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Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2015
J i ř í Ad a m e c, č l e n k l u b ové h o v ý b o r u

V

ážení čtenáři Hodslavského zpravodaje, rád bych vám přiblížil, jak vypadala letošní tenisová sezóna v Hodslavicích.
Jak již bývá pravidlem, tenisová sezóna začíná vždy jarními
brigádami. Letošní brigády byly velice náročné, protože brigádníků chodí rok od roku méně. Tímto bych chtěl poděkovat
všem brigádníkům, kteří nám letos pomohli zprovoznit kurty
po zimě. Děkujeme i žákům ze základní školy, kteří v rámci pracovních činností kurty odplevelovali. Rádi bychom, aby vztahy s vedením ZŠ byly na dobré úrovni, abychom mohli hrát
tenis za školou i v následujících sezónách.

O víkendu 31. 7. až 2. 8. proběhl již 33. ročník tradičního tenisového turnaje O přeborníka Hodslavic. Turnaj začal v pátek
v 16 hodin registrací do turnaje. Hráči dvouhry byli rozděleni
to následujících kategorií: muži do 40 let (8 hráčů), muži 40 až
60 let (8 hráčů), muži nad 60 let (3 hráči), ženy (4 hráčky). Ve
čtyřhrách byly pouze dvě kategorie, muži (10 párů) a smíšené
čtyřhry (6 párů). Po rozlosování začal turnaj a začalo se zápasy mužských dvouher, v sobotu od 9. hodiny ranní se v nich
pokračovalo a začaly také dvouhry žen. V sobotu odpoledne

začaly mužské čtyřhry a v neděli ráno smíšené čtyřhry.
Kategorie mužů nad 60 let byla vzhledem k počtu hráčů dohrána již v pátek. Tuto kategorii vyhrál Antonín Patka. Během
nedělního dopoledne proběhlo finále kategorie muži 40 až
60 let, ve kterém se utkali Jiří Kudělka a Viktor Kravčenko. Toto
krásné finále vyhrál pan Kravčenko a obhájil tak svůj loňský
titul. Po nedělním obědě se konalo finále mužské čtyřhry, ve
kterém se utkaly páry Jan Kudělka – Dan Fabriger a Patrik Kunc
– Martin Pekař. V tomto finále vyhrála druhá jmenovaná dvojice. Ve 3 hodiny začalo nejsledovanější finále a to kategorie
mužů do 40 let. Utkali se zde Petr Mikulák a Radoslav David.

Tento krásný a napínavý zápas nakonec obrátil pro svůj prospěch Radek David, zápas skončil 1:6 6:4 6:4 a Radek tak získal
již třetí titul v řadě. Ženskou kategorii ovládla Michaela Černá,
která vyhrála všechny zápasy skupiny. Jako poslední se hrálo
finále smíšené čtyřhry, ve kterém nastoupily páry Jiří Adamec
– Michaela Černá a Petr Mikulák – Helena Pobořilová. V tomto
zápase slavil vítězství pár Mikulák – Pobořilová. Letošní turnaj

se povedl, počasí bylo naprosto ideální. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, pořadatelům i divákům.
Každoroční turnaj Memoriál JUDr. Romana Rýdela, již 25. ročník, se letos konal v sobotu 15. 8. od 8 hodin. Turnaje se smí
účastnit pouze hráči starší čtyřiceti let a hrály se pouze kategorie dvouher a čtyřher. Kategorii dvouher ovládl Jaromír Vičan
ze Zašové. V kategorii čtyřher došlo ke kuriózní situaci. Protože
nás vyhnala bouřka, tak finále nakonec proběhlo v šatně losováním. Los a tím pádem i turnaj vyhrál manželský pár Eva a Jan
Valčuhovi z Rožnova.
Ke konci září bohužel přišla pohroma, sucho a silné větry,
které nám odnesly velkou část antuky, omlouváme se všem
sousedům, ke kterým antuka přiletěla. Na jaře nás tedy čeká
další spousta práce s údržbou. Na závěr bychom chtěli pozvat
všechny tenisové příznivce, aby chodili hrát a případně se i přidali do klubu a pomohli nám starat se o kurty, abychom na
nich mohli hrát i příští sezónu.
Sportu zdar.

USNESENÍ z 6. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 24.9.2015
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

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/6/2015 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva
obce
2/6/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně, Mgr. Petr Mokroš, Ondřej Kudělka, DiS.
– členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhala, Dušan
Býma,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/6/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 5 zasedání zastupitelstva obce.
4/6/2015 Usnesení rady obce č. 17-19 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 17-19.
5/6/2015 Plnění rozpočtu 1-8/2015 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-8/2015.
6/6/2015 Rozpočtové opatření č. 3 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech
+3 526 000 Kč,
navýšení ve výdajích
+ 948 000 Kč,
financování snížení
- 2 578 000 Kč.
7/6/2015 Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích.
8/6/2015 Doplnění textu usnesení ustavujícího zasedání
ZO ze dne 3.11.2014 ZO
a) schvaluje doplnění textu v usnesení ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce z 3.11.2014 v bodu 5/1/2014 Rozhodnutí o
odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
ZO o větu: „Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
se sčítají“.
9/6/2015 Svazek Cyklostezka - převody majetku, zpráva
revizní komise ZO
a) schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemoHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2015

vitostem Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na
členské obce svazku dle seznamu nemovitostí v příloze 8 zápisu zastupitelstva obce,
b) schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitostem mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice a Obcí Hodslavice,
c) bere na vědomí zprávu revizní komise Svazku o výsledcích
hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice
za rok 2013 a 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014,
10/6/2015 Diskuse ZO
a) bere na vědomí žádost p. Šichové a pověřuje starostku
obce zajištěním stanoviska k žádosti o zábradlí podél chodníku od ZŠ k obchodu Hruška od dopravního oddělení Policie
ČR,
b) bere na vědomí informaci Moravskoslezského kraje ke
kotlíkové dotaci.

