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Hodslavský ZPRAVODAJ
SHM vzpomínání
Vojtěch Hasalík

V

šechno letí. Užíváte si Memoriál otce Jana Bittnera, pohodlně si sedíte ve vrtulníku a kocháte se
pohledem na Kacabaju, lesy a všechny
ty hodslavské střechy, a najednou... najednou je říjen.
Pojďte se s námi mrknout za zrcadlo
a připomenout si hezké chvilky tohoto
roku. Zvládli jsme tábor. Nikdy to není
jednoduché a pokaždé se moc těšíme
na poslední večer, na loučení, úklid
a trochu klidu. Ta trocha klidu, tradičně
večer pod hvězdami, plný vzpomínek
na uplynulý týden, s sebou vždycky přinese obrovskou nálož vděčnosti. Za to,
že se dětem tábor líbil. Za to, že se nikomu nic zlého nestalo. Za to, co všechno jsme za těch pár dní spolu vybudovali a prožili. Sedíme, vzpomínáme
a od srdce se smějeme. Tento rok jsme
vzpomínali na účastníky naší Pevnosti
Boyard. Na všechna úskalí, se kterými
se všichni srdnatě poprali, na výlet
do Ostravy a boj s časem v únikové
hře, na duhu, na tu kouzelnou barevnou mýdlovou duhu, kterou přetékal
skákací hrad a které bylo doslova plné
hřiště. Drazí táborníci. Byli jste skvělí a
moc jsme si to s vámi užili. Věříme, že
pokud se vám tábor líbil, potkáme se i
příští rok. Už teď se moc těšíme!
Máme zlato! Zásluhou našeho hvězdného florbalového mužstva jsme se
letos na republikovém turnaji nesmazatelně podepsali do dějin salesiánského
sportu. Pohár pevně střežíme a příští
jaro se budeme snažit obhájit hod-

slavské prvenství ze všech sil. Věříme,
že díky nadšení a píli našeho manšaftu,
se nám to může opět podařit.
Snažím se vzpomenout na všechny
ty kroužky, turnaje, výlety, filmy v kině,
výšlapy, hamburger párty, tréninky
a akce, které jsme s vámi či s vašimi
dětmi prožili a uvědomuji si, že by mi
na to nestačil papír. Za každou z těch
chvilek je vědomé rozhodnutí našich
vedoucích. Rozhodnutí využít naplno
tu trochu času, která zbývá po škole
nebo po práci. A udělat něco pro druhé.
Rozhodnutí, které přináší radost. Je
moc fajn, že máme kolem sebe takové
lidi. Není to samozřejmost.
Než se rozloučím, ve vzpomínkách
se vracím do kabiny vrtulníku a prolétávám nad proběhlým Memoriálem.
Vidím spoustu lidí na hřišti, děti s
lístečky na trase plné úkolů, nabitý
program a dlouhou frontu na let helikoptérou. Zahlédnu nepřemožitelného šampiona v řezání pilou, pana Tomana, jak znalecky posuzuje techniku
jednoho ze soutěžících. Všímám si toho,
že jsme zase jednou všichni spolu.
Za celé naše hodslavské es há em vám
děkuji za důvěru a jsem moc rád, že nás
to všechny pořád tak baví. A teď už šup
šup, ať stihneme nachystat ples.

USNESENÍ z 21. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 6.9.2018
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/21/2018 Schválení programu ZO
a)
schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva obce.
2/21/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková - předsedkyně, Mgr. Petr Mokroš, Ing. Jaroslav Ježek
– členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu, Michala
Pavelku,
c) určuje provedením zápisu: Marii Pavlátovou.
3/21/2018 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva
obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce.
4/21/2018 Usnesení rady obce č. 77 - 80 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 77 - 80.
5/21/2018 Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí.
6/21/2018 Plnění rozpočtu 1-8/2018 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen
2018.
7/21/2018 Výsledky přezkumu hospodaření obce ZO
a) bere na vědomí Výsledky přezkumu hospodaření obce –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8/21/2018 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice za rok 2017 ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka
Nový Jičín-Hostašovice za rok 2017 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh.
9/21/2018 Kotlíkové dotace – spoluúčast obce ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 82 091,00 Kč z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 – 2. výzva a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu.
10/21/2018 Žádosti o poskytnutí darů ZO
a) schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Římskokatolické farnosti Hodslavice ve výši 70 000,- Kč a
smlouvu o poskytnutí daru,
b) schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích ve výši 70 000,-Kč a smlouvu o poskytnutí daru,
c) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv
České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje
dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
11/21/2018 Rozpočtové opatření č. 4 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech 2 005 000,- Kč,
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navýšení ve výdajích
895 000,- Kč,
financování
- 1 110 000,- Kč.
12/21/2018 Vesnice roku 2018 – získání Zelené stuhy ZO
a) bere na vědomí ocenění Obce Hodslavice „Zelenou stuhou“ za péči o zeleň a životní prostředí udělené Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, Spolkem pro obnovu venkova, Svazem
měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství v soutěži Vesnice
roku 2018 v Moravskoslezském kraji.
13/21/2018 Převody majetku ZO
a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy
České republiky, s. p. na prodej části obecního pozemku parcelní č. 1724/8 o výměře cca 280 m2 (vodní plocha) v k. ú. Hodslavice, dle návrhu.
14/21/2018 Diskuze
a) pověřuje starostku prověřením stavu oken budovy čp. 161
(Obecní dům) po rekonstrukci ve spolupráci s technickým dozorem investora.

