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Milí spoluobčané,
dovolte abych Vám za vedení obce i pracovníky obecního úřadu popřála pokojný adventní čas, klidné 

a radostné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku 2012. 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Úvodní slova tentokrát napsali naši duchovní - Lubomír Červenka, evangelický farář a Adam Józef Kasperek, katolický farář.  

Drazí přátelé,
vstupujeme do krásného předvánočního období adventu, 

které chtějme prožít s vnitřní radostí z očekávaných vánočních 
svátků.

Oblíbeným symbolem předvánočního času je adventní vě-
nec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují v průbě-
hu čtyř adventních týdnů. Zelený věnec je symbolem života 
a společenství, je znamením naděje na vítězství Boží lásky. 
Rozlévající se světlo symbolizuje přicházejícího Krista, který 
rozptýlí temnotu a strach ze smrti a připomíná jeho slova: „Já 
jsem světlo světa“ (Jan 8, 12; 9, 5) „Já jsem přišel na svět jako 
světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan 
12, 46) Tak, jak se postupně rozhořívají svíce na adventním 
věnci, měla by růst i naše radost a naděje na setkání s Kristem 
a náš život by měl být stále více prozářen světlem Boží milosti: 
„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a 
velebili vašeho Otce v nebesích“ (Mt 5, 16) 

Letošní advent je zase jednou z možností, jak se přiblížit k 
Bohu, jak mu být blíž. On k nám přichází, dveře jeho chrámu 
jsou otevřené. Zve nás a říká nám: „Jsem tady. Jsem tady pro 
tebe. Jsem tady proto, abych tě spasil.“ 

Každá důležitá událost vyžaduje odpovídající přípra-
vy. Vynakládáme velké úsilí, abychom připravili svat-
bu i svatební hostinu. Připravujeme se také na prožití 
státních svátků. Čím je událost důležitější, tím větší 
a pečlivější přípravu vyžaduje. V případě Kristova 
příchodu na svět máme co do činění s událostí, 
jež změnila běh dějin světa. Spolu s 
narozením Krista začala nová 
doba. 

Život nám tak zvláštním 
způsobem utíká. Je mnoho 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, 
aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majet-
kový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli 
dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, 
města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá 
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat 
s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, 
naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou. 

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali 
v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva 
Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. An-
děl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v 
městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v 
plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství 
nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu 
a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Lukášovo evangelium, 2. kapitola
Vánoční atmosféru máme nejspíš spojenou s něžnými 
Ladovými obrázky zasněžené vesnice, kouřících domků, 

s vůní purpury. I ta betlémská stáj z podobných obráz-
ků na nás dýchá zvláštním teplem. Zkrátka vánoční 
idylka. Dárky jsou nakoupeny, povinnosti splněny, 
sedíme s rodinou kolem vánočního stromku, radu-

jeme se a zpíváme veselé koledy.
Možná nás překvapí, že vánočnímu 

příběhu, který si o Vánocích 
připomínáme, je jakáko-
li idylka na hony vzdá-
lená. Příběh narození 

Vánoční idylka, Lubomír Červenka, evangelický farář Adventní doba, Adam Józef Kasperek, katolický farář

pokračování na str. 2 pokračování na str. 2
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Ježíše v Betlémě začíná ve světě vysoké politiky.  
Objevuje se nesmyslný byrokratický výnos odkudsi z Říma – 
to si mocnář chce spočítat, kolik poddaných mu bude platit 
daně. To císařské nařízení uvede do pohybu celou říši. A my se 
najednou ocitáme kdesi na periférii, v Palestině, kde jedna ro-
dina musí kvůli tomu nesmyslnému nařízení cestovat z Naza-
reta do Betléma, bratru 80 kilometrů hornatou krajinou. Pěkný 
nedělní výlet. 

Nejste-li ovšem zrovna v devátém měsíci a nemusíte cesto-
vat pěšky, případně na oslu (v pořádném vedru), máte-li zajiš-
těné ubytování s nadstandardním pokojem, VIP lékařskou péčí 
a všude, kam přijdete, vás vítají s otevřenou náručí. Nic z toho 
tu není. 

Naopak, když na Marii přijde její chvilka, tak ji nacházíme 
v  jakémsi chlévě, protože se pro ně jinde nenašlo místo. To 
není ten teplem dýchající chlév z barokních obrázků, ale úplně 
normální stáj, páchnoucí hnojem a plná baktérií. No a pak se 
ještě dozvědí, že toho právě narozeného nemluvněte se jiný 
mocipán – Herodes – chce zbavit. Takže rychle utéct – s novo-
rozencem v náručí, pěšky, či na oslu…

 Dost drsný příběh. Takhle přišel na svět Ježíš. Jistě, objeví se 
i světlejší chvilky – skončilo to nakonec dobře (pomineme-li 
Herodovo povraždění betlémských nemluvňátek a skuteč-
nost, že i ten právě narozený skončí později na kříži jako oběť 
justiční vraždy). Ale jinak je to drsný příběh. Je totiž ze života. 
Ukazuje křehkost lidství uprostřed drsného světa. 

Není náhodou, že první, kdo narozeného Ježíše přichází při-
vítat, jsou pastýři – lidé v  tehdejším společenském žebříčku 
někde hodně hluboko. Ale právě jim je dáno poznat, že tady 
přichází do světa naděje a záchrana. Že v tomhle dítěti naroze-
ném na okraji, v bídě – vlastně nechtěně – vstupuje do světa 
sám Bůh. Stojíme-li o to pochopit smysl Vánoc, pak můžeme 
začít tím, že budeme spolu s pastýři žasnout nad tím, jak Bůh 
v narozeném dítěti Ježíši přijímá naše křehké lidství a staví se 
vedle nás. Jak vstupuje do našich – leckdy dost drsných příbě-
hů – a stojí nám po boku. Můžeme také žasnout nad tím, ja-
kou cenu lidský života získává, když se sám Bůh rozhodl prožít 
jej spolu s námi. Jakou cenu má život náš i život těch druhých 
vedle nás. Třeba všech blízkých i vzdálených, co žijí v té větší 
části světa, která si o naší vánoční idylce může nechat jenom 
zdát. Kéž by nám tohle Boží sestoupení do světa bylo zdrojem 
naší vánoční radosti. Smíme spolu s pastýři žasnout, divit se 
a radovat: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, 
Bůh v nich má zalíbení!

