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Rok 2011 je pro naši obec jubilejní. Hodslavjané letos 
oslaví 600 let, které uplynuly od první písemné zmín-

ky o Hodslavicích v roce 1411. U této příležitosti si stručně 
připomeňme založení naší obce a kulturní památky, který-
mi se Hodslavice mohou pyšnit.

I když jsou nám známy písemné doklady až od počátku 
15. století, ves byla založena mnohem dříve. Utvářela se 
podle vzoru nově vznikajících a hospodářsky pokročilejších 
sídelních typů, které k nám zaváděla německá kolonizace 
ve 13. a 14. století. První osadníci Hodslavic byli však od 
počátku Čechové, jak ukazují jména obyvatel doložená již 
od počátku 16. století, i samotný název obce, který bývá 
odvozován od jména lokátora Hodislava. Původně však 
stály na dnešním katastru obce dvě vsi, jižněji vlastní Hod-
slavice, severněji směrem k Bludovicím Rohlina. Obě obce 
však pojí stejné osudy. Patřily ke starojickému a poté k no-
vojičínsko-štramberskému panství. V jednu obec splynuly 
pravděpodobně během třicetileté války v 1. polovině 17. 
století.
Naši předkové nám za uplynulá staletí zanechali bohaté 

dědictví. V Hodslavicích se nachází devět nemovitých kul-
turních památek. Všechny tyto poklady, až na jednu výjim-

ku, kterou je větrný mlýn, leží v samotném středu obce.
Kulturní život obyvatel v minulosti ovlivňovalo především 

náboženství. V Hodslavicích tomu bylo stejně, víra byla 
v životě našich předků důležitá. Svědčí o tom tři kostely, 
které tvoří dominanty obce.
Nejstarší památkou lidového stavitelství je dřevěný kos-

telík z roku 1551, v němž se konaly až do roku 1624 čes-
kobratrské bohoslužby. Později byl kostelík zasvěcen sv. 
Ondřeji a patří dodnes katolické církvi. Kostelík je v jádru 
ještě pozdně gotický, roubený jednolodní objekt s barok-
ní přístavbou interiéru. Na barokním oltáři s nástavcem je 
umístěna kopie hodslavské Madony z 2. desetiletí 15. sto-
letí.
Nový toleranční evangelický kostel byl postaven roku 

1818. Jedná se o klasicistní jednolodní stavbu. Věž kostela 
byla přistavěna až ve 2. pol. 19. století. V polovině 20. sto-
letí proběhly v kostele renovace, které poněkud pozměnily 
původní klasicistně - empírový charakter stavby. Evangelic-
ká stará škola vedle kostela je rovněž kulturní památka. Je 
to ukázka vzácně dochované vesnické školy z roku 1845. 
Škola měla jednu světnici, která pojímala až 160 dětí, a byt 
pro učitele.

Už před 600 lety se o Hodslavicích psalo...

Mgr. Eva Sulovská
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Výraznou krajinnou dominantu Hodslavic tvoří katolický 
kostel zasvěcen nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Byl postaven 
roku 1906 v novorománském slohu podle vzoru slavného 
„Sacre Coeur“ v  Paříži.
Nejvýznamnější památkou v obci - národní kulturní pa-

mátkou - je rodný domek a socha našeho velkého rodáka 
Františka Palackého. Dům postavil v roce 1796 otec na-
šeho historika, krejčí, venkovský písmák a obchodník Jiří 
Palacký jako tehdy novou evangelickou školu, která zde 
byla umístěna do roku 1829. Před domkem na našem „pla-
cu“ stojí nadživotní bronzová socha Františka Palackého. 
Socha je dílem akademického sochaře Vladimíra Navrátila. 
Byla odhalena u příležitosti 170. výročí narození Fr. Palac-
kého roku 1968.
S rodným domkem Fr. Palackého sousedí další kulturní 

památka - tzv. Pilečkův dům  postavený roku 1838. Dům 
je příkladem zděné pololidové architektury ovlivněné pozd-
ním klasicismem. V domě bydlela rodina evangelického fa-
ráře Jana Pilečky.
Mezi kulturní památky, které tvoří centrum obce, patří 

také fojtství a dřevěná roubená stodola z tesaných trámů 
položených na kamenné podezdívce. Pozoruhodný středo-
věký typ půdorysu vznikl pod vlivem někdejších proutě-
ných staveb, které z konstrukčních důvodů musely utvářet 
závěr strany v tupém úhlu. Místní pověst o stodole říká, že 
byla postavena po bitvě na Bílé hoře jako tajná modlitebna 
evangelíků. Ve skutečnost patřila stodola fojtskému rodu, 
ze kterého pocházel Fr. Palacký. Ve stodole se ukládalo 
obilí a suchý jetel. Pro uskladnění slámy sloužily tři přísto-
důlky, zvané brstvy.

Pozoruhodnou kulturní památkou je také již zmíněný vě-
trný mlýn holandského typu z roku 1864, situovaný na jed-
nom ze severozápadních kopců nad obcí.  Mlýn byl užíván 
do konce 1. třetiny 20. století. Nyní je spravován soukro-
mými majiteli.
 Přeji nám i našim potomkům, abychom se k to-

muto dědictví chovali odpovědně a dařilo se nám ho citlivě 
uchovávat i pro další generace.

Zastupitelstvo obce :
I.   S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková, Petr 

Hub, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu: Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Pavel Horák, Ing. Milan Váhala,
d) na základě ustanovení § 84 odst. 2) písm. e) a p) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů:
1. spolupráci s obcemi Nový Jičín, Životice u Nového Jičí-

na, Mořkov, Hodslavice a Hostašovice formou dobrovolné-
ho svazku obcí,
2. založení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek 

obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice,
3. uzavření zakladatelské smlouvy o vytvoření dobrovol-

ného svazku obcí s názvem „Svazek obcí Cyklostezka Nový 
Jičín – Hostašovice“, ve znění návrhu předloženého pro-
střednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
4. schvaluje stanovy dobrovolného Svazku obcí Cyklos-

tezka Nový Jičín – Hostašovice, ve znění návrhu předlože-
ného prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu 
se změnou v Článku VI. – Hospodaření Svazku, odst. 1. 
takto:“ Svazek je samostatnou účetní jednotkou a řídí se 
platným zákonem o účetnictví. Za účetnictví Svazku odpo-
vídá předseda rady Svazku. Rada svazku je oprávněna za-
dat vedení účetnictví na náklady Svazku odborně způsobilé 
fyzické nebo právnické osobě.“,
e) rozpočet na rok 2011: příjmy 13 526 000 Kč, výdaje 

