
www.hodslavice.cz ÚNOR 2013

Fra n t i š e k  H a s a l í k

Ú V O D N Í   S L O V O
Zpráva o činnosti klubu SHM v Hodslavicích

Salesiánské hnutí mládeže je občanské sdružení dětí a mlá-
deže s celostátní působností. Posláním SHM je výchova 

dětí a mladých lidí. Činnost organizace vychází z pedagogiky 
a sociální práce, kterou rozvinul zakladatel salesiánů, italský 
kněz Jan Bosko (1815–1888). Salesiánská výchova se opírá o 
rozum, křesťanské hodnoty a laskavost. Dovolává se přiroze-
ných schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý 
člověk hluboko v sobě. Otevírá se širokému spektru dětí a mla-
dých lidí bez ohledu na jejich postoj k církvi. Snaží se vytvářet 

prostředí, kde se každý může cítit bezpečně a je přijímán bez 
ohledu na své zásluhy nebo chyby. Motivuje mladé lidi k čin-
nosti, a tím u nich předchází nežádoucím iniciativám. Zahrnu-
je sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity, jako jsou kroužky, 
doučování, turnaje, besídky, výlety a tábory. V současné době 
má SHM ve svých klubech přes dva a půl tisíce členů. 

V Hodslavicích klub Salesiánského hnutí mládeže svou čin-
nost započal v roce 2006. Tímto významným krokem se zaští-
tila dřívější dlouholetá práce s ministranty a později se všemi 
chlapci z Hodslavic, Hostašovic a Straníku, kteří chtěli smys-

luplně vyplňovat volný čas sportem. Proto i samotná činnost 
našeho klubu v prvních letech své existence vycházela ze zku-
šeností minulých let a prakticky jsme pokračovali v našich pra-
videlných sportovních aktivitách, jež se zakládaly na fotbalo-
vých a florbalových trénincích v tělocvičnách místní základní 
školy a ZŠ Veřovice. Kromě sportu jsme pořádali časté výlety, 
víkendové akce, turnaje a tábory.

Na širší obzor zájmů nám chyběla klubovna, ve které bychom 
se mohli scházet. S radostí jsme od Obecního úřadu Hodslavi-
ce na počátku loňského roku přijali nabídku pronájmu vhod-
ného prostoru pro činnost klubu. S prvotní myšlenkou vzniku 
klubovny SHM v kancelářích bývalé Charity za námi přišla paní 
Krumpolcová Vojtěška. Tímto se pro nás otevřela možnost no-
vého rozměru činnosti. Po nejnutnějších úpravách a dovyba-
vení jednotlivých místností klubovny jsme kromě zaběhlých 
sportovních aktivit zahájili činnost kroužků deskových her a 
elektrotechniky. Když jsme u dětí shledali zájem o nové volno-
časové aktivity, otevřeli jsme na počátku tohoto školního roku 
další kroužky: dramatický, modelářský a stolního tenisu.

Do budoucna bychom rádi otevřeli kroužek doučování, aby-
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 49. zasedání rady obce konaného

dne 22.1.2013 na OÚ Hodslavice

chom pomáhali dětem lépe porozumět učivu, které jim ve 
škole činí problémy. Také zvažujeme otevřít kroužek, jenž by 
byl pouze pro děvčata a jehož náplní by byla výuka ručních 
prací: základů šití, vyšívání, aranžování květin, tvorby ozdob-
ných předmětů a různých uměleckých činností.

V současnosti máme 53 členů, převážně dětí věku základní 
školy a studentů středních a vysokých škol. Jsme rozděleni do 
tří věkových kategorií. Nejmladším dětem nabízíme pravidel-
nou činnost v kroužcích. Kromě toho spoustu krátkodobých 
akcí, jako jsou například výlety do přírody, návštěvy bazénu, 
kina, bowlingu, sportovních turnajů. Neopomenutelnou akcí 
našeho klubu bývá týdenní prázdninový pobyt pro děti mo-
tivovaný celotáborovým příběhem. Například v roce 2012 jej 
táborníci prožívali jako trosečníci, rok předtím zase jako ces-
tovatelé časem.

Středoškolská a vysokoškolská mládež se schází na pravidel-
ných sportovních trénincích v tělocvičnách ZŠ, dále na spo-
lečných setkáních sloužících k realizaci akcí pro mladší děti. 
Mnozí středoškoláci či vysokoškoláci věnují svůj čas přípravě 
a vedení výše zmíněných kroužků. S nejstaršími hochy se se-
tkáváme dvakrát do měsíce na schůzích, jejichž náplní je pře-
devším příprava akcí pro širokou veřejnost jako jsou tradiční 
turnaje v bowlingu, šipkách, nohejbalu, Vánoční turnaje ve 
fotbalu a florbalu nebo tradiční Memoriál otce Jana Bittnera.

