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Májové výroční přemítání
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

V

ážení spoluobčané,
byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku
k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice vnímat jako
čest a důvěru, avšak realisticky vzato je to svízelný úkol, neboť
uvedeného tématu máme nyní kolem sebe vrchovatou měrou. A jak nám čas majestátně plyne, další nejrůznější výročí
neustále přibývají. Vzhledem k účelu tohoto textu si dovoluji
vynechat konkrétní data, jména či příběhy, spíše se pokouším
zformulovat obecnější úvahu.
Záleží samozřejmě na okolnostech, úhlu pohledu a subjektivním rozpoložení, jak intenzivně toto aktuální výročí vnímáme.
Je otázkou, jestli bychom právem měli v souvislosti s osvobozením od nacismu brát v úvahu i kvalitu života následných více
než čtyř desetiletí, kterou nám vnutila komunistická ideologie,
nebo jen s úžasem obdivovat odhodlání prostých, nezorientovaných a vyčerpaných vojáků, věřících, že vyjednanou část
Evropy
opravdu
„jen“ osvobozují,
aniž by něco věděli o dobyvačných
plánech svých politických
vůdců.
(Postup západní
fronty
nevyústil
v podobné kontroverzní pojetí pomoci, proto jej do
dnešního přemítání nezahrnuji, podobně jako obrovské zásluhy našeho
zahraničního a domácího odboje.)
Mnoho generací
– od nejstarších

až po dnešní
třicátníky – má
začátek května
spojený s povinným oslavováním
(snad s výjimkou
západních Čech,
kde naopak výročí
skutečné
události
slavit
nemohli). Dřívější každoroční (a vlastně celoroční) ideologická masáž, často
v rozporu s dějinnými fakty, způsobila mimo jiné i nechuť k jakémukoli kolektivnímu vzpomínání a oficiálně organizovanému slavení. Ovšem na druhé straně v naší současné rozmařilé
době plné práv a nároků žije velká část dospívající generace
ve svém virtuálním světě a netuší, co jejich blahobytu předcházelo. I oni mohou teď snadno podléhat informačním nebo
dezinformačním šumům.
„Mne zajímá jen budoucnost“, mi řekla jedna studentka, aby
zdůvodnila neznalost základních faktů z vývoje našeho státu
ve 20. století. Debatu jsem rozvinula ve smyslu podobenství
rodiny a státu, kde v obou společenstvích budoucnost vyrůstá z přítomnosti a ta by logicky zase nemohla existovat bez
minulosti. (Nikdo z nás by tady nebyl bez dvojích prarodičů,
upřesnila jsem „atraktivně“ vysvětlení.)
Historie je nezvratitelný fakt a nedá se změnit, ale my bychom se měli umět z ní poučit a svůj názor podložit objektivními fakty a jejich racionálním posouzením. Ostatně již staří latiníci přišli na to, že historie nás učí životu. Z této zkušenosti pak
takřka automaticky vyplývá i aktivní přístup k věcem obecným
i obecním.
Vážení čtenáři, tak jako loni jsme pietně vzpomněli obětí první velké války, vyjádřeme i letos hold těm, kteří padli, a tím i
vděk za to, že naši předkové přežili a my jsme tady. Doufejme,
že tak budou moci činit i naši potomci.

Okénko do minulosti
…vzp omíná a v y p rá v í p a n M i ro s l a v M e re n d a

Vzpomínka na rok 1942
Rok 1942. Doba po atentátu na R. Heyndricha, doba stanného
práva. Válka se rozhořela na všech frontách a všude byl strach,
úzkost a nejistota. A moje generace byla tak mladá! Bylo mi
v této době 18 let. Věk určený k rozletu, k plánům, nadějím a
láskám. K čemu nám bylo naše mládí? Bylo nám smutno, protože skutečnost byla úplně jiná. Jediné naše přání bylo přežít.
Ale právě to bylo tenkrát to nejtěžší, protože k životu i ke smrti
bylo stejně blízko. O tom jsem se r. 1942 přesvědčil i já.
Byl jsem zaměstnán od r. 1941 jako knihkupecký učeň v knihkupectví ve Frýdlantě n. O. V budově knihkupectví byla ve 2.
poschodí místnost, která sloužila jako fotolaboratoř. V jednom
jejím rohu byl otoman, na kterém jsem spával. V jeho spodní
části byla prostorná zásuvka. A v ní byly uloženy knihy. Byly to
knihy, které měly být odevzdány k zničení jako závadné pro
současný režim. Neuposlechnutí bylo považováno za nepřátelský čin a trestáno nejpřísnějšími tresty. Byly to ty nejkrásnější a nejcennější knihy. Díla klasiků, vázaná v celokožených
vazbách.
A potom se to stalo. Přišla noc na 8. prosinec 1942. Ve Frýdlantě se stala tragédie, která rázem změnila život mnohým občanům. Gestapo pozatýkalo členy prozrazené protistátní skupiny. Mezi zatčenými byl i můj šéf, majitel knihkupectví Emil
Pajurek.
Dva dny před touto událostí byl jsem doma v Hodslavicích
a maminka mi přibalila čisté prostěradlo, abych si je vyměnil.
Netušil jsem, že právě toto prostěradlo mi zachrání život. A to
se opravdu stalo.
Netrvalo dlouho a do mé místnosti se vřítili dva gestapáci.
Asi půl hodiny mi přehazovali a zkoumali všechny předměty,
obcházeli otoman ze všech stran a všude nahlíželi. Trnul jsem
hrůzou a očekáváním nejhoršího. Když konečně odešli, klesl
jsem psychickým vyčerpáním na židli a dlouho jsem se nemohl vzpamatovat. Uvědomoval jsem si, že jsem právě unikl jisté
smrti. Zachránilo mě maminčino prostěradlo, které bylo dostatečně velké, aby zakrylo škvíru a neprozradilo prostor v otomanu. Předešlé prostěradlo by tuto škvíru nezakrylo. Tím byly
zachráněny i ukryté knihy, které jsme pak urychleně předali do
spolehlivých míst.
Kdykoliv jsme pak o tom s bratrem hovořili, vždy mi říkával:
„Mamka ti podruhé dala život.“ Já však vím, že ne mamka. Ona
byla jen vykonavatelem Boží vůle. Ten, kdo mi tenkrát zachránil život, byl Pán Bůh. On mi dal podruhé život. A také samozřejmě i poprvé.
Knihkupec Emil Pajurek koncentrační tábor nepřežil. Měl 40
let.
V úterý 16. února přišli dva uniformovaní muži oznámit jeho
smrt.
Ve čtvrtek 18. března 1943 byl doručen odřený kufr se šatstvem a osobními věcmi. Kufr se musel vrátit. Napsal jsem na
něj zpáteční adresu: Koncentrační tábor Auschwitz a příští den
donesl na poštu.
Blanka
Vzpomínka na rok 1944
V pondělí 7. července 1941 jsem nastoupil do učení v knihkupectví Emila Pajurka ve Frýdlantě n. O. Bylo to prosperující
knihkupectví na hlavní třídě a v blízkosti školy. Jeho součástí
bylo papírnictví a fotopotřeby a hlavně nakladatelství beskydských pohlednic. Mezi tehdejšími zaměstnanci byla tenkrát i
Blanka. Byla o rok starší než já. Měla 18 let. Pomáhala mi přeHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2015

