Září 2019

ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti Royal Rangers
Lukáš Sulovský, 7. přední hlídka Royal Rangers v Hodslavicích

Je to již 20 let co jsme s Royalem v Hodslavicích začali. Za tu
dobu se nám podařilo připravit spousty schůzek, víkendových akcí a hlavně táborů. Líbilo se nám, že celkový záměr tohoto klubově skautského setkávání stojí na křesťanských základech. Také název této organizace Royal Rangers má svůj původ
odvozený od Krále Králů Ježíše
Krista. On jediný dává sílu žít ctnostný život. I když se všichni učíme mezi sebou vycházet a porozumět jeden druhému,
bez skutečné vnitřní přeměny vychází naše snažení mnohdy
naprázdno. Tyto zásady jsme se snažili od začátku dětem na
všech setkáních předávat.
Náš oddíl je pevně spjat se sborem Evangelické církve v Hodslavicích. Avšak na naše setkání nechodí jenom děti z církve.
V průběhu školního roku jsme společně s biblickým Davidem
porazili Goliáše a zařadili se do jeho družiny. Podařilo se nám
uniknout Saulovým nástrahám a s Božím požehnáním sledovat jak se David stal králem Izraele. Jako správní bojovníci jsme
se i my vybavili meči a štíty a nezůstali jsme jen u sledování,
ale plně jsme se zapojili do různých bojů s Davidovými nepřáteli. Odměnou nám bylo krom přátelství i poklad s Davidovy
pokladnice :)
V létě jsme vyrazili na plavbu na konec světa na palubě Jitřního Poutníka. Společně s 28 námořníky jsme se najednou ocitli v Narnii a s Princem Kaspianem a jeho posádkou jsme vyrazili vstříc dobrodružství. Pod vedením zkušených kapitánů a jejich rádců jsme utvořili 4 posádky: Želvy, Nesmrtelné medůzy, Korálovce a Posádku Jitřního Poníka. Tábor probíhal na marině Jonáš, základně Royal Rangers na Žermanické přehradě.
Díky tomu jsme měli k dispozici loďky a pramice a mohli se
tak opravdu plavit a užívat si vody dosyta. Děti jako námořníci si plnili různé odborky (20 kliků, 2 h mlčení, poznávání kytek, stromů, ryb, zvířat, vázání uzlů, výroba papíru, pohledni-

ce, střelba ze vzduchovky, znalost desatera, písniček, apod.) a
mohli to z obyčejného plavčíka dotáhnout přes lodníka, nižšího důstojníka, kormidelníka až na poručíka. Všechny posádky
se ale hlavně vydávaly na průzkumy ostrovů v Narnii. Na Osamělých ostrovech někteří padli do otrockého zajetí, ze kterého
ho pak musel zbytek posádky zachránit. Po velké bouři si musely posádky poradit s opravou své lodě. Na Dračím ostrově se
vypořádali s drakem. Na ostrově Ťupoldů se setkali s neviditelnými obyvateli, kteří je nechtěli pustit dál dokud jim v noci nepomohli odvrátit čarodějovo kouzlo. Nakonec se jim podařilo
dostat na konec světa a všichni získali zasloužený poklad. Na
Marině Jonáš jsme byli poprvé a úplně nás uchvátila. Atmosféra téměř jako u moře, krásné západy slunce, skvělý tým vedoucích a úžasní táborníci. S Boží pomocí bylo vše super! Tímto chci poděkovat vedoucím, kteří se po celý tábor dětem věnovali. Svoji úlohu zvládli dokonale a z mé strany jim patří veliký dík, stejně tak jako kuchařům a všem, kdo se na realizaci tábora podíleli. Velice si vážím toho, že své volno či dovolenou
věnují službě dětem a jsem velmi vděčný za čas, který můžeme strávit spolu. Děkujeme i Hodslavským Hasičům za pomoc
z odvozem dětí na tábor.
Ve své činnosti pokračujeme i v tomto roce. V tematickém
programu se pravidelně jako každý rok zaměřujeme na ně-

