
Hodslavský ZPRAVODAJ
Květen 2016

Zpráva o činnosti  spolku včelařů
 R u d o l f  J e d l i t s c h ka ,  p ř e d s e d a

Hodnotíme-li rok 2015 byl, to rok velmi složitý s velkými 
ztrátami včelstev, jinak nadprůměrně teplý rok a byla 

dobrá snůšku medu. Po jarní kontrole vzorků výsledky byly 
lepší jak minulá léta.

V  roce 2015 jsme se rozlou-
čili s  přítelem Jiřím Bartoněm 
našim dlouholetým funkcio-
nářem. Kontrola na varroázu 
byla dobrá. Mor včelího plodu 
se objevil jen u jednoho vzorku 
ve Straníku. Naše ZO se sklá-
dá ze 4 obcí. V Hodslavicích je 
21 včelařů s  počtem včelstev 
177, v Bludovicích je 5 včelařů 
s počtem včelstev 38, v Hosta-
šovicích 8 včelařů s  počtem 
včelstev 51 a Straníku 12 vče-
lařů s počtem včelstev 155. Po 
jarních ztrátách, kdy uhynulo 
147 včelstev má naše ZO k 1. 1. 
2016 358 včelstev. Z naší orga-
nizace se odhlásilo 5 včelařů, 
včelstva obnovilo 6 včelařů, 5 
včelařů zůstalo bez včelstev. 
Taky máme v  naší ZO regis-
trované včelaře z  jiných ZO, 
Nový Jičín 2 včelaře, Mořkov 2 
včelaře, Rožnov p/R 1 včelaře 
a Valašské Meziříčí 1 včelaře. 
Naše ZO se nachází v  ochran-
ném pásmu z důvodu moru 
včelího plodu. Stále platí zákaz 
přemisťování včelstev i mezi obvody v ZO, nedovážet bez ve-
terinárního vyšetření včelstva s jiných ZO, které jsou součástí 
ochranných pásem. Každou změnu musí včelař nahlásit ZO. 

Je zapotřebí dodržovat veterinární předpisy. Med se prodával 
v rozmezí 140 -150 Kč. 

Výroční členská schůze se uskutečnila 26.2.2016 v  hasičské 
zbrojnici v  16:00 hod. Účast 
byla z  46 členů 35 členů. Naši 
schůze se zúčastnil předseda 
Okresní organizace př. Segeťa 
Miroslav a jednatelka př. Bu-
čanková M. V  letošním roce 
jsme se rozloučili s  dalším na-
šim členem ze Straníku. V Hod-
slavicích jsme přijali nového 
člena Jiřího Zbořila, který za-
čne v  letošním roce včelařit. 
Přejeme mu hodně dobrých 
výsledků. Letos i v  ostatních 
obcích sousedících s  našimi 
obvody nebyl prokázán žádný 
výskyt nebezpečných včelích 
nákaz. Přichází jaro a práce ko-
lem včel po mírné zimě se zvy-
šuje. Kontroly vzorků letos byly 
nad očekávání velmi dobré. Ale 
stále naši včelaři i občané musí 
byt na pozoru, aby se mor do-
vozem jiných medů nevrátil 
zpět na naše obvody. Snad le-
tošní rok bude úspěšnější než 
roky předešlé. Vyzývám všech-
ny občany, aby si vážili naší pří-
rody, nelikvidovali ve velkém 
množství pylunosné a nektaro-

vé stromy tak, jak se to děje posledních pár let. Zároveň děku-
jeme obecnímu úřadu za podporu našich včelařů a výsadbu 
lip na obnovené obecní cestě na Hůrkách.
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       Obecní úřad Hodslavice                                      a hodslavské spolky pořádají 

Hezkou zábavu
  přejí pořadatelé  

PROGRAM 

DEN OBCE
HODSLAVICE

DEN OBCE
HODSLAVICE

DEN OBCE
HODSLAVICE

 SOBOTA 4. ČERVNA 2016

občerstvení je zajištěno

15.00  zahájení

15.45  Ukázka práce maminek s dětmi v klubu Sluníčko

16.00  Vystoupení HOBA

16.15  Stanley´s Dixie Street Band
18.30  DOCUKU 
od 20.30 k tanci a poslechu skupina KIWI

Hry a soutěže pro děti, tradiční výstava drobného zvířectva 

Nebudou otevřeny památky (možnost prohlídky s výkladem 20.5.) 
(Domek Fr. Palackého,  kostel sv. Ondřeje, Stará škola)

Na parkovišti před obecním domem.
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F. P. 1876 – 2016 
Kulturní program k Palackého výročí

Obec Hodslavice
bude poctìna Vaší úèastí pøi

slavnostním setkání u pøíležitosti

140. výroèí
úmrtí Františka Palackého.

