
Hodslavský ZPRAVODAJ
Březen 2018

Zpráva o činnosti  Klubu důchodců v roce 2017
M g r.  L i b u š e  C z y ž o vá ,  B r o n i s l a va  Sý ko r o vá

Vážení spoluobčané,
zdá se, jako by to bylo nedávno, ale je tomu už 14 let 

od založení KD v Hodslavicích. Bylo 
to právě v březnu, svolala nás Marta 
Jacková. Od té doby uplynulo dost 
času a hlavně celá ta léta byla vypl-
něna zajímavou aktivní činností.

Tradičně se téměř po celý rok, 
kromě hlavních prázdnin, scházíme 
vždy v úterý při ručních pracích, při 
čaji a kávě nebo nějakém dobrém 
cukroví nebo pečivu.

Loňský úvod roku zpestřila spo-
lečná radost z narození několika 
pravnoučátek, jejich příchod jsme 
náležitě oslavily. Společně jsme 
také slavili narozeniny, jubilea na-
šich členů.

Jako každý rok uspořádal KD spo-
lečenský ples, který se už stal zná-
mým a v obci oblíbeným. Byl oprav-
du úspěšný.

 Taneční skupina vystupovala v 
Šenově u N.J.s programem Divo-
ženky. Před Velikonocemi jsme vy-
robily ozdoby na zkrášlení našich 
domovů i klubovny

Výbor a taneční skupina se zúčast-
nili okresního setkání klubů seniorů 
v Sedlnicích.

Během května a června jsme na-
vázali přátelské kontakty s klubem 
seniorů z Hostašovic. Byli jsme v Hostašovicích na jejich klubo-
vém setkání a společně jsme uskutečnili vycházku s poutavým 
výkladem o přírodě a našem okolí. Letos se uskuteční návště-
va z Hostašovic u nás.

Tradiční a velmi úspěšnou akcí je každoročně připomenu-
tí svatodušních svátků- škračení. Při této příležitosti se sejde 

většina členů. Pochutnáme si na 
výborné smaženici a samozřejmě 
nechybí něco na zapití, aby nám 
lépe trávilo.

I v roce 2017 jsme přispěli ke zdár-
nému průběhu oslav Dne obce. Asi 
jste si také ochutnali   dobroty na-
šich kuchařek.

Jako každoročně se v červnu naši 
členové vypravili na relaxační po-
byt, loni to bylo v hotelu Jelenov-
ská nedaleko Valašských Klobouk. 
Nádherná příroda uprostřed lesů, 
možnosst koupání, masáže, to vše 
přispělo k uklidnění, odpočinku a 
načerpání nových sil.

V srpnu jsme se připravovali na 
přestěhování klubovny do nových 
prostor na OÚ do místnosti bývalé   
obecní knihovny.  V září se uskuteč-
nilo přestěhování a 3. října  se ko-
nalo slavnostní zahájení provozu v 
nových, příjemných prostorách.

Na podzim jsme se opět scházeli 
při pravidelných úterních akcích.

 V září se konal jednodenní zájezd 
na zahradnickou výstavu v Kro-
měříži, to zaplesalo nejedno srdce 
zahrádkáře. Cestou domů jsme se 
ještě zastavili v muzeu kovářství v 
Holešově.

Od října pilně nacvičovaly členky taneční skupiny HOBA 
nový program na náš společenský ples. O výsledku jste se 
mohli přesvědčit, pokud jste na plese byli.
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USNESENÍ z 69. zasedání rady obce 
konaného dne 6.2.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m c o vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

V prosinci jsme si ještě zajeli na vánočním koncert pěveckých 
souborů z našeho okresu v divadle v Novém Jičíně.

Velmi pěknou akcí byla i závěrečná hodnotící schůze s boha-
tým programem. V průběhu odpoledne a večera hrál k tanci a  

poslechu pan Zelina. S půvabným vánočním pásmem vystou-
pil soubor žen, dětí a mládeže Jasenčanky.

Na této schůzi obvykle rekapitulujeme celoroční činnost, 
vybíráme členské příspěvky, je připravena večeře a hlavně se 
společně příjemně pobavíme. Práci klubu řídí sedmičlenný 
výbor, Klub důchodců Hodslavice měl 92 členů. Naši práci stá-
le podporuje OÚ. Jsme rádi, že se naše řady  rozšířily o nové 
mladší členy.

Děkujeme za pomoc, podporu a finanční příspěvky a dary 
nejen OÚ, ale i všem sponzorům nejen z řad podnikatelů z naší 
obce. 

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 18. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 15.2.2018

V  souladu s  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/18/2018  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 18. zasedání zastupitelstva 

obce. 
2/18/2018  Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš - 

předseda, Pavel Horák, Radim Bartončík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu a Dušana 

Býmu, 
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/18/2018  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva 

obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání zastupi-

telstva obce.
4/18/2018  Usnesení rady obce č. 66 - 69 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 66 - 69.
5/18/2018  Rozpočtové opatření č. 1 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech    688 000 Kč,
navýšení ve výdajích 1 030 000 Kč,
financování     342 000 Kč.
6/18/2018  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v roce 

2018 ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní a 

zájmovou činnost a darů pro subjekty a spolky v obci v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2018,

b) schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce 
spolkům a subjektům dle přílohy č. 1 a veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace.

