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Vánoční zamyšlení
z a  s t a r š o v s t v o  s b o r u  Lu b o m í r  Č e r v e n ka ,  f a rá ř

Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh 
v nich má zalíbení. Lukáš 2, 14

Milé sestry, vážení bratři, v neděli 2. prosince vstoupíme 
do období tzv. Církevního roku. V jeho průběhu si mů-

žeme zvlášť intenzívně připomínat a uvědomovat Boží zájem 
o člověka. Boží sklonění se k hříšným lidem, kteří nenaplnili a 
nenaplňují své poslání v tomto světě… 

Církevní rok začíná tím, že slavíme Advent. Jak jistě mnozí 
víte, toto původně latinské slovo znamená Příchod. Zhruba 
od 4. století si křesťané různých vyznání vyhotovují adventní 
věnce se čtyřmi svícemi. Postupně, vždy v neděli, je zapálena 
jedna další svíce, takže nakonec hoří všechny. Světlo, které 
bylo zpočátku sotva patrné (jedna hořící svíce), je nyní nepře-
hlédnutelné (čtyři hořící svíce). Tak je nám tímto symbolem 
připomínáno, že jako světlo vstupuje do tohoto našeho světa 
Ježíš. On, Boží Syn, přijal na sebe podobu člověka. Přišel, aby 
do našich životů vlil novou naději. Přišel, abychom nezůstali 
napospas svým vinám a všemu, co nás všelijak spoutává. 

On je tím prvním, kdo stojí v  zástupu těch, kdo s  nadějí a 
s důvěrou mohou vzhlížet k Bohu, který činí náš život smys-
luplným. A pak tu jsou jiní, apoštolé, učedníci, věřící, kterým 
bylo dáno pochopit a porozumět. Ježíš měl totiž pro všechny 

své současníky pochopení a čas. Nikoho neodbýval lacinými 
frázemi, nikoho se nestranil, nikým neopovrhoval. 

A nás všechny čeká opět krásné předvánoční období – obdo-
bí očekávání, období adventu. Ejhle, Hospodin přijde…  opět 
mezi nás. V podobě malého děťátka. A tak čekáme na příchod 
Ježíška. Na rozsvícené vánoční stromky v obývacích pokojích, 
na štědrovečerní večeři, na koledy, dárky, na návštěvy našich 
nejbližších. 

Ale na co vlastně čekáme? O čem jsou Vánoce?
Vánoce jsou o lásce. Nejen o té, kterou  cítíme k sobě navzá-

jem. Vánoce jsou o lásce, která se dala světu. Jako život, jako 
spása.

O Vánocích si navzájem rozdáváme dárky. Rozdáváme si ra-
dost tím, že se obdarováváme a že jsme těmi, kdo byli obda-
rováni. 

Ten největší dárek nám však byl již dávno dán. Kdybychom si 
to uvědomovali, pak bychom každým dnem v roce mohli pro-
žívat své malé – velké vlastní Vánoce. 

Vánoce, ten tolik sladký nostalgický svátek z dětství, nejsou 
totiž o ničem jiném, než také o bolesti a o smrti, která se stává 
obětí za nás při každé mši svaté. Vánoce jsou o příchodu Spa-
sitele, nejen toho v jesličkách, ale umírajícího v bolestech na 
kříži. O vítězství nad smrtí, která započala narozením.

Užívejme si to. Užívejme si sebe navzájem, lásky, dárků, 
štěstí a radosti.

Máme proč. 

Vánoce, Vánoce přicházejí
Pi o t r  M a r e k  K o wa l s k i ,  ř í m s ko ka t o l i c k ý  f a rá ř

Milí spoluobčané,

přejeme Vám pokojné prožití adventu i svátků vánočních, hodně radosti, 
štěstí, rodinné pohody a pevné zdraví v roce 2016.

Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu

Pavla Adamcová a Martin Repta

pokračování na str. 2
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K tomuto houfu, můžeme patřit i my. Já i ty. A to je důležité 
zjištění. Ježíš nás zve do společenství se svým Otcem. Nabízí 
nám svou pomoc, nabízí nám to, co nám nikdo jiný dát nemů-
že. Totiž svůj pokoj. Klid. Odpočinutí. Smysluplnou existenci. 

Život nás všech, obzvláště v  této době mnoha možností, 
je poznamenán shonem. Stále někam spěcháme. Stále jsme 
v  pohybu. Práce, škola, povinnosti, zájmy, koníčky a třeba i 
sbor… Zdá se nám, že musíme přeřadit na rychlejší stupeň, 
abychom se uživili, abychom zabezpečili sebe i své rodiny. 
Abychom přežili v době, která na nás klade nejrůznější poža-
davky a nároky. 

Nezřídka se stává, že to či ono nestihneme, že to či ono vyřa-
díme ze svých vlastních priorit. A tak se může stát, že nám ne-
zbude čas na nedělní bohoslužby. Nezastavíme se ani v neděli. 
Chceme dohnat to, co jsme v týdnu zanedbali, nestihli. Ane-
bo si chceme odpočinout, věnovat se rodině a kdo ví komu a 
čemu ještě…

Advent, to je období k tomu, abychom zpomalili. Abychom 
se ptali, jak by byl s naším životem spokojen Ježíš, kdyby přišel 
právě dnes, právě teď. Co myslíte, jak by se o způsobu našeho 
života vyjádřil? Byl by spokojen? Souhlasil by se vším, čím svůj 
život naplňujeme? 

