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ÚVODNÍ

V

ážení spoluobčané,
stejně jako v jiných obcích a městech celé
České republiky i v naší obci proběhly ve dnech 15.
a 16. října 2010 komunální
volby. Ty letošní byly pro obec
průlomové v tom, že v nich
kandidovalo
75
kandidátů
sdružených v 5 volebních
uskupeních. Hlasy Vás voličů
rozhodly o novém složení
patnáctičlenného zastupitelstva
obce. Nejvíce mandátů získalo
sdružení nezávislých kandidátů
PRO HODSLAVICE
a to 8,
dále 3 mandáty získala ODS, 2
mandáty připadly KDU-ČSL a
po jednom mandátu má KSČM a ČSSD. Na ustavující
schůzi nového zastupitelstva,
která se konala
10.11.2010 v hasičské zbrojnici, byla zvolena nová
rada obce, byly ustaveny výbory kontrolní a finanční
a my jsme byli zvoleni do čela obce (usnesení najdete
dále v listu).
Pro nás oba je to obrovská změna v profesním i
v osobním životě a přestože nemáme zkušenosti
s prací v obecní samosprávě, vynaložíme
všechny své síly, abychom v této životní etapě
udělali maximum pro Vás = pro Hodslavice.
Zároveň
vyzýváme
všechny
aktivní
Hodslavjany ke spolupráci na správě obce,
zapojení se do práce v komisích a ke
spolupráci napříč zájmovými
spolky a
náboženstvími,
přes všechny generace.

SLOVO
Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že nám
pak Hodslavice budou stále milejším místem ke
spokojenému životu, k radostné zábavě, kulturnímu,
společenskému i sportovnímu vyžití.
Nyní držíte v ruce zpravodaj v novém kabátu –
první počin ze slíbených změn a následovat bude
zřízení kopie úřední desky na Dolním konci a nový
web obce. Informace z činnosti
obce, usnesení z ustavujícího
zasedání
zastupitelstva
a
usnesení z prvního zasedání
rady obce si můžete přečíst
na následujících stránkách
a stanou se pravidelnými
příspěvky ve zpravodaji.
Vzájemná informovanost je
pro nás všechny moc důležitá
a proto doufáme, že se na
nás budete i Vy s důvěrou
obracet, nejen se žádostmi a
problémy, ale také s náměty na
změny, s nápady jak vylepšit správu obce a také se
svými radostmi a úspěchy. Rádi Vás na obci osobně
přijmeme.
Jelikož se blíží čas nejkrásnějších svátků v roce,
svátků vánočních, přejeme Vám všem jejich
šťastné a veselé prožití a v nadcházejícím
roce 2011 jen to dobré.
Vaše Pavla Adamcová, starostka
Váš Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 10.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění,
1. ověřuje
podle § 69 odst. 1) platnost volby členů zastupitelstva obce:
Pavla Adamcová, Mgr.
PRO HODSLAVICE,
Jiří Křižan, MVDr. 		
PRO HODSLAVICE,
Petr Býma, Mgr.		
PRO HODSLAVICE,
Alena Kulíšková, Mgr. 		
PRO HODSLAVICE,
Miroslav Frýdl			
ČSSD,
Kamil Ondřejík, Ing.		
ODS,
Pavel Horák			
PRO HODSLAVICE,
Zdenek Plešek			
ODS,
Alena Hromádková		
KDU-ČSL,
Martin Repta			
PRO HODSLAVICE,
Petr Hub			
PRO HODSLAVICE,
Milan Váhala, Ing.		
KDU-ĆSL,
Marie Ježková, Ing.		
KSČM,
Olga Váhalová, MUDr.		
PRO HODSLAVICE,
Roman Kolařík			
ODS.
2. určuje
podle § 84 odst. 2, písm. l) počet dlouhodobě uvolněných členů ZO: 2, a to na funkci starosty a na funkci místostarosty.
3. stanovuje
podle § 84 odst. 2, písm. n) počet členů rady obce 5
(pět).
4. volí
podle § 84 odst. 2, písm. n) pro volební období 2010
– 2014
do funkce starostky: Mgr. Pavla Adamcová,
do funkce místostarosty:
Martin Repta,
do funkce člena rady obce: MVDr. Jiří Křižan,
Ing. Kamil Ondřejík, Ing. Milan Váhala.
5. zřizuje
podle § 84 odst. 2, písm. m) a stanoví počet členů
jednotlivých výborů:
výbor finanční – 7 členů,
výbor kontrolní – 7 členů,
volí předsedy a členy těchto výborů.
Výbor finanční: předseda – Ing. Milan Váhala,
členové - Pavel Horák, Mgr. Martina Holubová, Vlastimil Bartoň,
Ing. Martin Janiga, Roman Kolařík, Jiří Vičan.
Výbor kontrolní: předseda – Petr Hub,
členové - Mgr. Lubomír Červenka, Miroslav Frýdl,
Ing. Monika Mičulková, Zdenek Plešek, JUDr. Jindra
Holáňová, Ing. Marie Ježková.
6. schvaluje
změnu bodu I., písm. m) usnesení z 19. zasedání zaHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

