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7. přední hl ídka Royal Rangers v Hodslavicích
Lu ká š  S u l o v s k ý

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o činnosti Royal Rangers 

v Hodslavicích, přehledem akcí, které proběhly minulý rok, a 
které se uskuteční v roce 2016. 
Royal Rangers je organizace 
zaměřená na práci s dětmi, po-
stavená na křesťanských princi-
pech. V   Hodslavicích byl Royal 
založen v  roce 1999 pod zášti-
tou Českobratrské církve evan-
gelické. V České republice vzni-
kl v roce 1993. Dnes je na území 
několik tzv. předních hlídek (k 
roku 2016 46), tedy míst, kde RR 
funguje. My jsme dostali číslo 7, 
přesný název je tedy 7. přední 
hlídka Royal Rangers Hodsla-
vice. Každý pátek se tým ve-
doucích snaží pro děti připravit 
kvalitní program. Zaměřujeme 
se na několik oblastí vývoje člo-
věka: fyzický (pohyb, sporty, vy-
cházky, … ), duševní (růst osob-
ností, poznávaní sebe sama, 
překonání svých limitů, …), so-
ciální (tolerovat ostatní, spolu-
práce, slušnost, …) a duchovní. 
Snažíme se dětem zprostředko-
vat základní křesťanské principy 
a seznámit je s Biblí, což vnímá-
me jako velmi důležité v době, 
kdy je tato duchovní stránka u 
člověka opomíjená. Pokud nám 
to počasí jen trochu dovolí, 
chodíme ven, hrajeme hry, bo-
jovky a pořádáme vycházky. To vnímáme jako velmi důležité, 

zvlášť dnes, v době počítačů, virtuálních světů a při vytrvalé 
snaze si vše usnadňovat. V  rámci RR rozlišujeme dvě věkové 
skupiny. Jednak to jsou děti od cca 6 do 10 let – tzv. Greenhor-
ni a starší děti od 10 let – tzv. Trapeři. V obou typech schůzek 

nechybí hry, bojovky, scénky, 
kvízy, rébusy, výšlapy, pečení 
cukroví, pletení tatarů, deskové 
hry, zábava, smích, nové vědo-
mosti a spousta dalších věcí. Je 
velmi těžké shrnout naši činnost 
do několika vět. Mimo schůzky 
připravujeme také jednodenní 
akce a organizujeme víkendové 
pobyty na chatách. Např. výšla-
py na Beskydské vrcholy nebo 
k pramenům zdejších potoků a 
řek a výlety do zajímavých loka-

lit v okolí.
Celoročním vyvrcholením čin-

nosti organizace jsou tradičně 
letní tábory pro děti z  Hodsla-
vic a okolí. Starší děti odjíždějí 
na 14 dní stanovat pod tee-pee 
na naše tábořiště, kde není žád-
ný signál, žádná elektrika, jen 
krásná příroda všude okolo. 
Děti si samy vaří na ohni, sami 
si musí nachystat dřevo na to-
pení do tee-pee, aby jim nebyla 
v noci zima. Musí se naučit, jak 
spolupracovat, aby dostáhli co 
nejlepších výsledků. A taky se 
učí, že příroda nám toho hodně 
dává, ale my ji musíme na oplát-
ku chránit. Téma posledního tá-

bora bylo „přes poušť“ inspirováno biblickým příběhem Mojží-
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še o vyvedení Božího lidu z Egypta. Mladší děti pak mají tábor 
v chatě, kde každý ze sedmi dnů zažívají nějaká dobrodružství 
a také se učí poznávat přírodu kolem sebe. Minulý rok jsme se 
vydali na „cestu kolem světa“. 

Zveme všechny děti, které by chtěly zažít podobné dobro-
družství na tábory, které pořádáme i v  letošním roce. Tábor 
pro mladší děti (od 6 do 10 let) bude probíhat v termínu od 
24. – 30. 7. 2016 na chatě v Kateřinicích. Pro starší děti je při-
praven opět stanový tábor na Podlučené louce u Spálova a to 
v termínu od 31. 7. – 13. 8. 2016. Budeme zároveň rádi, když 
budou děti využívat naše schůzky během školního roku. Více 
informací o schůzkách a táborech naleznete na našich webo-
vých stránkách. Přijďte, budeme se těšit na setkání s Vámi.