Nedělám si přílišné iluze. Vidím to spíš černě. Dnes máme to-
lik křesťanského poznání. Máme Bible, můžeme si je kdykoliv 
koupit a číst. Nikdo nám nebrání v tom, abychom se účastni-
li nedělních bohoslužeb, nikdo si tajně nezaznamenává naši 
účast, jako tomu bylo mnohdy v době minulého režimu. Ano, 
dnes máme mnohé možnosti. Posílat své děti do náboženství 
a Nedělní školy, usilovat o jejich správné duchovní poznání…

A přesto musí zaznít otázka: Děláme všechno, co můžeme? 
Pečujeme o svůj vztah k Pánu Bohu jako mladík o přízeň své 
dívky? Jsme pro věc víry, Ježíše Krista, ochotni nasadit svůj ži-
vot, své schopnosti, svůj čas, své prostředky, své přátele, své 
zájmy, své…?

Určitě ne. Proto: zastavme se, zvolněme tempo, kroťme svou 
představivost, omezme své požadavky, zklidněme se; udě-
lejme si čas, zklidněme se, bilancujme svůj život, uvědomme 
si, že jeho plnost nespočívá v  množství nejrůznějších aktivit, 
nýbrž v radostných a šťastných prožitcích. Ano, stále platí, že 
méně je někdy více! 

Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh 
v nich má zalíbení. Tak zní ta úžasná andělská zpráva, kterou 
si chceme i o letošních Vánocích připomínat. I přesto, jak my 
lidé tady na zemi žijeme; i přesto, že na Boha často zapomí-
náme; i přesto, že mnohdy nežijeme tak, jak to Bůh od nás 
ve svém Slovu – Bibli vyžaduje; je pro nás ještě naději. Bůh 
se k nám sklání. Poskytuje nám ještě čas milosti. Abychom se 
napravili; abychom si uvědomili, co všechno je v Božích očích 
hříšné a špatné; abychom litovali promarněného času, zlých 
skutků, nepěkných slov i špatných myšlenek a navrátili se zpět 
k  Bohu. Jeho náruč je stále doširoka rozevřená. Je připraven 
nás přijmout. Jen musíme chtít. 

A tak Vám všem, přeji, abyste se dokázali zastavit, ztišit, a 
před Bohem i lidmi dát své životy do pořádku. Vždyť nevíme, 
jak dlouho ještě bude Ježíš se svým druhým příchodem otá-
let!                  

   

pokračování ze str. 1
Program  shromáždění 
v evangelickém sboru

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích 
- kazatelská stanice Mořkov, Sportovní 248
- kazatelská stanice Straník, Klub seniorů
9.12.  18.00 ve Staré škole v Hodslavicích 
- vystoupení mima se zpracováním některých biblických 
příběhů
13.12. 9.15 dětská vánoční besídka v Hodslavicích 
17.12. 9.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně P v DPS 
v Mořkově
20.12. 9.15 dětská vánoční besídka v Mořkově
20.12. 18.30 koncert v kostele v Hodslavicích
 - vystoupí pěvecké sdružení z Kopřivnice
24.12. 16.00 vánoční bohoslužby  v kostele v Hodslavicích
25.12.  vánoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. 
 8.00 Mořkov, 9.15 Hodslavice a 10.45 Straník
26.12. žádné shromáždění
27.12. 9.15 dětská vánoční slavnost ve Straníku 
31.12. 16.00 děkovné bohoslužby k  ukončení roku v  Hod-
slavicích
1.1.2016  novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
 8.00 Mořkov, 9.15 Hodslavice 
3.1.2016 bohoslužby 
 8.00 Mořkov, 9.15 Hodslavice a 10.45  Straník.

Datum Hodslavice Životice u Nového Jičína

24.12.2015 Čtvrtek

Půlnoční mše sv. 24.00 hod. 22.00 hod.

25.12.2015 Pátek

Slavnost Narození Páně 8.00 hod. 10.00 hod.

26.12.2015 Sobota

Svátek sv. Štěpána 
Svátek Svaté rodiny 8.00 hod. 9.30 hod.

31.12.2015 Čtvrtek

Poděkování za minulý rok 16.00 hod. 14.00 hod.

1.1.2016 Pátek

Nový rok

8.00 hod.

18.00 hod. 9.30 hod.

Vánoční bohoslužby  
římskokatolické církve

8. listopadu 2015 si evangelický sbor v Hodslavicích a jeho 
kazatelská stanice Mořkov připomínali 120. výročí položení 
základního kamene evangelické školy. Budova tomuto účelu 
sloužila až do 1. dubna 1919. Žáci poté přestoupili do všeobec-
né státní školy v Mořkově. Dům pak sloužil jako evangelická 
modlitebná a tak je tomu až dodnes. 

Při této příležitosti byla pronesena slova kázání. Zde ve zkrá-
cené podobě: 

120 let je doba, ke které už nemáme osobní vztah. Vystřídalo 
se několik generací, přičemž každá další je víc a víc neutrální, 
tedy bez nějakých osobních vazeb či zájmů. Po 120 letech však 

Lu b o m í r  Č e r v e n ka

120 let od položení základního  
kamene evangelické školy
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Srdečně Vás zveme na 7. zasedání zastupitelstva obce ve  čtvrtek 10.prosince 2015 v 18:00 hodin.
Změna místa konání: zasedání se uskuteční v klubovně Klubu důchodců v Obecním domě. 

chceme vzpomenout na ty, kteří nám jsou sice většinou už be-
zejmenní, avšak jejichž práce tu zůstala a slouží nám a snad 
bude sloužit i dalším generacím. 