USNESENÍ z 20. zasedání rady obce
konaného dne 24.9.2015
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

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu č. NJ/291/r/2015/Zr s investorem rekonstrukce mostu č. 483-001 na silnici č. II/483
přes Zrzávku Správou silnic Moravskoslezského kraje, přís.
org., Ostrava,
b) smlouvu č. 15239883 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Energetické úspory Hasičská
zbrojnice Hodslavice“,
c) ponechání částky zůstatku sdružených prostředků na zajištění dopravní obslužnosti na účtu sdružených prostředků
Města Nového Jičína pro snížení částky jednotlivých obcí na
rok 2015,
d) podání žádosti o dotaci ve výši 100% nákladů na realizaci
projektu „Výstavba tůní pro obojživelníky v lokalitě v „Končinách“ z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí ČR.
II. Rada obce n e s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek pro BabyBox pro odložené děti – STATIM, z. s. Praha.
III. Rada obce bere na vědomí
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) vyhodnocení nabídek firem na vypracování a administraci žádosti o dotaci pro projekt „Vystrojení vrtu HVH 2, včetně
úpravny vody“ a pověřuje starostku obce vybrat nejvhodnější
variantu na podání žádosti o dotaci a firmu,
c) žádost p. Zdeňka Kudělky, Hodslavice 37 o souhlas s přesunutím sloupu O2 a schvaluje přemístění za podmínek, že sloup
bude umístěn mimo zpevněnou plochu a nedojde ke zmenšení průjezdnosti profilu komunikace,
d) nezapojení ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice do projektu
tvorby místního akčního plánu vzdělávání (MAP).
Další jednání rady č. 21: 13.10.2015
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Pozvání na brigádu
J o s e f H ro m á d ka

Místní organizace rybářského svazu v Novém Jičíně zve
všechny hodslavské rybáře (mající zde trvalý pobyt) na brigádu, která se koná v sobotu dne 17. října 2015. Sraz účastníků
v 7.00 hodin na Kacabaji.
Vezměte s sebou vhodné oblečení a nářadí (rybářské boty,
motorovou pilu, křovinořez apod.). Bude prováděn výřez dřevin a úklid přehrady.
V případě nepříznivého počasí se brigáda odkládá na 24. října 2015.

těšínitové asociace“. Vyskytují se ve více než 100 km dlouhém a
místy 15-20 km širokém pásu, který začíná v severovýchodním
okolí Hranic na Moravě a probíhá směrem k severovýchodu
přes Nový Jičín, Frýdek-Místek, odtud k Českému Těšínu a dále
pokračuje do okolí Bialsko-Biale v Polsku, kde končí. Nejhojnější
výskyty podbeskydských vyvřelin jsou soustředěny v oblasti
Novojičínska.

Stopy podmořského vulkanismu
v okolí Hodslavic
RND r. O ldřiška Frühb a u e rová , g e o l ož ka M u ze a N ovoj i č í n s ka

Obec Hodslavice leží, s velkou mírou nadsázky, v samotném
centru vulkanické činnosti. Vulkanická aktivita sice dozněla
před mnoha miliony lety, ale se stopami podmořského vulkanismu se setkáváme v okolí Hodslavic dodnes. Dokladem
podmořské sopečné činnosti v druhohorách jsou četné výskyty vyvřelých hornin, které jsou v terénu spjaty s morfologickými vyvýšeninami, jako jsou např. Zadní kopec, Prostřední kopec, Stranický kopec, Homole, Strážnice, Hýlovec, Petřkovická
hora, Mořkovský vrch, Hlásnice a další. Z geomorfologického
hlediska náleží tento členitý reliéf do celku Podbeskydská pahorkatina, která je součástí Vnějších Západních Karpat. Pro
tyto ojedinělé vyvřelé horniny, které se nacházejí v České republice pouze v našem Podbeskydí, se vžil termín „horniny
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V druhohorách, kdy se formovaly dnešní Karpaty, probíhaly
silné horotvorné pohyby doprovázené vulkanickou činností.
Bylo to v období spodní křídy (zhruba před 130-120 mil. lety),
kdy začalo magma vystupovat z nitra Země k zemskému povrchu. Pronikalo do sedimentárních souvrství budující dnešní
Karpaty, kde utuhlo nebo se vylévalo až na mořské dno. Magmatické horniny, které utuhly blízko pod zemským povrchem,
tvoří uvnitř usazených hornin izolovaná čočkovitá tělesa
nebo protáhlá deskovitá tělesa, jejichž směr je shodný s vrstevnatostí okolních sedimentů. V takovém případě mluvíme o
tzv. ložních žílách. Usazené horniny byly na styku se žhavým
magmatem postiženy kontaktní metamorfózou, např. jílovce a

