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Ú V O D N Í   S L O V O

Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
na prahu roku 2014 Vám všem přejeme pevné  zdraví a 

spokojenost v osobním i pracovním životě po celý rok. Věříme, 
že bude úspěšný alespoň tak, jako byl pro naši obec ten loň-
ský, bohatý na kulturní události i na změny ve správě obce. Za-
čátkem nového roku bývá zvykem ohlédnout se, co přinesl rok 
minulý.  V roce 2013 obec získala dotace na zateplení mateřské 
i základní školy a realizace staveb proběhla o prázdninách a 
školy nám vykvetly barevnými fasádami a některé vnitřní pro-
story se proměnily k nepoznání, pokud jste je nezhlédli na dni 
otevřených dveří, můžete se podívat na proměny v obci zachy-
cené na fotografiích ve fotogalerii na webu obce.

Na základní škole proběhly opravy financované z  rozpoč-
tu obce a to rekonstrukce toalet ve staré budově a výměna 
stropu tělocvičny. Škola provedla přeměnu dílen na kreslírnu a 
zbudování dílenských prostor v suterénu školy. Stejně tak byla 
z rozpočtu obce financována výměna oken v bytech, společ-
ných a sklepních prostorách zdravotního střediska, výměna 
vstupních dveří, zateplení severní fasády  a další stavební prá-
ce na tomto objektu, které budou dokončeny v letošním roce. 
Za pomocí dotací byly ke konci roku provedeny dva průzkum-
né vrty k možnému posílení zdrojů pitné vody pro obec po-
blíž vodojemu na Bařince a v současné době probíhají čerpací 
zkoušky k zjištění vydatnosti vrtů. Odložená žádost o dotaci na 
výstavbu chodníku od křižovatky k bytovkám už je podána a 
získáme- li dotaci, tak se výstavba letos zrealizuje. 

Také jsme moc rádi, že se společně s námi staráte o životní 
prostředí a přírodu v našem okolí a pomohli jste s výsadbou 
nového stromořadí k  Hostašovicím, zvláště pro děti je to in-
spirativní příklad, děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Z dotačních prostředků byly realizovány další výsadby alejí od 
fotbalového hřiště ke Kacabaji a v okolí Včelína, jež budou do-
končeny na jaře letošního roku.  

V rámci Svazku Cyklostezka jsme získali dotaci na výstavbu 
cyklostezky a po výběru dodavatele se výstavba už konečně 
v roce 2014 rozjede. 

V  letošním roce ještě plánujeme doplnit areál školy o dět-
ské hřiště a fitness prvky a v obci přidat další hrací místa pro 
nejmenší.  Pokud to rozpočet obce dovolí, rádi bychom opravi-
li centrum obce a budovu obecního úřadu a za pomoci dotací 
provedli revitalizaci zeleně na obou hřbitovech. 

Další větší investici si jistě vyžádá plánované provedení  filtra-
ce vody na záložním  vrtu HV4 ve Straníku v souvislosti s jeho 
vyšším obsahem železa, jenž je v důsledku trvalého poklesu 
vydatnosti na vrtech PV1 a zvláště PV2 stále častěji využíván 
k dodávkám vody do vodovodního řádu. 

V loňském roce jsme společně s Vámi na několika setkáních 
vypracovali rámcový Strategický rozvojový plán obce na dal-
ších 15 let a v  letošním roce se konečně rozeběhne proces 
tvorby nového územního plánu, jehož návrh zadání se bude 
na únorovém zasedání zastupitelů schvalovat.  
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 70. zasedání rady obce konaného
dne 10.12.2013 na OÚ Hodslavice

A nesmíme zapomenout na společenský život v obci. Mimo 
řadu každoročních tradičních kulturních a sportovních akcí, 
proběhnou v březnu oslavy 10 let existence Klubu důchod-
ců, oslavy 90 let fotbalu v Hodslavicích pod taktovkou FK 
Hodslavice spojené s 12. ročníkem memoriálu Jana Bittnera se 
uskuteční v červnu a jistě nás potěší svým programem oslavy 
120. výročí existence TJ Sokol Hodslavice. V červnu se také 
již tradičně pobavíme na dni obce opět v  pouťovém termí-
nu.  Přehled plánovaných akcí najdete dále ve zpravodaji a na 
webu obce. 

Byli bychom moc rádi, kdybyste Vy, kterým není lhostej-
ný život v  obci a chcete jej vylepšit, nabídli svoji podporu, 
nebo se přidali ke kterémukoliv spolku nebo sdružení dle 
své chuti a svých zálib. Sdílená radost je radost největší… 
Doufáme, že se nám společně naše plány podaří v co největší 
míře realizovat a těšíme se, že nám s některými také pomůžete 
a bude při tom i zábava ;-)).

Přejeme Vám všem úspěšný rok 2014.

