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Hodslavský ZPRAVODAJ
Ohlédnutí za končícím volebním obdobím 2014- 2018
Mgr. Pavla Adamcová, st arost ka

V

ážení spoluobčané,
začátkem října proběhnou
volby do obecního zastupitelstva a
tím končí funkční období současných zastupitelů, radních včetně
vedení obce a členů výborů a komisí. Ráda bych jim velice poděkovala
za práci, čas a invenci věnovanou
správě naší obce. Během těchto čtyř
let jsme společně řešili mnoho problémů a rozhodovali o záležitostech
mnohdy zásadních pro další směřování obce, investičních záměrech a
směru rozvoje naší obce.
A ohlížím se radostně, s obrovskou
pokorou i potěšením, protože většina našich rozhodnutí byla dojednána v klidu a při přátelské a konstruktivní diskuzi.
Podařilo se nám realizovat téměř
všechny plány, se kterými jsme do
tohoto volebního období šli, a splnit
mnoho vašich požadavků, které se
k nám dostaly či byly na veřejných
schůzích podány.
Ty nejdůležitější: zastupitelé projednali a připravili podklady pro
tvorbu nového územního plánu,
který byl nyní veřejně projednán a
schvalovat jej bude už nové zastupitelstvo. ZO schválilo realizaci zásadních stavebních projektů:
– výstavbu kanalizace a ČOV, která bude zahájena ještě v letošním
roce a financována s pomocí dotace
z Operačního programu Životní pro-

středí a dotace Moravskoslezského
kraje,
- výstavby chodníku od křižovatky
po bytovky, a to včetně nových autobusových zastávek a osvětleného přechodu (dotace ROP),
- rekonstrukci obecních budov – OÚ,
hasičské zbrojnice (dotace OPŽP), šaten a okolí na fotbalovém hřišti
- rekonstrukci Obecního domu na
bezbariérové ordinace praktického a
dětského lékaře (dotace OPŽP),
- pro budoucí rozšíření zástavby
v obci, plánované v novém územním
plánu, zastupitelé strategicky podpořili další průzkumné vrty, vystrojení
nového zdroje pitné vody a vybudování úpravny vody na vodojemu
v Hodslavicích (dotace MSK a OPŽP).
Díky tomu máme v záloze vodní zdroj
poblíž našeho vodojemu pro případ
vyčerpání stávajících a k jejich posílení v období zvýšeného odběru vody,
- rekonstrukci sociálek u tělocvičny
základní školy a přeměnu bytu v ZŠ
na moderní knihovnu (dotace MSK),
- rekonstrukci Kacabajky (dotace
SZIF)
- a přípravu dalších projektů, na které jsme už získali příslib dotace a čeká
je realizace v nejbližší době - sběrný
dvůr (OPŽP), sociální byty a nákup hasičské dodávky (MAS IROP).
Zastupitelé schválili naše členství ve
svazku obcí SOMPO a umožnili tak vy-

užití dotací OPŽP na rozvojové projekty v oblasti odpadového
hospodářství.
Také byly připraveny projekty prodloužení chodníku a cykloprojky nad chodníkem na Kútě, jejich realizace bude už na
novém vedení.
Vedením připravené a zastupiteli schválené, následně realizované projekty zvýšily ochranu obce při povodních a zlepšují
kvalitu jejího životního prostředí – jsou to projekty k zadržení vody v krajině, výsadeb zeleně v extravilánu obce, projekt
Sběrný dvůr v obci Hodslavice, příspěvek obce ke kotlíkovým
dotacím, projekt rekonstrukce Kacabajky, který zvýšil retenci
dešťové vody. Právem byla letos naše obec v soutěži Vesnice
roku 2018 oceněna Zelenou stuhou 2018 – za nejlepší péči o
životní prostředí v obci v rámci Moravskoslezského kraje.
Je však i akce, která zatím čeká na realizaci – rekonstrukce
centra obce. Jsem moc ráda, že se její příprava stala věcí nás
všech a na veřejných projednáních jsme společně i s mládeží
vytvořili představu, jak by náš „Plac“ měl vypadat. Za to Vám,
co jste přispěli svými nápady, moc děkuji. Na novém vedení
bude, aby naše představy zhmotnilo…
Nemohu opomenout kvalitní práci zaměstnankyň a zaměstnanců obecního úřadu, bez jejichž přispění by se výše uvedené projekty nezrealizovaly.
Velký dík patří i všem členům komise sociální a kulturní a
všem aktivním členům spolků i farností, kteří pro nás ve svém
volnu organizují zábavu kulturní i sportovní a starají se o vyžití
a zapojení mládeže a dětí do různorodých aktivit, o zachování
starých tradic a dokonce o budování nových.
Budu osobně moc ráda, když i v budoucnu bude spolupráce
a otevřená diskuze základním prostředkem pro rozvoj obce a
zapojí se do ní co nejvíce z Vás.
Na závěr snad jen přání, aby se v nadcházejícím volebním
období podařilo využít na zvelebování Hodslavic všechny přislíbené dotační prostředky, možná získat i další…
A to nejdůležitější přání – zachovat v našich Hodslavicích přátelskou atmosféru … to je trvalý úkol pro nás všechny :-).