F. P. 1876 – 2016

20. kvìten 2016,
17.30 hodin,

Spoleèenský dùm
v Hodslavicích

Program
Píseò „Pod našima vršíèkama“

Pøednáška „Palackého století“ – 
– univ. prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

Vyhlášení nejlepších písemných prací žákù 
Pamìtní školy Fr. Palackého v Hodslavicích

Koncert komorního orchestru
Pavla Josefa Vejvanovského

Výstava starých kronik a fotografií

 
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Podìkováni za spolupráci
Pamìtní škole Fr. Palackého v Hodslavicích,

Státnímu okresnímu archivu a Muzeu Novojièínska v Novém Jièínì

Vážení návštěvníci vzpomínkového odpoledne, vezměte las-
kavě na vědomí doplňující informace, které nejsou uvedeny 
na základní pozvánce:

od 15 do 17 hodin nabízíme prohlídku rodného domku Fran-
tiška Palackého, národní kulturní památky, a starého dřevěné-
ho kostelíku sv. Ondřeje, zapsaného rovněž v seznamu kultur-
ních památek,

v 17 hodin položíme se starostkou za obec Hodslavice kytici 
květů k Palackého pomníku,

od 16,30 hodin bude otevřen společenský dům, kde si zájem-
ci mohou prohlédnout ve vitrínách instalované staré obecní 
kroniky a na panelech porovnat staré fotografie se současnými 

P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

snímky z Hodslavic (tato krátkodobá výstava bude k vidění i 
v sobotu dopoledne pro účastníky turistického pochodu „Pa-
lackého stezka“), 

v 17,30 hodin začíná hlavní program (viz pozvánka).
Překvapením budou nejen jména žáků – autorů vyhodnoce-

ných písemných prací, ale také tří interpretů úvodní tradiční 
hodslavské lidové písně.

Jste srdečně zváni! Přijďte prosím i s odrostlejšími dětmi uctít 
památku našeho slavného rodáka – osobnosti, která již navždy 
zařadila naši obec mezi významná místa české kulturní histo-
rie.
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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

USNESENÍ z 9. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 28.4.2016

USNESENÍ z 32. zasedání rady obce 
konaného dne 6.4.2016

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

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 nejvýhodnější nabídku v  rámci veřejné zakázky na 

administrátora zadávacího řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby akce 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ nabídku firmy J2V services, 
Rožnov p.R. a pověřuje stavebního technika formální a odbor-
nou kontrolou předložených nabídek, a  pověřuje starostku 
obce jednáním s vítězným uchazečem a předložením výsled-
ků kontroly, jednání a návrhem příkazní smlouvy na další zase-
dání rady obce,

b) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na výkon 
TDI a koordinace BOZP pro stavbu „Vystrojení vrtu HVH2, včet-
ně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ firmy EKO RIA, Bruntál a 
pověřuje stavebního technika formální a odbornou kontrolou 
předložených nabídek a pověřuje starostku obce podepsáním 
příkazní smlouvy s vítězným uchazečem,

c) jako vítěznou nabídku na dodání osvětlovacího stožáru na 
vozidlo jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice CAS 
TERNO od firmy Teleskopické stožáry s.r.o., Chodov a pověřuje 
starostku podpisem objednávky,

d) mediální podporu charitativní akce Fondu pro opuštěné 
a handicapované děti se sídlem v Mořkově „8. setkání postiže-
ných a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olo-
mouckého kraje“ zveřejněním akce v médiích obce,

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní 
přípojce NN v k.ú. Hodslavice ke stavbě „el. přípojka NN v k.ú. 
Hodslavice, p. č. 476/2, Turek“,

f ) finanční dar ve výši 1 000 Kč Škole života, o.p.s., Nový Jičín 
na podporu činnosti Denního stacionáře.

II. Rada obce   j m e n u j e
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového 

řízení veřejné zakázky „Vystrojení vrtu HVH2 včetně úpravny 
vody na VDJ Hodslavice“ ve složení:

Člen Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka Bc. Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik Marie Pavlátová, DiS.

Ing. Milan Váhala Dušan Býma

Ing. Lubomír Novák, projektant Mgr. Alena Kulíšková

Jakub Horáček, TDI Ing. Jaroslav Ježek

III. Rada obce   r u š í
a) zadávací řízení bez výběru vítěze na veřejnou zakázku 

„Hodslavice čp. 161 – stavební úpravy, změna způsobu užívání 
a energetické úspory“ (došla pouze jedna nabídka) a schvaluje 
vypsání nové výzvy s oslovením více uchazečů. Termín podání 
nabídek je 26.4.2016.

IV. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) žádost ing. Jiřího Zbořila o pronájem pozemků p č. 1411 a 

1410/2 k-ú- Hodslavice v majetku Obce Hodslavice a pověřuje 
místostarostu projednáním podmínek nájmu s žadatelem.

V  souladu s  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/9/2016  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce. 
2/9/2016  Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a)schvaluje návrhovou komisi ve složení: Michal Pavelka - 

předseda,  Zdenek Plešek, Ing. Milan Váhala – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martina Holubová, Ing. 

Jaroslav Ježek,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou. 
3/9/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitel-

stva obce.
4/9/2016  Usnesení rady obce č. 30 - 33 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 30, 31, 32, 33.
5/9/2016  Plnění rozpočtu 1-3/2016 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 

2016.
6/9/2016  Rozpočtové opatření č. 1 ZO
schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech  916 150 Kč,
navýšení ve výdajích 916 150 Kč.
 7/9/2016  Rozpočtový výhled 2017-2020 ZO
a) schvaluje rozpočtový výhled 2017-2020.
8/9/2016  Závěrečný účet obce za rok 2015 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2015 – 

souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
9/9/2016  Účetní závěrka obce za rok 2015 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k ro-

zvahovému dni 31.12.2015 a převod hospodářského výsledku 
na účet 432.