www.hodslavice.cz

pískovce se přeměnily v kontaktní rohovce.
Pokud magma proniklo až k samému povrchu, docházelo
k výlevům láv na mořské dno doprovázené explozemi pyroklastického materiálu (sopečné vyvrženiny). Výlevy láv mohou
tvořit různé formy. Nejznámější jsou polštářové lávy (pillowlávy) odkryté např. v Přírodní památce Polštářové lávy u
Straníka. Bochníkovité útvary-polštáře vznikaly odtrháváním
z lávového proudu na příkrém svahu a hromaděním ještě
v plastickém stavu na úbočí podmořských vulkánů. Jiným
vulkanickým útvarem jsou aglomerátové lávy, které sestávají
z bloků rozbitých starších výlevů stmelených mladší lávou.
Ty budují např. vrchol Petřkovické hory. Vulkanická činnost
probíhala v několika fázích, o čemž svědčí střídání výlevů
s polohami pyroklastik ve vulkanických komplexech.

Horniny těšínitové asociace tvoří velkou rodinu horninových
druhů. Nejznámějším, který dal název celé formaci podbeskydských vyvřelin, je těšínit (z něm. teschenit). Název horniny je odvozen od města Těšína a byl poprvé na světě popsán
roku 1861 Ludwigem Hoheneggerem, ředitelem těšínských
železáren. V povědomí veřejnosti je možná ještě známý pikritický mandlovec, odkrytý v Přírodní památce Pikritové mandlovce v Kojetíně. Názvy dalších horninových druhů mohou znít
„negeologům“ velmi neobvykle, např. fourchit, monchiquit,
ouachitit, limburgit, lugarit, pyroxenit, augitit atd.
Horniny těšínitové asociace obsahují málo křemene, hlavními horninotvornými minerály jsou čedičový amfibol, pyroxen,
bazický plagioklas (živec), alkalický živec, v některých typech
navíc olivín. Dále bývá přítomen analcim, biotit, apatit, zeolity, nefelín, titanit, magnetit, ilmenit, hematit, pyrit. Horninová
pestrost podbeskydských vyvřelin byla způsobena magmatickou diferenciací (rozrůznění původně homogenní taveniny na složky různého složení) a přimísením okolního materiálu zemské kůry při výstupu magmatu. Bezprostředně po
utuhnutí podlehly horniny různým přeměnám a to natolik, že
došlo k částečnému až úplnému zastření výchozího minerálního složení. Musíme si uvědomit, že změny probíhaly ve vodním prostředí za přítomnosti CO2 a za nedokonalého přístupu
O2. Kolující hydrotermální roztoky byly příčinou krystalizace
minerálů v dutinkách po uniklých plynech a v puklinách hornin. Tím se staly podbeskydské vyvřelé horniny zajímavými i
z mineralogického hlediska.
Dutinky po sopečných plynech bývají vyplněny analcimem,
kalcitem, aragonitem, křemenem (křišťálem, chalcedonem,
achátem, ojediněle ametystem, vzácně záhnědou) a minerály ze skupiny zeolitů (natrolit, harmotom, pektolit, heulandit a další). Např. natrolit proslavil v 70. letech 19. století
daleko za hranicemi severní Moravy dnes již zaniklý „Ráblův
lom“ mezi Janovicemi a Palačovem. Krystaly natrolitu dosahovaly výjimečně délky až 12 cm, v průměru 6 – 8 cm, jak
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uvádějí historické prameny. Také v Hodslavicích byla v minulosti otevřena celá řada malých i větších lomů, ve kterých se
těžil kromě vyvřelin také pískovec. Ve starších mineralogických přehledech se uvádí z Hodslavic křemen, kalcit, dolomit,
baryt, chalcedon a olivín. Ojedinělý nález ametystu a křišťálu
učinil a následně popsal ve vlastivědném časopise Kravařsko
(1947) mineralog Moravského zemského muzea RNDr. Tomáš
Kruťa. Místem nálezu je dnes již opuštěný a bujnou vegetací
zarostlý lom v pikritu, nedávno využívaný jako černá skládka.
Vzorky s ametystem a křišťálem jsou uloženy v mineralogických sbírkách Moravského zemského muzea v Brně.
Lomy v Hodslavicích jsou již mnoho desítek let opuštěné,
velmi zašlé, porostlé vzrostlou vegetací a v terénu těžko
znatelné (např. starý lom Palacký, lom „prostředního Tomana“,
Bartoňův lom, Merendův lom, Matalíkův lom atd.). V lomech
se těžila nezvětralá vyvřelina pod místním nebo obchodním
názvem pikrit (také modrý kámen, železný kámen) a suť vzniklá jeho přirozeným rozkladem. Těžená surovina se nejčastěji
používala k místním účelům jako štěrk a drť na místní cesty
(zpevnění polních cest, do asfaltových silnic), využívala se
jako železniční štěrk na železniční náspy, jako stavební písek
do malty pro místní stavby, stavby v Novém Jičíně a v okolí
Valašského Meziříčí.
Přesnější situování lomů a jejich dokumentace je někdy
tvrdým oříškem a proto se Muzeum Novojičínska, p. o. obrací
na místní občany s prosbou o poskytnutí doplňujících informací, co se týká např. přesnější lokalizace lomů, jejich názvů,
předávaných ústních sdělení, případně fotografií apod.