7/18/2018  Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu za 
r. 2017, převod finančních prostředků na fond financování a 
obnovy vodovodu ZO

a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového 
vodovodu Hodslavice – Straník za rok 2017,

b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 
462 053,- Kč do „Fondu financování a obnovy skupinové-
ho vodovodu Hodslavice – Straník“.

8/18/2018  Odpadové hospodářství za rok 2017 ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských 

výsledcích v oblasti odpadového hospodářství za rok 2017.
9/18/2018  Soutěž Vesnice roku ZO
a) schvaluje zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Pro-

gramu obnovy venkova v roce 2018.

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) vypsání zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce akce „Odkanalizování obce Hodslavice“ (novo-
stavba kanalizace a ČOV),

b) nejvýhodnější nabídku na zpracování projektové doku-
mentace na akci „Kanalizační přípojky Hodslavice“ od firmy 
Ing. Lubomír Novák - AVONA, Nový Jičín za cenu  462 000 Kč 
bez DPH, 

c) na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kot-
líkové dotace v Moravsko-slezském kraji“ze dne 13.7.2017 po-
skytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice  Moravskoslezské-
mu kraji ve výši 15 000 Kč a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Hodslavice dle návrhu, 

Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce 2018
Subjekt IČ výše dotace
FK Hodslavice z.s. 22769960 75 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 43961118 70 000 Kč
Celkem 145 000 Kč

Příloha č.1 usnesení Zastupitelstva obce č.18  ze dne 15.2.2018
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d) poskytnutí finanční dotace z  rozpočtu obce spolkům a 
subjektům dle přílohy č. 1 a veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace, 

e) poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce subjektům dle 
přílohy č. 1 a smlouvy o poskytnutí daru,

f ) žádost manželů Jany a Františka Hruškových, Hodslavice 
čp. 294 o opravu dešťové kanalizace na náklady žadatelů dle 
podmínek stanovených stavebním technikem OÚ,

g) prodloužení prezentace obce Hodslavice firmou DARUMA 
spol. s r.o., Plzeň na multimediálním informačním panelu v No-
vém Jičíně, 

h) smlouvu o spolupráci s firmou NOVÉ ČESKO, nadační fond, 
Praha 7, při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky 
základní školy a veřejnost.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce, vypracováním 

kladného stanoviska pro Krajský úřad Moravskoslezského kra-
je k žádosti ke snížení rychlosti v úseku od stávajícího doprav-
ního značení IZ 4b „Konec obce Hodslavice“ až za křižovatku se 
silnicí č. III/05716 v k. ú. a obci Hostašovice.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce, 
b) program 18. zasedání zastupitelstva obce, které se bude 

konat 15.2.2018,
c) žádost o poskytnutí daru pobočnému spolku Podané ruce 

– osobní asistence, Frýdek-Místek na činnost sociální služby a 
zařazuje ji do seznamu žadatelů,

d) žádost o poskytnutí dotace Diakonii ČCE - hospic CITA-
DELA, Valašské Meziříčí na dofinancování pobytových služeb 
domova se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb a zařa-
zuje ji do seznamu žadatelů.

USNESENÍ z 70. zasedání rady obce 
konaného dne 27.2.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m c o vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  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) spoluúčast Obce Hodslavice na projektu tvorby turistické 

mapy oblasti hřebene Javorníku s Obcí Zašová a dalšími obce-
mi v zájmovém území,

b) zřízení vodovodní přípojky a smlouvu o právu provést 
stavbu „Vodovodní přípojka k  čp. 95 na parc. č. 520/3 v  k.ú. 
Hodslavice“ ve vlastnictví Obce Hodslavice s p. Petrem Kubíč-
kem, Hodslavice 548.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce, 
b) žádosti o finanční příspěvky na poskytování sociálních slu-

žeb od:
- Škola života o.p.s., Nový Jičín, Beskydská 176, pro denní sta-

cionář,
- Domov Duha, přísp. Org., Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41, pro 

Domov pro seniory,
- Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 

o.p.s., Ostrava, detašované pracoviště Nový Jičín pro občan-
skou poradnu a pro službu osobní asistence a zařazuje je do 
seznamu žadatelů,

c) žádost o odškodnění úrazu p. Jaroslavy Kramolišové a po-
věřuje starostku zajištěním právní analýzy a stanoviska pojiš-
ťovny k této události, 

d) petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí.

Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce 2018
Subjekt IČ výše dotace
Český svaz chovatelů z.o.Hodslavice 71231153 6 000 Kč
Český svaz včelařů z.s.Hodslavice 62330934 5 000 Kč
TJ Hodslavice, z.s. 00534552 20 000 Kč
Tenis Hodslavice z.s. 70239274 8 000 Kč
Klub českých turistů 75042291 7 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice 64630111 24 000 Kč
7.PH Royal Rangers Hodslavice 70948526 10 000 Kč
Myslivecký spolek Hodslavice 48804720 5 000 Kč
Salesiánské hnutí mládeže 45248176 40 000 Kč
Farní sbor ČCE 47862904 10 000 Kč
Celkem 135 000 Kč

výše daru
5 000 Kč

Příloha č.1 usnesení Rady obce č.69 ze dne 6.2.2018

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 2018

Klub Sluníčko - Renata Býmová
Subjekt
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120. výročí Palackého pamětní 
knihovny

O Ú  H o d s l a v i ce

Naše knihovna slaví 120 let, patří mezi nejstarší obecní 
knihovny v České republice. V březnu 2017 se knihovna vrátila 
k původnímu názvu Palackého pamětní knihovna a získala dů-
stojné místo v Základní škole Františka Palackého. Byla založe-
na dávno před přijetím „zákona o veřejných knihovnách obec-
ních (1. knihovní zákon), který schválilo Národní shromáždění 
22. července 1919, byl inspirován anglo-americkou tradicí a 
zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou 
knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon defi-
noval, že účelem veřejné knihovny jest doplňovati a prohlubo-
vati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající 
skutečnou hodnotu vnitřní. Zákon také stanovil zřizovat na 
obci nezávislé knihovní rady. Ty měly na starost záležitosti pro-
vozu knihovny (např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád). 

Předběhli jsme dobu a důkazem o tom je historická zakládací 
listina „Palackého knihovny“, která je uložena v depozitáři Stát-
ního archivu v Novém Jičíně a níže ji můžete shlédnout.

Prvním knihovníkem se v hodslavské knihovně stal Josef Král, 
učitel (1898 – 1903), dále to byl Oldřich Vraný, učitel (1904 – 
1910). Koncem roku 1910 se stává knihovníkem Josef Jarkov-
ský, rovněž učitel, který byl knihovníkem (s přerušením během 
I. světové války) až do roku 1968, kdy se stává knihovnicí Li-
buše Jarkovská. Rádi bychom připomenuli záslužnou činnost 
rodiny Jarkovských, která knihovnu spravovala téměř 100 let.

Nyní jsou návštěvní hodiny knihovny rozšířeny a přizpůsobe-
ny i školákům.

Budeme však rádi, když do naší modernizované knihovny za-
vítají noví čtenáři i z řad dospělých. Srdečně Vás zveme!

Zprávičky ze školy ...
M g r.  G a b r i e l a  M i č ko vá

EXKURZE - žáci 9. třídy
     Dne 30. 1. 2018 se naše třída vydala na exkurzi do Hy-

undai  a Marlenky. Nejdříve jsme se dopravili k automobilce 
Hyundai v Nošovicích, kde jsme si prohlédli výrobu aut této 
značky. Prohlídka byla doplněna filmem a všem se nám moc 
líbila. Halami korejské firmy jsme projížděli elektrovláčkem.

Jako další na řadě byla prohlídka Marlenky ve Frýdku-Míst-
ku, na kterou se všichni těšili hlavně kvůli slíbené ochutnávce. 
Prohlédli jsme si výrobu medové pochoutky a dalších výrob-
ků. Hodně se dozvěděli o začátcích firmy a samotné výrobě. 
Všichni jsme odcházeli nadšeni a s plnými žaludky. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – mladší žáci - Mgr. Heda Kučerová
Ve středu 31. 1. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo 

Recitační soutěže pro mladší děti. Celkem soutěžilo 15 dětí. 
Porota, kterou tvořily učitelky 1. stupně ZŠ to vůbec neměla 
jednoduché...

Recitaci tradičně uvedli prvňáčci se svými nesoutěžními bás-
ničkami. Následovaly básně dětí druhé, třetí, čtvrté a páté tří-
dy.

A kdo zvítězil?
1. kategorie
1. místo Karel Býma - 2. třída
2. místo Johana Bartoňová - 3. třída
3. místo Karolína Dosedlová - 2. třída
2. kategorie
1. místo Dominik Mičulka - 5. třída
2. místo Hana Martinková - 5. třída
3. místo Jiří Zámečník - 4. třída.
Vítězům blahopřejeme.
PLANETA ZEMĚ 3000: Brazílie - Mgr. Gabriela Mičková
Multimediální projekce pro žáky 5. až 9. ročníku.
Ve čtvrtek 1. února se třídy 2. stupně a 5. ročník vypravi-

ly na unikátní vzdělávací projekt Planeta Země 3000 do kina 
v Novém Jičíně. Tentokrát Brazílie - vášnivé srdce jižní Ameriky.

Kolektiv cestovatelů nabídl žákům nejenom fascinující po-
dívanou plnou zajímavých fotografií a názorných animací, ale 
hlavně jedinečný příběh i chvíle plné poznání a osobní moti-
vace.

