
www.hodslavice.cz dubEN 2011

Ú V O D N Í   S L O V O

Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí

Vážení spoluobčané,
nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit 

způsobí ten každoroční zázrak a příroda se nám začne uka-
zovat v té nejkrásnější podobě. Je třeba jí pomáhat, i když se 
nám jeví jako dosti silná. Že uklízíme své příbytky a zahrady, je 
samozřejmé. Pro většinu z nás je samozřejmostí, že odnášíme 
odpadky na určené místo a nevytvářime divoké skládky. Dva-
krát do roka nám obec umožňuje zbavit se velkoobjemové-
ho a nebezpečného odpadu. 
Přesto jsou lidé, kteří nečekají 
do uvedeného dne a vyvezou 
nepotřebné a mnohdy nebez-
pečné věci do přírody. 

Šetření není naší nejsilnější 
stránkou. Vyhazujeme věci, 
které by docela dobře mohly 
ještě sloužit. A to jen proto, 
že nám reklamní leták ukázal 
nějakou úžasnou novinku na 
trhu. Ani nás nenapadne, že 
bychom mohli tu, ještě doce-
la dobře sloužící věc, někomu 
nabídnout. Prostě ji vyhodí-
me. Jsem si jistá, že bychom 
udělali svou nabídkou něko-
mu ve svém okolí radost. 

Rozčilujeme se nad rostoucím počtem spaloven a skládek, 
zvláště když skládky začnou hořet a do ovzduší se dostávají 
jedy, se kterými si lidský organizmus neporadí. Je prokázáno, 
že při nedostatečné teplotě spalování plastů, unikají jedy, kte-
ré ovlivňují náš genetický kód, tedy DNA, a nastávají nevratné 
změny v těle. Půjde-li to tak dál, nejenže se budou rodit děti 
se stále slabším imunitním systémem, ale problémem bude 
i samotné rozmnožování. Možná by bylo dobré se zamyslet 
i nad tím, jestli je zdravé pít minerální vody z plastů. Stalo se to 
velkou módou. Ale plast je plast a minerálka se má pít jen po 
omezenou dobu v případě nějakého onemocnění. Ještě stále 
je nejlepší voda ze studánky nebo z vodovodu a tu mají Hod-

slavice, zaplať pánbůh, dobrou.  Ale o tom někdy příště.
 Nechci Vás v tuto chvíli těšení se na jaro strašit. Jen si přeji, 

abychom se zamysleli nad tím, jestli přece jen nemůžeme tro-
chu šetřit a těšit se déle z věcí starších. Vždyť se staly součástí 
našich životů, něco pěkného nám připomínají.

 A teď to nejdůležitější - třiďme odpad, jak nejlépe umíme. 
Vždy na stejném místě ve zpravodaji - v Eko koutku, budete 
nacházet vše, co je třeba znát ke správnému třídění. Tentokrát 

tam najdete příspěvek paní 
Zuzany Kojetínské. Přečtěte si 
ho, prosím, pozorně. V dalších 
zpravodajích najdete přesné 
instrukce, co všechno se dá 
třídit a jaké úspory to přinese 
nejen obci, ale i Vám při plat-
bách za odvoz popelnic. Velmi 
mě těší spolupráce s paní Ko-
jetínskou a s p. Zámečníkem. 
Věřím, že se nám společně 
podaří zvládnout stále doko-
nalejší třídění odpadu a šířít 
osvětu v tomto směru. 

Jak už jsem minule psala do 
Eko koutku, proběhne „Den 
očisty obce“, tentokrát zamě-

řený spíš na divoké skládky a vodní toky, jejichž okolí nese stá-
le stopy předloňských záplav (plasty visící na stromech a  ke-
řích). Pokud jste ve svém okolí nebo při procházkách objevili 
něco, co do přírody nepatří, nahlaste to mně nebo na obci, ať 
to můžeme uklidit.

Očista se uskuteční v pátek 8.dubna 2011. Sejdeme se na pla-
ce v 15 hodin. Pokud pošlete děti, měly by mít vhodnou obuv, 
rukavice, případně tyče s bodci. Ale raději přijďte s nimi. Věř-
me, že vyjde počasí a přijdou i ti, kteří ještě na této akci nebyli.

Těším se na osvědčenou spolupráci se školáky pod vedením 
paní učitelky Alenky Kulíškové, se skauty a místním myslivec-
kým sdružením. Srdečně Vás všechny zvu.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 strana 2

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 6. zasedání rady obce konané dne 8.3.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  plat-
ném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zně-
ní:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) smlouvu o užívání a údržbě sportovního areálu mezi Tělo-

cvičnou jednotou Sokol Hodslavice a Obcí Hodslavice,
b) znění výzvy na podání nabídky ke koupi bytu č. 8 v čp. 442 

v Hodslavicích, dále podmínky výběrového řízení, znění zkrá-
ceného inzerátu do tisku a do internet. inzerce, zveřejnění na 
webových stránkách obce,

c) přijímání žádostí k  předškolnímu vzdělávání v Mateřské 
škole Hodslavice  v termínu 5. 5. 2011 od 10:00 do 14:00 hodin 
v budově MŠ (pro školní rok 2010/2011),

d) uzavření Mateřské školy Hodslavice v době od 1. 7. 2011 
do 12. 8. 2011,

e) umožnění použití počítače v obecní knihovně na vyplnění 
on-line formuláře „Sčítání lidu, domů, bytů 2011“ v době pro-
vozu knihovny (informaci zveřejnit na webu, na úřední desce, 
vyhlásit v obecním rozhlase),

f ) orientační ceník za pronájem Společenského domu:  
 - platba energií dle spotřeby,

 - úklid (komplexní) 300,- Kč,
 - nájem soukromá komerční akce 200,- Kč za hodinu,
 - nájem soukromá nekomerční akce cena dohodou,
 - charitativní akce cena dohodou,
g) finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč SONS – Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka 
Nový Jičín,

h) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a právo provést stavbu mezi Obcí Hodslavice a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně,

i) finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín - záchranné stanici 
a centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě,

j) konání místní výstavy drobného zvířectva Základní organi-
zaci Českého svazu chovatelů v Hodslavicích, ve dnech 2. – 3. 
7. 2011 v prostorách za Obecním domem,

k) výběr firmy HTM elektric k  instalaci podružného elektro-
měru ve Společenském domě čp. 4.(nejlevnější nabídka ze 3 
dodavatelů)

l) smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a právo provést stavbu „sjezd z místní komunika-
ce ev.č. 92/c“ umístěný na pozemku parc.čís. 1673/13“  mezi 
Obcí Hodslavice (majitel pozemku) a manžely Jan Kudělka a 
Dagmar Kudělková, oba bytem Krhová 478, 756 63 Valašské 
Meziříčí.

II. Rada obce   v y h l a š u j e
a) konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitel-

ky Základní školy a Mateřské školy Fr.  Palackého Hodslavice 
s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2011.

III. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) místostarostu sestavením krizového štábu obce Hodslavi-

ce,

b) starostku:
- požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu 

o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise pro 
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zá-
kladní školy a Mateřské školy Fr. Palackého Hodslavice,

- požádat ředitele Základní školy Veřovice p. Mokroše o sou-
hlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise, jako čle-
na za odborníky v oblasti státní správy,

- vyzvat ředitele Základní školy a Mateřské školy Fr. Palacké-
ho Hodslavice, aby zorganizoval volbu zástupce z  řad peda-
gogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji 
zápisem o volbě,

c) místostarostu – zasláním žádosti o snížení kupní ceny po-
zemku parc. č. 454 k.ú. Hodslavice patřící SD Jednotě Nový Ji-
čín,

d) místostarostu – k provedení doporučených opatření navr-
žených firmou Zelenka – servis veřejného osvětlení,

e) místostarostu organizací svozu nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu,

f ) místostarostu – zasláním výzvy k úpravě toku parc. č. 1695 
v k. ú- Hodslavice na Lesy ČR, Frýdek-Místek,

g) místostarostu řešením havarijní situace elektroinstalace 
v Obecním domě,

h) stavebního technika vyhodnocením výběrového řízení 
na vybudování počítačové sítě v Základní škole Fr. Palackého 
v Hodslavicích s návrhem nejvýhodnější nabídky k projednání 
na příštím zasedání zastupitelstva obce.

IV. Rada obce   j m e n u j e
a) členy konkurzní komise za zřizovatele: 1. člena/předsedu 

Mgr. Pavlu Adamcovou,
b) tajemníka konkurzního řízení z   řad zaměstnanců: Elišku 

Janskou, která bude organizačně a administrativně zabezpe-
čovat jednání komise (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb.)

c) zástupce za zřizovatele do školské rady p. Pavla Horáka,
V. Rada obce    s o u h l a s í
a) s tím, aby konkurzní komise přizvala další odborníky s hla-

sem poradním, kteří nejsou členy konkursní komise podle § 
2 odst. 5 vyhlášky (specialistů v oblasti psychologie, hygieny, 
BOZP apod.),

b) na základě žádosti manželů Kudělkových bytem Krhová 
478, Valašské Meziříčí  s napojením budoucí novostavby rodin-
ného domu, který bude umístěn na pozemku parc.čís. 1673/15 
v k.ú. Hodslavice na veřejný vodovod za těchto podmínek: 
- před zpracováním projektové dokumentace je nutno upřes-
nit  způsob a místo napojení, umístění vodoměrné šachty  se 
správcem vodovodu - fy Elektroslužby Jindra Kudělka, Hod-
slavice 101 a se stavebním technikem OÚ Josefem Kudělkou, 
- vodoměrnou šachtu požadujeme umístit v blízkosti místa na-
pojení na veřejný vodovod.

VI. Rada obce    d o p o r u č u j e
a) při rozšíření o 3. třídu zkrátit dobu uzavření Mateřské školy 

v Hodslavicích v letních měsících v roce 2012 na maximálně 4 
týdny.

VII. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 5,
b) vysvětlení p. Zdenka Pleška k nedodržení doporučeného 

pracovního postupu sanačních prací obcí na budově čp. 161 
(dodavatel odvlhčovacího zařízení stanovil ve smouvě pod-
mínky, obec je nedodržela, nelze uplatnit záruku),

c) rezignaci pana Ing. Bohumila Pobořila na členství ve škol-
ské radě při Základní škole a Mateřské škole Fr. Palackého 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

v Hodslavicích,
d) rezignaci pana Mgr. Jaromíra Hlouška na funkci ředitele 

Základní školy a Mateřské školy Fr. Palackého Hodslavice ke 
dni 31. 7. 2011,

e) zápis z jednání komise pro kulturu, vzdělávání, sport a pro-
pagaci obce

f ) nabídky tří dodavatelů na vybudování počítačové sítě 
v Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích.

Další zasedání rady obce:
7.  22. 3.2011 v 15.30 hodin,
8.  5. 4.2011 v 15.30 hodin.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 7. zasedání rady obce konané dne 22.3.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  plat-
ném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zně-
ní:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) výběr dodavatele na vybudování počítačové sítě v Základ-

ní škole Fr. Palackého v Hodslavicích s nejvýhodnější nabídkou 
- firmu network24 s.r.o., Životice u Nového Jičína 194

b) smlouvu s firmou DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176/6A, 
708 00 Ostrava-Poruba

c) podání žádosti o grant OKD v nadačním programu „Pro bu-
doucnost“ – rekonstrukce návsi a vybudování naučné stezky 
po památkách obce,

d) dar ve výši 1 000 Kč Fondu pro opuštěné a handicapované 
děti a mládež,

e) zúžení místní komunikace č. 68c směrem na Hostašovice.
II. Rada obce   j m e n u j e
a) druhého člena do konkurzní komise za zřizovatele – p. 

Vlastimila Bartoně  (pro konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Fr. Palacké-
ho Hodslavice).

III. Rada obce    u k l á d á
a) starostce provést výběr dodavatele plynu s nejvýhodnější 

nabídkou a podepsat smlouvy s vybraným dodavatelem,
b) stavebnímu technikovi řešit žádost p. Aleny Špalkové 

ohledně opravy odtokového kanálu.
III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení rady č. 6,
b) zřízení dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce 

(VPP) a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z Úřadu práce 
na VPP.

Březen za kamna vlezem… opravdu to tak na začátku měsíce 
bylo, ale nakonec  nám počasí přálo k akcím na zvelebení Hod-
slavic, např. při výsadbě aleje „Na Kůtě“, při které nám pomohli 
kluci a holky ze ZŠ.  

1.3. Proběhlo fyzické předání kulturního domu do správy 
obce. Správkyní se stává p. Martina Sváčková.

8.3. Dopoledne proběhlo setkání starostů spádových obcí 
NJ s vedením odboru sociálních věcí Města Nový Jičín – infor-
mace o komunitním plánování sociálních služeb. Poté setkání 
zainteresovaných starostů, pracovníků Města NJ a pracovníků 
SŽDC k projednání převodu majetku – železničního koridoru 
na obce viz. zpráva dále. Odpoledne proběhlo 6.zasedání rady 
obce (viz. usnesení výše). 

9.3. nás na obci navštívily děti z mateřské školky v doprovodu 
paní učitelek (napsali o tom hezký článek dále ve zpravodaji). 
Odpoledne se sešla komise pro životní prostředí.

10.3. Místostarosta navštívil provozovnu Technických služeb 
NJ k projednání podmínek svozu nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu a třídění odpadů. Na obci proběhla schůzka 
ke změně projektu Protipovodňová opatření a změně zadáva-
cí dokumentace za účasti starosty Veřovic, zástupce Šenova, 
firem Envipartner, Empemont, Povodí Odry a starostky. 

11.3. Jednání starostky s panem farářem Kasperkem o  termí-
nech předání daru obce na opravu kostelíka. Kácení lípy pod 
sokolským hřištěm.

