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Milí spoluobčané,
srdečně Vám přeji za vedení obce a pracovníky obecního úřadu pokojné a radostné prožití 

času adventního, svátků vánočních a úspěšné vykročení do roku 2013. 
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Světlo a tma, Lubomír Červenka, evangelický farářAdvent, Adam Józef Kasperek, katolický farář

pokračování na str. 2 pokračování na str. 2

Chceme-li se podílet na velké vánoční ra-
dosti, musíme něco „udělat“: ne ale žádné 
velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li 
dobrou vůli utvářet svůj život podle tajem-
ství, jež Vánoce přinášejí. Možná se rozhod-
neme vyhradit si každý den zvláštní chvilku 
na modlitbu, anebo dáme najevo přátelství 
někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak 
zvlášť sympatický.

Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, ob-
chody nabízejí vánoční dárky, dlouho před 
Vánoci se začnou ozývat koledy a my, křes-
ťané, pokud vnímáme a žijeme liturgií, za-
čneme brblat. Případně snadno a rychle 
odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedo-
statek duchovního obsahu v jejich prožívá-
ní. Budeme to dělat možná oprávněně, ale 
neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář tomuto 
„vánočně-dárkovému běsnění“, které začí-
ná už před adventem, také něco pochopit. 
Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, na-
kupujícím jejich shánění mnoha dárků a zastavme se trochu 
u adventu. Známe jeho křesťanskou náplň – není to pouhé 

těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V adven-
tu liturgie připomíná očekávání mesiáše před tím, než 

přišel, a prožívá očekávání mesiáše – Ježíše, který 
přijde podruhé, na konci časů. Může to vypadat jako 
očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené smě-
rem do budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže 

očekávání v dávné minulosti a v nedatovatelné 
budoucnosti má svůj hluboký důvod.  

Tím důvodem je naděje. A tato 
naděje stojí na Božím slibu. 
Bůh slíbil, že pošle mesiáše, 
a to se skutečně stalo. Naděje 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení 
od císaře Augusta, aby byl po celém světě 
proveden soupis lidu. Všichni se šli dát 
zapsat, každý do svého města.  (Lukáš 
2,1.3)

Vážení čtenáři, touto zprávou se začínají 
odvíjet události, které si připomínáme 
zvláště ve vánoční čas. Už před tímto 
veřejným vyhlášením ovšem Boží posel 
v soukromí zvěstoval Marii podivuhodné 
narození syna, s nímž má Bůh své plány, a 
také jsme již dříve mohli sledovat těhotnou 
Marii,  jak putuje ke své příbuzné Alžbětě, 
aby se s ní podělila o svou radost. 

Nyní tedy na scénu vstupuje další postava, 
císař Augustus. Ano, i tento velký muž, který 
dal tehdejšímu světu mír, o němž jistý his-
torik napsal: „Byl řídícím centrem od Temže 
až po Indus“, i tento panovník se podílí, 
byť nevědomky, na uskutečňování Božích 

záměrů. Přitom sám měl jen nepatrné nároky. Kde byla bída, 
pomohl i svými osobními prostředky. 

Text tu vyjadřuje zkušenost malého člověka z ulice. Pro 
toho nebylo odpočinku a pokoje. Tehdy jistě mnozí 
občané prohlašovali: „Nezajímáme se o politiku!“ Ale 
politika se zajímala o ně. A tak musí tisíce - jako Ma-
rie a Josef - opustit domov, být na cestách a trpět 
nouzi. Ti dva však navíc musí později utéci i se svým 
dítětem do ciziny, protože uprostřed „římského 
míru“ může Herodes klidně vraždit! Ono mu 
najednou dojde, že by se ten 
právě narozený král mohl stát 
jeho velkou konkurencí. Pro-
to nechá povraždit všechny 
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Advent, pokračování ze str. 1 Světlo a tma pokračování ze str. 1

se naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše rozpo-
znali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento 
příchod završí dějiny a ukončí působení zla.

Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a 
spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá 
naději.

Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám, hned 
(třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící 
naděje v životě lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči a zacpat 
uši“ nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože člověk 
nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. Křes-
ťanská naděje není laciným optimistickým přesvědčením, že 
„bude líp“. Je to naděje v Boží věrnost, tedy v naplňování Bo-
žích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotřebáků“ bychom 
sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a to nejen 
v adventu – může představovat službu našim bližním. Někteří 
totiž naši naději v našem životním postoji rozpoznají. A to je 
obohatí mnohem víc, než kdyby poslouchali naše odsuzování 
nákupních horeček.

chlapce do věku dvou let a doufá, že mezi nimi bude i tento 
jeho možný sok.  

Nedělejme si o světě iluze! Žádný člověk, ani žádné lidské 
zřízení není dokonalé. Kdysi jsme kritizovali vládu jedné strany, 
dnes kritizujeme strany vzešlé z demokratických voleb. Kdysi 
jsme snili o svobodě s tím, co všechno bychom mohli vykonat. 
Dnes svobodu neumíme uchopit, jde nám mnohdy jen o své 
vlastní zájmy. Kdysi jsme žili pod tlakem, dnes si z ničeho nic 
neděláme. Kdysi…, dnes…

To, co potřebuje tento svět a co potřebujeme také my, se 
postupem let nemění. Tento svět i my potřebujeme Spasitele. 
Toho, který není poddán lidským žádostem ani touhám; toho, 
který nikomu nestraní, který nepomíjí a který trvá na věky. 
Jedině Spasitel může přinést smysluplné naplnění našich 
životů. Jedině Spasitel nám může poukázat na hodnoty, které 
nepomíjí, nereziví a nevyprchají. 

