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Hodslavský ZPRAVODAJ
Klub salesiánského hnutí mládeže Hodslavice po deseti letech
t ý m ve d o u c í c h S H M

L

etošní rok se pro klub SHM v Hodslavicích stává
významným. Je tomu totiž již deset let, kdy naše činnost s
dětmi vstoupila pod záštitu Salesiánského hnutí mládeže. Dnes
má SHM již 33 klubů po celé České republice a je držitelem
ocenění Uznávané organizace MŠMT pro práci s dětmi.
Tehdy se psal rok 2006 a naše činnost se sestávala
z pravidelných setkání v tělocvičně, nejčastěji při fotbale a
florbale. Kromě sportu jsme podnikali rozličné jednorázové
akce. O zájmových kroužcích tehdy ještě nebyla řeč. Založením
SHM v Hodslavicích se pouze zaštítila dřívější dlouholetá práce
s ministranty a později se všemi chlapci z obce, kteří chtěli
smysluplně věnovat volný čas sportu, společným výletům a
správné zábavě.

Klubovna nám umožnila, kromě kroužků sportovních, které
probíhaly v tělocvičně základní školy, otevřít tři další zájmové
kroužky: deskových her, přírodovědný a elektrotechnický. Ujaly
se a během dalších let jsme postupně otevírali nové a nové
kroužky: dramatický, ručních prací, pingpongový, taneční, ...
Dnes máme rok 2016 a s ním 10. výročí našeho vzniku, které

Kroužek Šikulové

Hukvaldy

Od té doby se toho mnoho změnilo. Dětí přibylo, začala mezi
nás docházet i děvčata a tak naše činnost přestala být pouze
chlapeckou záležitostí. A jak kluci a holky stárli, z mnohých
se postupem času stali výborní vedoucí. Velkým posunem
vpřed pro nás bylo získání klubovny, ve které jsme nalezli
kvalitní zázemí a touha se dále rozvíjet již neměla žádných
překážek.

bychom chtěli oslavit. Ještě konkrétní podobu připomínky
tohoto jubilea nemáme, ale věříme, že nás časem něco
hezkého napadne.
Pojďme se podívat podrobněji do historie nejmladší, do roku
minulého, který máme v živé paměti a z jehož zážitků čerpáme
dodnes.
Rok 2015 byl pro náš klub rokem bohatým a naplno prožitým.
V neděli 25. ledna jsme uspořádali akademii SHM. Během
podvečera se všichni příchozí mohli seznámit s naší činností.
Vedoucí táborů a kroužků společně s bývalými i současnými
členy klubu vzpomínali na začátky práce s dětmi a představili
postupně naši veškerou současnou činnost.

11. února se opět v sále kulturního domu konala premiéra
divadelní hry Bonifác, kterou secvičil náš dramatický kroužek.
Více než stovka diváků si mohla při hře připomenout hřejivou
atmosféru Vánoc.

Vodohraní

28. června proběhl třináctý ročník Memoriálu otce Jana
Bittnera, ozvláštněný vystoupením fotbalového artisty Jana
Webera, koncertem cimbálové muziky Polajka, tanečními
kreacemi našeho dívčího uskupení Let’s go dance a ukázkou
voltyže jezdeckého klubu Frenštát pod Radhoštěm. Počasí se
po dopoledních rozmarech umoudřilo a umožnilo tak prožít
krásné společné odpoledne na hodslavském fotbalovém hřišti.
S rokem jsme se rozloučili společenským Vánočním večerem,
který opět v prostorách kulturního domu navštívilo okolo sta
lidí. Při cukroví a svařeném víně jsme si vychutnali reprízu
divadelní hry Bonifác a koncert frenštátského komorního
sboru Nyklband.
Tyto akce jsou však jenom špičkou ledovce. Děti z Hodslavic
a blízkého okolí se během školního roku týden co týden
scházely v naší klubovně a v pestré nabídce kroužků dávaly
smysl svému volnému času. Zažili jsme netradiční letní
tábor v Hodoňovicích, s florbalovým týmem jsme náš klub
reprezentovali na velkém salesiánském florbalovém finále
v Praze. Taneční kroužek oživil svým vystoupením mnohé
kulturní akce i mimo naši obec, uspořádali jsme desítky akcí,
turnajů a výletů, z nichž můžeme zmínit třeba listopadový
autobusový zájezd do Olomouce. Rok 2015 byl náročný, ale
opravdu krásný.