14.3. Jednání komise pro kulturu – organizační zajištění Dne 
obce, sestavení programu oslav. 

15.3. Jednání starostky s p.Leškem, ředitelem Charity Kopřiv-
nice o možné spolupráci v sociální oblasti a nabídce soc. slu-
žeb Charity v naší obci.

16.3.  Jednání starostky s p. Hynčicovou, vedoucí Pečovatel-
ské služby v NJ o možné spolupráci v oblasti sociální péče. 

17.3. Návštěva starostky a místostarosty na ZŠ a MŠ Veřovice, 
jednání s ředitelem, prohlídka škol. Jednání starostky s firmou 
DIGIS – podmínky smlouvy na podporu SW GIS. Odpoledne se 
sešla komise pro investice a rozvoj obce. 

21.3. Příprava žádosti o grant OKD na rekonstrukci návsi ve 
spolupráci s  J. Červenkou, autorem architektonické studie a 
J. Ježkem, předsedou komise pro investice a rozvoj.  Jednání 
komise pro organizační zajištění Dne obce, dojednávání pro-
gramu oslav.

22.3. Protokolární a fyzické předání sokolského hřiště obcí TJ 
Sokol Hodslavice do její správy. Odpoledne proběhlo 7.zase-
dání rady obce (viz. usnesení výše). 

24.3. Návštěva starostky a místostarosty OÚ Jeseník n.O. a OÚ 
Bernartice n.O. , jednání se starosty o projektech obcí a tvorbě 
nového územního plánu. Dojednání dvou prac. míst na veřej-
ně prospěšné práce s úřadem práce, o jejich obsazení p. O. Ku-
dělkou a P. Zelenkou.

25.3. Výsadba aleje Na Kútě viz. článek ve zpravodaji. Podání 
žádosti o grant OKD na rekonstrukci návsi a vybudování nauč-
né stezky po památkách obce, podepsána partnerská smlou-
va zástupců spolků a organizací o účasti na realizaci této akce 
(zastoupeny: základní škola, Sbor dobrovolných hasičů, Klub 
českých turistů, myslivecké sdružení, klub důchodců, TJ Sokol, 
Royal Rangers a obec Hodslavice). 

25.3. a 26.3. proběhla sbírka použitého ošacení pro o.s. Di-
akonie Broumov – pro potřebné, za pomoci členek sociální 
komise, dětí ze ZŠ a pracovnic Charity Hodslavice. Děkujeme 
všem organizátorkám a hlavně dárcům za jejich ochotu a štěd-
rost !  

28.3., 29.3. Dojednání podmínek vybudování počítačo-
vé sítě na ZŠ s  vybraným dodavatelem. Dojednání oprav 
a nutné údržby budovy a areálu MŠ pracovníky obce. 
Přání a poděkování starostky a místostarosty učitelkám a uči-
telům ZŠ a MŠ ke Dni učitelů za jejich záslužnou výchovnou 
a vzdělávací práci.
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4. zasedání zastupitelstva obce proběhne v hasičské zbrojni-
ci ve čtvrtek 14.dubna 2011 od 17:00 hod. Program zasedání 
bude zveřejněn na úřední desce i na webu obce.

Srdečně Vás tímto na zasedání zastupitelstva, za celé vedení 
obce, zvu.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Pozvání na zasedání zastupitelstva obce

Srdečně děkujeme novým dárcům – Kudělkovým z č.p. 
488, Kudělkovým z č.p. 437 a Býmovým z č.p. 245 a dal-
ším za jejich štědrost.  

Dary můžete dále zasílat na účet obce: 1765703319/0800, 
s variabilním symbolem: 3319000XXX  - kde za XXX dosadíte 
vaše číslo popisné, nebo složit do pokladny přímo na obecním 
úřadu. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost a obětavost.

OÚ Hodslavice

Oprava kostelíku Sv. Ondřeje už započala

8.března se na MěÚ NJ sešli starostové zainteresovaných 
obcí, pracovníci MěÚ NJ a náměstek ředitele pro techniku, 
Ing. Libor Tkáč za Správu železniční dopravní cesty prac. 
Ostrava, který předal zástupcům obcí seznamy majetku, 
který bude zařazen do privatizačního projektu a tedy pře-
dán obcím na jejichž katastru se nachází.

Na Hodslavice by mělo být převedeno cca 60 tis.m2 pozem-
ků. SŽDC ještě před předáním odstraní svršek ze železničních 
přejezdů a příslušná technická zabezpečovací zařízení. Celko-
vě bude předán obcím státní majetek v hodnotě cca 34 mil.
Kč. Privatizační projekt zpracovávají pracovníci SŽDC a v nej-
bližší době bude předán ke schválení na MF ČR. Na vypraco-
vání projektu „Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice“ byla při-
slíbena dotace z MS kraje a pracovníci MěÚ NJ vypracovávají 
investiční záměr k celému projektu. Zatím se do svazku měst 
a  obcí připojily obce Hostašovice, Životice u N.J. a Mořkov. 
V Novém Jičíně zastupitelé rozhodnou 7.dubna.  

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Cyklostezka
 – informace o předání majetku SŽDC

Obec Hodslavice umožní občanům vyplnit sčítací formuláře 
on-line na Internetu v obecní knihovně v době jejích provoz-
ních hodin:

Úterý 14:30 - 18:00 - 29.3., 5.4., 12.4.
Pátek 16:00 - 18:00 - 1.4., 8.4.
K vyplnění formulářů na Internetu potřebujete vaše pa-

pírové formuláře obsahující vstupní kódy nutné k přihlá-
šení k on-line formuláři.

Aktuální informace o plánovaném Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011 naleznete na webových stránkách www.scita-
ni.cz.

Do 14. dubna 2011  mají všichni podle zákona  odevzdat 
formuláře  – ať už je budou odesílat přes internet, poštou 
v  obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

Informační email info@scitani.cz,
bezplatná linka: 800 87 97 02

OÚ Hodslavice

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Stejně jako v  jiných létech i  letos proběhne v  naší 
obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  
Termín je stanoven na sobotu 16. 4. 2011.

Sběrná místa:
dolní konec u autobusové zastávky 7:30 – 9:00
hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
obecní dům 10:00 - 12:00
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

řivky, barvy, ředidla, chemikálie apod. V případě zájmu obča-
nů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky 
a prostředky obce. Tel.: 556 731656, 777 721580.

Martin Repta, místostarosta

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

OÚ Hodslavice

Informace k tvorbě nového územního plánu obce

Obec Hodslavice dočasně pozastavila proces pořízení no-
vého územního plánu z důvodu nevypsání dotací na jeho 
pořízení Ministerstvem pro místní rozvoj. Náklady na po-
řízení územního plánu mohou dosáhnout výše cca 500 tis.
Kč, což není zanedbatelná částka obecního rozpočtu.  Při 
posečkání na vyhlášení dotací se bude obec spolupodílet 
pouze 10% nákladů, tj. cca 50 tis.Kč. Toto rozhodnutí jsme 
učinili s přihlédnutím na schodkový rozpočet na tento rok.