Pokojné prožití adventních a vánočních dnů, úžas nad Boží 
láskou a ochotu sami nad sebou přemýšlet a na sobě pracovat 
přeje všem obyvatelům Hodslavic 

Mgr. Lubomír Červenka

událostí, které se stanou a my těžko zachycujeme souvislosti. 
Jak potřebná jsou Ježíšova slova každý den: „Pojďte ke mně 

všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, vez-
měte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a 
pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinutí. V kaž-
dém životě dříve či později se začneme lopotit, náš život bývá 
občas k neunesení a čeho se máme podržet? A čeho se podrží 
ti, co Boha neznají? O Vánocích bychom měli tedy především 
obracet zrak k tomu, abychom poctivě, v tichosti a jen pod Bo-
žím dohledem se stávali určitým obdarováním pro ty druhé. 
Abychom darovali to, co jiní nemají. Za peníze je možné koupit 
mnoho, ale to podstatné nikoliv. Do důsledku mnohé věci jsou 
skutečně cetky a často dokáží rodinu zruinovat. My bychom 
měli mít tu odvahu a některé věci dát do správných mezí. O 
Vánocích má jít o věci mnohem závažnější. Neměli bychom to 
přehlédnout.

V adventě se tedy máme připravit především duchovně. 
Církev nedává jenom nějaká přikázání, neopakuje je po Pánu 
Bohu. Ale sám Bůh - Kristus chce, abychom se sebou dobro-
volně něco dělali. Je to věc sebezáporu, takového sebecvičení, 
jakési kázně, která se nenařizuje úplně přesně, jsou to jenom 
takové tipy zdrženlivosti, co si můžeme odepřít. A hlavně to, 
co nepotřebujeme. Je potřeba dobře uklidit ve svém vnitřním 
životě. S Pánem Bohem pak můžeme zažít velice důležitou 
věc, o kterou prosí sv. Augustin: Ať poznám tebe a ať poznám 
sebe. Náboženství je náročné a kdybychom byli povrchní, tak 
bychom s tím nevystačili. 

Advent je dobou, kdy se připravujeme na něco pěkného, 
krásného. Na konci adventu budeme slavit Vánoce. Advent je 
doba, která nám má připomenout, že v našem životě nejsou 
jenom těžkosti, problémy, ale že jsou tady taky krásné okamži-
ky, krásné momenty. Vánoce mezi ně patří na prvním místě. 
Vánoce proto, že víme, že přišel Ježíš. V listě Římanům apoštol 
Pavel říká: „Život bez Ježíše, život bez Krista, to je noc. Takový 
život se podobá noci, je to tma.“ V okamžiku, kdy přijde Ježíš, 
tak se náš život začíná měnit, dostává se do něho světlo. Vpod-
statě cokoliv, když člověk má udělat, potřebuje k tomu světlo. 
Bez světla to jde velmi těžko.

Všem vám přeji krásné prožití adventu a milostiplnou dobu 
vánoční.

Páter ThLic. Mgr. Adam Józef Kasperek

Vánoční idylka, pokračování ze str. 1 Adventní doba, pokračování ze str. 1

18. prosince:  Hodslavice 9.15 – vánoční besídka dětí
24. prosince:  Mořkov 10.00 – vánoční besídka dětí
  Hodslavice 16.00 – štědrovečerní bohoslužba
25. prosince: Mořkov 8.00, Hodslavice 9.15, Straník 10.45   
  – bohoslužby narození Páně – vždy Večeře Páně
26. prosince:  Straník  9.15 – vánoční besídka dětí
31. prosince:  Hodslavice 22.45 – bohoslužby s vysluhováním 
    Večeře Páně
1. ledna 2012: Mořkov  9.15, Straník 10.45 – bohoslužby  
   s vysluhováním Večeře Páně

24.12.2011 Štědrý den – 8.00
25.12.2011 Půlnoční mše sv., Slavnost Narození Páně – 24.00
 Slavnost Narození Páně – 8.00
26.12.2011 2. svátek vánoční, svátek sv. Štěpána – 8.00
27.12.2011 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,  

 žehnání vina sv. Jana 8.00
28.12.2011 Svátek sv. Mláďátek,  

 zvláštní požehnání pro děti – 16.00
30.12.2011 Svátek Svaté rodiny – 18.00
31.12.2011 konec občanského roku, děkovná mše sv. – 16.00
1.1.2012 Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie – 8.00  

 a 18.00

Pořad bohoslužeb o Vánocích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hodslavicích, Vás všechny srdečně zve 

na tato sváteční shromáždění:
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 20. zasedání rady obce konané dne 1.11.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
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) uzavření smlouvy o provozování veřejného vodovodu 

s Městem Nový Jičín v předloženém znění,
b) vypsání výzvy na zakázku „Výměna oken Základní školy 

Fr.  Palackého v Hodslavicích“ dle stanovených podmínek:
podání nabídky: do 30.11.2011,
garance ceny: po celý rok 2012,
výměna ve stanoveném termínu: 1.7. - 31.8.2012,
c) smlouvu o dílo na zimní údržbu mostu ev. č. 57 – 043 u 

čp. 14 v  Hodslavicích a dvou přiléhajících chodníků se Sprá-
vou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 
Ostrava, středisko Nový Jičín.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) Martina Reptu, místostarostu – jednáním na Radě svazku 

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice dne 2.11.2011 k návrhu 
nájemní smlouvy se SŽDC. 

