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Hodslavský ZPRAVODAJ
FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

V

ážení spoluobčané, drazí sportovní
přátelé
Úvodník listopadového zpravodaje připadl FK Hodslavice a jak jsem sliboval v předchozím vydání, dozvíte se i více o probíhající rekonstrukci šaten na fotbalovém hřišti, a
také jak si vedou všechna naše tři mužstva.
Dříve, než se budu zabývat aktuálním děním, dovolte mi, abych Vás vzal o pár desítek let zpět do historie.
Dne 4. září 1955 bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště,
muži a ženy z oddílu TJ Sokol
Hodslavice předvedli ukázky
spartakiádních skladeb. Na
tomto hřišti se fotbalová utkání hrají dodnes. V roce 1958 byl
hlavním úkolem Sportovního
klubu Hodslavice vypracovat
projekt šaten na fotbalovém
hřišti. Tento projekt zpracoval
Ing. Vladimír Hromádka a klub
získal dotaci ve výši 20 000 Kčs.
Velkým podílem se na celé realizaci podíleli pánové Miroslav
Plešek a Jaroslav Kudělka, kteří po ukončení aktivní hráčské
kariery působili dlouhá léta
jako funkcionáři Sportovního
klubu. O rok později, tj. 1959 bylo na výstavbě šaten brigádnicky odpracováno 4110 hodin. V roce 1960 byly, až na některé
dodělávky, úspěšně dokončené šatny na fotbalovém hřišti. Od
té doby se vzhled šaten vyprojektovaný Ing. Vladimírem Hromádkou takřka nezměnil. Poslední změna, která se uskutečnila byla v roce 1994, kdy proběhla změna vnitřních prostor, ve
kterých byl umístěn bufet a také zde byla vybetonována terasa
s posezením.
Tím naše malá exkurze do historie končí a teď zpět

do současnosti. Jak jsem sliboval seznámím Vás blíže s probíhající rekonstrukcí na fotbalovém hřišti. Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne
23. 6. 2016 schválilo realizaci investiční akce „Rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti“. Díky tomu bylo vyhlášeno výběrové
řízení, ve kterém uspěla firma Fabriko Morava, s. r. o. z Životic
u Nového Jičína s nabídkou 1 327 750,17 Kč. Celá tato rekonstrukce se týká jak venkovních, tak vnitřních prostor šaten.
Šatny získají novou omítku, nová okna, veškeré zdivo bude
chráněno proti vlhkosti a také se zvýší počet šaten, a to z původních dvou na nové čtyři šatny. Kompletně bude předělána
elektroinstalace, voda a mnoho dalšího. Všem družstvům se
tak dostane kvalitního zázemí,
které jim dlouhá léta chybělo.
V aktuálně probíhající sezóně
se daří všem našim mužstvům.
Všechna utkání se odehrávají na hřištích soupeřů, a tak se
všichni můžeme těšit na velmi
vydatné fotbalové jaro, které
přinese každotýdenní utkání
na domácím hřišti. Mužstvo našich nejmladších, tj. starší přípravky je na třetím místě a bojuje o čelo tabulky, těsně před
koncem podzimní části sezóny
ztrácí na vedoucí mužstvo z Kateřinic pouhých 5. bodů. Starší
žáci jsou ve své kategorii na čtvrtém místě a na první Veřovice
ztrácí již 9 bodů.
Mužstvo mužů navázalo na výborné výkony, které předvádělo v minulé sezóně, a i v této bojuje o čelo tabulky. V současné
době se mužstvo FK Hodslavice nachází na 3. místě se ztrátou
pouhých 2 bodů na první Trojanovice – Bystré. Jak je všeobecně známo, body z venkovních hřišť se vozí velmi těžko, a proto
se můžeme jenom těšit na jarní část, ve které se bude hrát o
příčky nejvyšší a snad se dočkáme i oslav po postupu. Ale do

jarní části sezóny je ještě dlouhá doba, a kus práce je stále před
námi.
Rád bych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří nás podporujete a obzvláště bych rád poděkoval paní starostce Mgr.
Pavle Adamcové, panu Josefu Turkovi a panu Pavlu Kudělkovi,
kteří se ve velké míře zasloužili o to, aby sportovní areál nechátral, ale stal se centrálním místem pro sport v naší krásné
obci.

