
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou tu le-
tos cobydup. Rychle ten rok utekl. Ani se 
to nechce věřit. Prožili jsme v něm leccos. 
Dobrého i zlého. Radostného i smutného. 
V  těchto adventních dnech však máme 
slyšet tu zprávu, která chce změnit osud 
celého lidstva. Zprávu, která nám mnohdy 
zevšedněla (nu, jen si to každý přiznejme). 
Tu zprávu, které mnohdy ani nevěnujeme 
pozornost (no, není to tak?). Zprávu, která 
je dobrá, povzbudivá a naději dávající. Byť 
poprvé zazněla již před téměř dvěma tisíci 
lety, je stále aktuální a život dávající zvěstí. 

Ta zvěst měla zaznít nejenom tenkrát kdesi 
na kopcích v okolí Jeruzaléma pastýřům u je-
jich stád. To poselství z nejvyšších míst chce 
znít nejenom v křesťanských chrámech, kost-

elech, kaplích a modlitebnách. Protože 
tato andělem zprostředkovaná novina 

má zasáhnout každé lidské srdce, každou lidskou 
mysl. Přece se to oznámení týká každého člověka, 
nikdo není vyloučen, každý je má slyšet, každého 
má oslovit a zasáhnout. Vždyť sám Bůh posílá do 
lidského světa svého jediného Syna - Ježíše. 

„Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se 

vám narodil Spasitel, Kristus 
Pán, v  městě Davidově.“ 
(Lukáš 2, 10 a 11)
To nepatrné děťátko, 

www.hodslavice.cz PROSINEC 2013

ZPRAVODAJHodslavský
Milí spoluobčané,

přejeme Vám pokojné prožití adventu, radostné Vánoce plné rodinné pohody  
a porozumění, pevné zdraví a úspěšné vykročení do roku 2014. 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka
Martin Repta, místostarosta

„(…) nadále se v tom zlepšujte!“ (1 Sol 4, 1)
Advent je obdobím radostného očekávání. 

Tak nejčastěji nazýváme období v litur-
gickém roce, které předchází svátku Božího 
narození. Avšak při této  formulaci je třeba 
vědět, čeho se toto očekávání týká. Na co 
vlastně máme během adventu čekat? I když 
se odpověď zdá být jednoduchá a hned 
se nabízí  vysvětlení, že jde o očekávání 
Příchodu Božího Syna, stojí za to tato slova 
prověřit životem. Neboť má skutečně naše 
očekávání každý rok právě takovou pova-
hu? Skutečně čekáme v adventu na Příchod 
Spasitele, nebo spíše čekáme na volno ve 
škole a práci, stromeček, dárky a bohatý 
stůl? A možná je to ještě horší a na nic už 
nečekáme? Přeci čas tak rychle utíká a my 
se musíme o vše postarat. Stojí tedy za 
to si na začátku adventové cesty, na 

kterou se vydáváme, najít čas na chvíli rozjímání nad 
svým životem a hloubkou Božího slova.

Proto je taky tolik důležité neustále bdít. Avšak 
toto bdění neznamená útěk od každodenních 
povinností a práce nad sebou. Svatý Pavel 
nám přeje: „Nechť Pán dá bohatě růst vaší 
vzájemné lásce i lásce ke všem“ 
(1 Sol 3, 12) a vzývá nás 
k  neustálému úsilí: 
„(…) nadále se v tom 
zlepšujte!“ (1 Sol 4, 1). Vůči 

Pater Mgr. ThLic. Adam Jozef Kasperek,  
katolický farář

Vánoční zamyšlení
Mgr. Lubomír Červenka,  

evangelický farář

pokračování na str. 2 pokračování na str. 2
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které je od počátku svého života v nebezpečí, se stává nadějí 
všem, kdo se dají potěšit. Všem, kdo se v každodenním 
koloběhu a v řešení nejrůznějších povinností a starostí zastaví, 
aby nabrali nových sil, přehodnotili své priority a srovnali 
svůj směr k budoucnosti. Vždyť dnes příliš radosti neužijeme. 
Různé krizové zprávy a katastrofické scénáře se na nás valí ze 
všech stran. Často jsme bezbranní, nerozhodní, vyčerpaní a 
unavení. Zdá se nám, že naše snažení nepřináší výsledky, po 
kterých toužíme. Však to všichni známe. 

Zvěst Vánoc nám však radost chce darovat. Chce nám 
poukázat k tomu, co je trvalé, neměnné a smysluplné. Chce 
nám pomoci se ve svém životě a námi stanovených prioritách 
zorientovat. A tak učiňme v důvěře ten odvážný krok, jako ten-
krát ti zaskočení pastýři. Nezůstali na svém místě, tu slyšenou 
výzvu nehodili jednoduše za hlavu, nýbrž zvědavě vykročili 
zjistit, co je na tom andělském zvěstování pravdy. 

A výsledek? Na vlastní oči se přesvědčili, že jim andělský po-
sel nelhal. Proto se vraceli domů ´oslavujíce a chválíce Boha za 
všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno´. (Lukáš 2, 20)

Milí známí i neznámí, věřící i nevěřící, muži, ženy i děti: zvěst 
Vánoc je jedinečným poselstvím. Až k nám, do našich míst a 
do naší doby zní. A my stejně jako tenkrát pastýři a později 
jako mnozí jiní jsme zváni, abychom této zprávě dali ve svém 
životě místo. Jak se rozhodneme, záleží už jen a jen na nás. 
Přeji Vám proto všem dobrou volbu, pokojný čas a především 
odvahu k tomu odvážit se uvěřit, že evangelium o Boží lásce 
má moc i v naší době i v životech našich i našich bližních.  jak 
i v poslední den.

L. Červenka, pokračování ze str. 1 A. Kasperek, pokračování ze str. 1

těmto slovům nemůžeme být lhostejní. Musíme si uvědomit, 
že naše spása, Boží sláva a počet věřících v Krista záleží na 
každém z nás, na našem postoji, svědectví a především na naší 
lásce. Na světě žije  čím dál tím víc lidí, kteří ztratili smysl života. 
Čím dál tím víc rodin zděšeně očekává budoucnost. Víme, že 
pořád chybí peníze na léky a pomoc  nejchudším, a přeci velké 
částky peněz jsou stále utráceny v armádě. Jsou krásná hesla 
o humanismu, a zároveň před očima světa lidi umírají z hladu  
a žízně. 