stupitelstva obce ze dne 17.5.2010, a to takto:
„Zastavení investičních akcí a oprav bez souhlasu
zastupitelstva obce s platností do konce roku 2010,
s výjimkou řešení havarijních stavů, oprav do výše
50 000 Kč a s výjimkou investičních akcí a oprav souvisejících s odstraňováním povodňových škod.“
USNESENÍ
z 1. zasedání rady obce konané dne
23.11.2010 na OÚ Hodslavice
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Mysliveckému sdružení Hodslavice na nákup chemického postřiku na invazivní rostliny v katastru obce Hodslavice,
b) použití soukromého vozidla ke služebním cestám
pro starostku Mgr. Pavlu Adamcovou a místostarostu
Martina Reptu,
c) změnu formátu Zpravodaje obce a jeho způsobu
zpracování,
d) zřízení kopie úřední desky na „Dolním konci“,
e) způsob vyplácení odměny při skončení výkonu
funkce starosty a místostarosty v měsíčních splátkách
ve výši jedné měsíční odměny počínaje prosincem
roku 2010.
II. Rada obce z ř i z u j e
a) pro celé funkční období následující komise:
1. pro územní rozvoj, plánování a investice,
2. sociální a zdravotní,
3. pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
obce,
4. pro životní prostředí.
III. Rada obce p o v o l u j e
a) p. Jarmile Kudělkové, Hodslavice čp. 37 připevnění
reklamy s podmínkou, že reklama nesmí bránit účastníkům silničního provozu ve výhledu. Před umístěním
nutná konzultace žadatelky s ing. Kamilem Ondřejíkem.
IV. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) kontrolnímu a finančnímu výboru – prošetřit akci
odstranění komínu nad střechou budovy čp. 300 ZŠ
Hodslavice,
b) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – zažádat o právní
posouzení smlouvy o dílo na zpracování dokumentace
pro územní řízení „Odkanalizování obce Hodslavice“,
c) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – vyzvat zhotovitele předávacího protokolu k dodání 2 kusů (dle smlouvy) a k dodatečnému vypracování bodu e) smlouvy
„Odkanalizování obce Hodslavice“,
d) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – zažádat o dokumentaci „Odkanalizování obce Hodslavice“ v elektronické podobě,
e) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – dojednat s dodavatelem „Odkanalizování obce Hodslavice“ splátkový kalendář,
f) Mgr. Pavle Adamcové, starostce – dopracovat
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smlouvu o převodu vlastnictví společenského domu
Charity Hodslavice na Obec Hodslavice, dojednat
podmínky úvěru u České spořitelny, a.s. a dojednat
možnosti sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na nájem části prostor společenského domu pro Charitu
Hodslavice,
g) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi – prošetřit na místě samém žádost p. Josefa Rýdla, Hodslavice č.p. 126 o vytyčení hranic místní komunikace,
h) Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi – posoudit žádost p. Vladimíra Macíčka, Hodslavice č.p.
178 o odstranění lípy na obecním pozemku přilehlém
k pozemku žadatele,
i) Marii Pavlátové, ekonomce - zpracovat návrh změny poplatku občanů za odpad pro rok 2011.
V. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení minulé rady obce,
b) záměr nechat vypracovat rozpočtové opatření č.
3/2010 ke schválení na 2. zasedání zastupitelstva
obce,
c) stávající stav a plnění rozpočtu obce v roce 2010,
d) informaci o jednání s p. Curylou a p. Krumpolcovou ohledně zakoupení společenského domu Charity
Hodslavice Obcí Hodslavice,
e) informaci o převod finančních prostředků na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 5 476,- Kč
na účet obce,
f) žádost p. Martiny Sváčkové, Hodslavice č.p. 208 o
byt,
g) žádost manželů Bílkových, Hodslavice č.p. 120 o
drobné stavební úpravy místní komunikace,
h) závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičína – nesouhlas se skácením dřeviny, čj. OŽP/59483/2010/Hů (žádost OÚ čj.
2700/2010/951/93/68.5),
i) informaci o projednání námitky p. Petrskovského,
Nový Jičín, Dlouhá 47, k využívání lávky pro pěší u
VOP osobními i nákladními automobily,
j) usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně o ustanovení stálého opatrovníka p. Františku Holeňovi,
Hodslavice čp. 211,
k) žádost p. Pavlíny Larišové o opravu vlhké a plísní
zasažené zdi v kadeřnictví v Obecním domě,
l) žádost manželů Pavla a Zdeňky Bartoňových, Hodslavice čp. 441 o odkoupení obecního pozemku na
par.č. 1365 (300 m2) v k.ú. Hodslavice,
m) žádost manželů Jana a Dagmar Kudělkových, Krhová, o odkoupení obecního pozemku par. č. 1673/13
v k.ú. Hodslavice,
n) záměr revidovat smlouvu o pronájmu obecního vodovodu,
o) informaci o podání žádosti o prodloužení povolení
k vypouštění odpadních vod do povrchových vod,
p) informaci o výši nákladů na povinné rozbory vypouštěných vod,
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q) informaci o využívání soukromých pozemků pro
potřeby Obce Hodslavice bez smluvního zajištění.
Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starosta obce
Martin Repta v.r.
místostarosta obce
Společné setkání hodslavských spolků,
sdružení a dalších občanů
V pátek 26. listopadu se uskutečnilo setkání zástupců a vedoucích hodslavských spolků, sdružení a dalších občanů.
26 zúčastněných vedoucích ze 16 spolků hodnotilo
činnost v uplynulém období a diskutovalo o dění budoucím.
Vedení obce představilo novou podobu Hodslavského zpravodaje a návrhy na webové stránky obce, se
kterými se můžete seznámit na
www.prohodslavice.cz.
Dále několikrát zaznělo z úst přítomných postesknutí: „ Spolky by měly pracovat víc dohromady a hlavně by se měly více informovat o akcích, aby se akce
vzájemně nepřekrývaly a nenarušovaly.“ Také jsme
několikrát slyšeli povzdechy o tom, jak málo dětí se
zapojuje do pravidelné zájmové činnosti ve spolcích.
Hovořilo se o 600. výročí od první písemné zmínky o
Hodslavicích a dohodlo se, že oslavy budou probíhat
formou besed, výstav, setkávání po celý rok a vyvrcholí při Dni obce 18.6.2011.
Jeden z návrhů ze strany vedení obce byl obnovit
tradice v rámci Hodslavského roku, ale tento návrh
nebyl zástupci přijat s tím, že velmi málo členů je
ochotno pomoci při různých akcích. Z toho důvodu se
pokusíme zrealizovat pouze Pálení Mařeny, Stavění a
Kácení máje.
A které nejdůležitější akce, jejichž termín již známe,
si můžete zapsat do kalendáře s letopočtem 2011?
28.ledna
29.ledna
12.února
		
19.února
12.března
7.dubna
22.dubna
22.dubna
8.května
21.května
		
květen		
26.května
11.června
		
18.června
		
20.-21.června

Společenský ples školy (ZŠ)
Dětský maškarní karneval (ZŠ)
Společenský ples Klub důchodců a
ČSCH
Maškarní ples (fotbal)
Maškarní karneval (MŠ)
Vítání jara s písničkou (MŠ)
Den Země – projektový den (ZŠ)
Za Hodslavice čistější (ZŠ + MS)
Den matek (ZŠ, MŠ. OÚ)
40. ročník turistického pochodu
Palackého stezka (KČT)
Olympijský den – projektový den (ZŠ)
Den matek na zahradě MŠ (MŠ)
III. ročník volejbalového turnaje žáků
a žaček Memoriál J.Matějů (TJ + ZŠ)
Den obce (OÚ + ostatní spolky, ZŠ,
MŠ)
Turnaj žáků v tenise O přeborníka
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