Topení a komíny
n p ra p. D a g m a r B e n e š ová , H Z S M S k ra j e

Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se měli postarat o to,
aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů
paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění
spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na
trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného
umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předstrana 4

mětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární
bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn
volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty
kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících
částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové
cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou
uvedeny v tabulce viz níže.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv
Výkon připojeného
Činnost
spotřebiče
paliv

Celoroční
provoz

S e - Kapalné P l y n né
zonní
provoz

Čištění spalinové cesty

3x

2x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu
1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové
cesty
2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišnad 50 kW ťujících částí a kondenzátu
2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

M g r. Pe t ra M u s i l ová

Prázdniny utekly jako voda, přišlo září a s ním i začátek
nového školního roku. 1. září jsme přivítali nejen děti, které už
jsou ve školce „jako doma“, ale také naše nejmenší kamarády,
kteří přišli do školky úplně poprvé. Všechno pro ně bylo nové,
hlavně to, že museli vydržet bez maminky. Postupně si ale
všichni zvykli a my věříme, že se jim ve školce líbí. Vždyť tady je
tolik věcí a hraček, jsou tady kamarádi a hodné paní učitelky.
A čeká nás plno zajímavých věcí - divadla, tvoření, projektové
dny a další. Co zajímavého se ve školce bude dít a co všechno
jsme prožili, se můžete podívat na webových stránkách
mateřské školy.

Zprávičky ze školy…
Den otevřených dveří na základní škole – 15. září
15. září byla naše škola otevřena široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory školy, především
nově zrekonstruovanou učebnu fyziky a chemie a vybudovanou moderní jazykovou laboratoř. Při prohlídce se mohli návštěvníci účastnit probíhající výuky v jednotlivých třídách. Pro
zpříjemnění prohlídky školy bylo pro návštěvníky připraveno
malé pohoštění. Doufáme, že se vám naše škola líbila a těšíme
se na další setkání….

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku
150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve
spalinové cestě.
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Školka už je zase tady,
máme nové kamarády

M g r. H e d a Ku če rová

Pevné

3x

do 50 kW
včetně

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné
rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového
tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto
případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Sběr starého papíru – 25. září
V celoškolní soutěži ve sběru papíru žáci dokázali nasbírat
neuvěřitelných 6325 kg! Jde o rekordní výsledek našich tradičních soutěží! (V dubnu 2015 bylo nasbíráno 5623 kg a to jsme
považovali za nepřekonatelné!)
Nejlepšími sběrači (v přepočtu na jednoho žáka třídy nasbírali 68 kg) se stali zaslouženě sedmáci. Odměnou jim byla poukázka na 7 kusů pizzy v restauraci nebo dodávkou do školy.
Blahopřejeme!
Na druhém místě se s 58,1 kg umístili žáci čtvrté třídy a na
třetím místě žáci páté třídy s 51,3 kg. Ti byli odměněni sladkou odměnou. Dík patří pomocníkům - žákům 9. třídy, panu
www.hodslavice.cz

školníkovi s panem učitelem Petrskovským a také všem, kteří
pomáhali při nakládání do sběrného kontejneru.

Evropský den jazyků ve 2. třídě - Mgr. E. Hegarová
Dne 23. 9. se žáci druhé třídy seznámili se Dnem Evropských
jazyků, který připadá na 26. září. Druháčci měli možnost porovnat pozdravy všech evropských jazyků, seznamovali se
s různými evropskými národnostmi, které pak výtvarně ztvárnili.

pomoc při organizaci paní učitelce Mgr. Aleně Kulíškové ze ZŠ
a samozřejmě těm členům Sokola, kteří ochotně pomáhali na
jednotlivých stanovištích.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

• Děti do 6 let se svými rodiči
• 1. místo
• 2. místo
• 3. místo

Martina Mandaliničová
Helena Zámečníková
Tereza Kuncová

• Mladší žákyně a žáci
• 1. místo
• 2. místo
• 3. místo

Josef Býma
Jan Bartoň
Jiří Zámečník

• Starší žákyně a žáci
• 1. místo
• 2. místo

Gábina Mičková
Jakub Hutyra

Sokolská čvičení
Vě ra M i č ková , s t a ro s t ka T. J . S o ko l H o d s l a v ice

Děkuji Obecnímu úřadu v Hodslavicích za poskytnutí finanční podpory pro žáky 1. třídy.

Běh za poznáním Hodslavic
Věra M ičková, s t a ro s t ka T. J . S o ko l H o d s l a v i ce

V úterý 22. 9. 2015 jsme uspořádali 2. ročník orientačního
běhu „ Za poznáním Hodslavic“. Běh je určen těm nejmladším
dětem, aby se prostřednictvím sportu a různých vědomostních úkolů blíže seznámili se svým okolím a s prostředím naší
obce. Soutěžilo se v těchto kategoriích:

• Děti do 6 let se svými rodiči
• Mladší žákyně a žáci
• Starší žákyně a žáci
Letošního ročníku se za slunečného odpoledne zúčastnilo
celkem 26 dětí, ti nejmenší samozřejmě za doprovodu svých
rodičů. Trasu, která tentokrát vedla od základní školy k „Větřáku“ a zpět zvládli všichni, a proto byli také všichni za svou
snahu odměněni. Aby čekání na postupně dobíhající závodníky nebylo dlouhé, využili jsme zázemí hřiště ZŠ s nově vybudovaným dopravním hřištěm. Děkujeme za spolupráci a
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2015