USNESENÍ z 41. zasedání rady obce
konaného dne 11.10.2016
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. Mar tin Repta, místostarosta

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) dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ev. č. 02502/2016/RRC ze dne
29.6.2016 dle návrhu (prodloužení doby realizace projektu
„Palackého pamětní knihovna“ v rámci programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova MSK 2016),
b) smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení plošného pokrytí
území MSK jednotkami požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů a přijetí dotace ve výši 6 090,-Kč,
c) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 s firmou
FABRIKO MORAVA s.r.o. Životice u Nového Jičína, dle návrhu
(kompletní rekonstrukce střechy fotbalových šaten v Hodslavicích).
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad,
b) informace o postupu prací na tvorbě projektové dokumentace rekonstrukce Obecního domu,
c) Posouzení opravy střechy fotbalových šaten zhotovitelskou firmou a technickým dozorem investora a schvaluje
provedení celkové výměny střešní krytiny jako vícepráci na
stavbě „Rekonstrukce fotbalových šaten Hodslavice“,
d) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obce Hodslavice v roce 2016, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
e) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na „Kotlíkové dotace“ do rozpočtu Moravskoslezského kraje pro žadatele - vlastníky rodinných domů nacházejících se na území obce Hodslavice,
f ) žádost firmy Rušar mosty, s.r.o. Brno o kácení dřevin v rámci stavby „Silnice II/483 – rekonstrukce mostu ev. č. 483/001
přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ a schvaluje vyjádření
k žádosti dle návrhu stavebního technika,
g) oznámení o pochybení – nedodržení termínu ukončení a
realizace akce „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ dle stanovených dotačních podmínek (kolaudační souhlas stavby byl
vydán 6 dnů po termínu ukončení akce),
h) zprávu o činnosti Místní akční skupiny (MAS) Lašsko a vypsání mikroregionů pro spolky, nestátní neziskové organizace
(NNO), členy MAS a obyvatele členských obcí MAS Lašsko,

i) informace o projektu „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Kacabaja“, možnost využití areálu ke sportovně
rekreačním účelům (singltreky, diskgolf ) a pověřuje Mgr. Pavlu
Adamcovou, starostku obce, zjištěním záměrů dalšího provozování areálu šaten a občerstvení u nádrže Kacabaja vlastníkem p. Pleškem,
j) řešení dopravní situace v lokalitě Lécha a pověřuje Bc. Martina Reptu, místostarostu, projednáním úprav dopravního
značení s pravidlem přednosti zprava na dopravním inspektorátu Policie ČR Nový Jičín,
k) možnost zpomalení dopravy na komunikacích v obci
umístěním měřičů rychlosti a pověřuje Bc. Martina Reptu, místostarostu, návrhem řešení pro projednání zastupitelstvem
obce na zasedání dne 15.12.2016.

Provedení ořezových prací
na stromech a keřích
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
žádáme občany- vlastníky parcel na nichž se nacházejí ovocné a okrasné dřeviny, které svými větvemi zasahují do obecních komunikací, aby provedli ořez těchto větví. V zimním období vlivem váhy sněhu tyto větve brání využívání
komunikací při průchodu občanů, znesnadňují a mnohde
znemožňuji provádění zimní údržby komunikací prostředky
obce. V případě zájmu nabízíme provedení ořezových prací
pracovníky obce.
Děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.

Řešení nevhodného parkování
na místních komunikacích
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
znovu důrazně žádáme všechny majitele motorových
vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích, které
nejsou stavebně technicky uzpůsobeny k parkování vozidel
a k parkování využili své pozemky, dvory, průjezdy a pod.
Vzhledem k tomu, že při stáním vozidel nezbývají na komunikaci dva jízdní pruhy o šířce každého min 3 m, dopouští se
tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č.
361/2000 Sb. § 25 odst. 3.
Odstavená vozidla taktéž podstatně znesnadňují případnou
zimní údržbu a dostupnost pro odvoz odpadu a případně
průjezd sanitních vozů, vozidel zásobování, hasičů apod.
Prakticky při každém vývozu komunálních odpadů řešíme
případy, že některým občanům nebyly vyvezeny sběrné nádoby z důvodu toho, že svozová firma do dané lokality nemohla
zajet z důvodu odstaveného vozidla, jenž bránilo průjezdu.
Tam, kde to podmínky umožňují, vyzýváme občany k podání
žádosti na obecní úřad o povolení trvalého stání na veřejných
prostranstvích, dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2011 (výše
poplatku u vozidel do 3,5 t činní 50 Kč /měsíc).
Žádáme všechny spoluobčany, jichž se problematika
parkování na místních komunikacích týká, o spolupráci.

