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Hodslavský ZPRAVODAJ

Reprezentovaly jsme v Brně i daleké Plzni
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 i ce

P

rázdniny opět uběhly jako voda a já bych se ráda vrátila krátkou vzpomínkou na měsíc červen. Během června
17 žen naší sokolské jednoty reprezentovalo obec Hodslavice
svým vystoupením v hromadné skladbě „ Pro radost“ na dvou
akcích celorepublikového významu. Naše pobyty na těchto
akcích jsou spojeny nejen se zkouškami a samotným cvičením
za každého počasí, ale i s účastí na různých kulturních akcích
a se spoustou zážitků. Chtěla bych se proto o ně s vámi podělit.
První akcí, které jsme se zúčastnily, bylo „Sokolské Brno“.
V Brně jsme pobývaly o víkendu 6. -7. 6. a za tropických teplot
absolvovaly všechny zkoušky i nedělní vystoupení. Přesto, že

jsme zde vystupovaly již několikrát, odvezly jsme si i tentokrát
kromě radosti ze cvičení také další nové zážitky. Během dvou
dnů jsme se stihly pokochat vyhlídkou na Brno z radniční věže,
poslechnout vystoupení kapely „Naostro“, shlédnout úžasný
ohňostroj na brněnské přehradě a nezapomeneme ani na večerní výlet do „Čertovy rokle“.
V červnu jsme každý víkend vystupovaly, ať už to bylo v Brně,

na Dni obce v Hodslavicích, či na veřejném cvičení ve Valašském Meziříčí. Vůbec se nám proto nechtělo na víkendový pobyt do Plzně, kde ve dnech 26. až 28. 6. 2015 se konala akce
„Slavnosti pohybu“, a která byla zároveň součástí akce „Plzeň
evropské město kultury“. Přesto jsme nakonec byly velmi spo-

kojené jak s vystoupením, tak i se zážitky, které jsme si z Plzně přivezly. Absolvovaly jsme prohlídku historického centra
s průvodcem a myslím, že mnohé jsme byly překvapeny, jak
zajímavé město Plzeň je. Zahájením celé akce v Plzni byla „Noc
s operou“, které jsme měly možnost se zúčastnit a shlédnout
tak v plzeňském amfiteátru nezapomenutelné vystoupení Evy
Urbanové a dalších operních pěvců spolu se symfonickým
orchestrem Plzeňského divadla. Vystoupení spolu s atmosférou za účasti pěti tisíc diváků bylo pro nás všechny neskutečným zážitkem. K Plzni neodmyslitelně patří pivo, a tak jsme
samozřejmě nevynechaly návštěvu „ Pivovarnického muzea“
i ochutnávku plzeňského piva.
Radost ze cvičení, legrace a společně prožité zážitky patří

Fotografie ze života obce - 2. ročník Vodohraní
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k tomu, co nás neustále motivuje k téměř každoročnímu nácviku hromadných skladeb. A i když letošní červen byl svými
vystoupeními pro nás velmi časově náročný, stálo to za to!
Máme před sebou další cvičební rok a já bych chtěla touto
cestou poděkovat všem cvičitelům, jmenovitě: Daně Sulovské,
Růženě Holeňové, Aleně Špalkové, Ireně Vytejčkové, Aleně
Kulíškové ml., Lence Burianové, Miroslavu Vybíhalovi za jejich
práci, popřát hodně elánu a sil do toho dalšího cvičebního
roku, který nás od října čeká a Vás všechny do těchto cvičebních hodin srdečně zvu.
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT !