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) rámcovou kupní smlouvu mezi Obcí Sedlnice a Obcí Hod-

slavice na zajištění úkonů spojených s výrobou a zpracováním 
internetového vysílání zpravodajství obce Hodslavice,

b) smlouvu s akciovou společností ASOMPO, a.s. Životice u 
Nového Jičína o ukládání odpadů na skládce Životice,  

c) smlouvu s  firmou ELEKTROWIN a s. Praha o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení,

d) Cimbálovce TROJAČKA Hodslavice bezplatné zapůjčení 
sálu na akci i pro děti a mládež – posezení u cimbálu konané 
dne 29. 11. 2013,

e) finanční dar ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, Střední 
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Kopřivnice na 
zajištění svozu žáků 8. tříd a propagaci akce „Řemeslo má zlaté 
dno“ zveřejněním v Hodslavském zpravodaji.

f ) smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu 
věcného břemene č. NJ-266-13-57-Ku s  Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR pro stavbu „Osvětlení přechodu pro chodce v obci 
Hodslavice u ZŠ Františka Palackého“.

II.  Rada   p o v ě ř u j e   
a) investiční komisi, aby ve spolupráci s finančním výborem 

v lednu 2014 projednala investice obce na rok 2014.
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) splnění úkolů RO č. 68, (RO č. 69 bez úkolu),
b) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na vybudování dětského hřiště,
c) žádost paní Hany Křenkové, Hodslavice 551, o navrácení 

nemovitosti a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního tech-
nika zajištěním podkladů pro radu obce k posouzení a infor-
mováním žadatelky,

d) žádost p. Petra Prouska, Hodslavice 36, o posouzení 
možnosti prodeje nebo užívání formou dlouhodobého 
pronájmu části pozemku 1795/1 cca 16 m2 a pověřuje Josefa 
Kudělku, stavebního technika, přípravou podkladů pro radu 
obce k posouzení,

e) žádost pana Pavla Konopáče, Mořkov, Květná 684, o vy-
dání souhlasu s  provedením odvodnění stavby a pověřuje 
Josefa Kudělku, stavebního technika, stanovením podmínek 
pro odvodnění a předložením na další jednání rady obce ke 
schválení.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 71. zasedání rady obce konaného
dne 30.12.2013 na OÚ Hodslavice

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) panu Pavlu Konopáčovi, Mořkov, Květná 684, provedení 

odvodnění stavby rodinného domu na parc. č. 1787/2 dle pod-
mínek stanovených stavebním technikem obce, 

b) rozpočtovou změnu č. 5 dle přílohy, 
c) pronájem veřejného prostranství v  době pouti 28.6. – 

29.6.2014 panu Františku Rumlovi, Kunín čp. 261 dle jeho na-
bídky,

 d) novou nájemní smlouvu s paní Marií Merendovou, Hod-
slavice čp. 400.

II.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích zasedání, 
b) nabídku Novojičínského deníku na spolupráci v propagaci 

obce v deníku formou úvodní stránky, WEB prezentace atd.
Další jednání rady obce č. 72:  21. 1. 2014 v 15:30 hodin.

Prosinec – adventní a vánoční čas – krásné období zamyšle-
ní se, obdarovávání, bilancování a nových předsevzetí.  V obci 
proběhl ve znamení kulturních i sportovních akcí, ale také úd-
ržbou budov, komunikací a zeleně, protože si nás zima zatím 
nenašla.

1. 12. na první adventní neděli jsme již tradičně před obec-
ním úřadem slavnostně zapálili první adventní svíci, rozsvítili 
vánoční strom a děti balónkovou poštou poslaly svá vánoční 
přání Ježíškovi. Sváteční slovo pronesla paní Libuše Palacká a 
pan farář Adam Kasperek, děti ze ZŠ zazpívaly a zahrály tra-
diční vánoční koledy a vykouzlili společně krásnou vánoční 
atmosféru.

5. 12. se starostka zúčastnila semináře pro obce k  novému 
Občanskému zákoníku a dalším legislativním změnám, plat-
ným od ledna 2014, 

6. 12. odpoledne proběhla ve společenském domě výroční 
schůze Klubu důchodců spojená s tradiční mikulášskou zába-
vou,

9.12. příprava žádosti o dotaci na chodník podél cesty na 
Mořkov, úprava projektu s projektantem a stavebním techni-
kem dle dotačních podmínek SFDI, 

10. 12. odpoledne zasedala po 70. rada obce viz usnesení 
výše, 

11. 12. proběhl seminář k  plánování sociálních služeb na 
MěÚ N.Jičín pro starosty a pracovníky  OÚ, spolu se starosty 
okolních obcí se jej zúčastnila starostka a referentka OÚ. 

12. 12. na MěÚ v N. Jičíně proběhla další jednání Rady svaz-
ku Cyklostezka za účasti starostky, poté se starostka zúčastnila 
členské schůze SPOV ve Větřkovicích.
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15.12. ve společenském domě hrála k tanci a poslechu Cim-
bálová muzika Trojačka s  hosty a poprvé vystoupily děti ZŠ 
z folklórního souboru p. Grešákové,

16.12. převzetí energetických studií a energetických průkazů 
pro budovy v majetku obce – povinnost dle zákona,

17.12. proběhla za účasti starostky valná hromada MAS Slezs-
ko ve Štramberku,

18.12. jednání o dodatku smlouvy o provozování vodovo-
du na MěÚ N.Jičín za účasti starostky, místostarosty Hodsla-
vic, místostarostky  N.Jičína a odpovědnými pracovníky obou 
úřadů,

19.12. na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svaz-
ku Cyklostezka za účasti starostky, na kterém byl zvolen mís-
topředseda svazku – Jiří Navrátil, místostarosta Mořkova,

22.12. se ve společenském domě konal vánoční koncert, na 
kterém zazpíval dětský pěvecký sbor Ondrášek, více ve článku 
dále,

