatel – Dana Sulovská,
členové výboru – Hana Bačková, Dana Kudělková, Ing. Jaroslav 
Ježek.

Výbor kromě organizace již zmiňovaných akcí pracoval na za-
jištění nových nájemců Falconu. Nová smlouva byla uzavřena 
s panem Palackým a slečnou Burdovou, se kterými jsme řešili 
nutné opravy v objektu. Na sokolském hřišti pak správce pan 
Baček provedl opravu omítky na budově a nátěr střechy. 

Koncem června jsme museli zajistit vyklizení kabinetu s po-
můckami a náčiním v tělocvičně z důvodu výměny oken v ZŠ. 
V září pak jeho opětovné nastěhování. V současné době řešíme 
problém s tímto prostorem, který je pro počet náčiní a cvičeb-
ních pomůcek nedostačující. Každým rokem využíváme grant 
na náčiní a cvičební pomůcky, který vypisuje župa. V letošním 
roce jsme peníze využili na nakoupení nových podložek, činek 
a nového magnetofonu.

     Během prázdninových měsíců jsme byli požádáni, aby-
chom sestavili přehled o činnosti naší jednoty za léta 1998 
– 2013 do připravované knihy o Hodslavicích panem Antoní-
nem Kramolišem. Sami jsme se nestačili divit, kolik je to za ta 
léta akcí, které jsme uspořádali nebo se jich zúčastnili.

V dubnu jsme se zúčastnili s místostarostou Ing. Vlastimilem 
Sochou, Růženou Holeňovou a  Ing. Milanem Váhalou župní 
valné hromady, na které byl zvolen nový župní výbor. Staros-
tou naší župy Beskydské byl nově zvolen pan Jiří Zaoral. 

Pravidelná školení a semináře pro naše cvičitele v  loňském 
roce byly tyto:

leden – sraz cvičitelů ve Frenštátě pod Radhoštěm (Růžena 
Holeňová, Dana Sulovská, Irena Vytejčková),

únor – retro tance ve Frýdlantu nad Ostravicí (Eliška Janská, 
Růžena Holeňová, Dana Sulovská, Irena Vytejčková, Alena 
Špalková),

květen – sjezd ČOS v Praze (Růžena Holeňová),
září – seminář jógy v Praze (Dana Sulovská), 
listopad – seminář Zdr. TV v  Praze (Růžena Holeňová), 

  -  seminář  Pot de Bras ve Frenštátě p. R.  (Věra Mičko-
vá, Růžena Holeňová, Dana Sulovská, Irena Vytejčková, Eliška 
Janská, Vendula Mičková + 3 členky Sokola).

V letošním roce plánujeme vyslat na školení i naše nové cvi-
čitele. 

Na závěr chci poděkovat všem členům výboru, cvičitelkám 
i aktivním členům, kteří napomáhají k tomu, aby činnost naší 
jednoty nejen obohacovala dění v obci po stránce sportovní, 
společenské a kulturní, ale aby zároveň udržovala sokolskou 
tradici i myšlenku. 

V letošním roce oslaví naše tělocvičná jednota 120. výročí za-
ložení Sokola v Hodslavicích.
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Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Fotbal se v  Hodslavicích opět pomalu 

probouzí ke svému každoročnímu životu. 
Po dlouhé zimní přestávce se opět naplno 
roztáčí kolotoč mistrovských utkání žáků 
a mužů. Celé fotbalové představení bude 
završeno fotbalovými oslavami u příleži-
tosti 90 let založení kopané v  Hodslavi-
cích. Zmíněné oslavy proběhnou v sobo-

tu 21. Června, a na co se můžete těšit, se včas dovíte. Ale teď 
k aktuálnímu dění. 

Muži v  rámci zimní přípravy sehráli utkání na umělé trávě 

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

v Novém Jičíně, kde soupeřem jim bylo mužstvo z Bartošovic, 
hrající o soutěž výše. Utkání z  naší strany nebylo po fyzické 
stránce špatné a ukázalo, že zimní příprava byla vedena velmi 
dobře. Ovšem po našich chybách nás soupeř dokázal zkušeně 
potrestat a výsledek 2:8 by se hodil spíše do hokejových statis-
tik. Ale tato porážka ukázala nedostatky, které se jistě podaří 
do prvního mistrovského zápasu vyladit. 

Trenéři žáků Libor Kudělka a Petr Vyhlídal se v  Ostravě zú-
častnili ve dnech 14. -15. března trenérských kurzů, které pro 
trenéry mládeže připravila FAČR. Tyto nově nabyté poznatky a 
vědomosti obohatí tréninkové metody, a tím přispějí ke zkva-
litnění práce s mládeží v naší obci.

Od 18. března se tréninky všech věkových kategorií přesunu-
ly z místní tělocvičny na fotbalové hřiště. Abyste měli přehled, 
kdy můžete přijít povzbudit všechny naše malé i velké fotbalis-
ty, tak pod tímto článkem naleznete aktuální rozpisy pro jarní 
část sezóny.