		
Hodslavic (TC)
21.června
Rozloučení s předškoláky na zahradě
		
MŠ (MŠ)
2.-3.července 16.ročník výstavy drobného zvířectva
		
(ČSCH)
2.-3.července Pouť
2.-3.července 38.ročník volejbalového turnaje mužů
		
a žen (TJ Volejbal)
13.července Nohejbalový turnaj (nohejbal)
16.července Noční turnaj malé kopané (fotbal)
29.-31.července Turnaj v tenise O přeborníka		
		
Hodslavic (TC)
13.-14.srpna Memoriál JUDr.Romana Rýdela
		
v tenise
prázdniny
letní tábor – Royal Rangers, TJ Sokol
Výše uvedené akce jsou akce s pevným termínem a
s dalšími aktuálními akcemi budete průběžně seznamováni na stránkách obce i ve Zpravodaji i na samostatných plakátech.
A to není vše.
ROK 2010 JEŠTĚ NEKONČÍ A TADY JE PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ NÁS JEŠTĚ ČEKAJÍ.
18.prosince TJ Orel pořádá turnaj ve stolním
tenise.
Hodslavští turisté vás zvou na společný výšlap na
Lysou horu 26.prosince.
A svou duši můžete pohladit při poslechu písní nacvičených sborem při Klubu důchodců Radost a našich
mladých z cimbálovky Trojačka. Koncert se uskuteční ve Společenském domě Charity v úterý 28.prosince od 17. hodin.
A kdo by chtěl v období mezi svátky si protáhnout
tělo, může přijít si zahrát nohejbal do tělocvičny,
opět 28.prosince.
A to nejlepší nakonec. Na Silvestra proběhne již
10.ročník Silvestrovského běhu. Start bude
od 10 hodin před
Obecním domem a
s doběhem na dolním konci a vyhodnocením v Hospůdce u Lukiho. Přijděte provětrat sebe i
své blízké. Třeba i
bez tréninku a možná se i pobavíte.
První desetiletí 21. století ukončíme opět na
našem náměstíčku a o půlnoci přivítáme rok
2011.
Přeji vám všem, vážení spoluobčané klidné dny adventní, krásné svátky vánoční a do roku 2011 hodně
štěstí, zdraví, osobní i pracovní pohody a hodně příjemných chvil prožitých v našich Hodslavicích.
Alena Kulíšková, předsedkyně komise
pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