USNESENÍ z 17. zasedání rady obce
konaného dne 9.7.2015
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

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) nejvhodnější nabídku p. Ing. Karla Trlici z Janové na výkon
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě „Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ za cenu 59 290 Kč (včetně DPH),
b) částečnou úhradu nákladů na materiál potřebný k opravě
betonové opěrné zdi pod místní komunikací v majetku obce u
čp. 120 v Hodslavicích ve výši do 20 000 Kč s DPH.
II. Rada obce j m e n u j e
a) členem povodňové komise, evakuační komise a krizového
štábu obce pana Lubomíra Adama a ukončuje členství ve výše
uvedených orgánech panu Leoši Turkovi.
III. Rada obce u r č u j e
a) subjekt F.K. Hodslavice o.s. jako partnera smlouvy o reklamě v r. 2015 s firmou ASOMPO a.s.
IV. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Martina Reptu, místostarostu – zajištěním nabídek na
komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany do dalšího zasedání rady obce.
V. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín o vyhlášení
výběrového řízení na prodej pozemků a nemovitosti na par. č.
914 a 915 (čp. 233 – DILEKO) dne 17.8.2015,
c) upozornění p. Aleny Kulíškové na znečištění stanovisek tříděného odpadu po vývozu skla – bude hlídáno.

USNESENÍ z 18. zasedání rady obce
konaného dne 28.7.2015
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

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) provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele v rámci
veřejné zakázky „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ firmou
D.P.R. Management s.r.o. Horní Tošanovice,

b) nájemní smlouvu na umístění vysílače internetu na vodojemu Straník mezi smluvními stranami Město Nový Jičín, Obec
Hodslavice a Náš-Net Group s.r.o. Praha,
c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro plynárenské zařízení Přeložka STL přípojek na parc. č. 17
v k. ú. Hodslavice pro firmu RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
d) dodatek č. 1 - 2015 smlouvy č. HO-1/2013 o provozování
tepelných zdrojů s firmou DOTEP – CT, s.r.o. Nový Jičín a dodatek č. 1 – 2015 smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých
ze dne 24.1.2013 s firmou DOTEP –CT, s.r.o., Nový Jičín o rozšíření provozování tepelného zdroje na Obci Hodslavice,
e) bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení „Optický propoj
obce Hodslavice přes Mořkov – Nové Domky k ČD-T Mořkov
(Metropolitní informační systém MIS Hodslavice) na vedení
nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
f ) předložený návrh umístění sítí dopravní a technické infrastruktury na pozemku parc. č. 1296 v k.ú. Hodslavice pro novostavbu rodinného domu p. Petra Špalka.
II. Rada obce j m e n u j e
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ ve složení:
Mgr. Lubomír Červenka, Mgr. Pavla Adamcová, Bc. Martin Repta, Zdenek Plešek, Josef Kudělka, – náhradníci: Mgr. Alena Kulíšková, Dušan Býma, RNDr. Jitka Hanzelková, Marie Pavlátová,
DiS., Ing. Milan Váhala,
b) Mgr. Alenu Kulíškovou jako zástupce obce Hodslavice do
komise pro sociálně-právní ochranu dětí při Městském úřadu
Nový Jičín.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) předložení nabídky firem k zajištění povinností v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a pověřuje místostarostu Martina Reptu dojednáním požadované
služby pro Obec Hodslavice,
c) návrhy zástupců Fotbalového klubu Hodslavice k rekonstrukci šaten na fotbalovém hřišti a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku shromážděním podkladů a odborného
posouzení projektanta,
d) žádost neziskové organizace Strom života, Nový Jičín a
pověřuje starostku Mgr. Pavlu Adamcovou zjištěním dalších
informací do příštího zasedání rady obce,
e) nabídku právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Jiřího
Mikundy z Kopřivnice,
f ) sdělení Krajského úřadu MSK Ostrava o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova MSK 2015“ na projekt „Palackého pamětní
knihovna“.