Vánoce jsou připomenutím, že Bůh poslal do tohoto světa 
svého syna Ježíše. To je Dar nad všechny jiné.  Dnes, jak se 
říká, v době krize, máme všeho materiálního dost. Většinou 
není problém zajít do supermarketu či na trh a koupit si to, 
co potřebujeme. Neexistuje nedostatkové zboží, banány jsou 
na jaře i v létě, naše poštovní schránky jsou plné zbytečných 
letáků, které nás vybízí, abychom si ve slevě a za dobrou cenu 
koupili to či ono. 

Ale je toto materiální zabezpečení tím pro náš život 
nejdůležitějším? Svět nám dnes mnohé nabízí, hlasitě a 
podbízivě. Ale přiznejme si, nezapomínáme na ten tichý a 
laskavý hlas, který nás zve, abychom Jej následovali? (Pojď 
za mnou…) Vždyť jedině Ježíš Kristus může svět kolem nás, 
naše hodnoty i vztahy osvítit svou láskou a pravým poznáním. 
Tak rozpoznáme, co je trvalé a co pomíjivé, co přelud a co 
skutečnost. Ostatně prorok to oznámil již před mnoha staletí-
mi před narozením Spasitele:

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo, nad těmi, 
kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, 
rozhojnil jsi radost, budou se před tebou radovat… Neboť se 
nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine 
vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bo-
hatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se 
rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na 
jeho království. Upevní a podepře je právem spravedlnosti 
od tohoto času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to 
učiní. (Izaiáš 9,1-6).

Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby i do Vašich životů vs-
toupilo světlo, které odhalí i ta nejzazší zákoutí Vašich životů, 
všech jistot i nejistot a které dodá odvahu a posvítí Vám 
správným směrem. 

Na setkání s Vámi, třeba při vánočních bohoslužbách, se těší 
Lubomír Červenka, evangelický farář.

Hodslavice Životice u NJ

PONDĚLÍ 24.12.2012
Štědrý den

8.00 hodin 9.30 hodin

Půlnoční mše sv. 24.00 hodin 22.00 hodin

ÚTERÝ 25.12.2012
Slavnost Narození Páně

8.00 hodin 10.00 hodin

STŘEDA 26.12.2012
Svátek sv. Štěpána

8.00 hodin 9.30 hodin

ČTVRTEK 27.12.2012
Svátek sv. Jana

16.00 hodin ---

PÁTEK 28.12.2012
Svátek sv. Mláďátek

16.00 hodin ---

SOBOTA 29.12.2012
Sv. Tomáše Becketa

16.00 hodin ---

NEDĚLE 30.12.2012
Svaté rodiny

8.00 hodin 9.30 hodin

PONDĚLÍ 31.12.2012
Poděkovani za minulý rok 
s prosbou o Boži požehnani  
do nového roku 2013

16.00 hodin 14.00 hodin

ÚTERÝ 1.1.2013
Nový rok,  
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.00 hodin 

18.00 hodin
9.30 hodin

Vánoční bohoslužby

  9.12. 2. adventní neděle
   9.15  bohoslužby a nácvik dětí na besídku
 15.00  Mikulášské setkání rodin - ve Staré škole
12.12. 17.30  Stará škola - adventní večer, 

  slouží br. f. Petr Kulík z Přerova 
15.12. 13.00  Kostel - generálka na dětskou vánoční slavnost 
16.12. 3. adventní neděle
   9.15 Dětská vánoční slavnost
 14.00 Vánoční koncert ve spolupráci s obcí Hodslavice
23.12. 4. adventní neděle
 10.00 Mořkov - dětská vánoční slavnost
 v Hodslavicích bohoslužby nebudou!

Program shromáždění v evangelickém sboru
24.12. 16.00 Štědrovečerní bohoslužby
25.12.   9.15   Narození Páně - bohoslužby 

  s vysluhováním Večeře Páně
26.12. Štěpán
   9.15  Straník - dětská vánoční slavnost
 v Hodslavicích bohoslužby nebudou!
30.12. Poslední neděle v roce
   9.15 bohoslužby
31.12. Poslední den v roce 
 16.00  bohoslužby
1.1.     První den v novém roce 2013
 9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 45. zasedání rady obce konaného
dne 20.11.2012 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) vyřazení vozidla Avia (JSDH) z provozu a majetku obce a 

navrhuje projednání - zařazení investice na nákup ojetého vo-
zidla do návrhu rozpočtu pro rok 2013 ve finančním výboru,

b) veřejnoprávní smlouvu s  Městským úřadem Nový Jičín, 
odborem územního plánování a stavebního úřadu, která na-
hrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební po-
volení ke stavbě „Chodník podél silnice II/483“, 

c) umístění kanalizační přípojky k rodinnému domu v Hod-
slavicích čp. 365 na pozemku par. č. 1795/1 v  majetku Obce 
Hodslavice a pověřuje stavebního technika stanovením pod-
mínek umístění. 

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) předsedu finančního výboru ing. Milana Váhalu posouze-

ním nabídky na instalaci úsporných technologií pro úsporu 
elektrické energie formou EPC (Energy performance contract) 
na jednání finančního výboru a vydáním stanoviska k realizaci,

b) předsedu finančního výboru ing. Milana Váhalu posouze-
ním a projednáním podmínek nabídky na pořízení fotovoltaic-
ké elektrárny na ZŠ formou EPC (Energy performance contract) 
na jednání finančního výboru a vydáním stanoviska k realizaci.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů předchozích rad,
b) žádost p. Evy Fencikové, Nový Jičín o změnu územního 

plánu (ÚP) - rozšíření a revokaci usnesení zastupitelstva obce 
Hodslavice ze dne 23.8.2012 a postupuje žádost pořizovateli 
zadání ÚP a zastupitelstvu obce k projednání,