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) příkazní smlouvu s  Ing. Lubomírem Novákem – AVONA 

Nový Jičín na výkon autorského dozoru na stavbě „Vystrojení 
vrtu HVH2, včetně úpravny vody VDJ Hodslavice“,

b) příkazní smlouvu č. 92/2016 s Ing. Karlem Trlicou na výkon 
na výkon inženýrské činnosti, konzultační a poradenské čin-
nosti při projekční přípravě stavby „Stavební úpravy domu čp. 
161 Hodslavice“,

c) veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, na realizaci projektu „Palackého pa-
mětní knihovna“ s Moravskoslezským krajem, účelová dotace 
je v maximální výši 21,88% celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů projektu, maximálně do výše 300  000,- 
Kč. 

d) subjekt Fotbalový klub Hodslavice, o. s. k uzavření smlou-
vy o reklamě s firmou ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína 
194,  v roce 2016.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) splnění úkolů z předcházejícího jednání RO a průběžné pl-

nění úkolů předchozích obecních rad,
b) informace a nabídku České pošty, s. p. na provozování služ-

by Pošta Partner ČP s. p. Obcí Hodslavice a předkládá zastupi-

USNESENÍ z 34. zasedání rady obce 
konaného dne 10.5.2016

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

telstvu obce tuto nabídku k projednání na zasedání 23.6.2016, 
dále navrhuje projednat možnosti spolupráce na pracovním 
jednání zastupitelstva obce dne 1.6.2016, 

c) návrh investičních akcí v  rámci projektu tvorby místního 
akčního plánu vzdělávání (MAP) v ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hod-
slavice a navrhuje doplnění plánu o investici na výstavbu nové 
tělocvičny,

d) umístění reklamy (cedulí) na stavební výstavu „STAVÍME A 
BYDLÍME“ na sloupy veřejného osvětlení a ČEZ v období 21.5. 
– 5.6.2016 v počtu 10 ks,

e) nabídku na podporu osvětově výchovné akce Evropské 
policejní asociace (EPA) pro děti.

Pozvání na zasedání ZO
Srdečně zveme na 10. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2016 v 18:00 hodin  

v hasičské zbrojnici.

V měsících únor až duben letoš-
ního roku proběhla rekonstrukce 
prostor technické správy obce 
v budově obecního úřadu. V pro-
storách sociálního zařízení byly 
provedeny nové obklady zdí, po-
ložení nové dlažby a výměna sa-
nitární keramiky. V prostorách díl-
ny a šaten byl snížen a zaizolován 
stropní prostor, provedena nová 
elektroinstalace a nainstalováno 
nové vybavení.  

V prostorách šaten byly umístě-
ny nové šatní skříně pro pracovní-
ky, nové židle a  stůl na tiskopisy 
spolu s  poličkami. V  prostorách 
dílny byly umístěny nové dílen-

ské skříně na materiál, nový pracovní stůl a proveden byl nátěr 
podlahy a instalace protiskluzné podlahové rohože. Všechny 
prostory technické správy byly nově vymalovány.

Zednické práce provedl pan Petr Hasalík, sádrokartonářské 
a zateplovací práce pan Lukáš Kudělka, elektro práce pan To-
máš Holub a instalaci sanitarní techniky a vodo práce provedl 
pan Tomáš Kresta. Všem výše uvedeným včetně pracovníků 
technické správy, na nichž ležela největší část úkolů patří moje 
poděkování.

Rekonstrukce prostor technické 
správy obce

B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je po-
třeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, 
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský 
průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 

k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s 
dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 

Jak je to s cestovními doklady  
pro děti?