Pozvání na zasedání zastupitelstva obce
V úterý dne 14. prosince 2010 v 17.00 hodin se
uskuteční ve společenské místnosti hasičské zbrojnice zasedání zastupitelstva obce.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce.
Úřední hodiny na Obecním úřadu
v Hodslavicích
Poslední úřední den v letošním roce na OÚ je
ve středu 22. prosince 2010. Na pokladnu nemohou být po tomto datu přijímány žádné platby, neboť
hotovost musí být odvedena na účet u České spořitelny v Novém Jičíně.
Obecní úřad bude od čtvrtku 23. 12. do 31.
12. 2010 uzavřen. První úřední den v novém roce
bude v pondělí 3. ledna 2011.
Řešení stání motorových vozidel
na místních komunikacích
Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím zimním obdobím a s tím spojenou
údržbou komunikací vyvstává do popředí problém s
parkováním vozidel na obecních komunikacích. Jelikož většina těchto komunikací není stavebně technicky řešena k parkování vozidel, žádáme Vás, abyste svá vozidla na nich neparkovali. Vzhledem k tomu,
že při stání vozidel nezbývají na komunikaci dva jízdní pruhy o šířce 3 m, dopouští se tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000
Sb. § 25 odst. 3. Žádáme Vás o přeparkování vozidel
k Vašim domům, do dvorů, průjezdů a na jiná vhodná místa tak, aby zimní údržba komunikací byla lépe
proveditelná, a nedošlo k případnému poškození zaparkovaného vozidla. Umožníte tak i lepší dostupnost
pro odvoz odpadu a případně průjezd sanitních vozů,
zásobování, hasičů apod.
Děkujeme za nápravu
Martin Repta, místostarosta
Vybírání poplatků z nájmu hrobového místa
v Hodslavicích
Žádáme nájemce, kterým končí smlouva o úhradě
hrobového místa 31. 12. 2010, aby se dostavili k uzavření smlouvy a zaplacení nájmu na Obecní úřad v
Hodslavicích pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve
středu 8.00- 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin.
Z důvodu čerpání dovolené v měsíci prosinci doporučujeme domluvit se předem telefonicky.
Vybírání poplatků a uzavírání smluv bude prodlouženo i na měsíc leden 2011. Sazby poplatků na 5 let:
jednohrob 520,-Kč, dvojhrob 540,-Kč.
Pro urychlení řízení prosím předem zatelefonujte
paní Sulovské na číslo 721 025 159 nebo 556 750
237.
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ČTENICE 2010
Den po státním svátku 18. listopadu se opět po více
1. místo:
než půlročních přípravách uskutečnil 13. ročník traEva Meixnerová – gymnázium Frant. Palackého
diční celostátní středoškolské souValašské Meziříčí
těže v oboru historie ČTENICE. Ve
„Meziříčí a Krásno před Bílou
srovnání s loňským rokem poklesl
horou“
počet zaslaných studentských pra2. místo (uděleno dvakrát):
cí téměř na třetinu a tentokrát chyHana Bednářová – gymnáziběli i zástupci z Čech.
um Zábřeh
Letos se přehlídka odehrávala v
„František Hekele – správce
aule Základní školy Františka Pamohelnického muzea 1949 –
lackého za celodenní pozorné péče
1969“
vedení, sboru, žactva i školní kuMartina Plháková – gymnáchyně. Organizátorskou strukturu
zium Jana Opletala Litovel
tvořily jako vždy známé instituce:
„ThMgr. Josef Bezděčka – neobec Hodslavice a katedra historie
doceněná
osobnost litovelského
Tradiční zahájení v rodném domku
Františka Palackého v 9 hodin ráno.
Filozofické fakulty Univerzity Oloregionu“
mouc ve spolupráci s Muzeem No3. místo:
vojičínska a Státním okresním archivem v Novém JiLenka Uherková – gymnázium a SOŠ Staré Město
číně.
„Obec Kněžpole za 1. světové války“
Slavnostní den byl symbolicky zahájen v rodném
domku Františka Palackého, kde starostka obce paní
Pro organizaci akce je velmi povzbudivá i podpoMgr. Pavla Adamcová a místostarosra věrného zasvěceného publita pan Martin Repta přivítali všechka, jehož členové se často komny zúčastněné. Pozdravnými slovy
petentně účastní debaty k obse připojila paní PhDr. Sylva Dvořáčhajovaným pracím. Zejména se
ková, ředitelka Muzea Novojičínska,
tato poznámka dotýká vždy vípod jehož správu hodslavská národtaného hosta a hodslavského
ní kulturní památka patří. Všem pak
rodáka pana ThDr. Josefa Hrojiž ve škole na úvod „pracovní“ části
mádky. V závěrečné řeči připopopřál hodně úspěchů ředitel školy
jila autorka textu neplánovaně
pan Mgr. Jaromír Hloušek. Program
i zmínku o nedávném úmrtí výuzavřela poutavá a zasvěcená předznamného scénáristy, bývalého
náška pana PhDr. Karla Podolského
poradce Václava Havla a čestz katedry historie FF UP v Olomouci Ještě po rozchodu hostů využily autorky ví- ného muže z našeho Valašska
na téma „František Palacký – histo- tězných prací možnosti konzultace s paní prof. Jiřího Křižana, jehož děd Jan
PhDr. Libuší Hrabovou, CSc..
rik v revoluční době“.
Křižan má ve vstupní hale školy
Přípravné činnosti, organizační
pamětní desku za své velkorysé
agendě a celodennímu moderovázásluhy o její výstavbu. Kouzní se tradičně věnovala autorka texlem nechtěného byly tyto zajítu, vlastní soutěž uváděl PhDr. Kamavé souvislosti snad adekvátrel Chobot, ředitel novojičínského
ní tečkou za prvenstvím valašarchivu. Oba byli spolu s PhDr. Sylskomeziříčské studentky na 13.
vou Dvořáčkovou, PhDr. Karlem PoČtenicích.
dolským a omluveným PhDr. Michaelem Viktoříkem, Ph.D., členy poroSnad příští rok zareaguje na
ty, kterou vedla paní prof. PhDr. Lidalší vyhlášení soutěže více
buše Hrabová, CSc.
mladých zájemců!
Bylo prezentováno 7 prací, nejlepší
z nich ocenila obec Hodslavice celPhDr. Zora Kudělková
kovou částkou 6.000,- Kč. Letošní Hana Bednářová a její první gratulanti – Mgr.
Pavla Adamcová, PhDr. Zora Kudělková a
studentské projevy převážnou větPhDr. Karel Podolský
šinou naznačily velký zájem o regionální historii a samozřejmě rozšířily
tematický záběr dosavadních příspěvků. Porota udělila pomyslné vavříny a starostka Hodslavic cenné pamětní medaile Františka Palackého a finanční odměny následujícím mladým historikům:
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Zprávičky ze školy
Měsíc listopad byl velmi bohatý na události ve škole.
Ve školní družině se
slavil Halloween. 28
žáčků nocovalo ve škole,
kde jim páťáci připravili
stezku odvahy potemnělou školou, navštívili evangelický kostelík
a zbývající čas trávili sportovními hrami a tvořením
z hlíny, papíru, parafínu.
Uskutečnil se Den otevřených dveří, který se setkal s velkým ohlasem u široké veřejnosti. Společně s dětmi jsme přivítali v naší krásné škole spoustu
rodičů a milých
hostů a mohli
se pochlubit výzdobou interiéru a překvapit
moderní
interaktivní výukou.
Poděkování patří nejen dětem,
jejich učitelům,
ale i maminkám
z Klubu rodičů - Daně Kudělkové, Renatě Novákové,
Kateřině Bílkové, Taťáně Vránové, Marcele Dulavové,
Petře Czyžové, Miluši Markové, Janě Bartoňové, Ludmile Kudělkové, Vladimíře Pechové, které iniciativně
zorganizovaly pohoštění pro návštěvníky školy. Atmosféra byla vskutku báječná!
Na škole ctíme tradice a výbornou příležitostí k tomu
byla v letošním roce neplánovaná akce „Čtenice“.
Jedná se o celostátní
přehlídku
studentských prací
z oblasti historie.
Ta letos přilákala
do rodiště Františka
Palackého
sedm soutěžících.
Žáci 8. a 9. třídy
se úspěšně vypořádali s úkolem
připravit pohoštění, stát se průvodci a na chvíli servírkami a číšníky.
Porota a všichni hosté si pochvalovali přátelskou atmosféru školy.
Třídní schůzky
a beseda se zástupci středních
škol pro rodiče a
žáky 9. třídy splnily svůj účel na
výbornou. Vycházejícím žákům a
jejich
rodičům
byly poskytnuty
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

informace o možnostech studia na středních školách.
Česká policie připravila pro žáky 4. třídy projekt
„Tvoje správná volba“ a hasiči pro 1. a 6. třídu
připravili program Hasík. Obě akce přibližují problematiku těchto oborů a učí děti bezpečnému chování
a schopnosti správně reagovat v krizových situacích.
Děkujeme!
Ve čtvrtek 18. 11. naše škola obdržela v rámci projektu „Nové přístupy
k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ“ 2 notebooky,
6 kusů řídicích jednotek a čidla. Uvedené pomůcky budou,po proškolení
učitelů, využívány ve výuce fyziky,
chemie a přírodopisu.
Jarmark, jarmark…. Právě teď počátkem prosince,
se všichni žáci chtěli pochlubit svým tvořením a tvořeníčkem a potěšit v tento krásný adventní čas srdce svých nejbližších a hostů. Vánoční jarmark je vždy
místem velkého mumraje, vánoční pohody, rozzářených dětských očí a očekávání… V letošním roce proběhl v pátek 3.12.2010.
Co nás čeká?
V prosinci se chystáme na uvedení programu Gotika aneb život rytířů za vlády Lucemburků, který
připravila umělecká agentura Pernštejni.
……… a závěrem jménem zaměstnanců ZŠ přeji všem krásné prožití Vánočních
svátků a do roku 2011 pevné zdraví a osobní pohodu!
							