Pokud tento odklad zkomplikuje občanům zamýšlené změny 
u vlastněných nemovitostí, tímto se jim omlouváme. Příprav-
né práce na podkladech k žádosti o vytvoření nového územní-
ho plánu budou nadále probíhat a jako občané si dále můžete 
podávat žádosti o změnu územního plánu. Tyto žádosti budou 
při následném zpracování v příštím roce zohledněny v proce-
su návrhu a poté při zpracování nového územního plánu. Dě-
kujeme za pochopení našeho rozhodnutí.
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Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 21. 
dubna 2011:

ve dvoře č. p. 75 (u MVDr. Křižana) v době od 16.00 do 17.00 
hodin,

na dolním konci obce u zastávky ČSAD od 17.15 do 17.45 ho-
din.

Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodít-
ku a mít náhubek.

MVDr. Jiří Křižan

Očkování psů

Od 1.4.2011 Charita Hodslavice a Charita 
Kopřivnice spojují své síly za účelem zkvalit-
nění a rozšíření dalších služeb ! 

Náš kvalifikovaný tým s dlouholetou zkuše-
ností Vám, nebo Vašim blízkým, může nabíd-
nout :

PEČOVATELSKOU SLUŽBU - dle zákona 108/2006 Sb.
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti …

OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU - na základě indikace ošet-
řujícího lékaře

aplikace inzulínu a injekcí
ošetřování dekubitů, převazy
odběry krve, moči, stěry
měření tlaku, chystání léků
péče o ležící pacienty …
Bližší informace možno získat na: 
tel. 556 813 637 (charita), tel. 731 625 702 (vrchní sestra)
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
web: www.charitakoprivnice.cz

Těšíme se na Vás !

Charita Hodslavice

Informace Charity Hodslavice

Martin Repta, místostarosta

Realizace projektu výsadby stromů a keřů 
v lokalitě Na Kůtě

V listopadu loňského roku obec Hodslavice požádala Ředitel-
ství silnic a dálnic Ostrava o instalaci zásněžek v lokalitě podél 
chodníku na Kůt, kde dochází v zimním období k tvorbě závějí. 
Tyto jsou pracně odstraňovány pracovníky a technikou obce. 
ŘSD odpovědělo, že dle sdělení Správy a údržby silnic středis-
ka Nový Jičín se nejedná o problematický úsek a instalaci zá-
sněžek z tohoto důvodu neprovede.

Jako variantu řešení problematiky tvorby závějí jsme zvolili 
výsadbu stromořadí a keřů podél chodníku, která by měla brá-
nit tvorbě závějí. Po souhlasném stanovisku vlastníků parcely 
(manželů Turkových) jsme zpracovali projekt a  v  lednu 2011 
jsme jej podali do Nadace Partnerství v rámci výzvy Malé gran-
ty - jarní výsadby 2011. V  únoru rozhodla grantová komise 
o  přidělení dotace na tuto výsadbu ve výši 20 000,-Kč, kdy náš 
projekt byl hodnocen jako velice kvalitní. 

Vlastní realizace výsadby proběhla v  pátek 25. 3. 2011 za 
účasti žáků ZŠ Hodslavice, členů sboru dobrovolných hasičů, 
myslivců a pracovníků obce. Vysázeno bylo celkem 16 alejo-
vých stromů dřeviny lípa srdčitá a 320 keřů druhu řešetlák po-
čistivý, ptačí zob, krušina olšová a svída krvavá. Dalšími z cílů  
akce bylo mimo výše uvedené také podpora ekologického 
povědomí žáků ZŠ, zlepšení přírodních podmínek na katastru 
obce, snížení hlučnosti z přilehlé komunikace apod. Všem, kte-
ří se na výsadbě podíleli patří moje poděkování.

Bible. Často je označována za Knihu knih. Když se řekne Bible, 
každý z nás si představí něco jiného, a zatímco pro některé je 
Bible známá, jiní si možná představí starou, archaickou a po-
řádně tlustou knihu.... O tom, jaká Bible ve skutečnosti je (a že 
je opravdu tlustá), se můžete přesvědčit letos o Velikonocích. 
V rámci již 3. ročníku celonárodního čtení Bible jste srdečně 
zváni na zajímavé a nevšední veřejné čtení Bible, do kterého 
jsme letos přihlásili také Hodslavice (vloni se zúčastnilo nej-
méně 98 měst a obcí v ČR). Tato akce vznikla před dvěma lety 
v roce 2009, při příležitosti vydání překladu Bible do současné 
češtiny, srozumitelné i nám lidem žijícím ve 21.století. Kromě 
knižní podoby byla v tomto roce vydána i část Bible - Nový Zá-
kon - jako zvuková nahrávka. Celý text Nového zákona ztvárni-
li přední herci a umělci, mezi jinými také  Josef Somr, Jaroslava 
Kretschmerová, Petr Forman, Jan Potměšil a další, v režii Marky 
Míkové, kterou jistě znáte jako princeznu z pohádky „Jak se 
budí princezny“. Během dvou let bylo vydáno několik dalších 
překladů a každý z nich je dnes vydáván v mnoha zajímavých 
provedeních. Mezi ty zajímavé varianty patří, kromě zmíněné-

Pavel Hromádka

Celonárodní čtení Bible 2011
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ho audio provedení, také třeba nepromokavá Bible na cesty 
do přírody, Bible na CD, Bible jako aplikace do mobilního te-
lefonu.... a mnoho dalších praktických i uměleckých zpracová-
ní, které budou v průběhu odpoledne a večera také k dostání 
za velmi výhodné ceny. Audio nahrávku můžete obdržet také 
zdarma, stejně jako texty v elektronickém provedení na CD na 
webových stránkách www.bible21.cz .

Nejen vlastní knihu - Bibli, ale především její obsah bychom 
Vám chtěli tímto zprostředkovat. Můžete tak strávit příjemné 
odpoledne, podvečer i večer ve výjimečné atmosféře čteného 
přednesu krásných, poutavých i poučných příběhů a mnoha 
zajímavých míst ve Starém i Novém Zákoně. Odnést si kromě 
krásného výtisku Bible můžete

 i zajímavý zážitek, čtení je totiž opravdu veřejné, což zname-
ná, že do čtení se může pustit kdokoliv, kdo má zájem a chuť, 
třeba i náhodní kolemjdoucí.

V Hodslavicích se tato akce uskuteční již podruhé, poprvé se 
čtení Bible odehrávalo právě před dvěma lety a i letos proběh-
ne „na placu“ u sochy Františka Palackého. Navazujeme tím 
také na tradice a odkaz našich předků, pro které Bible v nejrůz-
nějších dobách naší historie měla zásadní význam. 

Nechte se tedy zlákat a přijďte se třeba i na malou chvíli po-
dívat !

Za celý tým pořadatelů Vás velmi srdečně zveme!
Termín : Velikonoce, pátek 22.4.2011, od 16:00 hod. u so-

chy Františka Palackého.