Až potud nám Hospodin pomáhal. To jsou slova Písma, kte-
ré jsme dnes slyšeli v příběhu o Samuelovi. Bohem vyvolený 
národ ztratil v boji s nepřáteli truhlu smlouvy, nebo jak jsme 
četli  schránu. Ta truhla smlouvy byla jakýmsi potvrzením toho, 
že Hospodin svůj lid miluje. Že mu na něm záleží. Že mu není 
lhostejné, jak žije.

Každý Izraelec tenkrát věděl, jak se má chovat vůči Bohu i 
vůči svému bližnímu. Vždyť Hospodin jim dal tato doporučení, 
aby se jimi řídili, aby vedli svůj život  zodpovědně a v nesobec-
ké lásce. A pak se jednou stalo, že o truhlu smlouvy přišli. Na-
ivně se domnívali, že jim tato dřevěná schrána zajistí vítězství 
v bitvě. Ve skutečnosti místo na svého Panovníka spoléhali na 
dílo svých rukou. Proto prohráli a truhla smlouvy se ocitla v 
rukou pohanských nepřátel. 

Až po celých 20i letech čteme, že celý izraelský dům zatoužil 
po Hospodinu. Něco se změnilo. Nějak jim došlo, že Hospodi-
na ve svém životě potřebují, že chtějí žít podle jeho příkazů, že 
mu chtějí sloužit.  

A tak se svěřili Samuelovi, o kterém věděli, že si ho Bůh vyvo-
lil. A ten jim dal radu: Jestliže se chcete celým srdcem obrátit 
k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy, upněte se 
srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí 
z rukou pohanů. 

Rozhodnout se pro Hospodina znamená uvědomit si, že On 
nejenom vidí, co dělám, nýbrž že svatý Bůh vidí a vnímá i to, 
proč to dělám. Jemu i všechny mé - naše pohnutky jsou zřej-
mé. To, co skryjeme před druhými, před ním odhalené. Tedy, 
člověče, ty se rozhodni. Chceš-li  následovat Hospodina, dej to 
tímto způsobem najevo.  A lid tuto podmínku přijímá.  

Proto ten Boží služební svolává shromáždění do Mispy, aby 
se za ten nově se duchovně probudivší národ modlil. Nepřáte-
lé to však nechápou. Myslí si, že se Izraelci připravují k boji. A 
nejlepší obrana je útok. Proto se rychle sešikují a vyrazí do boje 
jako první. Snad doufají v moment překvapení. 

Jenomže tentokrát Hospodin své věrné podrží. Vidí jejich ni-
ternou touhu následovat Jej a sloužit jen Jemu. Už nespoléhají 
jako kdysi na své ruce i dobře propracovanou taktiku. Nyní se 
obracejí k němu. A proto zasáhne. Četli jsme: Ale Hospodin 
onoho dne zahřměl mocným lasem proti Pelištejcům a uvedl 
je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Vůbec nevíme, co se 
to stalo. Nemusí nás to však trápit, protože to není důležité. 

Podstatné je, že se Hospodin postavil za svůj lid ve chvíli, kdy 
viděl touhu a ochotu svého lidu podřídit se bez podmínek 
svému Bohu. Nepřátelé byli poraženi. A Samuel, aby se na to 
podivuhodné vítězství nikdy nezapomenulo, postavil jakousi 
kamennou mohylu, památník, který měl navždy sdělovat: Toto 
je kámen pomoci: Až potud nám Hospodin pomáhal. Jinými 
slovy: Tento kámen nám připomíná, že nás Hospodin ochránil. 
A my budeme v závěru bohoslužeb zpívat píseň, která na tato 
slova navazuju: Až potud nám pomáhal, pomůže i dále. 

Ten biblický příběh si dnes připomínáme proto, abychom ne-
zapomněli na Hospodina. On to byl, kdo požehnal tehdejším 
aktivitám, On to byl, kdo všechny ty, kdo o tuto stavbu pečova-
li, shromažďovali se žehnal. 

Ale my nemůžeme jenom hledět do minulosti. Nechceme si 
jen připomínat věrnost jedné generace těch, kteří se dali oslo-

vit evangeliem a vnímali puzení Ducha svatého, aby postavili 
školu pro ty, kteří se v ní budou vzdělávat. 

I my se musíme ptát, jakou stopu zanecháme v tomto svě-
tě. Svým životem, svým působením. Nalezneme dost odvahy, 
jako třeba ti naši předci před víc jako stoletím, abychom se 
pustili do něčeho nového? 

Budeme ochotni obětovat svůj čas i peníze? Své schopnosti 
a nadání pro to, aby naši současníci mohli evangelium o Boží 
milosti a lásce slyšet a vstřícně na ně reagovat? 

Nalezneme dost odvahy, abychom se docela konkrétně 
modlili  za ty, kdo na Hospodina zapomněli, anebo se tváří, že 
jej nepotřebují? 

Ptám se proto, že stavět školu ani modlitebnu tady v Mořko-
vě nemusíme. Ta budova tu stojí. Jistě by bylo dobře, kdyby 
dál sloužila svému účelu a jistě bychom si také přáli, aby se zde 
scházeli Kristovi vyznavači a bylo zde vždy plno. 

Když my tedy stavět nemusíme, co tedy budeme dělat? Bu-
deme něco dělat? Odpověz si však každý sám a za sebe! Amen. 

Historie soukromá církevní evangelická škola v Mořkově v 
kostce:

5. července 1895 byl slavnostně položen základní kámen ke 
stavě soukromé evangelické církevní školy. O rok později, 11.8. 
1896, povolila c.k. Zemská školní rada zřízení církevní školy v 
Mořkově. 