Mgr. Marta Hloušková
...................................................
Pracovní místo
ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice přijme do
školní jídelny mateřské školy kvalifikovanou kuchařku na plný úvazek. Nástup 3. ledna 2011. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny, paní Irena Orlitová, tel. 556750142.
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Informace Klubu důchodců
Klub důchodců Vás chce informovat,že pokračuje ve
své úspěšné činnosti.V listopadu a v prosinci nacvičíme další taneční program na náš ples a náš sbor
připravuje písně na Vánoční koncert,který by se měl
uskutečnit na závěr roku ve Společenském domě.
Děkujeme všem příznivcům,sponzorům a OÚ za
podporu naší činnosti.Všem spoluobčanům přejeme
šťastné a veselé Vánoce a mnoho úspěchů a pevné
zdraví do nového roku 2011.
POZVÁNKA
Zveme všechny členy Klubu důchodců na tradiční závěrečnou schůzi s nadílkou a programem,
která se koná ve čtvrtek 16.12.2010 v Hasičské zbrojnici.Začátek ve 14 hod. Bude se vybírat členský příspěvek na rok 2011. Občerstvení zajištěno.O dobrou
náladu se postará pan J.Wagner.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
výbor Klubu důchodců
Evangelický sbor
Evangelický sbor srdečně zve k adventnímu setkání, které se uskuteční 15. prosince v 17.30
hod. ve Staré škole. Hostem bude reverend Jaroslav Kratka. Kromě toho, že působí jako duchovní
v Brně, pracuje jako moderátor v TV Noe i v radiu
Proglas a je předsedou občanského sdružení Slavkovská iniciativa smíření.
Sám o sobě vyznává: „Mým hlavním životním posláním, které jsem přijal snad už v dětství, je budování
mostů mezi církvemi, ale také mezi všemi lidmi dobré vůle. To bylo také jedením z důvodů, proč jsem
vstoupil do Vojenského a špitálního řádu svatého
Lazara Jeruzalémského. Rád spolupracuji se všemi,
kteří nechtějí nečinně přihlížet, jak se různé síly snaží
vykořenit Evropu z její křesťanské tradice“.
Evangelický sbor srdečně zve na dětskou vánoční
slavnost, která se uskuteční v neděli 19. prosince v 9.15 hod. v místním kostele. Děti a mládež
za podpory dospělých připravily jako každoročně vánoční hru s písněmi, tentokrát s názvem: Postrach
Longfildu.
Zároveň zve všechny spoluobčany k vánočním bohoslužbám, při kterých zazní vánoční evangelium:
24. prosince v 16.00 hod
25. prosince v 9.15 hod. s vysluhováním svaté Večeře Páně
Informace o Farním sboru Českobratrské církve evangelické je možno nalézt na webové adrese:
www.hodslavice.evangnet.cz
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Římskokatolická farnost
Příležitost ke svátosti smíření :
Pátek 17.12.
Sobota 18.12.

Neděle 19.12.
Pondělí 20.12.
Čtvrtek 23.12.
Pátek 24.12.

17:00-18:00
8:00-9:30
zpovídá cizí zpovědník
15:15-16:00
7:15-8:00
13:15-14:00
15:15-16:00
15:15-16:00
7:15-8:00

Příležitost ke svátosti smíření :
Pátek 24.12.
Sobota 25.12.
Neděle 26.12.
Pondělí 27.12.
Úterý 28.12.
Pátek 31.12.
Sobota 1.1.
Neděle 2.1.

8:00 a 24:00
8:00
8:00
16:00
8:00
16:00
8:00 a 18:00
8.00 hod.

Dřevěný kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích
Letos naposled dne 30. listopadu v 18.00 hodin ještě v původních prostorách, jsme se zúčastnili pravidelné bohoslužby konané v kostele sv. Ondřeje v
Hodslavicích.
Místní římskokatolické farnosti se podařilo získat
dotaci ve výši 5,1 mil. Kč z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko na
rekonstrukci kostela, který je ve velmi špatném technickém stavu a hrozí jeho celková devastace. V současné době se připravuje výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, které by mělo být ukončeno
do konce letošního roku. Paralelně se připravuje podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace. Samotné
stavební práce začnou na počátku nového roku.
Nejvážnějším problémem pro farnost je zajištění
spolufinancování ve výši 7,5%. I když úřad regionální rady našel řešení, jak zabránit bezprostřednímu
dopadu státních úspor, které původně znamenalo navýšení spolufinancování na 15%, díky využití rezervy
evropského a národního příspěvku, která vzniká u
projektů s nižší dotací, přesto je pro farnost obtížné
získat během jednoho roku 400 tis. Kč na dofinancování projektu. S žádostí se farnost obrátila již na
několik subjektů, bohužel prozatím bezúspěšně. V
příštím roce chce farnost požádat o příspěvek Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
Slavnostní otevření zrekonstruovaného kostela by
mělo proběhnout příští rok, na svátek sv. Ondřeje,
patrona kostela. Kostel bude přístupný návštěvníkům
celoročně. Otevírání budou zajišťovat partneři proHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

jektu Obec Hodslavice a Muzeum Novojičínska. Pro
turisty bude k dispozici nová webová aplikace s možností on-line objednávek, výklad a doprovodné materiály ve čtyřech jazycích. Nezapomněli jsme samozřejmě i na naše nejmenší, pro které bude k dispozici
puzzle s vyobrazení dřevěného kostela. Všechny nabízené služby budou bezplatné a rozšíření možnosti
poznat naší historii v rodné obci „otce národa“, Františka Palackého.
P. ThLic. Mgr. Adam Jozef Kasperek
Poděkování
Výbor Českého svazu včelařů o. s. Hodslavice, by
tímto chtěl poděkovat všem svým členům za dobře
odvedenou práci pro včelařství zejména v nepříznivém roce
2010.
I
přes tuto skutečnost se
nám podařilo navýšit v našem obvodu včelstva na počet 173. Proto Vám přejeme do nového
roku hodně zdraví, dobrou snůšku medu a radost ze
včelařství ve včelařském roce 2011.			
			