10/9/2016  Vodovod – vyúčtování vodného a stočného 
ZO

a) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny pro 
vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 
pro Skupinový vodovod Hodslavice - Straník za kalendářní rok 
2015.

11/9/2016  Kotlíkové dotace – dodatek smlouvy s Moravs-
koslezským krajem ZO

a) schvaluje možnost vyplacení spolufinancovaní kotlíkové 
dotace obcí ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího projektu 
z rozpočtu roku 2017 žadateli, který splnil dotační podmínky 
stanovené ve výzvě r. 2016 a MSK poskytl dotaci až v 2017. 
Potřebné finanční prostředky do stanovené maximální výše 
200  000 Kč poskytnutých dotací ve výzvě r. 2016, budou 
přesunuty do rozpočtu pro rok 2017,

b) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při real-
izaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 
mezi Obcí Hodslavice a  Moravskoslezským krajem ze dne 
18.1.2016, v předloženém znění.

12/9/2016  Diskuze ZO
a) pověřuje starostku obce projednáním na radě svazku Cyk-

lostezka Nový Jičín – Hostašovice instalaci zábran u lesních a 

polních komunikací bránících vjezdu motorových vozidel na 
cyklostezku,

b) bere na vědomí získání dotace z Moravskoslezského kraje 
na projekt „Palackého pamětní knihovna v maximální možné 
výši 300 000 Kč.
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USNESENÍ z 33. zasedání rady obce 
konaného dne 26.4.2016

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

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) podepsání příkazní smlouvy s firmou J2V services s.r.o. Pra-

ha, pobočka Rožnov p.R. na výkon administrace zadávacího 
řízení na vypracování projektové dokumentace stavby „Od-
kanalizování obce Hodslavice“ ve stupni projekt pro stavební 
povolení a projekt pro realizaci stavby 

b) vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
Obecního domu - akce „Hodslavice čp. 161 – stavební úpravy, 
změna způsobu užívání a energetické úspory“ firmou 360 DE-
GREES CONSTRUCT s.r.o., Valašské Meziříčí, dle nabídky,

c) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na stavbu 
„Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavi-
ce“ od firmy KaHa Hranice s. r.o., Hranice, Mlýnská 520 za cenu 
3  298  039 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce uzavřením 
a podepsáním smlouvy s vítězným uchazečem,

d) doplnění dětského hřiště na „Dolním konci“ o lanový prvek 
pro malé děti do 8 let dle nabídky firmy DŘEVOARTIKL Znojmo,

e) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Vo-
dovodní přípojky na pozemku p č. 1768/1 v k. ú. Hodslavice“ se 
stavebníkem p. Ladou Kývalovou, Hodslavice čp. 83,

e) umístění sídla spolku Fotbalový klub Hodslavice na adrese 
Hodslavice čp. 211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hod-
slavice),

f ) umístění sídla spolku Orel jednota Hodslavice na adrese 
Hodslavice čp. 211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hod-
slavice),

g) nájemci fotbalového hřiště a budovy šaten Fotbalovému 
klubu Hodslavice (FK) uzavřít smlouvu o bezúplatném pro-
najmutí části budovy šaten p. Zdeňce Minářové za účelem 
provozování bufetu v  době sportovních akcí pořádaných FK 
Hodslavice.

II. Rada obce   p o v o l u j e
a) základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice 

uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 4. – 5.6.2016 
v prostorách za Obecním domem.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) instalaci nového dětského herního prvku na „Léše“ na mís-

tě původního, nevyhovujícího ČSN, v rámci reklamačního říze-
ní v nejbližší době,

c) žádost p. Jiřího Jurajdy, Nový Jičín (vlastník čp. 316) o pro-
vedení opravy hřbitovní zdi a pověřuje místostarostu Bc. Mar-
tina Reptu provedením opravy,

d) žádost Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z. s. Praha o 
finanční příspěvek na modernizaci BabyBoxu v Ostravě,

e) nabídku právních služeb firmy KVB advokátní kancelář 
s.r.o.,

f ) informaci Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava o správě 
zeleně na pozemní komunikaci č. I/57 a prohlašuje že Obec 
Hodslavice není a nikdy nebyla vlastníkem silniční vegetace 
v průjezdním úseku silnice č. I/57 obcí Hodslavice,

g) výši úplaty 300 Kč/měsíc za vzdělání v Mateřské škole Hod-
slavice od 1.9.2016.

Další jednání rady č. 34:  10.5.2016 v 15.30 hod. na OÚ.

Oznámení o přerušení dodávky  
pitné vody v obci Hodslavice.

Upozorňujeme odběratele pitné vody 
v obci, že z důvodu provádění plánovaných 
oprav vodovodních armatur na vodovod-
ním řadu a souběžně s tím probíhající rea-
lizací výstavby úpravny vody u  vodojemu 
na Bařince, včetně vystrojení a napojení 
nového vrtu, bude v termínu od 11.7.2016 
nejdéle do 15.7.2016 přerušena dodávka 
pitné vody v celé obci. 