Cesta do nitra amazonské džungle, dvě tváře Rio de Janeira, 
indiáni od řeky Xingu, tajemství obřadu candomblé, kakaové 
dobrodružství, jeskyně Abismo Anhumas, mokřady Pantanal...

A všichni už se těší na příští program náchodského cestova-
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Základní škola a Mateřská škola 

 Františka Palackého Hodslavice 

vyhlašuje 

ZÁPIS 
do 1. třídy 

na pondělí 23. 4. 2018 v době od 14.30 do 17 hodin. 

 
K zápisu s sebou přineste OP, zápisní list a 

rodný list dítěte. 
 
Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, 

školní družině a zájmové činnosti získáte na www.zshodslavice.cz 
nebo na telefonních číslech 556750140, 603203220, 603203239. 

 

Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky dítěte, je potřeba žádost 
o odklad doložit potvrzením od lékaře a z pedagogicko - psychologické 

poradny. 

Veškeré formuláře k zápisu naleznete také na našich internetových stránkách. 
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SHM Hodslavice připravilo 
na neděli 11. února pro všech-
ny děti Dětský maškarní ples, 
který se uskutečnil v  kultur-
ním domě. Celým maškar-
ním plesem nás provázely 
moderátorky Kristýna Čípová  
a Zuzana Bílková. K  vidění 
bylo opravdu spoustu masek 
a mohli jsme se tak potkat 
s  piráty, rytíři, princeznami, 
draky a mnoha dalšími. Plesu 
se zúčastnilo na 60 malých 
účastníků. Všechny děti se 
hned v  úvodu celého plesu 
předvedli ve velkém průvo-
du masek, a také se v jednot-
livých kategoriích snažili zís-

Maškarní ples SHM
I n g.  Le n ka  B u r i a n o vá  a  O n d ř e j  Ku d ě l ka , D i S .

Pomalu ale jistě se blíží konec zimní 
přípravy a všichni již očekávají start jarní 
části sezóny. Aktuální problém momen-
tálně řeší mužstvo mužů, které je od so-
boty 17. února bez svého lodivoda. Kvůli 
rodinným povinnostem musel na funkci 
trenéra rezignovat pan Jiří Mička. Tímto 
bychom mu chtěli poděkovat za odve-
denou práci, kterou pro fotbal v  Hod-
slavicích udělal. Pan Mička s mužstvem 

mužů dokázal postoupit ze III. třídy do Okresního přeboru, kde 
se FK Hodslavice nachází po podzimní části na jedenáctém 

tele Adama Lelka.
PROJEKT „ŠKOLA VOLÁ“ - Mgr. Eva Hegarová
Na naší základní škole začal 8. února 2018 projekt pro před-

školní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se čtyřikrát setkají 
s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, Mgr. He-
dou Kučerovou a Mgr. Evou Hegarovou. Každá lekce bude za-
měřena na rozvoj určitých schopností a dovedností, které jsou 
nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte a pro jeho úspěšný 
vstup do školy. Cílem předškolní přípravy není naučit děti číst 
a psát, ale zajistit maximální a harmonický rozvoj schopností 
tak, aby děti byly ve škole úspěšné.

MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ DRUŽINY - Mgr. Helena Tisovská
     V pátek 16. 2. 2018 pořádala školní družina maškarní ples. 

Ples jsme zahájili průvodem masek po škole. Následoval pro-
gram v tělocvičně přehlídkou masek v doprovodu tanečních 
hitů. Nechyběly soutěže, zábavné disciplíny a trsání na oblíbe-
né písničky. Velkým potleskem bylo oceněno taneční vystou-
pení děvčat z 2. třídy (Martiny Mandaliničové, Nely Turkové, 
Barči Kratochvílové a Nely Davidové).

Celým maškarním plesem nás provázela a moderovala děv-
čata ze 7. třídy (Zuzana Mičulková, Klára Heraltová, Nela Kra-
molišová). Tímto bychom chtěly vyjádřit velké díky za jejich 
milou spolupráci a ochotu při účasti na maškarním plese.

Závěrem jsme zvolili nejoriginálnější masku z  každé druži-
ny, vyhrál Jindra Kudělka a Niki Bartoňová. Ples jsme završili 
bohatou tombolou. Všichni jsme  strávili zábavné a příjemné 
odpoledne. Tak zase příště, milé masky….

kat body za co nejlepší a nejoriginálnější masku. Pro děti byly 
připraveny soutěže, které prověřili jejich rychlost, šikovnost i 
kreativitu. Těm úplně nejmenším pomáhali rodiče, a tak všich-
ni co se soutěží zúčastnili nakonec vždy vyhráli. 

Po celou dobu programu byl pro všechny připravený foto-
koutek, ve kterém se návštěvníci mohli vyfotit a uchovat si tak 
krásnou vzpomínku na ples se svými ratolestmi. Je třeba touto 
cestou poděkovat slečně fotografce Lucii Šemberkové. Fotky 
z fotokoutku budou k dispozici na facebookové stránce SHM 
Hodslavice.