USNESENÍ z 19. zasedání rady obce
konaného dne 25.8.2015
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 s c h v a l u j e
a) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Revitalizace zeleně obce Hodslavice“ nabídku firmy Zábojník –con-

Srdečně Vás zveme na 6. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 24.9.2015 v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.
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tractors, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem s cenou 519 834 Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dodávce
služeb,
b) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky „Objemová
a nákladová studie“ nabídku firmy ARCHITEKTURA A INTERIER
Šimůnek, Valašské Meziříčí s cenou 52 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo,
c) vypracování a podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci „Odkanalizování obce Hodslavice“ z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2015 poskytované Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (MSK) Ostrava
firmou Sodap system s.r.o. Olomouc dle předložené nabídky,
d) napojení pozemku parc. č. 80 v k. ú. Hodslavice na vodovodní řád za podmínek určených správcem Skupinového vodovodu Hodslavice-Straník,
e) smlouvu o dočasném záboru nemovitosti při stavbě „Energetické úspory Hasičské zbrojnice Hodslavice“ s p. Tomášem
Rýdlem, Hodslavice čp. 273.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) žádost o příspěvek firmy Strom života, Nový Jičín – mobilní
hospic a informace o jejich službách a neschvaluje poskytnutí
požadované částky,
c) program zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
24.9.2015,
d) stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu k ZVA a odůvodnění nevyhlášení veřejné zakázky na dodavatele EPC služeb a pověřuje starostku obce zasláním odvolání,
e) vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitosti parc. č.
914 a 915 s nemovitostí (DILEKO) Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Nový Jičín,
f ) žádost Krajského úřadu MSK Ostrava o právu provést stavbu a pověřuje místostarostu obce dojednáním podmínek,
g) zkrácení pracovní doby ve školní družině Základní školy a
v Mateřské škole Fr. Palackého Hodslavice dne 4.9.2015 z důvodu školení zaměstnanců,
h) hlášení závad na stavbě zateplení ZŠ a MŠ a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku provedením reklamace,
i) hlášení závad (praskliny, nerovnosti) na cyklostezce a pověřuje starostku obce předáním k řešení reklamace Svazku obcí
cyklostezka.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

V sobotu 19. září 2015 v 11.00 hodin se na Obecním
úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených občánků do svazku naší obce.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Uzavření pošty v Hodslavicích
Ve středu 23. září 2015 bude z důvodu celodenního
školení
pracovníků
satelitních
pošt
ŘP Nový Jičín uzavřena pošta v Hodslavicích.
Oznámené zásilky budou na poště uloženy následující pracovní den 24. září 2015.

Výsadby na hřbitovech
O Ú H o d s l a v i ce

Upozorňujeme občany, že v rámci projektu „Revitalizace
zeleně obce Hodslavice“, budou prováděny kácení dřevin
a nová výsadba na obou hřbitovech.
Realizace prací bude v měsících září – říjen 2015 provedena
firmou Zábojník contractors s.r.o. dle projektu zpracovaného
ing. Vlastimilem Tomanem (k dispozici na OÚ k nahlédnutí).
Při realizaci projektu by nemělo dojít k uzavření hřbitovů, ale
provoz by mohl být krátkodobě částečně omezen.
Upozorňujeme občany na zákaz odkládání starých náhrobků a suti v prostorách obou hřbitovů !!!
V případě pořízení nových náhrobků je povinností nájemce
hrobového místa zajistit likvidaci odpadu.
Děkujeme za pochopení a dodržování hřbitovních pravidel.

Slavnostní zahájení školního roku
2015/2016
M g r. M a r t i n a H o l u b ová , ře d i te l ka Z Š a M Š

Prázdniny jsou pryč a nastal nový školní rok 2015/2016. Tak
jako každý rok i letos jsme se všichni sešli na hřišti za školou.

Mar ti n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V sobotu 10.10.2015 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky
8:00–9:00
Hasičská zbrojnice
9:00–10:00
Obecní dům		
10:00-11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Informace na tel. 556 731 656, 777 721 580.
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Pro některé to byla jen formalita, pro jiné veliká změna. Tím
máme na mysli nové prvňáčky. Po úvodním slovu paní ředitelstrana 4

ky Mgr. Martiny Holubové a paní starostky Mgr. Pavly Adamcové přivítali „Šmoulové“ z deváté třídy letošní prvňáčky. Provedli je „šmoulí vesnicí“ a pasovali je na žáky naší školy. U této
slavnostní chvíle obdrželi třídní trička a upomínkové předměty.
Paní ředitelka nezapomněla přivítat nové žáky, kteří nastoupili do 5., 6. a 7. třídy, přivítala také novou zaměstnankyni školy
paní Fialkovou a zároveň se rozloučila s paní Ruskovou, která
opouští školu po dlouhých dvaceti sedmi letech a odchází do
zaslouženého důchodu.