Náhradní zásobování vodou bude zajiš-
ťováno cisternami. Rozmístění cisteren 
s pitnou vodou bude upřesněno v dosta-
tečném předstihu.

Sběr železného odpadu
Upozorňujeme občany, že i nadále je možno v prostorách u 

OU odkládat železný odpad. Sběrný kontejner, který sloužil 
k tomuto sběru byl z důvodů častých krádeží  železného šrotu 
z prostor dvoru odstraněn. Železný odpad je možno odkládat 
vedle velkoobjemového kontejneru u vjezdu do dvora OU od-
kud je uschován a následně odvážen do sběrny.

Sběr polystyrénu
Stejně tak je možno odkládat u velkoobjemového kontejne-

ru nepotřebný odpadový polystyrén. Obec uzavřela dohodu 
s firmou Ekocell CZ z Kunína, která následně tento druh odpa-
du zpracovává. Polystyrén je soustřeďován do sběrných pytlů 
a poté odvážen do Kunína.

Sběr nápojového kartonu
Po dohodě se společnosti Sita CZ, která zajišťuje pro naší obec 

svoz tříděného a komunálního odpadu a společností Ekokom, 
která  provádí celorepublikově zpětný odběr obalových ma-
teriálů, jsme  přistoupili i v  naší obci ke sběru komodity ná-
pojový karton. Sběr je prováděn do speciálních pytlů, které si 
mohou všichni občané bezplatně vyzvednout na OU, popřípa-
dě telefonicky či e-mailem objednat a sběrné pytle jim budou 
doručeny do domácností. V případě naplnění pytlů je možno 
tyto vždy v neděli  zavázané odložit na sběrná stanoviště na 
separovaný odpad  rozmístěná po obci. Jejich svoz je prová-
děn v pondělí ráno. V pytlích nesmí být umístěn jiný druh od-
padu než nápojový karton -patří sem krabice od džusů, vína, 
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do 
pytle řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani ná-
pojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin)

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 30.4.2016 proběhl v naší obci svoz velkoobjemové-

ho a nebezpečného odpadu. Opět jsme se potýkali s  tím, že 
občané zde přiváželi odpady, které zde umístěny být nemo-
hou. Jednalo se zejména o stavební suť (musí být odvezena 
samostatně na skládku), skleněné výplně stavebních otvorů - 
sklo je nutno odstranit do sběrných kontejnerů umístěných na 

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  o b ce

Informace o odpadech
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sběrných stanovištích v obci a poté můžou být rámy odevzdá-
ny do objemného odpadu. Značnou část prostoru kontejnerů 
zabral  polystyrén, jenž mohl být odevzdán ve dvoře OU jak je 
uvedeno výše.

Sady tašek na tříděný odpad
Byla podepsána společná smlouva mezi společností Asompo 

Životice, jejimž akcionářem je i naše obec a společností Eko-
kom, k pořízení sad tašek na tříděný odpad, které byly dodány 
na OU. Tyto sady tašek jsou pro občany naší obce zdarma. Taš-
ky mají rozměr 250x250x400mm (š x h x v) včetně grafických 
potisků s  uvedením druhu odpadu na který je taška určena. 
V případě zájmu občanů, kteří tašky ještě nemají, je možno si 
je vyzvednout na OU popřípadě si je můžete objednat telefo-
nicky (556750237) či emailem (obec@hodslavice.cz) a  budou 
Vám doručeny až do domu.

Svozy  komunálního odpadu
Žádáme občany, aby při pravidelných svozech komunálního 

odpadu (vždy ve čtvrtek jednou za 14 dnů), připravili sběrné 
nádoby tak, aby vzdálenost pro nakládku na vozidlo provádě-
jící odvoz byla co nejkratší.  Dále je nutno, aby byly ze sběrných 
nádob odstraněny nalepené známky z minulých let a byla zde 
umístěna pouze známka na rok 2016. Umístění více známek, 
může být důvodem k neprovedení vývozu sběrné nádoby.

V měsíci dubnu 2016 realizovali pracovníci technické správy 
projekt výsadby aleje na Hůrkách. Lokalita výsadby se nachází 
v jižní části katastru obce Hodslavice a jednou stranou nava-
zuje na zástavbu obce, kterou propojuje s polní cestou, jenž 
je využívána pěšími jako přístupová komunikace k vodní ná-
drži Kacabajka. Výsadba byla provedena na pozemcích polní 
komunikace, která je ve vlastnictví obce Hodslavice a v součas-
né době je součástí souvislého lánu trvalých travních porostů. 
Z tohoto důvodu bylo potřeba předmětný úsek komunikace 
geodeticky vytýčit. Cesta může být využívána jako přístupová 
komunikace pro návštěvníky přírody, při vycházkách do neda-
lekého lesa či k přehradě.  Délka oboustranné aleje činní cca 
390 m, výsadba byla provedena po obou stranách polní komu-
nikace s vynecháním  míst pro průjezd zemědělské techniky 
k obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků

   Výsazeno bylo 40 ks  alejových stromů dřeviny lípa srdči-
tá (Tilia cordata) a 30 ks alejových stromů dřeviny dub letní 
(Quercus robur) se sponem výsadby cca 10 m. Provedeno bylo 
jejich ukotvení k dřevěným kůlům o výšce 2m a průměru 8 cm. 
Kmeny stromů jsou opatřeny   ochranou plastovými tubusy 
o výšce 150 cm, proti poškození zvěří. Ze směru od zástavby 
obce byla provedena výsadba stromů dřeviny lípa srdčitá, na 
kterou  navazuje výsadba dubu letního. Po jižní straně byla 
mezi vysazenými stromy provedena výsadba keřů, jenž bude 
jednak chránit pěší proti převládajícím větrům a nebude stínit 

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  o b ce

Výsadba aleje na Hůrkách

výhled do krajiny, zvláště na severovýchod na masív Veřov-
ských vrchů. Keře byly vysázeny ve sponu 1 m, opět s pone-
cháním průjezdu pro zemědělskou techniku. Celkový počet 
keřů 350 ks druhů svída krvavá, brslen evropský, líska obecná, 
hloh obecný, trnka polní, kalina obecná, řešetlák počistivý. Vý-
sadba keřů bude do doby zajištění výsadby na zimní období 
opatřena nátěrem repelenty proti škodám zvěří.

      Provedená výsadba přispěje ke zlepšení přírodních pod-
mínek dané lokality, k  obnově venkovského rázu krajiny, ke 
zlepšení podmínek života rostlinných a živočišných spole-
čenstev a ke zlepšení podmínek pobytu návštěvníků přírody.               
Následnou péči o založenou výsadbu do doby jejího zajištění 
(výměna případně uhynulých sazenic, výměna kůlů apod.)pře-
vezme obec Hodslavice.

Uvedená výsadba byla podpořena 100% dotací z dotačního 
titulu Program péče o krajinu, jenž je financován MŽP ČR.

Již je to dávno, hodně, hodně dávno. Však jako by to bylo vče-
ra. Venku se pomalu stmívá a naše máma se vrací z pole domů. 
Sehnutá pod tíhou trávy, kterou nažala na mezi pro naše dvě 
bílé kozy. Všichni jsme na ni čekávali. My děti, i ty dvě kozy. 
Všichni jsme čekali na večeři, kterou nám s úsměvem dá. Ach, 
jak ta večeře chutnávala! Vonící brambory a vonící mléko a 
k tomu mámin úsměv a klid. Za ten Vám, mámo, děkuji nejvíc.

Nikdy si nestěžovala na tvrdý život. Na bídu, strádání, ba ani 
na nemoc. Byla šťastná, že my rosteme a budeme jí pomáhat. 
A my jsme pomáhali rádi, i když na skotačení zůstávalo času 
méně a méně. Léta ubíhala. A my jsme, jeden za druhým od-
cházeli z našeho domova. Domov se vyprázdnil a všude byla 
válka. Daleko, daleko byl rodný práh, daleko byla uplakaná 
máma.

Všechno šťastně přežila. Víra jí dávala sílu a my jsme se opět 
všichni vrátili zpátky. Avšak srdce mámy muselo se rozšířit. 
Vnoučata také chtěla mít své. Až jednou přišel den, kdy jsme ji 
uložili odpočívat. A já od té chvíle se dívám a hledám ve světě 
její obraz.

M i r o s l a v  M e r e n d a

Pocta naší mámě 
Zamyšlení ke Dni matek

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá u příležitosti 
místní pouti 4. - 5. 6. 2016 XXI místní výstavu drobného zví-
řectva. Výstava se uskuteční v prostorách za Obecním domem. 
Na výstavě budou vystaveni králici, holubi, drůbež hrabavá 
i vodní. Výstava bude přístupna veřejnosti v  sobotu 4. 6. od 
14.00 hod. do 19.00 hod. V neděli 5. 6. od 8. 00 hod do 16.00 
hod. Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných zvířat. 
Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má vstup vol-
ný. Pro děti máme připravenou také jízdu na koni. Přijďte se 
podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech. Na Vaši 
návštěvu se těší chovatelé.

Za  ZO  Č S C H  H o d s l a v i ce  Pe t r  Pa v l í k

Pozvání na výstavu

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Duben v mateřské škole

Boudo, budko aneb Kuřátka v Žerotínském zámku
V úterý 19.5.2016 se třída Kuřátek vydala do Žerotínského 

zámku na program Boudo, budko. Děti si poslechly pohádku, 
poznávaly ptáčky na obrázku i podle zvuků, viděly různé ptačí 
budky. Děti si zahrály pohybovou hru, kdy nosily červíky do 
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hnízda, vymalovaly si ptačí omalovánky a nakonec jsme si i 
společnými silami vyrobili ptačí budku, kterou jsme si odnesli 
do školky a dáme ji pro ptáčky na zahradu.

Plavem jako rybičky, nebojíme se vodičky
V únoru jsme začínali s plaváním a najednou je konec. Deset 

lekcí uteklo doslova jako voda a 20.4 jsme byli na bazéně na-
posledy. Děti se hodně zlepšily. Už se nebojí vody, dokáží po-
nořit oči a skoro všichni i celou hlavičku pod vodu. Učili jsme se 
splývat s deskou i bez ní, vyzkoušeli jsme si plavání ve velkém 
bazénu. Na poslední lekci si děti zahrály vodní pólo a pak na-
stalo očekávané předávání vysvědčení a hlavně zlatých medai-
lí. Všechny děti si za odměnu zasloužily krásnou zlatou medaili, 
která jim bude připomínat, jak se ve školce učily plavat.