Smutný obrázek skutečnosti doplňují média, která nás stále 
zaplavují tragickými zprávami z různých koutů světa. Naříkání 
a různé stížnosti tedy tvoří nejčastější repertoár našich 
rozhovorů. Cožpak jsme úplně zasaženi krizí naděje? A pokud 
ano, jaký by měl tedy být postoj křesťana? Co máme dělat? 
Zalomit ruce a utopit se v pesimismu? Ne! Musíme pořád bo-
jovat o lásku v lidských srdcích, o naději pro ty, kdo ji nemají, 
o pokoj pro celý svět. Jako věřící musíme naplňovat naše okolí 
radostí, která pramení z přesvědčení, že směřujeme k setkání s 
Tím, který je, který byl a který přichází, aby naplnil dějiny světa. 
Na toto setkání se však musíme připravit. Musíme se postarat 
o to, aby naše srdce nebyla zatížená kvůli hříchu, ale aby byla 
vyplněná láskou ke každému člověku. Pokud budeme mít ten-
to postoj, advent se skutečně pro nás stane obdobím radost-
ného očekávání na Příchod Krista, tak na ten Příchod během 
Vánoc,  jak i v poslední den.

Program shromáždění 
v evangelickém sboru

Neděle 15.12.   
9.15 hod. Dětská vánoční slavnost 
16.00 hod. Vánoční cimbálový koncert
Neděle 22.12. 
bohoslužby nebudou - zveme všechny do Mořkova, kde bude od 
10.00 hod. probíhat tamní dětská vánoční slavnost
Úterý 24.12.
16.00 hod. Štědrovečerní bohoslužby
Středa 25.12.
9.15 hod. Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
Čtvrtek 26.12.
bohoslužby nebudou - zveme všechny do Straníka, kde bude od 
9.15 hod. probíhat tamní dětská vánoční slavnost
Neděle 29.12.
9.15 hod. Bohoslužby poslední neděli v roce 2013 
Úterý 31.12.
16.00 hod. Bohoslužby poslední den v roce 2013 
Středa 1.1.2014
9.15 hod. Bohoslužby první den v roce 2014  
 s vysluhováním Večeře Páně

Na všechna shromáždění 
 Vás všechny upřímně zve  
staršovstvo místního  
Evangelického sboru!

Hodslavice Životice u NJ

ÚTERÝ 24.12.2012
Půlnoční mše sv.

24.00 hodin 22.00 hodin

STŘEDA 25.12.2012
Slavnost Narození Páně

8.00 hodin 10.00 hodin

ČTVRTEK 26.12.2012
Svátek sv. Štěpána

8.00 hodin 9.30 hodin

NEDĚLE 29.12.2012
Svátek Svaté rodiny

8.00 hodin 9.30 hodin

ÚTERÝ  31.12.2012
Poděkovani za minulý rok

16.00 hodin 14.00 hodin

STŘEDA 1.1.2013
Nový rok

8.00 hodin 

18.00 hodin
9.30 hodin

Vánoční bohoslužby
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 20. zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 28.11.2013

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

1/20/2013  Schválení programu  ZO
a) schvaluje program jednání 20. zasedání zastupitelstva 

obce a jeho doplnění o body: 
- Pověření rady obce schválením rozpočtové změny č. 5, 
- Rozpočtové provizorium na rok 2014,
- Převody nemovitostí.
2/20/2013  Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmeno-

vání zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Lubomír Čer-

venka  – předseda, Petr Hub, Mgr. Alena Kulíšková  – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslav Frýdl, Roman Ko-

lařík,
c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou,
3/20/2013  Kontrola usnesení 18., 19. zasedání zastupi-

telstva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozích za-

sedání zastupitelstva obce.
4/20/2013  Usnesení rady obce ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 64 – 69.
5/20/2013  Plnění rozpočtu 1- 10/2013 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až říjen 

2013.
6/20/2013  Informace k projektu výstavby cyklostezky, fi-

nancování, rozpočet na r. 2014 a rozp. výhled Svazku Cyk-
lostezka Nový Jičín – Hostašovice ZO

a) bere na vědomí informace k projektu výstavby cyklostez-
ky, rozpočet na r.  2014 a rozpočtový výhled Svazku Cyklostez-
ka Nový Jičín – Hostašovice, 

b) schvaluje navýšení členských příspěvků obce o 7000 Kč, 
úhradu zvýšeného nájmu a podílu obce na kupní ceně pozem-
ku Svazku,

c) navrhuje pana Ing. Kamila Ondřejíka jako člena revizní ko-
mise Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. 

7/20/2013  Rozpočtová změna č. 4 ZO 
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 4: snížení v  příjmech o 

- 414  tis.Kč, snížení ve výdajích o - 3 270 tis. Kč, financování – 
2 856 tis. Kč.

8/20/2013  Pověření rady obce schválením rozpočtové 
změny č. 5 ZO

a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 
5 v neomezeném rozsahu.

9/20/2013  Rozpočtové provizorium na rok 2014 ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014: čerpání 

1/12 měsíčně ročního rozpočtu 2013.
10/20/2013  Realizace projektu „Chodník podél silnice 

II/483“, podání žádosti o dotaci ze SFDI a ROP MSK ZO
a) schvaluje záměr realizace projektu „Chodník podél silnice 

II/483“ v r. 2014 a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury programu Zvyšování bezpečnosti do-
pravy na rok 2014 a z Regionálního operačního programu re-
gionu soudržnosti Moravskoslezsko.

11/20/2013  Dofinancování projektu „Modernizace uče-
ben ZŠ Hodslavice“ ZO

a) schvaluje dofinancování projektu „Modernizace uče-
ben ZŠ Hodslavice“ v případě čerpání dotace z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání ve výzvě: 
Modernizace výuky na základních školách, a to do výše spolu-
účasti Obce Hodslavice 800 000 Kč. 

12/20/2013  Přehled realizovaných investičních akcí v r. 
2013, výhled na r. 2014 ZO

a) bere na vědomí přehled realizovaných investičních akcí 
v r. 2013 a výhled na rok 2014 – 2015.

13/20/2013  Převody nemovitostí ZO
a) schvaluje odkup parcely č. 1794/14 , druh pozemku ostat-

ní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 332 m2 
v k.ú. Hodslavice za cenu 80 Kč za m2, tj. 26 560 Kč  od Mirosla-
va a Jiřího Hromádkových.