2. ročník Vodohraní
M g r. A l e n a Ku l í š ková

2. ročník vodohraní je za námi. Všichni účastníci přežili, koráby jsou v docích a ceny nejlepším jsou rozdány. Počasí bylo
úžasné, pivo a kofola chlazené, Melcharův guláš jako vždy vynikající.
Legrace a koupání taky bylo, bigbít nad Kacabajkou burácel…
Jen lidí bylo nějak málo. Nicméně ani malá účast diváků soutěžícím konstruktérům, kanoistům i účastníkům ve čtyřboji
nevadila, všichni bojovali o nejlepší výkon.
A výsledky jsou zde.
Mezi 5 netradičními plavidly bylo nezávislou porotou nejlépe
ohodnoceno plavidlo SHM Člověče, nezlob se.
Druhé v pořadí bylo plavidlo RELATIVITY Marcela Garčára, a
třetí A1 Aleše Kulíška. Čtvrtý byl Modrý šíp Jirky Kudělky a pátý
dorazil početný tým MBT Tour de France.
Do rychlostního závodu dvojic na kánoi se přihlásilo rekordních 12 dvojic. Po rozjížďkách ve finálové jízdě zvítězil Cowboy
+ Ďábel nad Janou Mužíkovou s Tomášem Parýzkem, Admirálem s Čerticí a Olym a Pavlou Kolaříkovými.
A v poslední soutěži O dřevěného dědka a babku opět zazářil
Cowboy – Radek Zela před Františkem Hasalíkem a Pepinem
Býmou.
Nejrychlejší babkou se stala Jana Mužíková před Alčou Kulíškovou ml. a Pavlou Adamcovou.
Nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, Obecnímu úřadu za pomoc a podporu, paní Lence Hašové za sponzorské
dary a doufat, že ve třetím ročníku – opět poslední prázdninovou sobotu bude soutěžit více plavidel a přijde je podpořit
ještě více diváků.

Sokolská cvičení
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

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice zahájí od října 2015
opět svá pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ. Přesný rozpis jednotlivých cvičení bude zveřejněn ve skřínce Sokola na rozcestí
a na webových stránkách obce.

Novinky i stálice v nabídce aktivit
pro děti a rodiče v Provázku
Radka Filip í ková , ve d o u c í R C Prová ze k