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 19 – úkoly splněny, splněn úkol 

RO č. 15,
b) sdělení grantové komise RWE o nepřidělení dotace na vý-

stavbu dětského hřiště za základní školou,
c) vyměření poplatku Obci Hodslavice Českou inspekcí život-

ního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava za odběr podzem-
ní vody ze zdrojů: vrty PV1, PV2, HV4 ve výši 300 864 Kč ročně 
pro rok 2012,

d) výroční zprávu o činnosti Základní školy Fr. Palackého 
Hodslavice za školní rok 2010/2011,

e) kontrolní zprávu o stavu BOZP a PO pro Obec Hodslavice.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 21. zasedání rady obce konané dne 15.11.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
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) prodloužení nájemní smlouvy s  Bohdanou Merendovou, 

Hodslavice čp. 400 na dobu určitou do 31.3.2012,
b) smlouvu o bezplatné výpůjčce 3 ks odpadových nádob 

s firmou EKO-KOM, a.s. Olomouc, na dobu dvou let,
c) nákup sbírky historických pohlednic a filatelií obce Hodsla-

vice za 8 000 Kč, 
d) řešení havarijní situace na vytápění ZŠ Fr. Palackého Hod-

slavice – výměnu vodního oběhového čerpadla otopného sys-
tému.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 20 – úkoly splněny,
b) nabídku a návrh smlouvy firmy Envipartner, s.r.o. Brno - 

Štýřice, na zhotovení digitálního povodňového plánu obcí 
zapojených do projektu „Protipovodňová opatření obcí Novo-
jičínska“ a pověřuje starostku obce zapracováním připomínek 
do návrhu smlouvy, cenovým průzkumem a předložením na 
dalším jednání rady obce,

c) nabídku na možné pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou obci zastupiteli obce od České pojišťovny, a.s. Nový 
Jičín,

d) zprávu Ing. Váhaly o projednání návrhu znění obecně 
závazné vyhlášky o  poplatcích ve finančním výboru a návr-
hu výše poplatků a pověřuje jej dopracováním návrhu do 
22.11.2011,

e) návrhy obstaravatelských smluv na „Komplexní nakládání 
s odpady“ firem SITA, a.s. a AVE, s.r.o. a předkládá je k projed-
nání na 8. zasedání zastupitelstva obce,

f ) plnění podmínek Smlouvy o partnerství při realizaci pro-
jektu „Revitalizace dřevěného kostela sv. Ondřeje v Hodslavi-
cích“ mezi Obcí Hodslavice a Římskokatolickou farností Hod-
slavice,

g) žádost Ladislava Makovice, PhD., Hodslavice čp. 338, na 
vybudování kanalizační přípojky na svod dešťové vody, vyjád-
ření stavebního technika k situaci a pověřuje stavebního tech-
nika přípravou a zajištěním této akce v příštím roce.

Další jednání rady obce č. 22:    1.12.2011 v 17.00 hodin.

1.11. Rada obce po 20. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji 

2.11. Na MěU Nový Jičín proběhlo jednání svazku Cyklostez-
ka Nový Jičín – Hostašovice za účasti místostarosty. 

3. 11. Starostka se spolu se starostou Hostašovic zúčastnila 
semináře o dotacích, pořadaného Regionální radou krajského 
úřadu.

3.11. Výsadba ovocného stromořadí u Hostašovic, viz článek 
dále ve zpravodaji. 

4.11.  Na obci proběhla schůzka zastupitelů, členů finančního 
výboru a ing. Mikošky - zpracovatele plánu financování obno-
vy vodovodu. Diskutovalo se  o výši rezervního fondu a s tím 
související výši vodného, které budou schvalovat zastupitelé 
na jednání 14.12.2011.

5.11. Setkání jubilantů – ve Společenském domě při posle-
chu skvělé cimbálovky Trojačky se pobavili a zatančili si še-
desátníci, sedmdesátníci a starší. Hodslavští hasiči a několik 
obětavých občanů obce se zapojilo do pátrání po nezvěstném 
žákovi naší ZŠ z Hostašovic.

6.11. Vítání občánků – v obřadní síni OÚ jsme přivítali  osm 
nových Hodslavjánků. Farní sbor českobratrské církve evange-
lické uspořádal přednášku Mgr. Pavla Smetany o JUDr. Miladě 
Horákové

9.11. Starostka se zúčastnila semináře Ministerstva vnitra a 
financí ke změnám v oblasti veřejné správy.

10.11. Na ZŠ proběhla tradiční soutěž mladých historiků – 
Čtenice. Starostka se zúčastnila jednání Svazku Cyklostezka… 
s ing. Novákem, náměstkem hejtmana MSK o možnostech do-
tací z KÚ na realizaci projektu.

11.11. proběhla ve staré škole přednáška Jak budovat rodinu.
7. - 14.11. – Na ZŠ se kvůli poruše oběhového čerpadla ne-

topilo – k radosti dětí byl stanoven náhradní program a 14.11. 
ředitelské volno.

15.11. Jednání s ing. Přikrylem o plnění partnerské smlouvy 
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M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Zasedání zastupitelstva obce

a dojednání způsobu další spolupráce obce v projektu rekon-
strukce kostelíku – zabezpečení otevírání kostelíku a údržby 
okolní zeleně. Po 21. zasedla ke svému jednání Rada obce, 
usnesení výše ve zpravodaji.

16.11. Starostka se zúčastnila jednání rady Svazku Cyklostez-
ka… bylo dojednáno vypsání veřejné zakázky k vypracování 
projektové dokumentace k odstranění stavby (svršku trati) a 
projektové dokumentace pro územní řízení k projektu „Cyklos-
tezka Nový Jičín - Hostašovice“ a předložení smlouvy o nájmu 
trati ke schválení v orgánech obcí. 

18.11. Uzavření MŠ z důvodů opravy rozvodů vody.
21.11. Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na rekonstrukci 

„Placu“.
28.11. Jednání o dotacích na dětské hřiště – podání žádosti 

na výzvu MMR ČR.
29.11. Na obci proběhlo hodnocení nabídek na VZ 

Protipovodňová opatření obcí Novojičínska za účas-
ti zástupců obcí Veřovic, Životic u NJ a Šenova u NJ. 
Otrokovická firma Arvita P, zpracovatel krajinářské studie naší 
obce předložila k připomínkování první mapové studie a plá-
ny.