Za výbor ČSV Hodslavice
Rudolf Jedlitschka – předseda
Výzva

Na zasedání rady obce dne 23. 11. 2010 bylo
schváleno ustanovení komisí, které jsou iniciativními
a poradními orgány obce a této předkládají svá
stanoviska a náměty.
Prosíme případné zájemce o členství v jednotlivých
komisích, aby se zkontaktovali s předsedy tak, aby
v měsíci 12/2010 proběhly informativní schůzky
těchto komisí.
Komise pro územní rozvoj, plánování a investice –
předseda:
Ing. Jaroslav Ježek, tel. 737 610 808
Komise sociální a zdravotní – předsedkyně:
Alena Hromádková, tel. 777 050 212
Komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
obce – předsedkyně:
Mgr. Alena Kulíšková, tel. 604 259 932
Komise pro životní prostředí – předsedkyně:
Dagmar Pátková, tel. 737 403 315
Oznámení MUDr. Radka Ševely
Od 13.12. do 17.12.2010 bude ordinace MUDr.
Ševely z důvodu dovolené uzavřena. Zástup MUDr.
Michalský v Mořkově
7.30 - 10.30 hodin
Po – Út
13.00
- 16.00 hodin
St
6.30 - 10.00 hodin
Čt – Pá		
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Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 27. 12. do 28. 12. 2010 a v době od 30.
12. do 31. 12. 2010 zubní lékař neordinuje. Zástup
bude vyvěšen na vstupních dveřích.
Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
MUDr. Váhalová bude mít dovolenou v době od
27. 12. do 28. 12. 2010 a 31. 12. 2010. Ve středu
29. 12. 2010 dětská lékařka bude ordinovat pouze
od 13.00 do 15.00 hodin.
Ošetřovatelské a asistenční služby
Chtěla bych požádat všechny občany, kteří mají ve
své rodině, nebo ve svém okolí člověka, který by potřeboval asistenční nebo ošetřovatelskou pomoc, aby
nám nejpozději do konce ledna svého blízkého nahlásili - buď komukoliv z členů sociální komise, nebo
přímo na obecní úřad.
Asistenční a ošetřovatelskou pomocí se rozumí také
například praktická pomoc s nákupy, dohled na podání léků a podobně. Sociální služby budou dle možností zajišťovány také ve spolupráci s Charitou.
Věřím, že potřební lidé kolem nás nám nikomu nejsou lhostejní. Abychom mohli co nejlépe pomoci,
jsou pro nás informace o potřebách našich spoluobčanů nezbytné a důležité. Předem Vám proto chci
poděkovat za spolupráci a přeji všem klidný a příjemný čas před Vánoci i hezké svátky Vánoční.
Za sociální komisi Alena Hromádková
Informace obecní knihovny
Obecní knihovna bude naposledy otevřena v úterý
21. 12. 2010, od pátku 24. 12. do pátku 31. 12.
2010 bude uzavřena.
Knihovna bude otevřena až v úterý 4. ledna 2010
také od 14.30 do 18.00 hodin.
Pozvánka: schůzka s živnostníky,
řemeslníky a podnikateli
Obecní úřad Hodslavice pořádá dne 30. 12. 2010 od
17 hodin v budově obecního úřadu setkání soukromě
podnikajících osob či zástupců firem z Hodslavic.
Na setkání by se měly probrat možnosti vzájemně
přínosné spolupráce obce s živnostníky: v čem by je
obec mohla podpořit a v čem by obec mohli podpořit
naopak oni.
Setkání je samozřejmě přístupné pro všechny občany obce, zúčastní se jí starostka i místostarosta obce
a bude zde prostor pro širší diskusi. Bude se mimo
jiné probírat i propagace živnostníků, provozovatelů restaurací, řemeslníků či majitelů různých provozoven na nově vznikajících internetových stránkách
obce.
Petr Býma, zastupitel
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SOKOL

HODSLAVICE

Nabídka pravidelných zájmových aktivit
CO JE SOKOL ?
Ø
Sokol je nejstarší český spolek, který pěstuje
tělesnou výchovu v jednotě
s rozvojem duševních vlastností.
Ø Sokol je tělovýchovný
spolek s moderním programem pro nejširší veřejnost,
jeho nedílnou složkou je také
činnost společenská a kulturní.

nováhy, zlepšení svalového napětí, protažení svalů,
uvolnění a relaxaci. Pravidelným cvičením se naučíte
obnovit a využívat energii, která přispěje k fyzické i
duševní kondici.
Středa

19.00 – 20.30 hodin v MŠ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení ve volnějším tempu určené jak mladší, tak
i starší věkové kategorii. Působí jako prevence zdravotních potíží, zlepšuje fyzickou kondici a správné držení těla. Při cvičení je využíváno také různých druhů
náčiní.
Úterý		

18.30 – 19.30 hodin

Ø Sokol je životní styl pro
celou rodinu.
Ø Přihlásit se do Sokola je
možné po celý cvičební rok (přímo ve cvičebních hodinách).
Ø Členské příspěvky na celý cvičební rok činí: děti,
mládež a studující 100 Kč, dospělí 300 Kč.
RODIČE A DĚTI
Oddíl mohou začít navštěvovat děti od 2,5 let. Při
cvičení se využívá přirozená dětská aktivita; formou
hry se rozvíjí obratnost, která napomáhá vývoji myšlenkových pochodů, rychlost a psycho-motorická dovednost. Děti, které se cítí bezpečně v přítomnosti
rodičů, získávají první společenské zkušenosti.
Středa

17.00 – 18.00 hodin

ŽACTVO
Ti by se měli věnovat pohybu tolik hodin, kolik prosedí ve škole. Náplní hodin jsou základní dovednosti
z gymnastiky, atletiky i sportovních her. Důraz je kladen na pestrost a všestrannost, neboť specializovaný trénink v tomto věku může vést k poškození pohybového aparátu.
Úterý		