T. J. S O K O L H O D S L A V I C E
ZAHAJUJE SVÁ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
v tělocvičně ZŠ od 1.10.2015 (jóga v MŠ)
kruhový trénink (M i Ž)
			
ml. a starší žákyně
			
ženy zdravotní cvičení
			
volejbal 			
			
rodiče a děti 		
			
jóga v mateřské škole
			
Fit Dance - ženy 		
			

pondělí 19:00 - 20:00 hod. 		
od 5.10.
úterý 17:30 - 18:30 hod.			
od 6.10.
úterý 18:30 - 19:30 hod.
od 6.10.
úterý 19:30 - 21:15 hod.
od 6.10.
středa 17:00 - 18:00 hod.
od 14.10.
středa 19:00 - 20:30 hod.
od 7.10.
čtvrtek 19:00 - 20:00 hod.		
od 1.10.

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE
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P O Z V Á N K A na přednášku
MUDr. Michaela Kučery

FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka

Rozpis utkání všech kategorií fotbalového klubu Hodslavice
Muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

D a g m a r G r u s s m a n n ová

Zveme Vás na přednášku MUDr. Michaela Kučery, zabývající se bioregulační a mitochondriální medicínou,která
se koná dne 27.10.2015 v 17.00 hodin v hotelu APOLLO ve
Valašském Meziříčí. Přijďte posedět a dozvědět se více :)
Všichni
jste
srdečně
zváni.

22.8.

17:00 FK Hodslavice

Ženklava

3:6

29.8.

17:00 Tichá B

FK Hodslavice

2:3

5.9.

16:30 FK Hodslavice

SK Statek Nová Horka -- : --

12.9.

16:00 FK Hodslavice

Straník

2:2

19.9.

16:00 Vlčovice B

FK Hodslavice

1:2

		
		

26.9.

16:00 FK Hodslavice

Bernartice

4:1

• narozen 8. 10. 1944 v Plzni

4.10.

15:30 Kunín B

FK Hodslavice

-- : --

10.10.

15:00 TJ Sokol Nový Jičín FK Hodslavice
- Bludovice

-- : --

• 1970 promoce na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha,Českárepublika

17.10.

15:00 FK Hodslavice

-- : --

• 1970-71 asistent obor klinické psychofarmakologie, Farmakologický ústav ČSAV Praha

Mořkov B

Čas

Domácí

Hosté

5.9.

10:00 AFC Veřovice

FK Hodslavice

2 : 11

11.9.

16:30 Lichnov

FK Hodslavice

3:6

18.9.

17:00 FK Hodslavice

Kateřinice

6:3

24.9.

16:00 Frenštát B

FK Hodslavice

0 : 13

2.10.

17:00 FK Hodslavice

Rybí

-- : --

9.10.

17:00 FK Hodslavice

Lubina

-- : --

16.10.

16:00 Štramberk

FK Hodslavice

-- : --

23.10.

17:00 FK Hodslavice

Trojanovice I.

-- : --

27.10.

16:00 Tichá

FK Hodslavice

-- : --

6.11.

17:00 FK Hodslavice

Trojanovice Bystré

-- : --

Čas

• anti-aging
• mitochondriální a bioregulační medicína

• 1974 atestace z vnitřního lékařství I.stupně

Starší žáci
Datum

„Elixír na mládí nemám, ale proč spěchat do hrobu?!

• 1972-81 v armádě jako internista a v různých vedoucích
funkcích

Starší přípravka
Datum

Kdo je MUDr. Michael Kučera? (www.drkucera.eu)

Domácí

Hosté

• 1976 atestace z organizace a řízení zdravotnictví a organizace a řízení vojenského zdravotnictví II.stupně
• 1982-93 internista a vedoucí lékař polikliniky v Libyi
• 1994-99 lékař pro fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci, Termal Sanatorium, Karlovy Vary
• od1994 mitochondriální a bioregulační medicína v rámci
práce v Sanatoriu Thermal, spolupráce s prof. Dr.R.M.Baevskym
(Institut pro bio medicínské problémy Akademie věd Ruské federace) v oblasti aplikace kosmické medicíny do praxe, zejména v oblasti prevence a posílení
• adaptačních mechanismů na stres
• 1999 samostatně podnikající v oboru mitochondriální a
bioregulační medicíny, vlastní poradna pro mitochondriální a
bioregulační medicínu v v Karlových Varech
Pokud byste měli zájem o poradny MUDr. Kučery a jeho odborného týmu, je možno se telefonicky objednat na tel. čísle
739 402 054 - Dagmar Grussmannová

6.9.

10:00 FK Hodslavice

Vlčovice- Mniší

2:2

29.9.

16:30 FK Hodslavice

Lubina

-- : --

17.9.

17:00 Trojanovice

FK Hodslavice

1:5

19.9.

10:00 Veřovice

FK Hodslavice

6:3

27.9.

14:00 Tichá

FK Hodslavice

-- : --

M g r. Pe t r M o k ro š, p ře d s e d a ko m i s e p ro ž i vo t n í p rostředí

4.10.

10:00 FK Hodslavice

Trojanovice

-- : --

11.10.

10:00 FK Hodslavice

Veřovice

-- : --

17.10.

10:00 Lubina

FK Hodslavice

-- : --

23.10.

17:00 Vlčovice- Mniší

FK Hodslavice

-- : --

1.11.