c) žádost p. Haliny Mičkové, Třinec o zařazení pozemku do 
zastavitelného území a postupuje žádost pořizovateli ÚP a za-
stupitelstvu obce k projednání,

d) žádost manželů Gerykových, Nový Jičín o odprodej části 
pozemku parc. č. 495 v Hodslavicích u čp. 149 a postupuje žá-
dost ke schválení zastupitelstvu obce,

e) návrh velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hod-
slavice (JSDH) p. Leoše Turka na odstranění závad vyplývají-
cích z tematické kontroly požární ochrany,  

f ) žádost velitele JSDH Hodslavice o skácení lípy a ořez lip 
v  areálu hasičské zbrojnice a  pověřuje místostarostu zajiště-
ním provedení ořezu a skácení,

g) žádost velitele JSDH Hodslavice o provedení prací v hasič-
ské zbrojnici a okolí a pověřuje místostarostu zajištěním pro-
vedení těchto prací, 

h) smlouvu s dodavatelem plynu a pověřuje starostku obce 
Mgr. Pavlu Adamcovou provedením cenové poptávky na do-
dávku plynu do objektů ve vlastnictví Obce Hodslavice z dů-
vodu končící smlouvy.

Listopad – měsíc plný společenských událostí – ve společen-
ském domě proběhly závěrečné kolony tanečních kurzů devá-
ťáků i starší generace, setkali se zde letošní jubilanti, zacvičily a 
relaxovaly ženy při akci Den pro ženy a v obřadní síni obecního 
úřadu jsme přivítali nové občánky.

1. a 5.11. na MěÚ v N. Jičíně proběhla další jednání Rady svaz-
ku Cyklostezka za účasti starostky. Zahájení prací pracovníků 
na VPP (3 muži a 1 žena) na základě smlouvy mezi obcí a úřa-
dem práce.

5.- 9.11. proběhla revize, mechanické a chemické vyčištění 
vrtu č. 2. Více se o této akci dozvíte v článku dále ve zpravodaji,

6.11. proběhla v Brně konzultace k projektu výstavby chodní-
ku na Mořkov s dotačními pracovníky Ministerstva dopravy ČR 
a s projektantem stavby, obec zastupovala starostka a stavení 
technik, na Městském úřadě v Novém Jičíně proběhlo setká-
ní starostů obcí spadajících pod pověřenou obec NJ za účasti 
místostarosty.

8.11.  odborná firma Arboss započala s  prováděním ořezo-
vých prací na vzrostlých lípách u domu č.p.51 na dolním konci 
obce. Práce byly prováděny stromolezeckou technikou z dů-
vodu nemožnosti použití techniky. Před zahájením prací byla 
provedena firmou ČEZ izolace vodičů el. energie v  blízkosti 
ošetřovaných stromů.

9.11. starostka se zúčastnila jednání zástupců svazku Cyklos-
tezka na ředitelství SŽDC v Praze – dojednání dalších kroků při 
dokončení odstranění kolejí a výhybky zrušené trati. Ve spole-
čenském domě se sešli letošní jubilanti a o kulturní program 
při malém posezení se postarala Lašská divadelní společnost 
Gigula s pásmem lašských písní a lidového vyprávění.

10.11. proběhl v tělocvičně základní školy volejbalový turnaj 
„Hodslavské čtyřky“, zúčastnilo se ho šest smíšených týmů, vy-
hrálo družstvo „4 ryšavé veverky“, druhé místo obsadily Zvířata 
a třetí Kulíšci, gratulujeme ! 

9-11.11  byly počtvrté v  letošním roce na stanoviště v obci 
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na svoz bioodpadu.

11.11. jsme na obci přivítali do společenského života obce 
sedm nových občánků.

13.11.  účast  referentky a místostarosty na semináři pořáda-
ném KÚ Ostrava k problematice novely zákona o odpadech a 
vybírání poplatku za odpady. Matrikářka se zúčastnila seminá-
ře k problematice matričního a rodinného práva,

14.11. na obci se sešla povodňová komise za účelem vydá-
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M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

ní potřebných dokumentů a seznámení s  novým povodňo-
vým plánem obce. Jeho veřejnou část je možno shlédnout na 
webu, odkaz naleznete na našich webových stránkách,

15.11. v hasičské zbrojnici proběhla beseda k možnosti zís-
kat dotaci na pořízení automatického kotle na tuhá paliva a 
biomasu, zájemci se mohou kdykoliv obrátit s dotazy na OÚ, 
nabízíme také pomoc při vyplnění a podání žádosti o dotaci,

20.11. proběhlo 45. zasedání rady obce (viz usnesení výše),
21.11. proběhla na obci kontrola z Úřadu práce týkající se vý-

konu veřejné služby, na OÚ proběhlo jednání s architekty fy. 
Archplan Ostrava, kteří zpracovávali podklady pro nový územ-
ní plán obce, večer se na fojtství sešli milovníci hor a cestování 
na  besedě o zajímavostech a krásách Španělska, které navští-
vil a zachytil na fotkách i videu p. Petr Mokroš,

23.11. díky členkám sociální komise a pomoci dětí proběhla 
další sbírka použitého ošacení pro dobročinné účely organizo-
vaná Diakonií Broumov,

24.11.  se ve společenském domě sešly ženy všech věkových 
kategorií, aby si zacvičily, zatančily a nechaly se hýčkat masér-
kami, kosmetičkami a wellness poradkyněmi. Děkuji za všech-
ny účastnice pořadatelkám akce z řad TJ Sokol, bylo moc fajn ! 