17.15 – 18.30 hodin
CVIČENÍ PRO ŽENY

Ženám není třeba připomínat důležitost cvičení pro
pocit zdraví i v péči o tělesný vzhled. Cvičební hodina je rozdělena do několika částí od svižnějšího rytmu moderní hudby po příjemné cvičení na protažení
a uvolnění. Jsou zařazovány cviky pro odstraňování
svalové nerovnováhy, prvky rytmické a taneční gymnastiky. Je zařazováno cvičení s využitím náčiní (balanční prvky, overbally, gymbaly).
Pondělí

19.00 – 20.00 hodin

JÓGA
Cvičení založené na pravidelném opakování jógových pozic. Je zaměřené na vyrovnání svalové rovstrana 9

DALŠÍ ČINNOST
Pravidelné turistické vycházky.
Letní tábory pro děti.
Víkendy pro ženy.
Bližší informace k aktivitám, případné změny jsou
zveřejňovány v sokolské skříňce na rozcestí na Mořkov.
Rádi přivítáme nové zájemce o cvičitelskou
práci (možnost zajištění doškolení).
Pozvánka na 2. ročník Memoriálu
Mgr. Pavla Dubena
Orel Hodslavice Vás zve na turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Turnaj se koná v sobotu 18. 12. 2010 ve Společenském domě Charity Hodslavice.
Prezentace:
Rozlosování:
Zahájení:
Startovné:

8:00-9:00
9:00-9:30
9:30
50 Kč

- kategorie muži
- herní systém bude určen dle počtu přihlášených
hráčů
- vhodnou sálovou obuv s sebou
- občerstvení zajištěno
Zvou Orli z Hodslavic
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Hodslavský fotbal po půlce sezony
Obě fotbalová mužstva hrající na hřišti v Hodslavicích zaznamenala rozdílnou podzimní část sezony. Zatímco družstvo N. Jičín B - Hodslavice bojovalo o špici
tabulky v I.B třídě a do zimní přestávky jde na druhé
pozici, o dvě třídy níže hrající tým FK Hodslavice, s

IV. třída muži skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Studénka
Tichá B
Lubina
Vlčovice
Ženklava
Hostašovice
Hodslavice
Skotnice B
Veřovice B
Bernartice
Straník
Mořkov B

40 : 8		
30 : 17		
22 : 9		
25 : 20		
26 : 22		
23 : 24		
22 : 25
26 : 25		
12 : 27		
21 : 35		
15 : 33		
17 : 34		

31 		
27 		
26 		
20 		
20 		
18 		
17 		
16 		
13 		
11 		
11 		
7
Petr Býma

FK Hodslavice přezimují na 7. místě

mladším kádrem hráčů, zakotvil ve středu tabulky.
Z hráčů NJB Hodslavice se podzim mimořádně vydařil Filipovi Bartoňovi (Horáčkovi), který je s 9 góly
druhým nejlepším střelcem celé soutěže. U FK Hodslavice zase stojí za zmínku domácí “tenisová” výhra
6:2 v malém derby se Straníkem.

Úvod do letošní sezóny 2010/2011 se nám vůbec
nepovedl, a po čtyřech porážkách jsme na svém
kontě měli 0 bodů což bylo o to horší, že ve třech
z oněch čtyřech prohraných zápasů jsme byli lepší.
Ale v pátém zápase proti sousednímu Straníku
jsme prolomili smůlu a konečně jsem se naladili na
vítěznou vlnu. Vyhráli jsme čtyřikrát po sobě a naše
postavení v tabulce se změnilo, z posledního místa
jsme se rázem ocitli ve středu tabulky.

Více informací o NJB - Hodslavice najdete na: hodslavice.fotbal.sweb.cz
Více informací o FK Hodslavice najdete na: fkhodslavice.xf.cz
Ve zpravodaji přineseme na konci zimy i rozlosování
jarních zápasů obou mužstev.
Tabulky po podzimní části sezony 2010/11
I. B třída muži skupina D
1.
Lichnov
30 : 24		
2.
NJB - Hodsl. 28 : 15
3.
Petřvald n. M. 18 : 9		
4.
Fryčovice
29 : 28		
5.
Libhošť
20 : 19		
6.
Starý Jičín
37 : 23		
7.
Jeseník n. O. 25 : 18		
8.
Jakubčovice 24 : 19		
9.
Suchdol
20 : 26		
10. Tichá 		
24 : 31		
11. Kateřinice
20 : 20		
12. Odry 		
22 : 26		
13. Kozlovice
17 : 28		
14. Staříč 		
14 : 42		

27
25
25
23
23
22
21
16
16
16
14
13
13
7

Další zápasy byly velmi vyrovnané, ale ne ze všech
utkaní jsme si odvezli body a tak po podzimní části
jsme byli na 6. místě. Ještě na podzim jsme hráli
dvě předehrávky, kde jsme získali jediný bod a to
za remízu v Hostašovicích. A tak zimu přečkáme na
7. místě a budeme se snažit abychom se na konci
sezóny posunuli o pár pozic výš.
Bližší informace můžete také nalézt na našich
internetových stránkách www.fkhodslavice.xf.cz
kde mimo jiné, také naleznete fotografie z historie
hodslavského fotbalu.
Rád bych poděkoval jménem FK Hodslavice všem
našim sponzorům, pořadatelům, hospodáři a hlavně
všem naším fanouškům za báječnou podporu jak na
domácím, tak i venkovním hřišti.
Dovolte, abych za FK Hodslavice Vám popřál
příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchu v novém roce.
Ondřej Kudělka

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010

strana 10

Nabídka služeb Obecního úřadu
Obecní úřad Hodslavice nabízí pro občany obce provedení prací, prostředky a pracovníky obce.
Všechny uvedené práce je možno provést v případě
volné kapacity pracovníků OÚ, po zajištění úkolů souvisejících s chodem obce.Práce je možné domluvit a
objednat u p. Martina Repty, místostarosty na tel. č.
777 721 580 nebo 556 750 237.
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od soboty 11. prosince 2009 do 23. prosince
2010 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