27.12. se v klubovně KD sešla komise pro kulturu a sport se 
zástupci jednotlivých spolků v obci a společně projednali plán 
akcí na rok 2014 a žádosti spolků na spolkovou činnost v roce 
2014,

29.12. ve společenském domě zahrály děti ze SHM živý 
Betlém, vánoční koledy zazpívaly děti z  folklórního souboru 
p.Grešákové a jako doprovod po celé vystoupení skvěle hrála 
Cimbálová muzikaTrojačka, více ve článku a na fotkách dále,

30.12. byla podepsána a odeslána žádost o dotaci ze SFDI na 
chodník na Mořkov, odpoledne se naposledy v roce sešla RO 
k projednání úpravy rozpočtu, viz usnesení výše,

31.12. proběhl 13. ročník „Silvestrovského běhu hodslavský-
mi uličkámi“, podrobnosti se dočtete v článku A. Kulíškové. O 
půlnoci jsme se na Placu rozloučili se starým rokem a nový při-
vítali hymnou a slavnostním přípitkem. 

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 prosinci 2013 byly pracovníky technické správy obce a 
pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na 
základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a  Úřadem práce  pro-
váděny práce při úklidu, hrabání a odvozu listí z ploch v ma-
jetku obce a proveden byl úklid na některých místních komu-
nikacích, veřejných plochách a chodnících. Za pomocí plošiny 
byl proveden ořez dřevin u některých místních komunikací.  
Několikrát v  průběhu měsíce bylo vyčištěno okolí sběrných 
nádob od odpadu, proveden byl sběr odpadků po celé délce 
trasy zrušené železnice na našem katastru. K zimnímu usklad-
nění byl odvezen dětský hrací prvek z dolního konce.

V  prostoru u parkoviště na přehradě Kacabajka byl dokon-
čen výřez a spálení podrostu a větví. Na zahradě základní školy 
byla pod stromy a keře navozena mulčovací kůra a v prosto-
ru školních pozemků bylo provedeno zorání traktorem (bez-
platně provedl pan Daniel Číp, moc děkujeme !) a ruční dorytí 
okrajů pozemků. Před budovou školy byl proveden výkop děr 
pro instalaci stožárů na vlajky a instalaci nového sloupu veřej-
ného osvětlení a osazení základových trubek. Na asfaltovém 
hřišti za školou byly nainstalovány dřevěné fošny jako manti-
nely pro možné kluziště.

Byla provedena příprava techniky na provádění zimní údrž-
by, v prostoru cesty k vodojemu na Bařince a chodníku na Kůt 
byly nainstalovány plastové zásněžky. V  období vánočních 
svátků čerpali pracovníci technické správy dovolenou.

Vážení spoluobčané.
problematikou  nakládání s odpady se na stránkách zpravo-

daje zaobíráme pravidelně. Rád bych Vás seznámil s některými 
čísly za rok 2013, které se k odpadům vážou,  a provedl jejich 
porovnání s roky předcházejícími.

V  roce 2013 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou 
částku ve výši 778 398,-Kč (v částce není zahrnut vývoz odpa-
dů ze hřbitovů, který je účtován na jinou položku). V roce 2012 
činila částka  vynaložená na odpadové hospodářství  893 036,- 
Kč a v roce 2011 to byla částka 1 011 940,-Kč.

Příjmy v roce 2013 v této oblasti dosáhly výše  819 127 ,- Kč. 
Tato částka se skládá z poplatku  za odpady od občanů ve výši 
694 486,- Kč, příjem od společnosti Ekokom za separovaný od-
pad  činil   93 746,50 Kč, příjem za prodej starého železa  a pří-
jem dle smluv za odvoz od podnikatelů  tvořil částku 30 894,50 
Kč.

Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku  + 40 729,-Kč (v roce 
2011 činila ztráta 107 774,-Kč). V nákladech odpadového hos-
podářství nejsou zahrnuté náklady na svoz odpadů z  obce 
pracovníky technické správy (koše v  obci, úklid stanovišť na 
separovaný odpad, svoz nápojových kartónů, odvoz polysty-
rénu na další zpracování do Kunína).

V průběhu roku 2011 byla provedena cenová poptávka mezi 
firmami provádějícími služby při nakládání s odpady. Na zákla-
dě této poptávky rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 8. za-
sedání v prosinci 2011 o vypovězení obstaravatelské smlouvy s 
provozovatelem těchto služeb TS Nový Jičín ke dni 30. 3. 2012 
a o uzavření nové smlouvy s  firmou Sita CZ Valašské Meziří-
čí. Přechodem na nového dodavatele služeb došlo k výrazné 
úspoře nákladů vynaložených z obecního rozpočtu a k elimi-
naci rozdílu mezi náklady a příjmy. Díky snížení výdajů na od-

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

Odpadové hospodářství obce v roce 2013



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2014 strana 4

padové hospodářství bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce o 
snížení poplatku za odpady pro rok 2013 na částku 430,- Kč za 
poplatníka a výše této částky zůstane platná i pro rok letošní. 
Porovnání množství odpadů a nákladů dle jednotlivých let je 
uvedeno v přiložené tabulce.

Klub důchodců Hodslavice
si vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý   P L E S,
který se koná v sobotu 25. ledna 2014

v 19 hodin ve Společenském domě
v Hodslavicích.