konávat prvotní těžkosti a dodávala mi optimismus svou veselou povahou. Často si pozpěvovala svou oblíbenou písničku:
„Šly panenky silnicí“. Měli jsme ji všichni rádi. Tím víc jsme byli
zarmouceni, když nám 27. února 1942 oznámila, že chce od
nás odejít pracovat do Vítkovic. Marně jsem se snažil i já odvrátit tento její úmysl poukazem na nebezpečí současné doby.
Blanka si nedala říct a 8. dubna 1942 se s námi rozloučila. Bylo
nám všem po ní velmi smutno. A jako by jejím odchodem byla
nastartována tragická etapa krásného knihkupectví: 8. prosince téhož roku byl gestapem zatčen majitel knihkupectví Emil
Pajurek, který byl následně umučen v Osvětimi, zbývající tři
zaměstnanci byli postupně totálně nasazeni na práci v Říši,
z nichž jeden – Antonín Hubeňák, zahynul při náletu, mne také
neminulo totální nasazení, protože jsem ročník 1924 a část války jsem prožil ve Válcovnách plechu v Lískovci a pak jako horník dolu Jgnat v Mar. Horách s kahanem č. 1587.
Avšak nejtragičtější událost se stala koncem srpna 1944. Na
Ostravu byl podniknut velký nálet. Následky byly tragické.
Bylo i mnoho obětí na životech. Nemohl jsem tenkrát tomu
uvěřit, že mezi obětmi je i naše Blanka.
V pátek 1. září v 15,30h. měla Blanka pohřeb, kterého jsem
se také zúčastnil. Dosud jsem na pohřbu tolik věnců, tolik kytic a květin neviděl. Celý Frýdlant ji přišel vyprovodit. Hudba
smutně hrála a klonící se slunce ozařovalo květy. Lidé plakali
nad zničeným mladým životem. Blanka klesala v bílé rakvi do
hrobu, do kterého jsem i já vhodil svou kytičku a hudba hrála
její oblíbenou písničku „Šly panenky silnicí“. To byla ta nejdojemnější chvíle.
Za několik let po válce, když jsem již pracoval v Tatře Kopřivnice, měl jsem rozhovor s jedním zaměstnancem – jmenoval
se Zdeněk Kořený. Když mi řekl, že je z Frýdlantu, zeptal jsem
se jej, jestli znal Blanku. Odpověděl mi tato slova: „Ano, Blanku jsem znal velice dobře. Pracoval jsem také ve Vítkovicích a
onen nálet jsem zažil. A byl jsem jedním z těch, kteří jsme Blanku vyprošťovali z trosek.“
Blanka zůstává trvale v mých vzpomínkách. Ve vzpomínkách
a s otazníkem: „Proč? Proč i ona musela ztratit svůj mladý život? Vždyť měla teprve 21 let!“
Na frýdlantském hřbitově na Pomníku obětí války je taktéž
zapsána i dívka Blanka v tomto znění:
Blanka Hanusová – 1944 - Ostrava

USNESENÍ z 4. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 23.4.2015
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/4/2015 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce
a jeho doplnění o bod 11. plán kontrol kontrolního výboru ZO
2/4/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina
Holubová - předseda, Michal Pavelka, Dušan Býma – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Zdenek Plešek, Pavel Horák,
c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou
3/4/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce.
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4/5/2015 Usnesení rady obce č. 9 -13 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 9-13
5/4/2015 Plnění rozpočtu 1-3/2015 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden – březen
2015
6/4/2015 Rozpočtové opatření č. 1 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech
940 000 Kč,
navýšení ve výdajích 1 055 000 Kč,
financování snížení
115 000Kč.
7/3/2015 Závěrečný účet obce za rok 2014 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2014 –
souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou
8/4/2015 Přijetí nápravného opaření ZO
a) schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů: neprodleně po schválení rozpočtu bude proveden
rozpis rozpočtu správcem rozpočtu na jednotlivé položky a
následně naveden do výkazu FIN 2-12M tak, jak byl schválen
zastupitelstvem obce. Člen finančního výboru zkontroluje navedení rozpisu rozpočtu do výkazu FIN 2-12M
9/4/2015 Účetní závěrka obce za rok 2014 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2014 a převod hospodářského výsledku na účet 432
10/4/2015 Převody majetku ZO
a) schvaluje odkoupení pozemků pro Obec Hodslavice p.č.
208/2 výměra 54 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za
cenu obvyklou 80 Kč/m2: celkem za 4 320,- Kč od majitelů p.
Jarmily Kroutilové a p. Bohumila Turka a schvaluje uhrazení
zápisu do KN ve výši 1000 Kč,
b) schvaluje prodej Příhradové trafostanice 22kV/400V – NN
technologie a typizovaný příhradový stožár pro transformátor
v majetku obce, umístěné na pozemku p.č. 1562 v katastrálním
území Hodslavice za kupní cenu 20 000,-Kč bez DPH stanovenou znaleckým posudkem provozovateli distribuční sítě ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy
č. KSK/2007/2015.
11/4/2014 Plán kontrol KV ZO ZO
a) pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly dle navrženého plánu kontrolní činnosti na rok 2015
12/4/2014 ZO
a) pověřuje radu obce projednáním možné realizace veřejného osvětlení na místní komunikaci záhumení od školy
k sadu starých odrůd.