Srdečně zveme na 12. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17:00 hodin v hasičské zbrojnici.
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Poděkování dárci krve
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim velký dík
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale
celé naší společnosti.
Rádi informujeme o dalším dárci krve panu
Karlu Šuderlovi čp. 557 se 160 bezpříspěvkovými odběry, který byl vyznamenán ZLATÝM
KŘÍŽEM I. třídy. Zlatý kříž obdržel 8. října 2016.
Obec Hodslavice děkuje vyznamenanému
a věří, že bude vzorem pro nové dárce.

Průzkum oken
O Ú H o d s l a v i ce

Pracovníci firmy Avekol, spol. s.r.o. se sídlem v Žilině v průběhu měsíce října 2016 provedli v naši obci pro Ředitelství silnic a
dálnic ČR - správa Ostrava v rámci projektu řešení staré hlukové zátěže ve vytypovaných objektech v okolí komunikace I/57
průzkum oken obytných objektů.
Při průzkumech se provádělo změření oken a parapetů
z VNITŘNÍ strany objektu. Obhlídka objektu byla podmínkou
pro zařazení objektu do výměny oken. U oken s nevyhovujícími stavebněakustickými parametry (v případe, že se jedná
o obytné místnosti) bude provedena jejich výměna za plastová protihluková okna s izolačním dvojsklem stávajících rozměrů. Součástí výměnných prací je i začištění ostění. Souhlas
případně nesouhlas s výměnou oken zajišťují pracovníci firmy
Avekol s majiteli objektu.
Finanční náklady na výměnu oken jsou plně hrazeny státem
prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Omezení provozu pošty
O Ú H o d s l a v i ce

Dne 15.11.2016 (úterý) bude pošta Hodslavice od 14:00 do
16:00 hod uzavřena.

EKOKOUTEK
Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Ing. Le n ka Pe i c h l ová , KÚ M S K

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo
na
území
Moravskoslezského
kraje
a
způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou
na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické
zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem,
který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální
látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně
vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré
stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených strostrana 3

mů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy
rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou),
kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny. 1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu
na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který
je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až
leden). Substrát pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný
význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např.
na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta
vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat
primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku v kůře
hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste
jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež se
pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva
nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány
při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou.
Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají
listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi
se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může
jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března) do dubna
rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí
kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů.
Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem
ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší
vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším
způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho
otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi
dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus
alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb
ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák
černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice
lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí
imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a
některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin
z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému
ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů
i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené
dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin
jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili
eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho
včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se
nezabrání jeho dalšímu šíření),
podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
www.hodslavice.cz

Posílání přání Ježíškovi
balónkovou poštou

od 16 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, vystoupení dětí ZŠ
a sváteční slovo

od 17 hodin
Neděle 27. 11. 2016 před obecním úřadem
v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje,
solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí
na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace
k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.

EVANGELICKÝ KOSTEL
Mgr. Lub om í r Če r ve n ka , z a s t a r š ov s t vo

Jednou z dominant obce Hodslavice je evangelický kostel.
Jeho základní kámen byl položen v roce 1813. Stavba se však
protáhla na celých šest let. Důvodem byla skutečnost, že zdejší
obyvatelstvo bylo velmi chudé. Stavělo se pouze tehdy, když
se podařilo shromáždit peníze.
V roce 2019 uplyne 200. výročí od jeho otevření a posvěcení.
Za celou tu dobu bylo provedeno několik oprav, nejvýznamnější v letech 1951-52. A to už je přece jen dávno. Proto staršovstvo rozhodlo a podniká kroky k tomu, aby v příštím roce
proběhly opravy a úpravy interiéru. Následovat by pak měly
práce exteriérové.
Kostel si jistě ke svému výročí zaslouží naši pozornost. Vždyť
nejde o pouhý nehybný monument, o pouhé svědectví minulosti. Dodnes slouží svému původnímu účelu. Shromažďují
se v něm ti, kteří přemýšlí o svém životě a o Bohu, a hledají a
ptají se jak žít, jak se rozhodovat, konají se v něm koncerty,
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besídky, přednášky… Mnozí z Vás i mnozí Vaši předkové zde
byli pokřtěni, konfirmováni, oddáni a samozřejmě odtud byli
i vyprovázeni na poslední cestě. Je tedy naší povinností se o
kostel postarat, aby mohl sloužit i dalším generacím.
Opravy však budou finančně náročné. Proto jsme se rozhodli
uspořádat v závěru letošního roku několik benefičních vystoupení, která by pomohla shromáždit potřebné prostředky. A
k tomu Vás všechny upřímně zveme. Na jedné straně potěšit
se vystoupením pozvaných hostů, na straně druhé podpořit
dílo, které má jistě smysl.
Ø vystoupení mima a jeho hostů z Olomouce
– 13. listopadu 15.00 hod. – Straník – Klub seniorů
Ø koncert zpěvačky a kytaristky Evy Henychové
– 27. listopadu 16.00 hod. – Mořkov
– evangelické modlitebna Mořkov č. 248
Ø varhanní koncert Tomáše Vrány
– 4. prosince 16.00 hod. – kostel v Hodslavicích
Ø koncert Zvonků dobré zprávy (zvonkohra) z Ratiboře
a Kateřinic
– 18. prosince 15.00 hod. - Straník – Klub seniorů