Mladší přípravka:
Datum Čas Domácí Hosté

18.4. 17:00 FK Hodslavice Kateřinice :

24.4. 17:00 Frenštát „B“ FK Hodslavice :

2.5. 17:00 FK Hodslavice Mořkov :

6.5. 16:30 FK Hodslavice Rybí :

9.5. 17:00 FK Hodslavice Starý Jičín :

18.5. 10:00 Rybí FK Hodslavice :

22.5. 17:00 Mořkov FK Hodslavice :

30.5. 17:00 FK Hodslavice Frenštát „B“ :

6.6. 16:30 Kateřinice FK Hodslavice :

14.6. 10:00 Starý Jičín FK Hodslavice :

Mladší žáci:
Datum Čas Domácí Hosté

27.4. 10:00 FK Hodslavice Čeladná :

3.5. 14:00 Hostašovice FK Hodslavice :

11.5. 10:00 FK Hodslavice Tichá :

18.5. 10:00 Lichnov FK Hodslavice :

25.5. 10:00 FK Hodslavice Lubina :

1.6. 15:00 Veřovice FK Hodslavice :

8.6. 10:00 FK Hodslavice Hukvaldy :

Muži:
Datum Čas Domácí Hosté

6.4. 15:30 Veřovice „B“ FK Hodslavice :

12.4. 16:00 FK Hodslavice Rybí :

19.4. 16:00 Mořkov „B“ FK Hodslavice :

26.4. 16:00 FK Hodslavice Vlčovice-Mniši „B“ :

4.5. 16:30 Straník FK Hodslavice :

10.5. 16:30 FK Hodslavice Ženklava :

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 :

nastického oddílu Sokola Vsetín, Kopřivnice, Valašské Klobou-
ky a dalších bylo předvedeno i cvičení na nářadí. Župní veřejné 
cvičení bylo zakončeno Moravskou besedou, kterou zatančili 
cvičenci Věrné gardy.

Škoda, že závěr vystoupení provázela nepřízeň počasí, přesto 
však župní veřejné cvičení bylo velmi zdařilé za hojné účasti 
hodslavské veřejnosti.

Ve zprávě o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol za rok 1996 
konstatuje ing. Libuše Palacká, starostka, že jsme těch pět let 
od znovuzahájení činnosti neprospali. Pravidelné cvičení je na 
dobré úrovni, je zde stálý kádr, který si bez cvičení už svůj život 
neumí představit. Méně potěšující je skutečnost, že nám stag-
nuje počet členů a nepřibývá ani mládeže, můžeme však dou-
fat, že v dalších letech se to změní a lidé přijdou na to, že zdra-
vý život se bez cvičení a pravidelného sportování neobejde.
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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 20.6. 2014  na adresu 
obec@hodslavice.cz 

 
V mailu uveďte své jméno, příjmení a číslo domu. Fotografie budou 21.6.2014 
umístěny na webových stránkách obce a pro jednotlivé fotografie mohou všichni 
návštěvníci stránky hlasovat až do půlnoci 26.6.2014.  
 
Porota poté z pěti fotografií s největším počtem hlasů (z každé kategorie), 
vybere konečné vítěze. 
 
Vítězové budou vyhlášeni na Dni obce Hodslavice dne 28.6.2014 a získají 
poukázky na nákup v hodslavských květinářstvích ve výši 1 000Kč. 
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zve na poutní zájezd do Staré Boleslavi,  
Jablonné v Podještědí, Oybinu (Německo), Liberce. 

 
Termín: 30.5-31.5.2014 

Cena: 1 400 Kč. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Program: 
Pátek, 30.5.2014 
Odjezd autobusu ze Straníka bude v 4 ráno. Ve Staré Boleslavi budeme mít mši svatou. 
Navštívíme Paladium českého národa, kostely: sv. Václava, sv. Kosmy a Damiána, 
Nanebevzetí Panny Marie. Pak pojedeme na hrad Lemberk, ke studánce svaté Zdislavy. Na 
konec prohlédneme si baziliku a klášter sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Nocleh a večeře 
v Liberci.  
 
Sobota, 31.5.2014 
Dopoledne se zúčastníme slavnosti ke cti sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Hlavním 
celebrantem bude otec kardinál Dominik Duka.  Podíváme se do lázeňského města Oybin 
v Německu. Tam se rozdělíme na dvě skupiny. První zůstane v centrum lázeňského města 
(doporučuji si dat dobré kafé a zákusek v cukrárně). Druha se vydá k překrásnému 
klášternímu areálu na hoře, ze které je vidět nádherné panorama Lužických hor. Podle času 
návštěva Liberce. 
 