technického vybavení pro péči o veřejnou zeleň v obci Hodslavice“ firmy SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína v ceně
442 578 Kč bez DPH v rámci dotace získané obcí za ocenění
Zelenou stuhou v soutěži „Vesnice roku 2018“,
d)
zřízení vodovodní přípojky k parc. č. 630/1 v k. ú. Hodslavice p. D. U., Kopřivnice, 17. listopadu 12252 na obecní vodovod dle podmínek stanovených obcí,
e)
finanční dar ve výši 20 000 Kč a Darovací smlouvu TJ
SLOVANU Frenštát pod Radhoštěm na účast na Mistrovství
světa ve voltiži juniorů v holandské Ernelu,
f)
Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání č.
NJ/152/a/2019/Na (č. II/483) mezi Moravskoslezským krajem
Ostrava a Obcí Hodslavice.
kolik oblastí vývoje člověka: fyzický (pohyb, sporty, vycházky, … ), duševní (růst osobností, poznávaní sebe sama, překonání svých limitů, …), sociální (tolerovat ostatní, spolupráce, slušnost, …) a duchovní. Snažíme se dětem zprostředkovat základní křesťanské principy a seznámit je s Biblí, což vnímáme jako velmi důležité v době, kdy je tato duchovní stránka
u člověka opomíjená. Scházíme se každou druhou sobotu dopoledne a pokud nám to počasí jen trochu dovolí, trávíme nejvíce času v přírodě. Hrajeme hry, bojovky, pořádáme vycházky,
výlety a různé tematické akce spolu s obcí. Pracujeme s dětmi
od 6 do 11 let. Náš oddíl je spjat se sborem Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích a podporován obcí Hodslavice.
Jsme velice rádi za tuto podporu a velmi si ji ceníme.
V sobotu 21. 9. 2019 připravujeme setkání u příležitosti 20
let Royal Rangers v Hodslavicích. Připraven bude program pro
děti. Výstava fotek z akcí, táborů, schůzek... Přijďte se podívat,
zavzpomínat, zahrát si :)
Od října pak začneme s pravidelným programem každou
druhou sobotu ve staré škole pro děti od 6 let. Těšíme se na
Vás. Zveme do Royalu všechny děti, které chtějí prožít čas plný
dobroružství s kamarády.
Více info na www.7ph.royalrangers.cz.

Usnesení
z 15. schůze rady obce
konané dne 10.7.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha“
dle návrhu a vypsání veřejné zakázky a jmenuje komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Člen
Náhradník
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Ing. Kamil Ondřejík, radní
Ing. Jan Kudělka, místostarosta Lubomír Adam, radní
Mgr. Alena Kulíšková, radní
Mgr. Martina Holubová,
				
ředitelka ZŠ
b)
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Odkanalizování obce Hodslavice“ dle návrhu a pověřuje starostku podpisem dodatku po schválení Změnového listu
č. 1 Státním fondem životního prostředí,
c)
nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na „Pořízení
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II.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad
obce,
b)
žádost Mgr. Martiny Holubové, ředitelky ZŠ a MŠ Fr.
Palackého Hodslavice o realizaci osvětlení školního hřiště a
pověřuje starostku zajištěním alespoň 2 cenových nabídek na
projektovou dokumentaci osvětlení do další schůze rady obce,
c)
projednání možnosti ozvučení hřiště a pověřuje starostku zajištěním cenových nabídek do další schůze rady obce.