USNESENÍ z 28. zasedání rady obce
konaného dne 26.1.2016
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) kupní cenu ve výši 50 000,- Kč, při koupi pozemků parcela
č. 914, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hodslavice čp. 233, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. 914,
včetně součástí, které tvoří uvedená stavba a trvalé porosty a
příslušenství, které tvoří studna a parcela č. 915, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodslavice, obec Hodslavice, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního pracoviště Nový Jičín,

b) podání žádosti o dotaci z programu MSK „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ na projektovou
dokumentaci rekonstrukce Obecního domu v Hodslavicích na
ordinace lékařů,
c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provedení stavby „vodovodní přípojky PE 100 RC D63 – 24 m a PE
100 RC D 32“ mezi Obcí Hodslavice a Pavlem Slováčkem, Francova Lhota 398.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) dodatek žádosti ing. Zdeňka Býmy, Bílovec, Radotínská
955 o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 208/1 u čp.
15 v k.ú. Hodslavice velikosti cca 10 m2 a pověřuje starostku
obce vypsáním záměru odprodeje části obecního pozemku,
c) návrh investičních akcí na rok 2016 předložený komisí pro
investice,
d) žádosti subjektů Strom života, Andělé Stromu života,
pobočný spolek Nový Jičín o finanční příspěvek pro Mobilní
hospic Strom života na rok 2016 ve výši 17 500 Kč a Centra
pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašované pracoviště
Nový Jičín pro sociální službu v rámci Občanské poradny ve
výši 7 000 Kč a zařazuje je do evidence žádostí, dle které bude
výše příspěvku stanovena RO po schválení rozpočtu na rok
2016 zastupitelstvem obce,
e) žádost p. Františka Rumla, Kunín 261 o pronájem veřejného
prostranství v době pouti k umístění pouťových atrakcí,
f ) žádost p. Petra Kyselého, Hodslavice 464 o odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 824/1 a předkládá zastupitelstvu
obce k projednání.
Další jednání rady č. 29: 16.2.2016 v 15:30 hod. na OÚ.

Vývoz komunálního odpadu
v roce 2016
Martin Repta

Popelnice se vyváží 1x za 14 dní v sudý čtvrtek:
leden

14., 28.

květen

5., 19.

únor

11., 25.

červen

2., 16., 30. říjen

březen

10., 24.

červenec 14., 28.

listopad

duben

7., 21.

srpen

prosinec 1., 15., 29.

11., 25.

září

8., 22.
6., 20.
3., 17.

Termíny svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu
30.4.2016 a 8.10.2016.					

Upozornění na uzavření
místní pošty
O Ú H o d s l a v i ce

Z důvodu celodenního školení satelitních pošt ŘP Nový Jičín
1, bude pošta ve Vaší obci dne 26. 2. 2016 ( pátek) uzavřena.
Oznámené zásilky budou na poštách uloženy následující pracovní den, t.j. 29. 2. 2016, kde budou již od rána připraveny k
vyzvednutí.

Srdečně Vás zveme
na 8. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 25. února 2016 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.
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Kalendář akcí spolků a organizací v obci Hodslavice na rok 2016
s výhledem na rok 2017
Termín

Spolek

Co – akce

Kde?

9.1.

Charita

Tříkrálová sbírka

Obec, Společenský dům

22.1.

SDH

Valná hromada (pouze pro členy)

Hasičárna

23. 1.

ZŠ a MŠ Františka Palackého Společenský ples

Společenský dům

30.1.

Klub důchodců

Společenský ples

Společenský dům

31.1.

SHM

Odpoledne pro děti u příležitosti Dona Boska Společenský dům, tělocvična

6. 2.

SDH

Hasičský ples

13. 2.

ZŠ a MŠ Františka Palackého Dětský maškarní bál

Společenský dům

20.2.

TJ Hodslavice

Sportovní ples

Společenský dům

12. -14.2.

SHM

Lyžařský víkend

JESENÍKY

březen

SHM

XI. ročník bowlingového turnaje

11. 3. 18.30

Střední zahradnická škola
Ostrava

Amant – amatérské divadlo
Hrají naši bývalí žáci Gabriela Fojtíková
a David Bartoň

Společenský dům

29. 4.

TJ Sokol

Pálení čarodějnic

Sokolské hřiště

8. 5.