K tanci a poslechu hraje NAŽIVO.
Ve 20:30 hod. – vystoupení skupiny HOBA

Občerstvení a tombola zajištěny
Vstupné 50 Kč

Na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé.

Sešel se rok s rokem a KD má příležitost hodnotit svou práci. 
Dne 7.12.2013 se v Praze konalo celostátní vyhodnocení sou-
těže Senzační klub seniorů roku 2013. Ve shodě s pravidly této 
soutěže nás přihlásila starostka obce, další reference poskytli 
místostarosta obce Veřovice a starosta Šenova u N.Jičína.

Byli jsme oceněni morálně, ale i to nám udělalo velkou ra-
dost.

Za co si snad ocenění zasloužíme ? Jsme aktivní složkou kul-
turního i společenského života v obci.

Pořádali jsme společenský ples pro všechny občany naší 
obce. Zúčastnili jsme se okresního setkání klubů seniorů v Se-
dlnicích, tam jsme se podíleli vystoupením v  programu. Od 
října do května se pravidelně setkáváme v naší klubovně při 
ručních pracích a výuce němčiny vždy v úterý odpoledne.

Tradicí už se stalo vítání jara, symbolické stavění máje,kácení 
máje a škračení vajec.

Libuše Czyžová

Rok 2013 v Klubu důchodců Hodslavice

Množství dle jednotlivých komodit v tunách

Druh / Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Komunál 317,1 317,3 316,1 296,0 336,6 311,5

Bioodpad 0,0 83,5 90,2 93,1 87,0 76,2

Plasty 11,6 9,1 12,9 8,5 16,6 12,9

Sklo 25,9 23,5 24,7 16,7 18,6 21,8

Papír 7,5 11,2 6,7 5,0 8,5 10,1

Železo 5,0 18,1 2,4 7,2 5,4 6,8

Náklady dle jednotlivých roků v Kč

Kč/občana 419 524 539 488 441 456

Celkem 855279 999351 1064475 1011940 893036 778398

Byli jsme pozváni na oslavy 20. výročí založení ZŠ a MŠ spe-
ciální v Novém Jičíně, neboť jsme přispěli výtěžkem ze sbírky 
pro žáky této školy.

Podíleli jsme se na programu dne obce v červnu.
V červenci jsme společně pobývali na relaxační dovolené na 

Horní Bečvě.
O možnostech, jak pečovat o své zdraví v souladu s přírodou, 

jsme se poučili při besedě s odborníkem v měsíci září.
Uskutečnili jsme jednodenní zájezd na zahradnickou výstavu 

do Věžek u Kroměříže.
Společně jsme shlédli divadelní představení v Národním di-

vadle MS v Ostravě.
Práci KD řídí sedmičlenný výbor pod vedením paní Marty 

Jackové. Dne 6. března oslavíme 10. výročí založení Klubu 
důchodců v Hodslavicích. Máme 90 členů. Bohužel přichází i 
smutná stránka života a v loňském roce jsme se navždy rozlou-
čili s pěti našimi členy.

Pravidelně se schází taneční skupina a nacvičuje. V prosinci 
konáme pravidelně výroční schůzi s  občerstvením a progra-
mem, kde vybíráme členský příspěvek na nadcházející rok a 
plánujeme další aktivity. 
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Na tradici vánočních koncertů v Hodslavicích jsme letos na-
vázali ve spolupráci s Ondráškem, novojičínským sborem ZUŠ. 

O Zlaté adventní neděli se uskutečnil koncert, tentokrát ad-
ventní.

Při nádherné sváteční atmosféře, podmalované andělskými 
hlásky mladých zpěváčků, jsme se mohli zastavit, odpočinout 
a nabrat zejména psychické síly v dnešní uspěchané hektické 
době.

Všem přítomným chceme ještě jednou poděkovat za pří-
spěvek do dobrovolného vstupného. Výtěžek ve výši 8  250,- 
Kč předala paní starostka Pavla Adamcová sbormistru Josefu 
Zajíčkovi jako dar. Ten bude využit na ONDRÁŠEK USA TOUR 
2014 ve dnech 19. 6. – 4. 7. 2014.

Přejeme všem Hráškům, Raráškům, Kulihráškům i Ondráš-
kům mnoho úspěšných koncertních sezón a mnohokrát více 
pozorných posluchačů, kterým jejich zpěv pohladí duši stejně 
jako všem přítomným Hodslavjanům ve společenském domě 
22. prosince 2013. 

Mgr. Alena Kulíšková

Adventní koncert

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice 
Vás srdečně zve na 

 

HASIČSKÝ 
PLES 

 
který se koná 1.února 2014 v 19 hod. 

ve Společenském domě 
    k tanci a poslechu hraje  EXPRESS 

             tombola a bohaté občerstvení zajištěno 
                                Vstupné: 50,- Kč 
                        Na vaši účast se těší hasiči                     

Kamila Grešáková Kotalová

Ohlédnutí za vánočním rozjímáním ...

29. prosince v Hodslavicích proběhlo vánoční rozjímaní. 
Akce, kterou připravily děti z našeho folklórního souboru, Sa-
lesiánského hnutí mládeže a členové cimbálové muziky Tro-
jačka.