29.11.  zasedal finanční výbor a projednal úpravy rozpočtu 
obce, poplatku za odpady a další investiční možnosti v obci,

30.11. se v kostele sv. Ondřeje konala tradiční slavnostní bo-
hoslužba,

2.12. na první adventní neděli jsme před obecním úřadem 
spolu s dětmi ZŠ a pány faráři slavnostně zapálili první advent-
ní svíci a rozsvítili vánoční strom. Děkuji dětem za krásné zpí-
vání a hru na trubku, pánům farářům za slavnostní a srdečné 
slovo a Vám, co jste se přišli podívat, za úžasnou kulisu a pod-
poru.

Zveme Vás na 14. zasedání zastupitelstva obce,  
které se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2012 v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.

Na základě smlouvy mezi obcí a úřadem práce prováděly v 
měsíce listopadu výkon veřejné služby 4 osoby, z toho 2 ženy a 
2 muži. Byly prováděny práce na úklidu veřejných prostranství, 
úklidu a odvozu listí, při očistě prostor v okolí sběrných nádob 
a místních komunikací a při úklidových pracích v  objektech 
ve vlastnictví obce. Terénní úpravy byly provedeny u odvod-
ňovacích výkopů k zamezení zaplavování obecní komunikace 
v prostoru cesty od kapličky na Kacabajku.

Od 1.1.2012 nastoupili 3 muži a 1 žena na VPP. Hlavní nápl-
ní práce zaměstnanců technické správy a pracovníků na VPP 
bylo provádění údržby veřejných ploch v obci výřezem keřů 
a ořezovými pracemi na stromové zeleni v prostoru soutoku 
Tomanova potoka a Zrzávky, kolem oplocení bývalé skládky 
ve Skále, podél vodního toku Zrzávka na dolním konci obce a 
v prostoru pod sokolským hřištěm. Mulčovací kůrou byly ob-
sypány keře v prostoru za nákupním střediskem, podél plotu 
stolařské dílny. Započato bylo s výřezovými a úklidovými pra-
cemi v prostoru parkoviště u vodní nádrže Kacabajka. Odstra-
něny byly větve po provedeném ořezu vzrostlých líp naproti 
mostu M1 na dolním konci obce.

Vyžnutí trávy bylo opětovně provedeno v  areálu úpravny 
vody a vodojemu ve Straníku, stejně tak byly prováděny práce 
při údržbě vodovodního řádu odkopáním hydrantových uzá-
věrů a odkalováním jednotlivých větví vodovodu. Po dohodě 
s vlastníky parcel byla vyřezána přístupová komunikace k vrtu 
PV2 ve Straníku za účelem bezproblémového přístupu k  to-
muto vrtu v případě poruchy či údržby.

Téměř po celý měsíc byly prováděny práce v budově základní 
školy při vyklízení technického zázemí a opravách a výmalbě 
prostor školy.

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

Provedení regenerace vrtu

Ve dnech 5. až 9. listopadu byla provedena regenerace vrtu 
PV2 ve Straníku, který je jedním ze tří vrtů zásobujících vodou 
skupinový vodovod Hodslavice-Straník. Na základě ceno-
vé poptávky byla radou obce vybrána nabídka firmy Lidařík 
spol.s r.o. z  Brna, která regeneraci vrtu prováděla. Původně 
bylo zvažováno provedení regenerace vrtu PV1, který je nej-
starším vrtem uvedeným do provozu v  roce 1987, ale vzhle-
dem ke kritickému nedostatku vody ve vrtu PV2 v  říjnu, kdy 
došlo k výpadkům dodávek z tohoto vrtu z důvodu nízké hla-
diny vody ve vrtu, bylo rozhodnuto o provedení jeho regene-
race. Regenerace by se měly provádět asi po 20 let provozu.

Před zahájením regenerace byla pomocí jeřábu provedena 
demontáž čerpadla a jeho následné vyčištění. Poté byla pro-
vedena prohlídka vrtu kamerou z důvodu zjištění stavu zne-
čištění a z  této je pořízen záznam na DVD. Část záznamu je 
možno zhlédnout na webu obce. Bylo zjištěno silné znečištění 
ocelové perforace vrtů, která umožňuje přítok vody do vrtu.  
Následně byla zahájeno mechanické čištění pomocí stírací 
manžety, speciálními ocelovými kartáči  za přívodu tlako-
vého vzduchu. Po celkovém vyčištění, včetně dočištění dna 
vrtu od sedimentů, byl do vrtu aplikován speciální prepa-
rát pro chemickou regeneraci. Tento preparát působil do 
druhého dne, kdy byla opětovně provedená mechanická 
regenerace vrtu. Po ní byla opět provedena kamerová pro-
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hraje DJ MIKKY 

 

Středa 26. 12. 2012 od 19.00 hodin 
 

Společenský dům 
 

               

 Srdečně zvou pořadatelé: FK + OÚ   Vstupné 25,- Kč 
 

hlídka vrtu se záznamem na DVD, kterou je opět možno 
zhlédnout na webu obce. Tato prohlídka ukázala podstat-
né zlepšení průchodnosti perforace vrtu pro přítok vody.  
Celkové náklady na regeneraci vrtů, včetně demontáže a mon-
táže čerpadel a jejich čistění dosáhly částky 97 248 Kč.

Některé technické údaje vrtu PV2:
Hloubka vrtu před regenerací  96,00 m
Hloubka vrtu po regeneraci 100,30 m
Průměr vrtu 0 - 47 219 mm
 47 -  97,50 169 mm
                          97,50 - 100,30  bez výstroje
Materiál výstroje  ocel
V jarních měsících příštího roku plánujeme provedení rege-

neraci vrtu PV1 tak, aby byla zajištěna co největší vydatnost 
zdrojů pro dodávky vody do vodovodního řadu. 