30.11. Proběhlo veřejné projednání změny Územní-
ho plánu č.5. Večer byl slavnostně znovuotevřen kostel  
sv. Ondřeje a proběhla tradiční mše za účasti významných hos-
tů i médií. Na mši zazpíval několik písní pěvecký sbor Ondráš. 

Srdečně Vás zveme na 8. zasedání zastupitelstva obce, které 
se koná ve středu 14. prosince 2011 od 17.00 hodin v ha-
sičské zbrojnici. Program zasedání bude zveřejněn na úřední 
desce i na webu obce.

O Ú  H o d s l a v i ce

Informace obecní knihovny

Obecní knihovna bude naposledy otevřena v úterý 20. pro-
since 2011, od pátku 23. 12. 2011 do pátku 30. 12. 2011 bude 
uzavřena.

Knihovna bude otevřena až v úterý 3. 1. 2012 (14.30 do 18.00 
hodin).

O Ú  H o d s l a v i ce

Úřední hodiny na Obecním úřadu v Hodslavicích

Poslední úřední den v letošním roce na OÚ je ve středu 21. 
prosince 2011.

Na pokladnu nemohou být po tomto datu přijímány žádné 
platby, neboť hotovost musí být odvedena na účet u České 
spořitelny v Novém Jičíně.

Výše poplatku za vývoz domovního odpadu se pro rok 2012 
nemění, zůstává 450 Kč na osobu. Tento poplatek se bude vy-
bírat až od měsíce února 2012.

O Ú  H o d s l a v i ce

Poplatek za vývoz domovního odpadu

Dovolená MUDr. Jana Moštěka

   V době od 27. 12. do 30. 12. 2011 zubní lékař neordinuje. 
Zástup bude vyvěšen na vstupních dveřích Obecního domu.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové

MUDr. Váhalová bude mít ve středu 28.12.2011 zkrácenou 
ordinační dobu do 15.00 hodin a ve dnech 29. a 30.12.2011 
dovolenou. 

Zastupovat ji bude MUDr. Ševela od 7.00 do 9.00 hodin.

Dovolená MUDr. Radka Ševely

Od 12. 12. 2011 do 16. 12. 2011 bude mít MUDr. Ševela do-
volenou. 

Zástup – MUDr. Váhalová v době svých ordinačních hodin. 

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Ve čtvrtek dne 3. 11. 2011 v odpoledních hodinách proběh-
la podél polní cesty do Hostašovic v  prostoru pod Dolními 
dráhami u rozcestí na Jalovčí výsadba ovocného stromořadí. 
Výsadby se zúčastnili členové klubu důchodců a hodslavští 
chovatelé. Do předem vykopaných děr, jejichž výkop provedli 
pracovníci technické správy obce, bylo vysázeno 64 ks ovoc-
ných stromků – jabloní, hrušní a trnek starých odrůd a byla 
provedena jejich ochrana proti zvěři instalací plastových chrá-
ničů a ukotvení k dřevěným kůlům. 

Výsadba ovocného stromořadí u Hostašovic
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P h D r.  Ka r e l   C h o b o t

Devadesátiny našeho rodáka

Na realizaci projektu získala obec dotaci ve výši 12 800,-Kč od 
nadace Partnerství v rámci grantové výzvy Podzimní výsadby 
2011. V uvedené lokalitě byla taktéž provedena výsadba 320 
ks plodonosných keřů, kterou provedli dne 25. 10. 2011 žáci 
Základní školy v Hodslavicích. Po dokončení výsadby byla ně-
kolikráte provedena zálivka vodou stromů i keřů  hodslavský-
mi hasiči. V budoucnu by celá výsadba měla sloužit návštěvní-
kům přírody jako místo s možností využití plodů stromů a keřů. 
Všem, kteří se na výsadbě podíleli, patří moje poděkování.

Čas je náš každodenní, leč 
spravedlivý nepřítel. V případě  
oslavence, rodáka z Hodslavic, 
novojičínského básníka Jaro-
slava Merendy, můžeme bez 
nadsázky říci, že čas je k  jeho 
osobě milostivý, přeje mu 
mnohé slunné, smysluplné 
dny. Jeho verše totiž čas nepo-
znamenal, jsou pravdivé, vypo-
vídající o básníkově životním 
údělu, jeho touhách, citech, zá-
libách.  Jaroslav Merenda bás-
ní především opěvuje lásku ve 
všech podobách, lásku k ženě, 
matce, přírodě – v podobě ob-
líbených vycházek na Skalky a 

Svinec, rodným Hodslavicím, Novému Jičínu historickému i 
současnému, k dětem, hudbě a zpěvu – jeho verše jsou melo-
dické, toužící po zhudebnění. 

Svobodně své verše mohl vydávat až po roce 1989, což  zú-
ročil sedmi sbírkami, z nichž kouzelná básnická publikace Ces-
ta do Tramtárie s poetickými ilustracemi Dany Dokládalové je 
věnovaná dětem. Magnólie u zámecké zdi, Poslední růže, Je 
láska křehká věc, Tichá cesta mezi poli, Svinec, má láska, …A 
píseň byla dohrána – to jsou ony perly tvůrčího zápasu Jaro-
slava Merendy. Z jeho životopisu se dovíme, že se narodil  3. 
listopadu 1921 jako třetí ze čtyř sourozenců v rodině malého 
živnostníka, krejčovského mistra v  Hodslavicích. Po maturitě 
na Gymnáziu v Novém Jičíně absolvoval  kurzy pedagogické-
ho minima na Pedagogické fakultě v Ostravě a získal aprobaci 
učitele odborných předmětů v oboru knihař. Učil 14 let na Uč-
ňovské škole v Novém Jičíně a 18 let na Středním odborném 
učilišti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jaroslav Merenda měl 
mnoho zájmů jako každý mladý člověk v určitém období. 