USNESENÍ z 81. zasedání rady obce
konaného dne 25.9.2018
M gr. Pavla Adamcová, st arost ka • I ng. M ar t in Rept a, místo s ta ro s ta

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) zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Odkanalizování obce Hodslavice – koordinátor BOZP“,
b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům čp. 172 v Hodslavicích p. M. Š., bytem Nový Jičín,
dle podmínek stanovených obcí,
c) „Řád veřejného pohřebiště Obce Hodslavice“ v k. ú. Hodslavice na parc. č. 542 (evangelický hřbitov) a parc.č. 25 (katolický
hřbitov) s účinností od 12.10.2018.
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 financování spoluúčasti stavby „Energetické
úspory čp. 161“ úvěrem ze státního fondu životního prostředí
a nedoporučuje využití tohoto úvěru a pověřuje starostku
dojednáním způsobu financování z vlastních zdrojů,
c) žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice
(JSDH) o umístění odrazového zrcadla proti hasičské zbrojnici
pro usnadnění výjezdu vozidel JSDH a pověřuje místostarostu vyřízením povolení dopravního značení a realizací umístění
zrcadla,
d) žádost p. V. T., Frenštát p R. o zřízení připojení na veřejný
vodovod a kanalizační síť pro parc. č. 852/6 v k.ú. Hodslavice a
pověřuje stavebního technika kladným vyřízením žádosti po
předložení SP k výstavbě RD žadatelem,
e) žádost p. V. D., Hodslavice o rekonstrukci jímky splaškové
kanalizace těsně vedle místní komunikace a požaduje od žadatele doložení statického posouzení a projektu jímky a provedení vytyčení hranic pozemku žadatele,
f ) opětovnou žádost p. D. B., Hodslavice o přemístění odpadkového koše na psí extrementy a pověřuje místostarostu provedením přemístění,
g) možnost zřízení tlakové stanice na parc. č. 1368/1 v k. ú.
Hodslavice na veřejném vodovodu ve směru od bytovek na
Mořkov a pověřuje stavebního technika doložením minimálně dvou nabídek na vypracování projektové dokumentace do
31.10.2018.
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Zelená stuha 2018
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

Dne
2.10.2018
jsme v Hlavním
sále Valdštejnského
paláce, sídle Senátu PČR, převzali při
slavnostním
vyhlášení Oranžové
a Zelené stuhy ČR
roku 2018 v rámci soutěže Vesnice
roku ocenění Zelená stuha za vítězství v krajském kole
soutěže a poukaz
k možnosti čerpání
dotace z Národního programu ŽP
do výše 500 tis.Kč.
V celostátní soutěži
jsme obdrželi čestné uznání za aktivity obce v oblasti péče o zeleň v obci a při
obnově přirozených funkcí okolní krajiny. Tato ocenění jsou
odměnou pro všechny organizace, spolky a občany, kteří se
zapojili do realizace krajinotvorných akcí a prací na zkrášlení
obce. Všem jim patří také naše poděkování.