 
V ceně: ubytovaní v 3* hotelu Valdštejn, male občerstveni v pátek ráno v autobuse, 1x 
snídani,  1x večeře, doprava, vstupné ve Staré Boleslavi a v Jablonném v Podještědí. 
 
Cena nezahrnuje: Vstup na klášterní horu Oybin (4.50 Eur.), nápoje k večeři, vstup na 
zámek Lemberk (100 Kč.) 
 
doporučuji vzít s sebou 10 Eur.

FARA TOUR 
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Divadelní spolek GNJ uvádí

Doktor Moulinot, šarmantní milovník žen a bonviván, stráví kvůli 

své milence Zuzaně noc mimo dům. Jeho nic netušící žena 

Yvonne je proto ráno velmi překvapená, když najde jeho postel 

prázdnou a nerozestlanou. Ve snaze zachránit manželství si Mou-

linot vymyslí chabou historku, která se s příchodem svérázného 

Bassineta rozpadá v prach. Uklidní situaci Moulinotova tchýně, 

Madame Aigreville? Nezačnou být Zuzaniny časté návštěvy dokto-

rovy ordinace jejímu muži podezřelé? A proč bude Moulinot 

předstírat, že je krejčí?  Zdá se vám to složité? To je teprve 

začátek…

Doktor Moulinot (Jan Pavlica), jeho žena Yvonne (Ivana Pavlíková), pan Bassinet (Filip 
Kedroň), tchýně Madam Aigreville/stará dáma (Andrea Býmová/Mgr. Petra Tomanová), 

Anatol Aubin (Jakub Čermák), jeho žena Zuzana (Tereza Vašutová), Róza (Kateřina 
Kupčíková), sluha Štěpán (Adam Piecek/Jan Vlček)

GEORGES FEYDEAU
DÁMSKÝ KREJČÍ
Místo konání:

Datum konání: 

Cena: 

Charitní a společ. dům Hodslavice

27. 4. 2014 - 15:00

50 Kč
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

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

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

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 
a další ceny.

www.colemanie.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

ROCKMIN PLUS Univerzální nehořlavá izolace s 
vynikajícími parametry za cenu od 46 Kč/m2

Izoalce kterou zateplíte téměř vše!!!
1. šikmé střechy

2. do sádrokartonových příček, 
trámových stropů a podlah

3. nepochůzí půda zateplená shora
4. zavěšené podhledy

5. dvouplášťové ploché střechy

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Firma KOVOS  Třečák s.r.o. provádí zemní a speciální 
výkopové  práce pásovým MINIRYPADLEM  KUBOTA K008-3  
(1-tuna) v širokém rozsahu dle Vašich potřeb 
 
Nabízené služby 

Výkopy rozvodů inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní, 
plynové a elektrické přípojky) 
Výkopy základů pro (ploty, zahradní domky, garáže aj.) 
Výkopy drenážních rýh kolem základů staveb (kopání v těsné 
blízkosti stěny – mimoosé kopání) 
Úpravy komunikací - příprava pro pokládku zámkových 
dlažeb (chodníky, příjezdové cesty, nájezdy) 
Výkopy pro bazény, jezírka a čističky odpadních vod 
Terenní a parkové úpravy 

 
Díky nízké hmotnosti stroje při výkopových 
pracích, nedochází k nadměrnému poškození 
zámkových dlažeb a trávníků, tak jako při  
práci strojů s mnohem vyšší tonáží.  
 
Šíře minirypadla je pouze 70cm, což umožňuje  
průjezd i práci ve velmi stísněných prostorech 
 
**************************************************************** 
Kontakt:  Jaroslav Třečák              Tel.: 775 250 777 
                  Jiráskova 2084/4         e-mail: trecak@seznam.cz 
                    741 01   Nový Jičín 
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Životní jubilea našich spoluobčanů v dubnu 2014:

50 let Karel Neumann • Dalibor Janíček • Petr Hub

55 let Zdeněk Bartoň • Josef Kudělka

60 let Anna Sokolová • Alena Kudělková

65 let Vlasta Plešková

70 let Rudolf Jedlitschka

75 let Anna Merendová

90 let Miroslav Merenda

25. výročí uzavření manželství Marcela a Pavel Kudělkovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V  měsíci únoru se narodil Jan Albert Ježek. Vítáme 
narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu mnoho 
úspěchů v nastávajícím životě.

V březnu jsme se rozloučili s panem Stanislavem Březi-
nou a panem Josefem Kramolišem.

autorka: Aneta Indráková, ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dění v obci ve fotografiích

Oslava 10. výročí Klubu důchodců Oslava 10. výročí Klubu důchodců

Setkání s učiteli u příležitosti Dne učitelů Návštěva dětí z MŠ na obecním úřadě

Dne 23. března 2014 by se dožil 100 let 
pan Josef Palacký, Hodslavice 385.

S láskou vzpomínají 
dcery Libuše Pechová a Miluše Kudělková 

s rodinami.