S  radostí oznamujeme občanům, že se podařilo dokončit 
přestavbu varhan v evangelickém kostele v Hodslavicích.

   Tyto varhany, vyrobeny v roce 1933, nesloužily již 8 let a ně-
kolika „odborníky“ byly odsouzeny k zániku.

   Téměř zázrakem se nám podařilo navázat kontakt se špič-
kou v  tomto oboru, mistrem varhanářem p. Václavem Smol-
kou z Krnova, který především staví nové varhany, z nichž se 
těší posluchači nejen u nás, ale i daleko za hranicemi naší re-
publiky. Tento mistr se rozhodl naše varhany zachránit.

   V srpnu minulého roku začala jejich kompletní přestavba. 
Práce to byla náročná, zdlouhavá a výsledek nejistý. 

Dnes můžeme s potěšením konstatovat, že se dílo podařilo 
úspěšně dokončit. 

   Děkujeme mistru varhanáři a jeho spolupracovníkům za vy-

Alena a Jindra Kudělkovi

Varhanář Václav Smolka naučil 
hodslavské varhany zpívat

soce odbornou práci a za trpělivost, kterou při ní museli mít. 
Současně také děkujeme všem, kteří se na této akci jakýmkoliv 
způsobem podíleli. Nesmíme zapomenout na všechny, kteří 
přispěli finančními dary, i na ty, kteří již dnes mezi námi nejsou.  

   Věřím, že varhany budou dobře sloužit nejen nám křesťa-
nům, ale celé hodslavské kulturní obci po několik dalších ge-
nerací.

Za děti z mateřské školy Alena Kudělková

Návštěva dětí MŠ na obecním úřadě

Na středu 10. března jsme se velmi těšili. Pozvala nás k sobě 
na obecní úřad paní starostka Pavla Adamcová a místostaros-
ta pan Martin Repta. A protože jsme nechtěli jít na návštěvu 
s  prázdnou, namalovali jsme obrázky. Namalovali jsme Hod-
slavice, ale i to, co máme rádi a co se nám líbí.

Paní starostka s panem místostarostou nás provedli úřadem, 
vysvětlili nám, co všechno na obecním úřadě je, kam může-
me přijít, když něco potřebujeme, co k čemu slouží. Byli jsme 
i v obřadní síni a zahráli si na opravdovou svatbu. 

Na závěr jsme se ještě podívali do knihovny, kde nás proved-
la paní knihovnice Dana Sulovská. Půjčili jsme si knihu, kterou 
teď budeme společně číst. Dostali jsme také dárek -  pohledni-
ci Hodslavic a všichni jsme se těšili, až o tomto setkání budeme 
vyprávět mamince a tatínkovi.

    Ještě jednou děkujeme za pěkný zážitek.
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•  žáci z 1. až 3. třídy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem 
„Mé toulky za zvěří“ pořádané Českomoravskou mysliveckou 
jednotou, o. s., celkem bylo odesláno 19 prací, držíme palečky, 
ať se výkresy líbí i odborné porotě

•  Jan Timotej Mikulec, žák 4. třídy, se zapojil do literární sou-
těže pořádané Westernklubem ze Suchdolu nad Ondrou, pilně 
tvoří pohádku O neposedném hříbátku

•  jako každý měsíc, tak i v měsíci březnu vysílalo na naší škole 
rádio Školík, tentokráte bylo vysílání v režii 4. třídy

• 9. 3. se Marek Kotouč ze 7. třídy a Radoslav David z 9. třídy 
zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády

• 18. 3. si žáci 4. a 5. třídy vyzkoušeli své matematické doved-
nosti v soutěži Matematický klokan - kategorie Klokánek, nej-
úspěšnějšími řešiteli se stali: ze 4. třídy - Filip Hub a z 5. třídy 
- Tomáš Makovic

• 21. 3. se dva žáci 6. třídy Ondřej Horák a Michaela Kovářová 
zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriády

• 25. 3. chlapci z 9. třídy a část žáků z 8. třídy pomáhali při 
výsadbě stromů na dolním konci

• ve dnech 25. 3. a 26. 3. si paní učitelky Hana Horáková a  
Eva Hegarová a paní vychovatelka Pavlíková připravily pro děti 
akci s názvem - Čtení mě baví, děti prošly lesem Řáholcem, na-
koukly do chaloupky z mechu a kapradí, potkaly motýla Ema-
nuela a Makovou panenku, cestu paloučkem protančily s vílou 
Amálkou, a určitě nemusím připomínat autora těchto pohád-
kových postaviček, který by oslavil 100. výročí narození

• 28. 3. ke Dni učitelů nám přišli poblahopřát paní starostka 
společně s panem místostarostou

• od 29. 3. do 6. 4. psali žáci 3. a 7. třídy testy SCIO, části testů 
pro 3. třídu jsou: český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, 
anglický jazyk a klíčové kompetence, části testů pro 7. třídu 

Kateřina  Hubeňáková

Zprávičky ze školy

Mgr. Eva Hegarová,  Mgr. Hana Horáková

Čtení mě baví

V pátek 25. 3. 2011 jsme se sešli v 17.00 hodin ve škole a těšili 
se na společně strávenou noc. Po uložení našich věcí do jesky-
ně v lese Řáholci, jsme vyrazili do pařezové chaloupky (místní 
knihovny), kde nás čekala paní Sulovská, která seznámila děti 
s hodslavskou knihovnou.

Úkolem žáků bylo najít devět indicií, které je dovedly ke zná-
mému autorovi pohádek pro děti, k  Václavu Čtvrtkovi. Poté 
jsme se vrátili do školy, kde pro nás žáci 8. třídy nachystali ve-
čeři. Jakmile jsme se najedli, proměnili jsme se ve spisovatele 
a spisovatelky, kteří museli nejprve svou knihu svázat, napsat 
a ilustrovat. Hledali jsme schovaná slova v  textu, řešili pikto-
gramy, hádanky a osmisměrky. Pomalu se stmívalo a děti se 
těšily na pohádkovou cestu školou. A aby jim to čekání rychleji 
ubíhalo, vyrobily si Rumcajse z hlíny a leknín pro vílu Amálku. 
Pohádkovou cestou vařily čaj s  Křemílkem a Vochomůrkou, 
navlékaly korálky pro Makovou panenku, tančily s vílou Amál-
kou, střílely šiškami s Rumcajsem a procházely ročním obdo-

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Chcete umístit své dítě v MŠ ???