V neděli 18. listopadu 2018 v 10 a 11 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích
uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

Odhalení Kamenné knihy
v Lobkovicích
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

Městem Neratovice a Spolkem pro zbudování Kamenné knihy od sochaře Kurta Gebauera na počest Františka Palackého
jsme byli pozváni k slavnostnímu odhalení památníku na počest Otce národa, které proběhlo 2.10.2018.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Volby do zastupitelstev obcí
5.10. - 6.10.2018
O b ec Ho dslavice

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hodslavice:
Voliči
v seznamu
1 420
číslo
1
2

Vydané
obálky
761

Volební účast
v%
53,59

Odevzdané
obálky
761

Kandidátní listina
název
PRO HODSLAVICE
ODS A NEZÁVISLÍ

Platné hlasy
10 122

Hlasy
celkem
v%
7 694
76,012
2 428
23,987

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
(dle počtu získaných hlasů)

Památník ve tvaru otevřené nepopsané knihy, vytvořený
z pískovcového bloku, stojí na břehu Labe na půl cesty mezi
hrobem našeho rodáka a Lobkovickým zámkem, kde na
sklonku života pobýval. Po slavnostním odhalení jsme spolu
se starostkou Města Neratovice paní Mgr. Lenkou Mrzílkovou
a s místním panem farářem položili k místu posledního odpočinku Františka Palackého pietní kytici.
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Název
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
PRO HODSLAVICE
ODS A NEZÁVISLÍ
ODS A NEZÁVISLÍ
ODS A NEZÁVISLÍ

Jméno, příjmení
Pavla Adamcová
Jan Kudělka
Lubomír Adam
Lukáš Sulovský
Alena Kulíšková
Vlastimil Socha
Jitka Hanzelková
Petr Mokroš
Lenka Burianová
Tomáš Kohout
Veronika Hurtová
Ondřej Kudělka
Kamil Ondřejík
Marcel Garčár
Zdenek Plešek

Počet hlasů
602
601
586
580
567
529
519
494
472
469
457
430
254
221
210

www.hodslavice.cz

Kde domov můj aneb historická výročí republiky
Vážení Hodslavjané,
stejně jako na nesčetných místech naší vlasti si i u nás
připomeneme stoleté výročí založení Československa. Stane se
tak obvyklou formou – krátkým slavnostním setkáním ve
Společenském domě, a to v pátek 26. října v 17,30 hodin.
Program se sestává z mluveného slova Mgr. Martina Vitka (velmi
stylově ve slovenštině), pracovníka Vlastivědného muzea
Novojičínska, a z hudebního vystoupení kvarteta sólistů
pěveckého sboru Ondráš. Renáta Heraltová (soprán), Vendulka
Bervicová (alt), Alexander Zimula (tenor) a Pavel Štůla (bas)
zazpívají 4 písně, které budou evokovat i další tři
„osmičkové“, však vskutku neblahé události: rok 1938 melodicky
znázorní píseň U našich kasáren, rok 1948 Kupředu, zpátky ni
krok, rok 1968 Krylův Bratříček. Onen zásadní rok 1918 bude
uveden Hymnou českých legií.
V dnešní hektické a mnohdy povrchní době se kupodivu často
mluví o tradicích. Slovo pochází z latiny – tradere znamená
předávat, odevzdávat, svěřovat, odkazovat… z jedné generace na
druhou. Možná by stálo za to si i doma uvědomit, že rodiče
dnešních seniorů, prarodiče šedesátníků či padesátníků to
osamostatnění republiky vlastně zažili! Tak jako prarodiče
dnešních „teenagers“ mají v paměti deprimující probuzení do
jednoho srpnového rána roku 68. Předejme vzpomínky našich
předků i své vlastní zážitky dorůstající mládeži a věnujme
hodinku před státním svátkem společnému zamyšlení nad stoletým
vývojem československé a české státnosti. Vždyť jeden
z nejvýznamnějších tvůrců politického života se před 220 lety
u nás narodil!
Jste srdečně zváni!
PhDr. Zora Kudělková