M g r.  J a n a  V i l d u m e t z o vá ,  n á m ě s t k y n ě  m i n i s t ra  v n i t ra
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vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestov-
ním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim 
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zá-
sadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 
Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých ze-
mích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zá-
jmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost ces-
tovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také 
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Nor-
ska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kte-
rému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozší-
řenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, 
není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte 
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný 
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhů-
ta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplat-
něn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na 
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporu-

čujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu dané-
ho státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s 
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou mini-
mální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich 
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná mi-
nimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová po-
vinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, po-
případě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území 
– informace na cesty“.

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Květen v mateřské škole

NÁŠ PÁTEČNÍ VÝLET - Mgr. Petra Musilová
Protože na pátek 6.5. hlásili hezké počasí, rozhodli jsme se, 

že si s dětmi uděláme malý výlet. A tak v pátek ráno vyrazily 
třídy Veverek a Kuřátek na autobus, který nás dovezl do Hosta-
šovic. Pod dohledem pánů policistů, kteří nám zastavili dopra-
vu, jsme přešli na nádraží Hostašovice. Posvačili jsme, podívali 
jsme se na projíždějící vlak a pan výpravčí byl tak hodný, že 
nám ukázal, jak kontroluje vlaky. Pak už jsme se vydali na ces-
tu. Děti z Kuřátek pomáhaly kamarádům od Veverek a cesta 
lesem nám krásně ubíhala. Na Kacabaji jsme si udělali další 
přestávku. Děti dojedly poslední zbytky dobrot od maminek, 
chvilku si pohrály a pomalu jsme se společně vydali dál na ces-
tu do školky. Všechny děti byly moc šikovné, cestu zvládly na 
jedničku a na konci je čekala zasloužená odměna v podobě 

malé dobroty. Myslím, že všechny děti si tento netradiční den 
užily. Jak by taky ne, když nám celou dobu na cestu krásně sví-
tilo sluníčko...

DEN MATEK V KULTURNÍM DOMĚ - Mgr. Petra Musilová
V neděli 8.5 slavily všechny maminky svůj svátek. Ani my ve 

školce jsme na maminky nezapomněly a společně s dětmi ze 
školy jsme pro maminky připravily vystoupení, které se konalo 
v Kulturním domě. Děti ze školky se předvedly hned v několi-
ka vystoupeních. Zazpívaly několik písní se sborečkem, zahrá-
ly na flétnu a předvedly, co všechno se naučily v dramatickém 
kroužku. Vystoupení se dětem povedlo a všem maminkám se 
určitě líbilo.

JARNÍ BESÍDKY – Mgr. Petra Musilová
Květen byl ve znamení jarních besídek. Každá třída si při-

pravila vystoupení, na jehož závěru děti rozdaly maminkám 
drobné dárečky ke Dni matek. Jako první se v úterý 17.5.2016 
předvedla třída Veverek-děti zpívaly, tančily a přednášely bás-
ničky, při zpěvu využívaly i rytmické nástroje. Na závěr dostaly 
maminky slunečnici z kuchyňské vařečky s fotkou dítěte. Hned 
ve středu 18.5.2016 besídky pokračovaly. Tentokrát se v MŠ se-
šli rodiče dětí ze třídy Berušek. Po programu nastal úkol pro 
maminky. Podle nakresleného portrétu a popisu, který paní 
učitelce děti nadiktovaly, se maminky musely poznávat. Neby-
lo to vždycky jednoduché, ale nakonec se všechny maminky 
poznaly. Kromě svého portrétu dostaly maminky od dětí ještě 
přání. Jako poslední se v  úterý 24.5.2016 konala besídka tří-
dy Kuřátek. Společně jsme se přenesli k moři „na Havaj“, neboť 
celá besídka se nesla v tomto duchu. Maminky dostaly jako dá-
rek „havajskou“ fotku v rámečku zdobeném mušlemi a korálky.

Všechny děti byly na besídkách moc šikovné a my doufáme, 
že rodiče si vystoupení svých dětí užili. 