USNESENÍ z 78. zasedání rady obce
konaného dne 24.7.2018
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

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) smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IP-128021567 Hodslavice, p.č. 1152, Bačková, NNk s ČEZ Distribuce
a.s. Děčín k zemní přípojce nízkého napětí (NN),
b) zřízení vodovodní přípojky k evangelickému kostelu a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek zřízení přípojky.
II. Rada obce j m e n u j e
a) komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ ve složení:
Člen
Mgr. Pavla Adamcová
Ing. Oldřich Kazda
Ing. Vladimír Martinak
Ing. Jaroslav Glogar
Mgr. Milan Konečný

Náhradník
Ing. Martin Repta
Ing. Roman Kaleta
Jan Blinka
Josef Kudělka
Mgr. Petr Lysek

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) žádost o přemístění odpadní nádoby na psí exkrementy
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2018

a pověřuje místostarostu řešením situace,
c) opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru
Stará Ves nad Ondřejnicí,
d) rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Olomouc o povolení
úplné uzavírky provozu na silnici I/35 v Hranicích od 11.7. do
15.8.2018,
e) informaci o výběru autobusového dopravce pro oblast
„Novojičínsko západ“ firmy Konsorcium „Transdev – Novojičínsko západ II“ na zajištění dopravní obslužnosti od 9.12.2018,
f ) nabídku firmy na účast při tvorbě knihy Česko z nebe,
g) opakovanou výzvu k odstranění vad fasády hasičské zbrojnice v zákonné lhůtě u zhotovitelů stavby AOSTAV s.r.o. Valašské Meziříčí,
h) sdělení Krajského úřadu MSK, Ostrava možnosti ověření
oprávněných poskytovatelů sociálních služeb na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí,
i) závěrečný účet za rok 2017 Svazku obce Cyklostezka Nový
Jičín – Hostašovice –schválený bez výhrad, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a předkládá je zastupitelstvu obce.

USNESENÍ z 79. zasedání rady obce
konaného dne 7.8.2018
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) výsledky zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce zadávanou v užším řízení dle dokumentu
Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí 2014 – 2020 a zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
s názvem „Odkanalizování obce Hodslavice“ a na základě doporučení hodnotící komise a pověřuje starostku Mgr. Pavlu
Adamcovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele – Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ: 00014915 a
zároveň pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo
k předmětné veřejné zakázce za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení,
b) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc. č. 83 v k. ú. Hodslavice pro stavbu vodovodní přípojky s J.
K., Hodslavice,
c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022501, zemní kabel, vedení NN, Hodslavice, Mikunda s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro
zařízení distribuční soustavy,
d) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč SONS – Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Nový Jičín na podporu
aktivit v roce 2018 a darovací smlouvu,
e) prezentaci obce Hodslavice v magazínu MORAVIA magazín
2019 (prestižní cestovatelský magazín o Moravě) dle nabídky.
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) návrh veřejnoprávní smlouvy (VPS) o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na „Kotlíkové dotace“ do rozpočtu Moravskoslezského kraje pro žadatele – vlastníky rodinných domů
nacházejících se na území obce Hodslavice a předkládá VPS
zastupitelstvu obce ke schválení.
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USNESENÍ z 80. zasedání rady obce
konaného dne 28.8.2018
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

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) výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitní řízení na dodávky „Specializovaná technika v obci Hodslavice II.“ - hasičská dodávka pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice na základě doporučení hodnotící komise a pověřuje starostku Mgr. Pavlu Adamcovou
k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele – HAGEMANN a.s.,
Hradní 27/37, Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 26826925 a zároveň
pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo za podmínek
vzešlých ze zadávacího řízení,
b) dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou FABRIKO MORAVA
s.r.o., Životice u Nového Jičína ze dne 26.2.2018 – dodatečné
práce nad rámec SoD a projektové dokumentace a prodloužení termínu realizace stavby o 35 dnů,
c) napojení Obecního domu Hodslavice čp. 161 na metropolitní optickou síť dle nabídky firmy 4M Rožnov spol. s r.o. Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm,
d) dodatek č. 1 příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP s Ing. Karlem Trlicou, Janová 242,
e) vzorovou smlouvu o výstavbě a financování kanalizační
přípojky mezi Obcí Hodslavice a budoucím vlastníky kanalizační přípojky dle návrhu,
f ) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu a budoucí
splaškové kanalizace pro rodinný dům čp. 177 v Hodslavicích
p. P.V.O. dle podmínek stanovených obcí,
g) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům čp. 239 v Hodslavicích p. J. Č. dle podmínek stanovených obcí.
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) vydání nezávazného příslibu bankovního úvěru od České
spořitelny a.s., Praha ve výši 20 mil. Kč na finanční krytí spoluúčasti obce Hodslavice při financování projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“ k poskytnutému úvěru a dotaci z Operačního programu Životního prostředí,
c) výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodslavice provedené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k
30.6.2018 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
d) program 21. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 6. 9. 2018,
e) vyhlášení celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec
Prameny a předkládá výzvu k projednání zastupitelstvu obce,
f ) žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice čp. 160 o poskytnutí finančního daru ve výši 70 000 Kč, který by byl použit
na spoluúčast farnosti v dofinancování projektu „Obnova nátěru dřevěného kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích“ a překládá
ji k projednání zastupitelstvu obce,
g) statické posouzení „Sedání vestavěných regálů – sborovna
a ředitelna ZŠ v Hodslavicích“ a pověřuje starostku projednáním dalších kroků s vedením základní školy,
h) zamítnutí žádosti o dotaci na obnovu Památníku obětem
světových válek v rámci programu „Zachování a obnova historických hodnot“ ministerstva obrany z důvodu vyčerpání
finančního limitu v uvedeném programu.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí
M gr. Pavla Adamcová, st arost ka