18 062 000 Kč, financování 4 536 000 Kč,
f) rozpočtový výhled na rok 2012 až 2015,
g) variantu č. II. odměn neuvolněným zastupitelům 

s účinností od 1.12.2010 formou úhrady čtvrtletně – viz. 
příloha,
h) doplnění pravidel používání peněžních prostředků 

z Kulturního fondu Františka Palackého v odstavci 3. „Fond 
bude používán na financování těchto účelů:“ o bod „f) na 
obnovu kulturních památek v obci Hodslavice“,
i) doplnění odstavce 4. Kulturního fondu Františka Pa-

lackého o větu „O čerpání peněžních částek z Kulturního 
fondu Františka Palackého rozhoduje zastupitelstvo obce“,
j) projednání podmínek o poskytnutí daru Římskokatolic-

ké farnosti Hodslavice na revitalizaci dřevěného kostela sv. 
Ondřeje na příštím zasedání zastupitelstva obce.
II.   Z a m í t á 
 žádost paní ing. Aleny Fuňakové, Hodslavice čp. 312, 

o odkup části obecního pozemku parc. č. 1795/1 v k.ú. 
Hodslavice.
III.   P o v ě ř u j e
a) radu obce Hodslavice schválením zadávací dokumen-

tace k veřejné zakázce projektu „Protipovodňová opatření 
obcí Novojičínska“,
b) starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou podpisem za-

kladatelské smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
s názvem „Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašo-
vice“,
c) MVDr. Jiřího Křižana, člena rady obce, zastupováním 

USNESENÍ
ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného

dne 17.2.2011

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Srdečně děkujeme novým dárcům – p. Ing. M.Ježkové 
a dalším za jejich štědrost. 
Dary můžete dále zasílat na účet obce: 
165703319/0800, s variabilním symbolem: 3319000XXX  
- kde za XXX dosadíte vaše číslo popisné, nebo složit do 
pokladny přímo na obecním úřadu. Na požádání Vám vy-
stavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a obětavost.

Poděkování za dary na obnovu kulturních 
památek v obci.

OÚ Hodslavice
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I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) úhradu členského příspěvku obce ve Spol-

ku pro obnovu venkova ČR, Bělotín ve výši 
1500 Kč,
b) proplacení cestovních náhrad účastníkům seminá-

ře „Rovné příležitosti“ (KOŠ – komunitní škola), který se 
uskuteční 17. a 18. 2. 2011 v Bartošovicích,
c) zadání provedení stavebních oprav na ZŠ a MŠ Fr. P. 

Hodslavice – učebna cizích jazyků nejvýhodnější nabídce - 
firmě Petr Bartončík.
II. Rada obce   p o v ě ř u j e   a   u k l á d á
a) starostce obce podepsat smlouvu s firmou ing. Vla-

dislav Ludík, Tylovice 2027, Rožnov p. R. o užívání části 
stavby (vodojem, zařízení – internet),
b) starostce obce podepsat smlouvu o nájmu nebytových 

prostor v čp. 4 s Charitou Hodslavice,
c) starostce obce dopracovat předložený návrh smluvní-

ho vztahu T.J. Sokol Hodslavice po právní konzultaci a za-
slat T.J. Sokol Hodslavice (poté ke schválení na radu obce 
č. 6  8. 3. 2011),
d) starostce obce zjistit alternativy zkrá-

cení uzavření Mateřské školy v Hodslavicích 
(předložena žádost o souhlas s uzavřením MŠ od 1.7. do 
12.8.2011),
e) starostce obce přizvat na zasedání rady obce č. 6 p. 

Zdenka Pleška k podání informací o průběhu sanačních 
prací na budově čp. 161,
f) místostarostovi řešit žádost Klubu důchodců Hodslavi-

ce o zhotovení samostatného topného okruhu v místnosti 
klubu v č. 161,
g) starostce obce vypsat výběrové řízení na zpracování 

dokumentů BOZP a PO pro Obec Hodslavice,
h) místostarostovi zaslat výzvu k opravě místní komuni-

kace 35c „Na Křik“ firmě Lesy ČR s.p., kterou poškodili 
opravou „Křižanova potoka“.
III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady obce č. 4,

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 5. zasedání rady obce konané dne 8.2.2011

na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

obce Hodslavice v radě Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín 
– Hostašovice,
d) radu obce Hodslavice uskutečněním prodeje bytu č. 8 

v čp. 442 formou výběrového řízení, minimální nabídková 
cena 600 000,-Kč s tím, že na 6. zasedání rady obce budou 
stanoveny podmínky výběrového řízení a na 7. zasedání 
rady obce se uskuteční samotné výběrové řízení na prodej 
bytu č. 8 v čp. 442 za přítomnosti zástupců všech stran.
IV.   N a v r h u j e
a) pana Pavla Horáka jako kandidáta do revizní komise 

Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
V.   B e r e    n a   v ě d o m í
a) informaci o přípravě projektu „Cyklostezka Nový Jičín 

– Hostašovice“ ve znění předloženém prostřednictvím dů-
vodové zprávy,
b) kontrolu usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce,
c) usnesení rady obce č. 3, 4, 5,
d) plnění rozpočtu 1 – 12/2010. 

b) rozšíření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou o po-
jištění Společenského domu čp. 4,
c) že se nikdo nedostavil k předložení nabídky – obálková 

metoda na prodej bytu č. 8 v domě čp. 442 v Hodslavicích 
a navrhuje zastupitelstvu obce zvážit dvě varianty:
- snížení ceny bytu,
- pronájem bytu,
d) žádost manželů Renaty a Zdeňka Koulových, Hodslavi-

ce čp. 148 a Antonína Nohýla, Hostivice u Prahy, Prunarova 
2391, o změnu územního plánu a postupuje ji odboru 
územního plánování Městského úřadu Nový Jičín,
e) výsledky provedené dechové zkoušky u zaměstnanců 

obecního úřadu.

Únor byl ve znamení projektů a nového rozpočtu obce. 
Realizace projektu „Protipovodňová opatření...“ je za dveř-
mi a provedli jsme první kroky v projektu budování cyk-
lostezky, když zastupitelé odsouhlasili účast Hodslavic ve 
„Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice“ viz. 
usnesení ze 3.zasedání ZO výše. Zastupitelé také schválili 
rozpočet na tento rok a radost nám udělala zpráva o při-
dělení dotace na výsadbu aleje „Na Kůtě“.  V úsilí získat 
další dotace pokračujeme a možná se také podaří realizo-
vat vznik ovocného sadu s tradičními odrůdami u ZŠ a na 
Záhumení. 
1.2. Starostka, místostarosta a předsedové výborů fi-

nančního a kontrolního absolvovali školení pro nové zastu-
pitele na krajském úřadě. Poté proběhlo jednání o odkup 
části pozemku pro plánované parkoviště za evangelickým 
hřbitovem s vlastníkem parcely p. Hromádkou.
4. - 8.2. Dojednávání podmínek: v nájemní smlouvě na 

nebyt. prostory v kulturním domě – s jedinným zájemcem, 
Charitou Hodslavice; smlouvy o užívání částí budovy (Vo-
dojemu) pro internet.vysílání s firmou Ing. Vladislav Ludík. 
Podpis smlouvy s firmou Network24 s.r.o. o užívání částí 
budovy (Vodojemu) pro zařízení internet.vysílání. Jednání 
místostarosty s firmou AVE odpady o nabídce jejich služeb.
8.2. Odpoledne proběhlo 5.zasedání rady obce (viz. usne-