Usnesení
z 16. schůze rady obce
konané dne 31.7.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
program jednání,
b)
jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní
plocha“ nabídku firmy Graseko, s.r.o., Ostrava - Stará Bělá, IČ
25840371 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo,
c)
vypracování realizačního projektu na opravu osvětlení školního hřiště firmou Profi Projekt, s.r.o. dle nabídky,
d)
podmínky Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“,					
e)
vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“ dle přílohy č. 1, a to s účinností od 1.8.2019,
f)
vzorovou smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ dle přílohy č. 2
g)
rozpočtové opatření č. 3:
příjmy dotace navýšení 500.000,-- Kč,
výdaje z dotace navýšení 500.000,-- Kč,
příjem a čerpání dotace ze Státního fondu životního
prostředí na projekt „Pořízení technického vybavení pro péči o
veřejnou zeleň v obci Hodslavice,
h)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 s firmou aostav s.r.o. dle návrhu,
i)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8024335 na obecním pozemku parcelní číslo 1426 v k.ú. Hodslavice s ČEZ Distribuce a.s. za obvyklou náhradu stanovenou radou obce ve výši
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15.000,-- Kč a pověřuje stavebního technika upřesněním podmínek pro umístění stavby,
j)
prodloužení vodovodního řádu na obecním pozemku parcelní číslo 1426 v k.ú. Hodslavice dle předložené projektové dokumentace na náklady investora SJM Fr. K. a J. K. a pověřuje stavebního technika upřesněním podmínek pro umístění stavby,
k)
zrušení omezení rybolovu na vodní nádrži Kacabaja v
období červenec – srpen a pověřuje starostku oznámením tohoto rozhodnutí Českému rybářskému svazu, organizaci Nový
Jičín.							
II.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad
obce,
b)
možnost využití částky výpůjček na spolufinancování projektu obce z určených výzev OPŽP a pověřuje starostku
předložením informací o využití na dalším jednání RO,
c)
nové žádosti o napojení objektů na novou kanalizaci
a pověřuje starostku vytvořením návrhu podmínek napojení
pro nové žadatele do příští rady obce.

USNESENÍ
ze 17. schůze rady obce
konané dne 28.8.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
opětovné vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha“ se stejnými zadávacími podmínkami dle
předchozího návrhu s termínem podání nabídek do 18.9.2019,
b)
výkon technického dozoru investora a BOZP na stavbě „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha“
firmou Ing. Karel Trlica dle nabídky a pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy,
c)
poskytnutí dotace ve výši 37.500 Kč z rozpočtu obce
Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životního
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice dle návrhu,
d)
využití kotlíkových půjček na spolufinancování projektu „Energetické úspory Společenského domu Hodslavice“ a
pověřuje starostku zajištěním potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt „Energetické úspory Společenského domu
Hodslavice“,
e)
Smlouvu o reklamě a propagaci mezi Obcí Hodslavice
a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., dle návrhu,
f)
zřízení vodovodní přípojky k budoucímu rodinnému
domu na parc. č. 1181/2 v k.ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek vybudování přípojky.

II.
a)

Rada obce j m e n u j e
do funkce předsedkyně komise pro kulturu, vzdělá-
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vání, sport a propagaci obce Ing. Lenku Burianovou s platností od 1.8.2019.
III.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad
obce,
b)
nedodržení zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce
školního hřiště – víceúčelová herní plocha“ dle požadavku zadavatele a ruší zadávací řízení vypsané dne 17.7.2019 na shora uvedenou veřejnou zakázku,
c)
podmínky pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace v rámci projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“ a mimo tento projekt a předkládá je zastupitelstvu
obce k projednání,
d)
informace k působení pobočky Muzea Novojičínska,
příspěvkové organizace v rámci Památníku Fr. Palackého v
Hodslavicích,
e)
nabídku realitní kanceláře ORCA ESTATE a.s. na odprodej pozemku par. č. 1229/1 v k. ú. Nový Jičín-Straník a předkládá nabídku zastupitelstvu obce k projednání.

Srdečně Vás zveme
na 6. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek
19. 9. 2019 v 18:00 hodin v klubovně
obecního úřadu (přízemí).
Vážení spoluobčané,
v rámci realizace stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ bude ve dnech 28.9.2019 (sobota) až 4.10.2019 (pátek) probíhat úplná uzavírka silnice II/483 v části od
křižovatky se silnicí I/57 až po č.p. 320 na „Mořkovsku“. Veřejná autobusová doprava nebude přerušena.
Pro občany Hodslavic bude umožněn při uzavírce průjezd v době od 18.00 do 6.00 hod., to je mimo dobu provádění stavebních prací, pouze s povolenkou OÚ.
Povolenku je možné si vyzvednou na obecním úřadě od
pondělí 23. září 2019 v těchto termínech:
pondělí, středa v době 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 hodin,
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin a
pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Dále Vás upozorňujeme, že budete projíždět úsekem,
ve kterém se provádějí stavební práce a je nutno dbát
zvýšené opatrnosti.
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Orientační běh pro děti
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

