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Hodslavský ZPRAVODAJ
50 let volejbalu v Hodslavicích

B

M i ro s l a v V y h l í d a l

ylo to na podzim roku 1966, kdy několik děvčat chodilo přeboru I. třídy. Do nové soutěže nastupovalo družstvo s někohrát volejbal do tělocvičny a při tom si řekla, co kdyby- lika novými tvářemi. Byly to odchovankyně z řad dorostenek
chom to zkusily závodně! Nebylo to vůbec jednoduché. Zlí Pavla Sváčková, Jarka Kramolišová, Dáša Kramolišová, Svaťka
jazykové říkali, že je to jen urDokladalová, Jana Frňková z Nočitá sportovní horečka, že už
vého Jičína a Vlasta Honková z
se začínalo několikrát, vždy to
Opavy. Ale ani v této soutěži se
skončilo neslavně. Ale i přes
družstvo žen nezaleklo velkých
tyto potíže se družstvo žen
soupeřů a skončilo ze 14. účastpřihlásilo do okresního přeboníků na 8. místě.
ru. Velkou zásluhu na tom měl
V roce 1968 bylo založeno
Josef Baar, aktivní volejbalista
družstvo mužů a zahájili soutěž.
Kotouče Štramberk, který se do
Trenérem družstva mužů se stal
Hodslavic přiženil a stal se zároJosef Baar. K družstvu žen pak
veň trenérem nově založeného
přešel od družstva dorostenek
družstva. Po dohodě s hasičMiroslav Vyhlídal. Muži začíským sborem se zpevnilo hřiště
nali v nejnižší soutěži, což byla
za dolní požární zbrojnicí, kde
okresní soutěž. Protože v této
se hrály mistrovské zápasy.
soutěži byly čtyři týmy, hrálo se
24. ročník 1997 - hřiště na Kacabaji
První ročník soutěže se hrál na
čtyřkolově. Družstvo mužů se
písčitém povrchu. Družstvo ve složení Hušková Anna, Baarová stalo vítězem této soutěže bez jediné porážky a postoupilo do
Anna, Hromádková Dana, Čípová Dana, Kojetínská Vlasta, Ku- okresního přeboru, kde si opět vedli velice dobře a vítězstvím v
dělková Marta, Palacká Zdeňka
této soutěži si zajistili postup do
a Stanečková Vilma z Nového
krajského přeboru II. třídy, kde
Jičína skončilo na 3. místě. V
se umístili na pěkném 4. místě.
dalším ročníku se povrch hřiště
Poté se však družstvo mužů rozzměnil na antukový, družstvo
padlo. Důvodů bylo hned někosoutěž vyhrálo a postoupilo do
lik. Trenér družstva Josef Baar se
oblastního přeboru II. třídy. Poodstěhoval do Kopřivnice. Hrástupem do oblastního přeboru
či, kteří dojížděli ze Štramberka,
se zvýšila úroveň soutěže, tím i
přestali mít spojení, neboť jak
úroveň družstva žen. Družstvo
říkali, Josef jim dělal taxikáře.
skončilo na 2. místě, což zaruDále tu byli kvalitní hráči, po
čovalo kvalifikaci o postup do
kterých šilhaly okolní oddíly,
krajského přeboru I. třídy. V této
hrající v té době I. národní a II.
kvalifikaci, která se odehrála
ligu. Úspěch družstva mužů nev Novém Bohumíně, děvčata
byl dotažen do vysněných cílů.
obsadila 2. místo, a tím si vy- 33. ročník 2006, druhý zleva: senátor a místopředseda ČVS Ing. Fran- Zde se projevila skutečnost, že
a europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, ředitel
bojovala příslušnost v krajském tišek Kopecký, hejtmanturnaje
nebylo mládežnické družstvo.
Miroslav Vyhlídal.

Tehdejší kádr všech soutěží tvořili: Josef Baar, Josef Kundl, Josef Zajac, Ladislav Kramoliš, Miroslav Kramoliš, Jaroslav Býma,
Bohumil Kramoliš, Miroslav Bartoň, Pavel Hromádka, Ing. Jaromír Turek, Miroslav Vyhlídal, Leoš Nakielný, Ing. Jan Šmajstrla,
Mgr. Jiří Palacký, Josef Kavka, Milan Pernický, Ing. Jiří Zbořil,
Ing. Lubomír Toman, Mgr. Petr Mokroš, Petr Číp, Miroslav Zetek, Václav Kroutil, Ing. František Pavelka, František Mička, Miroslav Rýdel, Radek Vyškovský.