Čarodějný rej, do tance se dej
V pátek 29.4. se  to v mateřské škole hemžilo samými čaro-

dějnicemi a čaroději. Na děti totiž čekal Čarodějný den plný 
soutěží, her a zábavy. Děti si vyrobily různé masky a už se ne-
mohly dočkat, až propuknou soutěže. Hod koštětem, házení 
fazolí, strašidelné kuželky, překážková dráha na koštěti, pro-
lézání pavučinou, tanec – to vše si děti vyzkoušely. Na závěr 
dostal každý čaroděj a každá čarodějka své vysvědčení.

M g r.  R e n a t a  Pe r n i c ká

Zprávičky ze školy…

Mc Donald´s Cup starší žáci  - Gabriela Mičková 
V pondělí 4. 4. 2016 odehráli starší žáci na fotbalovém hřiš-

ti ve Frenštátu pod Radhoštěm v  rámci Mc Donald´s Cupu 4 
zápasy s  fotbalovými týmy Tiché, Frenštátu Tyršova, Frenštá-
tu Záhuní a Mořkova. Po prvním vyhraném zápase 4 : 1 se už 
klukům nepodařilo zvítězit a na turnaji se umístili na 4. místě. 
Výborné fotbalové výkony podali Jan Bartoň a Robin Vrána. 
Na všechny výkony hráčů dohlíželi trenéři Libor Kudělka a Petr 
Vyhlídal, kterým patří velké díky za jejich ochotu a obětavost 
klukům věnovat svůj volný čas.

Družstvo hrálo ve složení Jan Bartoň, Simon Kudělka, Robin 
Vrána, Jonáš Mička, Matěj Kudělka, Lukáš Novák, Dalibor Blab-
la, Viktor Vyhlídal, Adam Churavý a v bráně Martin David.

Máme rádi zvířata (FARMA) 
- Prvňáčci a Mgr. Heda Kučerová

Máme rádi zvířata!
Na farmě jsme viděli jehňata,
pobíhala tam i selata.
Krávy vodily telata
a brzy se narodí kůzlata.
Vylíhnou se i kachňata
a počkáme si na kuřata!
5.4.2016 jsme navštívili rodinnou farmu u Kudělků. Moc se 

nám líbilo!
„…ta trička jsou možná lepší než…“ - Alena Kulíšková

Družstvo našich žákyň Vendula Horáková, Natálie Litavská, 
Kateřina Muchová a Eva Franková s  Anetou Indrákovou po-
stoupily z 6. místa do velkého finále. To se konalo v sobotu 9. 
dubna. Jenže Anet nemohla.  Takže osmačky neváhaly a oslo-
vily s žádostí o pomoc v týmu Magdalénu Churavou ze 7. třídy.

A nejen tento tah, ale vzorná příprava a učení se spoustu in-
formací o žirafách, zebrách, hyenkách, počtech slonů a dalších 
a dalších vedly k úžasnému výkonu…

Holky ve velkém finále získaly stejný počet bodů jako druž-
stvo z Wichterlova gymnázia.  O jejich konečném 2. místě roz-
hodlo horší pořadí ze základního kola.  Kluci z gymplu vyhráli 
„návštěvu pavilonů afrických kopytníků a hlazení žiraf“. Hod-
slavjanky vyhrály trička a poukázku na slevu při nákupu v pro-
dejně UAX, (proto ten název v titulku …)

Výsledek je to obrovský. Vždyť za sebou holky nechaly 192 
družstev z celého Moravskoslezského kraje.

Holky! DĚKUJEM!!! 
Řemeslo má zlaté dno - Natálie Litavská
 Dne 13. dubna 2016 jsme  my, žáci 8. třídy,  zavítali do spor-

tovní haly v Kopřivnici, abychom se zúčastnili přehlídky,, Ře-
meslo má zlaté dno´´. Cílem tohoto projektu je znovuobjevení 
tradičních lidových řemesel pomocí aktivit pro širokou veřej-
nost.

Měli jsme možnost si nejen zblízka prohlédnout, ale také od 
studentů a vyučujících, získat potřebné informace o studiu na 
školách s technickým zaměřením.

Viděli jsme praktické ukázky práce nástrojářů, mechaniků, 
truhlářů, instalatérů a mnoha dalších. Stojíme si za tím, že tato 
přehlídka byla opravdu skvělá. Žákům, kteří se chtějí věnovat 
nějakému z těchto povolání, určitě pomohla při jejich rozho-
dování o budoucí profesi. 

Návštěva dopravního hřiště - Petra Pavlíková
Dne 15. dubna jsme se s  dětmi ze školní druži-

ny vydali na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.  
Po příjezdu jsme si dopravní hřiště nejdříve prošli a seznámili 
jsme se s dopravními značkami a bezpečnosti na silnici. Poté 
natěšené a nedočkavé děti vyrazily na kolech, koloběžkách a 
motokárách na silnici řízenou semafory. Počasí nám přálo a 
všichni jsme si návštěvu dopravního hřiště patřičně užili.