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce,
c) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-128016075/2, Hodslavice Petrskovský, p.č. 833/1, NNk na pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Hodslavice s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
II. Rada obce z a m í t á
a) poskytnutí daru p. Adamu Janošovi z Ženklavy na sportovní akci „Sýpka BMX jam“,
b) nabídku firmy AGENTURA KRÁTKÝ PRODUCTION s.r.o. Hranice k propagaci obce na mapě Nový Jičín a okolí – 4. vydání.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad,
b) žádost Centra pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašované pracoviště Nový Jičín o finanční příspěvek pro sociální
službu poskytovanou v rámci Občanské poradny Nový Jičín
(obec Hodslavice zapojena do komunitního plánování sociálních služeb při MěÚ Nový Jičín, který jednotlivým sociálním
službám bude přispívat) a neschvaluje poskytnutí příspěvku
v roce 2015 Centru pro zdravotně postižené MSK o. p. s.,
c) žádost Školy života o. p. s. Nový Jičín a neschvaluje poskytnutí příspěvku v roce 2015 (ze stejného důvodu jako v bodě III.
b/),
d) žádost p. Petra Pavlíka, předsedy základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice ohledně poskytnutí místnosti-klubovny v Obecním domě, a jelikož není vhodná volná
místnost, rada obce navrhuje využití jiných prostor obce po
domluvě,
e) žádost p. Petra Pavlíka, předsedy základní organizace Českého svazu chovatelů Hodslavice o umístění sídla pobočného
spolku v objektu vlastněném obcí a schvaluje umístění sídla
spolku ZO ČSCH Hodslavice na adrese Hodslavice čp. 211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice),
f ) žádost firmy Rušar mosty, Brno o předběžný souhlas s vedením objízdné trasy pro autobusové linky č.880622 a 880631
po dobu realizace stavby „Silnice II/483 - rekonstrukce mostu
ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice po místní
komunikaci a zamítá vedení objízdné trasy pro linku 880622,
schvaluje povolení objízdné trasy pro linku 880631 za podmínek stanovených Obcí Hodslavice,
g) stížnosti občanů na znečišťování životního prostředí p.
Pavlom Strelcem a pověřuje místostarostu p. Martina Reptu vyzváním p. Strelce k odstranění černé skládky. V případě
nesjednání nápravy bude zahájeno správní řízení tohoto přestupku a věc nahlášena České inspekci životního prostředí.

USNESENÍ z 12. zasedání rady obce
konaného dne 2.4.2015

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) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti dle nabídky firmou 360 DEGREES
CONSTRUCT s.r.o.,
b) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízeně služebnosti inženýrské sítě na vodovodní přípojku k pozemku parc. č. 264/1 p. Mgr. Dušana Petroviče.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) program 4. zasedání zastupitelstva obce,
c) vyjádření správy vodovodu – stanovení podmínek vybu-

Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

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) pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a. s. na pojištění
služebního vozidla v rozsahu nabídky ČP s platností pojištění
od 7.11.2015,
b) pronájem nebytových prostor v Obecním domě firmě Arcon machinery a.s., Říčany-Jažlovice, 400 Kč za m2 dle podmínek pronájmu stávajících pronajatých prostor od 1.5.2015 na
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USNESENÍ z 13. zasedání rady obce
konaného dne 14.4.2015
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

www.hodslavice.cz

dování vodovodní přípojky na p. č. 268 v k.ú. Hodslavice,
d) žádost občanů o rekonstrukci místní komunikace na Léše
od domu č.p. 343 na parc. č. 1276/1 a pověřuje místostarostu
předložením cenových nabídek (do přístí rady) na zpevnění
místní komunikace.

Snižte náklady své domácnosti
bez starostí a poplatků

USNESENÍ z 14. zasedání rady obce
konaného dne 28.4.2015

Vážené dámy a pánové,
již dva roky mohou domácnosti v ČR nakupovat plyn a elektřinu formou aukce. V Hodslavicích stejně jako v jiných obcích
a městech tuto možnost využilo prozatím jen pár procent domácností. Těm ale ceny po aukci výrazně klesly. Kdo naopak
váhá, nedůvěřuje, a nevyužil aukci k nákupu a zůstává u standardních ceníků a dodavatelů má v naprosté většině případů
náklady mnohem vyšší. Chcete to změnit, chcete snížit náklady na domácnost či firmu? Obec pro Vás zajistila možnost elektronické aukce, pořádané společnosti eCENTRE, a.s..
KDY, KDE A JAK SE ZAPOJIT DO e-AUKCE?
Pro zapojení do sdružené e-aukce stačí přinést potřebné
podklady a uzavřít smlouvu s eCENTRE.
CO JE TŘEBA PŘINÉST, KDYŽ SE CHCI ZÚČASTNIT e-AUKCE?
Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního
plynu, včetně všech případných dodatků
Kopii vyúčtování energií za poslední roční období,
Oznámení čísla SIPO / č. bankovního účtu (pro uvedení způsobu plateb záloh)
Ušetřete s námi i VY!
650 MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V březnu roku 2013 se v České republice uskutečnila první elektronická aukce na snížení cen elektřiny a zemního plynu pro domácnosti. Prvním městem, které se rozhodlo tuto službu ve spolupráci s eCENTRE svým občanům nabídnout, bylo město Říčany.
Od té doby e-aukce společnost eCENTRE ve spolupráci s městy a
obcemi nabídla v 650 městech a obcích ČR. Zájem ze strany občanů o tuto službu je čím dál větší.
Veškeré další informace Vám sdělí a na případné dotazy odpoví
Obchodní partner eCENTRE.
Co je to elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však dodavatelé přes internet své nabídky snižují směrem dolů a snaží se tak
získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je
průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé
o svého klienta férově soutěží.
Jak sdružené e-aukce fungují?
Výhodných cen dosahujeme díky sdružení poptávky za více
domácností či firem, oslovení všech dodavatelů na trhu a využití
e-aukce pro porovnání cen v daném čase na trhu. Klient má zajištěn 100% administrativně právní servis.
SLUŽBA JE PRO KLIENTA ZDARMA.
Pokud klientovi v e-aukci společnost eCENTRE nevysoutěží lepší cenu, nic se pro něj nemění. Smlouvu s vítězným dodavatelem uzavírá jen v případě, že
v e-aukci dosáhne úspory.
Z čeho je organizátor aukce placený?
Činnost je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků
pro dodavatele, který zvítězí v e-aukci a získá tak celé portfolio
nových klientů. Díky tomu můžeme tuto službu nabízet domácnostem a podnikatelům ZDARMA.
Kde mohou domácnosti a podnikatelé takto ušetřit?
V komoditách ELEKTŘINA, ZEMNÍ PLYN, TELEKOMUNIKACE.
Je možné v e-aukci soutěžit celou částku?
V e-aukcích lze soutěžit pouze tzv. neregulovanou část ener-

Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

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) zajištění administrace výběrového řízení veřejné zakázky
„Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ firmou
D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice dle nabídky ze dne
24.4.2015,
b) zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ a vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby,
c) zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 161
– mezipatro od 1.6.2015 k účelům drobného podnikání nebo
kancelářského využití,
d) prodloužení nájmu bytu v čp. 213 p. Daně Křižanové na
dobu neurčitou,
e) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Věrou Bílkovou, Hodslavice čp. 80 ke stavbě vodovodní přípojky a STL přípojky plynu na parc. č. 1240/1 v k.ú. Hodslavice.
II. Rada obce j m e n u j e
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky „Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ ve složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik

Marie Pavlátová

Ing. Milan Váhala

Dušan Býma

Ing. Radomír Tyml

Ing. Petr Kosík

Leoš Turek

Jan Turek

III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost p. Rudolfa Jedlitschky o osvětlení spojovací uličky
od „Domověnky“ čp. 213 k rodinnému domu čp. 258 a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika posouzením žádosti
a navržením řešení,
c) žádost manželů Turkových, Hodslavice čp. 51 na odkoupení části pozemku parc. č.1017/1 a pověřuje Martina Reptu,
místostarostu dojednáním podmínek možného odkoupení
s žadateli,
d) ukončení pronájmu z nebytových prostor na čp. 161 p.
Zdenkou Krestovou ke dni 31.5.2015,
e) žádost p. Veroniky Hurtové o opravu účelové komunikace parc. č. 279 v k.ú. Hodslavice a pověřuje Josefa Kudělku,
stavebního technika posouzením žádosti a navržením řešení
úpravy,
f ) vyjádření ke stavbě rodinného domu na parc. č. 1237/2
1240/1, 1799/1 v k.ú. Hodslavice – stanovení podmínek k realizaci přípojky k vodovodní a kanalizační síti,
g) podání žádosti o úpravu vodorovného dopravního značení na Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava, a to o změnu podélné čáry souvislé na přerušovanou u Základní školy Hodslavice.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2015

e C E N T R E, a . s.
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gií, které tvoří u elektřiny cca 45% a u zemního plynu cca
75 % nákladů z celkového vyúčtování. Zbylá část jsou státem
stanovené poplatky. U telekomunikací se soutěží celá hodnota
fakturace.

V Novém Jičíně se otevře
první mobilní hospic
D omác í p é če S t ro m ž i vo t a s. r. o.

Ve středu 6. května se v Novém
Jičíně otevře nový mobilní hospic
Strom života. Podobné zařízení
přitom dosud ve městě chybělo.
Zahájení provozu je spojeno se
dnem otevřených dveří s možností
prohlídky a seznámení se s nabídkou zdravotních a pečovatelských
služeb. Zároveň proběhne na radnici města Nový Jičín setkání u
kulatého stolu s diskuzí k tématu
možností domácí hospicové péče
v regionu a představení projektu
Mobilního hospice.
Domácí hospic Strom života je
zaměřen na paliativní péči, tedy
komplexní, aktivní a na kvalitu
života orientovanou pomoc pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče
je zmírnit bolest a další tělesná a
duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout

podporu jeho blízkým. „Velkou předností mobilního hospice
je poskytnutí komplexní péče v prostředí domova, tedy bez
nutnosti hospitalizace, a to až do posledních okamžiků života,“
vysvětluje ředitelka hospice Marie Ryšková a dodává: „Protože
víme, že ztráta blízké osoby je jedno z nejnáročnějších období v lidském životě, nebude se naše činnost omezovat pouze
na pomoc terminálně nemocným, ale rovněž také na pomoc
a podporu příbuzných, se kterými budeme dále pracovat, například formou společných setkání. Víme
totiž, že dobře žít, znamená nežít jen pro
sebe.”
Den otevřených dveří se uskuteční 6.
května v době od 8 do 18 hodin v 1. patře
budovy na adrese Msgr. Šrámka 1186/16,
Nový Jičín, kde se nachází kontaktní místo
pro zájemce o služby – poradna pro pacienty, pečující a pozůstalé a rovněž zázemí
mobilního hospice.
Pro podrobnější informace kontaktujte:
Marie Ryšková, ředitelka
tel. 604 641 238
e-mail: ryskova@zivotastrom.cz
Domácí péče Strom života s.r.o.
www.zivotastrom.cz

Kalendář akcí v obci Hodslavice, květen - říjen 2015
Termín

Spolek

Co – akce

Kde?

23. 5.

KČT

Palackého stezka

start – Na Fojtství, Trojačka

6.6.

TJ oddíl volejbalu + ZŠ

Memoriál Josefa Matějů
– celostátní volejbalový turnaj žáků

sokolské hřiště + hřiště ZŠ

13. 6.

Obec + spolky + ZŠ + MŠ

Den obce
(od 16 hodin skupina Fleret)

prostranství
před obecním domem

13. – 14.6.

Obec + farnosti

Pouť

13. - 14.6.

ZO ČSCH

Výstava drobného zvířectva

areál za obecním domem

28.6.

SHM

13. ročník Memoriál otce Jana Bittnera

fotbalové hřiště

4. - 5.7.

TJ oddíl volejbalu

Volejbalový turnaj dospělých

sokolské hřiště + hřiště ZŠ

červenec

Nohejbal

14. ročník Hňápy

sokolské hřiště

17. 7. – 26. 7.

KČT

Cyklozájezd Francie 2015 (i pro pěší)

Azurové pobřeží

prázdniny

Royal Rangers 7
přední hlídka

Stanový tábor

19. -25.7.

SHM

Tábor SHM

prázdniny

TJ SOKOL

Letní tábor

červenec

Tenis club

Turnaj O přeborníka Hodslavic

tenisové kurty na školním hřišti

1. 8.

SDH

Letní večer

výletiště u hasičárny

srpen

Tenis club

Memoriál JUDr. Romana Rýdela

tenisové kurty na školním hřišti

29.8.