Zájezd klubu důchodců
Praha 23. -24. 10. 2016
M g r. L i b u š e C z y žová

Pří diskusích na relaxačním pobytu v červnu v Rožnově p. R.
padl návrh, aby členové K D uspořádali zájezd do Prahy do divadla, nejlépe do Národního divadla.
Tento nápad vtipně propojila naše předsedkyně a zorganizovala zájezd do Prahy na představení muzikálu Carmen v
Hudebním divadle v Karlíně. V neděli jsme zhlédli odpolední
představení muzikálu s hvězdným obsazením klíčových rolí:
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Wellness víkend pro ženy
Vě ra M i č ková , s t a ro s t ka TJ S o ko l H o d s l a v i ce

Lucií Bílou, Václavem Noid Bártou, Jiřím Kornem, Hankou
Křížkovou, Pavlou Břínkovou a dalšími.
Ubytovali jsme se v centru hl. města v Jindřišské ulici.
Večer po představení jsme si mohli individuálně prohlédnout
okolí Václavského a Staroměstského náměstí a pokochat se
pohledy na osvětlené město.
Druhý den ráno jsme absolvovali komentovanou prohlídku
Národního divadla od základních kamenů, třeba z Radhoště,
až po terasy na střeše s úžasným pohledem na Hrad.
V 11:00 už na nás čekala loď na Vltavě a opět poutavé
vyprávění o budovách a mostech, které jsme během cesty
míjeli.
Krátce po poledni doplnila naše znalosti o hlavním městě
ještě průvodkyně z Prahy.

Ve dnech 30. 9. – 2. 10.2016 se konal již po několikáté relaxační víkend pro ženy, který pořádá Tělocvičná jednota Sokol
Hodslavice.
29 žen si během víkendu mohlo užívat krásného prostředí
hotelu PROSPER na Čeladné. Ke zpestření pobytu si mohly
ženy vybírat z bohatého programu, který byl pro ně připraven.
Ať už to byl aqua aerobic, sauna, bazén, různé druhy cvičení od
Bossu, Port de bras, cvičení s tyčí až po jógu. Někdo zvolil jen
procházky po nádherném okolí Čeladné, ke kterým vybízelo
neuvěřitelně krásné počasí.

Z nádherného prostředí se nikomu nechtělo, a tak jsme si
cestu domů zpříjemnily ještě procházkou na Horečkách. Vše
perfektně zajistila a zorganizovala Dana Kudělková, a za to jí
patří velké díky od všech zúčastněných.