V měsíci listopadu byla podána žádost o dotaci na provedení 
průzkumných hydrogeologických vrtů na katastru naší obce 
nedaleko vodojemu na Bařince. Zpracovaný projekt počítá 
s částkou 1,1 mil Kč za tyto vrty a případná dotace kryje 90% 
nákladů. V  případě dostatečné vydatnosti vody v  těchto vr-
tech by mohlo následně dojít k jejich vystrojení a napojení na 
vodovodní řád jako posilových zdrojů dodávek pitné vody pro 
naši obec.

stav před regenerací stav po regenerací

O Ú  H o d s l a v i ce

Úřední hodiny na Obecním úřadu

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve 
středu 19. prosince 2012.

Po tomto datu nelze na pokladnu přijímat žádné platby, ne-
boť hotovost musí být odvedena na účet u České spořitelny 
v Novém Jičíně. 

   První úřední den v roce 2013 je středa 2. ledna.

O Ú  H o d s l a v i ce

Prezidentské volby

Volební místnost pro volby prezidenta republiky, které se 
uskuteční 11. a 12. ledna 2013 (v případě II. kola 25. a 26. ledna 
2013) bude v obřadní síni Obecního úřadu Hodslavice. 

Dovolená MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 17.12. až 21.12.2012 bude mít MUDr. Ševela dovo-

lenou. 
Zastupuje MUDr. Váhalová v době svých ordinací.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12.2012 bude mít MUDr. Olga 

Váhalová dovolenou.
Zastupuje MUDr. Radek Ševela ve své ordinaci od 7.00 do 

9.00 hodin  - jen naléhavé případy. 

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
MUDr. Jan Moštěk ve dnech 27. až 31.12.2012 neordinuje. 
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O Ú  H o d s l a v i ce

Informace obecní knihovny

Obecní knihovna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 20. 
prosince 2012 a na své čtenáře se bude těšit v  roce 2013 ve 
čtvrtek 3. ledna. 

SSiillvveessttrroovvsskkýý  ttaanneeččnníí  vveeččeerr    
  

pprroo  vvššeecchhnnyy  zzáájjeemmccee,,  kktteeřříí  nneecchhttěějjíí  ppoosslleeddnníí  vveeččeerr  aa  nnoocc  vv  rrooccee  
ssttrráávviitt  ddoommaa  uu  tteelleevviizzee,,  aallee  ppřřii  rreepprroodduukkoovvaannéé  hhuuddbběě  

  

SSeejjddeemmee  ssee  vv  KKuullttuurráákkuu  vvee  2200  hhooddiinn,,  ssppoolleeččeennsskkyy  oobblleeččeennii  

            ss  cchhuuttíí  ssee  bbaavviitt  aa  ttaakkéé  ttaannccoovvaatt..  

  

PPřřiihhlláášškkyy  uu  AAlleennyy  KKuullííšškkoovvéé  ddoo  2277..  1122..  22001122  
oossoobbnněě,,  tteelleeffoonniicckkyy  660044  225599  993322  nneebboo  nnaa  ee  mmaaiill::  aalleennaakkuulliisskkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz  
 

        DDoojjeeddnnáámmee  ddaallššíí  ppooddrroobbnnoossttii 

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková

Kulturní, sportovní a společenské akce 
v prosinci 

V neděli 2. prosince jsme za zpěvů koled dětí ze ZŠ, sváteč-
ního slova pánů farářů Kasperka i Červenky a paní starostky 
rozsvítili vánoční strom, zahájili jsme dobu adventní.

A do konce roku nás v obci čeká ještě několik akcí.
14. prosince proběhne vernisáž výstavy betlémů, 16. pro-

since vánoční koncert v  evangelickém kostele, 26. prosince 
štěpánská diskotéka, 31. prosince Silvestrovský běh, taneční 
společenský silvestrovský večer ve společenském domě a o 
půlnoci přivítání roku 2013 na place.

 Je třeba naplánovat přehled dění na příští rok. Proto svo-
lávám schůzku členů komise, zástupců všech spolků v  obci 
a všech zájemců - spoluobčanů, kteří se chtějí na dění v obci 
podílet na středu 12. 12. 2012 v 17 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.

Termín Pořadatel Akce Kde?

11.12. 2012 Klub důchodců Výroční schůze+Mikulášská zábava Společenský dům

14.-18.12. 2012 p. Gřešáková Výstava Betlémů Společenský dům

16.12. 2012 Kulturní komise, ČCE Vánoční koncert Evangelický kostel

26.12 2012 Kulturní komise, FK Štěpánská Společenský dům

Vánoce 2012 SHM Turnaj v halové kopané a florbalu tělocvična ZŠ Veřovice

31.12. 2012 OÚ + FK Silvestrovský běh Hodslavské uličky

31.12.2012 - 
1.1.2013 OÚ + FK

Silvestr ve společenském domě spolu s vítáním no-
vého roku na place Společenský dům

19. 1.2013 SDH Společenský ples Společenský dům

26. 1.2013 ZŠ a MŠ, SRPŠ Společenský ples Společenský dům

2.2.2013 Klub důchodců Společenský ples Společenský dům

Přehled kulturní a sportovních akcí
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Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky…

Srdečně Vás zveme na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
která se uskuteční ve dnech 14. – 16. prosince 2012  
v prostorách Společenského domu v Hodslavicích

Vystaveny budou betlémy z různých materiálů a různého stáří. 
Výstava bude doplněna dalším kulturním programem.
Zakoupit můžete skládací betlémy, medové perníčky, vánoční ozdoby, 
vánoční dekorace, svícny, jmelí atd.
Máte doma betlém, který byste rádi vystavili?  Ozvěte se na tel. číslo 603 442 127.