V  Hodslavicích plánujeme od září 2011 otevření další tří-
dy v mateřské škole. Pokud nebude kapacita třídy naplněna 
hodslavskými dětmi, je možné nabídnout volná místa dětem 
z okolních obcí a měst. Přihlášky k předškolnímu vzdělává-
ní v Mateřské škole v Hodslavicích se přijímají dne 5.5.2011 
od 10.00 do 14.00 hodin. Tiskopisy k přijetí si mohou rodiče 
vyzvednout během měsíce dubna v Mateřské škole v Hodsla-
vicích - http://mshodslavice.sweb.cz.

jsou: obecné studijní předpoklady, český jazyk a matematika 

• ve dnech 5. 3. a 6. 3. se náš žák 4. třídy, nadějný mladý te-
nista Jakub Mikulák, zúčastnil Davis Cupu v Ostravě, tady jsou 
jeho dojmy:

Na Davis Cupu bylo dobře, viděl jsem hrát všechny tenisty z Čes-
ka, sbíral jsem jim míčky. Nejvíce se mi líbila hra tenistů, dostal 
jsem oblečení, a jestli máte rádi tenis, určitě se příště přijeďte po-
dívat!  Kuba
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bím s vodníkem Česílkem a Cipískem.
Všichni se úspěšně protančili až ke konci pohádkové cesty, 

kde je čekala sladká odměna. A protože byli šikovní, mohli se 
podívat na večerníčky s  těmito pohádkovými postavami. Ke 
spokojenému spánku v jeskyni v lese Řáholci nám paní učitel-
ky a žáci 8. třídy přečetli některé pohádky od Václava Čtvrtka.

Ráno po brzkém probuzení jsme si zacvičili s Večerníčkem a 
po ranní hygieně nám přišla k chuti snídaně od pohádkových 
postav. Poté jsme doplnili pohádkový kviz a vykouzlili strom 
splněných přání. Společně jsme se rozloučili tancem víly Amál-
ky a těšíme se na další pohádkové putování.

A pokud chcete vědět, proč si Václav Čtvrtek vybral za svůj 
pseudonym právě slovo čtvrtek, zeptejte se svých dětí.   

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ

Rada obce Hodslavice vyhlašuje konkurz na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Františ-
ka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace. Hledáme 
dynamickou osobnost s pozitivním myšlením a se schopností 
vést, řídit a motivovat pracovní kolektiv a iniciativně řešit pro-
blémy.

Uzávěrka přihlášek je do 19. 4. 2011 včetně. Předpokládaný 
nástup do funkce: 1. 8. 2011. 

Bližší informace na www.hodslavice.cz/konkurz

Milé sestry a bratři, milí hosté,
uplynul rok od poslední valné hromady a my jsme se sešli, 

abychom zhodnotili, co jsme za minulý rok dokázali. Ke konci 
loňského roku dosáhl počet členů naší jednoty 111, z toho je 
6 mužů, 88 žen, 7 dorostenek a 10 žákyň.

V  loňském roce se nám podařilo zachovat stejný počet cvi-
čebních hodin jako v  předešlých letech. A to cvičení rodičů 
s dětmi, pod vedením cvičitelek Věry Mičkové a Jitky Kyselé. 
Cvičení je u rodičů a předškolních dětí velmi oblíbené. Není 
výjimkou cvičební hodina s počtem 14 – 16 párů. Jiná situace 
je v hodinách žákyň cvičitelek Ireny Vytějčkové a Aleny Špal-
kové, kde počet klesl, ale věříme, že v příštím roce, kdy bude 
zahájen nácvik na slet – získáme další nové cvičenky. Na cviče-
ní žen pod vedením cvičitelky Věry Mičkové je průměrná účast 
14 – 15 žen. Do zdravotního cvičení cvičitelky Růženy Holeňo-
vé dochází 20 žen.

Ve všech těchto hodinách je využíváno moderního náčiní, 
které průběžně pořizujeme, abychom tak zpestřily cvičební 
hodiny. Každou středu probíhá v mateřské škole cvičení jógy 
s cvičitelkou Danou Sulovskou, kde je prostor maximálně vyu-
žit. Průměrná účast je 12 cvičenců. Rádi bychom cvičební ho-
diny rozšířili o hodinu pro žáky se zaměřením na florbal, zatím 
hledáme cvičitele. 

Z dalších aktivit, které jsme uskutečnili nebo se jen zúčastnili:
ü v březnu jsme  zorganizovali jarní vycházku na Štramberk 

na rozhlednu Bílá hora –  účast 13 dospělých, 2 děti,
ü v  červnu jsme ukončili cvičení žen závěrečnými fit testy, 

kde si ženy mohly ověřit svou fyzickou kondici zábavnou for-
mou,
ü v  červnu jsme také uspořádali na sokolském hřišti spor-

tovní odpoledne pro rodiče a děti (jako ukončení cvičebního 
roku) pod názvem, „Puntíky pro berušku“, kterého se zúčastni-
lo 19 párů,
ü rovněž ženy ukončily cvičební rok na sokolském hřišti tra-

dičním „škračením“, kterého se zúčastnilo 25 žen,
ü v červnu loňského roku vystoupilo 16 žen na veřejném cvi-

čení ve Valašském Meziříčí se skladbou „Malá hezká chvilka“,
ü se stejnou skladbou jsme ve dnech 26. až 27. června re-

prezentovali naši jednotu a obec na sokolských slavnostech 
s mezinárodní účastí v Trenčíně,
ü ve dnech 13. až 17. července proběhl sokolský tábor na 

Jičině,
ü o prázdninách jsme jako již tradičně pořádali vyjížďky na 

kolech, které se nám letos několikrát podařilo obohatit o kou-
pání v lomu v Jasenici,
ü v  září jsme uspořádali podzimní vycházku na Píškovou 

a Jarcovskou Gulu – účast 12 členů a 2 děti,
ü ve dnech 1. – 3. října proběhl „víkend pro ženy“, tentokrát 

na Horní Bečvě v hotelu Duo. Zúčastnilo se 26 žen a myslím, že 
všechny byly spokojeny nejen s prostředím, programem, ale 
i  počasím  - které nám tentokrát přálo,
ü 28. října pořádala župa Beskydská každoročně u příležitos-

ti oslav vzniku samostatného Československa výstup na Go-
dulu, kterého se také pravidelně účastníme, v loňském roce to 
bylo 5 členů naší Jednoty,
ü během listopadu se nám podařilo za přispění nových čle-

nek výboru Hany Bačkové, Dany Kudělkové a jejich rodinných 

Věra Mičková, starostka

Zpráva o činnosti za rok 2010 přednesená na valné 
hromadě T J Sokol Hodslavice dne 4. 3. 2011

   V sobotu 26. 3. 2011 se konalo setkání Klubů seniorů z okre-
su Nový Jičín v  kulturním středisku Sněženka v Sedlnici. Se-
tkání se zúčastnilo celkem deset obcí Bartošovice, Závišice, 
Skotnice, Ženklava, Šenov u Nového Jičína, Loučka, Veřovice, 
Mořkov, Hodslavice a Sedlnice. 

Zahájení provedl místostarosta p.  Oleják a pak všech-
ny přivítal starosta obce Sedlnic p Jordánek. Náš Klub 
jel reprezentovat soubor HOBA se svým tanečním pro-
gramem. Každý zástupce Klubu seniorů řekl něco 
o  své činnosti a pak bylo vystoupení jednotlivých obcí. 
Všichni dostali pohoštění a při bohatém programu a při 
tanci, jsme se   dobře pobavili. Získali jsme nové zkuše-
nosti a navázali   jsme kontakty s jinými Kluby seniorů. 