14/20/2013  Projednání stížnosti na provoz dětského 
hracího koutku na Dolním konci ZO

a) pověřuje starostku obce odpovědí manželům Kudělko-
vým, Hodslavice č. 167  se stejným vyjádřením jako manželům 
Berylovým, dle usnesení rady obce o realizaci opatření ke sní-
žení dopadu provozu dětského hřiště na dolním konci.

15/20/2013    Nabídka pojištění - právní ochrany pro ZO
a) schvaluje  nabídku pojištění právní ochrany pro zastupite-

le obce od firmy D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. ve výši 
ročního pojištění 20 400 Kč při ročním pojistném limitu 2 mil. 
Kč. 

16/20/2013  OZV ZO
a) pověřuje radu obce vypracováním obecně závazné vyhláš-

ky k omezení podomního prodeje na další jednání zastupitel-
stva.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 68. zasedání rady obce konaného
dne 14.11.2013 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pojištění majet-

ku obce a pojištění odpovědnosti za škodu„ a pověřuje  Mgr. 
Pavlu Adamcovou, starostku obce zpět vzetím výpovědi po-
jistných smluv a dojednáním nových smluvních podmínek ve 
stávajících pojistných smlouvách s Českou pojišťovnou a.s. 

b) návrh na podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník po-
dél silnice č. II/483“ na Státní fond dopravní infrastruktury a 
předkládá jej ke schválení zastupitelstvu obce,  

c) přijmout neinvestiční účelovou dotaci z  rozpočtu kraje 
určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice ve výši 5 700 Kč 
za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje roz-
hodne o poskytnutí dotace,

d) opravu a doplnění oplocení a vybudování bran v  areálu 
základní školy,

e) program 20. zasedání zastupitelstva obce, které se usku-
teční 28.11.2013 v 17 hodin,

f ) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Altec International, 
s.r.o. Holešov. 

II.  Rada   p o v ě ř u j e   
a) komisi životního prostřední - provedením osvěty v třídění 

odpadu formou článků ve zpravodaji, nedodporučuje v sou-
časné době zavádět úlevy z poplatku za odpady v souvislos-



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2013 strana 4

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

ti se způsobem vytápění nebo třídění odpadu a nenavrhuje 
změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů,

b) Martina Reptu, místostarostu – zjištěním rozšíření mož-
nosti třídění odpadu u svozové firmy SITA a.s.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) prodloužení termínu realizace projektu „Osvětlení přecho-

du u ZŠ“ z 31.12.2013 na 30.6.2014.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 69. zasedání rady obce konaného
dne 21.11.2013 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) nejvýhodnější nabídku na zhotovení přístřešku na Základ-

ní škole Fr. Palackého Hodslavice - p. Miroslav Štusek, Nový Ji-
čín-Straník 33, 

b) Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí (NN) s firmou ČEZ Prodej, s.r.o. Praha na dobu 
určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 s platebními podmínkami 
vysoutěženými v e-aukci, 

c) návrh na podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník po-
dél silnice č. II/483“ z ROP Moravskoslezského kraje  a předklá-
dá jej ke schválení zastupitelstvu obce, 

d) nejvýhodnější nabídku firmy INNOVA Int. s.r.o.,Ostrava, na 
zpracování a podání žádostí o dotace a  následnou adminis-
traci projektu „Chodník podél silnice č. II/483“  na Státní fond 
dopravní infrastruktury a ROP MSK.

II.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
Další jednání rady obce č. 70:  10. 12. 2013 v 15:30 hodin.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Listopad – měsíc plný společenských událostí – ve spole-
čenském domě opět probíhají taneční kurzy deváťáků i starší 
generace, setkali se zde letošní jubilanti a zahrála k tanci i po-
slechu cimbálovka Trojačka s hosty. Ve škole proběhl tradiční 
vánoční jarmark a v obřadní síni obecního úřadu jsme přivítali 
nové občánky.

4.11. se v Ostravě setkali starostové obcí na semináři k pro-
jektu Meziobecní spolupráce, do kterého budeme také zapo-
jeni a bude se týkat spolupráce v  oblasti školství, sociálních 
služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, za 
účasti starostky.  

5.11. výběr pracovníků projektu Meziobecní spolupráce na 
území ORP Nový Jičín na MěÚ v  Novém Jičíně za účasti sta-
rostky. 

8.11. proběhlo ve společenském domě tradiční setkání jubi-
lantů. Pásmo operetních árií a malé občerstvení všechny pří-
jemně potěšilo. Fotografie dále v zpravodaji a na webu obce.

12.11. se starostka zúčastnil dalšího jednání Svazku obcí Cyk-
lostezka na MěÚ N.Jičín.

13.11. zahájila firma Unigeo Ostrava hloubení jednoho ze 
dvou průzkumných vrtů na katastru obce.

14.11. proběhlo 68. zasedání rady obce (viz usnesení výše).

21.11. proběhlo 69. zasedání rady obce (viz usnesení výše) 
a zasedal finanční výbor k navrhovaným změnám rozpočtu a 
spolufinancování projektů v příštím roce.

24.11. jsme v  obřadní síni OÚ slavnostně přivítali osm no-
vých občánků do společenského života Hodslavic, foto dále ve 
zpravodaji. V noci na neděli napadl první sníh.

25.11. zahájeny vrtné práce na druhém průzkumném vrtu 
nedaleko vodojemu na Bařince.

27.11. proběhlo za účasti starostky zasedání Rady MAS Laš-
sko ve Štramberku. 

28.11. se uskutečnilo 20. zasedání ZO v hasičské zbrojnici (viz 
usnesení výše).

29.11. uspořádaly děti ve škole tradiční vánoční jarmark a 
překvapily návštěvníky krásnou hrou na zvonečky. Ve spole-
čenském domě zahrála k tanci i poslechu cimbálovka Trojač-
ka s hosty a vystoupily děti z folklórního souboru při základní 
škole. 

1.12. jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromek na „placu“ a 
děti balónkovou poštou poslaly svá vánoční přání Ježíškovi. 
Sváteční slovo pronesla p. L.Palacká a pan farář Kasperk, děti 
ze ZŠ zazpívaly a zahrály tradiční vánoční koledy a společně 
tím vykouzlili krásnou vánoční atmosféru. Děkujeme.