V závěru zprávy o naší činnosti bych rád poděkoval Obec-
nímu úřadu v Hodslavicích a mnohým sponzorům, kteří nás 
finančně či materiálně podporují. Don Bosco říkal: „Jednejme 
tak, aby nám bylo dobře zde na zemi i na věčnosti.“ Každý, kdo 
udělá něco pro to, aby se mladým lidem život vydařil, aby byli 
šťastni, prokazuje službu nejen mladým, ale i sobě.

Poslední větu směřuji k dětem a mládeži: „Říká se, že zahálka 
je zárodkem všelijakých špatností, proto plně využívejte vol-
ného času k čemukoli, co vás baví a obohacuje. A kdybyste 
snad někdy opravdu nevěděli, co dělat, přijďte mezi nás!“

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) firmu H&B REAL, a.s. Vsetín jako administrátora veřejné 

zakázky „Energetické úspory MŠ Hodslavice“ dle předložené 
nabídky,  

b) podání žádostí o dotaci na stavbu dětského a fitness hřiště 
za základní školou ve výzvách Ministerstva pro místní rozvoj a 
Nadace ČEZ – Oranžové hřiště,

c) dar ve výši 1  000 Kč Základní organizaci Českého svazu 
ochránců přírody Nový Jičín, občanskému sdružení, Stanici 
pro záchranu volně žijících živočichů a středisku ekologické 
výchovy v Bartošovicích,

d) prominutí plateb nájmu a energií za pronájem společen-
ského domu v roce 2013 při akcích pro děti a mládež.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost p. Petra Fucimana z Opavy o pronájem veřejného 

prostranství v období pouti.
Další jednání rady obce č. 50 12. 2. 2013 v 15.30 hodin.

Leden – sníh a led si užily nejen děti, ale i pracovní četa při 
zimní údržbě komunikací. Plesy a valné hromady spolků se 
naplno rozjely a na obci jsme naplánovali, co v letošním roce 
zařadíme do rozpočtu, jehož návrh najdete na úřední desce 
obce, na našem webu a bude projednán na zasedání zastupi-
telstva.

5.1. - proběhla v obci Tříkrálová sbírka, více v článku dále ve 
zpravodaji,

9. a 11.1.  –  poslední rozloučení s významnými osobnostmi 
obce viz společenská rubrika,

11. – 12.1. – I. kolo prezidentských voleb – výsledky najdete 
dále ve zpravodaji,
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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 hlásí11.1. -  proběhla valná hromada Sboru dobrovolných hasičů 
Hodslavice v  hasičské zbrojnici – i s  výjezdem jednotky 
k požáru osobního auta u autolakovny na dolním konci, v res-
tauraci U Hubů zasedali členové Tenis Clubu Hodslavice,

12.1. – valná hromada Klubu českých turistů Hodslavice na 
Fojtství,

15.1.  - starostka absolvovala seminář k realizaci technických 
opatření na veřejném osvětlení – financovaných na náklady 
dodavatele a hrazených ze vzniklých energetických úspor, 

16. - 28.1. – za školou vzniklo kluziště pro všechny příznivce 
bruslení a hokeje. Díky manželům Kulíškovým a dalším 
dobrovolníkům, kteří obětavě odhrnovali, upravovali a 
polévali, si mohli žáci ZŠ a další nadšenci užít pohybu na brus-
lích. Děkujeme !

19.1. – ples SDH Hodslavice ve společenském domě,
21.1.  – starostka se zúčastnila obhlídky části úseku cyklostez-

ky za účasti zástupců SŽDC, ČD Cargo, projektanta a členů 
svazku na Domorazu,

22.1. - na MěÚ v N. Jičíně proběhla další jednání Rady svaz-
ku Cyklostezka za účasti starostky, odpoledne zasedala po 
49. rada obce viz usnesení výše,

24.1. - společné setkání občanů, zastupitelů, spolků a 
podnikatelů v rámci tvorby strategického plánu obce v 
hasičské zbrojnici,

25.-26.1. – II. kolo prezidentských voleb – výsledky najdete 
dále ve zpravodaji,

26.1. – ples ZŠ ve společenském domě,
27.1.  – v  evangelickém kostele proběhla ekumenická 

bohoslužba celebrovaná oběma našimi pány faráři, o krásný 
hudební doprovod se postarala evangelická mládež. Vybraná 
sbírka  bude použita na práci s dětmi a mládeží v obou farních 
sborech,

28.1. – obhlídka kotelen v  majetku obce před předáním 
novému provozovateli,

29.1. – obhlídka mateřské školky projektantem a stavebním 
technikem ke specifikaci výměny oken a zateplení budovy, 
které proběhnou o prázdninách, 

31.1. – zasedal finanční výbor nad návrhem rozpočtu na rok 
2013.