Jak bylo psáno na pozvánce, že možná přijde i žonglér, tak 
se všechny děti přeci jen žongléra dočkali. Ten dětem před-
vedl žonglování s míčky, kruhy a kuželkami. Také nám ukázal, 
jak se jezdí na jednokolce. Po tomto vystoupení pan žonglér 
zůstal a všem dětem vyráběl z balonků různá zvířata. Po jeho 
představení následovalo vyhlášení vítězů v jednotlivých kate-
goriích a aby všichni účastníci odcházeli s úsměvem, každý si 
odnesl hračku z tomboly. Tímto bychom chtěli poděkovat na-
šim sponzorům – DĚKUJEME!!! O hudbu se po celý ples staralo 
duo DJ, kteří potěšili nejedno ucho malého účastníka. Z  re-
probeden hrály pohádkové písničky, ale také písničky k tanci 
a pohybu. Je třeba poděkovat slečně Lence Burianové, která 
s nápadem uspořádat ples přišla, a také Františkovi Hasalíko-
vi za jeho obrovskou podporu. Dále je třeba poděkovat také 
těm, kteří se do celé organizace zapojili, a to konkrétně Bar-
boře Bartoňové, Dominice Kalichové, Gabriele Štuskové, Ni-
kole Krkoškové, Ondřeji Kudělkovi, Lukáši Bartoňovi, Ondrovi 
Fialkovi, Milanovi Žitníkovi, Daně Kudělkové, Lidce Burianové, 
Janovi Kudělkovi, Elišce Kramolišové a Veronice Jančálkové.

Jsme velmi rádi, že jste si udělali čas a přišli jste společně 
s námi prožít báječnou neděli plnou masek, zábavy a dobré 
nálady. Ještě jednou Vám děkujeme.

FK Hodslavice je bez trenéra!
O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .
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místě. Abyste věděli, kdy se na fotbal můžete těšit máme pro 
Vás nachystány rozpisy.

Muži – okresní přebor

Datum Čas Domácí Hosté

31.3. 15:30 Slavia Stachovice FK Hodslavice :

7.4. 12:30 FK Hodslavice Fotbal Studénka :

14.4. 13:00 TJ Kunín FK Hodslavice :

21.4. 16:00 FK Hodslavice Trojanovice I. :

29.4. 16:30 NFC Lichnov FK Hodslavice :

5.5. 16:30 FK Hodslavice Tísek :

12.5. 13:30 FK Hodslavice Sokol Bordovice :

19.5. 17:00 SK Velké Albrechtice FK Hodslavice :

26.5. 17:00 FK Hodslavice Sokol Kateřinice :

2.6. 17:00 TJ Trojanovice-Bystré FK Hodslavice :

10.6. 17:00 TJ Rybí FK Hodslavice :

16.6. 17:00 FK Hodslavice FK Skotnice :

Žáci okresní přebor sk.“A“

Datum Čas Domácí Hosté

13.4. 16:00 FK Hodslavice Žilina :

21.4. 14:00 Štramberk FK Hodslavice :

27.4. 17:00 FK Hodslavice Petřvald :

4.5. 15:45 Mořkov FK Hodslavice :

13.5. 12:00 Bludovice FK Hodslavice :

18.5. 17:00 FK Hodslavice Kateřinice :

25.5. 17:00 FK Hodslavice Libhošť :

3.6. 10:00 Veřovice FK Hodslavice :

8.6. 17:00 FK Hodslavice Nový Jičín :

Vážení spoluobčané, poslední díl našeho seriálu je věnovaný 
vojákům, kteří se z bojů nevrátili do svých rodných Hodslavic. 
Proto i název Morituri te salutant = jdoucí na smrt tě zdraví. 
První světová válka přinesla takřka 10 milionů mrtvých, 20 mi-
lionů zraněných a přes 6,5 milionů pohřešovaných vojáků. Je 
nutno říci, že to byla opravdu obrovská cena za válku, která 
měla být „bleskovou“. Vojáci, jenž měli to štěstí a vrátili se do 
svých domovů a ke svým rodinám, nikdy nezapomněli na ty, 
kteří společně s nimi stáli na frontě. Nezapomněli na své přá-
tele, kamarády, kteří to štěstí jako oni neměli a nemohli se již 
setkat s těmi, které tak moc milovali. 

Proto ani my bychom na ně neměli zapomínat, neboť bez je-
jich odvahy, statečnosti a hrdinství by nemohlo vzniknout Čes-
koslovensko a nebyl by nastolen mír v Evropě. Zbývá tedy jen 
zodpovědět otázku, kdo z Hodslavjanů se domů již nevrátil…

Morituri te salutant!
O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Příjmení a jméno Datum 
narození Armáda Datum 

úmrtí Místo úmrtí *

Bartoň Jan 8.9.1881 R-U 8.9.1914 Padl v boji – Losinky, Polsko SF

Červinka Svatopluk 10.7.1892 R-U Nezvěstný Rusko – duben roku 1915 SF

Del Tedesco Miloslav x.x.1888 R-U 15.9.1914 Zemřel v Nemocnici – Zvornik, Bos-
na