Zpěv a poezie se nakonec staly doménou jeho  života. Jak 
před pár léty napsal  blízký přítel Jaroslava Merendy středo-

školský profesor Mgr.Václav Ptáček, poezie se mu stala denní 
potřebou.  A tak má neustále  u sebe papír a kousek tužky a 
své podněty zaznamenává.  Druhou láskou se stal již od mládí 
zpěv. Tato záliba ho přivedla do řad členů smíšeného pěvecké-
ho sboru Ondráš, v němž vedle dvacetiletého zpívání působil 
pět let i jako konferenciér. 

Jaroslav Merenda se rovněž účastnil řady literárních soutě-
ží, přičemž nejvíce si váží prvního místa v celostátní soutěži, 
pořádané v  roce 1999 Literárním klubem Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku. Merendovým veršům veřejnost ráda naslou-
chala v pořadech Literárního klubu Okresní a posléze Městské 
knihovny v Novém Jičíně, kde byl navíc dlouhá léta aktivním 
členem. Svým básnickým dílem přerostl Jaroslav Merenda hra-
nice novojičínského  regionu. Jeho rodná obec Hodslavice ho 
zařadila mezi významné osobnosti, město Nový Jičín ho po-
ctilo obdobným názvem v roce 2004. V prosinci roku 2000 byl 
zvolen předsedou Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, 
aby mohl pokračovat v  záslužné práci po náhle zemřelém a 
nezapomenutelném zakladateli klubu Ervínu Bártkovi, který 
zhudebnil pro svůj sbor jednu z nejkrásnějších Merendových 
básní Magnólie u zámecké zdi. Skladba se stala okamžitě ob-
líbenou součástí repertoáru Ondráše. Zvukomalebnost jubi-
lantových veršů podnítila i další hudebníky. Hodslavský rodák 
Ervin Toman napsal hudbu k básni Padá listí, padá a Václav Ptá-
ček vytvořil několik dětských písní (např. Čmelák, Liška) a pro 
Mrázkovu hudbu zkomponoval song Kouzelný čas. Říká se, že 
čas  je prevít a mnohé odvane. Možná, ale dílo člověka zůstává. 
Verše Jaroslava Merendy jsou toho svým člověčenstvím důka-
zem.                                                             

Výbor Klubu důchodců zve všechny své členy na výroční 
schůzi spojenou s mikuláškou zábavou, bohatým progra-
mem a pohoštěním. Možná přijde i Mikuláš.

Akce  se  koná v pondělí 12.12.2011 ve 14 hod. v kulturním 
domě. Bude se vybírat členský příspěvek na rok 2012 !

Na vaši účast se těší výbor Klubu důchodců

Pěkné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, štěstí  a úspěšný 
rok 2012 všem občanům přeje  
Klub důchodců

v ý b o r  K l u b u  d ů c h o d c ů

POZVÁNKA
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Mgr. Alena Kulíšková za kulturní komisi

Co se nám letos podařilo

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka 

Zprávičky z naší školičky

 Začal nám prosinec, čas adventu, blíží se konec roku. Lidé 
rozjímají, bilancují dny minulé a plánují časy budoucí. Dovolte, 
abych i já za komisi pro vzdělávání, kulturu, sport a propagaci 
v obci rok 2011 ve zkratce vyhodnotila.

Rok 2011 byl rokem oslav šestistého výročí od první písemné 
zmínky o obci. Chtěli jsme alespoň částečně vrátit k tradicím 
v životě obce. Chtěli jsme ve spolupráci se složkami spolu-
občanům alespoň částečně připomenout kulturní a historic-
ké dědictví. Členky Klubu důchodců v  březnu připravila pro 
žáky školy ukázky tradičních činností. Draly peří a předly na 
kolovrátku. V  květnu proběhla tradiční oslava Dne matek a 
v červnu proběhly hlavní oslavy spolu se dnem obce. Dle ná-
zorů mnoha občanů byly oslavy spolu s ekumenickou boho-
službou a otevřením památek v obci velmi zdařilé a do obce 
přijelo mnoho rodáků.

Proběhl volejbalový turnaj žáků i dospělých, další ročník 
nohejbalové Hodslavské hňápy, noční turnaj v  kopané, další 
ročník turnaje v tenisu malých i velkých členů, soutěže fotba-
lových družstev, celostátní turnaj volejbalových veteránek a 
také další ročník Memoriálu Jana Bittnera.

V říjnu se uskutečnila „Po“ Hodová zábava, vyrábění draků a 
Drakiáda. V listopadu se sešli jubilanti.

Do konce jubilejního roku je v plánu ještě několik tradičních 
akcí.

V pondělí 26. prosince od 19:30 hodin se ve společen-
ském domě uskuteční Štěpánská zábava. Hrát k tanci i po-
slechu bude příborská skupina VAR.

V úterý 27. prosince od 18 hodin se ve společenském 
domě sejdeme na tradičním vánočním koncertu pěvecké-
ho sdružení Ondráš a cimbálové muziky Pramínky s progra-
mem NAD HORAMI VYŠLA HVĚZDA.

A s  rokem 2011 se rozloučíme ve sportovním duchu při  
SILVESTROVSKÉM BĚHU HODSLAVSKÝMI ULIČKÁMI. Letos 
se běží z dolního konce nahoru. (Ještě máte měsíc čas na tré-
nink. Začněte!)

No a už tady bude rok 2012 a my jej společně přivítáme na 
našem Place.

Na všechny prosincové i budoucí akce vás všechny srdečně 
zveme a přejeme klidnou adventní atmosféru, krásné a radost-
né Vánoce a hodně štěstí, zdraví, osobní i pracovní pohody po 
celý rok 2012.    

2.listopadu přijelo divadlo Leonka s pohádkou Proč sluníčko 
zhaslo. Pohádka byla zaměřena na výchovu k ochraně životní-
ho prostředí.