Zprávičky ze školy ...
Mgr. Al e n a Pa l a c ká

Zahájení školního roku
V pondělí, 3. 9., jsme na asfaltovém hřišti za školou slavnostně zahájili nový školní rok. Prvňáčky jako tradičně přivítali do
školního prostředí deváťáci, tentokrát jako Mimoni. Doufáme,
že se jim, stejně jako novým žákům v jiných třídách bude na
naší škole líbit.
Cyklistický kurz – za žáky 9. třídy Anna Kudělková
Dne 5. 9. 2018 se devátá třída vydala na cyklistický kurz.
Všichni jsme se sešli u školy v Hodslavicích. Celou cestu jsme
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byli rozděleni do tří skupin, 1. skupinu vedl pan instruktor Lešek Janský, 2. skupinu vedla paní učitelka Hubeňáková a 3.
skupinu vedla paní učitelka Kulíšková. Jeli jsme přes Nový Jičín
do Štramberka, kde jsme si dali pauzu na náměstí a poté jsme
dojeli na koupaliště RICCO Příbor. Byli jsme ubytovaní v malých chatkách. Za celý den jsme ujeli 22,8 km. Po ubytování
jsme poobědvali a zahráli si minigolf. Na 1. místě se umístila
Petra Janyšková.
Druhý den jsme se vydali na Ondřejník. Jeli jsme přes Mniší
a Kozlovice. Po únavné a dlouhé cestě jsme se občerstvili. Za
celý den jsme ujeli 52,9 km. Po návratu do kempu jsme měli
možnost vyzkoušet paddleboard a aquazorbing, který všechny moc bavil. Večer jsme navštívili starý hřbitov, kde nám udělali prohlídku a soutěžili jsme o drobné odměny v testu vědostrana 4

mostí.
Třetí den jsme se sbalili a jeli domů přes Skotnici, Petřvald,
Jistebník, Bartošovice, Kunín a Hodslavice. Ujeli jsme 55 km.
Na cyklisťáku jsme zdolali cca 130 km. Bylo to náročné, hlav-

ně kvůli technickým problémům některých spolužáků, ale byli
jsme spokojeni, že jsme tuto výzvu splnili.
Celý kurz se nám líbil a naštěstí všichni přežili ve zdraví.
Adaptační kurz – za žáky 5. třídy Radim Petrskovský, Veronika
Holišová a Adéla Kramolišová
Na adaptační kurz jsme dorazili v pondělí 10. 9. Jak jsme dorazili, tak nás hned přivítali naši vedoucí, kteří se jmenovali Marťa,
Lůca, Honza a Johanka. S nimi jsme hned začali hrát různé hry i
bez toho, abychom jsme si věci odnesli na pokoj. Naše první hra
se jmenovala Poznávačka, abychom se s vedoucími společně
poznali. Naše paní kuchařky nám vařily jídlo a vždy nám chutstrana 5

nalo. Na druhý den ráno nám pouštěli různé písničky, aby nás
probudili. Potom jsme hráli různé aktivity a následoval oběd.
Po obědě jsme měli polední klid, abychom načerpali další síly.
Odpoledne jsme opět hráli zábavné aktivity a následoval večer.
Ve 20.00 jsme měli aktivitu, kde jsme měli udělat z různých věcí
měkký prostor pro vajíčko, aby to vajíčko mohlo dopadnout na
planetu Mars. Jak jsme měli prostor hotový, tak každá skupina

šla do lesa se svým vajíčkem v měkkém prostoru. Museli jsme
jít dalekou cestu od naší chaty až hluboko do lesa a tam už byla
planeta Mars. Potom, až všichni dorazili, jsme začali „akci“. Každý ze skupiny vložil vajíčko do měkkého prostoru a pouštěli ho
na Mars…. Už asi víte, jaká byla naše nejoblíbenější aktivita J.
Ve středu jsme si zahráli poslední dvě aktivity a začali balit a
uklízet. Nakonec jsme se rozloučili a odjeli jsme domů.
Sběr starého papíru
V pátek 21. 9. proběhl úspěšně už tradiční podzimní sběr stawww.hodslavice.cz

rého papíru. Tentokrát se nám podařilo nasbírat 7066 kg (průměrně cca 39,9 kg na každého žáka školy) a zcela naplnit dva
kontejnery. Nejlepšími sběrači se stali žáci 6. třídy, kteří nasbírali
průměrně 88 kg na žáka. Na druhém místě se umístili žáci 1.
třídy (53,5 kg na žáka) a na třetím žáci 2. třídy (47,2 kg na žáka).
Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizz pro celou třídu
a na ostatní čekala sladká odměna. Děkujeme rodinným příslušníkům našich dětí - maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům

apod., bez jejichž pomoci bychom takové množství papíru nenasbírali.
V rámci aktivit ke stoletému výročí založení republiky se žáci
naší školy zúčastnili v září několika akcí.
Legiovlak – za žáky 9. třídy Jan Horák a Petra Janyšková
Dne 14. 9. se vypravili žáci 9. třídy do Valašského Meziříčí, kde
v rámci výuky dějepisu a výchovy k občanství navštívili legionářský vlak. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského
vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále
v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Legionářským vlakem nás provedl příjemný průvodce. Vždy jsme vstoupili do
jednoho ze 13 vagonů, kde nám pověděl, k čemu sloužil. Také
nás naučil, kdo byli legionáři a jak se podíleli na 1. světové válce. Dozvěděli jsme se, že 11. prapor legionářů se jmenoval po
hodslavském rodáku Františku Palackém. Ukázal nám web, na
kterém si můžeme překontrolovat, jestli náš pra… nebyl legionářem. Výstava se nám moc líbila a všem bychom doporučili
ji navštívit.
Výstava „Ať žije republika!“ – za žáky 9. třídy Marek Býma,
Ondřej Hrdina, Veronika Přihodová a Jiří Dragon
Dne 14.9 jsme jeli do Valašského Meziříčí za účelem se podívat na vlak legionářů. Využili jsme toho a navštívili jsme
výstavu „ Ať žije republika!“ na zámku Kinských. Výstavou
zaměřenou na 100. výročí založení republiky na Valašsku nás
provázela příjemná paní průvodkyně. Vyprávěla nám o návštěvě T. G. Masaryka ve městě, seznámila nás s největšími regionálními podniky a zaměstnavateli. Zaujala nás informace,
že již před 100 lety byl ve Valmezu Dadák, Křižanova pila a další. Na konci prohlídky nám průvodkyně dala test o tom, co vše
o republice víme. Celá ukázka trvala, asi 45 min. Výstava byla
zajímavá a poučná. Přiblížila nám život lidí před 100 lety, kdy
samostatná republika vznikala.
Staleté kořeny – Mgr. Renata Pernická
V rámci série programů „Duchovní dědictví“ se v úterý 25.
9. se žáci 5., 8. a 9. třídy třídy zúčastnili projektu k výročí 100
let Československé republiky nazvaného Staleté kořeny.
Program obsahoval informace o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých
osobností. Cílem dvou-hodinového programu bylo posílit náHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2018

rodní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z
dějin i současnosti.
Život na zahradě
– Mgr. Alena Kulíšková
V pátek 21. září
se konal již devátý ročník mezinárodní soutěže dětí
v
zahradnických
dovednostech
a
vědomostech při
výstavě Život na
zahradě. V čem se
vlastně
soutěží?
Celá soutěž se skládá ze tří částí – floristiky, kde děvčata
měla za úkol vytvořit jednostrannou
vypichovanou
misku. Dále poměřují soutěžící své
znalosti v testech
a v poznávání kulturních i planých rostlin. Naši školu zastupovalo v soutěži 5
děvčat a v konkurenci 49 žáků kraje, sousedního Polska a Slovenska se vůbec neztratila.
Úspěšnými řešitelkami byly Dominika Patková a Veronika
Longinová s 60% úspěšností. Eliška Kubíčková na 30. místě dosáhla úspěšnosti 63%. A to nejlepší nakonec. Petra Janyšková
se umístila na 3. místě a s převahou 7 bodů před druhou soutěžící z Hradce zvítězila se 108 body Zuzana Mičulková. Při
vyhodnocování části Floristika, Zuzka získala plný počet bodů
a zvítězila, Peťka Janyšková i s velkým hendikepem (pravou
rukou v sádře) přišla o pouhé 3 body a umístila se na krásném
3. místě. Všem děvčatům děkujeme za jejich čas věnovaný přípravě a perfektní reprezentaci naší školy.

FK Hodslavice
O n d řej Kud ěl ka , D i S .

Muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

12.8.

17:00

Fulnek B

FK Hodslavice

3:1

18.8.

17:00

FK Hodslavice

Bravantice

4:2

25.8.

17:00

Mankovice

FK Hodslavice

3:1

1.9.

16:30

FK Hodslavice

Bludovice

1:2
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9.9.

16:30

Olbramice

FK Hodslavice

0:2

OBEC HODSLAVICE

15.9.

16:00

FK Hodslavice

Ženklava

2:3p

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

22.9.

16:00

Štramberk

FK Hodslavice

3:2p

PRACOVNÍK TECHNICKÉ SPRÁVY OBCE

29.9.

12:30

FK Hodslavice

Petřvald B

3:1

7.10.

15:00

Rybí

FK Hodslavice

Druh práce a její charakteristika:

Práce při správě a údržbě majetku ve vlastnictví obce Hodslavice.

:

Místo výkonu práce:
Doba a rozsah výkonu práce:
Platová třída:
Předpokládaný nástup:

Katastrální území obce Hodslavice
Pracovní poměr na dobu určitou – 1. rok s
pracovní doba 40.hod. týdně
4. platová třída
1.12.2018, nebo dle dohody

13.10.