V měsíci září 2019 se uskuteční
orientační běh ZA POZNÁNÍM HODSLAVIC.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech v sokolské
skříňce a WEB stránkách obce.

www.hodslavice.cz

Podzimní
narozeninová
cyklojízda
Oslavte s námi společnou jízdou 5. výročí
cyklostezky Koleje!

pátek 20. září 2019
od 16:00
sraz na Horním nádraží

(zakončení v hospůdce na Zrzávkách)

doprovodný
hudební
program

prezentace
elektrokol

tombola

slavnostní
krájení
dortu
dárky
pro děti

Akce probíhá v rámci Evropského
týdne mobility 2019.
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Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V sobotu 12.10.2019 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky
8:00 – 9:00
Hasičská zbrojnice			
9:00 – 10:00
Obecní dům				
10:00 – 11:30
Vekoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. (Nutno
volat s časovým předstihem tel: 556 731656, 720 99 88 35.)

REVIZE KATASTRU
pracovníci katastrálního pracoviště Nový Jičín

V období od 1.3.2019 do 31.7.2020 proběhne v obci Hodslavice Revize údajů katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží pro ochranu práv k nemovitostem i k celé další řadě účelů.
Proto je nezbytné, aby údaje zapsané v katastru nemovitostí
byly v co nejlepším souladu se skutečným stavem v terénu. Z
tohoto důvodu je vlastníkům nemovitostí zákonem stanovena povinnost ohlašovat změny údajů katastru, které se týkají
jejich nemovitostí. Jelikož o této povinnosti vlastníci často nevědí, provádí katastrální úřad revizi katastru. Činnosti při revizi jsou upraveny v § 43 katastrální vyhlášky. Předmětem revize
jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití
staveb a pozemků. Obecně je v zájmu vlastníka, v případě přizvání, se revize zúčastnit, neboť tím nejen přispěje k jednoduššímu a rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů, ale může
předejít celé řadě komplikací souvisejících s předpisy dalších
veřejných institucí (např. finanční nebo stavební úřady).
Vlastníci, na jejichž nemovitostech nebudou zjištěny žádné nesoulady, nemusí probíhající revizi katastru ani zaznamenat. Pokud katastrální úřad zjistí na Vašich nemovitostech nesoulad mezi stavem v terénu a zápisem v katastru, budete písemně vyzváni k účasti na schůzce s pracovníky katastrálního
pracoviště, kteří s Vámi projednají způsob odstranění nesouladu. Abychom Vám co nejvíce ulehčili splnění Vašich povinností, proběhne ve dnech 23. 9. a 30.9.2019 schůzka s pracovníky katastru přímo ve Vaší obci a to vždy od 8:00 do 17:00 v klubovně v budově obecního úřadu. Pokud Vám tyto termíny z jakéhokoliv důvodu nevyhovují, je možno si telefonicky dohodnout schůzku v jiném termínu na katastrálním pracovišti v Novém Jičíně.
Věříme, že v maximální míře využijete nabízené termíny a
tím přispějete k zdárnému provedení revize katastru ve Vaší
obci.

Pouze zájemci o cvičení jógy by se měli přihlásit nejpozději do 27.9.2019 u cvičitelky Dany Sulovské na tel. 725 947
025, a to z důvodu omezené kapacity cvičební místnosti.
Po naplnění kapacity nebudou další zájemci přijímáni.