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme se sešli v tělocvičně ZŠ a paní uči-
telky Fojtíková, Brusová a Musilová připravily pro rodiče ukáz-
ku cvičení rodičů s dětmi. Děti si zacvičily s paní uč. Fojtíkovou 
v překážkové dráze složené z různého nářadí. Pak paní uč. Bru-
sová zatančila s rodiči břišní tance a paní  učitelka Musilová 
zacvičila uvolňovací cvičení. Kdo chtěl, přišel si zacvičit, pro-
táhnout své tělo a setkat se s dalšími maminkami mimo území 
mateřské školy. Oceňujeme odvahu jednoho tatínka, který se 
odvážně zapojil do břišních tanců. Jarku, jen tak dál. 

Podzim – období společenských akcí - Mgr. Denisa Brusová
Podzim bývá měsícem akcí nejrůznějšího charakteru, přede-

vším těch kulturních. I v  naší školičce tomu nebylo jinak. Po 
počátečním „chudším“ září se od října s akcemi pro děti doslo-
va roztrhl pytel. 

Podzimní maratón pokračoval naším společným výletem do 
Divadla loutek v Ostravě, kam jsme se vydali v počtu asi čtyři-
ceti dětí a třemi učitelkami 23.listopadu. Byť na začátku cesty 
nevlídně siholilo, v divadle nám do našich zkřehlých těl a du-
šiček zasvítilo sluníčko. Divadélko se nachází v centru Ostravy 
a samotná scéna je rafinovaně ukryta v podzemních prosto-
rách bez oken. Barevná výzdoba ve spojení s příjemným tep-
lem naladila děti i paní učitelky očekáváním. Představujte si...
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setmělo se a na scéně se objevila dvojice herců, muž  a žena, 
oděných do přírodních látek a barev. Hledali jakousi vílu Lili. 
Děti věděly, že je to jejich kamarádka, která se jim kdesi ztratila 
a kterou se zoufale snaží najít (před odjezdem paní učitelky 
dětem znovu přečetly úvod k příběhu). Herecká dvojice před-
vedla krásné taneční umění a velkou empatii a něhu k dětské 
duši. Děj samotný byl dynamický, děti se nenudily ani chvilič-
ku. Meritum příběhu-že jsme vlastně všechny bytosti na světě 
spolu propojeny- se prolínal obsahem i formou představení. 
Herci „kouzlem“ posunuli naše sedačky tak, že jsme se ocitli 
v uzavřeném, sjednocujícím kruhu. Představení bylo protkáno 
různými překvapeními – tu jsme byli na lodi v  rozbouřeném 
moři, tu nás zase skryl do bezpečí plátěný stan, který ještě 
umocnil pocit vzájemné pospolitosti. Celé představení vyvr-
cholilo objevením víly Lály, která však nebyla vidět, nýbrž jen 
„cítit“v kapkách vody, neboť ona sama byla tou vodou. Lze jen 
dodat: kdyby bylo takovýchto představení s hlubokou pointou 
a něžným nenásilným vyjádřením nejen v divadlech, ale také 
v televizi více. V dnešní době potřebujeme jako sůl zažívat více 
pospolitosti a vzájemného soucitu, a to nejen s lidmi, ale také 
zvířaty, rostlinami a naši celou (zatím) krásnou planetou.

V pondělí 28. listopadu jsme pokračovali výletem, který měl 
dětem přiblížit naše regionální zvyky. Vydali jsme se na vánoč-
ní akci do Nového Jičína. Pro děti byl samotným zážitkem už 
jen vstup na Žerotínský zámek, kde se akce konala. Paní „prů-
vodkyně“ nás přivítala u vánočního stromečku a tradičního 
Betlému, kde nám připomněla, jak se Vánoce slavily kdysi – 
bez drahých dárků, vlastně bez dárků vůbec. A vlastně ani ten 
stromeček většina lidí neměla, jen smrkovou větvičku ozdobe-
nou sušenými jablíčky nebo cukrem zabaleným do staniolu. 
Stromeček si tehdy mohly dovolit jen bohaté městské rodiny. 
Díky všeobecné chudobě lidé prožívali vánoční čas jinak než 
dnes-více opravdově, více radostněji i duchovněji. Cílem neby-
lo dostat dárky ale prožívat tento kouzelný čas. 

Po krátkém úvodu jsme se přemístili do zámecké komnaty, 
kde už na nás čekaly stolečky s rukodělnými činnostmi. Děti 
se rozdělily na tři skupinky a jelikož kromě dvou učitelek jely 
jako doprovod i dvě ochotné maminky, mohly jsme pomoci 
opravdu každému dítěti vyrobit si své vánoční poklady. Tam 
si děti vyrobili vánoční přáníčko, tam zase korálky. Nejlíbivější 
atrakcí však zřejmě bylo malování svíček a baněk. Pak se šlo do 
„světnice“, kde si děti vyzkoušely ruční stloukání másla a peče-
ní tradičního cukroví. 

Za sebe i druhou paní učitelku musím děti pochválit. Byly 
natolik hodné a pozorné, že si je dokonce vybrala k natáčení 
regionální televize Polar. Děti si kromě balíčků s vlastnoručně 
vyrobenými výtvory odnesly krásné zážitky, které vám budou 
jistě vyprávět u vánočního stromečku, když budou prstíkem 
ukazovat na svoji baňku...

Mgr. Eva Hegarová

Zprávičky ze školy

Muzikál Ferda Mravenec - Mgr. Heda Kučerová, Kateřina Hu-
beňáková, Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Eva Hegarová

Dne 2. 11. 2011 navštívili žáci 1., 2., 3. a 5. třídy Beskydské 
divadlo v Novém Jičíně. Děti zhlédly muzikál Ferda Mravenec,  
které představilo ve svém repertoáru Těšínské divadlo. Muzikál 
se dětem moc líbil.

Čtenice – Mgr. Hana Horáková
Ve čtvrtek 10. 11. 2011 se na naší škole konala soutěžní pře-

hlídka studentských prací z oblasti historie - Čtenice. O soutě-
žící, hosty a porotu se vzorně postarali žáci 9. třídy. Vítězem se 
stal Petr Koluch se svou prací Vývoj židovské obce v Hodoníně, 
student Gymnázia Hodonín.