Obec

II. ročník Hodslavského vodohraní

Kacabajka

září

Klub důchodců

Zájezd za poznáním

září

SHM

Nohejbalový turnaj

sokolské hřiště

říjen

OÚ + SHM + RR

Drakiáda

nad fotbalovým hřištěm
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Zprávičky z naší školy ...
Mg r. G a b r i e l a M i č ková

Protože DUBEN je měsícem BEZPEČNOSTI, přichystali si také
v tomto duchu své vysílání rádia Školík žáci druhé třídy. Ve vysílání měli, mimo jiné, plno informací ze soutěží a olympiád. Jak byli
naši žáci úspěšní, si můžete přečíst v tomto vydání zpravodaje.
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - Mgr. Alena Palacká
Od 1. března 2015 do 31. března 2015 probíhala TECHNICKÁ
OLYMPIÁDA. Byla určena pro žáky 7. až 9. ročníků základních
škol v Moravskoslezském kraji. Cílem této soutěže je zvyšovat
u žáků zájem o techniku a technické vzdělání.
Soutěžilo 1 650 žáků ze 46 základních škol. Všechny odpovědi byly vyhodnoceny, a protože mnoho dětí odpovědělo bez
jediné chybičky, musela porota zohlednit i čas, jak rychle děti
odpověděly.
První dvě místa obsadili žáci naší školy:
1. místo: Filip Hub
2. místo: Kristýna Čípová
Gratulujeme!!
FINÁLE VE VELKÉ CENĚ ZOO OSTRAVA 2015
- Mgr. Alena Kulíšková
Ve středu 25. března během základního kola Velké ceny ZOO
Ostrava. Jarní téma „Chránění obratlovci v ČR“ bylo široké,
obsahovalo mnoho informací. To však neodradilo žáky školy
v přípravě. Ze školního kola postoupila tři nejlepší družstva,
aby porovnávala své znalosti s dalšími asi 180 družstvy ze základních škol a víceletých gymnázií našeho regionu. Děvčata
Daniela a Natálie Pechovy, Barbora Bartoňová, Natálie Býmová
a Magdaléna Churavá si našlápla do vstupu do finále. To proběhlo v sobotu 11. dubna.

A výsledky dalších našich týmů? Aneta Indráková se svým
družstvem se umístila na 29. až 34. místě a Martin Mičulka na
57. místě.
A v sobotu 11. dubna se konalo finále soutěže Velká cena
ZOO Ostrava. Družstvo složené z žákyň šesté třídy – Daniela
a Natálie Pechovy, Barbora Bartoňová, Magdaléna Churavá a
Natálie Býmová ve velkém finále bojovalo o celkové pořadí. Ve
finále porovnávalo své vědomosti 11 týmů. Čtyři byly týmy ze
základních škol a sedm z víceletých gymnázií. V první polovině soutěže, která byla zaměřena cíleně na téma chráněných
živočichů, byl náš tým na 1. až druhém místě. Zvrat nastal ve
druhé – obecnější části, kde měly velkou výhodu týmy žáků
sedmých tříd, neboť otázky byly zaměřeny obecně na učivo
tohoto ročníku.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2015

V celkovém hodnocení se družstvo umístilo na pěkném 8.
místě. Děvčatům děkujeme za reprezentaci a propagaci naší
školy v regionálním měřítku.
Připomínám, že v základním kole měřilo své síly asi 180 družstev.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - Mgr. Heda Kučerová
Žáci 7. ročníku naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Myslivost a lesní zvěř, kterou pořádala ČMMJ, Okresní myslivecký
spolek v Novém Jičíně. Výtvarné práce byly vystaveny na výstavě trofejí za rok 2014 v KD ve Veřovicích ve dnech 24. - 29.
3. 2015.
Malba temperou s názvem „NA LOVU“ žákyně Anety Indrákové se umístila ve své kategorii na 3. místě. Blahopřejeme!
Mc DONALD´S CUP 2015
- Mgr.Alena Kulíšková, Bc. Petra Pavlíková
Ve čtvrtek 9. 4. za krásného počasí v příjemném prostředí fotbalového hřiště TJ Kunín bojovali naši malí fotbalisté o postup
ze základního kola. Na zeleném trávníku v turnaji šesti týmů
s herním systémem každý s každým získali třetí místo za ZŠ
Petřvald a ZŠ Kunín. Kdyby se hráčům podařilo proměnit 4 „tutovky“, byli jsme ve finále. Ale to je hra a je třeba ještě pilněji
trénovat zejména fyzickou zdatnost a přesnost střelby. Snad
v podzimním turnaji minikopané budeme úspěšnější.

Každý rok na jaře se koná pro žáky 1. stupně základních škol
turnaj v kopané. Družstvo mladších chlapců si zahrálo v úterý
14. 4. 2015 na umělé trávě v Novém Jičíně. Do celkové soutěže
se přihlásilo 5 základních škol. Chlapcům se podařilo zvítězit v
zápase se ZŠ Dlouhá ve skóre 5:2 a celkově se umístili na 4. místě.
Poděkování za reprezentaci školy patří nejen hochům, ale i tatínkovi Liboru Kudělkovi a panu Josefu Turkovi, kteří všechna
utkání „ koučovali“ a zapůjčili chlapcům dresy.
OKRESNÍ FINÁLE VYBÍJENÉ - Mgr. Alena Kulíšková
V úterý 14. dubna bojovali žáci páté třídy v okresním finále ve
vybíjené. Ze základní čtyřčlenné skupiny postoupili z 3. místa,
aby se ZŠ Kopřivnice – Milady Horákové změřili své síly o páté
místo. První poločas byl velmi vyrovnaný, ale ve druhém jsme
na soupeře nestačili. I přes tuto prohru je 6. místo v soutěži
všech základních škol okresu úspěchem, navíc, když v našem
týmu bojovala i děvčata.
Gratulujeme!!
POLICEJNÍ POHÁDKY
- Mgr. Heda Kučerová, Mgr. E. Hegarová
V rámci projektu „ Policejní pohádky“ obdržela naše škola
knížky s CD. Žáci první i třetí třídy si se zájmem několik pohádek poslechli a splnili úkoly za textem.
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okresní finále vybíjené
Za každou pohádkou - příběhem- následovalo Poučení spravedlivého Přemysla, který několika slovy shrnul hlavní myšlenku.
Pohádky se nám líbily, nad každou jsme se zamysleli a vzali si
z nich ponaučení.
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO - Jakub Mikulák, žák 8. třídy
Ve čtvrtek 16. dubna jsme my, žáci 8. třídy, jeli na přehlídku
technických profesí Řemeslo má zlaté dno do Kopřivnice. Byla
tam ukázka různých řemesel, např. autolakýrník, tesař nebo
truhlář, hrály se tam i soutěže o malé ceny. Byl to super výlet,
který jsme si všichni moc užili.
RODILÁ MLUVČÍ V NAŠÍ ŠKOLE - Mgr. Renata Pernická
Projekt s názvem „Rodilí
mluvčí do škol -zvyšování
jazykové vybavenosti žáků
základních škol“ pomocí rodilých mluvčích pokračuje i
na naší škole. Tentokrát jsme
v pátek 17. 4. 2015 mohli
v anglickém jazyce přivítat rodilou mluvčí Pithie z
Indie. Věříme, že se žáci touto zkušeností zbaví ostychu mluvit nahlas, seznámí se s novou
kulturou a budou motivováni k dalšímu studiu cizího jazyka.
DEN ZEMĚ - Bc. Kateřina Hubeňáková
22. dubna „oslavujeme“ Den Země. V tento den proběhl na
naší škole projektový den zaměřený především na ochranu
životního prostředí. Děti si připomněly, jak dlouho se některé
odpadky v přírodě rozkládají…důležitost třídění odpadů…a
co vše mohou udělat proto, aby příroda nebyla více znečiš-