12:00

FK Hodslavice

Bartošovice

:

21.10.

10:15

Žilina

FK Hodslavice

:

27.10.

14:00

FK Hodslavice

Zbyslavice

:

3.11.

14:00

FK Hodslavice

Mořkov B

:

Další předpoklady a požadavky:
 dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení
 dobré komunikační a organizační schopnosti

10.11.

13:30

Mořkov B

FK Hodslavice

:

Výhodou:

Datum

Čas

31.8.

17:00

Požadované předpoklady pro výkon práce:
- Řidičský průkaz skupiny B, T








Starší žáci
Domácí

Hosté

Žilina

FK Hodslavice

1:8

9.9.

14:30

Sedlnice

FK Hodslavice

2:4

16.9.

14:00

Libhošť

FK Hodslavice

:

20.9.

17:00

Starý Jičín

FK Hodslavice

8:6

26.9.

17:00

FK Hodslavice

Žilina

10:1

28.9.

17:00

FK Hodslavice

Ženklava

5:1

5.10.

17:00

FK Hodslavice

Libhošť

:

12.10.

17:00

FK Hodslavice

Sedlnice

:

21.10.

11:15

Ženklava

FK Hodslavice

:

13.10.

12:00

FK Hodslavice

Bartošovice

:

Domácí

Hosté

3 měs. zkušební dobou,

Průkaz k obsluze JMP (motorová pila) a k obsluze křovinořezu
Svářečský průkaz
Praxe při zimní údržbě komunikací motorovými vozidly
Vzdělání v oboru elektro (silnoproud, slaboproud)
Znalost problematiky údržbářských prací na budovách a motorových prostředcích
Zednické, instalatérské dovednosti

Náležitosti a doklady, které uchazeč musí doložit:
1. Přihlášku obsahující níže uvedené náležitosti:
 Jméno a příjmení uchazeče,
 Místo trvalého pobytu uchazeče,
 Telefonní kontakt a případně e-mail na uchazeče,
 Životopis s údaji o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech (údaje o vzdělání a absolvovaných kurzech nutno doložit kopiemi dokladů prokazujícími tyto
skutečnosti)
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni
prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
Přihlášku je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211,
742 71. Do výběru budou zařazeny pouze přihlášky doručené na OÚ Hodslavice do 31.10.2018. Zadavatel si
vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

Mladší žáci
Datum

Čas

2.9.

14:00

Rybí

FK Hodslavice

1:8

9.9.

10:00

FK Hodslavice

Bartošovice

4:4

12.9.

17:00

FK Hodslavice

Petřvald na Moravě

4:5

16.9.

17:00

Nový Jičín B

FK Hodslavice

12:2

23.9.

10:00

FK Hodslavice

Libhošť

4:3

26.9.

16:00

FK Hodslavice

Bludovice

9:1

28.9.

17:00

Kateřinice

FK Hodslavice

12:0

7.10.

10:00

FK Hodslavice

Kateřinice

:

11.10.

17:00

Libhošť

FK Hodslavice

:

19.10.

17:00

Petřvald na Moravě

FK Hodslavice

:

26.10.

17:00

Bludovice

FK Hodslavice

Washingtonská deklarace
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S.

K vytvoření Československého státu předcházela deklarace
nezávislosti, ta Vznikla ve Washingtonu ve dnech 13. – 16. 10.
1918 a T. G. Masaryk ho 17. 10. předal americké vládě, a také
prezidentovi W. Wilsonovi. Deklarace požadovala samostatnost českého a slovenského národa.
Washingtonská deklarace
Prohlášení nezávislosti československého národa
jeho prozatímní vládou
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V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby
zabránili roztrháni Rakouska-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibuji federalizaci říše a autonomii neuspokojeným
národnostem vydaným jejich panováni, my, Československá
národní rada, uznaná vládami spojeneckými a americkou za
Prozatímní vládu československého státu a národa, v úplné
shodě s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze 6.
ledna 1918, a uvědomujíce si, že federalizace a tím spíše autonomie pod vládou habsburské dynastie nic neznamenají,
tímto činíme a vyhlašujeme toto své Prohlášeni nezávislosti.
Činíme to, protože věříme, že žádní lidé by neměli být nuceni
žiti pod svrchovanosti, kterou neuznávají, a protože víme a
jsme pevně přesvědčeni, že se náš národ nemůže svobodně
rozvíjet v nějaké podvodné habsburské federaci, která je jen
novou podobou odnárodňujícího útlaku, pod nimž jsme
trpěli posledních tři sta let. Považujeme svobodu za první
předpoklad federalizace a věříme, že svobodni národové
střední a východní Evropy mohou snadno vytvořit federaci,
kdyby shledali, že je to nutné.
Činíme toto prohlášeni na základě svého historického a
www.hodslavice.cz