ZŠ, MŠ, OÚ

Den Matek (obsluha muži)

Společenský dům

20. 5.

Obec

Vzpomínková akce u příležitosti 140. výročí Společenský dům
úmrtí Fr. Palackého
Přednáška + komorní orchestr P.J.Vejvanovského

21. 5.

KČT

Palackého stezka

start – Na Fojtství, Trojačka

11.6.

TJ oddíl volejbalu + ZŠ

Memoriál Josefa Matějů
– celostátní volejbalový turnaj žáků

Sokolské hřiště + hřiště ZŠ

4. 6.

Obec + spolky + ZŠ + MŠ

Den obce
Od 16 h skupina Stanley‘s Dixie Street Band

Prostranství
před Obecním domem

5. 6.

Obec + farnosti

Pouť

4. - 5. 6.

ZO ČSCH

Výstava drobného zvířectva

Areál za Obecním domem

26.6.

SHM

14. ročník Memoriál otce Jana Bittnera
+ 10. Výročí založení SHM v Hodslavicích

Fotbalové hřiště

29. 6. – 3.7.

KČT

Cyklojízda za Královnou Beskyd
Mezinárodní letní sraz turistů

Ostravice + okolí

2. -3. 7.

TJ oddíl volejbalu

43. ročník volejbalový turnaj mužů a žen
Hodslavice 2016

Sokolské hřiště + hřiště ZŠ

9.7.

Nohejbal

15. ročník Hodslavská Hňápa

Sokolské hřiště

1. – 15. 8.

Royal Rangers 7
přední hlídka

Stanový tábor

Spálov

červenec

SHM

Tábor SHM

prázdniny

TJ SOKOL

Letní tábor (dle zájmu dětí)

???

29. – 31. 7.

Tenis club

Turnaj O přeborníka Hodslavic

Tenisové kurty na školním hřišti

30. 7.

SDH

Letní večer

Výletiště u hasičárny

13. – 14. 8.

Tenis club

Memoriál JUDr. Romana Rýdela

Tenisové kurty na školním hřišti

28.8.

Obec + spolky

III. ročník Hodslavského vodohraní

Kacabajka

září

Tenis club

Turnaj čtyřher – závěr sezóny

Tenisové kurty na školním hřišti

září

Klub důchodců

Zájezd za poznáním

září

SHM

Nohejbalový turnaj

září - říjen

TJ oddíl volejbalu

Oslavy 50 let založení volejbalu v Hodslavicích ???

říjen

OÚ + SHM + RR +
Klub Sluníčko

Drakiáda

Nad Fotbalovým hřištěm

listopad

Myslivecké sdružení

Společný hon

honitba Hodslavice
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Společenský dům

Sokolské hřiště

www.hodslavice.cz

listopad

obec

Setkání jubilantů
Žena – nejen jedna báseň aneb Život není náhoda

27. 11.

obec + ZŠ + SRPŠ při ZŠ a MŠ Rozsvěcování vánočního stromu
+ dopis Ježíškovi

Společenský dům

Plac před OÚ

Listopad - pro- obec
sinec

Minikurz tance pro dospěláky
(dle zájmu občanů)

Společenský dům

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu pro veřej- Tělocvična ZŠ Veřovice
nost

prosinec

MŠ

Mikulášská nadílka

MŠ

prosinec

obec

Vánoční koncert

Společenský dům / kostel

10. 12.

SDH

Mikulášská nadílka pro děti členů SDH

Hasičská zbrojnice

28.12.

Nohejbal

Vánoční turnaj

Mořkov

31. 12.

obec

XVI. ročník Silvestrovský běh

Hodslavské uličky

31. 12.

obec

Rozloučení s rokem 2016,
vítání nového roku 2017

Plac před OÚ

28.1.2017

Klub důchodců

Společenský ples

Společenský dům

Plán akcí je otevřený. Bližší informace budou s předstihem zveřejňovány v aktualitách na obecním webu, na plakátech, v místním
rozhlase a Hodslavském zpravodaji.

Leden v mateřské škole

Zprávičky ze školy…

M g r. Pe t ra M u s i l ová

M g r. G a b r i e l a M i č ková

V pondělí 4.1.2016 jsme se poprvé po Vánocích sešli ve
školce. Děti se už nemohly dočkat, až budou vyprávět, co
všechno dostaly od Ježíška. A tak celý týden mohly do školky
nosit knížky, hračky a další dárky, které našly pod vánočním
stromečkem, aby se pochlubily svým kamarádům.
V úterý 12.1.2016 se v základní škole konala beseda pro
rodiče předškoláků. Rodiče se dozvěděli všechny potřebné informace týkající se vstupu dítěte do 1. třídy.