sení výše). Hlavním bodem bylo otevírání obálek s nabíd-
kami na prodej bytu č.8/č.p. 442 za účasti zástupců všech 
stran zastoupených v zastupitelstvu obce. Žádný zájemce 
se však bohužel nedostavil. 
9.2. Jednání starostky se starostou Štramberka – dotace, 

zkušenosti s investory.
10.2. Setkání starostů spádových obcí NJ s vedením Měs-

ta Nový Jičín – informace odborů sociálních věcí, školské-
ho, informatiky, živ.prostředí, organizačního aj.  za účasti 
starostky. Splacení první částky 1,5 mil.Kč Charitě za Kul-
turní dům. Provedena instalace těsnění do oken v kancelá-
řích a knihovně budovy obecního úřadu. Ve večerních hodi-
nách provedena za účasti místostarosty kontrola veřejného 
osvětlení s p. Vlastimilem Zelenkou majitelem firmy zajiš-
ťující pro naši obec údržbu osvětlení a sepsány návrhy na 
odstranění nedostatků.
14. – 18.2. Práce na úpravě prostranství před ZŠ, školní 

zahrady a malování ve škole pracovníky obce – v době jar-
ních prázdnin. Nepostradatelnou ruku k dílu přiložil i mís-
tostarosta.
14.2. Jednání starostky o změnách projektu Protipovod-

ňová opatření s projekt. manažerem OÚ Šenov.
15.2. Starostka se zúčastnila semináře v NJ k EU dota-

cím v komunitární a vzdělávací oblasti, pořádaným KÚ MSK 
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Poplatek za odpad

OÚ Hodslavice

Poplatek za svoz pevného domovního odpadu se platí do 
konce měsíce března 2011 a dle zákona o odpadech je 
povinna jej zaplatit každá fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt. Poplatek pro rok 2011 je 450 Kč na oso-
bu za rok. Od měsíce dubna budou platit nové štítky na po-
pelnice. Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze 
v pondělí nebo ve středu od 800 – 1100, 1300 -1700 hodin, 
popř. zaslat na účet obecního úřadu 1765703319/0800 
pod variabilním symbolem 1337000xxx, do posledních ko-
lonek místo xxx vepsat č. popisné svého domu, např. 020, 
381.
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 lze uplatnit osvo-

bození nebo úlevu (nesčítá se), a to:
* osvobození - mohou uplatnit: fyzické osoby, které se 

dlouhodobě zdržují mimo území ČR, fyzické osoby s úřední 
adresou, fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 
a fyzické osoby pobývající prokazatelně zdelší dobu než 
6měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče.
* úlevu - mohou uplatnit fyzické osoby – studenti bydlí-

cí na kolejích, popř. v soukromí ve výši o 100 Kč a rodi-
ny s více než 2 nezaopatřenými dětmi ve výši o 100,- Kč 
na poplatníka.
Žádost   o   o s v o b o z e n í   n e b o   o   ú l e v u   od po-

platku je občan povinen podat na Obecní úřad Hodslavice 
do 31. 3. 2011. Termín je závazný dle obecně závazné 
vyhlášky a později podaným žádostem nelze vyhovět!
Žádost si občan může napsat sám volnou formou.

Poplatek za psa

Do konce března 2011 lze platit i poplatek za psa, 
který činí 150 Kč za jednoho psa na rok. Poplatek lze 
zaplatit na pokladně obecního úřadu, popř. zaslat na účet 
OÚ pod variabilním symbolem 1341000xxx (místo xxx se 
zapíše číslo popisné, např. 123, nebo 012). 

Odpady, odpady, odpady ...

Martin Repta, místostarosta

Problematika, která jistě trápí všechny obce a města - 
naši obec nevyjímaje- jsou odpady. Jejich produkce rok 
od roku stoupá, a tím stoupá i finanční zatížení obecního 
rozpočtu v nákladech na odstraňování. V roce 2010 vydala 
obec ze svého rozpočtu částku 1 046 703,-Kč na náklady 
odpadového hospodářství a lze předpokládat, že vlivem 
růstu cen (náklady na uložení na skládku apod.) bude v le-
tošním roce částka dále stoupat. 
Cílem vedení obce je tomuto trendu zabránit, čehož lze 

dosáhnout několika kroky i za pomoci Vás občanů. Předně 
se chystáme ve spolupráci s finančním výborem revidovat 
celý systém sběru a odvozu komunálního odpadu, popří-
padě provést výběrové řízení mezi dodavateli, kteří tuto 
službu nabízí s jasně definovanými podmínkami obce. 
Oblast, kterou může pozitivně ovlivnit každý z nás, je 

sběr tříděného odpadu. Za tuto komoditu dostává obec za-
placeno od společností  Ekokom a.s., mimo jiné v závislosti 
na přepočtu množství vytříděného  odpadu na počet oby-
vatel v naší obci. Příjmy za tříděný odpad činily v loňském 
roce pro naši obec 112 778,- Kč, což činí průměr na jed-
noho obyvatele obce 66,- Kč. Pro srovnání v obci Veřovice 
to byla za loňský rok částka téměř dvojnásobná, 115,-Kč 
na občana. Je tedy co zlepšovat a každý z nás může tyto 
příjmy důsledným tříděním odpadů ovlivnit. 

V současné době zvažuje-
me možnost zavedení sběru 
nápojových kartonů a taktéž 
jsme požádali společnost  Eko-
kom  o zapůjčení nádob na 
plasty, sklo a papír, které bu-
dou umístěny u základní školy. 
V možnostech obce je nárok na 
uplatnění  odměny za odevzda-
ný železný šrot do sběrny ob-
čanem naší obce, pokud před-

loží výkupní  lístek. Proto Vás prosím o předání výkupního 
lístku za odevzdaný železný šrot na obecní úřad k možnosti 
uplatnění bonusu pro naši obec. Děkujeme. 
Stejně jako v uplynulých letech bude proveden v měsíci 

dubnu 2011 svoz velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du. Je proto zarážející, že v posledních týdnech se na něko-
lika lokalitách na katastru obce objevily nové černé skládky 
(pneumatiky, linoleum, staré elektrospotřebiče, domovní 
odpad apod.), které museli likvidovat pracovníci technické 
správy obce. Je opravdu pro někoho tak neodkladné zbavit 
se odpadu na úkor životního prostředí a zhyzdit tak okolní 
přírodu, když ví, že jarní svoz je za dveřmi ???
Součástí problematiky likvidace odpadů je i odvoz bio-

odpadu, který pro nás zajišťuje společnost Asompo. Obec 
má od této společnosti pronajato 25 ks 750 l nádob roz-
místěných od jara do podzimu na stanovištích po celé obci. 
Náklady na likvidaci bioodpadu činily v naší obci za rok 
2010 částku 93 820,-Kč. Jednou z alternativ řešení tohoto 
sběru, která je v současnosti  ve stádiu úvah, je provozo-
vání vlastní skládky na bioodpad. Momentálně zjišťujeme 
zákonné podmínky této problematiky. O všech záměrech, 
návrzích a jednáních,  které se týkají problematiky odpadů, 
Vás budeme na stránkách zpravodaje informovat a věříme, 
že společným úsilím snížíme nejen naše výdaje na likvidaci 
odpadů, ale hlavně uchráníme naši krásnou přírodu a zlep-
šíme životní prostředí hlavně pro naše děti. 