Starostka obce Hodslavice podle § 29 odst. 1, 2 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 5. října 2018 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 6. října 2018 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.
Místem
konání
voleb
ve
volebním
okrsku
č.
1
(pro
celou
obec
jeden
okrsek):
je volební místnost v budově Obecního úřadu Hodslavice
- přízemí.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost, státní občanství ČR (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Hodslavicích dne 27.8.2018

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
I n g. M a r ti n Rep ta , m í s to s ta ro s ta

V sobotu 6.10.2018 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
Velkoobjemový 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, 777 721580)

Upozornění na zvýšený provoz
na hlavní silnici č. I/57
O Ú Ho d s l a v i ce

Upozorňujeme občany na zvýšený provoz na silnici
I/57 vedoucí přes Hodslavice v období od 15.8.2018 do
19.10.2018. Po tyto dny byla z důvodu opravy silnice I/35povolena uzavírka na silnici I/35 v úseku Černotín-Milotice nad
Bečvou. Žádáme občany, aby byli při přecházení opatrní, ale
hlavně pomohli či dohlédli na děti při přecházení vozovky.
Veškerá doprava ve směru jízdy Hranice – Valašské Meziříčí
bude vedena z Hranic po silnici č. I/47 směrem k obci Bělotín,
před kterou bude svedena na D48 a následně na navazující
I/48 až do města Nový Jičín. Odtud bude vedena po silnici I/57
přes obec Hodslavice až na křižovatku s I/35 ve Valašském Meziříčí.
Veškerá doprava ve směru jízdy Valašské Meziříčí – Hranice
bude vedena po stejných pozemních komunikacích, uvedených v předcházejícím odstavci, pouze v opačném směru.
www.hodslavice.cz

Palackého pamětní knihovna
informuje
O Ú H o d sl a vi ce

Zpráva o činnosti
Tělocvičné jednoty
Sokol Hodslavice za rok 2017

Palackého pamětní knihovna od září opět otevřena ve stanovenou dobu, a to
pondělí 12:00 - 18:00 hodin
čtvrtek 12:00 - 18:00 hodin.

Věra M i č ková

Počet členů naší jednoty k 1. 1. 2018 je celkem 168. Z toho je 105 žen a 14 mužů, 33
děvčat a 16 chlapců a 9 cvičitelů.
Pravidelná cvičení, která probíhala v první
polovině loňského roku v tělocvičně ZŠ:

KLUB SLUNÍČKO informuje
R e n a t a B ý m ová

S koncem školního roku se uzavřely dveře herničky klubu Sluníčka a nastala na dva měsíce přestávka. Než se maminky s dětmi rozeběhly za svými letními aktivitami, stihly ještě vystoupení a sluníčkový výlet.
První akcí bylo vystoupení klubu Sluníčka v rámci Dne obce.
Šlo o netradiční vystoupení, které bylo ukázkou, jak si s dětmi v herničce hrajeme a pracujeme. Byla zvolena jednoduchá
choreografie, aby to takto malinké dětičky zvládly. Kromě věku
dětí byl brán ohled i na jejich režim, nepravidelné docházky,
nemoci a bolístky. I přes dlouhé čekání před vystoupením to

Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek

dětičky nakonec zvládly bez pláče a s úsměvem. Maminky si
pro ně připravily drobné dárky a medaile na památku. Za výrobu děkuji Katce Svobodové a Pavli Vaněčkové. Klub Sluníčko
reprezentovaly tyto statečné maminky a děti: Lucka Kovalová a
Lukášek, Jana Tončíková a Elenka, Renata Býmová a Přemeček,
Lenka Buriánová a Verča, Katka Svobodová a Terezka, Zuzka
Váhalová a Jonášek, Mája Štěpánová a Rozárka, Pavla Vaněčková a Toníček, Monika Mičulková a Petřík. Některé maminky a
děti si vystoupení zopakovaly ještě jednou v rámci veřejného
cvičení Sokolu Hodslavice. Všem patří velké dík! Druhou akcí
byl sluníčkový výlet do Velkých Karlovic. Celkem jelo osm dětí
s maminkami a navštívili jsme dětský park karlovských strašidýlek Razulák. Počasí nám přálo, děti se vydováděly na nejrůznějších atrakcích, byly moc hodné a šikovné, takže si to užily i
maminky. Čisté horské klíma Beskyd působilo na všechny blahodárně a pozdní příjezd domů svědčil o vydařeném výletu.
Upozorňuji stávající i nové maminky, že hernička bude opět
otevřena v září. Jen bude malá změna, místo úterý se budeme
scházet ve středu ve stejném čase 9-11 h.
Holky, díky za skvělou spolupráci v rámci klubu, ať už to byla
přeměna herny, různé akce nebo nápady, zkrátka byly jste
bezva tým a tak v tom tempu pokračujte.... Přeji všem krásný
zbytek léta.
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19 00 – kruhový trénink
Miroslav Vybíhal, Adam Kozelský
17 00 – žákyně
A. Špalková, I. Vytejčková, A. Kulíšková
18 30 – zdravotní cvičení
V. Mičková, R. Holeňová
19 30 – sokolští volejbalisté
J. Ježek
17 00 – Rodiče s dětmi
V.Mičková, Lenka Burianová,
19 00 – Jóga I. v MŠ
D. Sulovská
19 00 – Fit Dance
L. Burianová
18 30 - Jóga II. v MŠ
D. Sulovská