Čas školních olympiád…
- Mgr.Pernická Renata, Palacká Alena
Olympiáda z dějepisu
Dne 20. 1. 2016 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Dějepisná
olympiáda. Naši školu reprezentoval v Novém Jičíně Stanislav
Homolka z 9. třídy. Na přední příčky však náš žák nedosáhl.
Konverzace v anglickém jazyce
Dne 24. 2. 2016 se uskuteční okresní kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce. Naši školu budou reprezentovat Magdaléna Churavá ze 7. třídy a Stanislav Homolka z 9. třídy. Držíme pěsti, ať jim přeje štěstí!
Matematická olympiáda
V úterý 19. 1. jeli do Nového Jičína „bojovat“ s čísly žáci 5. třídy – Josef Mičulka, který se umístil na 11. místě a Vojtěch Martinek, který vybojoval 12. místo.
Zeměpisná olympiáda
V pátek 22. 1. a ve středu 27. 1. proběhla školní kola zeměpisné olympiády. V kategorii C (8. a 9. třída), zvítězil Stanislav
Homolka, v kategorii B (7. třída) Natálie Pechová a v kategorii
A (6. třída) Ondřej Hrdina. Tito žáci budou 16. února reprezentovat naši školu v okresním kole.
Školní kolo recitační soutěže - Mgr. Kučerová Heda
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 proběhla na naší škole Recitační soutěž
žáků 2. – 5. ročníku.
Již tradičně nesoutěžně recitaci uvádějí žáci 1. třídy, tentokrát s básní Týden malých zahradníků. Soutěže se zúčastnilo
17 žáků, ze kterých porota vybrala ty nejlepší.
I. kategorie:
1. místo - Dominik Mičulka (3. třída)
2. místo – Veronika Bartoňová (3. třída)
3. místo – Daniela Čípová (2. třída)
II. kategorie:
1. místo – Zuzana Mičulková a Vojtěch Martinek (5. třída)
3. místo Ivana Ježková (4. třída)
Vítězům blahopřejeme!

Ve čtvrtek 14.1.2016 se děti ze tříd Kuřátek a Berušek vydaly do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Čekalo nás tady
baletní vystoupení Louskáček, které dětem zatančily děti ze
ZUŠ B-Art z Valašského Meziříčí. Dětem se taneční představení
moc líbilo a měly jedinečnou šanci se seznámit s tímto druhem
umění.
V úterý 19.1.2016 se předškoláci vypravili na návštěvu za
kamarády z 1. třídy. Děti si prohlédly družinu i třídu, slyšely, jak
zvoní na hodinu. Pak už nás čekala ukázka toho, co všechno
se děti už od září stihly naučit. Umí počítat, číst i psát. Naši
předškoláci si také mohli některé činnosti vyzkoušet. Děkujeme
prvňáčkům i jejich paní učitelce za pozvání, návštěva byla pro
všechny moc příjemná.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
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ková a Pepík Hutyra. Vystoupení s hůlkou ve spojení s tancem nám předvedla Johanka Mikulcová. Kaskádu s kužely
nám představila Klárka Hubová. Moc Vám všem děkujeme.
Poděkování patří děvčatům z 8. třídy Janě Markové a Andreji Bartončíkové za pomoc při realizaci plesu.
Všichni jsme strávili zábavné a příjemné odpoledne. Tak zase
příště, milé masky….
Školní ples - Mgr. Petrskovský Viktor
V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnil Společenský ples, který
pořádala SRPŠ při ZŠ a MŠ Fr. Palackého v Hodslavicích. Jako
již tradičně byla pro návštěvníky připravena rozmanitá vystoupení. Nejdříve jsme zhlédli umění mladého tanečního páru a
poté jsme mohli obdivovat náročný pole dance dvou slečen.
Po barmanské show si pro nás půlnoční překvapení připravil
tým HOPsej.cz. Nechyběla ani bohatá tombola se závěrečným
„bojem“ o hlavní cenu. K tanci a poslechu nám hrála skupina
Kiwi, která skvěle doplňovala velmi příjemnou atmosféru celého večera.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
zdárném průběhu celého plesu, sponzorům a zástupcům ze
SRPŠ paní Daně Kudělkové, Alici Tobolové, Broně Hejkalové,
Petře Czyžové, Renatě Novákové, Taťáně Vránové, Ludmile
Kudělkové, Pavle Marešové, Silvě Horákové, Jitce Janyškové a
pánům Marcelu Tobolovi, Karlu Litavskému, Marku Mičkovi, Liboru Kudělkovi, Petru Czyžovi a hlavně partnerovi akce panu