Říjen v mateřské škole
M g r. Pe t ra M u s i l ová

Samozřejmě jsme byli unaveni, ale plni nových dojmů jsme
se vraceli domů.
Za zorganizování zájezdu děkujeme předsedkyni Martě
Jackové a také její vnučce Karolíně, která obětavě pomáhala
při přesunu celé velké skupiny našich členů od autobusu
na ubytování,dále při cestě z ubytování do divadla a zpět. V
přípravné fázi také pomáhali někteří členové výboru.
Podstatný podíl na úspěchu celé akce měl autodopravce
pan Zdeněk Svoboda, který zachránil situaci, když hned zrána
vypověděl službu autobus jiného dopravce.
Zájezd byl nádherý, plný zážitků , i když byl fyzicky náročný;
přece jen už nám není 15 dokonce ani 4* 15.
KD během roku pořádá pravidelné úterky, byli jsme na
relaxačním pobytu v Rožnově p. R., Pořádáme zájezdy do
divadla v Ostravě. 11.11. 2016 pojedeme do Bernartic na
představení tamních ochotníků Malované na skle. Koncem
roku nás čeká závěrečná schůze s občersvením a programem.
Těší nás, že máme několik nových členů a uvítáme rádi další.
OÚ Hodslavice děkujeme za přízeň a finanční podporu.
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V úterý 18.10.2016 se v mateřské škole konal první ročník
Bramboriády. Pro děti bylo připraveno spoustu soutěží, ve
kterých hrály samozřejmě hlavní roli brambory - převážení
brambor v kolečkách, házení do koše, skoky v pytlích, slalom s bramborou na hlavě, navlékání kousků brambor na nit
na motivy pohádky Princeznička na bále. Posledním úkolem
bylo tvoření z brambor dle vlastní fantazie a děti se opravdu
snažily. Vidět jsme tak mohli ježky, skřítky podzimníčky i žirafu. Pochutnat si všichni mohli na výborných bramboráčccích.
Všechny děti, které splnily úkoly, dostaly za odměnu diplom a
malou sladkost. Přestože nám počasí nepřálo a akce se musela
konat uvnitř MŠ, všichni příchozí si odpoledne užili.
Měsíc říjen byl také ve znamení divadelních představení.
Hned dvě divadla zavítala za dětmi do mateřské školy. Prvním
bylo divadélko Leonka s pohádkou Jak se dráček ztratil a druhým bylo divadélko Koloběžka s Houbařskou pohádkou. Obě
podzimní pohádky byly plné písniček, děti si u nich zatancovaly, zapojily se do děje a předsatvení si užily.
V měsíci listopadu nás čeká návštěva „velkého divadla“. S dětmi se totiž chystáme do Beskydského divadla v Novém Jičíně.

www.hodslavice.cz

Rekonstrukce „PLACU“
Milí Hodslavjané,
po prvním setkání a pestré diskuzi (dne 26.10.2016 v hasičárně) nad architektonickými návrhy nové podoby placu jsme dospěli
k rozhodnutí, že nebudeme zatím vybírat konkrétní variantu z předložených návrhů a nejprve zjistíme, co si přeje většina z nás
- zda „Plac“ více ozelenit, či ponechat celou plochu zadlážděnou jako je nyní. Obě možnosti mají mnoho variant a lze je jakkoliv
kombinovat, je pouze na Vás, co budete chtít v centru obce pozměnit.
Plac by nám měl jako dosud sloužit k setkávání, na slavnostní chvíle (silvestr, oslavy F.P.) i malé pietní shromáždění, turistům
k odpočinku a posezení mezi návštěvou místních památek. Jistě Vás napadnou i další možnosti využití…
Proto Vás vyzýváme k výběru z následujících možností:
1. vrátit se k tradiční venkovské návsi – tudíž více zeleně 70% : 30 % dlažba
2. varianta napůl 50:50
3. zůstat u stávajícího stavu, jen vyměnit dlažbu a doplnit zeleň u cesty a v kontejnerech 30 zeleně :70 dlažby.
Hlasovat můžete na webu obce, mailem (obec@hodslavice.cz), SMS ve tvaru PLAC x (x=číslo varianty) na tel. 728 282 494 nebo
anketním lístkem níže.

Dalším krokem bude, na základě výsledků ankety, veřejný výběr varianty, či kombinace variant
návrhů, který proběhne po zasedání ZO v hasičárně ve čtvrtek 15.12.2016 od 18:30 hodin.
Srdečně Vás zveme
Příklad pro variantu 1. - 70% zeleně: 30 % - dlažba

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKETNÍ LÍSTEK - PLAC
1. 70% zeleně: 30 % dlažba 2. 50% zeleně: 50 % dlažba 3. 70 % dlažba : 30% zeleně
…zvolené zakroužkujte a lístek odevzdejte na OÚ
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2016
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Příklad pro variantu 2. - 50% zeleně: 50 % - dlažba

Příklad pro variantu 3. - min. 70 % dlažba : max. 30% zeleně
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Zprávičky ze školy…
M g r. H e d a Ku če rová