10:00 FK Hodslavice

Tichá

-- : --

Se začátkem topné sezóny je vhodné připomenout si pravidla správného topení, jejichž dodržování pomůže k zlepšení
ovzduší v naší obci v zimních měsících. Pokud chcete ušetřit
za palivo a méně kouřem obtěžovat své okolí, je vhodné řídit
se pravidly SMOKEMANa. Tato postava se zrodila ve zkušebně
spalovacích zařízení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a snaží se lidem prakticky ukázat, jak mohou
lépe vytápět své domácnosti tuhými palivy. Zkušenosti týmu
zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera
správného topiče:
1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to,
co jde z Tvého komína
2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky
3. nespaluj odpadky
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EKOKOUTEK
Správné topení

www.hodslavice.cz

4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň
nedus
5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku
za dlouhý čas
6. pravidelně čisti kotel a komín
7. používej moderní kotel či kamna
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde
potřebuješ
10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused
Pokud se těmito pravidly budeme řídit, mohlo by se celkové
množství znečišťujících látek vypouštěných z našich komínů
zmenšit, což podstatně napomůže lepší kvalitě vzduchu, který
dýcháme. Je snadné říkat „to oni“ a svalovat vinu na druhé,
SMOKEMANovo desatero je skromný návod k tomu, jak (pokud
topíme tuhými palivy) začít u sebe a pomoci dobré věci.
S využitím článku Ing. Jiřího Horáka, Ph.D, VŠB, TU Ostrava,
Výzkumné energetické centrum
Staré kotle na tuhá paliva a nízkoúčinné kotle můžete
vyměnit za nové s přispěním „kotlíkové dotace“, které
bude v dohledné době vypisovat a přidělovat krajský
úřad MS kraje. S bližšími informacemi Vás ve zpravodaji
budeme v dalších měsících seznamovat.

Desatero pro výběr domova
pro seniory
Ž i vo t 9 0 , 1 5 . 6 . 2 0 1 5

Desatero pro výběr domova pro seniory klade zásadní otázky, které by měl každý zvážit při výběru pobytového zařízení.
Jde o velmi důležité rozhodnutí – pro seniora se jedná o jeho
nový domov.
1. Zařízení osobně navštivte.

• Jaké jsou podmínky bydlení? Kolik lidí je na jednom pokoji?
• Jaké jsou podmínky pro osobní hygienu?

• Necítíte v zařízení zápach moči, který by svědčil o zanedbávání péče o klienty?

• Mohou mít klienti bezpečně uložené své osobní věci a mít k
nim přístup?

• Mají dostatek soukromí?
• Neomezuje někdo klienty v osobní svobodě (např.
bezdůvodně zvednuté postranice u postele)?

•

Jsou pokoje vybaveny tísňovým tlačítkem, jehož
prostřednictvím může být přivolán pracovník? (Vyzkoušejte si
tlačítko, jestli někdo přijde.)

• Odpovídá strava zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování?
2. Promluvte si s těmi, kteří zde žijí.

• Jak jsou spokojení?
• Klepe personál před vstupem do pokoje?
• Klientům se vyká, či tyká? Jak jsou oslovováni?
• Jednají zaměstnanci s klienty s úctou a respektem?
3. Zajímejte se, jak je zajištěn volný čas klientů.

• Jaká je nabídka volnočasových aktivit?
• Docházejí za klienty dobrovolníci, kteří se jim věnují?
• Je součástí zařízení terasa, balkón nebo zahrada, kde mohou
klienti trávit čas na čerstvém vzduchu?

• Můžou se volně pohybovat po zařízení i mimo něj?
4. Kdo v zařízení pracuje?

• Je zde dostatek personálu?
• Kolik času denně věnuje klientovi?
• Jsou zastoupeni muži i ženy? Může si klient vybrat, kdo mu
pomůže např. s intimní hygienou?

• Mají pracovníci odpovídající kvalifikaci (sociální pracovník,
pracovník v sociálních službách, všeobecná sestra)

Plán akcí konec roku 2015 a začátek roku 2016
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Termín

Spolek

Co – akce

Kde?

14.11.

obec

Setkání jubilantů

společenský dům

21.11.

TJ SOKOL

Den pro ženu

společenský dům

29. 11.

obec + ZŠ

Rozsvěcování vánočního stromu
+ dopis Ježíškovi

plac před OÚ

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu

Veřovice

prosinec

MŠ

Mikulášská nadílka

MŠ

20.12.

obec

Vánoční koncert

evangelický kostel

prosinec

Nohejbal

Vánoční turnaj

Mořkov

31. 12.

obec

XV. ročník Silvestrovský běh

hodslavské uličky

31. 12.

obec

Rozloučení s rokem 2015,
vítání nového roku 2016

plac před OÚ

23.1.2016

ZŠ

Ples ZŠ a MŠ Františka Palackého

společenský dům

30.1.2016

Klub důchodců

Ples Klubu důchodců

společenský dům

6.2.2016

SDH

Ples SDH

společenský dům

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2015
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5. Zjistěte, zda má domov pro seniory svého lékaře.

• Dojíždí lékař pravidelně, má ordinaci poblíž?
6. Představte si sebe jako klienta domova pro seniory v celodenním režimu.

• Máte čas a klid na ranní hygienu?
• S kolika dalšími lidmi se dělíte o toaletu?
• Chodíte-li hůře, můžete se v domově dostat, kam potřebujete
(záchod, jídelna, koupelna, společenská místnost)?