EXTRA TŘÍDA 2016 - Mgr. Pernická Renata
Žáci 8. třídy tento rok opět připravili a na portálu www.extratrida.cz publikovali svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v obci. Obsahem jejich projektu byla keramická dílna. Škola
tak na realizaci projektu získala grant 31 tisíc Kč, které budou
využity na zakoupení nové keramické pece ve škole. Tvořit ve
výtvarném ateliéru budou moci nejen děti ze základní školy,
ale také z mateřské školky, maminky z klubu Sluníčko, ale třeba
i samotní rodiče.
Maškarní ples ŠD - Bc. Pavlíková Petra
V pátek 22. ledna se ve školní družině konal maškarní ples.
Mezi maskami nechyběli princezny, kovbojové, piráti, uklízečka, tanečnice a další pohádkové bytosti. Na začátku proběhla přehlídka masek a pak už jsme se vrhli na soutěžení,
zatančili jsme si v rytmu hudby a nesměla chybět ani tombola. Program plesu nám zpestřili svým tanečním programem
žáci 3. třídy Hanička Martinková, Verča Bartoňová, Laura Mič-
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Romanu Kolaříkovi
!
Planeta Země 3000
Východní Afrika – kolébka lidstva - Mgr. Mičková Gabriela
V úterý 26. 1. vypravily se 5. až 9. třída na tento výukový program do kina v Novém Jičíně.
Hlavní výukovou rovinu tentokrát autoři zaměřili na vznik
naší planety Země, její stavbu a prvopočátky života. V propracované a velmi názorné animaci tak žáci viděli bouřlivý zrod
Země a všeho živého. Východní Afrika je krásná a dynamická
země, je domovem pestrých kultur, vznešených zvířat i elegantních rostlin a hlavně dle vědeckých poznatků první předci
člověka pochází z této části afrického kontinentu. I proto se
této oblasti přezdívá Kolébka lidstva. Dobrodružnou, emotivní, zábavnou a dech beroucí cestou tak žáci došli k mnohému
poznání a už teď se těší na další objevování krás naší planety
Země.
I naši šesťáci „Mají pod čepicí“ - Mgr. Kulíšková Alena
V úterý 26. ledna jsme využili toho, že celý druhý stupeň navštívil program Východní Afrika – kolébka lidstva a my, žáci
šesté třídy jsme v Novém Jičíně byli celé dopoledne.
Od 7.45 jsme měli dohodnutý program „Máš pod čepicí“
v Muzeu Novojičínska. Žáci se seznámili s historií módy a unikátní sbírkou klobouků z produkce kloboučnických výrobců
od poloviny 19. století do současnosti.
Po seznámení s expozicí se žáci rozdělili do 3 skupin a vystřídali se na stanovištích. Na jednom postupně tvořili návrh
svého klobouku, který postoupil do hlasování a bude hodnocen veřejností. Vítězný klobouk bude v Tonaku vyroben. Druhé
stanoviště žákům představovalo technologický postup výroby
klobouku od kůže až po hotový výrobek a na třetím stanovišti
žáci na interaktivní tabuli řešili rébusy, přiřazovalo typické klobouky k historickým obdobím či k povolání.
Samozřejmě, že nechyběly společné fotografie a snad i informace, které si žáci z muzea zapamatují.
V další části dopoledne jsme se přesunuli do kina Květen, o
programu si můžete přečíst informace v jiné části Zpráviček
ze školy.
www.hodslavice.cz

A v další části dne žáci ve skupinkách vyhledávali a zjišťovali
informace o historii, současnosti, kultuře i vzdělávání v Novém
Jičíně. Toto jsou témata, která máme zpracovávat v předmětu
Výchova k občanství. Děti také nacvičovaly dovednost komunikace, orientovat se v prostoru a získávat informace třeba od
chodců a také i v IC.
Celé aktivní dopoledne ve městě jsme zakončili pochodem
od autobusové zastávky od Vojenského závodu v Bludovicích
do školy.
V únoru na lyžařském kurzu nás bude čekat poznávání vzdálenějšího okolí – Velkých Karlovic. Dle mého u nás doma v ČR
je krásně, všichni bereme své okolí jako samozřejmost, jen je
třeba krásy našich měst i krajiny si trochu připomínat.