JF

Kominář Josef x.x.1884 R-U 27.5.1915 Padl v boji – Turza Mala, Polsko SF

Kramoliš Josef 2.11.1896 R-U Nezvěstný Polsko – srpen 1916 SF

Krumpola Jan x.x.1885 R-U Nezvěstný Rusko – roku 1916 SF

Křižan Josef x.x.1889 R-U 31.5.1915 Jarosław – Polsko SF

Křižan Josef x.x.1895 R-U Nezvěstný Rusko – roku 1916 SF

Kudělka František x.x.1881 R-U 30.3.1917 Padl v boji – Radziechow, Polsko SF

Kudělka František x.x.1874 R-U 26.6.1916 Padl v boji – Nabresina, Itálie JF

Kudělka František 4.7.1896 R-U Nezvěstný Rusko – roku 1915 SF

Kudělka Jan 30.10.1876 R-U 25.11.1914 Padl v boji – Gorczyca, Polsko SF

Kudělka Josef x.x.1894 R-U 20.7.1915 Padl v boji – Stanislawka, Polsko SF

Kudělka Ondřej 27.11.1879 R-U 1.-4.7.xxxx Padl v boji – Kalników, Polsko SF

Kudělka Vilém 15.5.1889 R-U 30.3.1917 Prohlášen za mrtvého -

Matalík František x.x.1889 R-U 13.12.1914 Niš, Srbsko JF

Toman Josef x.x.1891 R-U 16.6.1915 Padl v boji – Krakourec, ??? -

Vysvětlivky: R–U = Rakousko-Uherská Armáda, SF = Severní 
fronta (ruské bojiště), JF = Jižní Fronta (srbské, italské bojiště)

Jak můžeme sami vidět z  tabulky výše, světová válka proti 
sobě postavila nejenom národy, ale také spoluobčany, rodin-
né příslušníky a s velkou pravděpodobností i bratry. Ne všichni 
měli možnost se do Československých legií přidat. A ne každý 
by do nich vstoupit chtěl. Jak to skutečně bylo již nezjistíme, 
přesto bychom neměli zapomenout na všechny, kteří se války 
zúčastnili. Ať už to bylo oněch 29 legionářů nebo těchto 17 
mužů, kteří padli pod zástavou Rakousko-Uherska. Zda jsou 
to všichni Hodslavjané, kteří se války zúčastnili nemohu říct. 
Přesto bych byl velmi rád, abychom si společně všechny tyto 
hrdiny připomněli a to 11. listopadu 2018, kdy uplyne přesně 
100 let od ukončení první světové války. 

Věřím, že malým pietním aktem u pomníku obětem světo-
vých válek důstojně uctíme ty, kteří hrůzy války přežili, a také 
ty, kteří v ní zahynuli. Vážení spoluobčané, tímto se náš malý 
seriál uzavírá a já jen doufám, že se Vám tento seriál líbil. A dě-
kuji Vám, že jste si našli čas a začetli jste se do těchto řádku. 

Zdroje: https://vlast.cz/pred-vznikem-csr/, www.dejepis.cz, 
www.wikipedia.cz, www.vuapraha.cz

V  celé České republice dochází každoročně při požárech 
k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku. Při požáru 
vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení 
domácností je vyrobena z  hořlavých plastických hmot např. 
čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při 
požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou 
způsobit ztrátu vědomí i smrt.

Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjiš-
tění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu je 
vybavení bytů a rodinných domů autonom-
ními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché 
zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požá-
ru. Krabička o průměru cca 12 cm s detekto-
rem požáru, s vizuální a akustickou sirénou 

je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché 
na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled 

Myslete na bezpečí - autonomní 
hlásiče požáru

n p ra p. D a g m a r  B e n e š o vá ,  H Z S  M S K , ú z e m n í  o d b o r  N J
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a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací 
cenou.

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v před-
síni. Ideální variantou je však rozmístění do všech místností. 
Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké prosto-
ry (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve 
vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče 
je pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlída-
ná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi 
podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údrž-
bu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.

Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 
pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena povinnost 
vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signa-
lizace a to jak rodinné tak i bytové domy.

Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré 
si uvědomit, že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!

Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
www.hzsmsk.cz.

Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a 
jiné závazky? Obáváte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci 
nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě beznadějná 
situace má řešení. 

Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická 
osoba ho však může podat jen pokud má právnické nebo 
ekonomické vzdělání v  magisterském programu nebo vy-
konala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také 
prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo 
insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.

Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s 
akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Občan-
ská poradna Centra zdravotně postižených Moravskoslezské-
ho kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě udě-
lené plné moci je oprávněna podat za fyzickou osobu návrh 
na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání 
návrhu je zde bezplatné.

Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v naší po-
bočce v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za čekárnou au-
tobusového nádraží), telefon 556 709 403. 

Navštívit nás můžete:
v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na 

objednávku), 
ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez 

nutnosti objednání) 
a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pou-

ze na objednávku).