Program:
14.12.2012   18 - 21 hod.  zahájení výstavy, vernisáž, k poslechu zahraje cimbálová muzika Trojačka
15.12.2012 10 - 20 hod. výstava 
16.12.2012 10 –18 hod.  výstava
 14 hod. tradiční vánoční koncert Mladých v evangelickém kostele

Vstupné dobrovolné

celý výtěžek ze vstupného bude věnován  
ZŠ a MŠ Hodslavice a na činnost SHM Hodslavice

Za pořadatele Kamila Grešáková Kotalová

Výbor základní organizace  
Českého svazu včelařů o.s. 
přeje všem spoluobčanům  

příjemné prožití svátků vánočních,  
hodně zdraví a spokojenosti 

v novém roce 2013,  
včelařům hodně úspěchů 

 v jejich činnosti ve včelaření.

Včelařům zdar, včelám dík!
                    Rudolf Jedlitschka – předseda ZO

Halloweenský den ve třídě kuřátek - Mgr. Petra Musilová, 
učitelka MŠ

Ve středu 31. října čekal děti ze třídy Kuřátek neobvyklý den. 
Rozhodli jsme se, že stejně jako loni budeme slavit Hallow-
een. Pondělí a úterý jsme věnovali přípravám. Bylo potřeba 
vyzdobit třídu a vyřezat velkou dýni. Vše se podařilo, a tak 
jsme ve středu ráno vstoupili do třídy, kde byly všechny stolky 
ozdobeny ubrousky a malými dýněmi, nechyběla ani veliká 
vyřezaná dýně, obrázky v oknech i v šatně. Celý den byl velmi 
veselý. Děti i paní učitelky byly oblečeny v oranžových nebo 
žlutých tričkách. Hned ráno nás čekala čarodějná rozcvička, 
potom pohybové hry s dýněmi. Po svačince jsme si poslechli 
pohádku „Jak medvídek PÚ slavil Halloween“, dozvěděli jsme 
se, jak se vlastně Halloween slaví, jak děti chodí v kostýmech 
koledovat a co při tom musejí říkat. Pak už nás čekala spousta 
zábavných úkolů u stolečku – výroba knížky s omalovánkami 
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a novými anglickými slovíčky, pracovní listy a omalovánky 
s  tématikou Halloweenu. Nakonec jsme si zapálili svíčky 
v  připravených dýních a zatančila nám malá čarodějnice. 
Za odměnu na děti čekalo sladké překvapení v  podobě 
strašidelných bonbónů. Dopoledne uteklo jako voda, ale tím 
halloweenský den neskončil. Po odpolední svačině oslavy 
pokračovaly. Děti si zahrály hru „Pozor na dýni!“ a svou vlastní 
papírovou dýni si potom také vyrobily. Děti si domů kromě 
nejrůznějších výrobků odnášely také plno zážitků. 

Věříme, že tento netradiční den se dětem líbil, byl pro ně 
zajímavý, a že se při hrách a činnostech dozvěděly i spoustu 
nových věcí. 

Cvičení rodičů s dětmi - Dagmar Martiníková 
Ve středu 14. listopadu jsme se sešli s  dětmi a rodiči 

v  tělocvičně ZŠ na ukázkové hodině cvičení rodičů s  dětmi.
Hodinu připravila paní učitelka Jana Fojtíková. Děti cvičily 
přirozená a průpravná cvičení se stuhami a pak si zacvičily 
v překážkové dráze sestavené z nářadí z vybavení tělocvičny. 
Kdo přišel, pěkně si své tělo protáhl a určitě strávil hezký 
podvečer.

Mgr. Gabriela Mičková

Zprávičky ze školy…

Návštěva zříceniny hradu Šostýn – Mgr. J. Juřica
Dne 2. listopadu žáci historického kroužku navštívili zříceni-

nu hradu Šostýn u Kopřivnice. Žáci byli seznámeni s historií a 
stavebním vývoje hradu. I přes nepřízeň počasí byli žáci s pro-
hlídkou zříceniny spokojeni.

Návštěva automobilky Hyundai v  Nošovicích – za žáky 
9. třídy A. Hromádková

Dne 6. listopadu navštívila 9. třída ZŠ Palackého Hodslavi-
ce společně s  deváťáky ze ZŠ  Mořkov automobilku Hyundai 
v Nošovicích, o které je známo, že patří mezi nejmodernější ve 
střední Evropě. V krátkém filmu jsme se dozvěděli o její výstav-
bě a potom nahlédli přímo do výroby. Představeno nám bylo 
například lisování hlavních částí auta, následovala ukázka, jak 
se svařuje pomocí speciálních robotů, nebo jak probíhá kont-
rola hotových vozů před uvedením do oběhu. Po celou dobu 
prohlídky se o všechny zúčastněné starala zaměstnankyně au-
tomobilky, která nám vše vysvětlovala a nakonec odpovídala 
na dotazy. Po prohlídce jsme se plni dobré nálady a nových 
vědomostí vydali společným autobusem k domovu. Všem se 
prohlídka velmi líbila. 

Závěrečné taneční 9. třídy – za žáky 9. třídy K. Horáková
Dne 7. listopadu se konalo závěrečné taneční žáků 9. třídy. 

Společnými silami pod vedením tanečního mistra pana Miro-
slava Gilara jsme se úspěšně protancovali až do závěrečného 
večera. Pouze 5 tanečních lekcí nám stačilo ke zvládnutí 13 
společenských i latinskoamerických tanců. Společenské cho-
vání a oblékání bylo také součástí našeho minikurzu. A nastal 
den D. Vidět své spolužáky, rodiče, kamarády i všechny ostatní 
společensky oblečené, načesané a nalíčené byl zvláštní pocit.  
Všech asi 100 pozvaných hostů napjatě pozorovalo pouze nás, 
16 tanečníků, stojících uprostřed tanečního parketu. Valčík, 
cha chu, jive a snad i polku přes jisté obtíže jsme zvládli.  A 
za velmi pohodové atmosféry jsme úspěšně své taneční do-
vednosti předvedli rodičům a chceme se jimi pochlubit i při 
dalších společenských akcích a plesech.