Mistrovské utkání za hasičárnou, zleva: Hromádková Dana, Kojetinská
Vlasta, Stanečková Vilma, Palacká Zdena, Kudělková Marta, Čípová
Dana

Taktéž hráčský kádr žen se v dalším soutěžním ročníku pozměnil. Do družstva během roku přišly z dorostenek Květa
Rýdlová, Ivana Mikulenková z Valašského Meziříčí, Věra Pobočková z Oder, Zdeňka Hruškovská z Kopřivnice, Eva Štveráková z
Valašského Meziříčí a Jana Skřičková z Nového Jičína.
V roce 1971 družstvo žen poprvé hraje soutěž vesnických
družstev. Vítězstvím v okresním a krajském kole se zúčastňuje celostátního finále této soutěže, které se konalo ve známé
volejbalové Mecce, Dřevěnici. A tak jsme měli poprvé možnost
nahlédnout do slavné volejbalové vesničky s 250 obyvateli. O
první vítězství v této soutěži se zasloužily hráčky Dana Vyhlídalová, Dana Čípová, Dáša Kramolišová, Pavla Sváčková, Jarka
Kramolišová, Ivana Mikulenková, Květa Rýdlová a Alena Křižanová. Trenérem družstva byl Miroslav Vyhlídal. Nejlepší hráčkou finále, byla vyhlášena Dana Vyhlídalová. Odměna za vítězství byla veliká – kříšťálový pohár, medaile, diplom a hlavně
desetidenní zájezd do Bulharska v roce 1972.
Družstvo žen nadále úspěšně hraje krajský přebor I. třídy,
stejně tak jak v roce 1972. Úspěch v roce 1972 mají také dorostenky, které postupují do krajského přeboru II. třídy. Největší
událostí roku je však pro děvčata zájezd do Bulharska. 3. září
odjíždí družstvo autobusem do Brna a pak dále vlakem do Bulharska. V Brně se k nám přidali Eva Stýblová, členka ÚV ČSTV
a Jiří Štál, předseda komise masového rozvoje na vesnici ČÚV
ČSTV. První zastávka byla v Ruse, kde na nás čekali naši hostitelé, se kterými jsme odjeli do vesničky Zaved (3 000 obyvatel)
okres Razgrad. V této vesnici děvčata sehrála dva zápasy, oba
úspěšně 3 : 0. Nebyla to nejpříjemnější odměna našim pozorným hostitelům. Naši přátelé nám připravili velmi bohatý program. Dělali jsme zájezdy po okolí, ale také jsme strávili 3 dny u
moře. Navštívili jsme Varnu, Zlaté Písky i moderní architekturu
města Albena. Družstvo žen se celostátní soutěže vesnických
družstev zúčastňovalo i nadále, ale po 8násobném vítězství v
této soutěži, nemohlo dále pokračovat, protože družstvo postoupilo do II. národní ligy a to start v této soutěži nepřipouštěl
(nyní to už neplatí). Ale i tak se řadí družstvo žen TJ Hodslavice
mezi nejúspěšnější družstva v 50. leté historii. Prvních 7 ročníků se pořádalo v Dřevěnici, 8. ročník v Praze, 9. ročník v Brně, od
roku 1976 do roku 1989 se střídali v pořadatelství Hodslavice
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a Čestice (okres Rychnov n. K.). Od roku 1990 se koná Národní
finále v Česticích až doposud. Nejlepšími hráčkami Národního
finále byly taky Ludmila Kramolišová a Pavla Sváčková.
26. dubna 1974 uspořádal volejbalový oddíl 1. ročník turnaje O putovní pohár MNV Hodslavice v kategorii žen. Účast 7.
družstev, vítězí družstvo Zbrojovky Vsetín. 2. a 3.ročník turnaje
v Hodslavicích vyhrává družstvo juniorek ČSSR pod vedením
Vildy Košťála. Rozhodnutím Komise masového rozvoje volejbalového svazu, že jubilejní Národní finále soutěže vesnických
družstev se uskuteční 4.-5. září 1976 v Hodslavicích se vyznačoval rok 1976 rokem maximálního úsilí. Jakmile dovolilo počasí,
začalo se s výstavbou čtvrtého kurtu na stadionu házené. Po
dohodě s ředitelem Základní školy Vladimírem Fátorem, který
se rovněž zapojil do příprav sportovních akcí oddílu, se dohodlo, že rekonstrukcí hřiště za školou vzniknou další čtyři volejbalové kurty. Tato akce byla zadána Okresnímu stavebnímu
podniku v Novém Jičíně. Při výstavbě hřišť, oplocení, zhotovení 8mi napínacích souprav včetně sedaček pro rozhodčí, odpracovali členové oddílu 1.150 brigádnických hodin. Mezi nejaktivnější patřili: Vladimír Merenda, Miroslav Vyhlídal, Ladislav
Kramoliš, Jiří Zbořil, Jaroslav Býma a další. Také družstvo žen
věnovalo mnoho času na výstavbě, i když po celý rok hrálo mistrovskou soutěž. Od čtvrtého ročníku je pořádán turnaj také
pro kategorii mužů. Od vzniku antukové ligy, spolupořadatel
Asociace malých sportů, která je speciální soutěží Mistrovství
ČR na antuce, se nejvíce družstev zúčastnilo v roce 1999 – celkem 94. Protože počet družstev se neustále zvyšoval, postavili
se další tři kurty v prostoru u vodní nádrže Kacabaja.