V měsíci listopadu byly pracovníky technické správy obce a 
pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací, 
na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a   Úřadem práce,  
prováděny práce při údržbě ploch v  majetku obce, ořezové 
práce, hrabání a odvoz listí. V areálu fotbalového hřiště bylo 
provedeno spálení větví a celkový úklid a proveden byl úklid 
na některých místních komunikacích a mostech. Několikrát 
v  průběhu měsíce bylo vyčištěno okolí sběrných nádob od 
odpadu. Taktéž bylo provedeno vystěhování a úklid půdních 
prostor budovy OÚ.

V prostoru u parkoviště na přehradě Kacabajka byl vysečen a 
spálen podrost a větve. Dokončovací úklidové práce byly pro-
vedeny v budově a okolí budovy základní školy.

Byla provedena oprava a instalace vánoční výzdoby na slou-
py veřejného osvětlení.

OÚ Hodslavice

Úřední hodiny  
na Obecním úřadu v Hodslavicích

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve 
středu 18. prosince 2013.

Po tomto datu nelze na pokladnu přijímat žádné platby, ne-
boť hotovost musí být odvedena na účet u České spořitelny 
v Novém Jičíně. 

První úřední den v roce 2014 je pondělí 6. ledna.   

OÚ Hodslavice

Obecní knihovna bude naposledy otevřena ve čtvrtek  
19..prosince 2013 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2014 
ve  tvrtek 2 ledna.

Informace obecní knihovny
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Termín Pořadatel Akce Kde?

22.12. 17:30 OÚ Vánoční koncert DPS Ondrášek Společenský dům

28.12. Nohejbal Povánoční turnaj  trojic Tělocvična Mořkov

29.12. SHM Vánoční turnaj 
florbalově-fotbalové zápolení

Tělocvična ZŠ Veřovice

28.12. SHM, 
K.Kotalová - Grešáková

Vánoční živý betlém, výstava betlémů Společenský dům

31.12. OÚ + FK Silvestrovský běh Hodslavské uličky

31.12. -1.1.2014 OÚ Vítání roku 2014 na place

25.1.2014 Klub důchodců Společenský ples Společenský dům

1.2.2014 SDH Společenský ples Společenský dům

22.2.2014 SHM Společenský ples Společenský dům

asi 8.3.2014 TJ (Tomáš Vyhlídal) Společenský ples Společenský dům

Přehled kulturních a sportovních akcí

Ve dnech 27.12.2013 a 31.12.2013 bude mít MUDr. Olga Váh-
alová dovolenou a  v pondělí 30.12. zkrácené ordinační hodiny 
7.00  -  9.30 hodin.

Zastupuje MUDr. Radek Ševela ve své ordinaci od 7 do 9 ho-
din – jen naléhavé případy.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové

Ve dnech 23. - 31.12.2013 bude mít MUDr. Jan Moštěk dovo-
lenou. Dne 23.12. v  8.00 hod.zástup MUDr. Černá, Stomato-
logická poliklinika Nový Jičín a ve dnech 27.-31.12.2013 v 7.00 
hod. zástup MUDr. Kroupová Stomatologická poliklinika Nový 
Jičín.

Dne 30.12.2013 bude mít MUDr. Radek Ševela dovolenou, 
zastupuje MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci od 7 do 9 ho-
din – jen naléhavé případy.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka

Dovolená MUDr. Radka Ševely

Ing. Karel Kozelský, obchodní manažer

Výsledky říjnové aukce pro domácnosti 
eCENTRE, a.s., do které se zapojili

 i občané Hodslavic.

Do říjnové aukce bylo zařazeno 2902 domácností z celkem 
123 měst a obcí České republiky.

Obyvatelé Hodslavic dosáhli na  úsporu u dodávek zemního 
plynu a silové elektřiny 27,64%

Celkový objem poptávky po energiích jdoucí do aukce byl 
102 milionů korun.

Domácnostem jsme tímto způsobem ušetřili téměř 26 mili-
onů korun.

Na odkaze níže najdete výsledky aukce. 
http://ecentre.cz/e-aukce 
V  této aukci zvítězil dodavatel Vemex Energie, a. s., jak pro 

elektrickou energii tak pro zemní plyn.

Drazí přátelé,
dovolte nám na sklonku tohoto roku popřát Vám všem po-

kojné a požehnané Vánoce a vyjádřit naději, že nový rok 2014 
bude lepší než ten právě končící. Aby byl skutečně pro nás 
všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku a vstup-
te do nejkrásnějšího období celého roku s novojičínskými On-
drášky. 

Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich deseti koncer-
tů, které Ondrášci v průběhu adventu a vánoc uskuteční v na-
šem regionu. 

Vaši Ondrášci a Josef Zajíček – sbormistr a umělecký vedoucí

Ondrášek

Obec Hodslavice a dětský sbor ONDRÁŠEK

Vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT 

V neděli 22. prosince 2013 v 17.30 hodin
ve Společenském domě v Hodslavicích

Účinkuje:  ONDRÁŠEK Novojičínský sbor ZUŠ
sbormistr - Josef  Zajíček
klavír - Marie Válková   
 - Dušan Brus

Vstupné dobrovolné
Dobrovolné vstupné bude věnováno  

na cestu Ondrášku do USA.
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Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ 
ONDRÁŠEK :
st.  11.12.2013 17.30  Česko zpívá koledy - Nový Jičín
   – Masarykovo nám.
so   14.12.2013 14.00 Příbor - Vánoční jarmark – náměstí
 16.00 Jeseník n.O.  - kostel 
 18.00 Životice u Nového Jičína - kostel 
ne  22.12.2013 15.00 Kopřivnice – kulturní dům    
 17.30 Hodslavice – kulturní dům  
so  04.1.2014 15.00 Bílovec- kostel     
 17.30 Šenov u Nového Jičína - kostel
so 11.1. 2014 15.00 + 18.00  Novoroční koncerty 
  v Beskydském divadle

Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude použit na naši červnovou cestu do USA, do 
Washingtonu, kam jsme byli organizátory festivalu pozváni. 
Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové špičce nejen 
v  naší zemi, ale v  celé Evropě, což dokazují četná vítězství a 
ocenění na prestižních festivalech a sborových soutěžích. Tato 
ocenění jsou výsledkem dlouhodobé,

téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a mlá-
deží. Sborové studio ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělec-
ké škole v Novém Jičíně  a čítá 220 zpěváků ve věku 5 až 25 
let, kteří studují sborový zpěv ve třech přípravných odděleních 
(Hrášek, Rarášek, Kulihrášek) a dvou koncertních sborech (On-
drášek dětský sbor, Ondrášek smíšený sbor). 

Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpíva-
li v  Japonsku, v  jižní Africe a naposledy loni soutěžili v  Číně, 
červnová cesta do USA bude historicky naší první cestou přes 
Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou akci je nasnadě. 
Obracíme se tímto jednak na Vás, kteří nám léta fandíte a sle-
dujete naše kroky, ale i na Vás, kteří o nás slyšíte poprvé, přijď-
te a podpořte nás v našem odhodlání  představit v Americe 
naši moravskou zpěvnost a lašský či valašský temperament!!! 
A hlavně vezměte své děti a svá vnoučata,  aby i ti nejmenší 
poznali krásu českých a moravských koled. A kdoví, zda se jed-
nou  nestanou členy naší velké sborové rodiny. Pro Vás, kteří 
uvažujete o finanční podpoře naší cesty do USA, nabízíme i 
číslo našeho účtu: 1768157309/0800.

Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz. Zde se 
můžete dočíst další podrobnosti, týkající se našeho sboru. Za 
každou byť symbolickou částku všem upřímně děkujeme!!!

Dagmar Pátková

EKOKOUTEK

Vážení spoluobčané,
věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.
O nutnosti třídit odpad se do našeho zpravodaje už psalo 

mnohokrát. A jak vidět, stále je to málo a není vždy jasné, jak 
vlastně správně ekologicky, tedy efektivně třídit.

Ekologické nakládání s odpadem se vyplácí. Efektivní třídění 
odpadu umožňuje jeho prodej jako druhotné suroviny.

Jako vánoční a novoroční dárek vám přináším tato doporu-
čení, jak správně nakládat s odpadem.

Především: 1) Domácnost snižuje produkci odpadů – 
např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku, igelitové sáčky 
použije vícekrát, nekupuje balené vody, neodebírá letáky.

Odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat, popřípadě 
likvidovat.

2) Domácnost efektivně využívá objem nádob sešláp-
nutím PET lahví, rozlepením krabic apod. Svoz odpadu tvoří 

podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby 
účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svézt z cca 500 nádob 
(nesešlápnuté) i z cca 150 nádob (sešlápnuté). KAŽDÝ VÝSYP 
SE PLATÍ! Tak proč platit za výsyp vzduchu?

3) Domácnost třídí vše, co se dá třídit. Nevyhazuje do ná-
dob se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozlo-
žitelný odpad, drobná elektrozařízení, textil, obuv, jedlý olej a 
tuk, nebezpečný odpad, suť. 

U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. 
Proto je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný od-
pad obsahuje až 80% cenných druhotných surovin jako papír, 
plast, sklo, bio, které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný 
odpad se likvidace neplatí - - vytříděný odpad se prodává jako 
druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.

Efektivní třídění odpadu:
PLAST: veškeré plasty – plastové obaly os těstovin, bonbó-

nů, lahve od šampónů, Jaru, přepravní fólie od PET lahví, se-
šlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů (nemusí být vymyté 
– není to ekologické – stačí je řádně vyškrábat) a další plasty. 

NEPATŘÍ SEM: plasty znečištěné od chemikálií, od nebezpeč-
ných látek, se zbytky potravin, novodurové trubky, podlahové 
krytiny. Patří do sběrného dvora.

Větší plasty (přepravky) postavte vedle nádob na plast. Po-
lystyren svažte do balíku a dejte vedle. Polystyren je možno 
odkládat na dvoře obecního úřadu vedle velkoobjemové ná-
doby na objemný odpad. Polystyrén je uschován a po nashro-
máždění většího množství je odvezen do Kunína k  dalšímu 
zpracování.

NÁPOJOVÉ KARTONY: můžete třídit a uschovávat do oran-
žových pytlů (možno vyzvednout na obecním úřadě) a v pon-
dělí ráno je postavit k nádobám na plast.

PAPÍR: veškeré papírové obaly, sešity, časopisy, noviny, le-
táky. Větší krabice rozlepte, rozložte a svažte a přistavte vedle 
nádoby na papír.

Nedávat mokrý papír (patří do kompostu) a mastný papír 
(patří do směsného odpadu).

BIOODPAD: co patří do bioodpadu, je vyznačeno na nádo-
bách.

Nepatří sem živočišné zbytky (maso, kůže), podestýlka, trus.
KOVOVÉ OBALY: plechovky a podobně  a ostatní železný 

odpad je taktéž možno odložit vedle velkoobjemové vany ve 
dvoře obecního úřadu. I tento odpad je uschován a následně 
odvážen do sběrných surovin k dalšímu využití.

SKLO: Bílý kontejner – čiré skleněné obaly
             Zelený kontejner – barevné sklo a tabulové čiré sklo
Nejste-li si jisti, volte Zelený kontejner. 
Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla, 

porcelán. Patří do sběrného dvora. V některých nádobách na 
sběr skla je vyřezán otvor pro možnost vložení skel větších roz-
měrů.

Veškeré ELEKTROZAŘÍZENÍ musí být kompletní! Patří do 
sběrného kontejneru na OÚ.

TEXTIL A OBUV i poničené, ale čisté. Nemusí být vyprané, 
ale nesmí být od barev a zmaštěné. Lze odložit do sběrných 
boxů umístěných v obci na 3 lokalitách (dolní konec u mostu, 
u nákupního střediska, na Léše u bytovek) Taktéž bývá pravi-
delně sbírán charitativními organizacemi.

Toť vše. Vidíte, že to není žádná věda a při troše dobré vůle to 
zvládne každý. Přeji nám všem dobrý pocit z třídění odpadu. 
Děláme to pro sebe a pro budoucí generace. Příklady táhnou. 
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na hluk? Hluk je jedním z faktorů, který může negativně ovliv-
ňovat životní prostředí – podle výskytu a intenzity může ovliv-
ňovat náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a 
zdravotní stav osob, které jsou mu vystaveny. 

Hodnoty měření žáci zaznamenávají na dvou stanovištích – 
před branou u hlavní silnice a vzadu za školou na asfaltovém 
hřišti. Své závěry budou zpracovávat a své výsledky celoroční-
ho úsilí budou prezentovat na Ostravské univerzitě na podzim 
roku 2014. 