Od 16. září 1896 byl zahájen první školní rok po bohosluž-
bách v Hodslavicích a 20. září provedena „posvítka“ přízemí 
školy. 

10. září 1896 pan hodslavský kurátor J. Křižan s panem kurá-
torem Janem Machačem na ověnčeném kočáře, s opentlený-
mi koňmi, přivezli prvního učitele, kterým byl Josef Havlíček, 
na jeho působiště, kde byl očekáván od celého zástupu lidí a 
uvítán byl srdečnými slovy panem kurátorem Janem Macha-
čem a panem řídícím učitelem veřejné školy O. Havránkem. 

11. října 1908 byla dokončena nadstavba prvého poschodí 
školy pro druhou třídu a provedena „posvítka“ této části. 

Škola ukončila vyučování 1. dubna 1919, kdy děti přestoupi-
ly do všeobecné státní školy v Mořkově. Průměrný počet žáků 
za všechna léta vyučování byl 83, nejvíce 1897/88-93, nejnižší 
1918/19 - 69.

4. května 1919 se evangelíci na církevní schůzi jednohlasně 
usnesli, „by se církevní školní budova za modlitebnu prohlá-
sila“. Faráři byli dováženi do Mořkova na nešporní služby Boží 
kočárem. Br. f. Josef Ondruch zavedl v  Mořkově služby Boží 
v neděli dopoledne co 14 dnů a br. f. Jiří Řehák již každou ne-
děli dopoledne.

S vděčností Pánu Bohu i Vám všem, kteří evangelický sbor v 
Hodslavicích i jeho kazatelské stanice v Mořkově a Straníku jak-
koli podporujete, tímto vyjadřuje poděkování. Nechť to dobré, 
co charakterizovalo a ovlivňovalo naše předky prostupuje i do 
naší doby. Nenechme se ovládat konzumem dnešní doby ani 
sdělovacími prostředky, které nám leccos vnucují a podsouva-
jí. Pamatujme na pravou hodnotu života, která se neměří tím, 
co člověk má, nýbrž tím, co člověk vykonal pro dobro a užitek 
druhých s láskou a radostí. 

Milost Boží nechť zůstává se všemi námi!
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USNESENÍ z 24. zasedání rady obce 
konaného dne 24.11.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t 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 č. 15256776 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v  rámci Operačního programu 
Životního programu na projekt „Revitalizace zeleně obce Hod-
slavice“.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) uzavření místní mateřské školy od 23  .12.  2015 do 

3. 1. 2016,
c) platební výměr vydaný Finančním úřadem MSK  Ostrava 

USNESENÍ z 23. zasedání rady obce 
konaného dne 12.11.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t 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) úpravy interiéru v hasičské zbrojnici v rámci rozpočtu obce,
b) zavedení služby „SMS Infokanal“ provozovaného firmou 

KONZULTA Brno, a.s. od 1. 1. 2016, dle cenové nabídky,
c) návrh odkoupení parcely č. 448/5 – vjezd do areálu obec-

ního úřadu o výměře 198 m2 od majitele a předkládá je zastu-
pitelstvu obce k projednání,

d) zapojení obce Hodslavice do spolupráce s Moravskoslez-
ským krajem při propagaci a administraci kotlíkových dotací 
v obci a pověřuje starostku předložením návrhu formy spolu-
práce a možného spolufinancování zastupitelstvu obce.

II. Rada obce  b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) výpověď p Pavly Larišové z  nájmu nebytových prostor 

v čp. 161 ke dni 1. 1. 2016 a schvaluje ukončení nájmu,
c) informace o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na prodej 

pozemku parc. č. 914 a 915 a stavby čp. 233 (DILEKO),
d) výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech 

místních komunikací od 1. 1. 2016 na Obecní úřad Hodslavi-
ce a pověřuje tímto výkonem stavebního technika obecního 
úřadu,

e) změny zákona o místních poplatcích a pověřuje starost-
ku obce úpravou obecně závazné vyhlášky 2/2012 o místním 
poplatku „za odpady“ a předložení nového znění na jednání 
zastupitelstva obce 10. 12. 2015,

f ) žádost Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice o rozšíření 
pronajímaného prostoru ve Společenském domě,

g) informaci o zahájení vyměřovacího řízení z  moci úřední 
Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj ve věci porušení 
rozpočtové kázně v projektu „Energetické úspory MŠ Hodsla-
vice“,

h) uspořádání semináře pro pracovníky a zástupce obce ke 
kotlíkovým dotacím a  pověřuje komisi životního prostředí 
účastí zástupce na semináři,

i) podnět p. Kudělkové k řešení mytí osobních automobilů na 
veřejném prostranství a pověřuje místostarostu projednáním 
stížnosti.

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je v 
pondělí 21. prosince 2015.

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 2016 je pondělí 4. ledna.
Informace Obecního úřadu k vybírání poplatků na rok 

2016:
Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2016 a po-

platky za užívání hrobového místa budeme vybírat nejdříve 
v únoru 2016. Bude zveřejněno, jakým způsobem lze zaplatit. 

Informace Obecního úřadu
O Ú  H o d s l a v i ce

Obecní knihovna bude naposledy otevřena v pondělí  
21. prosince 2015 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2016 
v pondělí 4. ledna.

Informace obecní knihovny
O Ú  H o d s l a v i ce

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 28. 12. 2015 až 31. 12. 2015 bude mít MUDr. Olga 

Váhalová dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Radek Ševe-
la ve své ordinaci v pondělí od 13:00 do 15:00 hod.; v úterý, ve 
středu a ve čtvrtek od 7:00 do 9:00 hodin.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
Ve dnech od 23. 12. 2015 do 3. ledna 2016 bude mít MUDr. 