Začátky volejbalu v Hodslavicích, doprava prostředkem - nákladní
hasičská RN V1, zleva Dokládalová Svaťka, Kudělková Marta, Palacká
Zdena, Stanečková Vilma, Čípová Dana, Hromádková Dana, Kojetinská
Vlasta

Pořadatelé volejbalových turnajů pamatují i na ty nejmladší.
Nejdříve to byl turnaj žáků a žaček pro základní školy „Memoriál Břetislava Poštolky“, který měl 10 ročníků. Od roku 1993 to
byl celostátní volejbalový turnaj žáků a žaček ZŠ „O Palackého knihu moudrosti“. Největší účast na tomto turnaji byla 27
družstev. Od roku 2009 se koná volejbalový turnaj pro kategorii žáků a žaček pod záštitou Českého volejbalového svazu ve
spolupráci s Krajským volejbalovým svazem „Memoriál Josefa
Matějů“. Všechny mládežnické turnaje jsou pořádány ve spolupráci s vedením ZŠ Hodslavice a celým učitelským sborem, za
což jim patří velké poděkování.
Ale pokračujeme s družstvem žen dále. Největšího úspěchu
dosáhlo družstvo žen v roce 1981, kdy postoupilo do II. NL.
Kádr družstva tvořily: Dana Vyhlídalová, Jarmila Kudělková,
Jana Čípová, Ludmila Kramolišová, Gabriela Suchánková, Ivana Kladivová, Květa Čípová, Alena Smutková, Irena Smutková,
Vlaďka Jurajdová, Jarmila Kudělková ml., Jarmila Řeháková a
Růžena Konvičná. Trenérem družstva byl Miroslav Vyhlídal.
Družstvo pokračovalo v dobrých výkonech i v dalším ročníku
II. NL, kterou dokonce vyhrálo a postoupilo do kvalifikace o I.
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NL, která se hrála 16. - 17.10.1982 v Lounech a 22. - 23.10.1982
v Pardubicích. Vítězství v kvalifikačním turnaji získalo družstvo
Slávie Hradec Králové před Rudolfova Huť Dubí, když na 3.
místě scházel družstvu Hodslavic set od postupu. Čtvrtá byla
Univerzita Brno. Družstvo žen hrálo II. NL až do roku 1998. Další
ročník se začal hrát v hale a hodslavské volejbalistky tyto podmínky neměly, proto nemohly pokračovat v soutěži. Dále pak
hrálo družstvo žen okresní přebor a okresní soutěž bez nároku
na postup do vyšší soutěže.
Význam turnajů v „ Moravské Dřevěnici“, jak bývají Hodslavice
nazývány, svědčí účast významných představitelů sportovního a společenského života. Předsedové Českého volejbalového svazu Vladimír Vyoral, František Pěnkava, Anton Šveda, Ing.
Pavel Kučera, Ing. Antonín Lébl, PaedDr. Zdeněk Haník, poslanci parlamentu ČR Ing. Josef Jalůvka, Ing. Pavel Hrnčíř, senátoři
parlamentu ČR Mgr. František Konečný, Ing. Fratišek Kopecký,
hejtman a europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, předseda ONV
Milan Tomančák, přednosta Okresního úřadu Ing. Josef Svoboda a další.
Poděkování patří vedení Obce Hodslavice po celá léta konání
turnajů, Okresnímu, Krajskému a Českému volejbalovému svazu, spolupráci se základní školou, sponzorům Machač – Malokapacitní jatka s.r.o., pivovar ZUBR, České unii sportu a GALA
s.r.o. Význam této sportovně-společenské akce potvrzuje
účast České televize od 3. ročníku a další mediální propagace.
Závěrem je třeba říci, že za uplynulých 50 let hrálo na 60 hráček, 26 hráčů, více jak 60 pořadatelů mimo zapisovatelů a rozhodčích. Těm všem patří srdečné poděkování.
Oslavy 50 let založení volejbalu v Hodslavicích se budou konat 12. listopadu 2016 ve Společenském domě v Hodslavicích
spojenou s výstavou za účasti všech hráčů, hráček a pořadatelů turnajů.