Setkání Klubů seniorů z okresu Nový Jičín

Marta Jacková
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příslušníků dokončit rekonstrukci klubovny, kde hned 5. pro-
since připravily cvičitelky žákyň mikulášskou nadílku,
ü 4. prosince se děvčata zúčastnila tradičních závodů ve sko-

cích přes švihadlo ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde získala 
děvčata toto umístění:

nejmladší kategorie 1. místo – JanaMarková
další kategorie 3. místo – Míša Štamberská
 4. místo – Petra Bačková
nejstarší kategorie 1. místo – Klárka Vahalíková,
ü rok jsme ukončili 30. 12.  zimní vycházkou – tentokrát na 

Velký Javorník v počtu 14.
V průběhu celého roku se cvičitelky zúčastňují cvičitelských 

srazů, srazů župních vedoucích v různých doškolovacích semi-
nářů, které jsou nezbytné pro vykonávání cvičitelské práce.

Výbor Sokola pracoval ve složení: Věra Mičková, Vlastimil So-
cha, Eliška Janská, Marie Ježkové, Růžena Holeňová, Dana Su-
lovská, Hana Bačková a Dana Kudělková.

Scházel se podle potřeby a na svých schůzích projednával 
informace ze župního výboru a řešil nejrůznější problematiku.  
Dokončili jsme rekonstrukci klubovny, která slouží nejen k nej-
různějším setkáním, ale jako prostor pro umístění starších so-
kolských materiálů, úborů, či potřeb na tábor. V loňském roce 
jsme se vyjadřovali k připravovaným změnám stanov. Zajistili 
nátěr střechy na budově Falconu. 

Pravidelně informujeme veřejnost o dění v Sokole, o všech 
akcích prostřednictvím skříňky na rozcestí. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří obětavě pracují v Sokole, ať už jako cvičitelé 
či členové výboru, všem kteří nám v naší práci pomáhají a pod-
porují nás.

Informace o dění v  roce 2011 a připravovaných akcích na-
jdete na internetových stránkách obce a ve skříňce T.J. Sokola 
na rozcestí.

Věra Mičková, starostka

Výzva T. J. Sokol Hodslavice

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice vyzývá všechny zástup-
ce složek a organizací, které mají zájem o využití sokolského 
hřiště ke sportovním či  jiným akcím, aby  nahlásili termíny 
připravovaných akcí a využívání sokolského hřiště do konce 
dubna 2011 na tel. čísle 556 750 237 u p. Elišky Janské nebo 
603 108 860 u p. Hany Bačkové.

Zimní příprava je již za námi. V jejím rám-
ci jsme absolvovali zimní turnaj na umělé 
trávě v Novém Jičíně. Los k nám moc vlíd-
ný nebyl, a dostali jsme do své skupiny vel-
mi silné soupeře, kteří hrají vyšší třídy než 
my. Ale pro nás hráče to bylo velmi dobré, 
neboť jsme si mohli zkusit porovnat své 
technické i fyzické dovednostmi s lepšími 

hráči. Zimní turnaj nám toho mnoho dal, ale také nám ukázal 
co je potřeba zlepšit a zdokonalit. Kromě těchto utkání, kte-
ré se hráli jednou za týden, jsme také trénovali v  tělocvičně. 
Věříme, že jsme dostatečně připravení, abychom se v blížícím 
startu jarní sezóny dokázali poprat o body a o přední umístění 
v tabulce. Pokud vás něco zajímá, nebo máte nějaké otázky či 
byste rádi pomohli, nebojte se zeptat na diskusním fóru, na 
internetových stránkách klubu - www.fkhodslavice.xf.cz, 
a nebo nám napište na email F.K.Hodslavice@seznam.cz .

Ondřej Kudělka

F O T B A L  - jarní sezóna začíná

Rozpis zápasů pro jarní část sezóny: 
17.04.  - 16:00 - Vlčovice Mniši B : FK Hodslavice 
24.04.  - 16:00 - FK Hodslavice : Tichá B 
01.05.  - 16:30 - Straník : FK Hodslavice 
08.05.  - 16:30 - FK Hodslavice : Skotnice B Mošnov 
15.05.  - 16:30 - Veřovice B : FK Hodslavice
22.05.  - 17:00 - FK Hodslavice : Ženklava 
29.05.  - 17:00 - FK Hodslavice : Mořkov B 
05.06.  - 17:00-  Bernartice n. O. : FK Hodslavice

Naše výsledky ze zimního turnaje v Novém Jičíně:
Sokol Sedlnice - FK Hodslavice 3:2
FK Hodslavice - FC Kopřivnice 1:7
Kotouč Štramberk - FK Hodslavice 4:1
FK Hodslavice – TJ Tatra Příbor 2:6
TJ Sokol Žilina – FK Hodslavice 3:2
NJ-dorost – FK Hodslavice 5:0
FK Hodslavice – TJ Sokol Tichá „A“ 1:4

Eko-koutek

Zuzana Kojetínská, členka Komise pro životní prostředí

Jak si můžeme vylepšit rozpočet obce?
Jednoduchá otázka s jednoduchou odpovědí.. třiďme od-

pad a kompostujme!
Víte, že zatímco za odvoz směsného odpadu a odvoz biood-

padu platíme, za odvoz správně vytříděného odpadu se platí 
nám? Během několika měsíců správného třídění odpadků 
a  kompostováním ve vlastních kompostérech na zahradách 
dokážeme společnými silami obci vyšetřit finance na výsad-
bu nových stromů nebo nové skluzavky pro děti.  A co víc ??? 
Třeba se za nos chytí všichni spalovači obsahů odpadkových 
košů a přestanou svým sousedům otravovat život nasládlým 
a životu vysoce nebezpečným štiplavým kouřem. Podotýkám 
znovu: za nos se chytí  všichni spalovači, protože i jeden malý 
spalováček během krásného jarního dne otráví vzduch i nála-
du.

Finanční analýzu úspor při zvýšení poměru tříděného od-
padu a případného omezení svozu bioodpadu zpracováváme 
a výsledky přineseme v následujících číslech zpravodaje.

V brzké době se v obci uskuteční rozsahem výjimečná akce: 
Dotazníkové zjišťování názorů obyvatel Hodslavic.  Otázky 
jsou zajímavé a smysluplné. Věnujte pozornost také eko otáz-
kám, mají pro zdravé životní prostředí v obci velkou výpovědní 
hodnotu. 

S přáním prosluněných jarních procházek nezarostlou kraji-
nou a pozváním na úklid naší obce,
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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. 

KO N T E J N E R O VÁ 
D O P R AVA

 
Přistavení kontejneru, odvoz suti, dovoz 

písku, štěrku, uhlí, dřeva, stavebního 
materiálu 

Michal Kramoliš 
Hodslavice 476 

tel.: 737 661 893

Odvoz odpadních vod ze septiků, 
jímek, žump a domovních čistíren 
s likvidací v čistírnách odpadních 

vod.