DEN S POLICIÍ ČR 30.5.2016 – Mgr. Petra Musilová
Až vám budou děti vyprávět, že byl ve školce pan policista, 

nelekejte se. Nikdo nic neprovedl, nikomu se nic nestalo. Pan 
policista nám přišel povykládat o tom, jak policistu poznáme, 
co vše potřebuje ke své práci, co nosí oblečené, řekl nám, jak se 
máme chovat na přechodu pro chodce, nebo když jsme sami 
doma. Ukázal nám, co všechno musí mít policista u sebe, vše 
jsme si mohli prohlédnout a vyzkoušet. Nakonec zjišťoval, jest-
li víme, co uděláme, když venku najdeme něco podezřelého, 
nebo co budeme dělat, když se náhodou ztratíme. A protože 
jsme skoro na všechno odpověděli správně, čekalo na nás za 
odměnu na zahradě policejní auto. Prohlédli jsme si ho, seděli 
jsme uvnitř, viděli jsme blikat majáky, pouštěli jsme sirénu a 
také jsme mluvili do vysílačky. Dopoledne bylo pro děti zají-
mavé a poučné. A kdo ví, třeba se někomu práce policisty tak 
zalíbila, že se jím bude v budoucnu chtít stát také.
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POHÁDKOVÝ LES – Mgr. Petra Musilová
Základní a Mateřská škola Hodslavice pořádala v pátek 27. 5. 

2016 tradiční akci s názvem Pohádkový les. Letos bylo změně-
no místo konání akce, a tak se v pátek odpoledne děti sešly na 
Domoraci, kde pohádková trasa začínala. Společně s rodiči se 

děti vydaly na cestu, v jejímž průběhu potkaly spoustu pohád-
kových postav-Červenou Karkulku, trpaslíky, Čmeldu s Brum-
dou, Večerníčka a další. Za to, že všem pohádkovým postavám 
děti pomohly, dostaly vždy sladkou odměnu. V cíli cesty pak 
čekala poslední sladká dobrota a to perníkové srdce. Čekání 
na start si děti mohly zpříjemnit ve skákacím hradu, dále bylo 
pro děti připraveno malování na obličej, o které se postaraly 
žákyně ZŠ. Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se na pří-
pravě Pohádkového lesa podíleli, a doufáme, že děti si cestu 
pohádkovým lesem užily.

M g r.  A l e n a  Pa l a c ká

Zprávičky ze školy…

2. květen – Jak válčili husité?
V pondělí 2. května si žáci 3. až 9. třídy v  rámci výukového 

programu „Jak válčili husité?“ mohli udělat představu, jak vy-
padal život husitů v 15. století. Dozvěděli se například o jejich 
vojenské taktice, výzbroji, zbraních nebo o vozové hradbě.

4. květen – okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů – Mgr. Alena Kulíšková

Ve středu 4. května se žáci naší školy zúčastnili okrskového 
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti u 
ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Družstvo mladších žáků, Petra Ja-
nyšková, Denisa Bartoňová, Josefa Mičulka a Vojta Martinek, 
se umístilo na pěkném 3. místě. Družstvo starších žáků, Ma-
túš Makovic, Jan Horák, Aneta Indráková a Barbora Bartoňová 
skončilo na 6. místě. Naším nejúspěšnějším závodníkem byl 
Josef Mičulka.
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18. květen – turnaj ve futsalu
Ve středu 18. května uspořádal pan učitel Petrskovský pro 

žáky druhého stupně turnaj ve futsalu (halová obdoba fotba-
lu), který vyhrál tým AC BARCA z 6. třídy.

19. květen – setkání s psychologem a psychoterapeutem 
PhDr. Janem Svobodou

Ve čtvrtek 19. května se ve škole uskutečnila beseda s PhDr. 
Janem Svobodou. Rodiče tak mohli diskutovat o tématech, 
která je zajímají v souvislosti s jejich dětmi, s odborníkem.

20. květen – Rádio Školík
V pátek 20. května si vysíláni Rádia Školík připravili žáci 1. a 2. 

třídy.
25. květen – dopravní hřiště – Mgr. Helena Tisovská
Ve středu 25. května navštívilo II. oddělení školní družiny 

dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Děti byly ohodnoceny 
podle počtu dopravních přestupkům na silnici. Většina dětí 
projela bez přestupků, a tak je čekala sladká odměna a diplom 
„Za jízdu bez přestupků“.