Jan Moštěk dovolenou, od 4.  ledna 2016 již ordinuje. Zástup 
bude vyvěšen na dveřích.

Dovolená MUDr. Radka Ševely
MUDr. Radek Ševela bude mít dovolenou od 21. do 

23.  12.  2015. Akutní případy ošetří MUDr. Olga Váhalová 
v době svých ordinačních hodin.

Dovolená lékařů

Tříkrálová sbírka
Pra co v n í c i  C h a r i t y  K o p ř i v n i ce

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2016 bude probíhat ve Vaši obci Tři-

králová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu 
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k pod-
poře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost 
a dobrosrdečnost.

Mockrát Vám děkujeme. 

(odvod do Národního fondu) za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 15 826 Kč z důvodu nedodržení termínu ukončení stavby 
„Energetické úspory MŠ Hodslavice“ o 7 dnů.
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Termín Spolek Co – akce Kde?

20. 12.  18.30 obec Vánoční koncert – Pěvecké sdružení Kopřivnice
Pěvecké sdružení Kopřivnice je smíšený pěvecký sbor. V programu 
uslyší posluchači duchovní hudbu, vánoční koledy a Českou vánoč-
ní mši od A. Hradila.

Evangelický kostel

29.12. SHM Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu Veřovice

31. 12. obec XV. ročník Silvestrovský běh Hodslavské uličky

31. 12. obec Rozloučení s rokem 2015, vítání nového roku 2016 Plac před OÚ

Přehled kulturních a sportovních akcí v obci

23. 1. 2016   Ples ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
30. 1. 2016   Ples Klubu důchodců
6. 2. 2016     Ples SDH
13. 2. 2016   Ples TJ Hodslavice
20. 2. 2016   Maškarní ples MŠ

Plesy v roce 2016

Rozsvěcování vánočního stromu  
a balónková pošta

Za  ko m i s i  p r o  k u l t u r u   M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

 29. listopadu první adventní neděli roku 2015 jsme se sešli 
na našem náměstíčku, aby děti opět poslaly svá přání Ježíš-
kovi. K nebi se postupně vzneslo 150 balónků s přáníčky. Po 
krátkých svátečních slovech obou hodslavských farářů se za 
libého zpěvu děvčat Dominiky Patkové a Zuzany Turkové roz-
svítil stromeček a paní starostka zapálila první svíčku na ad-
ventním věnci.

Teplý nápoj byl také připraven. Škoda jen, že opět zradila 
technika a aparatura selhala, takže ne všichni dobře slyšeli. 
Snad příště se nám techniku podaří obelstít a už bude všech-
no tak, jak má být.

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Zprávičky z naší školičky…

Měsíc listopad byl plný nejrůznějších událostí. Hned v pon-
dělí 2. 11. 2015  k nám do školky přijelo divadlo Leonka s po-
hádkou „Jak se brouček ztratil“. Děti viděly zajímavý a poučný 
příběh. Během představení se zpívalo, tančilo, děti byly vtaže-
ny do děje. Mohly si pohladit velikou loutku berušky i broučka 

a za to, jak byly šikovné, dostaly sladkou odměnu. Na další po-
hádku divadýlka Leonka se mohou děti těšit v únoru.

V úterý 24. 11. 2015 odpoledne se mateřská škola zaplnila ro-
diči, kteří si našli čas a přišli s dětmi na tvořivou dílničku. Každá 
třída měla připraveny jiné výrobky. Ve třídě Veverek se vyráběl 
adventní věnec z vatových koleček a sušeného ovoce, ve tří-
dě Berušek si děti společně s rodiči vytvořili vánoční přáníčko 
a ve třídě Kuřátek se vyráběl sněhulák z ponožek a baňka na 
vánoční stromeček. Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme a 
věříme, že jste si kromě krásných výrobků odnesli také dobrý 
pocit z příjemně prožitého odpoledne.

Hurá, jedeme do kina - přesně taková byla reakce dětí, když 
se poprvé dozvěděli, že se školkou pojedeme do kina. Jejich 
radost byla veliká a společně jsme odpočítavali dny, kdy už 
konečně pojedeme. V pátek 27. 11. 2015 se děti konečně do-
čkaly. Po svačince čekal před školkou autobus, který nás zavezl 
do Nového Jičína. Došli jsme do kina, usadili jsme se a nemohli 
jsme se dočkat, kdy už to konečně začne. Čekala nás pohád-
ka Včelka Mája ve filmu. Bylo to napínavé a všichni jsme byli 
zvědaví, jak to s Májou a Vilíkem dopadne, jestli se jim podaří 
zachránit celé včelí království. Podařilo se jim to s pomocí je-
jich kamarádů. Pohádka se dětem moc líbila a návštěvu kina si 
všichni moc užili.