USNESENÍ z 11. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 22.9.2016
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. Mar tin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/11/2016 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva
obce.
2/11/2016 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Kudělka,
DiS.- předseda, Ing. Jaroslav Ježek, Pavel Horák – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alena Kulíšková, Ing.
Milan Váhala,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/11/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce.
4/11/2016 Usnesení rady obce č. 37 - 40 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 37 - 40.
5/11/2016 Plnění rozpočtu 1 - 8/2016 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen
2016.
6/11/2016 Žádost ČCE Hodslavice o finanční dar ZO
a) schvaluje finanční dar ve výši 50 000 Kč Českobratrské církvi evangelické Hodslavice a smlouvu o daru.
7/11/2016 Převody majetku ZO
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a) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1367/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Hodslavice o výměře 230 m2 Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440 za cenu 90 Kč za 1m2,
b) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1367/1 (zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr) v k.ú. Hodslavice o výměře 257 m2 Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440 za cenu 90 Kč za 1m2,
c) schvaluje prodej části pozemku parcela č. 1368 (ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha), v k.ú. Hodslavice o výměře 175 m2 Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440 za
cenu 90 Kč za 1m2, dle přiloženého geodetického vytýčení.
Úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí žadatel Společenství vlastníků pro dům Hodslavice 440,
d) zamítá prodej části pozemku parcela č. 1491/3 (ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace), v k.ú. Hodslavice
o výměře 84 m2 dle přiloženého geodetického vytýčení, ing.
Karlu Melichárkovi za cenu 90 Kč za 1m2,
e) schvaluje prodej pozemku parcela č. 1403/2 (zahrada), v
k.ú. Hodslavice dle kupní smlouvy, o výměře 56 m2 Lesům ČR
s.p. dle znaleckého posudku za cenu 20 Kč za 1m2, celkem za
1120 Kč bez DPH,
f ) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/9 o výměře 332 m2 za cenu 15 Kč
za 1m2 od vlastníka Vladimír Kudělka, Šenov u Nového Jičína,
Družstevní 492,
g) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/5 o výměře 79 m2 za cenu 15,-Kč
za 1m2 od vlastníků SJM: Anna a Ladislav Krutilkovi, Hodslavice
58,
h) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/8 o výměře 411 m2 za cenu 15 Kč
za 1m2 od vlastníka Jaromír Palacký, Hodslavice 192,
i) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/6 o výměře 240 m2 za cenu 15 Kč
za 1m2 od vlastníka Miroslav Turek, Hodslavice 90,
j) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/1 o výměře 1683 m2 za cenu 15
Kč za 1m2 od vlastníků SJM: Anna a Ladislav Krutilkovi, Hodslavice 58,
k) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č.1709/4 o výměře 411 m2 za cenu 15 Kč
za 1m2 od vlastníků: Ing. Milan Kramoliš, Brno – Kohoutovice,
Jírovcova 939/102, Jiří Kramoliš, Hodslavice 27, Hana Pirková,
Hostašovice 220,
l) schvaluje nákup pozemku (ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace) p.č. 1709/3 o výměře 2192 m2 za cenu 15
Kč za 1m2 od vlastníka Vlastimil Rýdel, Hodslavice 39,
m) schvaluje nákup části parcely 1710/1 o velikosti 1 377m2
(orná půda) dle geometrického vytýčení od manželů Věry a Josefa Turkových bytem Hodslavice čp. 51 za cenu 20 Kč za 1m2,
n) schvaluje nákup parcely 1710/59 (orná půda) o velikosti
41m2 dle geometrického plánu č.840-80-2016 od manželů
Anny a Ladislava Krutílkových, bytem Hodslavice čp. 58 za
cenu 80 Kč za 1m2.
8/11/2016 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice za rok 2015 ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice za rok 2015.
9/11/2016 Rozpočtové opatření č. 3 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
b) navýšení v příjmech o 305 000 Kč, navýšení ve výdajích
o 305 000 Kč.
www.hodslavice.cz

10/11/2016 Darovací smlouvy Moravskoslezský kraj ZO
a) schvaluje přijetí daru dle darovacích smluv s Moravskoslezským krajem č. NJ/299/j/2016/Ja, č. NJ/300/j/2016/Ja, č.
NJ/301/j/2016/Ja.

USNESENÍ z 40. zasedání rady obce
konaného dne 22.9.2016
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) poskytnutí daru a darovací smlouvu o poskytnutí daru
ve výši ve výši 15 000 Kč Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, Fakultě stavební na podporu rozvoje školství,
vědy a vzdělání za vypracování architektonických studií rekonstrukce centra obce,
b) poskytnutí daru a darovací smlouvu o poskytnutí daru
ve výši 9 000,- Kč neziskové organizaci Andělé stromu života
pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Msgr. Šrámka 1186/16,
Nový Jičína na zajištění specializované paliativní péče i pro
občany obce Hodslavice a zařazení této služby do podporovaných sociálních služeb v rámci komunitního plánování soc.
služeb,
c) prodloužení nájemní smlouvy platné do 13.10.2016 na
pronájem bytu č.3 v domě č.p. 213 panu P. Huškovi na dobu
neurčitou.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce.
Další jednání rady č. 41: 11.10. 2016 v 15:30 hodin.