26. květen – „ŠKOLA VOLÁ“ - Mgr. Gabriela Mičková, 
Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová

Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích byl ve čtvrtek 
26. května 2016 ukončen projekt pro předškolní děti „ŠKOLA 
VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se 3 krát sešli s učitelkami 1. stupně 
ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, která rozvíjela u dětí jemnou i 
hrubou motoriku a správné držení tužky, Mgr. Hedou Kučero-
vou, která se zaměřila na rozvoj jazykových a komunikačních 
dovedností a Mgr. Evou Hegarovou, která se věnovala rozvoji 
matematických představ.

Při závěrečném čtvrtém setkání se rodiče mohli inspirovat, 
jak tyto oblasti u svého dítěte dál rozvíjet a tím mu usnadnit 
přechod z mateřské školy do 1. třídy základní školy. Na památ-
ku si děti odnesly DVD s fotkami (viz. web školy), složku se svý-
mi výstupy a sladkým překvapením.

Tak v září nashledanou!      

8. květen – Den matek
Žáci základní a mateřské školy si pod vedením paní učitelek 

připravili ke Dni matek kulturní program plný tance, hudby a 
zpěvu, se kterým vystoupili druhou květnovou neděli, 8. květ-
na, ve společenském domě.

9. květen – sběr papíru
V  pondělí 9. května proběhla tradiční soutěž tříd ve sběru 

papíru. I tentokrát žáci překvapili a vytvořili nový rekord – na-
sbírali 6602 kg (v  záři 2015 bylo nasbíráno cca 6300 kg). Nej-
lepšími sběrači (v  přepočtu na jednoho žáka třídy nasbírali 
neuvěřitelných 84,9 kg) se stali zaslouženě čtvrťáci. Odměnou 
jim byla poukázka na 5 kusů pizzy v restauraci nebo dodávkou 
do školy. Na druhém místě se s 59,4 kg umístili žáci páté třídy 
a na třetím místě žáci sedmé třídy s 58,1 kg. Ti byli odměněni 
sladkou odměnou.

12. květen – okresní kolo Mladého zahrádkáře 
– Mgr. Alena Kulíšková

V letošním roce bylo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář 
velice vyrovnané. Zisk 59 bodů z 60 stačil Vendule Horákové 
ve starší kategorii až na druhé místo. Tak byly vědomosti sou-
těžících vyrovnané. Aneta Indráková byla 3. a Jirka Mičulka 5. 
Eliška Kubíčková ze 4. třídy, coby nejmladší účastnice soutěže, 
bodovala na 11. místě a Zuzka Turková se ztrátou 2 bodů byla 
druhá. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a Vendě 
Horákové budeme držet palce, aby 17. až 19. června v Praze 
v národním finále obhájila loňské prvenství.

13. květen – EDULARP
V pátek 13. května se žáci 7. třídy a 8. třídy zúčastnili výuko-

vého programu Edularp (educational live action role playing 
– hraní rolí na živo)s tématem voda. Cílem bylo pochopit, že 
voda je nezbytnou podmínkou života na Zemi. Během hry 
plnili žáci různé praktické úkoly, jako například filtrovali vodu 
nebo vyráběli vodní mlýn. Zároveň se učili, že vodní zdroje 
uchráníme, jenom když spolu nebudeme soupeřit ale spolu-
pracovat.
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Klub SHM Hodslavice, Obecní úřad Hodslavice, 

FK Hodslavice a farnost Hodslavice 

 

všechny srdečně zvou na 14. ročník 

MEMORIÁLU O. JANA BITTNERA 

v neděli 26. června 2016 
 
 Zahájení v 8:00 hodin mši svatou v katolickém kostele, následuje položení kytice 
a tichá vzpomínka na zesnulé kněze farnosti Hodslavice. 
 