Vánoce se blíží... Děti už se nemohou dočkat Ježíška, a proto, 
abychom jim čekání na dárky zpříjemnili, vyrazili jsme do No-
vého Jičína, kde se v Žerotínském zámku konala akce Vánoce 
ve městě. V pondělí 30.11 se na výlet vydala třída Berušek a v 
úterý 1. 12. třída Kuřátek. Pro děti byl připravený velmi zajíma-
vý program. V zámeckém sále se podívaly, jak vypadá betlém 
a samy si jej na tabuli zkusily sestavit. Viděly, jak se ze dřeva vy-
řezává nádobí, i jak se přede na kolovrátku. Samy si potom děti 
vyrobily svou baňku, která jim bude zdobit vánoční stromeček. 
Kromě baňky si děti domů odnesly i vlastnoručně vyrobenou 
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vrhli na tvoření podzimního svícnu z listí, dětem se moc dařilo 
a odnesli si domů pěkné výrobky.  Děti si žádaly diskotéku a i 
toto přání se jim vyplnilo. Kdo chtěl, mohl trsat a pro ostatní 
děti byla připravena ke zhlédnutí pohádka. A po té hup do po-
stýlek a dobrou noc. Sobotní ráno jsme si zpestřili rozcvičkou 
a posilnili se snídani. Děti se rozdělily do dvou skupin, jedna 
skupina šla sportovat do tělocvičny a druhá skupinka si zdo-
bila perníčky s  podzimní tématikou, následně se skupinky 
vyměnily. A než jsme se nadáli, už tady byli rodičové pro své 
ratolesti a my jsme se museli rozloučit. Velké poděkování patří 
děvčatům ze 7. a 8. třídy, které s velkou chutí se do všech čin-
ností zapojovaly a pomáhaly. Velký dík patří: Dance Pechové, 
Magdě Churavé, Barči Bartoňové, Barči Horákové, Verči Pavlí-
kové, Elišce Pítrové, Lindě Sváčkové, Anetce Indrákové, Vendě 
Horákové, Janě Markové a Andrejce Bartončíkové.

10. listopadu – Kvarteto 
- Mgr. Gabriela Mičková

V úterý 10. 11. se zástup-
ci 5. třídy Adam Churavý, 
Vojta Martinek, Zuzana 
Mičulková, Zuzana Tur-
ková a v  roli náhradníka 
Josef Mičulka zúčastnili 
vědomostně-dovednostní 
soutěže KVARTETO.   Tato 
soutěž proběhla v  prosto-
rách gymnázia PORG v Os-
travě Vítkovicích a ověřila 
naše páťáky ve všeobec-
ných znalostech. Své síly 
porovnávali s dalšími žáky 
z Moravskoslezského, Olo-

mouckého a Zlínského kraje a přesto, že se neprobojovali mezi 
8 finálových týmů, odvezli si cenné zkušenosti a zážitky.

10. listopadu – Konzultační třídní schůzky
10. listopadu proběhly na škole konzultační třídní schůzky, 

ve kterých preferujeme rozhovor ve třech, aby se dítě učilo 
přebírat zodpovědnost za své vlastní učení, aby bylo při tom, 
když se o něm mluví, mělo šanci pochlubit se dobrými výsled-
ky, obhájit se, a také zamyslet se nad tím, co může zlepšit, jak 
se může posunout dál.

13. listopadu – Vysílání rádia Školík
Již tradičního školního vysílání se v měsíci listopadu ujala 8. 

třída. Žákům školy byly předány aktuální informace týkající se 
činností a akcí školy. 

svíčku a   papírového andělíčka. Pak už byl čas přesunout se 
do zámecké kuchyně, odkud se linula náramná vůně cukroví 
a perníčků. Děti si vyzkoušely zdobení perníčků, vykrajování 
lineckého cukroví i výrobu cukroví přes mlýnek. Všechno také 
mohly ochutnat. Viděli jsme také, jak se vyrábí máslo ve ve-
liké máselnici. Nakonec děti dostaly čaj a chleba ke svačině. 
Jako poděkování za krásný program jsme zazpívali písničky a 
přednesly básničky, a pak už jsme se vydali na autobus. Cestou 
jsme si na náměstí prohlédli veliký vánoční strom. Do školky 
jsme se vrátili unavení, ale plní zážitků. 

B c.  K a t e ř i n a  H u b e ň á ko vá

Zprávičky ze školy…

3. listopadu - Beseda na téma: Jak s druhým spolupraco-
vat?

Dne 3. listopadu proběhla v  8. třídě beseda s  pracovníkem 
pedagogicko psychologické poradny Nový Jičín p. Letým na 
téma Jak s druhým spolupracovat? Formou diskuze ale i prak-
tickými cvičeními si děti osvojovaly základy vzájemné spolu-
práce, která je důležitá jak ve školním prostředí, tak v osobním 
životě.

6. listopadu - Spaní ve školní družině 
- Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

V pátek 6. 11. 2015 se pro děti školní družiny konalo podzim-
ní přespání. V 17.00 hod. jsme se sešli v hojném počtu ve škole. 
Každý si našel své místečko na přespání v družině a nachys-
tal si pelíšek. Nejprve děti procházely školou stezku značenou 
světýlky, kde na ně čekaly nadpřirozené bytosti a plnily pod-
zimní a strašidelné úkoly. Následovala večeře a s chutí jsme se 
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20. listopadu – Výuka 5. třídy ve hvězdárně 
-  Mgr. Gabriela Mičková

Chcete se dozvědět něco o vesmíru, hvězdách a planetách? 
Zeptejte se našich páťáků, kteří se v pátek 20. 11. v rámci ho-
din přírodovědy vypravili do hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 
kde se vše důležité dozvěděli. Teď už pro ně téma Vesmír není 
neznámé...

25. listopadu – Biblická olympiáda - Mgr. Renata Pernická
Žáci naší školy Martin Mičulka ze 7. třídy, jeho bratr Jiří Mičul-

ka z 9. třídy a Vašek Kudělka z 9. třídy se 25. 11. 2015 zúčastnili 
Biblické olympiády v Kopřivnici. 