Obecný cílem výuky je naučit žáky využívat prostředky infor-
mačních a komunikačních technologií nejen k hrám a zábavě, 
ale i k usnadnění pochopení přírodních jevů, vyhodnocení vý-
sledků měření a jejich využití v praxi.

Vysílání rádia Školík - Mgr. Eva Hegarová
Dne 22. 10. 2012 vysílání rádia Školík  si připravili žáci 8. třídy 

s paní učitelkou Mgr. Andreou Dostálovou. Připomněli událos-
ti uplynulého měsíce ve škole i mimo ni.

Turnaj v miniházené – Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 31. října se žáci 5. třídy zúčastnili turnaje v miniházené 

v Novém Jičíně. Naši žáci se postavili proti týmům ze Suchdolu 
nad Odrou. Bojovali statečně, ale bylo znát, že se teprve s tou-
to hrou seznamují. Naším cílem bylo hru si vyzkoušet, pořád-
ně se s ní seznámit a hlavně si zasportovat!!! Už se těšíme na 
jarní odvetu…budeme trénovat a na další turnaj nepojedeme 
s cílem zúčastnit se, ale umístit se na tzv. „bedně“! Držte nám 
palce!

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout výkon některých hráčů – 
Mariána Čípa, Jana Hutyry, Petra Knápka a Jiřího Mizery – tito 
kluci podali výborný sportovní výkon a zaslouží si pochvalu.

Noční koupel s přespáním ve školní družině 
 – Bc. Petra Pavlíková

V pátek 8. listopadu se sešly děti ze školní družiny, aby se zú-
častnily nočního koupání na bazéně v  Kopřivnici. Děti se na 
přespání velmi těšily, a tak se po vybalení nezbytných věcí pro-
měnily místnosti v luxusní ubytovny. Čas strávený na bazéně 
nám uběhl velmi rychle a děti se s radostí vracely do školy na 
večeři a plné očekávání se těšily na stezku odvahy. Pro zručné 
děti bylo přichystáno tvoření, aby si mohly odnést památku 

Naše děti se budou chovat tak, jak se dnes chováme my do-
spělí.

Přeji Vám všem krásné předvánoční chvíle a dobrou náladu.
Do nového ruku pak zdraví a radost ze stále zdravějšího ži-

votního prostředí a prosím! TOPTE JEN TÍM, ČÍM SE TOPIT 
MÁ! Mějte se rádi.

Mgr. Eva Hegarová

Zprávičky ze školy…

Při měření s Ed Labem na učení nedlabem!
- Mgr. Hana Horáková
V rámci projektu „Podpora inovativních metod a forem výu-

ky přírodovědných předmětů na základních školách“ můžete 
vidět žáky 7. - 9. třídy každé úterý a čtvrtek „pobíhat „ v okolí 
školy s netbooky a čidly. A co žáci dělají? Pracují na celoroč-
ním školním projektu. Náš projekt jsme zaměřili především na 
hlučnost a prašnost v okolí naší školy. A proč jsme se zaměřili 

EKOKOM

Vracejme odpady zpátky do života
 – má to smysl!

Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá 
v průměru jen čtyři měsíce, aby ve své domácnosti vyproduko-
val tolik odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze 
všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, 
jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Při-
tom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí! 

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně 
využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví 
se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET 
lahví vznikne jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí 
pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou součástí mnoha 
dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a ani si 
neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrá-
bějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stě-
ny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové 
plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají 
dětské klouzačky nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vy-
robí tolik papíru, že vydá na jedno dětské leporelo, z deseti 
časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z  pěti 
běžných skleněných lahví se dá vyrobit nová váza. 

Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve 
na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skle-
něné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních 
druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně. 
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto 
způsobem se může použít až sedmkrát. Další možností jeho 
recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do staveb-
ních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Kromě no-
vého papíru se z  něj vyrábí i lisované a izolační desky, které 
se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových 
desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. 

Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. 
Aby se dal odpad z našich domácností dále využít, je důležité, 
aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, 
modré, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označeny 
nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o 
tom, že třídění odpadů má smysl!

Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.
tonda-obal.cz.   
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na noční dobrodružství. Stezku po škole zvládly děti statečně 
a malá odměna byla patřičnou zásluhou. Nakonec pohádka na 
dobrou noc a večerní dobrodružství je u konce. Sobotní ráno 
je tady a s ním rozcvička, snídaně, balení. Protože máme ve 
škole jen samé šikovné děti, vše jsme zvládli v rekordním čase. 
Zbyl nám i čas na sportování v tělocvičně – míčové hry a opičí 
dráha na nářadí nám zpestřily čas, který nám zbýval do přícho-
du rodičů. 

Šikovné ruce 2013 - Mgr. Alena Kulíšková
15. listopadu Libor Toman, Tomáš Frydrych, Roman Býma z 9. 

třídy a Šimon Kyselý ze třídy osmé reprezentovali naši školu 
v soutěži technických dovedností Šikovné ruce 2013.

Soutěžili ve dvoučlenných družstvech, kdy jeden opracová-
val kov a druhý dřevo. Vytvořili ptačí krmítko a obrys motorky, 

odborná porota ohodnotila přesnost a kvalitu provedení.  Po 
sečtení všech bodů naši kluci jásali.

Libor Toman a Tomáš Frydrych se v konkurenci 20 družstev 
umístili na 3. místě a Roman Býma se Šimonem Kyselým byli 
šestí.

Kluci v soutěži týmů pro školu vybojovali pohár, diplom a pří-
močarou pilku.

A to nebylo vše. Libor Toman byl celkově vyhodnocen jako 
čtvrtý nejlepší jednotlivec. 

Výsledky našich žáků v soutěži dokazují, že máme ve škole 
nejen děti, které jsou úspěšné v soutěžích znalostních, spor-
tovních, ale i v soutěžích manuálních dovedností.

Chlapcům patří poděkování za vzornou reprezentaci.
Netradiční schůzka žákovského parlamentu 

 - Mgr. Hana Horáková
Ve čtvrtek 21. listopadu navštívili zástupci žákovského parla-

mentu krytý bazén ve Valašském Meziříčí. Rozhodnout se, zda 
jezdit na tobogánu, hrát na honěnou v protiproudu, závodit 
v plavecké dráze nebo se jen tak vyhřát v páře bylo pro mnohé 
obtížné. Většinou zvítězil tobogán, ale ani ostatní atrakce nám 
neunikly a už teď se těšíme na další návštěvu bazénu.