Z dalšího programu: tradiční fotbalový turnaj týmů FK Hodslavice, Staří páni,  
    TJ Dynamo Príbovce a SHM Hodslavice 
    odpoledne soutěže a hry pro děti i dospělé, různé nafukovací 
    i jiné atrakce pro děti, kouzelnické vystoupení, ukázka techniky 
    Policie ČR, vystoupení tanečního kroužku SHM 
    ve večerních hodinách koncert zpěváka a kytaristy Pavla Helana 
    s kapelou (v roce 2013 se stal finalistou soutěže   
    Československo má talent). 
 
 

V sobotu dne 21. 5. 2016 byl hodslavskými  turisty pořádán 
45. ročník turistického pochodu a 5. ročník cyklojízdy Palacké-
ho stezka. Po dvou předchozích ročnících, kdy počasí tomuto 
pochodu vůbec nepřálo, vytáhlo sluníčko do přírody celkem 
463 účastníků.  419 pěších turistů a 44 cykloturistů.  Na nejdel-
ší 25 km trasu pro pěší vedoucí na Velký Javorník se zaregis-
trovalo 114 turistů.  Potěšila nás účast Hodslavjanů, kterých se 
na pochod vydalo 146. Z  Nového Jičína si přišlo projít trasu 50 
turistů, z Mořkova 30, z Hostašovic a Olomouce po 12, z Kop-
řivnice 10. Z ostatních 53 obcí se pak dostavilo od 6 turistů až 
po jednotlivce.  Zaregistrovali se rovněž 2 zahraniční účastníci 
z Německa a Polska. 

     Na jednotlivé etapy cyklistických tras se vydalo 44 cyklistů. 
Na nejdelší 100 km trasu 7 cyklistů, z toho 1 žena. Z Hodslavic 

O l e g  J a n s k ý,  p ř e d s e d a  KČ T,  o d b o r  H o d s l a v i ce

Palackého stezka 2016

Ráda bych tímto poděkovala panu Kubíčkovi, Kašpár-
kovi, Ondřejíkovi, Pospíšilovi, Loučkovi, Petřekovi a 
R. Býmovi, kteří svépomocí zajistili opravu některých 
hracích prvků v areálu MŠ. Jejich pomoci si velice cením, 
neboť za ušetřené finanční prostředky budou zakoupe-
ny dětem v MŠ nové venkovní hrací prvky. 

Věřím, že se i při další výzvě o spolupráci najdou rodiče, 
kteří nás podpoří a v rámci svých možností nám pomo-
hou, neboť spolupráce s  rodiči patří mezi dlouhodobé 
priority naší mateřské i základní školy.

M g r.  M a r t i n a  H o l u b o vá ,  ř e d i t e l ka  š ko l y

Poděkování
se jich vydalo nejvíce 4, z Nového Jičína 2 a z Horní Lhoty 1.  
Na náročnou 50 km trasu vyjelo 15 cyklistů, z toho 2 ženy. 5 
cyklistů přijelo z Nového Jičína, 4 z Hodslavic, 3 z Kopřivnice 
a po jednom z Fulneku, Paskova a Suchdolu nad Odrou. Na 30 
km trať vyjelo 11 příznivců cyklistiky a stejný počet cyklistů se 
vydal na nejkratší 15 km trasu. Tuto absolvovaly 4 děti ve věku 
do 15 let.

    Jako každý rok bylo v sedle pod Krátkou připraveno občer-
stvení. Všichni účastníci za odměnu dostali tatranku a čaj.  Opět 
zachutnala vaječina z 527 vajíček. Na rozdíl od posledních, co 
do účasti srovnatelných ročníků, tentokrát velmi rychle došly 
všechny špekáčky, které jsme do sedla přivezli, a bohužel se na 
některé turisty již nedostalo. Příště přivezeme víc.

    Tomu, že Palackého stezka byla letos po dlouhé době vcel-
ku úspěšná, přispělo krásné počasí, které bylo pro turistiku 
ideální. To ale ovlivnit neumíme. 

    Děkuji všem členům hodslavské turistiky, kteří se na konání 
jednotlivých ročníků Palackého stezky podílejí, a to i v případě, 
že počasí pochodu nepřeje. Bez jejich snahy a píle by se ani 
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O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Hodslavice zažívají radost  
z postupu po 21 letech!