Ohlédnutí za výstavou
Za ČSCH ZO Hodslavice Petr Pavlík

Vážení spoluobčané. Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádal ve dnech
29. - 30. června okresní výstavu: mláďat
králíků, drůbeže a holubů. Naši chovatelé pro Vás připravili ta nejlepší zvířata, která ve svých chovech mají. Čtyřicet
chovatelů z okolí obeslalo naši výstavu
svými zvířaty. Bylo vystaveno 143. králíků, 71. holubů a 20. voliér drůbeže. Horké dny, které u nás v tu dobu panovaly,
jsou možná příjemné pro nás, ale ne pro
zvířata. Přesto byla naše výstava zdařilá a
vystavovaná zvířata byla i přes velmi teplé počasí v dobré výstavní kondici, to se projevilo také na jejich hodnocení při posuzování. Chovatelé nejlepších zvířat byli ocenění poháry.
Z našich chovatelů získali čestné ceny na králíky: Zdeněk
Černoch na Kalifornské, Viliam Sekera na Německé obrovité
strakáče, Petr Pavlík na Kuní velké hnědé. Pohár za vítěznou
kolekci obdržel Radek Kudělka na Kastorexe. Šampiónem výstavy byl králík Hermelín modrooký našeho mladého chovatele Pavla Heralta. Mladý chovatel Jan Turek obdržel pohár od Viliama Sekery na králíky Moravské modré. Ostatní ocenění získali cizí chovatelé. Výstavní výbor udělil ještě poháry Janu Turkovi a Pavlu Heraltovi za pěkná zvířata a za pomoc při přípravě
výstavy. Výstava byla velmi zdařilá, pěkné počasí přilákalo také
hodně návštěvníků a věřím, že se jim také líbila.
Děkuji starostce obce paní Mgr. Pavle Adamcové, která se zúčastnila závěrečného vyhodnocení naší výstavy a předání pohárů chovatelům za nejlepší zvířata. Děkuji také místostarostovi obce panu Ing. Janu Kudělkovi a pracovníkům za pomoc
při zajištění zázemí pro zdárný průběh výstavy, bez jejich pomoci bychom nebyli schopni takovou akci pořádat. Závěrem
chci poděkovat Vám všem, kteří jste se přišli na naši přehlídku zvířat podívat.
Hodslavští chovatelé vás zvou již nyní na chovatelskou výstavu v roce 2020.

Zahájení sokolských cvičení
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

Od října 2019 budou zahájena pravidelná sokolská cvičení.
Přesný rozpis jednotlivých cvičení zveřejníme v říjnovém zpravodaji, v sokolské skříňce a na webových stránkách obce.
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Výsledková listina
46. ročníku volejbalového turnaje

Klub sluníčko
Věrka Mikšíková, Lenka Tomanová

Klub Sluníčko informuje stávající i nové maminky, že je hernička pro nejmenší, od září opět otevřena, a to každou středu
od 9 do 11 hodin, v prostorách ZŠ v Hodslavicích.
Rády bychom poděkovaly Zuzce Váhalové za perfektní vedení Sluníčka a zároveň přejeme dětem, které nás již v tomto
školním roce opouští hodně štěstí ve školičce.
Milé maminky a děti, těšíme se na Vás!

46. ročník volejbalového turnaje
mužů a žen – Hodslavice 2019
Miroslav Vyhlídal

46. ročník volejbalového turnaje mužů a žen byl velkým zklamáním pro pořadatele. 9 družstev mužů a 7 družstev žen, byla
nejmenší účast z dosavadních pořádaných turnajů (nejvíce
družstev bylo v roce 1999 celkem 94). Družstva mužů byla rozdělena do dvou skupin s následnými postupy a družstva žen
hrála systém každý s každým. Na dobré atmosféře účast moc

Pořadí

Muži

Ženy

1.

Do tyče

Falešná forma

2.

Valmezáci

Bylo nás sedm

3.

Ogaři

Divošky

4.

Holešov

Těžko říct

5.

Vamos Rafa

Frenštát

6.

Lepší mrtvý než druhý

Valmez

7.

Naščekaný

Metylovice

8.

Pstruží

9.