Děkujeme chlapcům za reprezentaci školy. 
26. listopadu – projektový den a Vánoční jarmark 

- Bc. Kateřina Hubeňáková
26. listopadu se všechny třídy proměnily v  pracovní dílny 

všech možných druhů a z žáků se stali „rukodělní řemeslníci“, 
kteří měli jediný cíl – vyrobit co nejpěknější výrobky na tradič-

ní vánoční jarmark. Po náročném dopoledni a přípravě prodej-
ního jarmarku se v 15 h otevřela škola pro veřejnost. Návštěv-
níci měli možnost nakoupit vyrobené vánoční dekorace, nasát 

 

Ve čtvrtek 26.11.2015 přivítala naše základní škola spoustou 
dobré nálady a vánoční výzdobou návštěvníky adventního 
jarmarku. Nakupovalo se, zlevňovalo, dokonce i smlouvalo... 
Také byla možnost chvíli si posedět u čaje či kávy a něčeho 
na zakousnutí. Poděkování patří všem zaměstnancům školy a 
žákům, kteří jarmark připravili. Také děkujeme všem mamin-
kám, babičkám i tetám, které věnovaly naší škole své výrobky. 
Získané finanční prostředky putovaly do třídních fondů.

Součástí jarmarku byly též dvě charitativní akce - „Štědrý dar 
pro betlémské děti“ a „Vánoční hvězda“. Obě akce byly velmi 
úspěšné a jsem přesvědčena, že takto získané finanční pro-
středky pomůžou dětem, které to potřebují. Velké dík všem, 
kteří se zapojili.

Přeji všem pěkný adventní čas a klidné Vánoce.

M g r.  M a r t i n a  H o l u b o vá

Poděkování

atmosféru blížících se Vánoc a také jen tak při občerstvení po-
sedět a popovídat si. 

Děkujeme všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podí-
leli na realizaci vánočního jarmarku. 

Rozvoj technických dovedností - Mgr. Martina Holubová
Byli jsme úspěšní při podání žádosti v rámci výzvy č. 57 OP 

VK a na naší škole začínáme realizovat projekt Rozvoj technic-
kých dovedností žáků. Kromě rozvoje technických dovedností 
našich žáků přinese projekt škole nové vybavení školních dílen 
(nářadí) v celkové výši cca 170 tis. Kč.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2015 strana 8

Ještě nedávno jsem chodíval okolo jednoho domu, v  jehož 
dvorku někdy býval pěkný veliký pes. Když jsem se občas za-
stavil a díval se na něj, přišel pomalu k plotu. Nikdy na mne 
ale nezaštěkal, jak to zpravidla psi dělávají. Jenom se na mne 
díval svýma velikýma očima. A tak jsme vždy na sebe chvilku 
hledívali. Ty jeho oči se mi však zdály nějak podivné. Jako by 
chtěly něco říct.

A tak jednou, když nablízku byla paní z onoho domu, nedalo 
mi to a zeptal jsem se jí, abych se dověděl něco bližšího o mi-
nulosti jejich psa.

Její sdělení dostatečně všechno vysvětlilo. Vyprávěla mi, že 
si jej přivezli z  útulku. Líbil se jim pro jeho přítulnost a vše-
strannou inteligenci. Bylo jim také sděleno, že tento pes prožil 
svůj aktivní život ve společenství jiných podobných psů, kte-
ří byli vycvičeni a nasazováni při záchranných akcích hlavně 
v  horských podmínkách. Jeho síly však byly časem zákonitě 
vyčerpány, a tak se nakonec ocitl v útulku. Musel opustit své 
kamarády a začít žit bez nich. Nastal pro něj život samoty a 
život stezku.

A tak, když jsem příště zase šel okolo a zastavil se a pes opět 
přišel k plotu, už jsem rozuměl těm jeho smutným očím, už 
jsem věděl, co mi jimi chce říct. Samota! Všichni se jí bojíme. Je 
těžká pro nás lidi i pro ty psy. Rozdíl je jen v tom, že my lidé se 
jí můžeme rozumným způsobem života vyhnout, nebo aspoň 
poněkud zmírnit. Ti psi však tuto možnost nemají. Samota je 
opravdu zlá. Ta lidská, i ta psí.

Kéž by jí bylo všude co nejméně! Zvláště o Vánocích!

M i r o s l a v  M e r e n d a

I psí samota je zlá - úvaha o samotě

„Jsme ve sportovní hantýrce VÍCEMISTRYNĚ“. Tuhle větu řekla 
po finále soutěže členka týmu Natálie Pechová.

…A měla pravdu. Dle mého názoru děvčata jsou mistryně.

No, posuďte sami. Z celkového počtu 158 družstev v základ-
ních kolech Soutěže mladých zoologů, tentokrát z  oblasti 
znalostí přímo ze ZOO, jejich záchranných programů i počtu 
chovaných druhů, se naše děvčata Daniela a Natálie Pechovy, 
Magdaléna Churtavá, Barbora Bartoňová a Aneta Kopřivová 
probojovala do finále. A v sobotu 28. listopadu z 8. příčky (ze 
základního kola) zaútočily a nakonec pouhé 2 body rozhodly o 
jejich 2. místě. Zvítězilo družstvo z Gymnázia Ostrava Matiční.

Po soutěži jsme v  kině v  Nové Karolíně zhlédly moc pěkný 
film, který vtipným komentářem obohatil Oldřich Kaiser. Příro-
dovědný film Byl jednou jeden ostrov –Aldabra a cesta domů 
autobusem Student Agency byly pěknou těčkou za úspěšným 
dnem.

Děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy. 