Kolik nás tam bylo, nevíme, protože jsme nestačili „dělat čár-
ky“ :o). Víme ale, že byly obsazeny úplně všechny židle, které 
v kulturním domě jsou ...

Připravili jsme pásmo koled a vyprávění, které jsme doplnili 
krátkým divadelním představením, a vystaveno bylo i několik 
velkých betlémů, včetně betlému s dominantou naší obce - 
dřevěným kostelíkem. 

Na vstupném se vybralo 6011 Kč a na občerstvení jsme utržili 
1748 Kč. Celý výtěžek bude použit na nákup látek a ušití krojů 
pro děti ze souboru, kterých je 21!

Děkuji všem Vám, kteří jste přišli, a tak podpořili náš soubor a 
do roku 2014 přeji všem jen to dobré.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2014 strana 6

Termín Spolek Co – akce Kde?

17. 1. SDH Valná hromada Hasičárna

25. 1. Klub důchodců Společenský ples Společenský dům

24. – 26. 1. SHM Lyžařský víkend Donovaly

1. 2. SDH Hasičský ples Společenský dům

8. 2. ZŠ a MŠ  
Františka Palackého 

Společenský ples Společenský dům

15. 2. ZŠ a MŠ 
 Františka Palackého

Dětský maškarní bál Společenský dům

22. 2. SHM Společenský ples Společenský dům

8. 3. TJ Hodslavice Sportovní ples Společenský dům

14. 3. Klub důchodců Oslava 10. výročí zahájení činnosti Společenský dům

16. 3. SHM IX. ročník bowlingového turnaje Valašské Meziříčí

30. 4. TJ Sokol Pálení čarodějnic Sokolské hřiště

květen SHM Turnaj v šachu Klubovna SHM

11. 5. ZŠ, MŠ, OÚ Den Matek Společenský dům

17.5. KČT Palackého stezka Fojtství + trasy 

7. 6. TJ Sokol Oslava 120. výročí založení TJ Sokol v Hodslavicích 
+ večerní zábava

Sokolské hřiště

14. 6. TJ oddíl volejbalu + ZŠ Memoriál Josefa Matějů – volejbalový turnaj žáků Sokolské hřiště  
+ hřiště ZŠ

16. 6. Tenis club Turnaj žáků O pohár ZŠ Františka Palackého Tenisové kurty  
na školním hřišti

21. 6. SHM + FK Memoriál otce Jana Bittnera + oslavy 90. Výročí 
založení fotbalu

Fotbalové hřiště

28. 6. Obec + spolky + ZŠ + MŠ Den obce Prostranství  
před Obecním domem

28. – 29. 6. Obec + farnosti Pouť

28. -29. 6. ZO ČSCH Výstava drobného zvířectva Areál  
za Obecním domem

5. – 6. 7. TJ oddíl volejbalu Volejbalový turnaj dospělých Sokolské hřiště  
+ hřiště ZŠ

30. 6. – 12. 7. Royal Rangers 7 přední 
hlídka

Stanový tábor Spálov

19. – 26. 7. SHM Tábor SHM

25. – 27. 7. Tenis club Turnaj O přeborníka Hodslavic Tenisové kurty 
 na školním hřišti

2. 8. SDH Letní večer Výletiště u hasičárny

9. -10. 8. Tenis club Memoriál JUDr. Romana Rýdela Tenisové kurty 
 na školním hřišti

prázdniny TJ Sokol Letní tábor

prázdniny Tenis club Letní soustředění mladých tenistů  Hodslavice

30. 8. Obec I. ročník Hodslavského vodohraní Kacabajka

září Klub důchodců Zájezd za poznáním

14. 9. SHM Nohejbalový turnaj Sokolské hřiště

říjen OÚ + SHM + RR Drakiáda Nad fotbalovým  
hřištěm

říjen obec + spolky Hodová zábava Společenský dům

listopad Myslivecké sdružení Společný hon Honitba Hodslavice

listopad obec Setkání jubilantů Společenský dům

Kalendář akcí spolků a organizací v obci Hodslavice na rok 2014
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Mikulášský turnaj v ping-pongu
Mikulášský den jsme si opravdu užili. Už ve 12.30 hod. začal 

a proběhl 2. ročník Mikulášského turnaje v  ping-pongu. O 
organizaci turnaje se postarala děvčata z  9. třídy – Domini-
ka Kalichová a Barbora Bartoňová a také učitelé, kteří byli 
důslednými rozhodčími. Výherci, které vidíme níže, obdrželi 
medaile s mikulášskými balíčky a každý si pochutnal na čertu 
z pekárny Bartošovice. Tímto děkujeme paní Zuzaně Kojetin-
ské za sponzorský dar. 