Rodinné centrum Provázek zahajuje další pololetí a připravuje pro rodiče a děti od těch v bříšku až do mladšího školního
věku spoustu novinek, včetně navázání partnerství s provozovatelem Hotelu Praha.
V Provázku se finišuje s přípravou nabídky aktivit pro rodiče
s malými dětmi, nastávající rodiče a malé děti z Novojičínska.
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Nabídka je opět pestrá a zahrnuje i novinky především pro
mladší školáky. Děti se mohou těšit například na přírodovědně
zaměřený „bádácí“ kroužek Vědátor, tanečně zaměřený kroužek pro slečny Tancuj!, nebo na žádaný Parkour - pohybový
trénink, který děti učí zábavně překonávat překážky v městském i přírodním terénu. Nově je v nabídce zařazena i Jóga pro
hyperaktivní děti. Nebudou chybět oblíbené kroužky zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj, jako jsou Míčovky, Gymnastické hrátky či Jóga pro děti. Pro hudebně zaměřené děti
a rodiče pak Flétnička a Yamaha pro děti. Znovu se otevírá i
hravá dětská angličtina.
Nejmenším dětem a jejich rodičům se lektorky Provázku rády
věnují ve společném kroužku Klubko zaměřeném na všeobecný rozvoj dítěte, a to již od 2 měsíců věku do tří let. Novinkou
je pak Zelené Klubko. Děti od 18 - ti měsíců budou s rodiči a
lektorkami trávit co nejvíce času venku a budou se věnovat
různým aktivitám, které budou zaměřeny na posílení vztahu
dětí i rodičů k přírodě a jejím zdrojům a budou mimo jiné vycházet i z myšlenek Montessori pedagogiky.
A co dospělí členové rodiny? Pro budoucí rodiče je samozřejmostí zařazení předporodní přípravy, gravidjógy a cvičení pro
těhotné. Ti co už děti mají, se mohou těšit na Kurz efektivního rodičovství nebo na kurzy Montessori domů nebo mohou
chodit do centra pravidelně cvičit. Pro dospělé všech generací
budou otevřena dvě cvičení proti bolestem zad vedené fyzioterapeuty, dále pak Pilates či Fitness cvičení pro ženy. Novinkou je otevření cvičení pro seniory.
Zábavné jednorázové akce pro celou rodinu bude Provázek
od podzimu směřovat do centra města. Provozovatel Hotelu
Praha - Wellness hotel Abácie NJ a Proficio o.s., jakožto provozovatel RC Provázek uzavřeli partnerskou dohodu na základě
které společně připravují atraktivní dětský koutek, který bude
denně otevřen malým hostům kavárny ke hře, ale bude uzpůsoben také pro pořádání rodinných zábavných akcí, divadélek,
workshopů včetně kurzů vaření pro rodiče.
V Novém Jičíně se tedy rodiče a děti rozhodně nudit nebudou.

Podpůrné služby pro rodiče
hyperaktivních dětí a autistických
dětí v Novém Jičíně
Ra d ka Fi l i p í ková , ve d o u c í R C Prová ze k

Na rodiny dětí s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním jsou
kladeny velmi vysoké nároky. Rodiče se potýkají s projevy
zdravotního znevýhodnění, denně řeší jak postupovat v různých situacích, jak dítě vychovávat, jak mu pomoci, jak se vypořádat s tlaky okolí. To vše ovlivňuje pohodu rodiny a může
navozovat stres i depresi. Rodičovský stres i nedostatek času
na odpočinek představují zásadní překážky pro rozvoj manželského i rodinného života, vztahů rodičů se svým okolím a
především překážky pro rozvoj znevýhodněného dítěte v domácím prostředí. Kde ale hledat pomoc?
Poruchy autistického spektra patří mezi nejzávažnější vrozené poruchy dětského mentálního vývoje. Narušení vývoje dětí
je hlavně v oblasti navazování vztahů, komunikace a představivosti. Tato porucha navíc dítěti neumožňuje do plné míry porozumět tomu, co vidí, slyší nebo v každodenním životě prožívá. Projevy poruchy můžou být různé stejně jako tíže poruchy.
Léčba autismu není možná.
Lehčí poruchu představuje vývojoví porucha u dětí charakteristická nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Děti jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v
míře, která není přiměřená jejich mentálnímu věku a pohlaví. V obou případech potřebují děti nejen podporu ve formě
www.hodslavice.cz

pedagogických a sociálních služeb i zdravotní péče, ale především podporu svého nejbližšího okolí doma. Kde ale mají
hledat podporu samotní rodiče?
V okrese Nový Jičín nabízí v tomto roce podporu Rodinném
centru Provázek. Spolek Proficio, o.s., který centrum provozuje
zpracoval na základě podnětu z pracovní skupiny pro rodinu
v rámci Komunitního plánování sociálních služeb dva projekty,
na něž získal podporu a mohl tak zahájit sérii aktivit a služeb
pro rodiče takto znevýhodněných dětí. Oba projekty ve svých
názvech zdůrazňují, že „v tom nejsou rodiče sami“.
Rodiče se v Provázku mohou zapojit do aktivit nabízejících

psychologickou pomoc, pomoc etopeda, mohou se účastnit
podpůrných rodičovských skupin podporujících jejich soudržnost, i aktivit podporujících jejich dovednosti a znalosti v
oblasti výchovy a vzdělávání znevýhodněných dětí. V rámci
projektu jsou nabízeny i aktivity pro samotné děti.
Projekt pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra byl
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. Projekt pro rodiče hyperaktivních dětí Moravskoslezským krajem. Více informací o obou projektech najdete na
www.rodinne-centrum.cz nebo volejte vedoucí centra Radce
Filipíkové na tel. 725 210 053.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy?