Halová kopaná – Mgr. A. Kulíšková
Po několikaleté odmlce se družstvo chlapců ročníků naroze-

ní 2001 -1999 zúčastnilo dne 14. listopadu okrskového kola v 
halové kopané. Do skupiny nám byla přidělena novojičínská 
družstva ZŠ Komenského 66, Tyršova, Starý Jičín a Sedlnice.  
Boj to byl velmi obtížný. Z městských škol kopali kluci o hla-
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vu větší než naši fotbalisté. (Soutěže, které v minulých letech 
byly pořádány pro vesnické a městské školy zvlášť v současné 
době úspor byly sloučeny do jedné kategorie a my z malých 
škol máme velký handicap.)

Naši fotbalisté se porvali o každý míč a hlavně skvělým výko-
nem Tomáše Frydrycha v brance se v konečném pořadí umís-
tili na 4. místě s vyšším počtem vstřelených gólů než žáci ze 
Sedlnic. 

Třídní schůzky a konzultace s výchovnými poradci střed-
ních škol dne 20. listopadu – Mgr. A. Kulíšková

Nedávno deváťáci vítali prvňáčky jako kmen indiánů a teď je 
čeká velmi důležité období.

Období rozhodování, kam po základní škole. Ve velkém 
množství středních škol se vyznat je celkem těžké. Proto vý-
chovná poradkyně pozvala přímo do školy zástupce 11 střed-
ních škol z Ostravy, Frenštátu p. Radhoštěm, Hranic, Rožnova 
p. Radhoštěm, Valašského Meziříčí i Nového Jičína. Rodiče i 
žáci se mohli blíže informovat o tom, co svým žákům škola na-
bízí, jaké jsou podmínky přijímání ke studiu i jaké je uplatnění 
absolventů.

Návštěva úřadu práce – Mgr. A. Kulíšková
V  úterý 27. listopadu jeli žáci na besedu do informačního 

centra při Úřadu práce v  Novém Jičíně. Žáci navštěvují dny 
otevřených dveří, aby si přímo v reálu mohli prohlédnout ško-
lu a její zázemí. Vždyť je čeká volba, volba střední školy, volba, 
která je pro jejich další život jedna z nejdůležitějších.

Zástupci žákovského parlamentu na bazéně ve Valaš-
ském Meziříčí – Mgr. H. Horáková

V  úterý 27. listopadu navštívili zástupci žákovského parla-
mentu krytý bazén ve Valašském Meziříčí. Rozhodnout se, zda 
jezdit na tobogánu, hrát na honěnou v protiproudu, nebo si 
jen tak odpočívat ve vířivce, bylo pro mnohé obtížné. Většinou 
zvítězil tobogán, ale ani ostatní atrakce nám neunikly a už teď 
se těšíme na další návštěvu bazénu.

Dětský čin roku – Mgr. M. Holubová

Naši žáci se aktivně zapojují pod vedením pana učitele české-
ho jazyka Mgr. Petrskovského do literární soutěže Dětský čin 
roku. Pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích či o hrdin-
ství svých kamarádů děti sepíší a mají-li dost štěstí, postoupí 
na základě výběru odborné poroty do semifinálového kola.  
O tom, kdo se stane vítězem, tradičně pak rozhoduje dětská 
veřejnost hlasováním na stránkách www.detskycinroku.cz. V 
letošním ročníku do semifinále postoupil příběh Terezy Per-
nické a Davida Bartoně (oba žáci 9. třídy), což jsme považovali 
za velký úspěch. Když ale do školy dorazila zpráva, že David 
Bartoň zvítězil v kategorii Pomoc v rodině, nemohli jsme tomu 
uvěřit! Copak se dá vyhrát ve dvou ročnících po sobě? Ano, dá. 
A tak jsme se 29. 11. vydali společně s Davidem, jeho rodiči a 

babičkou na slavnostní předávání cen do Prahy na Staroměst-
skou radnici.

Slavnostní vyhlášení moderoval Aleš Háma, čestný předse-
da nadačního fondu Dětského činu roku. Vítězové divákům 
přečetli své příběhy spolu se svými patrony, mezi kterými ne-
chyběl herec Jan Révai, patron kategorie Záchrana lidského 
života, herečka Jitka Čvančarová, patronka kategorie Pomoc 
v rodině, zpěvák Zbyněk Drda, patron kategorie Pomoc jiným 
dětem, herečka a zpěvačka Petra Černocká, patronka katego-
rie Pomoc přírodě, vícenásobný paralympionik a mistr světa v 
cyklistice Jiří Ježek, patron kategorie Pomoc ostatním lidem, 
herečka Zora Jandová, patronka kategorie Dobrý nápad a Ja-
kub Kohák, patron kategorie Pomoc n@ netu.

Vítězové získali kromě věcných dárků, diplomů a šeku na 
pomůcky pro školu v hodnotě 10 000,- Kč také voucher na 
letecký simulátor iPILOT a na vyjížďku na koni. David se také 
zúčastnil přímého televizního vysílání.

Mám velikou radost, že i v hodslavské škole je tolik dětí, kte-
ré pomáhají svému okolí a mají o čem psát. Myslím, že pokud 
budou děti ke svému okolí ohleduplné a naučíme je nezavírat 
před problémy oči, nebudeme se muset bát o svou budouc-
nost…

Věřím, že to je náš společný cíl.
Přírodovědný klokan - Mgr. A. Kulíšková
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadate-

lem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olo-
mouci.  Jedná se o korespondenční soutěž, kdy žáci z 8. a 9. 
třídy porovnávají své znalosti z oblasti přírodních věd.