přirozeného práva. Byli jsme nezávislým státem od sedmého
století; a v roce 1526 jsme se jako nezávislý stát, sestávající z
Čech, Moravy a Slezska, spojili s Rakouskem a s Uhry v obrannou
unii proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se dobrovolně
nevzdali svých práv jako nezávislý stát v této konfederaci.
Habsburkové rozbili svou smlouvu s našim národem tím, že
bezprávně porušovali naše práva a znásilňovali ústavu našeho
státu, kterou se sami zavázali dodržovat, a my proto odpíráme
zůstat částí Rakouska-Uherska v jakékoli podobě.
Požadujeme pro Čechy právo, aby byly spojeny se slovenskými bratřími na Slovensku, které kdysi bylo částí našeho národního státu, později odtrženou od těla našeho národa a před
padesáti lety přivtělenou k uherskému státu Maďarů, kteří pro
své nevýslovné násilnictví a surový útisk podrobených národů
ztratili veškeré mravní i lidské právo vládnouti komukoli kromě
sobě samým.
Svět zná historii našeho zápasu proti habsburskému útisku,
který nabyl na intenzitě a stal se soustavným po rakousko-uherském dualistickém kompromisu z roku 1867. Tento dualismus je jen nestoudná organizace hrubé síly a vykořisťování
většiny menšinou; je to politické spiknutí Němců a Maďarů
proti našemu vlastnímu národu tak jako proti jiným slovanským a latinským národům monarchie. Svět zná spravedlivost
našich požadavků, které Habsburkové sami se neodvážili popříti. František Josef více než jednou uznal nejslavnostnějším
způsobem svrchovaná práva našeho národa. Němci a Maďaři
se postavili proti tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, které
se sklonilo před pangermány, stalo se kolonií Německa a jako
jeho východní předvoj vyprovokovalo poslední balkánský
konflikt právě tak jako nynější světovou válku, kterou začali
Habsburkové sami bez souhlasu zástupců lidu.
Nemůžeme a nechceme dále žíti pod vládou – přímou nebo
nepřímou - těch, kdo znásilnili Belgii, Francii a Srbsko, těch,
kteří chtěli zavraždit Rusko a Rumunsko, vrahů desetitisíců civilistů i vojáků z naší krve a spolupachatelů při bezpočetných
nevýslovných zločinech, kterých se dopustily v této válce proti
lidskosti dvě zdegenerované a neodpovědné dynastie. Nechceme zůstat části státu, jehož existence není ničím ospravedlněna a který, odmítaje přijmout základní principy moderní
organizace světa, zůstává jen umělým a nemorálním politickým útvarem, jenž překáží každému pohybu k demokratickému a sociálnímu pokroku. Habsburská dynastie, skloněná pod
tíhou velikého dědictví omylu a zločinu, je trvalou hrozbou
světovému míru a my pokládáme za svou povinnost k lidstvu
a k civilizaci, abychom pomohli přivodit její pád a zničení.
Popíráme rouhavé tvrzení, že moc habsburské a hohenzollernské dynastie je božského původu; odmítáme uznat božské právo králů. Náš národ zvolil Habsburky na český trůn ze
své vlastní svobodné vůle a týmž právem je sesazuje. Prohlašujeme tímto habsburskou dynastii za nehodnou vésti náš národ a popíráme všechny jejich nároky na vládu v československé zemi, o které my zde a nyní prohlašujeme, že od nynějška
bude svobodným a nezávislým lidem a národem.
Přijímáme a budeme věrně zachovávat ideály moderní demokracie, jakými byly ideály našeho národa po staletí. Přijímáme americké principy, jak je stanovil prezident Wilson: principy osvobozeného lidstva – skutečné rovnosti národů - a o tom,
že vlády odvozují všechnu svou spravedlivou moc ze souhlasu
těch, kterým vládnou. My, národ Komenského, nemůžeme jinak než přijmouti tyto principy, vyjádřené v americkém Prohlášení nezávislosti, principy Lincolnovy a principy Prohlášení
práv člověka a občana. Pro tyto principy náš národ krvácel v
památných husitských válkách před pěti sty lety, pro tyto principy náš národ vedle svých Spojenců v Rusku, Itálii a Francii
krvácí dodnes.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2018