Poděkování - třídní učitelky 1. stupně 
Chtěli bychom poděkovat paní Kotalové – Grešákové, která 

ve čtvrtek 10. 11. 2011 přišla mezi děti 1. stupně pomoct s vý-
robky na vánoční jarmark. Velké díky patří také za originální 
nápady a poskytnutý materiál.

Exkurze do Bartošovic - Mgr.  Alena Kulíšková
Dne 10. 11. 2011 žáci 8. třídy navštívili záchrannou stanici 

a centrum ekologické výchovy, kde ekolog pan Jan Kašinský 
žáky seznámil s aktivitami stanice a ukázal na fotografiích kr-
miště mladých orlů, kteří byli vypuštěni do přírody nedaleko 
Hodslavic. Pak si žáci prohlédli expozici CHKO Poodří a ven-
kovní výběhy zvířat, která se již nemohou vrátit do volné pří-
rody. Také navštívili informační centrum CHKO Poodří. I přes 
mrazivé počasí se žákům exkurze líbila.  
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Závěrečná kolona 9. třídy - Mgr. Renata Pernická
Symbolické datum 11. 11. 2011 se asi navždy zapíše do vzpo-

mínek žáků 9. třídy. V tento den se totiž v 19 hodin ve spo-
lečenském domě v Hodslavicích uskutečnila jejich závěrečná 
kolona. 20 párů hochů a dívek překvapilo rodiče, prarodiče, 
učitele a kamarády 12 tanci, kterými se nám všem představi-
li. Závěrečné taneční se deváté třídě povedly, poděkování za 
tento večer patří p. Miroslavu Gilarovi, který je celými základy 
společenského tance a chování provázel.

Divadelní představení Popelka -  Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 15. 11. 2011 se VI. třída vypravila zhlédnout divadelní hru 

Popelka, kterou představilo ve svém repertoáru Těšínského di-
vadlo. Jedná se jistě o velmi známou pohádku a mnohému by 
se zdálo, že na takovéto hře již není možné něco zajímavého 
vidět. Ale opak byl pravdou. Celé představení bylo propraco-
váno do nejmenšího detailu, doplněno skvělými kostýmy a 
doprovázeno tanci a zpěvem. Nechyběly ani motivy z dnešní 
(moderní) doby či komunikace mezi herci a publikem. Že se 
hra líbila, bylo poznat nejen z vřelého závěrečného aplausu, 
ale i z pozorného sledování celého průběhu hry. 

Studenti pedagogického lycea v naší škole - třídní učitelky 
1. stupně 

Dne 16. 11. 2011 přišli k nám studenti z Pedagogického lycea 
z Nového Jičína. V praxi si vyzkoušeli práci s dětmi tím, že po-
máhali dětem s výrobky na vánoční jarmark. Všem studentům 
za pomoc a nápady děkujeme.

Žákovský parlament - Mgr. Hana Horáková, Mgr. Eva Hega-
rová

Ve středu 16. 11. 2011 navštívili zástupci Žákovského parla-
mentu krytý bazén ve Valašském Meziříčí. Užili jsme si trochu 

zimy při čekání na autobus, ale také teplíčko vířivky, solné-
ho bazénu, divokou jízdu hvězdným tobogánem i dovádění 
v protiproudu. Domů jsme odjížděli unaveni, ale příjemně na-
laděni. Už teď se těšíme na další návštěvu tohoto bazénu.

Vysílání rádia Školík - Mgr. Alena Kulíšková
Dne 22. 11. 2011 si žáci 8. třídy připravili vysílání rádia Školík. 

Připomněli události uplynulého měsíce ve škole i mimo.
Návštěva obecního úřadu – Mgr. Renata Pernická
V rámci výuky Výchova k občanství navštívila v pátek 25. 11. 

2011 VI. třída spolu s. p. uč. Renatou Pernickou obecní úřad, 
kde je již očekávala p. starostka Pavla Adamcová. Na obecním 
úřadě jsme byli velice mile přijati a paní starostka ochotně be-
sedovala s žáky o svých povinnostech, funkci zastupitelstva a 
rady obce, vysvětlila rozdíl mezi obcí a městem. Také informo-
vala o tom, co všechno se dá vyřídit na úřadě v Hodslavicích. 
Děti tak získaly představu o práci starostky a vedení obecního 
úřadu ve své obci. Beseda se dětem líbila.

Gratulace Jiřímu Horákovi – Mgr. Alena Kulíšková
 Gratulujeme Jiřímu Horákovi, žákovi 8. třídy, který se stal 

vítězem kategorie Pomoc přírodě v projektu Dětský čin roku 
2011. Nedílnou zásluhu na Jirkově příběhu Lesní požár (www.
zshodslavice.cz), má jeho pan učitel českého jazyka, Viktor Pe-
trskovský. Projekt Dětský čin roku již posedmé ocenil děti za 
jejich hrdinské skutky a tradičně proběhlo slavnostní vyhláše-
ní vítězů jednotlivých kategorií 1. prosince v Praze na Staro-
městské radnici.

Vánoční jarmark - Mgr. Eva Hegarová
V pátek 2. 12. 2011 se žáci naší školy sešli u vánočního stro-

mu, aby jej tradičně nazdobili a přivítali tak adventní čas. Na 
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O n d ř e j  Ku d ě l ka

Fotbalové novinky

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice 
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES,

který se koná 
v pátek 13.1.2012 od 19 hod. 

ve Společenském domě 
v Hodslavicích.

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice 
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,

který se koná 
v pátek 14.1.2012 od 14 hod. 

ve Společenském domě 
v Hodslavicích.

V příštím roce oslaví Palackého pamětní škola v Hodslavicích 
80. výročí založení. Naší snahou bude náklady spojené s tě-
mito oslavami, které považujeme za důležitou kulturní a spo-
lečenskou událost, částečně pokrýt z grantových programů. 
Možnosti v této oblasti jsou však omezené a nejisté, a proto 
jsme se rozhodli obrátit se i na Vás, rodiče, občany Hodslavic 
a firmy podnikající v Hodslavicích, s prosbou o poskytnutí fi-
nančního daru, který by byl využit k  pokrytí těchto nákladů 
(např. tisk almanachu, pozvánky, kulturní vystoupení, zvelebe-
ní školních prostor atd.). 