To byla situace v první polovině roku. Na podzim se nám situace poněkud zkomplikovala. Nejprve jsme museli řešit situaci
se zahájením cvičení, protože se rekonstrukce šaten ve škole
protáhla a my jsme mohli zahájit cvičení až od listopadu. Proto jsme začali s nácvikem sletových skladeb ve Společenském
domě. A to v pondělí skladbu pro ženy „Cesta“ pod vedením
Růženy Holeňové a v úterý skladbu pro dorostenky a mladší
ženy „Siluety“ pod vedením Lucie Kovaľové (do které se nám
zapojily starší žákyně). Tím pádem odpadlo úterní cvičení starších žákyň. Pondělního cvičení kruhového tréninku se plně
ujal náš nový cvičitel Adam Kozelský, který v září úspěšně absolvoval cvičitelský kurz. A ujal se také vedení cvičení rodičů
s dětmi, kde se od listopadu střídal s Lenkou Burianovou. V hodinách začal nacvičovat sletovou skladbu „Méďové“. Ve čtvrtek
nám vystřídala ve vedení Fit Dance Lenku Burianovou Gábina
Vyhlídalová, která se sama nabídla, že cvičení zatím povede,
než se Lenka ke cvičení vrátí. Moc jí za to děkujeme! No a poslední problém jsme řešili s jógou, kde byl o cvičení takový zájem, že nestačily dvě cvičební hodiny - ve středu a ve čtvrtek.
A tak se Dana Sulovská nabídla a vedla třetí hodinu ve čtvrtek
dopoledne. Eliška Janská zahájila cvičení v MŠ a nacvičovala
skladbu pro předškoláky „Noty“.
První akcí v loňském roce bylo až pálení čarodějnic, a to
v náhradním termínu 12.5. Chtěli jsme v programu nabídnout
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změnu, a tak místo tradičních soutěží pro děti vystoupil Klaun
Rambajs, bubeníci a sokolská děvčata ukázala, co umí se švihadly. Bubeníci byli skvělí, jako vždy, ale většina zúčastněných
se shodla na tom, že klaun nesplnil naše očekávání a v budoucnu se vrátíme opět k tradičnímu plnění úkolů.
Koncem června jsme se na sokolském hřišti rozloučili s cvičebním rokem tradičním škračením.
V srpnu jsme pomáhali při zajišťování občerstvení na „ Vodohraní“.
V loňském roce se stalo téměř pravidlem, že nám na žádnou
akci, kterou jsme pořádali, nepřálo počasí. Tak tomu bylo i 20.
září, kdy jsme orientační běh pro děti naplánovali. Proto se
uskutečnil v náhradním termínu 4. října. Možná i to bylo důvodem, že účast, zvláště starších dětí, byla velmi nízká.

Tentokrát jsme využili zázemí fotbalového hřiště, odkud děti
samy nebo spolu se svými rodiči vybíhaly na trasu hodslavskými alejemi. Na trase čekalo děti devět stanovišť a na nich
plnění úkolů, ať už vědomostních nebo sportovních. Všechny
děti trasu zvládly a v cíli byly za své výkony odměněny.
Loňského ročníku se zúčastnilo pouze 15 dětí, a umístily se
takto:
Kategorie předškolních dětí:
1. místo: Izabela Jašková
2. místo: Petra Mandaliničová
3. místo: Jakub Kulíšek
Kategorie mladších dětí (1.-5.t řída)
1. místo: Adéla Kulíšková
2. místo: Martina Mandaliničová
3. místo:Tadeáš Segeta
Kategorie starších dětí (6.-9.t řída)zůstala neobsazena.
Nejmladšími účastníky byla Veronika Burianová a Mikuláš
Kozelský.
Ve dnech 22. 9. – 24. 9. se konal již po několikáté relaxační
víkend pro ženy, který pořádá Sokol Hodslavice. 23 žen si během víkendu mohlo užívat krásného prostředí hotelu Bezruč v
Malenovicích. Přesto, že počasí opět nepřálo a celovíkendový
déšť zhatil plány o procházkách po krásném okolí, či výstupu
na Lysou horu, užily si ženy víkend každá po svém. Různorodá
cvičení – aerobik, cvičení v bazénu, step aerobik, zdravotní cvičení na židlích, to vše v kombinaci s masáží lávovými kameny,
solnou jeskyní a plaváním v bazénu se slanou vodou. Vše perfektně zajistila a zorganizovala Dana Kudělková, a za to jí patří
velké díky od všech zúčastněných.
Sokolský oddíl volejbalu uspořádal 29.12. v tělocvičně ZŠ
turnaj čtyřek ve volejbalu, kterého se zúčastnilo 12 sportovců.
Závěr roku patřil 30.12. zimní vycházce, kdy panovalo konečně krásné počasí, kterého si 21 účastníků určitě užívalo cestou
na Svinec.
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Výbor jednoty se scházel přibližně jednou za dva měsíce někdy podle potřeby i častěji. Do práce výboru se nově zapojil
Vlastík Socha a Adam Kozelský. Výbor v loňském roce zajistil
úklid Falconu úklidovou firmou a větrání objektu v letních měsících. Projednávali jsme případné dotační programy jak na
Falcon tak na „Sokolák“. Vždy se však ukázalo, že nesplňujeme
podmínky k získání těchto dotací. Zahájili jsme jednání s případným nájemcem Falconu, který by část objektu využíval
k potravinářské výrobě.
Protože je i sokolské hřiště v žalostném stavu, sepsali jsme
plán nejnutnějších oprav a zároveň podali žádost na Obec
Hodslavice o finanční příspěvek. Na podzim jsme od Obce získali 20 000,- Kč, za které byl proveden pouze ořez stromů.
Z důvodu rekonstrukce šaten v tělocvičně jsme museli zajistit vystěhování místnosti, kterou využíváme jako nářaďovnu,
a tak jsme využili situace a nechali jsme zhotovit nové regály,
abychom mohli lépe a přehledněji ukládat náčiní potřebné
k jednotlivým cvičebním hodinám. I přesto je prostoru málo a
některé věci ukládáme do školních prostor a dáváme tak toto
nářadí k dispozici i škole.
Abychom mohli poskytovat kvalitní cvičitelskou práci, musí
se cvičitelé pravidelně zúčastňovat seminářů a vzdělávacích
akcí, které samozřejmě probíhaly i v loňském roce. Byl to:
sraz cvičitelů ve Frenštátě p. R.,nácvičné srazy jednotlivých
sletových skladeb v Praze a v Olomouci, kurz pro začínající cvičitele v Olomouci, seminář jógy v Praze, seminář ZdrTv, seminář pro cvičitele R a D v Olomouci.
Ráda bych zavzpomínala na jeden z nejsilnějších zážitků
v tomto roce a tím byla pro mnohé z nás Sokolek účast na XVI.
všesokolském sletu v Praze.