Zahájení projektu „Hodina pohybu navíc“
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu Hodina
pohybu navíc podporující pohybové a sportovní aktivity dětí
od 1. do 3. třídy.
Taneční - Vendula Brázdilová
My, deváťáci, už od 22. září navštěvujeme taneční lekce, které
se konají v Kulturním domě v Hodslavicích. Máme za sebou již
5 lekcí a naučili jsme se již WALTZ, ČAČU, MAZURKU, RODINÝ
VALČÍK, FOXTROT, JIVE, VALČÍK a POLKU. Taneční lekce vede
pan Gillar. Moc mu děkujeme za jeho trpělivost a snahu nás
všechny tance naučit. Nižším ročníkům bychom chtěli vzkázat,
že až se budou rozhodovat, jestli se do tanečních přihlásit, tak
neváhejte. Jděte do toho, je to legrace a tancování není vůbec
těžké.
Soutěž tříd ve sběru starého papíru - Mgr. Hana Horáková
Tak máme za sebou další z tradičních sběrů starého papíru. A
opět byl velmi úspěšný! V podzimní soutěži ve sběru starého
papíru jsme nasbírali celkem 6451,5 kg této druhotné suroviny, což je v průměru cca 37, 95 kg na každého žáka školy a
zcela tak naplnili dva kontejnery.
Nejúspěšnějšími třídami byly:
1. místo
žáci 6. třídy (průměrně 61,13 kg na žáka) - třídní uč. Mgr. Viktor Petrskovský
2. místo
žáci 5. třídy (průměrně 59,35 kg na žáka) – třídní uč. Mgr. Gabriela Kmentová

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2016

3. místo
žáci 8. třídy (průměrně 47, 95 kg na žáka) – třídní uč. Mgr.
Pavla Pavelková
A jaké ocenění na žáky čekalo? Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizz pro celou třídu a na ostatní čekala sladká
odměna.
Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Největší dík patří všem rodinným příslušníkům našich
dětí - maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům apod., bez
jejichž pomoci bychom takové množství papíru nenasbírali.
Exkurze do Olomouce - Mgr. Renata Pernická

,,Paní učitelko, objevili jsme se Hodslavskou madonu´´, hlásily nám děti několik minut po návštěvě arcidiecézního muzea.
A měly pravdu. Krásná, dřevěná madona, původně patřící kostelu sv. Ondřeje, se dnes pyšní a vyjímá v tomto unikátním
muzeu, které osmá a devátá třída navštívily ve středu 5. října
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2016. V prosinci 2015 Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo
jako první v České republice prestižní označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Experti ocenili jeho jedinečnost, spočívající v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek
i záměru prezentovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách. Úchvatně na nás zapůsobil Zdíkův palác, kde
roku 1306 byl zavražděn Václav III, poslední muž z rodu Přemyslovců, a tak Přemyslovský rod vymřel po meči. Katedrálu
svatého Václava jsme si již prohlíželi s průvodcem. Její stavba
byla zahájena kolem roku 1100 a dnes patří mezi skvosty středoevropské středověké architektury. Po procházce parkem
jsme zamířili do interaktivního muzea vědy s názvem Pevnost
poznání. V prostoru expozice na děti čekaly logické úkoly, hry
i zapeklité hlavolamy a šifry, které otestovaly jejich vědomosti
a intelekt. Všechny žáky bychom chtěly pochválit za zájem o
naše dějiny a velice slušné chování v prostorách historických
památek.
Coca Cola Cup - Mgr. Viktor Petrskovský
V pátek 7. 10. 2016 za velice chladného počasí se odehrál
kvalifikační zápas Coca cola cupu mezi chlapci ZŠ Hodslavice
a ZŠ Mořkova. Již od prvních minut hry šlo vidět, že pro postup do dalších kol turnaje si dojdou chlapci z Mořkova. Byli si
jistější na míči, lépe se pohybovali, dobře mezi sebou komunikovali. Naši hoši bojovali, snažili se, ale když už přišly šance, trestuhodně je zahazovali. Nedařilo se jim ani v útoku, ani
v obraně. Soupeř naopak většinu svých šancí zužitkoval, a to i
přes výborné zákroky Jirky Dragona. Po poločase, který vyhrál
Mořkov 4:0, bylo již cílem spíše víc neinkasovat a přidat alespoň „čestný úspěch“ v podobě gólu. Nic z toho však nevyšlo.
Dalších pět gólů v naší síti rozhodl o tom, že po výhře 9:0 si
postup zajistila ZŠ Mořkov.

zaměřena jen na teorii. Dětem byly objasněny pojmy chodec
a cyklista, seznámily se se základními dopravními značkami a
s pravidly chování v silničním provozu. 2. část dopravní výchovy čeká děti na jaře, kdy budou plnit 3 úkoly – dopravní test,
jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti za dohledu policisty. Po úspěšném splnění všech úkolů si děti s sebou odnesou
průkaz cyklisty.

FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

FK HODSLAVICE - muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

20. 8.