za účasti hejtmana kraje.
17.-18.2. Proběhl seminář k projektu budování komunitní 

školy v obci, na zámku v Bartošovicích za účasti zástupců 
obce, ZŠ, komise pro kulturu, vzdělávání a sport a zástup-
ců z řad OSVČ.
17.2. 3.zasedání ZO (viz. usnesení výše) se uskutečnilo 

za účasti radních Města Nový Jičín, starostů okolních obcí 
a dalších, na projednávaných projektech zainteresovaných 
účastníků.
21.2. Starostka se zúčastnila krajského setkání starostů 

v Ostravě – organizovaného Svazem měst a obcí ČR (jsme 
členy sdružení) – projednávání rušení pošt v obcích, změ-
ny financování obcí, dotační politika aj.  Odpoledne byla 
podána žádost o vytvoření dvou prac. míst na veřejně pro-
spěšné práce pro obec na ÚP v N.Jičíně.
22.2. Ve škole proběhla schůzka k otevření 3.třídy MŠ, 

viz. článek dále. 
28.2. Zpracován projekt výsadby obecního sadu starých 

ovocných odrůd v lokalitě na Záhumení. Podepsána part-
nerská smlouva zástupců spolků a organizací o účasti na 
realizaci této akce. ( zastoupeny: základní škola, Sbor dob-
rovolných hasičů, Klub českých turistů, myslivecké sdruže-
ní, Český svaz chovatelů, klub důchodců, TJ Sokol a obec 
Hodslavice.)

OÚ Hodslavice
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Jsem „holka“ z města. Bydlela jsem 
na sídlišti, kde z 6 000 obyvatel měla 
téměř polovina psa. Hafana, pejska, 
šampióna, „kapesního“ přímo do kapsy, 
prostě miláčka. Byly dvě skupiny majite-
lů. Ti, kteří platili poplatek za psa a při 
venčení uklízeli. A ti druzí, kterým to bylo 

jedno. Ty druhé, velkorysé, poněkud převychovala měst-
ská policie pokutami. A tak začalo být samozřejmostí vo-
dítko, košík a povinností čip. I tak ale 2x měsíčně vyjížděl 
městský vysavač a uklízel výkaly z trávníků i chodníků. 
Snažili se všichni a čistotných majitelů přibývalo. 
     Před půl rokem jsme se přistěhovali do Hodslavic. Už 

to není ta dědinka, kterou jsem znala z prázdnin u babičky. 
Za těch 60 let se změnila. Změnily se domy, někdy k lep-
šímu, obchody a služby, možná k horšímu, změnili se lidé 
a jejich vztahy sousedské i nesousedské. Co zůstalo, je 
z každého domu alespoň jeden pes. V kotcích, na řetězu, 
volně pobíhající v oplocené zahradě a ti naprosto volně 
pobíhající. 
     Měli jsme a máme pejska. Vím, co to obnáší. Vždyc-

ky nás vítá, rád nás vidí, přitulí se, pomazlí. Je to radost. 
Ale i povinnost, ta naše, k živému tvoru, ne k věci, kterou 
prostě odložíte. Očkování, léčení, krmení a samozřejmě 
venčení. 

Pán a jeho pes

Mgr. Marcela Tomečková

Sbírka použitého ošacení

OÚ Hodslavice

Obec Hodslavice 
a Občanské sdružení Diakonie Broumov

(nezisková organizace, která poskytuje sociální služby 
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc soci-
álně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)

 VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše ne-

poškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-

tem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
v pátek 25.3. v době 1500 - 1900 hodin a
v sobotu 26.3. v době 900 - 1200 hodin.
v Kulturním domě v Hodslavicích – v předsálí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

     Ve městě jsme po svém miláčkovi vždy uklízeli a nic 
se nezměnilo ani tady, v přírodě. Říká se, že lidí na vesnici 
dbají na své zahrádky, na dvorky. O to víc je šokující, že 
stejným lidem nevadí, že mají před dveřmi, před brankami, 
na chodníku zbytky Pedigree, Bona a Prospeska či jiných 
psích dobytek v teď už nevábném stavu. A určitě jste už 
zjistili, že ani vůně neodpovídá Channelu č. 5.
     Zkuste se projít po Záhumení až za školu a přesvědčíte 

se, že je to vycházková cesta pro lidi i psy. Balení mikro-
tenových sáčků asi 50 ks stojí plus mínus 8 Kč. Vždy mám 
alespoň dva v kapse. Myslím, že majitel popelnice nebude 
nic namítat proti vhození jednoho sáčku do jeho popelni-
ce. Raději jeden sáček v popelnici než nevalná hromádka 
před ní. 
     Někdy se mi zdá, že někteří„páníčkové“ nechtějí vě-

dět, kde jejich pes běhá. Plot je zprava, únik zleva. Žádný 
problém. Ale co ty naše keře a růže?! Nevadím nám, že 
po návštěvách uklízíme a sbíráme.
Ale proč to nevadí majitelům?
     Jsem „holka“ z města. Sice ta nejhorší kombinace, 

podle některých, ženská a důchodkyně k tomu. I ve svém 
věku se neustále učím a divím. Přece i tady jsou rodiče 
s dětmi, chodí s nimi na procházky a děti občas upadnou. 
A někdy do hromádky. 
A uvědomují si majitelé psů, že nejvíce infekce se získává 

očmucháváním, olizováním a z doteku psích výkalů?
     Mám ráda psy. Toho našeho obzvlášť, protože pro nás 

je ten nejlepší. Když vidím volně pobíhajícího psa, vezmu 
těch našich 6 kg na ruce. Člověk nikdy neví. Nemám ráda, 
když za mnou běží pes, páníček je v nedohlednu nebo 
velkoryse volá, že ten jeho nic neudělá. Prostě nevěřím. 
Ze zkušenosti.
     Pes je radost i starost. Ale to, jak se chová, je věcí 

majitele. Mít vodítko, sáček v kapse, popř. zabezpečenou 
zahradu je snazší a jednodušší než by se mohlo zdát. 
     A ne nadarmo se říká – Jaký pán, takový pes!

Něco vážného pro zasmání

František Prousek

   Tento příběh je určen všem přehnaně pořádkumilov-
ným ženám a plně potvrzuje jedno lidové rčení, že „nic se 
nemá přehánět“.
   Představím vám hlavní hrdinku následujícího příběhu. 