Duben, měsíc bezpečnosti…
Tato slova jsme několikrát slyšeli ve vysílání rádia Školík.
Proto jsme se v týdnu od 18. do 21. dubna zaměřili na Do-

pravní výchovu. Žáci od 4. do 9. třídy psali testy z pravidel sil-
ničního provozu a dokazovali své dovednosti v  jízdě na kole 
mezi překážkami.
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Nejezdili jsme jen tak, my jsme soutěžili. Vítězil žák s nejlep-
ším celkovým časem. Za chybu v testu žák získával 5 trestným 
minut a k  nim se přičítal čas v  jízdě zručnosti na dopravním 
hřišti.

Dva nejlepší kluci a holky z každé kategorie vytvoří družstvo, 
které bude v Novém Jičíně reprezentovat naši školu v okrsko-
vém kole.

A kteří byli ti nejšikovnější žáci?
V 1. kategorii 10-12 let:
1.  Janyšková Petra 3:22 Martínek Vojtěch 32:33
2.  Bartoňová Denisa 16:15 Mičulka Josef 28:29
3.  Longinová Tereza 29:28 Býma Marek 32:33
Ve 2. kategorii 13 – 16 let:
1.  Horáková Vendula 16:46 Horák Jan 12:29
2.  Bartoňová Barbora 17:19 Tobola Ondřej             15:36
3.  Indráková Aneta 17:42 Makovic Matúš 15:54         

Každý žák školy v rámci prevence a bezpečnosti dostal reflex-
ní pásek, aby byl na silnici vždy dobře vidět. Pásky jsme získali 
jako dar od obecního úřadu a dopravní policie v Novém Jičíně. 
Děkujeme.                                    Alena Kulíšková, vedoucí DSMC a 
školní metodik prevence 

Street hockey 2016
Velké finále turnaje se konalo ve čtvrtek 21. dubna ve spor-

tovní hale v Ostravě Dubině. Tým naší školy vedený kapitánem 
Pavlem Janyškou spolu s    Honzou Horákem v  útoku, Jiřím 
Dragonem, Jakubem Hutyrou, v obraně, Marek Býma jako stří-
dající hráč a v bráně výborný Ondra Hrdina si toto finále užili. 
V pravé sportovní atmosféře velkého turnaje, kde 64 družstev 
bylo rozlosováno do „pavouka“, si naši kluci nevedli špatně. 
Náš cíl – nenechat se vyřadit v 1. kole, jsme splnili, když tým 
z Bohuňovic porazili 7:2. Ve druhém kole nám los nebyl naklo-
něn a kluci ze ZŠ E. Beneše z Opavy (hokejisté hrající krajský 
přebor) nás přehráli 8:0. Odjížděli jsme domů s mnoha zážitky 
a s předsevzetím, že máme rok na trénink a na to, abychom 
v roce 2017 poměřili své síly znovu a byli úspěšnější.

P.S. měli jsme jeden z nejmladších týmů.

Biologická olympiáda  - Alena Kulíšková 
Nejobtížnější přírodovědná soutěž je za polovinou. Proběhla 

školní kola a z nich 2 nejlepší žáci ze školy postoupili do kola 
okresního. Tam v  kategorii mladších žáků se Daniela Pecho-
vá umístila na pěkném 15. místě. Soutěž si vyzkoušela i Lin-
da Sváčková. Ve startovním poli s 41 žáky byla 28. A ve starší 
kategorii Vendula Horáková z osmé třídy s převahou zví-
tězila a budeme jí držet palce 18. května v krajském kole. 
Aneta Indráková se umístila na pěkném 5. místě a stále čeká, 
zdali stejně jako loni, nebude do kraje také pozvána.

Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci. 
 Návštěva úřadu práce v Novém Jičíně

8. třída i tento školní rok navštívila úřad práce, aby se do-
zvěděli něco více o zaměstnanosti a možnostech pracovního 
uplatnění v našem regionu. Beseda s Mgr. Janou Gerykovou se 
jim velice líbila.

Keramická dílna - Renata Pernická
V pondělí 25.dubna 2016 uspořádala 8. třída jarní tvoření pro 

rodiče a jejich děti.  Výtvarný ateliér se zaplnil……. Maminky 
a  babičky se  ponořily do práce s pálenou keramickou hlínou. 
Sluníčka, zajíčci, květinky a pokladničky poputují do nové ke-
ramické pece, kterou osmáci získali v rámci svého projektu  EX-
TRA TŘÍDA 2016. 

Den Země - Natálie Litavská
 Datum 22. dubna je v kalendáři označen jako Den Země, a 

proto Zemi věnovali páteční den i žáci hodslavské školy spolu 
s učiteli. 

Pěšky se celá škola vydala do přírody okolo nádrže Kacabaja, 
kde měli učitelé připravený program pro 13 družstev. Každý 
pedagog stál u svého stanoviště, která se od sebe lišila obsa-
hem. Například stanoviště paní učitelky Hedy Kučerové bylo 
tematicky velice nápadité. Týkalo se lesní zvěře a paní učitelka 
si pro nás připravila i ukázky kožešin lesních živočichů. 