17:00

FK Hodslavice

: Trojanovice
- Bystré

2:1

3. 9.

16:30

FK Hodslavice

: Bartošovice

3:4

10. 9.

16:00

Bravantice

: FK Hodslavice

1:2

17. 9.

16:00

Petřvald n. M.

: FK Hodslavice

2:4

24. 9.

15:00

Bílov

: FK Hodslavice

4:3p

28. 9.

16:00

TJ Sokol
Hostašovice

:

1:3

2. 10.

15:30

Zbyslavice

: FK Hodslavice

3:5

8. 10.

15:00

Lubina

: FK Hodslavice

0:1p

16. 10.

15:00

Sedlnice

: FK Hodslavice

1:2

22. 10.

14:00

Primus Příbor

: FK Hodslavice

5:3

30. 10.
10:15 TJ Sokol Žilina
*p – penaltový rozstřel

: FK Hodslavice

:

FK Hodslavice

FK HODSLAVICE - starší přípravka
Datum

I přesto našim klukům děkujeme za reprezentaci. Snad se
z chyb i ze hry soupeře poučili a v příštím ročníku do dalších
kol turnaje postoupí.
Divadelní představení
10. 10. navštívili žáci 7. až 9. třídy divadelní přestavení Charleyova teta v Beskydském divadle v Novém Jičíně v nastudování
herců z Těšínského divadla. Z divadelního představení děti odcházely nebývale spokojeny.
Vysílání rádia Školík
Dne 14. 10. proběhlo tradiční vysílání rádia Školík, které roztančilo celou školu hitem Žijeme len raz.
Návštěva dopravního hřiště v Novém Jičíně
- Mgr. Kateřina Hubeňáková
19. 10. navštívili žáci 4. třídy 1. část dopravní výchovy pořádanou Městskou policií Nový Jičín na Základní škole Dlouhá.
Vzhledem k nepříznivému počasí si děti nemohly vyzkoušet
jízdu na dopravním hřišti, takže 1. část dopravní výchovy byla
strana 9

Čas

Domácí

Hosté

4. 9.

10:00

Lubina

: FK Hodslavice

4:10

9. 9.

17:00

Veřovice

: FK Hodslavice

7:7

16. 9.

17:00

Trojanovice I.

: FK Hodslavice

4:13

23. 9.

17:00

Štramberk

: FK Hodslavice

10:4

27. 9.

16:30

Lichnov

: FK Hodslavice

4:8

30. 9.

16:30

Tichá

: FK Hodslavice

2:6

9. 10.

13:00

Rybí

: FK Hodslavice

5:5

14. 10.

16:30

Bystré

: FK Hodslavice

2:7

28. 10.

17:00

Kateřinice

: FK Hodslavice

4:12

4. 11.

16:00

Libhošť

: FK Hodslavice

:

FK HODSLAVICE - starší žáci
Datum

Čas

Domácí

Hosté

4. 9.

10:00

FK Hodslavice

: Bartošovice

10. 9.

14:00

Štramberk

: FK Hodslavice

9:1

18. 9.

10:00

Kateřinice

: FK Hodslavice

0:0

28. 9.

14:00

Trojanovice I.

: FK Hodslavice

:

2.10.

13:30

Tichá

: FK Hodslavice

2:6

9.10

12:45

TJ Sokol Sedlnice

: FK Hodslavice

1:4

15. 10.

10:00

Veřovice

: FK Hodslavice

7:4

zruš.