ťována. Po teoretické části projektového dne děti pracovaly
v okolí školy - na pozemku, v okrasné zahradě, nebo na antukovém hřišti.
BESEDA S POLICIÍ ČR - Mgr. Renata Pernická
Víte, že po desátém roce věku dítěte dochází k rychlému rozvoji samostatnosti dětí ve všech oblastech činností? A pohyb
v dopravě z toho nelze vyjmout. Děti začínají získávat jistou
nezávislost, mohou již jezdit samy na kole po silnici bez doprovodu. A právě tematice bezpečnosti na silnici, stavu kola
před jízdou, dopravním testům se věnovala naše beseda s policií, která se uskutečnila ve středu 22. 4. 2015. V rámci projektu
EXTRA třída si tak sedmáci povídali i o dopravních značkách,
pravidlech v silničním provozu a o svých návrzích dopravního hřiště. Policisté děti pochválili za jejich obrázky, odměnili je
drobnými dárky a poté jim sami předložili návrh hřiště, jak by
mělo ve skutečnosti vypadat. A jedno z nich by mělo v červnu
vyrůst i v naší obci.
Celá beseda byla velice zajímavá a jsme rádi, že jsme se jí
mohli zúčastnit.
ŽIVOT STROMU - Mgr. Alena Kulíšková
Život stromu je téma letošního ročníku Biologické olympiády. A je symbolické, že 23. dubna, v den po Dni země, žákyně
7. třídy Vendula Horáková zvítězila v okresním kole.
Tím však její vzorná příprava nekončí, neboť 20. května bude
srovnávat své vědomosti s dalšími vítězi z okresů Moravskoslezského kraje.
Ocenění si zaslouží i výkon Anety Indrákové, která byla pátá.
Anetko a Vendo, moc gratulujeme a budeme držet palce
v dalším kole!
Projekt ,,Škola volá“ - Mgr. Eva Hegarová
Škola opět zavolala na předškoláčky, aby přišli na třetí lekci
projektu ,, Škola volá“. Ve čtvrtek 23. dubna bylo setkání zaměřeno na rozvoj matematických představ – čísel 1 – 6 (spojení číslo a počet), orientaci v prostoru, geometrické tvary a
pravolevou orientaci. Děti přivítaly ve škole myšky, které si s
nimi řekly básničku, potom zadávaly úkoly, které předškoláci
s radostí plnili. Všem dětem se podařilo správně splnit zadané
úkoly a sladkou odměnu si odnesly domů. Všichni se těší na
květen, až přijdou na poslední setkání do školy i s rodiči.
…ZE ŠKOLNÍCH DRUŽIN - Helena Tisovská
Vzhledem k tomu, že máme ve školní družině převážně děti
se sportovním zaměřením a koníčky, tak jsme v družině uspořádali den, kdy si zájemci donesli své fotbalové dresy, florba-

lové hokejky, kopačky, medaile, ocenění, poháry a další sportovní vybavení. Každý sportovec nám představil svůj sport,
vysvětlil nám, kdo ho k danému sportu přivedl, kde chodí na
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tréninky, jaké je jeho vybavení, a zda-li má nějaká ocenění.
Ukázali se nám převážně fotbalisté, dále florbalisté, tanečnice a hokejisté. Na závěr se nám představila také jedna krásná
záliba s koňmi.
Bc. Petra Pavlíková
V pátek 10. dubna se mladší děti ze školní družiny proměnily
v kuchaře a kuchařinky. Ve školní kuchyňce si děti upekly pizza závin. Děti válely, krájely, strouhaly a také během přípravy
ochutnávaly. Všem dětem se podařila výborná pochoutka, na
které si pak společně smlsly.
Jednou z dalších jarních aktivit ve školní družině bylo prověření znalosti dětí o pohádkách. Kvíz jsme nazvali Z pohádky
do pohádky. Otázky a úkoly směřovaly ke klasickým českým
pohádkám, nejčastěji se týkaly postav z večerníčků. Nejprve
se děti naučily poskládat večerníčkovu čepici a následně obdržely kartičky, do kterých zapisovaly své odpovědi. Správné odpovědi si společně zkontrolovaly s paní vychovatelkou
v družině a vyhlásily vítěze.
Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice
srdečně zve

na setkání s psychologem a psychoterapeutem
PhDr. Janem Svobodou.
Kdy? 14. května 2015 v 17 hodin
Kde? Aula v ZŠ Hodslavice
Téma? Jaké jsou dnešní děti?
(Budete mít možnost diskutovat s lektorem a sdílet vlastní zkušenosti)

PhDr. Jan Svoboda, psycholog, v současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel
a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Má
praxi ve vychovatelství adolescentní mládeže, oblasti dětské psychologie – diagnostika,
terapie, poradenství, je poradcem v mezilidských vztazích, osobních a osobnostních
krizích, při potížích týmů, pracovních kolektivů, jiných referenčních skupin
a v problematice rodinných systémů. Kromě knihy Modelka v padesáti (Portál, 2005) je
autorem knihy Meditace chůzí - krok jako zdroj sebepoznání (2000).