M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

Finále v I. kategorii 
Soutěže mladých zoologů 2015 

„ZOO OSTRAVA“

Pod tímto názvem jsme uskutečnili v sobotu 21. 11. 2015 ve 
Společenském domě již po několikáté sportovně relaxační akci 
určenou hodslavským ženám a dívkám. Prostřednictvím této 
akce si mohou ženy odpočinout od všedních starostí, udělat 
něco pro své tělo nebo se dozvědět nové, zajímavé informace. 
I letos tomu nebylo jinak. 

Vě ra  M i č ko vá ,  s t a r o s t ka  T. J .  S o ko l  H o d s l a v i ce

Den pro ženy

Ženy mohly vyzkoušet svou kondici při různých druzích 
cvičení pod vedením cvičitelek - od svižného Fit Dance, přes 
posilování s overballem, zajímavé rytmické Drum FIT až k po-
malému Taiči. Kdo měl zájem, mohl si zpříjemnit den někte-
rou z nabízených masáží, či využít služeb manikúry. V průběhu 
celého dne byla k dispozici výživová poradkyně, která kromě 
individuálních konzultací ohledně fyzické kondice poskytla 
spoustu zajímavých informací při krátké přednášce. 

Neméně cenné byly informace lektorky týkající se problema-
tiky pánevního dna. Dopoledne si mohly ženy zakoupit nabí-
zené sportovní oblečení a příjemným okamžikem byla zajisté 
ochutnávka salátů, za jejichž přípravu všem děkujeme. Po celý 
den panovala pohodová atmosféra a věřím, že všechny ženy a 
dívky odcházely domů příjemně unavené, pozitivně naladěné, 
zkrátka spokojené.

O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S

FK Hodslavice

Vážení sportovní přátelé. Rok se s rokem sešel a již tady 
máme vánoční čas. Dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale 
také jménem celého Fotbalového klubu Hodslavice popřál pří-
jemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2016 hodně 
zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.
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XV. SILVESTROVSKÝ  BĚH
  HODSLAVSKÝMI  ULIČKÁMI

Čtvrtek 31.12.2015
Prezence: Restaurace na Fojtství od 9.00 do 9.50
Start: Dětské kategorie  v 10.00 hodin, Dospěláci v 10.15 hodin

 na parkovišti před Obecním domem.
Cíl: u Hospůdky na Dolním konci

Ceny a malé občerstvení je zajištěno.!

Zveme všechny malé i velké, mladé i staré Hodslavjany

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015 

                                     
 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 

 
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 
 

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému 
 

pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a 
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému. 
 

 občanského průkazu a cestovního pasu a Podávat žádosti o vydání
předávat  bude možné na obecních úřadech obcí vyrobené doklady
s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech 
městských částí nejpozději  do 23. 12. 2015 včetně

 

 
 
 

  dny pracovního volna 
 --------- odstávka 

     lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad 
 
 

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,  

za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 
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PRODEJ  VÁNOČNÍCH  STROMKŮ

Od soboty 5. prosince do středy 23. prosince 2015 
bude probíhat na Dolním konci u Knápků prodej 

vánočních stromků: 
výběr z borovic, jedlí, stříbrných smrků a smrků.

Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin

 So – Ne od 9.00 do 13.00  hodin

KADEŘNICTVÍ DITA POSPÍŠILOVÁ

Od ledna 2016 

bude provozovna kadeřnictví přemístěna

 do mezipatra Obecního domu čp. 161

Tel. č. 605 95 96 22

Těším se na vaši návštěvu.

PAVLÍNA LARIŠOVÁ
KADEŘNICTVÍ HODSLAVICE čp. 161

o z n a m u j e, že ukončuje činnost k 23.12.2015.

Od 4. ledna 2016 bude kadeřnictví otevřeno 
 v Novém Jičíně, ul. Msr. Šrámka (bývalá Marxova) 
č. 32 – za Úřadem práce.

Tel.  č.  605 180 360

Těšíme se na vaši návštěvu.

Srdečně Vás zveme  
na

tradiční ukončení starého roku 
a 

společné přivítání nového roku 2016

dne 31.12.2015 před půlnocí na plac.  

Občerstvení zajištěno. 



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

55 let Milan Plešek • Jana Čípová

60 let Jan David

65 let Anna Bartušková

70 let Anežka Kramolišová • Ladislav Číp

75 let Ingeborg Plešková

80 let Marie Kramolišová

90 let Josef Mička

25. výročí uzavření manželství Jana a René Hlavinkovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci listopadu se narodila Veronika Indráková.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

V. Vyhlídal, 5. třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v prosinci 2015:

Fotografie ze života obce - Rozsvěcování vánočního stromu a balónková pošta

Nadační fond Betlém nenarozeným a Obecně prospěšná 
společnost Dlaň životu chce touto formou vyjádřit poděková-
ní paní Mgr. Martině Holubové - ředitelce Základní a Mateřské 
školy Františka Palackého v Hodslavicích za vstřícné jednání a 
umožnění prezentace spojené s prodejem výrobků u příleži-
tosti konání letošního vánočního jarmarku. 

Poděkování patří i paní Mgr. Haně Horákové za pomoc při 
přípravě prodejního místa 

a vyvěšení informačních plakátků v prostorách školy.  
V neposlední řadě děkujeme také Vám všem, kteří jste se u 

našeho „stánku“ na chviličku zastavili a svým nákupem jste 
udělali radost sobě nebo svým blízkým a zároveň jste přispěli 
na dobré a smysluplné dílo. 

Zisk z prodeje výrobků bude použit k zajištění pomoci těhot-
ným ženám a matkám s  dětmi v  tísni. Velmi si Vaší podpory 
vážíme. DĚKUJEME.

M o n i ka  M i č u l ko vá

PODĚKOVÁNÍ