Rok 1995 byl rokem, kdy Hod-
slavský fotbal zažil radost z  po-
stupu naposledy. Mužstvo, jež 
si vybojovalo postup do krajské 
soutěže, trénoval tehdy Svato-
pluk Kudělka. Nyní je rok 2016 
a dlouhých 21 let se čekalo, než 
se opět fotbal v Hodslavicích do-
čkal vytouženého postupu. FK 
Hodslavice v celé sezóně předvá-
děl pohledný a efektivní fotbal. 
Cesta k postupu nebyla nikterak 

za toho nejlepšího počasí stezka konat nemohla. Rádi bychom 
mezi sebou proto přivítali zástupce mladší generace, kteří by 
časem po nás převzali pořádání pochodu. Určitě se ani v  příš-
tích letech neobejdeme bez pomoci ostatních hodslavských 
občanů, kteří nám nezištně pomáhají.

    Děkuji vedení Obce Hodslavice, které nám vždy dle mož-
ností vychází vstříc. Panu Josefu Kramolišovi za jeho čas, který 
pro nás obětoval (dovoz a odvoz věcí a za pomoc v sedle). Panu 
ing. Rostislavu Holáňovi za zapůjčení vlečky, majiteli Parní pe-
kárny Hodslavice panu Luboši Býmovi za chleba, který v sedle 
pod Krátkou tolik chutnal a Jardovi Lacinovi z  Hostašovic za 
jeho sponzorský dar.  V  neposlední řadě patří také dík všem 
Hodslavjanům i ostatním turistům, kteří se pochodu zúčastnili 
a tím nám dodali motivaci a chuť do přípravy dalšího 46. roč-
níku Palackého stezky, na který si vás už nyní dovoluji pozvat.

jednoduchá a bylo potřeba k  ní zvládnout důležitá utkání 
s  velmi silnými a nebezpečnými soupeři. Jedním z  klíčových 
utkání bylo utkání proti Ženklavě, které FK Hodslavice zvlád-
ly a porazili svého soupeře na jeho hřišti 2:4. Následná utkání 
bylo třeba zvládnout, což se také podařilo. Náš největší proná-
sledovatel a konkurent o postup Ženklava ve velmi důležitém 
zápase zaváhal, čímž nám nabídl možnost si již v předposled-
ním kole zajistit mistrovský titul! K němu bylo zapotřebí získat 
minimálně bod v utkání s Mořkovem „B“. Tento cíl se podařilo 
naplnit a utkání skončilo 2:2!  Po závěrečném hvizdu sudího 
mohla naplno propuknout radost a euforie, která za posled-
ní léta Hodslavskému fotbalu chyběla. Za tímto úspěchem je 
práce celého týmu, trenérů, hospodářů a všech lidí, kteří se na 
chodu FK Hodslavice podílejí. 

FK Hodslavice to není jenom mužstvo mužů, ale i dvě žákov-
ská mužstva, která podávají také výborné výkony, a která by 
si zasloužila daleko větší podporu diváků, než se jim dostává. 
Starší žáci pod vedením trenéra Petra Vyhlídala obsadili 3. mís-
to v okresní soutěži starších žáků. Starší přípravka, kterou tré-
nuje Libor Kudělka, bojuje o úžasné 2. místo. FK Hodslavice, by 
mohl mít i družstvo dorostenců, ale zatím se nenašel trenér, 
který by se tohoto úkolu zhostil. 

Jak můžeme sami vidět o fotbal je v našich malebných Hod-
slavicích zájem, všechna naše mužstva naši obec velmi dobře 
reprezentují po celý rok. Proto velmi doufám, že projekt, který 
je zpracován na celkovou rekonstrukci šaten se podaří zreali-
zovat a všem fotbalistům se dostane kvalitního zázemí, které 
zde v Hodslavicích schází.