Zveme Vás na 15. zasedání zastupitelstva 
obce, které se uskuteční ve čtvrtek 21.2.2013 

v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.

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

Odpadové hospodářství obce v roce 2012

Vážení spoluobčané,
problematikou  nakládání s odpady se na stránkách zpravo-

daje zaobíráme pravidelně. Rád bych Vás seznámil s některými 
čísly za rok 2012, které se k odpadům vážou  a provedl jejich 
porovnání s roky předcházejícími.

V  roce 2012 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou 
částku ve výši 893 036,-Kč (v částce není zahrnut vývoz odpa-
dů ze hřbitova, který je účtován na jinou položku). V roce 2011 
činila částka  vynaložená na odpadové hospodářství 1  011 
940,- Kč.

Příjmy v roce 2012 v této oblasti dosáhly výše 868 743 ,- Kč. 
Tato částka se skládá z poplatku  za odpady od občanů ve výši 
739 698,- Kč, příjem za prodej popelnic ve výši 600,- Kč, příjem 
od společnosti Ekokom za separovaný odpad  činil 114 492,- 
Kč, příjem za prodej starého železa byl ve výši 14 553,- Kč a 
příjem dle smluv za odvoz od podnikatelů  tvořil částku 9 295,- 
Kč.

Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku  - 24 293,-Kč ( v roce 
2011 činila ztráta 107 774,-Kč) .

V průběhu roku 2011 byla provedena cenová poptávka mezi 
firmami provádějícími služby při  nakládání s odpady. Na zákla-
dě této poptávky rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 8.za-
sedání v prosinci 2011 o vypovězení obstaravatelské smlouvy 
s provozovatelem těchto služeb TS Nový Jičín ke dni 30.3.2012 
a o uzavření nové smlouvy s firmou Sita CZ Valašské Meziříčí. 
Přechodem na nového dodavatele služeb došlo k úspoře ná-
kladů vynaložených z obecního rozpočtu a ke snížení, rozdílu 
mezi náklady příjmy. V příštím roce na základě provedené kal-
kulace by náklady na odpadové hospodářství měly být ještě 
nižší a na základě tohoto propočtu bylo rozhodnuto zastupi-
telstvem obce o snížení poplatku za odpady pro rok 2013 na 
částku 430,- Kč za poplatníka. Porovnání množství a nákladů 
dle jednotlivých let je uvedeno v přiložené tabulce.

Množství dle jednotlivých komodit v tunách

Druh/Rok 2011 2010 2009 2008 2012

Komunál 296,02 316,05 317,34 317,06 336,61

Bioodpad 93,09 90,23 83,5 0 87,01

K  1. lednu 2013 nadále vykonávají práci na VPP (veřejně 
prospěšné práce) 3 muži a 1 žena. Hlavní náplní práce 
zaměstnanců technické správy a pracovníků na VPP bylo 
provádění úklidových prací, spojených se zimní údržbou ko-
munikací a prostranství na katastru obce. 

V  průběhu celého měsíce pokračovaly údržbové práce 
v  objektu základní školy, při renovaci učeben, likvidaci 
nepotřebného inventáře, vyklízení sklepních prostor a odvozu 
nepoužitelného materiálu a výmalbě.

Proveden byl úklid ,,Placu“ a přilehlých prostranství po 
společném vítání Nového roku a demontována byla vánoční 
výzdoba v obci.

Vyřezána byla komunikace pro pěší a cyklisty ve směru na 
Hostašovice.

Přípravné práce byly provedeny před plesovou sezónou 
v objektu společenského domu a před volbami prezidenta re-
publiky v místnosti obřadní síně na OÚ.
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O Ú  H o d s l a v i ce

Upozornění pro občany

Plasty 8,46 12,85 9,05 11,58 16,62

Sklo 16,67 24,66 23,5 25,88 18,58

Papír 4,95 6,71 11,23 7,5 8,48

Železo 7,24 2,41 18,11 5 5,41

Náklady dle jednotlivých roků v Kč

občan 488 539 524 419 441

Celkem 1011940 1064475 999351 855279 893036

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

Ekonomické vyhodnocení provozu  
skupinového vodovodu  

Hodslavice – Straník za rok 2012

Vážení občané,
od 1.1.2012 je obec Hodslavice provozovatelem skupinové-

ho vodovodu Hodslavice – Straník, jehož je spolu s  městem 
Nový Jičín i vlastníkem. Na základě smlouvy s městem Nový 
Jičín provozuje obec i tu část vodovodu, která je v  majetku 
města NJ.