www.hodslavice.cz

CENY Z AUKCÍ
V KAŽDÉ DOMÁCNOSTI

Zajistit
sisitrvale
nízké
ceny
domácnost
Zajistit
trvale nízké
ceny energií
proenergií
domácnost pro
už jednodušší
být
nemůže.
už
jednodušší
být
nemůže.
Elektronické aukce s eCENTRE k nákupu plynu a elektřiny mají pro domácnosti a firmy od října
novou unikátní službu, která pro Vás vše zjednodušuje.
Nová služba eCENTRE, zajišťuje klientům maximální výhodnost, důvěryhodnost a VIP servis při
Elektronické
aukce s eCENTRE k nákupu plynu a elektřiny
získávání nejlepších cen energií z elektronických aukcí. Klientovi je tak bez jakékoli administrativní
zajištěn nový dodavatel energií.
mají prozátěže
domácnosti
a firmyceny
odz e-aukcí
října
novouservisu
unikátní
Jejím
cílem je zajistit klientům nejvýhodnější
včetně kompletního
spojeného se službu,
změnou dodavatele při MINIMÁLNÍ SOUČINNOSTI KLIENTA. Posláním této služby je přinést ceny
z aukcí
do každé
domácnosti.
Za vše ručí eCENTRE.
která pro
Vás
vše
zjednodušuje.
Nová služba
eCENTRE, zajišťuje klientům maximální výhodJak novou službu využívat? Je to snadné.
1) Nově stačí, když nám zašlete mailem nebo poštou poslední roční vyúčtování. To je
nost, důvěryhodnost
a VIP servis při získávání nejlepších cen
vše.
2) My Vám připravíme Cenové porovnání s cenou platnou v den jeho vystavení a
energií z elektronických
aukcí. Klientovi je tak bez jakékoli adpropočteme úsporu.
3) Bude-li to pro Vás výhodné a o službu budete mít zájem, sjednáme s Vámi
ministrativní
zátěže
zajištěn
novýNicdodavatel
Pověření
k zastupování
včetně Garancí.
tedy neriskujete. energií.
4) Dále už řešíme veškeré kroky spojené se změnou dodavatele za aukční ceny My.
5) Přidejte
k těm, kteří se
do aukcí už zapojili
a šetří na výdajích desetitisíce
ročně.z e-aukcí
Jejím cílem
jesezajistit
klientům
nejvýhodnější
ceny
Kontakt na obchodního partnera eCENTRE pro Vaši obec a region je už třetím rokem stejný.
včetně kompletního
servisu
spojeného
se
změnou
dodavatele
Ing. Karel Kozelský, Sídlo: Libhošť 310, 74257, Libhošť. Mobil: +420 732 355 964
E-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz , www.ecentre.cz
při MINIMÁLNÍ
SOUČINNOSTI KLIENTA. Posláním této služby je
přinést ceny z aukcí do každé domácnosti. Za vše ručí eCENTRE.
Jak novou službu využívat? Je to snadné.
1) Nově stačí, když nám zašlete mailem nebo poštou poslední roční
vyúčtování. To je vše.
2) My Vám připravíme Cenové porovnání s cenou platnou v den jeho
vystavení a propočteme úsporu.
3) Bude-li to pro Vás výhodné a o službu budete mít zájem, sjednáme
s Vámi
Pověření k zastupování včetně Garancí. Nic tedy neriskujete.
4) Dále už řešíme veškeré kroky spojené se změnou dodavatele za
aukční ceny My.
5) Přidejte se k těm, kteří se do aukcí už zapojili a šetří na výdajích
desetitisíce ročně.

Kontakt na obchodního partnera eCENTRE pro Vaši obec a
region je už třetím rokem stejný.
Ing. Karel Kozelský, Sídlo: Libhošť 310, 74257, Libhošť. Mobil: +420 732 355 964, E-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz , www.ecentre.cz

KOMINICTVÍ u PETRA
Provádím čištění a kontroly spalinových cest na pevné, plynné a kapalné paliva dle nové vyhlášky
č. 34/2016 Sb.
Odborné poradenství, čištění kotlů na pevná paliva.
Přímo na místě u zákazníka je vystavená zpráva o provedené kontrole s dobou platnosti 1. rok ode
dne vystavení.
Nově nabízím dodávky montáž a revize elektronických zabezpečovacích systému:
* Hlásiče požárů a kouře,
* Detektory oxidu uhelnatého (CO),
Pro rodinné domy, bytové domy, školy, úřady, restaurace, obchody, soukromé firmy, výrobní haly,
skladové prostory aj.
Zabezpečovací systém Vás včas a bezpečně upozorní na vznikající možné nebezpečí. Chrání tak
nejen Vaše zdraví, ale i Váš majetek.
Na vybrané hlásiče a detektory je garantována 10letá záruka.
Objednávky na kominické služby a zabezpečovací systémy na

tel: čísle 737 781 334 Melichar Petr,
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Helena Pobořilová • Svatopluk Kudělka
Zdeněk Plešek • Zdeněk Turek • Jan Franek
Jarmila Krestová • Jan Toman • Jaroslav Pátek
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci říjnu se narodili Lukáš Adam a Petr Býma.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho
úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci září jsme se rozloučili s paní Marií Horákovou
a s panem Ing. Vlastimilem Sochou.

Dora Kudělková, 2. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce

MŠ Hodslavice - Berušky

MŠ Hodslavice - Veverky

MŠ Hodslavice - Kuřátka

T.J. Sokol - wellness víkend
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