15. září 2015

Kde?

Základní škola Hodslavice

V kolik? od 9.00 do 17.00 h
Program: - prohlédnutí všech prostor školy
- možnost účasti ve výuce
- slavnostní otevření nových učeben

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.
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NAROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA
Rok se s rokem sešel a naše cyklostezka KOLEJE z Nového Jičína
do Hostašovic
oslaví první narozeniny !!!
Pojďte je oslavit společně a to v sobotu 26. září 2015 na narozeninové cyklojízdě. Na odpočívkách bude připraveno překvapení a
na své si přijdou děti i dospělí, cyklisté i bruslaři.
Těšíme se na společné projetí trasy z NJ do Hostašovic.
Další informace najdete na plakátech akce
a webu cyklostezky www.cyklostezka-koleje.cz.
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I N Z E R C E ............................................................................................................

Hledáme komunikativní lidi,
kteří si chtějí řídit svůj čas
a mít nadstandartní příjem.
Využijte nabídky dne otevřených dveří
v České pojišťovně 15.9.2015 v 9,00 hod.
Masarykovo nám. 40, Nový Jičín,
II. poschodí, prostory České pojišťovny.
Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků.
Předběžné rezervace na mob. č. 721 992 993
Fakturační údaje:
Ing. Ivana Šťastná
Dolní Domaslavice č.p. 378
IČ : 70962421
Mob. č. 724 687 482
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Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - zahájení školního roku

Sokolky v Plzni

Vodohraní

Vodohraní

Jako minulý rok i letos se
uskutečnila Soutěž o zlatý
truhlík Hodslavic – soutěž pro
všechny, bez rozdílu věku či
pohlaví. Občané mohli zasílat
své nádherně rozkvetlé truhlíky
do 17.8.2015.
Přitom péče o květiny a nejen je, v letošním velmi horkém
létě, byla obzvlášť náročná. O to
větší nám dělaly radost, když se
košatily a vykvétaly v celé své
kráse.
A jak to dopadlo? Celkem se
zúčastnilo osm soutěžících a
podle získaných hlasů se na
prvním místě umístila paní
Eliška Kovačíková, a to s celkovým počtem 165 hlasů. Na
druhém místě se umístila paní
Radka Ondřejíková s počtem
hlasů 143.
Slavnostní vyhlášení vítězů se
uskutečnilo v sobotu 29.8.2015
na 2. ročníku hodslavského Vodohraní.
Všem soutěžícím děkujeme
za účast v soutěži a občanům
děkujeme za zaslané hlasy.
A co Vy, přidáte se příští rok?
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v září 2015:
50 let Dana Fojtíková • Josef Bartoň
55 let Jaroslav Horák • Vladimír Minář
60 let Pavol Strelec • Stanislav Bartoň
65 let Jan Kocián
75 let Pavel Kudělka
80 let Jiří Matalík
25. výročí uzavření manželství Martina a Tomáš Turanští
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci červenci se narodila Valentýna Ella Šalplachtová a Viktor Procházka, v srpnu se narodili Jan Bartoň, Veronika Burianová a Simona
Palacká.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů
v nastávajícím životě.
ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

Návštěva absolventů ZŠ z roku 1947 na obecním úřadě

Návštěva absolventů ZŠ z roku 1947 na obecním úřadě

ZŠ Hodslavice - zahájení školního roku

ZŠ Hodslavice - zahájení školního roku

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail :
zpravodaj@hodslavice.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