U pana učitele Viktora Petrskovského jsme si pro změnu vy-
zkoušeli střelbu ze vzduchovky. Pokud celý tým správně vy-
pracoval či odvedl danou činnost, získal indicii pro konečnou 
hádanku, kterou se družstva po zdolání všech 13 stanovišť 
snažila vyřešit. Všem týmům se po chvilce podařilo přijít na 
správnou odpověď. Ta zněla „Karel IV“. Ale přeci jen jeden tým 
byl opravdu nejrychlejší a na 1. místě se umístilo družstvo paní 
učitelky Kateřiny Hubeňákové. Blahopřejeme! 

Počasí nám krásně vyšlo a moc se nám tento den, strávený 
na čerstvém vzduchu, líbil. Děkujeme učitelům za pěkné do-
poledne.

Digitální fotoaparáty pro naše děvčata  
- Mgr. Alena Kulíšková – vedoucí soutěže
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Klub českých turistů, odbor 
Hodslavice, pořádá v  sobotu 
dne 21. května 2016 45. ročník 
turistického pochodu a 5. ročník 
cyklojízdy Palackého stezka.

Připraveny jsou trasy na 15 a 
25 kilometrů pro pěší a 15, 30, 
50 a 100 kilometrová trať pro 
cyklisty (trasy 30,50 a 100 km 
jen pro horská kola). 

Start účastníků je od 7 do 9 
hodin od pomníku Františka Palackého a zápis účastníků v re-
stauraci Na Fojtství v Hodslavicích. 

Cíl 15 kilometrové trasy je v sedle pod Krátkou, kde bude pro 
účastníky pochodu připraveno občerstvení. Cíl 25 kilometrové 
trasy je na Velkém Javorníku. Cíl všech tras určených pro cyklis-
ty je v restauraci Na Fojtství, kde účastníci obdrží pamětní list.

Zveme všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu 
k účasti na našem tradičním pochodu.

Podrobnosti o všech trasách pochodu i cyklojízd naleznete 
na internetových stránkách KČT Hodslavice: kct-hodslavice.cz.

Jak se mohou další domácnosti a firmy z našeho města a 
okolí zapojit do aukcí. 

Aukční společnost e CENTRE připravila pro zjednodušení 
procesů řadu novinek. Jde o vývoj, který usnadňuje domác-
nostem přístup k velmi efektivnímu a levnému nákupu energií 
– k aukcím. Přihlásit se můžete kdykoli. 

Jaké jsou výhody změny dodavatele energií s eCENTRE?

• Předem znáte cenu i dodavatele z aukce.

• Smlouvu s novým dodavatelem uzavíráte jen, pokud s ním 
šetříte a rozhodnete se.

• Veškerý administrativní servis zajistíme za Vás.

• Jsme nezávislá e-Aukční síň. Nejsme v triku žádného z do-
davatelů a v aukci získáváme nejlepší ceny na trhu.

• Služba je pro Vás zcela ZDARMA.
Chcete si energie řešit sami?  Další novinkou je, že se snad-

no můžete stát součástí eCENTRE a zajišťovat si nákup energií 
v aukci v teple svého domu sami a bez zprostředkovatele.

Výsledky.
Výsledky březnové elektronické aukce pro domácnosti z celé 

ČR opět potvrdily sílu tohoto jedinečného nástroje. Průměrné 
úspory v elektrické energie dosáhly na 34,96 % a v zemním 
plynu na neuvěřitelných 42,31 %. Více na www.ecentre.cz. 

Chcete si snížit výdaje na energie? Nerozumíte něčemu, fak-
turaci, aukci, podmínkám, nejste si jisti. Chcete si sami naku-
povat energie v aukci? Kontaktujte OP pro Váš region – poradí 
a pomůže Vám: 

Ing.Karel Kozelský, T.732 355  964, M: karel.kozelsky@
partnerecentre.cz

(Celé znění článku „Aukce na energie v roce 2016“ je umístě-
no na webových stránkách obce www.hodslavice.cz)

Aukce na energie v roce 2016 

O l e g  J a n s k ý,  p ř e d s e d a  KČ T

Palackého stezka 

To je cena, kterou obdrží každá z děvčat v týmu, který poslal 
svou hru do soutěže Ministerstva zemědělství Voda jako po-
volání. Eva Franková, Aneta Indráková a Vendula Horáková se 
svou hrou 60 s v celostátním finále získaly nádherné 2. místo.

Více o celé soutěži najdete na http://eagri.cz/public/web/
mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/vyherci-soute-
ze-voda-jako-povolani.html.

Holky gratulujeme a přejeme mnoho krásných fotografií z 
pěkného dárku.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 5/2016 strana 10



www.hodslavice.czstrana 11

Den Země Den Země

Dopravní hřiště Dopravní hřiště

Fotografie ze života obce - ZŠ Hodslavice

„…ta trička jsou možná lepší než…“ Keramická dílna

Máme rádi zvířata Mc Donald´s Cup
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Miroslav Burda • Jan Býma
Jana Fojtíková • Květa Čípová
Pavel Merenda • Miroslav Frýdl
Miroslav Rýc • Zdeněk Rýdl
Anna Grussmannová • Viliam Sekera
Zdeňka Kudělková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci dubnu se narodila Tereza Svobodová.

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

Matúš Makovic, 8.třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ...

Vítání občánků

MŠ - Čarodějný rej, do tance se dej MŠ - Čarodějný rej, do tance se dej