Hodslavice

Přebor Hodslavic v tenise
Mgr. Petr Mokroš

V posledním červencovém víkendu proběhl 37. ročník tradičního turnaje „ O přeborníka Hodslavic“ na antukových
kurtech za školou. V hlavní kategorii dvouhry mužů se z deseti účastníků radoval z výhry Radek David, když ve finále pora-

zil po tuhém boji Patrika Kunce, o třetí místo se rozdělili Petr
Kudělka a Jiří Turanský. Finalisté dvouhry Radek David a Patrik Kunc ovládli i soutěž ve čtyřhře, ve finále porazili dvojici
Tonda Patka, Jaromír Konvička, třetí místo získala dvojice Zdeněk a Jakub Palačtí. Ze dvou účastnic soutěže žen byla úspěšnější Blanka Mandalinič, která porazila Vanessu Višňovskou. Vítězka dvouhry spolu s Petrem Kudělkou zvítězili ve smíšené
čtyhře, ve finále porazili dvojici Iveta Kletenská, Radek David.
Součástí turnaje byl již 29. ročník memoriálu JUDr. Romana Rydela, pro muže nad padesát let. Vítězem se stal Pavel
Hanzelka, druhé místo obsadil Petr Mokroš a třetí skončil Pavel Kudělka.
Výbor Tenisu Hodslavice děkuje všem sponzorům za dary,
kterými podpořili odměny na stupních vítězů, a OÚ Hodslavice ještě za pomoc a úpravy okolí kurtů.

nezměnilaiale přesto větší účast hráčů večer na kurtech by
byla veselejší. Poděkování patří OÚ Hodslavice, TJ Sokol Hodslavice, Český volejbalový svaz, Machač s.r.o., GALA Prostějov,
pivovar ZUBR a všem pořadatelům, kteří se na turnaji podíleli.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2019
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Informace CZP
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s. - komplexní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory pod jednou
střechou
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. již přes 10 let poskytuje
sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům na Novojičínsku. V naší PORADNĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM rádi zodpovíme dotazy týkající se potřebné péče, sociálních služeb, dávek,
příspěvků či kompenzačních pomůcek. V rámci služby OSOBNÍ
ASISTENCE pak pomáháme lidem přímo v jejich domácím prostředí. Profesionální osobní asistentky pomáhají s úkony, které již člověk vlivem svého zdravotního handicapu není schopen zvládat sám. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, přichystání a podání stravy, péči o domácnost a
mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou tak nejen „prodlouženou rukou“ klientů, ale také se podílejí na jejich aktivním vyplnění volného času či je doprovází k lékařům, na nákupy apod.
Velmi oblíbenou je také služba INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY, kdy zajišťujeme dopravu k lékařům, na úřady,
nákupy či výlety. To vše klasickými vozidly či speciálně upraveným vozidlem pro vozíčkáře. Naše služby zahrnují také PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK či VOLNÝ PŘÍSTUP K
INTERNETU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.
Naše organizace se sice specializuje na služby a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům, ale v rámci naší
OBČANSKÉ PORADNY, jsme zde pro každého, kdo se ocitl v
nepříznivé sociální situaci a potřebuje pomoci. Největší zájem
je o poradenství v oblasti oddlužení, občanskoprávních a rodinných vztahů.
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Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.
cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na našem pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

Kurzy angličtiny pro veřejnost 2019-2020
mírně pokročilí a pokročilí
•
Kdy? mírně pokročilí - pondělí 16:30 -17:30
		
pokročilí pondělí 17:45 -18:45
•
Kde? ZŠ Hodslavice, učebna výtvarné výchovy
•
Cena? 3 600 Kč (materiály nejsou v ceně)
•
Délka? 35 týdnů
Kontakt:
Mgr. Lenka Brusová, mob: 737377646,
mail: lbagentura@gmail.com, www.agenturalb.cz
Elektronickou přihlášku najdete na:
http://www.agenturalb.cz/Hodslavice-verejnost.html

Začínáme v pondělí 23.9.2019 !!!

www.hodslavice.cz
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VÁS!
Cena kurzu: 1 800 Kč/ osoba
Čas kurzu: od 9:45 hod – 18:45 s prestávkou na oběd

TĚŠÍME

NA NAŠÍ STRÁNCE NAJDETE MNOHO DALŠÍCH KURZŮ
www.ateliermozaika.cz.