I. kategorie (1. – 3. třída):
1. místo – Adam Churavý ze 3. třídy
2. místo – Jan Bartoň z 1. třídy
3. místo – Dalibor Blabla ze 3. třídy

II. kategorie (4. - 6. třída)
1. místo – Petr Knápek z 5. třídy
2. místo – Josef  Pítr z 6. třídy
3. místo – Adam Faluši z 6. třídy
III. kategorie (7. – 9. třída)
1. místo – Lukáš Hasalík (Straník)
2. místo – Pavel Krutílek ze 7. třídy
3. místo – Filip Hub ze 7. třídy

30. 11. obec + ZŠ Rozsvěcování vánočního stromu + dopis Ježíškovi Plac před OÚ

listopad  
- prosinec

obec Minikurz tance pro dospěláky Společenský dům

prosinec MŠ Mikulášská nadílka MŠ

prosinec obec Vánoční koncert Společenský dům

27. 12. SHM Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu Veřovice

31. 12. obec Silvestrovský běh Hodslavské uličky

31. 12. obec Rozloučení s rokem 2014, vítání nového roku 2015 Plac před OÚ

Vánoční rozjímání, 29.12.2013

Dalibor Kvita, předseda sdružení,  
Pavla Adamcová, starostka obce

MAS Lašsko - výzva ke spolupráci

 Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás tímto oslovili s nabíd-
kou zapojení se do veřejného života nejen v naší obci, ale také 
v jejím okolí. Místní akční skupina (MAS) Lašsko, jejímž je naše 
obec členem, vytvoří během ledna skupiny osob (zástupci 
obcí, podnikatelé, zemědělci, sociální pracovníci a široká ve-
řejnost), které mají zájem se aktivně podílet na rozvoji naše-
ho regionu. Cílem práce těchto skupin je odhalit silné a slabé 
stránky v oblastech veřejného života jako je např. školství, so-
ciální služby, rozvoj  podnikání aj. a  navrhnout  možná řešení 
těchto problémů.

Pokud byste měli zájem stát se členem skupiny těchto osob 
nebo se o této aktivitě či možném členství ve skupině dozvě-
dět více informací, oslovte do 20. 1. 2014 pracovnice OÚ přímo 
na obecním úřadě nebo napište na e-mail: obec@hodslavice.
cz, či zatelefonujte na číslo 556 750 237. 

Mgr. Gabriela Kmentová

Zprávičky ze školy…

Zdravá pětka
V pátek 6. prosince byl ve škole opravdu nabitý program! Vše 

začalo ráno, kdy se žáci 1. stupně zúčastnili programu Zdravá 
pětka. Tento program seznamuje žáky s  5 základními zás-
adami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, 
ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a 
bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Žáci jsou 
rozdělení do skupinek, plní úkoly a během dvouhodinového 
bloku se zábavnou formou seznamují se zásadami správného 
stravování. Na závěr si děti odnesly vysvědčení a dárečky 
Zdravé pětky.

I. kategorie
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sněhu) a již o půlnoci jsme museli prodloužit dobu mezi jed-
notlivými měřeními na dvě hodiny. Čas mezi jednotlivými 
měřeními nám vyplňoval filmový maratón. Na spaní nikdo 
(snad kromě paní učitelek) nemyslel. A jak to dopadlo? Podíve-
jte se do grafů….

Mikulášská diskotéka + spaní ve škole + noční měření
Ve stejný den v 17.00 vypukla mikulášská diskotéka, kde se 

tancovalo, radovalo a nechybělo ani občerstvení. Celý den 
byl zakončený filmovou nocí ve škole spojenou s  nočním 
měřením. 

Spaní ve škole bylo určeno pro žáky 7. - 9. třídy, kteří v rám-
ci projektu Podpora inovativních metod a forem výuky 
přírodovědných předmětů na základních školách  pravidelně 
4 krát týdně před školou i za školou měří důležitá data – hluk, 
teplotu, kyslík a vlhkost vzduchu. A protože chtěli srovnání 
s  nočními hodnotami, rozhodli se tři pedagogové (M. Hol-
ubová, H. Horáková a A. Kulíšková) a 21 žáků strávit noc ve 
škole a sbírat každou hodinu data. 

Noční měření v rámci projektu Ostravské univerzity
- Mgr. Hana Horáková
     Z pátku 6. 12. na sobotu 7. 12. 2013 měli žáci 7. - 9. třídy 

měřit každou celou hodinu 4 fyzikální veličiny – hluk, teplotu, 
kyslík a vlhkost vzduchu. Počasí nám však narušilo naše plány 
(netbooky a měřící jednotky špatně odolávaly mokrému 

II. kategorie

III. kategorie
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Vánoční jarmark v Novém Jičíně 
     Ve čtvrtek 12. prosince se konal již počtvrté na náměstí 

v  Novém Jičíně „Dětský vánoční jarmark“, kde se sešli malí 
prodejci z  různých základních škol a školních družin. I v 
letošním roce se do této akce zapojila naše škola a mohla se 
pochlubit vlastnoručně vyrobenými výrobky našich dětí. 

Závěrečné taneční minikurzu tance a společenské výcho-
vy 8. a 9. třídy - Mgr. Alena Kulíšková

Co je vlastně tanec ? Sport, zábava nebo umění ? Nejspíš od 
každého kousek. Tančilo se odpradávna, tančí se všude a tančit 
se bude do konce věků. A co víc, tančí snad úplně všichni. A 
kdo říká, že nikdy netancoval, tomu nevěřím, neboť po dobu 
pěti večerů tančilo i osm párů, tvořených žáky 8. a 9. třídy.

Pod vedením mistra Mirka Gilara trénovali kroky a cvičili i ve 
volných chvílích během přestávek, aby za doprovodu pomoc-
ných slůvek, jako: „Chroust, chroust, zelí a zelí, anebo šikmo 
na nejbližší stěnu, nebo dámy vzad levou, pánové vpřed pra-
vou…“ prováděli daný tanec správně.