Z naší obce se zúčastnilo této akce, která byla zároveň oslavou 100. výročí vzniku naší republiky, 19 žen ve skladbě „Cesta“ a 10 mladších žen a dorostenek ve skladbě „Siluety“.
Po absolvování oblastních, župních sletů a veřejných cvičení jsme se všechny těšily na pobyt v Praze, který byl delší než
v předešlých letech.
Ubytování nám tentokrát poskytla škola pro zrakově postižené na náměstí Míru, v blízkosti centra i Eden arény, kde jsme
měly absolvovat všechny nácviky a vystoupení. Do Prahy jsme
přijely v sobotu a hned v neděli dopoledne jsme se zúčastnily sletového průvodu, který si všichni účastníci náramně užili.
Před námi bylo celé volné odpoledne a volný pondělní den,
který každý strávil podle svých představ. Ať už návštěvou památek, přírodních zajímavostí, sledování pódiových vystoupení na Malostranském a Staroměstském náměstí nebo v příjemném posezení v cukrárně či hospůdce.
V úterý dopoledne pak začaly nácviky. K našemu velkému
překvapení jsme se dozvěděly, že kromě nácviku skladby bupokračování na straně 8
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VOLBY 2018 – příspěvky kandidujících volebních seskupení

PROHODSLAVICE
Sdružení nezávislých kandidátů

1.

Jdeme do toho potřetí, podpoříte nás?
Vážení spoluobčané, v obměněné sestavě a s podporou původních členů našeho sdružení se znovu
v komunálních volbách ucházíme o Váš hlas, abychom tím získali možnost dále pracovat ve prospěch
naší obce a všech jejích občanů.
Během minulých volebních období jste činnost zastupitelstva – včetně našich členů – jistě vnímali a hodnotili, chválili
i kritizovali. Mnozí z Vás jste dle svých možností aktivně přispívali k obohacení společenského a sportovního života,
ke zlepšení vzhledu obce či k šíření jejího dobrého jména. Rádi bychom s Vámi v této spolupráci dále pokračovali.
Správa věcí veřejných je složitá nejen kvůli různorodosti představ a zájmů obyvatel, ale také kvůli „neviditelným“, leckdy
silně omezujícím právním předpisům. Myslíme si však, že otevřenost a transparentnost spolu s veřejnou diskuzí o důležitých rozhodnutích v samosprávě obce je jedinou správnou cestou ke spokojenému spolužití a udržitelnému rozvoji
obce. S prosbou o ohleduplnost vůči sobě navzájem a udržování dobrých sousedských vztahů - pro zpříjemnění našeho
každodenního života - si Vám v rámci daných možností dovolujeme předložit náš stručný volební program a kandidátku.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím diskuzního fóra na našich FB stránkách a na www.prohodslavice.cz.

NÁŠ PROGRAM:
• Výstavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.
• Další posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod
a zajištění krizové varianty zdroje pitné vody – projektová
příprava přivaděče z vodojemu Mořkov, výstavba tlakové
stanice u bytovek.

Kandidáti
PROHODSLAVICE 2018
Pořadí

Kandidáti

Věk

Povolání

1.

Adamcová Pavla, Mgr.

51

starostka obce

2.

Kudělka Jan, Ing.

33

vrchní mistr, strojní
výroba

3.

Kulíšková Alena, Mgr.

57

učitelka ZŠ

4.

Hanzelková Jitka,
RNDr.

55

ředitelka základní
školy

5.

Mokroš Petr, Mgr.

68

důchodce

6.