Divadlo Myška ve ŠD - Mgr. Tisovská Helena
Ve středu 27. ledna 2015 do školní družiny zavítalo divadelní
sdružení Myška – paní Michaela Dohnalová a Kateřina Balová, které nám zpříjemnilo jedno z odpoledních hodin ve školní družině s loutkovou pohádkou „Smolíček“. Pohádka byla
veselá a poučná, pobavila nejen děti, ale i paní vychovatelky.

Beseda pro rodiče předškoláků - Mgr. Pernická Renata
Dne 12. 1. 2016 se uskutečnila beseda pro rodiče budoucích
prvňáčků. Co by jejich děti měly zvládnout, se dozvěděli v aule
naší školy. Celkem se této besedy zúčastnilo 17 rodičů a my už
se na všechny těšíme 9. února při zápise dětí do základní školy.
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FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti?
Osobně věřím, že v tomto roce tomu opravdu tak bude.
Investiční komise obce Hodslavice (na podnět jednání
zástupců F. K. Hodslavice a obecního úřadu) na svém zasedání
schválila investici na fotbalové šatny v prostorách fotbalového
hřiště. Investice je v hodnotě 1.000.000 Kč. Tato částka bude
sloužit ke zhotovení projektu, opravě střechy a rekonstrukci
vnitřních prostor. Šanty na fotbalovém hřišti stojí od roku 1960
a za tu dobu se takřka nezměnily. Některé věci se popravily či
lehce předělaly, ale i tato budova, která naši obec prezentuje,
už 55 let, si zaslouží nový kabát, stejně tak jako je tomu u ostatních obecních budov. Tuto částku musí ještě schválit zastupitelstvo obce.
Zimní příprava je v plném proudu, a všichni poctivě trénují a
nabírají fyzickou kondici do jarních bojů. Obě naše žákovská
družstva mají za sebou turnaj, ve kterém změřili síly s celky
z jiného kraje, a hlavně s celky, které hrají vyšší soutěže. Oba
tyto turnaje pořádala TJ Juřinka a odehrály se ve Sportcentru
v Zašové. Starší žáci obsadili na JUŘINKA CUPU, poslední 10.
místo, a jen o jednu příčku byla na tom lépe starší přípravka,
když v LINDNER CUPU skončila na 9. místě.
Starší žáci - JUŘINKA CUP
1. TJ Juřinka
2. TJ Zašová
3. FK Staříč
4. SK Zlín 1931
5. SK Jaroslavice
6. Sokol Valašská Bystřice
7. TJ Mrlínek
8. Sokol Hutisko-Solanec
9. Sokol Hošťálková
10. FK Hodslavice
Starší přípravka - LINDNER CUP
1. SK Zlín 1931
2. SK Hranice 06
3. FK Kozlovice
4. FK Chropyně
5. Sokol Ratiboř
6. Valašská Bystřice / Vidče
7. TJ Juřinka
8. FK Šternberk
9. FK Hodslavice
10. Sokol Ústí u Hranic

							