Kontrola kotlů podle zákona o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
O Ú H o d s l a v i ce

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do
konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 330 kW příkonu zkontrolován
odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.
Kontakty na odborně způsobilé osoby, které provádějí kontroly, shromažďuje Hospodářská komora ČR a ve spolupráci s
Asociací podniků topenářské techniky je zveřejňuje na svých
internetových stránkách www. aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší
skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a
plné funkčnosti.
Prvotní kontrolu by si měli všichni majitelé kotlů na tuhá
paliva nechat provést již letos do 31.12.2016! Od 1.1.2017 budou totiž povinni předložit tento doklad o kontrole na vyzvání
obecnímu úřadu s rozšířenou působností – pokud tento doklad (včetně označení emisní třídy kotle) nepředloží, hrozí jim
pokuta ve výši až 20 000 Kč.

Klub Sluníčko
Ve ro n i ka H u r tová

Klub Sluníčko se opět v září otevřel pro
další školní rok a tímto zve všechny maminky a děti do 6 let k jeho návštěvě! Herna je otevřena každé úterý od 8 do 11hodin v suterénu ZŠ. Těšíme se na nové členy.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2016

Zprávičky ze školy…
M g r. Eva H e g a rová

Cyklistický kurz
- Mgr. Viktor Petrskovský, Mgr. Kateřina Hubeňáková
Tento rok se naše škola poprvé zorganizovala třídenní cyklistický kurz. Od 12. - 14. září jsme my, žáci 9. třídy, zavítali i s koly,
která byla po dobu těchto tří dnů našimi nejlepšími kamarády,
do cílového místa, kterým bylo koupaliště v Příboře. Ale od začátku. V pondělí jsme se sešli za školou, poté nasedli na kola
a šlápli do pedálů. Pedagogický dozor nám dělali pan učitel
Viktor Petrskovský, se kterým byl cyklokurz ještě více nezapomenutelným, a suprová paní učitelka Kateřina Hubeňáková. A
nejlepší instruktorský dozor pan Oleg Janský, bez kterého by
výlety na kolech nebyly to pravé. Cestou jsme navštívili město Štramberk, vyjeli na Trúbu a potom ještě výš na Bílou horu.
Když jsme vyčerpaní přijeli zpět na koupaliště, čekal nás výborný oběd. Odpoledne jsme si zahráli minigolf s devatenácti
malými drahami a den zakončili táborákem, u něhož jsme se
všichni pobavili a zasmáli.
Druhý den jsme hned ráno vyjeli na turistickou chatu Ondřejník, která byla postavena Klubem českých turistů v roce 1906.
Cestou se zabavili společenskou hrou TABU, kde se po celou
dobu hry nesmí říct slovo, které se na začátku určí. Jelikož jsme
projížděli krajinou v předhůří Beskyd, krátká návštěva města
Hukvaldy se přímo nabízela.
Po tomto namáhavém výletě nás opět čekal vynikající pozdní
oběd. A potom hurá do bazénu, vyzkoušet si aquazorbing a
další vodní aktivity. Večer nás čekala noční prohlídka místního
hřbitova.
Třetí den ráno jsme vyjeli na krátkou ranní projížďku do Mošnova, podívat se na letiště. Odpoledne jsme se rozloučili s
městem Příbor, jenž je v okrese Nový Jičín městem nejstarším
a zároveň rodným slavného lékaře a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
Vrátili jsme se domů všichni spokojení a zdraví něco málo po
páté hodině. Osobně říkám, že tento školní výlet patřil mezi
nejlepší školní akce, které jsme jako žáci absolvovali.
Děkujeme vedení školy a naším zúčastněným pedagogům,
že do toho šli, věřili nám, že kurz zvládneme, a „nebáli se nás“.
Doufám, že i další ročníky budou mít štěstí a něčeho takového
se budou moci zúčastnit. Natálie Litavská
Adaptační kurz 5. třídy - Mgr. Gabriela Kmentová
Jako každý rok byla pátá třída naší školy na adaptačním kurzu. Tři dny jsme strávili v táborové základně Kletné u Suchdola
nad Odrou. Užili jsme si to! Přispělo k tomu slunečné počasí,
díky kterému se aktivity konaly v okolí základny, zkušení lektoři, výborná kuchyně a pozitivní nálada, která na kurzu vládla.
Dívky Katka Pavlíková a Klárka Hubová vymyslely o našem
adaptačním kurzu pěknou báseň:
Adapťák páťáků
Adapťák byl pěkná dřina,
bylo teplo, někdy zima.
Zima ráno veliká,
rozcvička fakt kvalita.
Celé dny se běhalo
a také pěkně funělo.
Aktivity byly super!
Třeba BINGO s Filipem.
ESEMESKA nás moc neohromila,
Ale Terka se moc snažila.
Paní učitelka často fotila,
což pro některé bylo moc prima.
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Jídlo nám moc chutnalo,
Proto jsme si NEdávali málo.
Na pokojích velká sranda,
SNAD BUDEME DOBRÁ PARTA…
Adapťák se všem moc líbil,
byl to super zážitek.
Děkujeme instruktorům
za výborný prožitek.
Výsledky voleb do Školské rady - Mgr. Gabriela Mičková
V úterý 20. 9. 2016 proběhly na plenární schůzi rodičů volby
do Školské rady. Volil se jeden kandidát z řad zákonných zástupců a z 64 hlasů (z toho jeden neplatný) byla opět zvolena
do funkce Mgr. Jitka Kyselá. Tímto děkuji za účast kandidátkám
Dagmar Kudělkové a Petře Mikulcové.
Úspěch Zuzany Turkové na Černé louce v Ostravě
- Mgr. Alena Kulíšková
V pátek 23. září probíhala na výstavišti Černá louka v Ostravě
velká zahrádkářská slavnost Život na zahradě. V rámci této výstavy se konal X. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech a vědomostech.
Po roční přestávce, měla také naše škola své zastoupení.
Žákyně šesté třídy Zuzana Turková se již od prázdnin připravovala. I na dovolené se s babičkou Martou Hlouškovou učila
testy, Doma aranžovaly a společně jsme dolaďovaly testy a zejména poznávačku.
Celé Zuzčino snažení mělo úspěch. Zuzka se v konkurenci 36
dětí ze severní Moravy a také ze Slovenské Čadce umístila na
úžasném 5. místě. Jako jedna z nejmladších účastnic má dobře
nastartováno do dalších ročníků.
Letos jsme jely si celou soutěž okouknout, osahat a měly
jsme jediné očekávání - nebýt poslední. To se nám perfektně
podařilo.
Zuzaně děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho elánu do přípravy v dalších přírodovědných soutěžích.