Adam Lubomír

32

hasič

• Podpora a rozvoj vzdělávání i mimoškolních aktivit našich
dětí, stálé zlepšování a zkvalitňování podmínek pro výuku
dětí v MŠ i ZŠ. Motivace občanů k umístění dětí do naší
ZŠ (na poprvé přihlášené dítě obdrží zákonný zástupce
příspěvek ve výši 1 500,- Kč).

7.

Hurtová Veronika, Ing.

35

ekolog

8.

Kudělka Ondřej, DiS.

29

strážník městské
policie

9.

Sulovský Lukáš, DiS.

37

grafik

• Projektová příprava na rekonstrukci centra obce.

10.

Kohout Tomáš

33

OSVČ

• Podpora spolkového života, společenského, kulturního
a sportovního dění v obci, její propagace.

11.

Socha Vlastimil, DiS.

36

analytik

12.

Burianová Lenka, Ing.

28

ekonomka

13.

Pospíšil Martin

44

technicko-hospodářský pracovník ve
stavebnictví

14.

Repta Martin, Ing.

50

místostarosta obce

15.

Filipová Veronika, Ing.

28

projektant

• Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – prodloužení chodníku na Mořkov a na Kútě,
snaha o zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích a místních komunikacích, zbudování propojky
cyklostezky na Kútě a Záhumení.
• Podpora nízkonákladového bydlení a služeb pro seniory
a mladé rodiny – rekonstrukce zdravotního střediska
a bývalé pošty na byty, rekonstrukce Domověnky čp. 213
na horním konci.

• Důraz na zlepšování životního prostředí, zvláště ovzduší,
v obci.
• Vybudování sběrného dvoru v areálu bývalého JZD.
• Vydání nového územního plánu a diskuze k veřejnému
prostoru.
• Vybudování a obnova míst pro aktivní trávení volného času.

DĚKUJEME VÁM ZA PROJEVENOU PODPORU A PŘÍZEŇ
Zveme Vás na krátké setkání s kandidáty PROHODSLAVICE a diskuzi k našemu programu, které
se bude konat v pondělí 1. 10. 2018 od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2018
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deme připravovat i závěr sletu, což s sebou samozřejmě přineslo další zkoušky navíc a celodenní pobyty na cvičišti. A tak
musely některé z nás oželet i návštěvu divadelního představení. Přesto jsme ještě stihly společnou prohlídku Národního
divadla a v úterý večer program Sokol Gala, který probíhal v O2
aréně a v přímém přenosu jste ho mohli shlédnout v televizi.
Po celou dobu našeho pobytu v Praze panovalo velmi teplé
počasí, a tak byly zejména první zkoušky velmi náročné. Všechno jsme to ale zvládly a odměnou nám byla úžasná atmosféra
a potlesk diváků, který provázel zahájení celého sletu, a my
jsme měly možnost jej sledovat v hledišti.
V pátek 6. července nás čekalo hlavní vystoupení. Atmosféra byla skvělá a stejně srdečná jako při zahájení, a tak jsme byly
rády, že se můžeme na plochu ještě jednou vrátit a společně
si ji užít ještě jednou při slavnostním zakončení celého sletu.
Některé z nás byly na sletu poprvé a myslím, že byly příjemně překvapeny atmosférou, která po celý slet panovala a zanechala v nich hluboký zážitek. Když jsem se při návratu domů
zeptala, jak by jedním slovem každá z žen vyjádřila účast na
sletu, padala slova jako RADOST, NADŠENÍ, SOUDRŽNOST, HRDOST, ATMOSFÉRA, VLASTENECTVÍ, POZNÁNÍ, KAMARÁDSTVÍ,
NEJ … TÝDEN V ČERVENCI, VÝZVA, VYTRVALOST, SOUHRA,
PŘÁTELSTVÍ, ale i ÚLEVA, že jsme to všechno zvládly a myslím,
že na jedničku s hvězdičkou! J
Závěr zprávy patří velkému poděkování všem cvičitelům,
členům výboru za jejich práci a všem aktivním členům Sokola,
kteří pomáhají při organizaci akcí pořádaných během roku.

Zahájení sokolských cvičení
Vě ra M i č ková

Od 1.října 2018 budou zahájena pravidelná sokolská cvičení.
Přesný rozpis jednotlivých cvičení zveřejníme v říjnovém zpravodaji a na webových stránkách obce.
Pouze zájemci o cvičení jógy by se měli přihlásit nejpozději do 27.9.2018 u cvičitelky Dany Sulovské na tel. 725 947
025, a to z důvodu omezené kapacity cvičební místnosti. Po
naplnění kapacity nebudou další zájemci přijímáni.