Dovolte mi, abych zde jménem FK Hodslavice a Vás občanů 
poděkoval panu Josefu Turkovi a Pavlu Kudělkovi, kteří svůj 
volný čas věnují správě hřiště, a bez nich by naše hřiště nebylo 
tak kvalitně posekáno, nalajnováno a nachystáno na jakýkoliv 
domácí zápas. 
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Ve dnech 2. a 3. července 2016 se uskuteční 43. ročník volej-
balového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2016. Občerstvení 
zajištěno. Na vaši účast se těší pořadatelé.

M i r o s l a v  V y h l í d a l

Volejbalový turnaj 

Pe t r  B a r t o ň

Nohejbalový turnaj  
O HODSLAVSKOU HŇÁPU

V  sobotu 9. července 2016 se koná v  areálu sokolského 
hřiště v Hodslavicích 15. ročník nohejbalového turnaje tro-
jic  O hodslavskou hňápu.  

Přihlášky na  603  394  790 nebo elbart@elbart.cz Regis-
trace týmů 8:15/8:45 start 9:00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Startovné -500kč tým. Každý tým může mít čtyři hráče. 
Srdečně vás zveme, přijďte podpořit a fandit.
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Nová kotlíková dotace

Provádíme výměnu starých kotlů  
na tuhá paliva,za plně automatické,dle vyhláš-

ky o ochraně ovzduší.

Cenová nabídka a konzultace zdarma.

Možnost také vyřízení dotace za vás.

Instalatérství
Tomáš Kresta
Hodslavice 191
Tel.608 823 151

Email. krestat@centrum.cz

Prodám lesní pozemek o výměře 13780 m2, k.ú. 
Jičina. Cena dohodou. Tel. 737953295

Nabízíme k prodeji pozemek v k. ú. Kojetín,  
2 807 m2. Cena dohodou. Tel. 737953295

Nabízíme k prodeji lukrativní pozemek v k.ú. 
Kojetín, na vrcholu Svince o velikosti 5 893m2. 
Cena dohodou. Tel. 737953295

Hledám zedníka na cca čtrnáctidenní brigádu 
v obci Hodslavice. 
Zájemce může volat tel. č. 739 365 365 v době 

od 9 - 16 hod. 

Agentura LB ve spolupráci s ZŠ Hodslavice pořádá letní příměstský
tábor s angličtinou pro děti z Hodslavic a okolí

Kdy: 15.- 19.8. 2016, od 8:30- 14:30            
Kde: areál ZŠ Hodslavice

Cena: 1.900 Kč
minimální počet dětí 12

Program:

Pondělí ( Monday) -food and drinks s praktickou ukázkou

Úterý (Tuesday) -my free time and travelling

Středa (Wednesday) -návštěva koupaliště v NJ

Čtvrtek ( Thursday) -my family, my likes and dislikes

Pátek (Friday) -my dreams, my future plans s farewell party pro rodiče

Týden plný angličtiny formou her, soutěží, hraní rolí, plnění konkrétních úkolů, používání jazyka v praxi, a to vše formou přímé
komunikační metody, tzv. direct teaching. Tábor je určen pro děti ve věku 8-13 let. V ceně je strava (dopolední a odpolední

svačinka, oběd, pitný režim), učební materiály a podklady, vstupy a drobné ceny. Tábor bude probíhat v areálu ZŠ Hodslavice. 

Mgr. Lenka Brusová, tel.: +420 737 377 646; kontakt@agenturalb.cz; www. agenturalb.cz 



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Náklad 550 výtisků. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 
750 010, e-mail : zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpra-
vou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145. Uzávěrka 25. den v měsíci.

Pavel Hanzelka • Ivo Štefek
Rostislav Holáň • Zdeňka Pavlíková
Michal Morávek • Marie Ježková
Jarmila Palacká • Marie Bartoňová
Anna Kudělková
25. výročí uzavření manželství Michal a Lenka Pavelkovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci květnu se narodil Matyáš Kramoliš.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě. 

² ² ² ² ²

V měsíci květnu jsme se rozloučili s  paní Boženou Lukášovou 
a panem Františkem Prouskem.

Zuzana Mičulková, 5.třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ...

MŠ Hodslavice

MŠ Hodslavice

ZŠ Hodslavice