Vítězství v přespolním běhu - Mgr. Alena Kulíšková
První sportovní soutěží ve školním roce je tradičně přespolní
běh. Okolo 500 žáků ze základních i středních škol měří své síly
na běžeckých tratích na Horečkách.
Soutěží nejen jednotlivci, ale i pětičlenná družstva, kdy se sčítá pořadí závodníků a součet umístění určuje celkové pořadí
družstva. Soutěžilo 22 družstev a naši žáci se vůbec neumístili
špatně.
Mladší děvčata – Petra Janyšková, Tereza Czyžová, Gabriela
Mičková, Anna Kudělková a Zuzka Mičulková se umístila na
výborném 6. místě. Mladší kluci – Pavel Janyška, Jan Horák,
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Jakub Hutyra, Adam Churavý a Vojtěch Martinek byli 10.
Starší dívky – Vendula Horáková, Eliška Pítrová, Diana Bartušková, Meggie Vítková a Natálie Litavská doběhly na 11. místě.
A nejstarší kluci obsadili 16 příčku. Ve velké konkurenci běželi
Lukáš Merenda, Václav a Vojtěch Rýdelovi, Petr Knápek a Jan
Hutyra.
V soutěži jednotlivců jsme měli dokonce dva žáky na BEDNĚ.
Pavel Janyška ze 7. třídy doběhl jako první a stal se okresním přeborníkem pro rok 2016. A v kategorii starších dívek
Vendula Horáková z deváté třídy doběhla na krásném 3.
místě.
Gratulujeme a těšíme se na další sportovní úspěchy.
Pavlovi přejeme hodně vstřelených gólů za tým Baníku Ostrava.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom ještě i touto formou poděkovat panu Olegu Janskému za ochotu a pomoc při realizaci cyklistického
kurzu pro žáky 9. třídy. Svým přístupem a jednáním a vždy
dobrou náladou přispěl k pohodovému a klidnému průběhu celého kurzu. MOC DĚKUJEME!!!
Mgr. Viktor Petrskovský, Mgr. Kateřina Hubeňáková

Běh za poznáním Hodslavic
Vě ra M i č ková

Ve středu 21.9.2016 Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice pořádala již 3. ročník orientačního běhu „ Za poznáním Hodslavic“. Běh je určen těm nejmladším dětem, aby se prostřednictvím sportu a různých vědomostních úkolů blíže seznámili se
svým okolím a prostředím naší obce.
Soutěžilo se v těchto kategoriích:
v Děti do 6 let se svými rodiči
v Mladší žákyně a žáci
v Starší žákyně a žáci
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 22 dětí, ti nejmenší
samozřejmě za doprovodu svých rodičů. Trasu, která vedla od
základní školy k pomníku Fr. Palackého na návsi a zpět, zvládli
všichni, a proto byli také za svou snahu a odvahu odměněni.
Všichni závodníci si to opravdu zasloužili, hlavně ti nejmenší,
kteří odhodlaně vybíhali na trasu i za prudkého deště. Počasí
nám letos moc nepřálo, a tak někteří dobíhali do cíle pořádně
promočení. K čekání na postupně dobíhající závodníky jsme
využili zázemí hřiště ZŠ, kde byl pro malé závodníky připraven
teplý čaj, sladká odměna a někdy potřebné suché oblečení.