Přihlášky: emailem, telefonicky, osobně – u pedagogů, příp. na emailové adrese:
reditel@zshodslavice.cz

Zpráva o činnosti za rok 2014
Věra M ičková, s t a ro s t ka TJ SO KO L H o d s l a v i ce

V loňském roce oslavila naše jednota 120. výročí svého založení. Není proto pochyb o tom, že celá první polovina roku,
byla věnovaná přípravám těchto oslav.
Přesto jsme kromě příprav uskutečnili následující akce.
Ø Novoročního výstupu na Velký Javorník se zúčastnili 4 členové naší jednoty.
Ø V únoru 6 členů naší jednoty navštívilo olympijský park
na Letné, který působil po celou dobu konání zimních olympijských her v Soči 2014, a zprostředkoval tak veřejnosti nejen
dění na olympiádě, ale možnost vyzkoušet si některé zimní
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sporty. Naši členové vyzkoušeli bruslení jak na kluzišti, tak
v tzv. „ledovém ráji“ – propletenci cest na celé ploše parku.
Muži si vyzkoušeli, jak je náročný curling. Na velkoplošné obrazovce pak sledovali přímý přenos vítězství Evy Samkové. Pro
všechny zúčastněné to byl opravdu zajímavý zážitek.
Ø 5. dubna se uskutečnila jarní vycházka v počtu 8 turistů na
Pustevny a na Radhošť.
Ø V květnu se pak někteří naši členové pravidelně zúčastňují
turistického pochodu Okolo Mořkova.
Ø
Tradicí se stalo i pálení čarodějnic, kterého se 30. 4. na
sokolském hřišti zúčastnilo přes 80 dětí. Zapojily se do soutěží, které pro ně byly připraveny, ale nejvyhledávanější atrakcí
se stalo malování na obličej. Takže se v průběhu odpoledne
děti měnily na různé, nejen pohádkové bytosti. Celé odpoledne pak bylo zakončeno zapálením vatry, opékáním špekáčků
a taneční zábavou.
V květnu již pomalu vrcholily přípravy na oslavy jak ve všech
cvičebních hodinách, tak i prostřednictvím brigád a úklidu
celého sokolského areálu. Musím poděkovat všem, kteří se
do úklidu zapojili a také panu Urbanovi a sokolským volejbalistům, kteří ochotně pomohli s přípravou plochy na hřišti.
Nepříjemnou zprávou a velkým zklamáním pro nás bylo páteční oznámení z agentury P. Nováka (den před oslavami), že
ze zdravotních důvodů na připravovaných oslavách nevystoupí.
Musím říct, že přes všechny komplikace a problémy, které
přípravy od začátku provázely, se sobotní odpoledne a celý
program vydařil. Počasí bylo tentokrát úžasné a při slavnostním zahájení byl představen nový sokolský prapor naší jednoty. (Na letošní valné hromadě nám byla k tomuto praporu
předána pamětní stuha u příležitosti 120. výročí.) Do vystoupení se zapojila prakticky celá obec – školka, škola, senioři, taneční kroužek, Trojačka, nechyběli cvičenci Sokola Frenštát p.
R. a zástupci oddílu bojového umění Kapuera z Nového Jičína
– téměř 180 cvičenců. Naše jednota se podílela vystoupením
rodičů s dětmi v počtu 16 párů, žákyně v počtu 12, 8 žen se
skladbou s kužely, ml. ženy s ukázkou zumby. Vyvrcholením
programu bylo vystoupení 24 žen a mužů ve skladbě s dlouhou gumou pod názvem „Obrazy“. Celou akci provázela výstava, kterou pečlivě připravovala rodina Sulovských a která po
skončení oslav pokračovala celé léto v obecní knihovně. Celý
program ukončilo vystoupení Trojačky a poté taneční zábava,
kde hrál k tanci i poslechu Mirek Kramoliš. U příležitosti oslav
byli také všichni členové Sokola obdarováni malým upomínkovým předmětem. S jejich zajištěním velmi ochotně pomáhal Radim Holeňa. Patří mu tedy rovněž velké poděkování
za ochotu kdykoliv pomoci. Díky němu máme ze všech akcí
spoustu krásných fotek, takže jej považujeme za našeho sokolského fotografa. Nemalou práci dal také úklid celého areálu
po akci.
Ráda bych ještě jednou velmi poděkovala zejména celému výboru, jejich rodinným příslušníkům, cvičitelkám, Zorce
Kudělkové, která se jako vždy skvěle ujala průvodního slova,
obecnímu úřadu za finanční podporu, účinkujícím a všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěšnému průběhu oslav.
A ještě k dalším akcím, které jsme zorganizovali nebo se jich
zúčastnili:
Ø 12.6. jsme vystoupili na akademii ve Frenštátu p. R. v počtu
8 žen se skladbou Obrazy a cvičením s kužely.
Ø Se stejnými skladbami se 21. 6. 14 členů zúčastnilo veřejného vystoupení ve Valašském Meziříčí. Jednota ve Valašském
Meziříčí oslavila v loňském roce 150 let svého založení a již
v dubnu měla u této příležitosti akademii, kde jsme samozřejmě nechyběli ani my.
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Ø Za 14 dnů po oslavách 22. - 29. 6. se dvě členky zúčastnily
poznávacího zájezdu organizovaného ČOS do Francie. Navštívili jsme Paříž a Etretat v Normandii. Ubytování poskytl Sokol
Paříž ve svém areálu na předměstí Paříže.
Ø 7. -13. 7. se uskutečnil dětský tábor na Jičině v počtu 16
dětí, který měly jako vždy na starosti cvičitelky I. Vytejčková, A.
Špalková a manželé Sochovi. Manželům Váhalovým děkujeme
za poskytnuté prostory.
Potom jsme bohužel „prolenošili“ léto, na které jsme se letos obzvlášť těšili. Mrzí nás jen to, že jsme v tom shonu kolem
oslav nestihli tradiční škračení na ukončení cvičebního roku.
23.9. jsme se pokusili uskutečnit poprvé již dlouho připravovaný orientační běh pro děti za poznáním Hodslavic. Zúčastnilo se pouze 12 dětí, takže organizátorů bylo téměř tolik co zúčastněných. Za pomoc a spolupráci při organizaci bych chtěla
poděkovat Aleně Kulíškové ze ZŠ.
Podzimní měsíce patří zahájení cvičebního roku a pravidelně
s menšími změnami probíhají tato cvičení:
Pondělí 19:00 - kruhový trénink – vedoucí Miroslav Vybíhal,
20:00 - nácvik skladby „Pro radost“ na „Sokolské Brno“ 		
		
– vedoucí Růžena Holeňová,
Úterý
17:00 - žákyně – vedoucí Alena Špalková, Irena Vytejčková,
18:30 - zdravotní cvičení
		
– vedoucí Věra Mičková (Růžena Holeňová),
19:30 - sokolští volejbalisté – vedoucí Jaroslav Ježek,
Středa 17:00 - R a D – vedoucí Věra Mičková,
19:00 - jóga v MŠ – vedoucí Dana Sulovská,
Čtvrtek 19 00 - Fit dance
		
– vedoucí Alena Kulíšková ml., Lenka Burianová.