Pojmenujeme ji Apolenka, je to žena zralého věku, středo-
školského vzdělání, majitelka překrásně zařízeného bytu, 
středně silná kuřačka a milovnice nalakovaných nehtů. 
Všechny tyto ukazatele úzce souvisí s příběhem.
   Apolenka, kdykoliv vstoupila do svého bytečku, vždy 

našla nějakou závadu, kterou musela okamžitě odstranit. 
Zhruba před půl rokem, při vstupu do bytu, zaregistrovala 
– prý – nerovnost v uložení garnyže nad oknem. Přistavila 
si taburet a chtěla tento nedostatek napravit. A v tomto 
okamžiku se spustil vodopád událostí. Ztratila rovnováhu, 
ve snaze se zachránit chytila se záclony, to ovšem ne-
pomohlo a tak při pádu strhla se záclonou i garnyž. Ta 
při pádu stačila vysklít okenní tabuli. Nešťastná Apolenka 
dokončila pád, ale nikoliv na podlahu pokoje, ale na kera-
mickou mísu, ve které navíc trůnil překrásný kaktus. Jeli-
kož Apolenka není žádné chrastítko, povolila nejen mísa, 
ale byl zdevastován i kaktus. A protože byl vybaven docela 
kvalitními bodlinami, utrpělo dobře vyvinuté Apolenčino 
pozadí značnou újmu.
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Jaká může být třetí třída v MŠ ???

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

K tomu se pokusili dopracovat v úterý dne 22.2.2011 
v aule ZŠ Hodslavice účastníci schůzky rodičů předškoláč-
ků spolu se zástupci školky, školy, obce a za účasti paní 
Zuzany Kojetínské, která nám všem představila  možnost 
alternativy k zamýšlenému otevření 3. klasické třídy MŠ, 
a to otevření česko-anglické třídy, popsala moderní výu-
kové metody, které respektují potřeby předškolních dětí, 
vybavení třídy atraktivními hračkami a multifunkčním hra-
cím nábytkem a ozřejmila finanční a organizační stránku 
této alternativy.
Po následující diskuzi o užitečnosti a efektivnos-

ti výuky angličtiny v ranném věku, o finanční stránce 
této alternativní třídy, o možné návaznosti výuky an-
gličtiny na ZŠ už od 1.třídy (měla by  začít v násle-
dujícím školním roce) jsme dospěli k těmto zjištěním: 
- ze strany rodičů je zájem o rozšíření výuky angličtiny 
v MŠ bez velké finanční zátěže 
- není potřebný počet zájemců z řad hodslavských rodičů 

k naplnění alternativní 3. třídy a tudíž jejím otevřením by 
nebyl vyřešen převis poptávky po umístění dětí ve stávají-
cích standardních třídách MŠ
- jsou rodiče, kteří nechtějí žádnou výuku angličtiny 

pro své děti.

Z těchto závěrů vyplývá následující řešení: 
- pokusit se pro 3 třídu MŠ zajistit přijetí učitelky s jazy-

kovou výbavou
- upravit organizaci tříd a program výuky v MŠ tak, aby 

byla uspokojena většina rodičů, jak z pohledu výuky ang-
ličtiny, tak i rozvoje jiných aktivit (výtvarných, hudebních 
apod.) 
Věřím, že se nám společně podaří přizpůsobit školku k co 

největší spokojenosti rodičů, ale hlavně k radosti a užiteč-
nosti pro naše nejmenší.
Proto prosím všechny rodiče, kteří přijdou 5.5 2011 s dět-

mi k zápisu do MŠ i rodiče stávajících žáčků, aby své poža-
davky uvedli do dotazníku, který ve školce obdrží. Potřebu-
jeme znát Vaše stanoviska a Vaše přání !
Děkuji všem za účast na schůzce a za jejich názory a tě-

ším se na další společná setkání.

Vedoucí učitelka MŠ Hodslavice stanovuje po dohodě se 
zřizovatelem termín k podání žádostí o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání na den 5.5.2011 v budově MŠ. Tiskopi-

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka

Informace pro včelaře

Rudolf Jedlitschka, předseda ZO Českého svazu včelařů o.s. 

Výbor Základní organizace Hodslavice 
Českého svazu včelařů o.s. upozorňuje 
své členy i nečleny, kteří by chtěli využit 
dotačního programu na podporu včelař-
ství, což je program jak pro stávající vče-
laře, tak i pro začínajícím včelaře. Termín 
podání žádosti je od 16. 5.2011 do 15. 7. 
2011 na Odbor životního prostředí a ze-

mědělství  Moravskoslezského kraje. Podrobnější informace 
získáte na internetových stránkách: http://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz/dot_182.html nebo dotazem na e-
mail: janabezdekova@kr-moravskoslesky.cz, nebo osobně 
návštěvou předsedy základní organizace.
   Zároveň můžete navštívit naše nové internetové strán-

ky, kde se dozvíte vše potřebné o naší včelařské organiza-
ci. Najdete je na internetové adrese: www.csvzohodslavi-
ce.unas.cz.

   Tímto okamžikem končí první část tohoto příběhu. Ta 
druhá měla následující děj. Fyzicky i psychicky nahlodaná 
Apolenka se chtěla nějakým způsobem uklidnit, a tak se 
v předsíni usadila do mohutného rodinného ušáku, zapálila 
si cigaretu, přibrala odlakovač a jala se upravovat své ruce. 
Dobře rozkouřenou cigaretu vložila na popelník, chviličku 
na ni ale zapomněla a cigareta skončila na koberci. Zápach 
pálící se textilie Apolenku vzpamatoval. Odložila odlakovač 
– pochopitelně na opěradlo ušáku – a jala se zachraňovat 
„mírně“ popálený koberec. Přitom zavadila o křeslo, ote-
vřená lahvička odlakovače se do něho převrhla a obsah 
začal blahodárně působit na textilii křesla, a to po celou 
dobu, kdy se Apolenka věnovala koberci. Poškozené křeslo 
zaregistrovala až úplně nakonec.
   Konečný účet narovnání garnyže tedy zněl: utržená 

garnyž – poškozená záclona – rozbité okno – rozlámaná 
keramika – zničený kaktus – propálený koberec – polep-
tané křeslo. K tomu ještě vyslechnutí odborné přednášky 
manžela na téma: „Kaktus a moje péče o něj.“ A to poza-
dí!!!
   Tento příběh se skutečně odehrál tak, jak jsem jej po-

psal. Žádné důkazy a svědectví ovšem poskytnout nemo-
hu, Apolenka by to nepřežila. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Sčítání lidu, domů a bytů je připraveno na březen 2011 
– rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Aktuální informace o plánovaném Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011 naleznete na letáčku, který každá domácnost 
obdrží, nebo na webových stránkách www.scitani.cz.
Stručný harmonogram akce:
Do 6.března - každá domácnost najde ve schránce le-

táček.
7. března - 25. března 2011 - Roznáška formulářů. 

Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Maji-
telé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST 
a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamži-

kem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují 
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

26. března - 14. dubna 2011 odevzdávání vyplněných 
sčítacích formulářů. Existují tři základní cesty:
- Internet (možno i na OÚ - v místní knihovně)
- Předání sčítacímu komisaři
- Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv 

poště 
20. dubna 2011 končí činnost call centra s bezplatnou 

linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace 
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 
777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email info@scitani.cz.
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aneb Ze starých pověstí českých. Divadelní hru zpracova-
lo naivní divadlo Liberec. Hra byla o sporech mezi Čechy 
a Lučany, které vyvrcholily závěrečnou bitvou, ve které zví-
tězili Češi. Představení bylo pojato ve vtipném a poučném 
stylu a všem se nám moc líbilo.

Ondřej Horák a Tomáš Frydrych, žáci 6. třídy

25. února
Proběhl svoz nasbíraných autolékárniček firmou Speed-

media. Ještě jednou děkujeme všem dárcům, s vaší pomo-
cí jsme nasbírali 87 autolékárniček, které žáci žákovského 
parlamentu roztřídili a přichystali na odvoz do Keni.
Byla podána projektová žádost Oranžová učebna Nadace 

ČEZ na modernizaci učebny fyziky a chemie.
28. února
Jako každý měsíc i v únoru vysílalo Rádio Školík, které si 

pro své spolužáky připravila 5. třída.

28. ledna
Tomáš Makovic, žák 5. třídy, se stal úspěšným řešitelem 

matematické Pythagoriády. V okresním kole obsadil 9. mís-
to.
1. února
Jan Kudělka, žák 9. třídy,  reprezentoval školu v okresním 

kole Dějepisné olympiády.
8. února
Žáci 5. - 9. třídy se zúčastnili v rámci projektu Plane-

ta Země 3000 vzdělávacího programu Česká republika – 
země známá, neznámá. Hledali společně s autory odpověď 
na otázku, jaké to srdce Evropy vlastně je. Podívali se na 
krásy naší přírody, sestoupili do pohádkového pekla (Pus-
té kostely), v pořadu nebyla opomenuta ani česká kultura 
a její tradice a v závěru zjistili, jak šikovní Češi jsou a jak 
vznikají naše tradiční produkty.

Žáci 1. - 4. třídy zahájili výuku plavání v rámci povinné 
tělesné výchovy.
Proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2011-2012. 

A už teď se můžeme těšit na 13 prvňáčků. 
22. února
Dva žáci naší školy se zúčastnili okresního kola Konverza-

ce v anglickém jazyce. V konkurenci městských škol jsme 
opět uspěli a blahopřejeme Adéle Hromádkové, žákyni 7. 
třídy, ke krásnému 3. místu! Zároveň děkujeme Radku Da-
vidovi za reprezentaci školy v této soutěži.
Proběhla schůzka rodičů, kteří byli informováni o mož-

nosti otevření třetí třídy MŠ s výukou angličtiny.
23. února
Žáci 6., 7. třídy zhlédli divadelní představení Neklan.cz 

Záchranně-branný plavecký výcvik 1.
(5. - 6. třída ZŠ)

Mgr. Alena Kulíšková, učitelka tělesné výchovy

Již v minulém vydání Hodslavského zpravodaje jste byli 
informováni o zahájení záchranně branného plaveckého 
výcviku žáků 5. a 6. třídy. V letošním roce byl po dohodě 
s vedením Plavecké školy Laguna poprvé tento výcvik spo-
lufinancován z prostředků obecního úřadu.  

Žáci se pod vedením zkušených učitelů plavání ve třech 
lekcích učili základním informacím nutným pro záchranu, 

Zprávičky ze školy

Mgr. Hana Horáková

sy k zápisu si můžete vyzvednout během měsíce března 
a dubna v MŠ.
Pokud bude dostatečný zájem rodičů o předškolní vzdě-

lávání, bude se v MŠ otevírat další třída. Uvažujeme o roz-
šíření výuky angličtiny. Rodiče se mohou u zápisu vyjádřit 
k tomu jakou formu seznamování s angličtinou pro své dítě 
zvolí. Mohou si vybrat z následujících možností:
1. dítě se s angličtinou nebude seznamovat vůbec
2. dítě může navštěvovat kroužek angličtiny 1x týdně 

v odpoledních hodinách - jak je tomu i dnes
3. dítě může navštěvovat třídu s intenzivnějším sezna-

mováním s angličtinou během dopoledne v hlavním vzdě-
lávacím čase.
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prevenci proti tonutí a úrazům a praktická výuka měla ná-
sledující PROGRAM:

• výcvik techniky plaveckých způsobů
• trénink vytrvalosti plavání (plavání po dobu 12 minut)
• plavání v šatech
• skok do neznámé vody
• dopomoc unavenému plavci 
• přímou záchranu tonoucího  
• používání záchranářských pomůcek
• vytažení tonoucího na břeh
• resuscitaci
• orientaci pod hladinou 
• překážkovou dráhu pod vodou 
• nácvik stabilizované polohy
Škoda jen, že kurzu se zúčastnilo pouze 22 žáků 5. 

a 6. třídy z celkového počtu 30. 
Na stránkách PŠ Laguna se píše: „Voda a vodní pro-

středí je pro nás příjemným společníkem ve chvílích re-
kreace, odpočinku a regenerace sil - je našim přítelem. 
Ale pozor - voda je mocná a nejvíc ohrožuje ži-
vot člověka především v nepředvídaných situacích. 
Dobrá znalost plavání, praktická znalost základních doved-
ností při záchraně tonoucích a neodkladné první pomoci, 
snižují  riziko ztráty životů a měly by dnes patřit k samo-
zřejmým dovednostem mladé populace. Včasné doplnění 
praktických dovedností a znalostí v této oblasti je základní 
logickou prevencí pro záchranu životů.“
Naši žáci dostali možnost si tyto dovednosti nacvičovat. 

A budeme rádi, když budou mít tuto možnost i v následu-
jících letech.

Zahájili jsme přípravu na slet

Věra Mičková, starostka T.J. Sokola Hodslavice

V pátek 11. února 2011 se sešly cvičitelky Sokola Hodsla-
vice spolu s učitelkami Základní školy Františka Palackého 
v Hodslavicích, aby společně shlédly pracovní předvedení 
sletových skladeb připravovaných na XV. všesokolský slet 
v roce 2012.

Věříme, že právě spoluprací se základní školou se poda-
ří získat pro nácvik dětských skladeb co nejvíce cvičenců. 
Vždyť na minulém sletu v roce 2006 nás v Praze a na žup-
ních sletech celkem reprezentovalo 77 cvičenců.
Rádi bychom získali pro nácvik nejen cvičence z řad mlá-

deže, ale i z řad našich aktivních seniorů, pro které je při-
pravena půvabná skladba pod názvem „Jen pro ten dnešní 
den“. Věříme, že v příštím roce budeme alespoň stejně 
úspěšní jako v letech minulých.
Těšíme se na vás!