pokračování na str. 8

www.hodslavice.cz

Rekonstrukce „PLACU“
Zveme všechny Hodslavjany k rozhodování o nové podobě našeho náměstíčka - „Placu“.
Rozhodněte, prosím, spolu s námi, jak bude centrum obce po rekonstrukci vypadat. Předkládáme Vám nyní 4 varianty z architektonické studie studentů architektury na VŠB, celou studii najdete na webu obce: www.hodslavice.cz/plac.
Další návrhy vytvořil architekt Jakub Červenka a naleznete je tamtéž.

I.

II.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2016
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III.

IV.

PREZENTACE NÁVRHŮ A HLASOVÁNÍ
Studenti nám svoji studii představí a zdůvodní své návrhy na PREZENTACI, která proběhne koncem října.
Termín zveřejníme na webu obce a rozhlasem.
Poté proběhne hlasování o nejlepší návrh. Anketní lístky budou v listopadovém zpravodaji a hlasovat budete moci i na webu
obce.
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Děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci paní učitelce Aleně Kulíškové ze ZŠ, Lukáši Sulovskému za přípravu loga
soutěže, Radimu Holeňovi za fotodokumentaci a samozřejmě
těm členům Sokola, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých
stanovištích.

Starší žákyně a žáci
1. místo Magda Churavá
2. místo Gabriela Mičková(loňská vítězka)
3. místo Natálie Pechová

43. ročník volejbalového turnaje
v Hodslavicích
M i ro s l a v V y h l í d a l

43. ročníku volejbalového turnaje v Hodslavicích, který se
konal 2. - 3. července 2016 se zúčastnilo celkem 39 družstev:
I. tř. muži celkem 10 družstev
1. Sebranka
2. Avangers
3. Špinaví Raminez
4. Bobrovy Koule
II. tř. muži celkem 13 družstev
1. Valmezáci
2. Dřevěnice XYZŽ
3. Metylovice
4. Mortal Komat
Ženy celkem 16 družstev
1. Falešná Forma
2. 7. Samic
3. Jiná Dymenze
4. Našrot Ž „A“
Je třeba poděkovat všem organizátorům včetně rozhodčích,
kteří se postarali po oba dny o zdárný průběh turnaje ke spokojenosti všech účastníků.
Poděkování patří také Obecnímu úřadu Hodslavice, firmám
Machač – Malokapacitní jatka s.r.o., Pivovar ZUBR, Českému
volejbalovému svazu, České unii sportu a GALA a.s.

Umístění v jednotlivých kategoriích:
Děti do 6 let se svými rodiči
1. místo Sára Dohnalová
2. místo Marie Sulovská
3. místo Izabela Jašková
Mladší žákyně a žáci
1. místo Josef Býma(loňský vítěz)
2. místo Dominik Mičulka
3. místo Jiří Zámečník(vloni třetí)

SOKOLSKÁ CVIČENÍ
2016
Kruhový trénink (M i Ž) pondělí 19:00 - 20:00 hod. od 3.10. (Vybíhal)
Starší žákyně

5. – 9. třída

úterý

Ženy zdravotní cvičení úterý
Volejbal
úterý

17:30 - 18:30 hod. od 4.10. (Kulíšková ml.,

Špalková, Vytejčková)

18:30 - 19:30 hod. od 4.10. (Holeňová, Mičková)
19:30 - 21:15 hod. od 4.10. (Ježek)

Mladší žáci, žákyně

středa 15:30 - 16.30 hod. od 5.10. (Hegarová, Šebková)

Rodiče a děti

středa 17:00 - 18:00 hod. od 19.10. (Mičková, Burianová)

Jóga v mateřské škole

středa 19:00 - 20:30 hod. od 5.10. (Sulovská)

Fit Dance - ženy

čtvrtek 19:00 - 20:00 hod. od 6.10. (Burianová)

1. a 2. třída

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2016
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Zpráva o VIII. ročníku Memoriálu
Josefa Matějů
M i ro s l a v V y h l í d a l