Vítání občánků – Mgr. Gabriela Mičková
Děkuji za milé vystoupení prvňáčků - Kristýnky Koulové a 

Dominika Mičulky, kteří v neděli 24. 11. přivítali básničkou a 
písničkou na obecním úřadě naše malé občánky.

Soutěž Mladých zoologů v ZOO Ostrava 
 – Mgr. Alena Kulíšková

Víte, co znamená latinský pojem CHIRIPTERA?  Létají hlodav-
ci? Co je aktivní a pasivní let?

Tohle je jen pár otázek, které jsou v testu v Soutěži Mladých 
zoologů v ZOO Ostrava. V letošním roce je studijní téma létající 
savci.

My jsme vyrazili do oblastního kola se 4 družstvy, vždy po 
jednom z každé třídy 2. stupně. Celková konkurence byla veli-
ká. V mladší kategorii 194 týmů a ve starší dokonce 224 z celé 
Moravy.

Po školním kole, které jsem připravovala já sama, jsem měla 
 
 

Ředitelství ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice  
oznamuje, že 

 

pro školní rok 2014/2015 se uskuteční  
v úterý 21. ledna 2014 

v budově základní školy v době od 14 do 18 hodin. 
 
 

Povinnost dostavit se k zápisu mají zákonní zástupci s dítětem,  
které dovrší šesti let věku do 31. 8. 2014.  

K zápisu s sebou přineste OP, rodný list dítěte a žádost o přijetí. 
 

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

psychologické poradny. 
Veškeré formuláře k zápisu, bližší informace o škole, školní družině a zájmové činnosti  

najdete  
na webových stránkách školy www.zshodslavice.cz 



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2013strana 9

takové malé lechtání okolo žaludku, neboť mě velice překva-
pila děvčata z  šesté třídy Katka Muchová, Anetka Indráková, 
Venda Horáková, Evička Franková a Natálka Litavská, které 
měly velice hluboké vědomosti.

Mé tušení se vyplnilo. Holky se v základním umístily na 9. až 
11. místě, předběhla je družstva z víceletých gymnázií.

30. listopadu družstvo bojovalo ve finále o celkové umístění. 
Děvčata pečlivě studovala, připravovala se.

Po první polovině soutěže se držela na 5. místě, ale ve finiši, 
kdy se otázky týkaly hlavně plachtícího hlodavce poletušky 
slovanské, děvčata mírně zaváhala a to je stálo 3 body a v cel-
kovém pořadí se umístily na desáté příčce.

Někdo řekne desátí, to není nic moc. Já vím, co toto místo 
znamená. Je to velký úspěch. Všem pěti děvčatům patří dík, 
že družstvo z malé vesnické školy se probojovalo z počtu 194 
mezi TOP 10  v kraji.

Biblická olympiáda - Mgr. Renata Pernická
Dne 21. listopadu 2013 se v Kopřivnici uskutečnilo okresní 

kolo soutěže: Biblická olympiáda aneb Bible a my. I naše škola 
zde měla své bojovníky: Jiřího Mičulku ze 7. třídy, Libora Ku-
dělku a Martina Rýdla ze třídy 8. a Barboru Bartoňovou z 9. 
třídy. Jiří Mičulka se umístil na 7.  a Martin Rýdl  na 8. místě ve 
svých kategoriích. Oběma blahopřejeme a všem děkujeme za  
reprezentaci školy. 

Vánoční jarmark v Novém Jičíně - Mgr. Eva Hegarová
Dne 12. 12. 2013 bude naše škola Františka Palackého v Hod-

slavicích prodávat vánoční výrobky žáků na náměstí v Novém 
Jičíně. Srdečně Vás zveme.

Vánoční jarmark ve škole - Mgr. Martina Holubová
V pátek 29. 11. jsme ve škole měli po celý den velmi nabitý 

program. Hned ráno jsme společně nazdobili a rozsvítili „škol-
ní“ vánoční stromeček, zazpívali společně Pásli ovce Valaši, 
popřáli si klidný adventní čas a šesťáci nám zazvonili v rytmu 
koled na zvonečky. Potom jsme se pustili do příprav na vánoč-
ní jarmark, který začal v 15 hodin.  Účast rodičů, prarodičů a 
veřejnosti byla opravdu veliká! Děkujeme všem za návštěvu 
a také za podporu, kterou jste vyjádřili zakoupením výrobků 
zhotovených dětmi.  Budeme se těšit na další setkání s Vámi.

Hodslavští nohejbalisté 
se po 4 letech opět účast-
ní regionální nohejbalové 
soutěže za účasti týmů 
Oder,Louček u Oder, Stu-
dénky,Suchdola,2 týmů 
Bernartic nad Odrou a 
Hodslavic.Tato soutěž  se 
hraje formou šesti turnajů, 
kde se výsledky jednotli-
vých klání  sčítají do celko-
vé tabulky.

Pořadatelem této soutě-
že je nohejbalový oddíl 

Zepelin Bernartice nad 
Odrou, kde také soutěž 
probíhá.

Hodslavští nohejbalisté ve složení Tomáš Kresta, Petr Bartoň, 
Marcel Garčár a René Kořínek se v prvních dvou kolech umístili 
shodně vždy na 4. místě, s bilancí 2 výher,2 remíz a 2 porážek. V 
celkové tabulce soutěže jim patří rovněž 4. místo.

Více o soutěži se dozvíte na 
http:// bernartice-nohejbal.webnode.cz

Petr Bartoň

Nohejbalová soutěž 2013/2014 

Poděkování za činnost v krajském fotbalovém svazu
Ing. Vladimír Janoško, sekretář MS KFS

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 
u příležitosti životního jubilea děkuje a oceňuje 

pana Františka Prouska 

za jeho vynikající dlouholetou a práci v odborných 
komisích svazu, kde od roku 1973 až dosud poctivě a 

zodpovědně uplatňuje své dlouholeté zkušenosti 
z fotbalového prostředí. 