NA KURZ JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT NA
TELEFONÍM ČÍSLE 602 771 345 U P. BURIANOVÉ.

DÍVATE SE NA
OBRÁZKY OD
JEDNÉ A TÉŽE
ÚČASTNICE KURZU
KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU
HEMISFÉROU,
JAKÉHO POKROKU
DOSÁHLA JIŽ
DRUHÝ DEN.

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

05. 10. 2019 – 06. 10. 2019

Vás zveme na víkendový kurz kreslení, který se
uskuteční v klubovně obecního úřadu Hodslavice.

Pedikúra
u vás doma

Dopřejte svým nohám, co si zaslouží!

Můžete si vyzkoušet mokrou pedikúru s peelingem a maskou v ceně 350 Kč.
Přijedu k Vám domů.
Více informací na telefonním čísle 723 444 181
nebo e-mailu pabo.pedikura@seznam.cz
Budu se na Vás těšit
Pavlína Boušková (Vaněčková) Hodslavice
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Kontaktní centrum projektu:
RODINNÉ PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254
e-mail: msk@rodinnepasy.cz • www.rodinnepasy.cz

Koordinátor projektu:

Milí rodiče,
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodinných pasů. Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostupnost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu.
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit, neboť jsme si vědomi všech
nároků, které rodinný život přináší, a věříme, že si podporu plně zasloužíte.
Za Moravskoslezský kraj
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Právě jste obdrželi kartu, která Vás opravňuje využívat slevy a výhody projektu Rodinné pasy. Vážíme si
Vašeho zájmu a věříme, že se službami, které Rodinné pasy přinášejí, budete spokojeni. Před použitím
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:

Karta Rodinný pas
• Karta Rodinný pas je vydána na jméno rodiny a je nepřenosná.
• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič, osoba mající dítě v péči apod.), karta je platná po uvedení
jména a příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně karty.
• Na přední straně karty je uvedena platnost karty.
• Kartu je nutné předložit vždy před placením.
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti.

Slevy a výhody
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů,
tedy nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé
České republice, na Slovensku a Dolním Rakousku.
• Přehled poskytovatelů a výše jejich slev je umístěn
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
v sekci Poskytovatelé slev.
• Zapojený poskytovatel je označen samolepkou.
• Slevy se nesčítají!

OZNAČENÍ
POSKYTOVATELŮ
SLEV

Aktuality
• Aktuální informace, pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projektu
www.rodinnepasy.cz.
• Staňte se našimi přáteli na facebooku, sledujte novinky prostřednictvím newsletterů tzv. Čendovinek
a už Vám nic neunikne (k odběru Čendovinek e-mailem se přihlaste na www.rodinnepasy.cz).

V případě dotazu, při změně Vašich údajů či ztrátě karty se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.
Kontaktuje nás: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, msk@rodinnepasy.cz
nebo tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254.
Přejeme Vám příjemně strávený čas s kartou Rodinný pas!
Vaše Rodinné pasy

Projekt Rodinné pasy je financován Moravskoslezským krajem.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2019
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci září oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²75²80
tito naši spoluobčané :
Jaromír Frydrych, Jana Machová ² Anna Kudělková, Milan Schindler,
Dagmar Plešková ² Josef Bartoň, Dalibor Kramoliš, Zdenka Géryková
² Vladimír Hromádka, Ladislav Kovářík, Oldřiška Nohýlová
² Ludmila Hanzelková, Václav Grussmann ² Marie Býmová, Zdislava
Davidová, Milan Sobek, Zdeňka Blokešová
60. výročí uzavření manželství ² Anna a Jan Tomanovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci červenci se narodil Teodor Fulín,
v měsíci srpnu se narodila Emma Dobiašová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho štěstí v
nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Dobromilou Rýcovou, panem
Jiřím Burianem a panem Miroslavem Hruškou.

Zahájení školního roku 2019 / 2020
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