V testu se 24 otázkami ze zeměpisu, fyziky, matematiky, che-
mie, přírodopisu a logického úsudku prokázalo své vědomosti 
19 žáků naší školy. Nejvyššího počtu bodů dosáhla žákyně 9. 
třídy Klára Horáková, s 92 body dosáhla pěkné úspěšnosti 77% 
a v okresním měřítku porazila všech 749 soutěžících a zvítězila.

Gratulujeme
Sbírej mobily 
Naše škola se zapojila do akce s názvem „Sbírej mobily“. Ne-

jde o soutěž nebo závod, kde vyhrává pouze ten nejlepší. Cí-
lem je jednak podpořit a přispět školám a žákům na jejich tříd-
ní či jiné školní aktivity (výlety, třídní fond, plesy atd.) a zároveň 
zajistit ekologickou likvidaci již nepotřebných či nefunkčních 
mobilních telefonů, kterých je všude kolem nás nespočet.  Pro-
to prosíme, sbírejte s námi!

Poděkování za vybavení do školy
Pro naše žáky byly v měsíci listopadu zakoupeny tři nové se-

dačky k relaxaci a odpočinku.
Děkujeme
Velké poděkování patří rodičům Adama a Magdy Chura-

vých od žáků a paní učitelky Mgr. E. Hegarové za zakoupení 
nového koberce do 2. třídy.
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Pozvánka na Andělskou výstavu v Novém Jičíně
Od 3. prosince byla zahájena výstava nebeských bytostí vy-

robených dětmi i z naší školy. Téhož dne žáci 2. a 3. třídy jeli 
výstavu navštívit a prohlédnout si práce žáků i z jiných škol. 
Po zhlédnutí expozice si děti mohly na náměstí zasoutěžit s 
anděly.

  Podpořte tvořivost našich dětí i svou návštěvou na Staré 
poště v Novém Jičíně.

Vánoční strom ve škole
V pondělí 3. prosince po první adventní neděli si děti nazdo-

bily školní vánoční strom a za zpěvu koledy Jak jsi krásné nevi-
ňátko byl rozsvícen.

Vysloužilé elektrospotřebiče!         PET víčka! 

              
SBÍRÁME 

V  základní škole Františka Palackého 
    v Hodslavicích. 
Papír! 
Vždy v pondělí ráno od 700. 
 

O n d ř e j  Ku d ě l ka

FK Hodslavice

Konec podzimní části sezóny:
V  posledním utkání podzimní části sezóny jsme doma při-

vítali Hostašovice. Do tohoto derby jsme vstoupili lépe a 
po nádherných akcích v  17. a 23. minutě jsme vedli velmi 
brzy 2:0, když oba góly dal Honza Mička. Do poločasu sta-
čili hosté snížit na 2:1. Druhé půle byla vyrovnaná, bohužel 
jsme těsné jednogólové vedení před koncem neudrželi.  A 
tak jsme si s  Hostašovicemi rozdělili body za remízu 2:2.  
O týden později jsme jeli do Hostašovic, neboť se odehrála 
předehrávka pro jarní část sezóny. V utkání jsme měli sice míč 
častěji v držení, ale nebylo nám to moc platné, protože z vylo-
žených šancí jsme se neprosadili a soupeř své šance využil a 
nadělil nám porážku 4:0. Půl sezony je za námi a moc úspěšně 
se nám nevedlo jak v mužské tak žákovské kategorii, ale věří-
me, že v druhé půlce se dostaví výsledky. Velmi Vám děkujeme 
za vaši podporu a přízeň, jak na domácích tak cizích hřištích.  

Dovolte, abych Vám jménem FK Hodslavice popřál krás-
né prožití vánočních svátků, mnoho osobních i profesních 
úspěchů v roce 2013. 

Muži

Družstvo Z V R P Skóre Body

1. Troj.:Bystré 12 8 3 1 38:18 27

2. Rybí 10 7 1 2 28:12 22

3. Lubina 12 7 1 4 27:19 22

4. Veřovice B 11 7 0 4 40:21 21

5. Žilina 12 6 2 4 31:23 20

6. Tichá B 11 6 0 5 29:23 18

7. Ženklava 11 5 2 4 31:28 17

8. Straník 11 5 1 5 28:24 16

9. Hostašovice 12 4 4 4 19:28 16

10. Vlčovice-Mniší B 12 3 0 9 27:42 9

11. Hodslavice 12 1 2 9 14:34 5

12. Mořkov B 12 1 2 9 15:55 5
 

Žáci

Družstvo Z V R P Skóre Body

1. Nový Jičín 9 9 0 0 105:0 27

2. Skotnice 9 5 2 2 39:16 17

3. Hostašovice 9 5 0 4 36:32 15

4. Starý Jičín 9 3 1 5 34:52 10

5. Bernartice n.O. 9 3 1 5 24:48 10

6. Hodslavice 9 0 0 9 6:96 0
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PRODEJ  VÁNOČNÍCH  STROMKŮ

Od soboty 8. prosince 2012 do 23. prosince 2012 
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

SILVESTROVSKÝ  BĚH
  HODSLAVSKÝMI  ULIČKÁMI

Pondělí 31.12.2012
Prezence: 8.15 – 9.40 hodin v restauraci Na Fojství

Start: 10.00 na Dolním konci před hospodou
Zveme všechny malé i velké, mladé i staré Hodslavjany

................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................
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Životní jubilea našich spoluobčanů v prosinci 2012:

50 let Lubomír Červenka

60 let Dagmar Pátková • Dagmar Turková

65 let Milena Dubenová

70 let Eva Marešová • Marta Kyselá

75 let Jarmila Prousková

85 let Vlasta Sváčková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s panem Josefem 
Litavským. 

autor: David Novotný, ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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