Občanská poradna vám pomůže!
M a r i e  M a y e r h o f f e r o vá ,  v e d o u c í  d e t a š o va n é h o  p ra co v i š t ě

Hyperaktivitou trpí i dospělí

O poruše pozornosti s hyperaktivitou (anglická zkratka ADHD) píší 
novináři prakticky jenom v souvislosti s dětmi. Komplikuje však život 
i  dospělým. Spousta z  nich netuší, že ji mají. A  nevědí, co jim kvůli 
tomu hrozí. 

Bojují se spoustou nejrůznějších potíží. Neumějí si zorganizovat svůj 
čas, na schůzky přicházejí pozdě, jsou netrpěliví, impulzívní a  děla-

jí ukvapená rozhodnutí, která mají negativní dopad na jejich život. 
Neustále je trápí jakýsi vnitřní neklid, mívají zrychlený, ne vždy uspo-
řádaný způsob myšlení a  před realitou často utíkají do snění nebo 
nevnímají, co jim říkají druzí. Také neustále něco zapomínají a ztrácejí, 
zkrátka mívají spoustu potíží při studiu, v práci i v soukromí.

Ale nemuseli by je mít, rozhodně ne v takové míře, kdyby se o ADHD 
zajímali. A  pokud u  sebe zpozorují příznaky této poruchy, tak by si 
rozhodně měli nechat určit diagnózu a léčit se. Ta léčba nespočívá jen 
v pilulkách, ale v komplexním přístupu. Tedy psychoterapii, medikaci 
a úpravě životního stylu i prostředí.

Dědičnost může za 70 procent případů
Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) je v popula-

cích různých zemí světa dvě až pět procent dospělých s ADHD. Spous-
ta lidí je považuje za lajdáky, nevýkonné, nespolehlivé a nezralé lidi, 
od kterých můžete čekat jenom potíže. Nevědí, že postižení za své 
hendikepy většinou nemůžou.

Dřív se ADHD brala jako vývojová vada mozku, ze které většina dětí 
vyroste. Dnes je jasné, že jde o poruchu danou ze sedmdesáti procent 
dědičně. A spousta lidí z ní nevyroste. Potřebují odbornou pomoc.

Co všechno narušuje?
• vztahy, v práci i v soukromí, hůř si například hledají přátele; 
• výkony pokud jde o studium, dosažené vzdělání, kvalifikaci, uplat-

nění v práci nebo kariérní postup;
• pojetí sebe sama, jsou citově a psychicky méně vyrovnanými osob-

nostmi, mívají i  nižší sebevědomí, kvůli častým chybám nebo opa-
kovaným neúspěchům si méně věří a obávají se, že zas něco pokazí. 
Proto častěji trpí poruchami nálad a dalšími psychickými potížemi. 

Mají mnohem větší sklon k závislostem
Postiženým přitom nekomplikuje život jen impulzivita, ale i horší se-

beovládání. Třeba popudlivost a výbuchy vzteku u nich nejsou ničím 
výjimečným. To nevede jenom k problémům ve vztahu k jiným lidem, 
ale třeba také na silnicích. Často tam reagují netrpělivě, jezdí rychle 
a riskantně, ale jsou i nepozorní.

Bývají také náchylnější k  nadměrnému pití alkoholu nebo užívání 
dalších návykových látek, k hazardním hrám a vůbec patologickému 
hráčství. Je ovšem mezi nimi i vyšší procento lidí s poruchami příjmu 
potravy (přejídání, anorexie, bulimie apod.).

Zvýšená impulzivita je rovněž může víc svádět k sexuálně rizikové-
mu chování, třeba k častější promiskuitě.

Lidi s ADHD trápí tyto potíže s různou intenzitou a v různých kom-
binacích. Proto je pro ně důležitá přesná diagnóza a individuální pří-
stup lékaře.

Kde hledat pomoc
U malých dětí není tak složité diagnostikovat ADHD, a to většinou 

v  pedagogicko-psychologických poradnách. Je však potřeba, aby 
rodiče zašli s dítětem k psychiatrovi. Ten zjistí, jak rozsáhlá nebo mo-
difikovaná u dítěte je a jaké z léčebných prostředků u něj má smysl 
nasadit a jaké ne.

Dospělý by měl také zajít k psychiatrovi, což bývá pro některé lidi 
problém, protože si nepřipadají jako blázni. A měl by za ním zajít cí-
leně s tím, že u sebe pozoruje příznaky ADHD. Ať už se jedná o poru-
chu pozornosti s hyperaktivitou, nebo jen o poruchu impulzivnosti, 
anebo potíže smíšené. Jejich příznaky najdete popsané v rámečcích.

Užitečná diagnóza už v dětství
ADHD se nejčastěji vyskytuje u  dětí, u  40 až 60 %  z  nich přetrvá 

do dospělosti. Ale pozor, spousta dětí bývá nepozorných, neposed-
ných nebo se chovají impulzívně. To neznamená, že mají ADHD. Při 
stanovení této diagnózy musí být jasné, že dítě trpí určitým počtem 
příznaků této poruchy, a to po dlouhou dobu, navíc v nejrůznějším 
prostředí. Proto je potřeba, aby diagnózu stanovil dětský psychiatr. 
Když člověk ví, že má poruchu už od dětství, může jí snáz čelit i v do-
spělosti.
Příznaky nepozornosti 
Postižený člověk má často následující problémy:

• Hůř soustřeďuje pozornost na práci nebo na hru, často těká z věci 
na věc. 