• Máte šanci ovlivnit, co budete jíst?
• Můžete přijímat návštěvy v soukromí?
• Můžete telefonovat o samotě?
• Je pro Vaši rodinu a přátele zařízení snadno dopravně
dostupné?
7. Prostudujte si důležité dokumenty.

• Zjistěte, jestli je domov pro seniory v registru poskytovatelů
sociálních služeb.

• Seznamte se s provozním řádem – kdy je noční klid, jak a kdy
probíhá stravování?
8. Zorientujte se ve financích.

• Máte vyřízený příspěvek na péči, který zvyšuje Vaše šance
přijetí do domova?

• Prostudujte si ceník služeb zařízení, za co všechno se platí?

U registrovaného poskytovatele platíte maximální částky dle
zákona. Za další činnosti (kadeřnice, pedikúra atd.) zaplatíte
podle ceníku poskytovatele.

• Zařízení nemá právo podmínit Vaše přijetí jakýmkoli
finančním darem či příspěvkem.

• Po zaplacení stravy a ubytování v zařízení Vám vždy musí zbýt
15 % z Vašeho příjmu.
9. Ptejte se na názory okolí, známých, na sociálním odboru
příslušné obce.

• Jakou má zařízení pověst?
• Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí?
10. Informujte se, jakým způsobem se v zařízení řeší nespokojenost klientů.

• Je schránka důvěry umístěna na dostupném místě?

Co dělat, když praktit odmítá
navštívit seniora doma
Pomo c n a d va n á c tce, 7 . 9 . 2 0 1 5

Návštěvní služba praktických lékařů u seniorů v posledních
letech, podle údajů VZP, klesá ve všech regionech. Důsledkem
toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších
oddělení akutní péče v nemocnicích. Níže jsou uvedeny odpovědi právničky na dotazy týkající se lékařské návštěvy v domácnosti.
Podle našich informací lékař nejčastěji řekne „Já na základě znalosti pacienta a toho, co mi sdělujete, neshledávám nyní důvod k návštěvě. Kdyby se situace zhoršovala,
volejte pohotovost.
Odpověď: Je pravda, že návštěvní služba výslovně není uvedena v zákoně. Nicméně lékař k ní je povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou. Má tuto péči nasmlouvanou ve
vlastních úkonech. A to když dojde ke zhoršení zdravotního
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stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav
pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. K zajištění
návštěvy by měl zpravidla stačit telefonát. Ale někteří lékaři
odmítnou službu poskytnout. Toto odmítnutí by ovšem měli
zdůvodnit. Jako důvod by neměli uvádět, že péče není potřeba, protože po telefonu nemohou učinit spolehlivý úsudek o
zdravotním stavu pacienta. Lékař na dálku nemůže stanovit
akutní diagnózu, takže nemůže argumentovat ani nezávažností případu.
Například špatná hybnost nebo horečka jsou důvodem k návštěvě lékaře doma? Odpověď: V tomto případě má pacient
nepochybně právo na návštěvu praktického lékaře, neboť sám
není schopen využít služby lékaře.
Je stanoveno, jak často mohou návštěvy doma probíhat?
Odpověď: Žádné minimum ani maximum stanoveno není, ale
předpokládá se, že návštěva má být vykonána aspoň jednou
za půl roku. Toto dovozujeme z důvodu nutnosti shlédnout
pacienta, když jsou mu předepisovány léky. Velká část seniorů
léky bere dlouhodobě a jejich předepsání není často spojeno
se skutečným vyšetřením pacienta. Léky se mohou za předpokladu použití tzv. opakovaného receptu vypsat nejčastěji
pouze na dobu půl roku.
Co byste doporučila, když lékař přesto odmítne?
Odpověď: Pokud má pečující pocit, že situace skutečně vyžaduje urgentní řešení, nezbývá než volat záchrannou službu.
Pokud návštěva snese nějaký den odkladu, doporučuji lékaře
obeslat doporučeným dopisem s písemnou žádostí. Dostačuje
k tomu jednoduché: „Vážený pane doktore, z důvodu své imobility (dlouhodobě špatného zdravotního stavu, náhlého těžkého zhoršení zdravotního stavu apod.) Vás žádám o návštěvu
v místě mého pobytu, a to tehdy a tehdy, kdy Vám bude moci
někdo otevřít, protože už to sám také nezvládnu.“
Pokud lékař nereaguje na tento dopis, co pak? Má být pacient průbojný a trvat na svém právu?
Odpověď: Ano a záleží na něm, jestli jej využije nebo ne. Ale
rodiny pacientů by se s takovým jednáním praktických lékařů
neměly smiřovat a měly by podat stížnost nadřízenému lékaři,
samozřejmě je-li nějaký, a následně na krajský úřad. Stížnost
mohou směřovat i na zdravotní pojišťovnu nebo pro zanedbání péče na Českou lékařskou komoru.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
NRZP ČR, 7. 7. 2015