Orientační běh pro děti
Vě ra M i č ková

Kategorie dívek hrací systém:
V první části byly odehrány zápasy ve čtyřech tříčlenných
skupinách. V nich se hrálo na dva vítězné sety
Pořadí v jednotlivých skupinách
A: 1.Sokol FM A, 2. VK Kroměříž B, 3. TJ Nový Jičín D
B: 1.TJ Nový Jičín A, 2. VK Kroměříž A, 3.TJ Nový Jičín C
C: 1.VK UP Olomouc, 2. VK Polanka, 3.TJ Nový Jičín B
D: 1. Orlová, 2.Sokol Stará bělá, 3.Sokol FM B
Vítězové postupovali do skupiny o 1. – 4. místo; druzí do skupiny o 5. – 8. místo a třetí do skupiny o 9. - 12. místo. V těchto
skupinách se již hrálo na dva hrané sety
Celkové pořadí turnaje:
1. VK UP Olomouc
2. TJ Sokol Frýdek-Místek A
3. TJ Nový Jičín A
4. Orlová
5. VK Polanka nad Odrou
6. TJ Sokol Stará Bělá
7. VK Kroměříž A
8. VK kroměříž B
9. TJ Nový Jičín B
10. TJ Sokol Frýdek-Místek B
11. TJ Nový Jičín C
12. TJ Nový Jičín D
Diplomy, poháry a ceny předávali Miroslav Vyhlídal a Roman
Matějů. Turnaj proběhl bez zranění. Poděkování patří vedení Základní školy v Hodslavicích a včem učitelkám, které se
podílely na zdárném zajištění tohoto turnaje. Stejně tak patří
poděkování Obecnímu úřadu Hodslavice, Moravskoslezskému
Krajskému volejbalovému svazu a firmě MACHAČ s.r.o.

45.ročník volejbalového turnaje
HODSLAVICE 2018
M i ro s l a v V yh l í d a l

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice, z.s. uspořádal 7.-8. července 2018 již 45.ročník volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2018. Pěkné počasí tentokrát pořadatelům přálo, ale
malá účast družstev byla určitým zklamáním, která byla snad
zapříčiněna Státními svátky, které připadly na čtvrtek a pátek
před turnajem a mnoho hráčů tak využilo vhodný termín na
dovolenou. Utkání řídilo10 rozhodčích.

V úterý 25. září 2018 se uskuteční orientační běh ZA POZNÁNÍM HODSLAVIC. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech v sokolské skříňce a WEB stránkách obce.

Zpráva o průběhu X.ročníku
„Memoriálu Josefa Matějů“
pro kategorii žactva
M i ro sl a v Vy h l í d a l

So 23. června 2018
Pořadatel: volejbalový oddíl TJ Hodslavice, z pověření KVSMSK
Ředitel turnaje: Miroslav Vyhlídal
Vrchní rozhodčí: Ing.Jan Slezák
Delegát KVSMSK: Miloslav Chrobák
Jubilejní ročník byl poznamenán malou účastí chlapeckých
týmů. Hlavním důvodem byl souběh termínů Memoriálu
s turnajem Světové ligy v beachvolejbalu v Ostravě. Na jeho
organizaci se podílely oddíly Blue Volley Ostrava, Green Volley
Beskydy, Red Volley, TJ Ostrava.
Hrálo se na pěti venkovních kurtech.
Kategorie chlapců byla hrána dvoukolově na dva vítězné
sety.
Pořadí: 1. TJ Nový Jičín A, 2. VK Ostrava, 3. TJ Nový Jičín B
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Mezi vzácnými hosty, byli zástupci TJ Sokola Dřevěnice, kteří
v letošním roce uspořádali 65.ročník tohoto populárního turnaje a kde jsme vzali inspiraci na náš turnaj, když Dřevěnici
jsme poprvé navštívili v roce 1971. Proto se taky náš turnaj
mezi volejbalisty nazývá „Moravská Dřevěnice“.
Vedení turnaje: ředitel Miroslav Vyhlídal, vedoucí soutěže
Mgr. Petr Mokroš, hlavní rozhodčí Tomáš Kavala.
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V kategorii žen hrálo celkem 7.družstev
Umístění na stupních vítězů: 1. FALEŠNÁ FORMA, 2. TĚŽKO
ŘÍCT, 3. ŠLAPACÍ WIFINY
V kategorii mužů hrálo celkem 13. družstev
Umístění těch nejlepších: 1.OGAŘI, 2.VAMOS RAPA, 3.VALMEZÁCI

Poděkování patří všem pořadatelům od těch nejmladších
zapisovatelů až po zkušené veterány. Hráčům za účast, rozhodčím za kvalitní řízení utkání. Dále pak za pomoc při zajištění letošního turnaje Obecnímu úřadu Hodslavice, Českému
volejbalovému svazu, řeznictví a uzenářství MACHAČ, pivovar
ZUBR a GALA Prostějov.

Pátý ročník Vodohraní
je už minulostí
M gr. Al e n a Ku l í šková

25. srpna se i přes nepřízeň počasí sešli milovníci recese, zábavy, vody a pohybu na naší Kacabaji.
V netradiční soutěži plavidel vybojovali členové posádky
Školní čapí hnízdo prvenství. Kapitánem osádky byl František
Hasalík, který společně s Filipem Bartoněm, Ondřejem Dulákem a Jiřím Mikulcem spolehlivě dovezli malá čápata (Vašíka
a Filípka) do cíle. Na druhé místo odborná porota poslala HAPAČE – posádku 3 děvčat (Lenka Burianová, Petra + Veronika
Filipovy + 1 indián + 1 zajatce). Třetí příčku obsadil tým Šťastná
10 – MBŤáci slavili 10. výročí svého vzniku.