Termín: sobota 11. června 2016
Pořadatel: volejbalový oddíl Hodslavice z pověření předsednictva KVS MSK. Ředitel turnaje Miroslav Vyhlídal
Vrchní rozhodčí: Jan Slezák
Turnaje se zúčastnilo
Sedm týmů chlapců: TJ Nový Jičín ABCD, VK Ostrava, VK Kopřivnice a SKV Havířov.
Jedenáct celků dívek: TJ Nový Jičín ABC, KV Tatra Kopřivnice
AB, TJ Sokol Frýdek-Místek, VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí,
Astra Frenštát pod Radhoštěm, TJ Ostrava, TJ Sokol Stará Bělá,
TJ Frenštát pod Radhoštěm.
Hrací systém:
Chlapci: dvě skupiny (4-3) – první dva celky hrály semifinále
křížem, další celky ze skupin hrály o 5. – 6. Místo.
Děvčata: tři skupiny (4-4-3) – první dva celky z každé skupiny
postupovaly do finálové skupiny, se započtením zápasů ze
skupin.
Celkové pořadí
Chlapci:
TJ Nový Jičín A
VK Ostrava
TJ Nový Jičín B
TJ Nový Jičín C
KV Tatra Kopřivnice
SKV Havířov
TJ Nový Jičín D
Dívky:
TJ Nový Jičín A
VK Beskydy Frýdlant nad Ostravicí
TJ Sokol Frýdek-Místek
TJ Nový Jičín B
KV Tatra Kopřivnice A
TJ Frenštát pod Radhoštěm
První tři družstva v obou kategoriích a pořadatelé obdrželi
trička s logem letošního ročníku turnaje. Dále družstva obdržela poháry a dárkové balíčky. Poděkování patří vedení ZŠ a
celému učitelskému sboru.

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

:

2. 10.

15:30

Zbyslavice

: FK Hodslavice

:

8. 10.

15:00

Lubina

: FK Hodslavice

:

16. 10.

15:00

Sedlnice

: FK Hodslavice

:

22. 10.

14:00

Primus Příbor

: FK Hodslavice

:

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

: FK Hodslavice

:

FK Hodslavice

:

FK HODSLAVICE - starší přípravka
Datum

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

:

30. 9.

16:30

Tichá

: FK Hodslavice

:

9. 10.

13:00

Rybí

: FK Hodslavice

:

14. 10.

16:30

Bystré

: FK Hodslavice

:

28. 10.

17:00

Kateřinice

: FK Hodslavice

:

4. 11.

16:00

Libhošť

: FK Hodslavice

:

FK HODSLAVICE - starší žáci
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

O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

28. 9.

14:00

Trojanovice I.

: FK Hodslavice

:

Fotbal v Hodslavicích zažívá velmi
unikátní rok. Veškerá utkání všech
našich družstev se odehrávají na
hřištích soupeřů, což značí to, že
všichni fotbaloví fanoušci se mohou
těšit na vydatnou porci domácích
zápasů v jarní části soutěže. Na fotbalovém hřišti probíhá rekonstrukce vnitřních prostor šaten a přilehlé
tribuny, kterou provádí firma Fabriko Morava s. r. o.. O celé rekonstrukci a dalších informacích týkajících
se FK Hodslavice najdete v úvodníku příštího zpravodaje.

2.10.

13:30

Tichá

: FK Hodslavice

:

9.10

12:45

TJ Sokol Sedlnice

: FK Hodslavice

:

15. 10.

10:00

Veřovice

: FK Hodslavice

:

FK Hodslavice

Datum

zruš.

Pod záštitou šéfredaktorky časopisu MEDIUM, Miluše
Bajgerové, vychází v pořadí šestá kniha Ph.Dr. Jaroslavy
Grobcové s názvem:

„PROBOUZENÍ MORAVANŮ.
MORAVSKÁ MYTOLOGIE.“
Objednávky na emailové adrese: jaru.grobcova@seznam.cz. nebo telefonicky na č. 739 063 174
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Obec Hodslavice,
Royal Rangers, SHM Klub
a Klub Sluníčko Vás zvou na...

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2016
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AEROBIK
s Gábinou

OD 5. ŘÍJNA
Každou STŘEDU od 18.30 – 20.00 hod
v tělocvičně ZŠ Hodslavice
1 lekce - 50 Kč

Cvičení pro všechny!!!

Aerobní cvičení, posilovací část prokládaná
cvičením TABATA pro kondici a svalovou
vytrvalost, protažení se závěrečnou relaxací ☺

Těším se na Vás
Gábina Mičková
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Rostislav Kramoliš • Marie Kramolišová • Dalibor Koliba
Radim Hromádka • Antonín Geryk • Libuše Turková
Marie Krumpolcová • Jozef Fialka • Ludmila Bartoňová
Vlasta Bartoňová
60. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích):
Dušan a Věra Býmovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
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V měsíci září jsme se rozloučili s paní Annou Krutilkovou
a s panem Josefem Mičkou.

Karolína Dosedlová, 1. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce

ZŠ Hodslavice - adaptační kurz 5. třídy

ZŠ Hodslavice - cyklistický kurz

ZŠ - přespolní běh

T.J. Sokol - orientační běh Za poznáním Hodslavice
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