V letních měsících došlo k významnému posunu v dlouho
diskutovaném tématu Evropského průkazu zdravotního postižení. Podle oznámení eurokomisařky Marianne Thysse začne
na zavedení jednotného Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s. průkazu pracovat skupina 17
členských států, a to
od roku 2016. Evropská komise přislíbila podpořit tento projekt 1,5 milióny EUR. Tento průkaz umožní vzájemné uznávání
statutu osoby zdravotně postižené napříč státy EU. Postižení
díky tomu budou moci při cestování po EU užívat stejná práva, jako mají místní občané. Toto je zásadní věc, protože by to
umožnilo využít například stejnou slevu u dálničních poplatků, pokud bychom jeli po Rakouské dálnici, jakou mají rakouští
občané se zdravotním postižením.

www.hodslavice.cz

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí ...
k prodeji:
OBLAST SEVERNÍ MORAVY
- k.ú. Kopřivnice
pozemek p.č. 669 zast. pl. o výměře 880 m2, jehož součástí je
budova č.p. 1043 - občanská vybavenost
- k.ú. Stachovice
pozemek p.č. 118 zast. pl. o výměře 974 m2, jehož součástí je
budova č.p. 104 - občanská vybavenost
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2015

- k.ú. Jičina
pozemek p.č. st. 110 zast. pl. o výměře 183 m2, jehož součástí je
budova č.p. 88 - občanská vybavenost
- k.ú. Trnávka
pozemek p.č. 116/2, zast. pl. o výměře 470 m2, jehož součástí je
budova č.p. 200 - občanská vybavenost
OBLAST JIŽNÍ MORAVY
- k.ú. Hodonín
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pozemek p.č. 8294, zast. pl. o výměře 57 m2 a pozemek p.č.
5307/1 zast. pl. o výměře 667 m2, jehož součástí je budova bez
č.p. - občanská vybavenost, MERLIN CLUB
V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu,
lze se domluvit na prohlídce nemovitosti
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
JUDr. Milena Kadlecová, předsedkyně představenstva
tel: 518 389 266, 728 354 448
email : kadlecova.milena@jednota-hodonin.cz
nebo
oddělení kanceláře ředitele a právní - Mgr. Ivana Šichtová
tel: 518 389 231, 721 682 119
email : sichtova.ivana@jednota-hodonin.cz
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí k nájmu:
OBLAST SEVERNÍ MORAVY
- nebytové prostory v Odrách, Masarykovo nám. 1 ve
druhém patře o rozměrech 750 m2 (300 m2 + 390 m2 + 40 m2 +
20 m2), vhodné na obchd, sklad a kanceláře
- nebytové prostory v Jeseníku nad Odrou č.p. 341 v prvním
patře nad prodejnou potravin, o rozměrech 260 m2, vhodné na
obchod, sklad, kanceláře
- nebytové prostory v Suchdole nad Odrou č.p. 19 v prvním
patře nad prodejnou potravin, o rozměrech 800 m2, vhodné na
obchod, sklad, kanceláře
-nebytové prostory v Mořkově č.p. 4 v prvním patře nad
prodejnou potravin, o rozměrech 700 m2, vhodné na obchod,
sklad, kanceláře
- nebytové prostory ve Slatině č.p. 153 v přízemí (bývalá

prodejna masa) o rozměrech 30 m2, vhodné na obchd, sklad,
kanceláře
- nebytové prostory ve Zbyslavicích č.p. 70 v přízemí (bývalá
prodejna masa) o rozměrech 30 m2, vhodné na obchd, sklad,
kanceláře
- nebytové prostory v Kateřinicích č.p. 141 v přízemí,
o rozměrech 38 m2, vhodné na sklad, kancelář
- nebytové prostory v Jistebníku č.p. 14 v přízemí (bývalá
prodejna masa), o rozměrech 190 m2, vhodné na obchod,
sklad, kanceláře
- nebytové prostory v Rybí č.p. 6 v přízemí (bývalá prodejna masa), o rozměrech 40 m2, vhodné na obchod, sklad,
kanceláře
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení - Ing. Jindra Závadová
nebo tel: 556 702 621, 737 213 461
email : zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz

Oznámení
HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje, že se vyplácí nájem za
pozemky, které užívá a.s. proti odprodeji obilovin – pšenice
a ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu, a to:
od 21. 10. 2015 do konce roku 2015 v době od 8:00 do
12:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků
jsou v zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin mimořádně
v sobotu 17. 10. 2015, 24. 10. 2015 a 31. 10.015, vždy
v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Podhorská chalupa
v Mořkově pořádá
v sobotu 17. a v neděli 18. října 2015

zvěřinové hody.
V sobotu 17.10.

TANEČNÍ VEČER
Hraje OK COUNTRY
Vstup zdarma
rezervace na tel. 732 252 953
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v říjnu 2015:
50 let Jindřich Kyselý • Jiří Rýdl • Zdenka Minářová
55 let Drahomíra Kramolišová • Dáša Merendová
60 let Květoslava Klézlová • Jiří Bartoň
Alois Kolařík • Václav Macíček
65 let Karel Kyselý
70 let Eva Raslová • Valentin Brňovják
85 let Jiří Turek
94 let Vlasta Bartoňová
50. výročí uzavření manželství v září oslavili
Anna a Zdeněk Kudělkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

Nikola Dosedlová, ZŠ Hodslavice

²

V měsíci v srpnu se narodili Jan Bartoň, Veronika Burianová, Amálie Nyklová,
Karel Adamec, Simona Palacká. V měsíci září Přemysl Býma a Nela Hlavinková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

Fotografie ze života obce ...

Orientační běh za poznáním Hodslavic

Orientační běh za poznáním Hodslavic

Vítání občánků, 19. září 2015
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