PRODEJ TVRDÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÁ POLENA – BUK, JASAN
délka 33 cm, nasypáno na paletě, omotané
ochrannou sítí,
s tím, že jde jednoduše naložit na přívěsný vozík
za osobní automobil.
U větších odběrů jsme schopni zajistit dopravu.
DŘEVO dodáváme v 1 PRMS (je to jeden metr sypaného dřeva na prostor s
rozměry 1 x 1 x 1 m)

Sazba za jednu hodinu práce:
traktor, malotraktor		
500,práce s motorovou pilou
200,práce s křovinořezem		
200,práce s travní sekačkou
250,ruční práce			
150,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

zapůjčení stavební míchačky 100,- Kč za pracovní
den.
1. prosince 2010 byl zahájen provoz pedikúry,
manikúry a nehtové modeláže v budově
Obecního domu.
Nabízené služby:
Manikúra:
- klasická manikúra (manikurní lázeň s výživným
olejíčkem)
- P- Shine – japonská manikúra k „léčbě“
vlastní nehtové ploténky (pro nehty lámavé
či třepivé)
Nehtová modeláž:
- gelové nehty
- acrygelové nehty
Pedikúra:
- pedikúra mokrá
- parafinové zábaly
- modeláž a lakování nehtů
- depilace
Líčení:
- líčení (slavnostní, svatební) luxusní kosmetikou
Mary Kay
Provozní doba dle objednání. Pedikúru provádíme
i doma u zákazníka! Na uvedené služby je možno
zakoupit dárkový poukaz (např. k narozeninám,
k výročí svatby atd.)
Objednávky na telefonním čísle 776 693 379 nebo
e-mailu: leona.bartonova@seznam.cz
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž
Leona Bartoňová
IČO: 87365201

CENA = 900,-Kč s DPH za 1 PRMS
DŘEVO ŠIGUT s.r.o., Mořkov
tel. : 603 743 579, 603 984 330
www.drevosigut.cz
Dále prodáváme smrkové obkladové a podlahové palubky, OSB desky a suché stolařské řezivo.

MASÁŽE - KOSMETIKA
Obecní dům Hodslavice
Jarmila Kudělková
tel.: 777 905 737
provozní doba
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

12
8
12
12
8

-

18
14
18
18
14

masáže
masáže
masáže
kosmetika
kosmetika

provozní doba je orientační, na objednání
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich občanů v prosinci 2010:
50 let Milan Plešek
Jana Čípová
55 let Jan David
60 let Anna Bartušková
Stanislav Březina
65 let Anežka Kramolišová
Ladislav Číp
70 let Ingeborg Plešková
Břetislav Lipový
75 let Marie Kramolišová
80 let Jiří Rýdl
85 let Josef Mička
50. výročí uzavření manželství František a
Jarmila Prouskovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
Narození :
V listopadu se narodila Helenka Zámečníková.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a
přejeme mu mnoho úspěchů v nastávajícím
životě.
Zemřel slavný vnuk zakladatele hodslavské
školy
Jeho nejznámější filmy čerpaly inspiraci z Beskyd,
z krajiny, která obklopuje Hodslavice. Před více než
měsícem zemřel scénárista Jiří
Křižan, vnuk Jana Křižana, člověka, který se zřejmě nejvíce
zasloužil o vybudování Základní
školy Františka Palackého.
Právě Jan Křižan, vlastenec,
bohatý továrník a majitel parní pily z Valašského Meziříčí, dal
v polovině dvacátých let hlavní impuls (a peněžitý dar) k výstavbě dnešní školy, která byla
otevřena v létě roku 1932.
Sám Jiří Křižan (1941 - 2010)
se zapsal do dějin českého a československého filmu zejména scénáři k filmům z valašsko-beskydského prostředí. V silném příběhu Tichá bolest (1990) s
Rudolfem Hrušínským, Vítězslavem Jandákem nebo
Pavlem Zedníčkem (Smrtibráchou) v jednotlivých rolích popsal osud mladého muže z valašské dědiny, je-

TICHÁ BOLEST - ve filmu scénáristy Jiřího Křižana si
zahráli i Vítězslav Jandák a Ivan Jiřík.

muž režim v padesátých letech odsoudil otce k trestu
smrti a který jako třídní nepřítel narukoval k Pomocným technickým praporům (PTP). Křižan zde z velké
části zachytil svůj vlastní osud neboť i jeho otec (syn
továrníka Křižana) byl ve stejném období popraven.
Jiří Křižan byl v roce 1958 z politických důvodů vyloučen z gymnázia. Pracoval pak jako havíř, a v
řadě různých dělnických profesí, v období “pražského
jara” byl novinářem. V letech 1964-1968 vystudoval
scénáristiku a dramaturgii na pražské FAMU.
Křižan napsal i scénář k filmu Je třeba zabít
sekala (oceněn deseti Českými lvy) či ke snímku režiséra Františka Vláčila Stíny horkého léta (drama
z poválečných Beskyd a vítězný film z MFF Karlovy
Vary). V osmdesátých letech odmítl převzít z důvodů okolnosti smrti svého otce Státní cenu Klementa
Gottwalda za scénář k filmu Signum laudis. Po roce
1989 se scénárista stal na čas poradcem prezidenta
Václava Havla. Od roku 1997 žil Jiří Křižan v Brankách
u Valašského Meziříčí, kde se staral o lesy navrácené
v restituci, choval koně a pálil slivovicu.
Petr Býma
Příspěvky do Hodslavského zpravodaje
Nově upravený Hodslavský zpravodaj, kterým právě
listujete, by měl obsahovat co nejzajímavější a nejpestřejší informace o dění - ať už přímo či nepřímo spjaté s Hodslavicemi. Proto by bylo dobře, kdyby se
na jeho obsahu podílela i rozmanitá skladba autorů:
vás, Hodslavjanů.
Můžete přispívat nepravidelně nebo se přímo zapojit do činnosti širší redakční rady. Můžete psát o sportu, o dění v obci, o historii atd. Můžete donést zajímavou fotografii. Příspěvky lze prozatím posílat na adresu ouhodslavice@telecom.cz nebo donést na obecní
úřad. Uzávěrka lednového čísla je 28. prosince, každé další číslo bude mít poslední termín pro odevzdání příspěvků vždy ve 25. den před obdobím vydání
(např. pro březnové vydání v roce 2011 to bude 25.
února). Děkujeme.
Petr Býma, zastupitel
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