Patrik Fojtík
Veřovice 132

tel.: 733 400 200 

KUDĚLKA LADISLAV (737 409 158) a NEUMANN PETR (603 865 547
nabízí 

KOMPLETNÍ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovou-celorepublikově, ambulantní 
a terénní-regionálně.

Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno 
v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení 
osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.

Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení 
je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací 
službu.

Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré 
dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.

Pobytová služba:     nepřetržitě

Ambulantní služba: po-pá 6-20

Terénní služba:         po-pá 8-18

Kontakt:

Centrum sociálních služeb LADA Lukavec

V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec

Ředitel:   Mgr. Hynek Seidl

Telefon:  /+420/ 774 624 008 

E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz  

Web:      www.ladalukavec.cz                

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).

nabízí
pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací 
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.

Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek 
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz
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Životní jubilea našich občanů v dubnu 2011:

50 let Marie Kuszalová • Marcela Macíčková • Josef Rýdl
60 let Zdena Turková • Věra Bílková • Ludmila Podolská
70 let Jaroslava  Schindlerová
85 let Anna Kudělková • Žofie Hubeňáková

25. výročí uzavření manželství Milada a Štěpán Pustějovští.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V březnu jsme se rozloučili s paní Annou Doubravskou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

autorka : Magdaléna Churavá, 2.třída ZŠ

Žáky, studenty  SŠŘS 
ve Velkém Meziříčí, 
jejich rodiče, přáte-
le a  známé, všechny 
blízké i  vzdálené za-
skočila tragická zprá-
va o tom, že nenápad-
ně a nečekaně odešel 
z  pozemského života 
během prázdnin neo-

byčejný člověk s duší dona Quijota, výjimečný učitel, pan PhDr. 
Lubomír Křižan. A tak už se žáci nikdy nebudou moci smát ne-
opakovatelnému osobitému vtipu, který činil vyučované hodi-
ny netradičními, nenapodobitelnými, originálními. On sám se 
za učitele nepovažoval. Chtěl být pouze tím, kdo ukazuje svým 
žákům a studentům cestu, kterou mohou kráčet výš a obohatit 
tím svůj život.

Motivoval je nenápadně, většinou úspěšně, aniž si to žáci 
uvědomovali. A tak se stal v srdcích mnohých žáků jejich neko-
runovaným Amosem – nejlepším učitelem, na kterého nikdy 
nezapomenou.

On sám zůstal Valachem celým svým srdcem po celý život. 
Byl nesmírně hrdý na 13 generací přímých předků žijících 
na  Valašsku v  Hodslavicích. Jejich památce věnoval velmi 
mnoho volného času, kdy o nich získával informace a perfe-
cionalisticky vše zaznamenával a sepisoval v genealogii rodu 
Křižanů. Svým předkům také vyrobil netradiční kamenné ná-
hrobky, které navždy zůstanou jako úcta jejich památce, ale 
také památka na nevšedního všestranného člověka, který je 
zhotovil. Hrdě se hlásil k  tradicím moravanství předávaným 
z generace na generaci.

Zůstal navždy „hodslavjanem“. Byl pyšný na Hodslavice, kde 
vyrůstal a které jsou rodištěm Františka Palackého, kterého 
celý život uctíval a vydal o něm knihu.

Byl natolik skromným člověkem, že téměř nikdo z  okolí 
netušil, že vystudoval na vysoké škole Masarykovy univer-
zity v  Brně historii, sociologii a na další vysoké škole – Aka-
demie múzických umění v  Praze dramaturgii a scénáristiku. 
A také napsal a vydal cestopis z cesty po Indii, napsal a vydal 
sbírku poezie, básní, soubor fejetonů. Natočil film o díle F. Pa-
lackého, vydal Hodslavskou kroniku. V Brně byl členem diva-
delního souboru, s jehož dílem úspěšně vystupoval i v Řecku.

Měl zájem o ekologii – vypracoval a chtěl realizovat experi-

mentální ekologický projekt v  Kozlově v r. 1993, čímž tehdy 
předběhl svou dobu, a tudíž neuspěl. A tak zůstal jen vypra-
covaný projekt na papíře – ekologické vytápění, čištění od-
padních vod  ve vesnici, eko- záchody, biopotraviny, solární 
energie,…. Točil reklamní šoty, nafotil firemní kalendáře, po-
hlednice Kozlova,…. Celý svůj život zasvětil vzdělávání, pozná-
vání, cestování. Byl nesmírně vzdělaný. Neustále prohluboval 
své vědomosti studiem dějin. Znal dobře latinsky, španělsky 
i anglicky. Pracoval na díle o hodslavském nářečí , genealogii 
rodu Křižanů, o životě E. Che Guevary,... Byl nesmírně pracovi-
tý a manuálně zručný. Postavil dům, sedlovnu i přístřešek pro 
koně, o které se staral, restauroval starý nábytek, …. Měl rád 
práci se dřevem a kamenem. Nebylo práce, ke které by se ne-
uměl postavit. Byl všestranný, renesanční člověk. Sbíral repliky 
starých mlýnů a měl představu, že nějaký postaví. Také celý 
svůj život žil jako don Quijote de la Mancha-bojoval s větrnými 
mlýny, kterými pro něj byla nespravedlnost, hloupost, omeze-
nost,….

Spíše  lze pana Lubomíra Křižana nazvat – don Chichot z Koz-
lova – měl rád vtip a úsměv, který také uměl rozdávat. Svůj 
poslední boj don Chichot prohrál. Byl to boj se zákeřnou ne-
mocí. Doufal, že vyhraje. Smrt však byla rychlejší  než všech-
ny jeho plány. Nedala mu šanci. On se ale s úsměvem dokázal 
přetvařovat i v době, kdy měl vážné zdravotní problémy. A tak 
zůstala spousta neuskutečněných plánů, nedopsaných literár-
ních prací,….

Vzpomínejte s  láskou na tohoto úžasného a nevšedního 
člověka, kterého člověk potká, má – li to štěstí, jen jednou za 
život. Já jsem to štěstí měla, přesto, že trvalo jen krátkou chví-
li. Potkala jsem výjimečného člověka, mohla jsem žít pouhou 
chvíli s výjimečným člověkem.  Zažila jsem výjimečné chvilky 
štěstí s tímto výjimečným, úžasným, hluboce lidským a vyso-
ce duchovně vyspělým člověkem. Byl to člověk vzácný, citlivý, 
s mořem lásky v srdci. Byl světýlkem v mém životě, které vzpla-
nulo jen na krátko. Děkuji za to, že jsem mohla kousíček své 
životní cesty kráčet s ním – společně. 

Nikdy nezapomenu. Nikdy nezapomenou ti, kteří jej pozna-
li, protože se dokázal zapsat do srdcí všech lidí se kterými se 
setkal. 

Byl tím, na kterého se nikdy nezapomíná. Nikdy nezapome-
nu!

Navždy s úctou manželka Vlasta

Vlasta Křižanová

Vzpomínka….A všechno je jinak !