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
oznamuje svým členům,
že se v pátek 4. března 2016 v 18:00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
uskuteční valná hromada.
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65 let Mirka Vyhlídala (*30. 1. 1951)
Tento medailonek měl být součástí lednového ohlédnutí za významnými jubilanty Českého volejbalového svazu, ale díky své skromnosti nevzal Míra vážně termínovanou žádost o zaslání podkladů a historických fotografií. Ohlédnutí vyšlo 9. ledna 2016 bez Mirkovy vizitky, kterou nabízím
čtenářům dodatečně v den jeho 65. narozenin. A přidávám nejen svou upřímnou gratulací s přáním
ještě hodně let ve zdraví a v pohodě - samozřejmě i nadále s volejbalem a úspěšnými akcemi pro
jeho rozvoj a popularizaci, kterým věnuje svůj volný čas již dlouhých 45 let! A těším se na další spolupráci v Komisi společenského významu ČVS, které již bezmála 10 let moudře velí.
Zdeněk Vrbenský
Miroslav Vyhlídal – pravý nefalšovaný Valach z Hodslavic od Nového Jičína v Moravskoslezském kraji, narozený 153 let po
nejslavnějším hodslavickém rodákovi Františku Palackém. Od 17 let hráč družstva mužů, od 18 let trenér dorostenek a od 20 let
trenér žen volejbalového oddílu TJ Hodslavice. Od roku 1971 současně funkcionář, z toho 45 let předseda a „duše“ volejbalového oddílu a 30 let současně předseda jednoty. A postupně funkcionář vyšších pater svazové hierarchie: předseda OV ČVS Nový
Jičín, předseda Komise společenského významu volejbalu, člen výboru a předsednictva Moravskoslezského KVS, člen Komise
masového rozvoje a následně Komise společenského významu volejbalu ČVS. Funkci předsedy této komise převzal v roce 2008
po jejím zakladateli Vladimíru Vyoralovi a spolu s jejími členy pokračuje dál v organizaci Mistrovství ČR vesnických družstev, Mistrovství ČR volejbalistů „dříve narozených“ (seniorek nad 40 let a superveteránů nad 50 let), v organizování každoročních setkání
jubilantů z řad významných osobností ČVS a v návrzích na jejich oceňování Medailí Ing. Vladimíra Spirita nebo titulem Čestný
člen ČVS v případě dlouholetých aktivit a zásluh celorepublikového významu. Pod jeho komisi spadá i Rada Síně slávy českého
volejbalu, podílející se na archivaci historických materiálů a aktualizaci dokumentů „síně“ na webu ČVS.
Družstvo žen vedl 20 let (1971-1991) a současně se zapojil mezi trojici stěžejních pořadatelů Národního finále MR vesnických
a zemědělských družstev s tradicí od roku 1967, pendlujícího mezi Dřevěnicí, Česticemi a Hodslavicemi. Jeho družstvo žen této
soutěži kralovalo v 70. letech se ziskem 8 vítězství a o další trofeje jej připravil postup do 2. ligy v roce 1980, který další účast
v soutěži vesnic vylučoval. Ve 2. lize Mirek družstvo udržel 8 let s jedním prvenstvím a neúspěšnou kvalifikací o 1. ČNL. V roce
1974 založil a dodnes řediteluje hodslavickému turnaji mužů a žen, který se řadí mezi největší a nejvyhledávanější v republice.
Kategorie mužů se stala (a do roku 2014 byla) součástí Mistrovství ČR na antuce (tzv. Antukové ligy) s účastí nejlepších hráčů
domácí extraligy a „krajánků“ s angažmá v cizině. Od roku 2009 je Mirek zakladatelem a ředitelem dalšího významného turnaje
– Memoriálu Josefa Matějů pro kategorie žactva.
Po sametové revoluci v roce 1989 díky své sportovní a politické angažovanosti získal důvěru spoluobčanů natolik, že byl v roce
1990 zvolen poprvé starostou Hodslavic. Tuto funkci vykonával 4 volební období (v letech 1994-1994, resp. 1998-2010) a v letech 1994-1998 byl místostarostou. Díky těmto pozicím dokázal pro hodslavický sport a zvláště volejbal získat řadu sponzorů a
mimořádnou finanční podporu.
V roce 1991 obdržel za své volejbalové aktivity čestné uznání Klubu fair-play Českého olympijského výboru, v roce 2006 od ČVS
Medaili Vladimíra Spirita a v roce 2011 mu byl udělen titul Čestný člen ČVS. Tímto nejvyšším uznáním pro svazové funkcionáře
již byly vyčerpány všechny možnosti dalšího ocenění a dnes musí vzít zavděk alespoň tomuto ohlédnutí s poděkováním za vše,
co pro náš volejbal i nadále vykonává. Vizitku doplňujeme několika historickými fotografiemi z jeho archivu, které nám poskytl.
Portrét jubilanta v záhlaví je z června 2015, kdy se v Hodslavicích uskutečnilo mimořádně zdařilé výjezdní zasedání KSV ČVS.