Pozvánka na 14. ročník sokolského tábora

Věra Mičková, starostka T.J. Sokola Hodslavice

Ve dnech od 2. 7. do 9. 7. 2011 proběhne tradiční so-
kolský tábor, a to tentokrát v chráněné krajinné ob-
lasti Pasečky u Ostravice. Jedná se o přírodní prostře-
dí,  ubytování v chatě s možností - v případě většího zájmu 
-  zajištění ubytování ve srubu nebo táborových chatkách. 
Téma táboru se přizpůsobí věku táborníků, ale určitě to 
bude týden plný her, sportu, naučných stezek i procházek 
pro radost. Taktéž táborníci vyrobí a s sebou si všichni od-
vezou různé dekorativní výrobky (v minulosti jsme tvořili: 
stromeček štěstí, obrázky ubrouskovou metodou, batiku 
triček apod.). Strava je super domácí – vaří nám 5x denně 
již zasloužilí táborníci Dana Sochová a Ing. Milan Váhala. 
O veškeré hladké zajištění chodu se stará Ing. Vlastimil 
Socha, hry a veškerou zábavu zajišťují Irena Vytejčková, 
Alena Špalková a Vlastimil Socha. Předběžná cena za to 
vše je cca 1500 Kč na osobu. Pokud budete mít zájem, 
nebo budete chtít více informaci, můžete se obrátit i na p. 
Janskou (OÚ Hodslavice). 
Těšíme se na všechny kluky i holky školního věku.

A nakonec něco z konkrétních výsledků při malém testo-
vání našich žáků. Nejrychlejším plavcem na 50 m volným 
způsobem  byl Filip Kramoliš  s časem 1:17,2 a plavkyní 
Markéta Kolečková s časem 47,6 s. Nejvíce metrů za 12 
minut uplaval Jan Tyml 450 m a opět Markéta Kolečko-
vá 465 m. Gratulujeme.
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Na vesnici jsem v první linii
„Chirurg je práce pro nadšence,“ říká hodslavský lékař Roman Ševela

Mgr. Petr Býma

Roky strávil jako chirurg na operačních sálech, radikálně 
ale změnil prostředí. Roman Ševela teď působí jako prak-
tický lékař v Hodslavicích. A „kus své profese“ si vzal s se-
bou. „V Hodslavicích rozšiřuji péči i o ambulantní chirurgic-
ké zákroky,“ říká Roman Ševela v rozhovoru pro Zpravodaj.

Pane doktore jaké nemoci nejvíce trápí Hodslav-
jany?
Převážně běžná onemocnění jako vysoký krevní tlak, ne-

moci srdce a oběhové potíže, 
choroby pohybového ústrojí, 
úrazy nebo sezónní onemocně-
ní - virozy, alergie.

Kolik pacientů „obsluhu-
jete“?
Registrováno je jich 1800, 

včetně pacientů ze Straníka, 
Hostašovic, ale i z dalších okol-
ních obcí.

Ordinace v Hodslavicích 
prošla razantní přestavbou. 
Co je jejím cílem?
Prostory a vybavení ambulan-

ce již neodpovídaly požadav-
kům dnešní doby, jak po tech-
nické tak i estetické stránce. 
Záměrem bylo vytvořit prostře-
dí příjemné pro pacienty. Vzhle-
dem k tomu, že jsem speciali-
zací chirurg, chtěl jsem rozšířit 
péči o ambulantní chirurgické 
výkony: ošetření drobných úra-
zů, šití ran, odstranění znamé-
nek na kůži apod. Chirurgické 
zákroky hradí zdravotními pojišťovny (kromě VZP, ČPZP 
a PMV). Pro firmy poskytuji závodní preventivní péči. Nabí-
zím také EKG vyšetření, např. u předoperačního vyšetření 
nebo preventivních prohlídek. Analyzátor CRP k jištění zá-
nětu v těle, léčbu a sledování diabetiků, kteří nevyžadují 
léčbu inzulínem. Z okruhu péče nehrazené pojišťovnami 
nabízím f yzikální léčbu pomocí přístrojů - Laser (léčba bo-
lestí pohybového aparátu, urychlení rekonvalescence po 
operacích a úrazech, léčba kožních defektů, akné, poope-
račních jizev, zánětů, hematomů apod.), elektroléčba a lé-
čebný ultrazvuk (léčba pohybového systému), lymfodre-
náže(léčba otoků na končetinách, celulitidy, odstranění 
pocitu „těžkých“ nohou).

Je to hodně netypický „servis pro pacienty“ 
ve vesnici takové velikosti? Kolik jste do přestavby 
investoval?
Mojí snahou je poskytnout pacientům co nejlepší péči 

a  nabídnout i ošetření, za kterým by jinak museli dojíždět. 
Co se týká investic, stavební práce byly hrazeny z prostřed-
ků obce - vlastníka budovy. Veškeré vybavení a zdravo-
techniku jsem pořizoval za své.

Co výzva „Děkujeme, odcházíme“, ta se praktic-
kých lékařů příliš netýká. Podporujete ji?
Pracoval jsem 15 let jako chirurg v Novojičínské nemocni-

ci, což je krásné, ale velmi náročné povolání. V současném 

systému je to profese pro nadšence, kteří této práci obě-
tují téměř všechen čas, mnohdy na úkor rodiny. Hektické 
tempo, stres, neúnosné množství přesčasů. Proto jsem 
změnil obor a v podstatě tím i výzvu předešel. S nemoc-
ničními kolegy jsem v kontaktu, plně je chápu a podporuji.

Jste pro vyšší spolúčast pacientů při léčbě? 
Jsem pro účelné využití prostředků ve zdravotnictví, aby 

nemuselo docházet k výraznému navyšování spoluúčasti 
pacientů za standardní péči.

A ti co si sami „huntují“ 
zdraví , třeba nadměrným 
pitím?
Pacienti, kteří se přiměřeně 

starají o své zdraví by měli být 
zvýhodněni proti těm, kteří si 
úmyslně ničí zdraví kouřením, 
nadměrnou konzumací alko-
holu, či špatnými stravovacími 
návyky.

Proč se stále v nemocni-
cích nedaří odstranit dlou-
hé čekání na „otevření 
okýnka“?
U akutních oborů jako je tře-

ba chirurgie nebo interna je to 
problém, protože nikdy přesně 
nevíte kolik přijde pacientů se 
zlomeným kotníkem, zánětem 
slepého střeva či infarktem. 
Na druhé straně jsou obory, 
kam docházejí pacienti převáž-
ně k plánovaným neakutním 
vyšetřením. Tady může být 

problém se špatnou organizací. V některých případech je 
problém v nedostatku lékařů některých specializací což 
představuje dlouhé objednací doby na vyšetření.