Své úsilí dokonali na závěrečné koloně 17. prosince ve 
společenském domě v  Hodslavicích,kde své umění tance ve 
vší parádě předvedli rodičů, babičkám, dědečkům, tetičkám, 
ale také učitelům. A ukázali, že umí tancovat, chovat se ve 
společnosti a také si osahali pohyb v  botách na podpatku a 

v krásných večerních róbách a oblecích.
A ten, kdo na koloně nebyl a nevěří mi, se může na vlastní 

oči přesvědčit, že nelžu, že tancovat umí téměř každý a může 
přijít na školní ples, kde budou mít naši mladí tanečníci malou 
ukázku tanců, které se naučili. 

S úsměvem pohádkovým světem
Tak se jmenovala hudební pohádka, kterou jsme ve čtvrtek 

19. prosince navštívili v Beskydském divadle v Novém Jičíně. 
Tuto krásnou hru nastudovali žáci Gymnázia a SOŠ Nový Jičín 
pod vedením naší bývalé paní učitelky Andrejky Dostálové 
a jejího manžela Karla. Jako v  každé pohádce nechyběla 
princezna, princ, králové a královny. Protože to byla hra, byli 
tam i vypravěči, vlastně vypravěčky.  A protože to byla pohád-
ka hudební, nechyběl živý orchestr. Zpívalo se a hrálo na různé 
hudební nástroje, které nám na začátku představení pan Karel 
Dostál představil. Také se v  této pohádce tancovalo a byla 
použita videoprojekce, kdy 2 tanečníci (kteří představovali 
prince a princeznu) tancovali na Kunínském zámku a k nám, 
divákům, se to promítalo na plátně za živého pěveckého 
doprovodu. No nádhera.  Myslím, že nejenom já jsem odcház-
ela z divadla nadšená. 

Vysílání rádia Školík 
V pátek 20. prosince nás o dění ve škole za celý měsíc infor-

movala 7. třída pod vedením paní učitelky Aleny Palacké. Na 
závěr nám děti zazpívaly anglickou vánoční píseň We wish you 
a merry christmas. 

Beseda o Bali 
Po rádiu Školík jsme se přesunuli do auly, kde si pro nás 

připravili prezentaci náš pan učitel Viktor Petrskovský se svou 
přítelkyní Bárou, kteří 3 měsíce prožili na ostrově Bali. Byla 
k vidění spousta fotek i různých předmětů a suvenýrů z tohoto 
vzdáleného ostrova. Pro děti i učitele to bylo velmi zajímavé 
a naši cestovatelé měli co dělat, aby zodpověděli na všechny 
námi položené dotazy. 

Poslední vyučovací hodina roku 2013 byla v  každé třídě 
věnována Vánocům. Přineslo se cukroví, rozdaly se dárečky, … 
popřáli jsme si šťastné a veselé Vánoce. 

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

Máme tady nový rok, a každý z nás si jistě dal nějaké to před-
sevzetí. Ale jedna věc, která je v tomto novém roce je jistá, je 
zimní příprava. Zimní příprava žáků začíná v sobotu 11. ledna 
v tělocvičně základní školy. Tréninky budou probíhat každou 
sobotu vždy od:
8:30 – 10:00 trénink mladší přípravky
10:00 – 11:30 trénink mladších žáků 
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ZŠ a MŠ Františka Palackého
Vás zve 

na tradičně netradiční  
SPOLEČENSKÝ PLES ŠKOLY. 

 
Kde? Společenský dům Hodslavice 

Kdy? 8. 2. 2014 od 18 hodin 

Mgr. Alena Kulíšková

„Běžce v Hodslavicích neodradilo ani nevlídné počasí“. Tohle 
je titulek v Novojičínském deníku ze dne 1. 1. 2014.

Je to pravda a všech 93 (+ 2 po startu) běžců, kteří se zaregis-
trovali na startu letošního ročníku, spokojeně dorazilo do cíle. 
Dokonce byl překonán jeden z rekordů tratě. Rekord starších 
chlapců zlepšil o 22 sekund Tomáš Kovář (gratulujeme).

V devíti kategoriích byly vyhlášeny výsledky a vždy třem nej-
rychlejším běžcům byly předány diplomy, medaile a ceny. Bo-

XIII. ročník Silvestrovského běhu
haté ceny a občerstvení byly nakoupeny díky darům od spon-
zorů. Moc děkujeme, neboť bez jejich dobročinnosti bychom 
běh v  dnešní podobě nemohli uskutečnit. Tady jsou jejich 
jména: Obecní úřad Hodslavice, Řeznictví Jan Kučera, Petr + 
Hanka Hubovi, Parní pekárna Luboš a Jan Býmovi, Restaurace 
U Hubů, Restaurace Na Fojtství, Hospůdka Na Dolním konci, 
Kuželna bar, Tomáš Kresta, Roman Matalík, Jára Býma, Láďa 
Minář, Petr Bartoň, Rosťa Kramoliš, Jan + Jana Zámečníkovi, 
Lojza + Pavla Kolaříkovi, Aleš + Alena Kulíškovi.