• Nedokáže věnovat bližší pozornost detailům, a protože se na ně ob-
tížněji zaměřuje, často dělá chyby. 
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JARO 2018
TOUR

REVOLUTION TRAIN

Vlak bude přistaven v železniční stanici
Nový Jičín - město.
Vstup pro veřejnost je zdarma,
první prohlídka 15:30,
poslední prohlídka 18:20.

6. 4. 2018
Karviná

Havířov

Bohumín

Frýdek-Místek

Frenštát 
pod Radhoštěm

Frýdlant 
nad Ostravicí

Přerov

Prostějov

Ostrava-Svinov

Valašské 
Meziříčí

Vsetín

Nový Jičín

Český Těšín

• Má potíže s tím, aby dlouhodobě udržel pozornost při stereotypně 
se opakujících úkonech. 

• Často nedodržuje sdělené pokyny a nedovede dokončit úkol, který 
má udělat, nebo práci, do které se pustil. 

• Dělá mu těžkosti racionálně si zorganizovat svou práci. 

• Nezvládá dobře úkoly, které vyžadují delší duševní úsilí. 

• Ztrácí nejrůznější věci, včetně těch, které potřebuje pro svou práci. 

• Jeho pozornost od práce snadno odvádějí různé vnější podněty. 

• Během všedních činností zapomíná na různé kroky, které s  nimi 
souvisejí, nebo na další věci, které ten den musí zvládnout. 

• Když na něj mluvíte přímo, máte pocit, že neposlouchá, protože se 
zasnil nebo soustředil na něco jiného. 

Příznaky impulzivnosti
Pro lidi s ADHD je typické následující:

• Hrají si s rukama nebo s nohama, případně se neposedně vrtí. 

• Nevydrží dlouho sedět na jednom místě, práci u psacího stolu pod 
různými záminkami přerušují. 

• Pocity neklidu nebo roztěkanosti často řeší nejrůznějšími tělesnými 
aktivitami. 

• Mívají potíže klidně nebo potichu se bavit nebo se tímto způsobem 
věnovat nejrůznějším koníčkům. 

• Mívají sklon být neustále v pohybu, jako kdyby fungovali na nějaký 
malý reaktivní motor. 

• Často nadměrně mluví. 

• Skáčou lidem do řeči nebo vyhrkávají odpověd ještě předtím, než 
jejich partner dokončí otázku. 

• Čekat dlouho na červenou, ve frontě nebo až přijdou na řadu, je pro 
ně problém. 

• Často vyrušují druhé nebo jim skáčou do řeči. 

V letošním roce slavíme 60 let družby se slovenskou obcí Prí-
bovce. Družba byla navázána v r. 1958, první návštěva Hodsla-
vjanů v Príbovcích proběhla v listopadu 1958 a Príbovčané ji 
oplatili hned v prosinci téhož roku. V posledních letech se pra-
videlně setkáváme v létě na fotbalových turnajích buď v Hod-
slavicích nebo v Príbovcích a tak jinak, než družebním setká-
ním, toto kulaté výročí ani oslavit nemůžeme. Tentokrát jsme 
zváni na pohostinné Slovensko na akci, která se uskuteční 30. 
června 2018. Akce bude celodenní, se sportovním a kul-
turním programem - turnaj v  minikopané a pestrá kulturní 
zábava, ke které doufám také přispějeme vystoupením našich 
úžasných žen z HOBA. Obec Hodslavice zajistí společnou do-
pravu na akci zdarma a vyzývá všechny zájemce, kteří se opět 
chtějí setkat s přáteli z Pribovců i Ty, kteří chtějí poznat pohos-
tinnost a skvělou náladu u „bratov“ či navázat nová přátelství, 
aby nahlásili svoji účast na OÚ do 1.6.2018 (tel. 556 750 237, 
obec@hodslavice.cz). 

Pozvání  
– oslavy 60 let družby s Príbovcemi

O Ú  H o d s l a v i ce
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ve škole v Hodslavicích

15. 3. 2018, od 15.00 do 18.00

Zvou žáci a učitelé školy.
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Lenka Dořičáková • Lenka Kramolišová
Ivana Pavlíková • Jitka Hanzelková
Dagmar Kramolišová • Václav Miklas
Koloman Kuszala • Josef Hubeňák
Antonie Palacká • Jaroslava Plešková

25. výročí uzavření manželství Monika a Rostislav Bartončíkovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ... 

Ondřej Novotný, 4.třída ZŠ Hodslavice

ZŠ Hodslavice - maškarní ples školní družiny Maškarní ples SHM Hodslavice

ZŠ Hodslavice - projekt „Škola volá“ ZŠ Hodslavice - projekt „Škola volá“