Všichni víte, že sokolská cvičení fungují s malými změnami již
dlouho a pravidelně. Tato cvičení jsou nejen pro členy Sokola,
ale i pro širokou veřejnost. Jsem ráda, že našel své příznivce jak
kruhový trénink, tak i Fit dance.
Ø 3. -5. 10. proběhl relaxační víkend v Rožnově p. R. na hotelu
Relax, na jehož přípravě i realizaci se podílela Dana Kudělková.
Ženy mohly relaxovat při masážích, v bazénu, na procházce
nebo vyzkoušet cvičení s Gábinou Mičkovou a nové cvičení
s netradičními pomůckami.
Ø V listopadu, přesně 8.11., uskutečnili sokolští volejbalisté,
které jsme vzali „pod křídla“, již 3. ročník turnaje „Hodslavské
čtyřky“ ve volejbalu. V tělocvičně ZŠ se jej zúčastnilo 30 příznivců volejbalu. Vítězství si odnesl tým Ryšavých veverek, druzí
skončili Divočáci a na třetím místě byli Ježci.
Ø
4.11. navštívily žákyně se svými cvičitelkami bazén ve
Valašském Meziříčí a 16.12. uspořádaly pro děti mikulášskou
nadílku.
Ø Závěr roku patřil tradiční zimní vycházce, kterou si tentokrát vzala na starost Dana Sulovská. Zúčastnilo se jí 18 členů a
příznivců Sokola.
Přesto, že jsme spoustu času věnovali přípravě a realizaci
oslav, řešil výbor revize a drobné opravy v sokolských objektech. V neposlední řadě jsme museli vyřídit živnostenský list
a koncesi na prodej alkoholu.
Nezapomněli jsme ani na vzdělávání cvičitelů, a tak se zúčastnili:
18. 1.
ZdrTV – Olomouc – R. Holeňová
25. – 26.1. školení cvičitelů III. třídy Praha – L. Burianová
9. 2.
sraz cvičitelů Frenštát p. R.
– Holeňová, Mičková, Sulovská
8. 2.
oblastní sraz žen Ostrava – Holeňová , Sulovská
8.3.
seminář Tančíme v texaskách (Frýdlant n.O.)
- E. Janská, L. Burianová, D. Kudělková
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21. 9.
13. 9.

sraz župních vedoucích jógy Praha – D. Sulovská
nácvičný sraz skladby Pro radost v Olomouci
– V. Mičková
říjen
sraz župních vedoucích žen Praha – V. Mičková
sraz župních vedoucích ml. žákyň – I. Vytejčková
sraz župních vedoucích ZdrTv - D. Sulovská
listopad seminář jógy Praha - V. Mičková, D. Sulovská
Co říci závěrem? Jen to, že si mnohdy v dnešní době lidé neuvědomují, že je ještě někdo ochoten pracovat a věnovat svůj
volný čas pro někoho druhého bez nároku na nějakou odměnu. Já si vážím toho, že u nás v Sokole ještě takové lidi máme,
moc mě to těší, a proto jim všem ještě jednou za všechno děkuji!

Palackého stezka
O l e g J a n s k ý, p ře d s e d a KČ T H o d s l a v i ce

Klub českých turistů, odbor Hodslavice, pořádá v sobotu dne
23. května 2015 44. ročník turistického pochodu a 4. ročník
cyklojízdy Palackého stezka.
Připraveny jsou trasy na 15 a 25 kilometrů pro pěší a 15, 30,
50 a 100 kilometrová trať pro cyklisty (trasy 30,50 a 100 km jen
pro horská kola).
Start účastníků je od 7 do 9 hodin od pomníku Františka Palackého a zápis účastníků v restauraci Na Fojtství v Hodslavicích.
Cíl 15 kilometrové trasy je v sedle pod Krátkou, kde bude pro
účastníky pochodu připraveno občerstvení. Cíl 25 kilometrové
trasy je na Velkém Javorníku. Cíl všech tras určených pro cyklisty je v restauraci Na Fojtství, kde účastníci obdrží pamětní list.
Zveme všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu
k účasti na našem tradičním pochodu.
Podrobnosti o všech trasách pochodu i cyklojízd naleznete
na internetových stránkách KČT Hodslavice: kct-hodslavice.cz.

Přijměte již nyní pozvání na Den obce Hodslavice,
který se koná dne 13. 6. 2015.
Těšit se můžete na myslivecké speciality, tradiční výstavy
chovatelů, vystoupení žáků ZŠ, vystoupení žen z TJ Sokol
Hodslavice
a
hlavní hosty celého dne - skupinu Fleret.
K večernímu poslechu a zábavě přispěje hudební skupina
Věšák.
www.hodslavice.cz

 Kdo se v tom má vyznat?
 Kde najít opravdu spolehlivé informace?



Od koho se dozvědět ty zaručeně správné
informace?
Chcete znát na tyto otázky odpověď
a bydlíte v obci Hodslavice ?
Pak neváhejte.

KURZY S TÉMATIKOU
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s tématikou finanční
gramotnost, kde vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme
potřebné informace z oblasti financí.

a navíc pro vás bude připraveno
občerstvení.

RPSN,

zcela ZDARMA

úvěry,

Kurzy i následné individuální konzultace jsou

 Hypotéky, spotřebitelské
úroková sazba, pojištění

Náš lektor:


Jakub Domitra

Uvedený lektor není akademik, ale zkušený praktik a má přímou každodenní zkušenost
s řešením finančních otázek, jako jsou ty vaše. Je připraven zodpovědět i ty vaše.

Termíny a témata ve Vaší obci:
Jak správně na bydlení:

12.5.2015 od 16 hod

Jak správně na rodinné finance:

19.5.2015 od 16 hod

Jak se správně pojistit a proč:

27.5.2015 od 16 hod

Jak správně na dluhy:

2.6.2015 od 16 hod

Přihlášení na obecním úřadě v Hodslavicích – pokladna@hodslavice.cz .
Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více
informací o projektu na www.znamsvujsvet.cz
Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi:
Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Životice u NJ.

Kurzy jsou financované z finančních prostředků
Evropské unie,
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v květnu 2015:
50 let Vladimíra Kyselá • Martina Hubrová
Pavlína Turková
55 let Jiří Křižan • Miroslava Bartoňová
Zdenka Pavlicová
60 let Jaromír Kramoliš • Naděžda Čuberková
Dáša Rýcová
65 let Jan Sokol • Zdenek Plešek
70 let Růžena Trefilová
75 let Ludmila Turková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu jsme se rozloučili
s paní Miluší Davidovou a s paní Ludmilou Kudělkovou.

Barbora Kyselá, 5. třída ZŠ

Fotografie ze života obce - pálení čarodejnic
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