Dary můžete zasílat na účet školy: 1772521329/0800, s varia-
bilním symbolem 1932 

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy

Žádost o dar

Během sezónní přestávky není mnoho věcí, o kterých by se 
dalo psát. Proto jsem se rozhodl, že do posledního letošního 
zpravodaje dám střelce, kteří se během podzimní části trefili 
do soupeřovy brány!

Místo Jméno Góly

1. Václav Minář 12

2. Jan Mička 9

3. Petr Mikulák 5

4. Petr Špalek 2

5.-12. Jakub Kramoliš 1

5.-12. Lukáš Segeťa 1

5.-12. Martin Palacký 1

5.-12. Michal kurowski 1

5.-12. Ondřej Kudělka 1

5.-12. Radim Hromádka 1

5.-12. Pavel Macíček 1

5.-12. Jan Mareš 1

Dovolte, abych Vám spoluobčanům, fanouškům, sponzorům 
popřál jménem Fotbalového klubu Hodslavice příjemné pro-
žití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 
2012.

tento den vyhlásil žákovský parlament ,,První barevný den“ a 
celá škola byla „v červeném“. A která třída měla na sobě nejvíce 
červených věcí ? Byli to naši nejmenší – prvňáčci, kteří obdrželi 
sladkou odměnu. Pak už se všichni s velkým nasazením pustili 
do finálních příprav na Vánoční jarmark. Školou se linula vůně 
jehličí, skořice, cukroví a dalších dobrot. Zaslouženou odmě-
nou za jejich usilovnou přípravu byla vysoká účast široké ve-
řejnosti.

Krásné a spokojené Vánoce 
přejí

všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ 
Františka Palackého v Hodslavicích.

(ve zprávě pro příjemce uveďte jméno či název firmy), nebo 
složit do pokladny přímo na ředitelství školy. Na požádání Vám 
vystavíme darovací smlouvu.

Všem dárcům předem děkujeme a garantujeme, že finanční 
prostředky budou použity pouze na výše uvedený účel.

Výbor  ZO ČSV  přeje všem svým členům pří-
jemné prožití Vánoc, hodně zdraví, spokoje-
nosti a mnoho úspěchu v chovu včel v novém 
roce 2012. 

Včelařům nazdar - včelám dík ! 

R u d o l f  J e d l i t s c h ka ,  p ř e d s e d a  ZO  Č S V

Český svaz včelařů,o.s.,  
základní organizace Hodslavice
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PRODEJ  VÁNOČNÍCH  STROMKŮ

Od soboty 10. prosince 2011 do 23. prosince 2011 
bude probíhat na Dolním konci u Knápků prodej 

vánočních stromků: výběr z borovic, jedlí, stříbr-
ných smrků a smrků.

Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin

 So – Ne od 9.00 do 13.00  hodin

ODSTRANĚNÍ DEHTU A SAZÍ Z KOMÍNA NEDESTRUKTIVNÍ FRÉZOU

V NAŠÍ OBCI  BUDE PROVÁDĚT  SPECIALIZOVANÁ KOMINICKÁ  FIRMA Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ 
ODFRÉZOVÁNÍ  DEHTU A KARBONU Z KOMÍNŮ 

 
KOMINÍCI VÁM  TAKÉ OPRAVÍ  A  DOPLNÍ CHYBĚJÍCÍ  DVÍŘKA  NEBO  ROZBITÝ KOMÍN.  

PROVÁDÍ TÉŽ PROHLÍDKY A REVIZE KOMÍNŮ.

O PROHLÍDCE VÁM VYSTAVÍ POTVRZENÍ  NA  PŘEDEPSANÉM TISKOPISU.
PROHLÍDKY JSOU NUTNÉ PŘI TOPENÍ PEVNÝM PALIVEM , DŘEVEM  I  PLYNEM.

POKUD MÁTE ZÁJEM O PROHLÍDKU , VYČISTĚNÍ KOMÍNU  
NEBO  PROVEDENÍ OPRAVY NEBO FRÉZOVÁNÍ, 

OBJEDNEJTE SE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 777 614 777 nebo napište na 
delamekominy@seznam.cz

Cena frézování je od 250 do 350 Kč za metr průduchu. Výše částky je  
závislá na stavu průduchu, přístupu k dvířkám nebo k ústí komína  
a stupni zadehtování. 
Prohlídky se provádí dle Nařízení vlády 91/2010, které je platné od 
1.1.2011, jedenkrát ročně. Cena je u pevných paliv 420,- a plynových  
topidel 350,- za jeden průduch bez čistění.

INFORMACE JSOU NA ÚŘADĚ !!!   

SILVESTROVSKÝ  BĚH
  HODSLAVSKÝMI  ULIČKÁMI

Sobota 31.12.2011
Prezence: 8.15 – 9.40 hodin
Kde: v restauraci U Lukiho

Zveme všechny malé i velké, mladé i staré 
Hodslavjany
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SŠ zemědělská a přírodovědná 
   Rožnov pod  Radhoštěm

4leté maturitní obory:

AGROPODNIKÁNÍ 
     - zaměření :  Chov koní  a zvířat
  Zpracování  zemědělských  produktů                                    

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 -  zaměření : Geoinformační systémy 
  a pozemkové úpravy 

3letý učební obor:

ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří – 13. a 14. 1. 2012

Kontakty : 
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz ;   http: www.szesro.cz
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Životní jubilea našich občanů v prosinci 2011:
50 let Jana Kovaříková
55 let Milada Kudělková • Zdeněk Rýdel
65 let Jaromír Toman
70 let Vlasta Hubová
80 let Vlasta Knápková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V  listopadu se narodil Šimon Bartoň, Johana a 
Magdaléna Kohoutovy.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

autor: Zuzana Mičulková, 1.třída ZŠ

Vítání občánků ve fotografiích

SPOLEČENSK Á KRONIK A