Jako praktického lékaře na vesnici si spousta lidí 
představí Rudolfa Hrušínského ve filmu Vesničko... 
nebo Štěpánka z Básníků. Zažíváte podobné příbě-
hy? 
Samozřejmě medicína se mění i na vesnici, na druhé stra-

ně je pravda, že praktický lékař je stále v té pomyslné 
první linii. Sám se musí rozhodnout o tom, jak bude léčit 
pacienta, s tím, že nemá možnost okamžitého využití pří-
strojového vybavení nemocnice. Vztah lékař - pacient vždy 
bude osobnější ve srovnání s prostředím nemocnice.

MUDr. Roman Ševela (41)

Po gymnáziu v Kyjově vystudoval Lékařskou fakul-
tu Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracoval v 
Kyjově a poté už v nemocnici v Novém Jičíně.
Zájmy: rodina, cestování, sport, hudba, víno.
Rodina: manželka Věra, dcera Eva 19 let, syn Ra-
dek 13 let.
Pes: Bessy, labradorský retriever
Bydlí v Šenově u NJ, kde je členem zastupitelstva.

K A D E Ř N I C T V Í   PAVLA

   oznamuje změnu provozní doby

   Lichý týden    9.00 – 15.00 hodin
   Sudý týden  13.00 – 19.00 hodin
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00.      Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. 
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná  nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. 

Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.

 PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.   
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.

TUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. 

Eko-koutek

Dagmar Pátková, komise životního prostředí

Bezstarostný

SERVIS
KOL
pro Vás

Přijedeme si pro Vaše kolo

Opravíme jej podle Vašich požadavků

Přivezeme opravené kolo zpět

KONTAKT:

www.servis-kol-petr.cz

email: bikeservispetr1@seznam.cz

tel.: 777 140 236

Vážení spoluobčané,
na tomto místě pod titulkem EKO-KOUTEK si s Vámi 

chceme povídat a informovat Vás nejen o činnosti komi-
se životného prostředí, ale chceme Vás vtáhnout do dění 
a probudit ve Vás živý zájem o naši obec. Děkuji všem, 
kteří se zamýšlejí nad způsobem vytápění, a vycházejí tak 
vstříc svým sousedům, a chrání tak zdraví své i lidí v obci. 

Tak jako každoročně proběhne i letos „očista obce“. Ulič-
ky jsou poměrně v pořádku, protože většina z Vás se o své 
okolí stará a udržuje v čistotě. Letos se zaměříme na divo-
ké skládky. 
Pokud o nějakých víte, informujte nás. 
Očekáváme Vaši spoluúčast. Akce proběhne v první po-

lovině dubna. Doufejme, že už bude definitivně po zimě. 
O přesném termínu Vás budeme informovat v příštím zpra-
vodaji.
Telefonujte: 737 40 33 15
Mailujte:  dagmarpatkova@seznam.cz 

DENAS terapie
(dynamická elektro-neuro-adaptabilní stimulace)

diagnostika, léčení akutních i chronických onemocně-
ní, odstraňování bloků a bolestí pohybového aparátu, 
účinné ovlivňování vnitřních orgánů a energetických 

drah na reflexních zónách, neurózy, deprese, snižování 
či zvyšování krevního tlaku, terapie na zvýšení imunity, 

relaxační efekt, tonizující efekt.

Přednášky

Celostní léčení

Poradenství

Doplňky stravy

Čaje

Pro všechny věkové kategorie 
včetně kojenců a těhotných žen.

Kontakt: Dagmar Pátková
Hodslavice 187

Mobil: 737 40 33 15
E-mail: dagmarpatkova@seznam.cz
http://cestakezdravi.eblog.cz/denas
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Ceník komerční inzerce

Velikost reklamy ČB tisk Barevný tisk

celá strana 750 Kč 2000 Kč

1/2 strany 370 Kč 1000 Kč

1/4 strany 220 Kč -

1/8 strany 150 Kč -

všechny ceny jsou s DPH.
Sleva 25% : - pro firmy se sídlem v Hodslavicích
                  - pro ostatní při opakované inzerci (3 a více).

KAMENICTVÍ

NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických 

tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátě-

ry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), 

montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 

i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě 

Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín 
tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz
IČ: 64973182

NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ  DO 31.3. SLEVA  20% 
NA KAMENICKÉ  PRÁCE!

 

Prodej řezaných a hrnkových květin, 
dárkového zboží a keramiky, svíček, semen, 

hnojiv, zeminy a aranžovacích doplňků.

Přijímám objednávky na ovocné stromy: 
jabloně, hrušky, višně, třešně, švestky atd.

Prodejní doba: 
Pondělí – Pátek :   800-1200, 1400 – 1700

Sobota : 800 - 1100

Neděle : dle telefonické dohody.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail : 
zpravodaj@hodslavice.cz. Korektury Mgr. Dagmar Pernická, úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, PhD., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Minister-
stva kultury ČR E 11145.

Životní jubilea našich občanů v březnu 2011:

50 let Eliška Janská • Petr Bartončík

60 let Jan Býma • Petr Pavlát

65 let Marie Jedlitschková • Anna Kudělková

70 let Marie Kudělková

75 let Miloslav Býma

85 let Jaroslava Plešková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V únoru jsme se rozloučili s paní Elenou Bartoňovou.

autor : Marek Turanský, 5.třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Informace Klubu důchodců

Marta Jacková

 Věk nás v žádném případě neomezuje v naší bohaté čin-
nosti v obci. Plesem vždy zahajujeme celoroční aktivity. 
V jarních měsících si připomínáme staré zvyky. Na Veli-
konoce malujeme kraslice a vytváříme ozdoby do svých  
domovů, pokračujeme stavěním máje, „škračením vajec“ 
a vycházkami do blízkého okolí. Jedním z nezapomenutel-
ných zážitků byl zájezd do Vlčnova na Jízdu králů. O krá-
sách této tradice svědčí doložené fotografie.

Nové poznatky z našeho kraje jsme získali v září 2010 
při zájezdu do nošovického pivovaru a  z návštěvy v zám-
ku Raduň. V prosinci se všichni sejdeme při  mikuláš-
ské nadílce, kde nás vždy překvapí vtipné scénky našich  
členů a dárky od Mikuláše. Tancem a zábavou tak ukončí-
me naši celoroční práci.
A už tu máme rok 2011 a náš tradiční ples,který se le-

tos mimořádně vydařil. K dobré náladě přispělo vystoupení 
skupiny HOBA a chlouba naší vesnice,cimbálovka Trojač-
ka. Překvapila nás velká účast mladé generace, která po-

chopila, že i s důchodci je dobrá zábava. Při tanci nebyl  
poznat věkový rozdíl  mezi 16 a 80 lety. Všem zúčastněným 
děkujeme za přízeň. 

Poslední týden v březnu 2011 chceme žákům ZŠ připo-
menout staré zvyky - draní peří a předení vlny na kolo-
vrátku. Přesný den a čas bude vyhlášen a vyvěšen ve vý-
věsních skřínkách. Ukázka bude probíhat v klubovně  
KD v obecním domě.