A nyní v kostce výsledky:
Kočárky:
1. Markéta Večerková, 2. Jakub Kulíšek, 3. Matyáš Ondřejík, 
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K A D E Ř N I C T V Í     P A V L A
Obecní dům Hodslavice čp. 161

Pavla Larišová
sudý týden pracovní doba
Po – Pá     13.00 – 19.00 hod. 
lichý týden pracovní doba
Po – Pá       9.00 – 14.00 hod.
tel.  605 180 360

Dita Pospíšilová (Bartončíková)
Po – Pá     8.00 do 11.30 hod.   
odpolední hodiny na objednání 
So  na objednání 
tel.   605 95 96 22

H l e d á m    p a n í    n a   ú k l i d
se zdravotním omezením, ZTP, ZPS,

vhodné pro invalidní důchodkyni na 3 hodiny,

nástup 01/2014.

Volat v pracovní dny dopoledne tel. 731 453 073.

další pořadí Amálka Kramolišová, Jan Kudělka, František Su-
lovský, Nela Kudelkova

Benjamínci:
1. Jakub Ondřejík, 2. Ondřej Novotný, 3. Matěj Fertáĺ, Kryštof 

Večerek, Adéla Kulíšková, Eduard Kudělka, Sára Dohnalová, 
Kateřina Koláčná, Karel Býma, Jindřich Kudělka, Ondřej Bartoň, 
Karolína Bartoňová, Olda Kudělka

Holky: 
1. Barbora Koláčná, 2. Ivana Ježková
Ogaři:
1. Vojta Zapletal (6:52), 2. Jakub Hutyra, 3. David Novotný, Lu-

káš Hegar, Tomáš Jandl, Matěj Jandl, Josef Býma

Cérky: 
1. Jana Marková (6:57), 2. Vendula Horáková, 3. Tereza Holu-

bová, Pavla Machová, Natálie Jančálková, Barbora Bartoňová 
(se zátěží).

Pazúři: 
1. Tomáš Kovář (5:22 nový rekord trati), 2. Jan Hutyra, Libor 

Kudělka (se zátěží), Vojta Skýpala, Jan Hegar, Jirka Mizera, Do-
minik Šimíček

Ženy: 
1. Jana Zámečníková (5:58), 2. Zuzana Kojetinská, 3. Martina 

Holubová ml., Zuzana Jandlová, Marie Kurowská, Jana a Naďa 
Čuberkovy, Renáta Kudělková, Pavla Adamcová, Jana Horáko-
vá, Anna Čípová, Dáša Petáková

Muži: 
1. Lukáš Merenda (4:39), 2. Jan Zámečník (4:42), 3. Adam Kola-

řík (5:13), Zdeněk Rýdl, Daniel Macho, Matěj Číp, Dominik Bar-
toň, Vojta Turanský, Vašek Minář, Láďa Macíček, Lukáš Kudělka, 
Marek Číp, Milan Strnadel, Jan Kudělka, Marcel Černoch, Petr 
Vyhlídal, Michal Janík, Michal Kurowski, Pavel Bartoň, Adam 
Rýdl, Josef Býma st., Jarda Ježek, 15 členů MBT, Milan Peták.

Nejstarší žena Naďa Čuberková, muž Milan Peták.
Doufám, že nejmladší účastník Matyáš Ondřejík (9 měsíců) 

nebude i letos nejmladším účastníkem, že přijdou i letos ještě 
nenarození Hodslavjánci a všichni příznivci pohybu nám svou 
účast zachovají.  

O běhu můžete také číst na:
 http://m.denik.cz/novojicinsky_denik/c/obrazem-bezce-ne-

odradilo-ani-nevlidne-pocasi-20140101.html
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Životní jubilea našich spoluobčanů v lednu 2014:

50 let Miroslava Kudělková

55 let Helena Kafková • Petr Hušek • Vladimír Rýdel

60 let Lidmila Kramolišová • Vlasta Rýdlová

65 let Bohuslav Bartoň • Oldřich Sulovský
 Anna Krutilková

90 let Ludmila Březinová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V prosinci 2013 jsme se rozloučili  
s Lubomírem Adamem.

autor: žák 2. třídy ZŠ

Silvestrovský běh ve fotografiích

Vážení,
stále myslím na pěkný červno-

vý den, kdy jsem odpoledne se 
svými studenty přijela do dom-
ku Palackého, protože jsem 
naplánovala své hodiny semi-
náře českého jazyka a literatury 
právě u nás. Velmi dobře jsem 
věděla, že nás čeká netradiční 
výuka, a vlastně jsem počítala 
s tím, že součástí hodiny bude 
skvělý výklad paní Ilony Kra-
molišové o našem významném 
rodákovi. Nebyla jsem tam se 
třídou poprvé, ale tehdy jsem si 
v duchu říkala, že paní Kramolišová je opravdu průvodce ne-
jen dokonale znalý historie, ale má dostatek trpělivosti, neboť 
čekala na nás, až i ten poslední studentík splní úkoly vyplývají-
cí z jejího výkladu a z obsahu přečtených dokumentů.

Nepřeháním, když řeknu, že měla z práce a zájmu gymnazis-
tů radost a ochotně nás pak doprovodila do kostelíku sv. On-
dřeje. Tam jí všichni, aniž bych je pobízela, zatleskali a podě-
kovali. Sluší se to. Poděkovat paní průvodkyni, dámě s velkým 
přehledem a laskavým slovem, paní učitelce, která nejednomu 
z nás utírala slzičky kapesníkem, zavazovala boty a vyprávěla 
pohádky.                       

Dagmar Pernická

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pazúři

Ženy

Muži

Poslední poděkování….