Připojuji se s poděkováním za vzornou reprezentaci 
obce. Pavla Adamcová, starostka
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Vánoční rozjímání

Dne 29.prosince 2013 se od 16 hodin ve společen-
ském domě v Hodslavicích uskuteční 

„Vánoční rozjímání“ ...
Vystoupí děti z Folklórního souboru při ZŠ 

v Hodslavicích s cimbálovou muzikou Trojačka.
K vidění bude také několik betlémů 

a celou atmosféru doplní i Živý betlém.

Přijďte si odpočinout při koledách
 a vánočních písních ...
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

(bude použito pro činnost našeho souboru)

Srdečně zvou děti z Folklórního souboru 
a Kamila Grešáková Kotalová

 
 

PIZZA z koupaliště Mořkov 
 
 

Kvalitní ingredience, šamotová pec a příprava správného těsta Vám zaručují 
lahodnou pizzu. 

 
PIZZU VÁM DOVEZEME AŽ DOMŮ 

 
od 15.11.2013 

 
 

OBJEDNÁVKY na tel. 608967302 
www.koupaliste-morkov.estranky.cz 

 

Klub Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice 
 

srdečně zve všechny sportovní příznivce 

na tradiční florbalově‐fotbalové zápolení 

 

u příležitosti 

 

VÁNOČNÍHO	TURNAJE 
 

Sejdeme se 28. prosince 2013 v tělocvičně ZŠ ve Veřovicích. 

Začneme v 9:30 hodin registrací týmů (hrajeme 3 + 1), 

jako první odehrajeme florbalovou část. 

Zápisné 100 Kč na osobu.

V ceně je zahrnut nájem za tělocvičnu, guláš a ceny pro první 3 místa. 

Závazné přihlášky, včetně zálohy ve výši 200 Kč za tým možno 

vyřídit na Fojtství v Hodslavicích.

přeje	příjemné	sportovní	zážitky!

Ondřej Kudělka, FK Hodslavice

Fotbalové zprávy 

Rok se s  rokem sešel a opět tady 
máme vánoční čas. Všechny vě-
kové kategorie mají mezisezon-
ní přestávku a užívají si volna do 
doby, než začne zimní příprava.  
Rád bych poděkoval obecnímu úřa-
du, všem fanouškům za jejich pod-
poru jak na domácích, tak venkov-
ních hřištích, všem sponzorům a také 
Vám všem. Bez Vaší podpory by bylo 
vše velmi obtížné a Vám všem patří 

velké díky. Za pár dní skončí tento rok a v roce 2014 bude hod-
slavský fotbal slavit své jubileum. Od založení fotbalu v  naší 
obci uplyne přesně úctyhodných 90 let. 

Dovolte mi tedy, abych Vám jménem svým, ale také jménem 
Fotbalového klubu Hodslavice popřál krásné a příjemné proži-
tí vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho pracovních i osob-
ních úspěchů v novém roce 2014.

C E L O S T N Í  L É Č E N Í
Měření Kondičním orgánovým skenerem (K.O.S.)
komplexní zhodnocení stavu Vašeho organizmu:
 - stavu jednotlivých orgánů
 - zjištění vitamínů, minerálů, stopových prvků
 - hormonů, enzymů, aminokyselin
 - toxinů, těžkých kovů

Terapie přístrojem DENAS (Dynamická ElektroNeuroAdap-
tabilní Stimulace) pomocí široké škály frekvencí: 
 - Odstraňování bolestí nejrůznějšího původu
 - Posilování imunity
 - Snižování krevního tlaku
 - Zvyšování tlaku
 - Odstraňování únavy
 - Odstraňování psychické zátěže
 - Léčení vnitřních orgánů
 - Stimulace reflexních zón
Léčení přístrojem MEDOLIGHT (vhodné pro lidi s kardios-

timulátorem apod.)
 - Odstraňování bolestí
 - Odstraňování stresových zátěží
 - Odstraňování zánětů
 - Prohřívání tkání do hloubky
 - Léčení jednotlivých orgánů
 - Snižování horečky
 - Zvyšování obranyschopnosti
        Protiparazitární kúry
              Obnova střevní mikroflóry
                     Bylinné čaje
                            Přírodní doplňky stravy
                                 Poradenství
Dagmar Pátková - terapeutka – www.denascz.cz
Poradenství a možnost objednání:
tel. 702 044 682, e-mail dagmarpatkova@ seznam.cz
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PRODEJ  VÁNOČNÍCH  STROMKŮ

Od soboty 7. prosince do pondělí 23. prosince 2013 
bude probíhat na Dolním konci u Knápků prodej 

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

Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin

 So – Ne od 9.00 do 13.00  hodin

KDE:

KDY:

Přijďte si s námi zatancovat, užít si hodinu plnou zábavy a zároveň u 
toho spálit kalorie. Budeme tancovat prvky z latinskoamerických tanců, 

aerobiku a občas využijeme v tanci pomůcky jako například švihadlo, 
míček nebo činky. Po této části plné tanečních kroků přejdeme na 

posilování svalů celého těla a na závěr se protáhneme.  
 

13. SILVESTROVSKÝ  BĚH
  HODSLAVSKÝMI  ULIČKÁMI

Úterý 31.12.2013
Prezence: 8.15 – 9.40 hodin, start: 10.00 hodin, 

místo bude upřesněno na plakátech a na webu obce.
V cíli občerstvení a krásné ceny pro vítěze, 

pro všechny kopa legrace při zdravém pohybu !

Zveme všechny malé i velké, mladé i staré Hodslavjany



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail : 
zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

Životní jubilea našich spoluobčanů v prosinci 2013:

50 let Stanislava Filipová • Pavla Jiráčková
 Lada Kývalová
55 let Jiřina Lorencová • Milan Pernický, 
 Marie Sichová • Zdeněk Kudělka
60 let Jan Palacký • Miroslava Kudělková
65 let Jiří Hromádka • Anna Záhumenská
70 let Josef Turek • Eva Hromádková
 Anna Hromádková
80 let Ludmila Hasalíková • Anna Palacká

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V měsíci říjnu se narodili Diana Petřeková, Petra 
Mandaliničová, Ondřej Keller. V měsíci listopadu se 
narodila Nikol Bartoňová. 

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho 
úspěchů v nastávajícím životě.

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s p. Marií Kudělkovou 
a Ilonkou Kramolišovou. autorka: Linda Sváčková, 5 třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dění v obci ve fotografiích

Vítání občánků Rozsvícení vánočního stromečku

Setkání s jubilanty Setkání s jubilanty