Načrtneme jen hlavní principy ústavy československého národa; konečné rozhodnuti o ústavě samé připadá právně vyvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného lidu.
Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze
po pokroku bude zaručovat úplnou svobodu svědomí,
náboženství a vědy, literatury a umění, slovního projevu,
tisku a právo shromažďovací i petiční. Církev bude odloučena
od státu. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném
právu hlasovacím; ženy budou politicky, sociálně a kulturně
zrovnoprávněny s muži. Práva menšin budou zabezpečena
poměrným zastoupením; národní menšiny budou požívat
stejných práv. Vláda bude svou formou parlamentární a bude
uznávat principy iniciativy a referenda. Stálá armáda bude
nahrazena milicí.
Československý stát provede dalekosáhlé sociální a
hospodářské reformy; velkostatky budou vykoupeny pro
domácí kolonizaci, šlechtické výsady budou zrušeny.
Náš národ převezme svůj podíl z rakousko-uherského předválečného dluhu; - dluhy z této války ponecháváme těm, kdo
se v ně uvázali.
V zahraniční politice přijme Československo svůj plný podíl
na odpovědnosti za reorganizaci Východní Evropy. Plně přijímá demokratický a sociální princip vlastenectví a připojuje se
k nauce, že všecky závazky a smlouvy budou uzavírány otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie.
Naše ústava povede k účinné, rozumné a spravedlivé vládě,
která vyloučí všechny zvláštní výsady a zakáže třídní zákonodárství.
Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je
překonán – demokracie zvítězila; na základě demokracie bude
reorganizováno lidstvo.
Síly temnoty posloužily vítězství světla – vytoužený věk lidskosti svítá.
Věříme v demokracii – věříme ve svobodu, svobodu vždy větší a větší!
Dáno v Paříži dne 18. října 1918.
Profesor Tomáš G. Masaryk,
ministerský předseda a ministr financí.
Generál Dr. Milan R. Štefánik,
ministr národní obrany.
Dr. Eduard Beneš,
ministr zahraničních věcí a vnitra.

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

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

mob. 605925932 MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,
Tel. 556709032 , www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz

NYNÍ NABÍZÍ

DUŠIČKOVOU SLEVU 20%
na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky)
Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za
Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou
nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.
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AEROBIK s Gábinou
od 3. října

Každou STŘEDU od 18.30 – 19.30 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
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2018
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ZO Českého svazu včelařů, z.s. Mořkov
pořádá
se spoluúčastí zahrádkářů, myslivců a zájmového kroužku

u pŘíleŽitOSti 100 leT trVÁní vČelAŘsKého SpOlku v MOřkovĚ

vČelaŘsKoU

vÝsTavu
Výstava se uskuteční v sále společenského domu v Mořkově
ve dnech 13. - 15. října 2018
v sobotu od 13.00 do 18.00 hodin
v neděli od 9.00 do 17.00 hodin
v pondělí od 8.00 do 12.00 hodin (pro školy)
V sobotu 13. října 2018 od 14.00 hod. proběhne
přednáška MUDr. Jany Hajduškové na téma:
„Včelí produkty ve výživě a lékařství“
Součásti výstavy bude prodej včelích produktů a výrobků.
Občerstvení zajištěno.
Na hojnou účast a podporu se těší včelaři.
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SPO L EČE N S KÁ KR O N I KA
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Renáta Szigetiová • Renáta Kudělková • Zdeněk Myška
Karin Rýdlová • Josef Býma • Vladimír David
Vladimír Kramoliš • Věra Kramolišová • Helena Holomá
Alois Palacký • Josef Keller • Jan Rýdl • Jan Krutilek
Alois Bartoň • Václav Kuska • Božena Kramolišová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
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V měsíci září se narodil Tobiáš Burian.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
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V měsíci srpnu jsme se rozloučili s panem Stanislavem
Seitzem.
Tereza Bartońová, 7.třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - zahájení školního roku

ZŠ Hodslavice - adaptační kurz

ZŠ Hodslavice - cyklistický kurz
ZŠ Hodslavice - sběr starého papíru - vítězové
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Náklad 550 výtisků. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556
750 010, e-mail : zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145. Uzávěrka 25. den v měsíci.