Nalevo volejbalistky TJ Hodslavice v roce 1971, kdy poprvé zvítězily v Národním finále MR vesnických a zemědělských družstev, hraném v Dřevěnici. Začínající trenér Mirek Vyhlídal stojí uprostřed, druhá zleva jeho žena Dana. Na snímku uprostřed část členů Komise
společenského významu ČVS při 25. ročníku Volejbalových Hodslavic v roce 1998 - zleva Jaroslav Kryspín, prof. Jiří Pavelka z Prahy,
Stanislav Šneberger, Mgr. Josef Flíček, předseda KSV Vladimír Vyoral a hostitel Mirek Vyhlídal. Napravo místostarosta obce M. Vyhlídal
vítá v roce 1998 premiéra ČR p. Václava Klause, který Hodslavice navštívil v rámci oslav 200 let od narození „Otce národa“ Františka
Palackého.
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Nalevo prezident republiky p. Václav Havel v doprovodu starosty Hodslavic M. Vyhlídala v roce 1999 v rámci zasedání Svazu měst
a obcí. Uprostřed ředitel Volejbalových Hodslavic M. Vyhlídal při předávání cen na závěr jubilejního 40. ročníku turnaje. Na pravém
snímku zástupci ČVS při setkání jubilantů z řad významných osobností českého volejbalu v roce 2013. Za stolem zleva místopředseda
svazu Ing. František Kopecký, předseda svazu PaedDr. Zdeněk Haník a předseda akci zabezpečující KSV ČVS Mirek Vyhlídal.
Poslední snímek je z června 2015 a výjezdního zasedání KSV ČVS v Hodslavicích v rámci
7. ročníku žákovského Memoriálu J. Matějů. Konalo se společně se zasedáním výboru KVS
Moravskoslezského kraje, který přijel s hudebními nástroji. V sobotu večer proběhl mač
v bowlingu, po kterém se dlouho do noci muzicírovalo, zpívalo a samozřejmě koštovala
kvalitní místní slivovice. Protože nejen mezi hráči rozhoduje o kvalitě týmu dobrá parta!
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Zpráva o využití Tříkrálové sbírky 2015
Charita Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Vybraná částka celkem
podíl Charity Kopřivnice (65%)
vybráno složenkami
K vyúčtování celkem

středisko

831 591,00
540 534,15
10 150,85
550 685,00

text

skutečnost

Humanitárni
dary

dar Charitě Nový Jičín
přímá sociální výpomoc 40 x
Humanitární dary celkem

19 705,00
71 100,00
90 805,00

Podpora péče
o seniory na DPS

opravy vozu
nákup PHM
zdravotní materiál
likvidace odpadů
DPS Mořkov celkem

19 029,00
21 201,00
8 350,00
5 781,00
54 361,00

Podpora péče
o seniory
v terénní službě

nákup PHM
opravy aut
zdravotnický materiál
cestovné ke klientům
školení kurzy
zakoupení vozu
CHOS celkem

90 277,00
83 828,00
45 115,00
120 499,00
20 800,00
45 000,00
405 519,00

Vyúčtovaná částka celkem

550 685,00

* Z vybrané částky obdrží místní charita 65%, diecézní charita 15%, fond humanitární pomoci 10%,
sekretariát ČKCH 5% a na režie sbírky jde rovněž 5%.
* Na základě záměrů, schválených diecézní charitou, může místní charita použít tuto částku ve prospěch
osob v hmotné nouzi, nebo na financování charitních projektů.
* Sbírku nelze použít na mzdy, odměny a reprezentaci. Nelze z ní rovněž poskytovat dary právnickým osobám.
* Po vyčerpání financí zasílá každá charita podrobný rozpis účetních dokladů ke kontrole diecézní charitě.
Charita ještě jednou děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do sbírky zapojili !

V Kopřivnici 15.12.2015
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Mgr. Miloslav Leško
ředitel

strana 10

................................................................................................................

strana 11

I N Z E R C E ............................................................................................................

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v únoru 2016:
50 let Daniela Dohnalová
55 let Hana Kremičová • Alena Kulíšková
60 let František Černý • Ctirad Martiník • Jan Toman		
Jindra Holáňová • Milena Merendová
70 let Libuše Pechová
75 let František Hub • František Pavelka
Zdeněk Kudělka
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s paní Annou Adamovou.

Klára Heraltová, 5. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

MŠ Hodslavice - předškoláci v ZŠ

MŠ Hodslavice - Kuřátka

ZŠ Hodslavice - I naši šesťáci mají pod čepicí

ZŠ Hodslavice - I naši šesťáci mají pod čepicí
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