Ve vyřazovací soutěži osmi dvojic na kánoi zvítězil tandem
Lešek Janský, Pavla Adamcová před Alešem Kulíškem s Blankou Mandalinič. Třetí místo vybojovaly Alča s Adélkou Kulíškovou před dvojicí z Brna Blynd Todeschmarsch.
V letošním ročníku Dřevěného dědka na 4. místě se umístila
Nela Schindlerová, 3. byl Matěj Kratochvíl, 2. místo obsadil Erik
Bartoň a loňské prvenství obhájil Pepin Býma ml. Kategorie
dřevěná babka letos obsazena nebyla a 4 odvážlivci v kategorii Dědek se podělili o toto pořadí: 1. Tomáš z Horní Lhoty, 2.
František Hasalík, 3. Milan Žitník a 4. Aleš Kulíšek.
Dobrou náladu také udržovali a podporovali členové hodslavské skupiny Tlukot jater, kteří hráli k tanci i poslechu, na
bezpečnost na vodě i pod vodou dohlížel vodník Brekeke
(Oly). Jeho hrnečky zůstaly prázdné a doufám, že tomu bude
i nadále .
Nezbývá než všem pořadatelům poděkovat za podporu a
pomoc a věřit, že ještě i v tomto roce se všichni na naší pěkně
upravené Kacabajce sejdeme. Pokud vám to letos už nevyjde,
máte téměř rok na přemýšlení nad svým plavidlem do dalšího
ročníku.

Video a fotografie si můžete prohlédnout na:
https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/recesi-neprekazilo-ani-spatne-pocasi-20180826.html

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů
zveme hodslavské důchodce na koncert
skupiny VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
v pátek 5. 10. 2018 od 17 hod. ve
Společenském domě v Hodslavicích.
Všichni hodslavští důchodci ZDARMA,
ostatní a přespolní 100,-Kč.
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FK Hodslavice

Cyklojízda

O n d ře j Ku d ě l ka , D i S.

O Ú Ho d s l a v i ce

Zveme všechny malé i velké cyklisty na tradiční
podzimní cyklojízdu na cyklostezce Koleje.

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

9.9.

16:30

Olbramice

FK Hodslavice

:

15.9.

16:00

FK Hodslavice

Ženklava

:

22.9.

16:00

Štramberk

FK Hodslavice

:

29.9.

12:30

FK Hodslavice

Petřvald B

:

7.10.

15:00

Rybí

FK Hodslavice

:

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

:

10.11.

13:30

Mořkov B

FK Hodslavice

:

Domácí

Hosté

Starší žáci
Datum

Čas

Cyklojízda se uskuteční v pátek 21.9.2018 start v 16:00 hod.
na začátku cyklostezky v Novém Jičíně. Letošní cyklojízda
bude laděná do národních barev k oslavě sta let od založení
ČSR. Každý účastník obdrží malý dárek a v cíli na Domorazu
bude tombola.

Hospůdka „Na dolním“ Hodslavice zve všechny
příznivce big beatu a rockové muziky šedesátých a
sedmdesátých let na

Čaj o
padesátédruhé
s kapelou

Yellow Boys

31.8.

17:00

Žilina

FK Hodslavice

1:8

9.9.

14:30

Sedlnice

FK Hodslavice

:

16.9.

14:00

Libhošť

FK Hodslavice

:

20.9.

17:00

Starý Jičín

FK Hodslavice

:

Yellow Boys ve složení:

26.9.

17:00

FK Hodslavice

Žilina

:

Jindřich „Henry“ Bílek - zpěv, kytara

28.9.

17:00

FK Hodslavice

Ženklava

:

Stanislav „Šany“ Palacký – sólová kytara, zpěv

5.10.

17:00

FK Hodslavice

Libhošť

:

Josef „Jahoda“ Martinek – bicí, tamburína

12.10.

17:00

FK Hodslavice

Sedlnice

:

21.10.

11:15

Ženklava

FK Hodslavice

:

13.10.

12:00

FK Hodslavice

Bartošovice

:

Čas

Jaroslav „Jareček“ Kramoliš - bicí
Petr Janyška – basová kytara, zpěv (ex Kon-Tiki)
Miroslav Hruška – bicí (ex Beskyd)
Stáňa Bartoň – klávesy, harmonika, zpěv (ex Meduzy)
A další, kterým to zdraví dovolí….

Mladší žáci
Datum

v pátek 21. září 2018 od 19:00

Domácí

Hosté

Vstupné dobrovolné.

1:8

2.9.

14:00

Rybí

FK Hodslavice

9.9.

10:00

FK Hodslavice

Bartošovice

:

12.9.

17:00

FK Hodslavice

Petřvald na Moravě

:

16.9.

17:00

Nový Jičín B

FK Hodslavice

:

23.9.

10:00

FK Hodslavice

Libhošť

:

26.9.

16:00

FK Hodslavice

Bludovice

:

28.9.

17:00

Kateřinice

FK Hodslavice

:

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

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2018
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OZNÁMENÍ
HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje, že se vyplácí nájem za pozemky, které užívá a. s. proti odprodeji
obilovin – pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu a to: od 19.9.2018 do konce října 2018 v době od 8:00 do 12:00
hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků jsou v zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin
mimořádně v sobotu 22.9.2018, 29.9.2018 a 6.10.2018 v době od 8:00 do 12:00 hodin.
.............................................................................................................
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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 :
Radana Turková • Alena Polášková • Radek Kudělka
Pavel Kladiva • Vladimír Žídek • Jaroslav Kramoliš
Josef Rýdl • Věra Palacká
60. výročí uzavření manželství Ludmila a Zdeněk Bartoňovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci červenci se narodily Tereza Hubeňáková,
Anna Padělková, Stella Čunková, Rozálie Slováčková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci srpnu jsme se rozloučili s panem Janem Heřmánkem
a paní Ludmilou Mikulákovou.

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