V rámci vodovodu je provozováno v obci Straník 162 odběr-
ných míst, v Hodslavicích 499 odběrných míst a v části obce 
Mořkova je tento počet 17 míst.

 Na základě kalkulačního vzorce a po schválení zastupitel-
stvem obce, byla cena vodného pro rok 2012 stanovena ve 
výši 22,80 Kč/m3.

Celkový odběr vody odběrateli v roce 2012 činil  76 725 m3. 
Příjmy  v roce  2012 činily 1 379 841,- Kč a doúčtování dle sku-
tečných odběrů, které bylo provedeno v roce 2013 činní část-
ku 368  058,- Kč. Celkově tak příjmy za dodávku vody v  roce 
2012 dosáhly výše 1 747 899,- Kč.

 Náklady v roce 2012 byly ve výši 1 517 655,- Kč a rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši cca 230 000,- Kč  bude tvořit zákonný 
rezervní fond, který bude používán na obnovu vodovodu.
 Rozpis nákladů roku 2012 dle položek:
Elektrická energie 249 865,- Kč
Nákup služeb (rozbory vody, regenerace vrtů, revize apod.             
 267 030,- Kč
Opravy (poruchy na řádu, oprava čerpadel, výměny hydrantů)      
 320 374,- Kč
Platba zákonného poplatku za odběr podzemní vody                        
 300 864,- Kč
Nákup materiálu (hydranty,vodoměry,chlornan,barvy apod.)          
 100 851,- Kč
Platy zaměstnanců včetně odvodů  200 000,- Kč
Ostatní náklady (cestovné, dlouhodobý majetek apod.)                       
 78 671,- Kč

V  položce nákup služeb tvoří její nevětší část (bezmála 
100  000,- Kč) platba za provedenou regeneraci (čištění) vrtu 
PV2 na podzim 2012. Další podstatnou část této položky tvoří 
náklady na předepsané pravidelné rozbory vody.

Položka opravy je tvořena náklady na odstranění poruch na 
vodovodním řádu zvláště v zimním období, dále náklady na 
provedení výměn hydrantů, výměny zpětné klapky na vodoje-
mu, opravy čerpadel apod.

Výhled na rok 2013.
Pro rok 2013 zůstává cena vodného pro odběratele ve stejné 

výši i při zvýšení DPH.
Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude realizována re-

generace vrtů PV1 (nejstarší vrt, uvedený do provozu v r.1987), 
u kterého se momentálně potýkáme s nedostatečným příto-
kem vody.  V  průběhu roku by mělo dojít k  výměně dalších 

nefunkčních hydrantových uzávěrů a k  výměně některých 
sekčních uzávěrů tak, aby v případě poruchy na vodovodním 
řádu bylo možno uzavřít jen oblast v okolí poruchy, což dnes 
možné není, neboť většina uzávěrů je nefunkčních.

V  podzimních měsících roku 2012 byl zpracován projekt a 
podána žádost na provedení průzkumných hydrogeologic-
kých vrtů na katastru obce Hodslavice. V současné době če-
káme na rozhodnutí SFŽP ČR. V případě schválení dotace by 
k realizaci průzkumných vrtů mohlo dojít v roce 2014.

K 31.3. je splatný poplatek za komunální odpad. Pokud 
uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby zdržující 
se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby pobývající 
déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče – 
LDN), nebo snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo místo 
trvalého pobytu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi), 
musíte nejpozději do konce března doručit na podatelnu OÚ 
Žádost o snížení platby nebo Žádost o osvobození od platby. 
Studenti musí k žádosti doložit potvrzení o studiu. 

Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ 
nebo na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby 
poplatků. Žádostem doručeným po 31. 3. 2013 nelze vyhovět.

O Ú  H o d s l a v i ce

Výsledky voleb prezidenta republiky

I. kolo II. kolo

kandidát hlasy % hlasy %

Zeman Miloš Ing. 231 25,86 491 60,02

Schwarzenberg Karel 162 18,14 327 39,97

Dienstbier Jiří 140 15,67

Fischer Jan Ing. CSc. 134 15

Franz Vladimír Prof. JUDr. 79 8,84

Roithová Zuzana MUDr. MBA 68 7,61

Sobotka Přemysl MUDr. 36 4,03

Fischerová Taťana 26 2,91

Bobošíková Jana Ing. 17 1,9

Celkem platných hlasů 893 818

V I. kole
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního sezna-
mu voličů - 1412.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 901.
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O b l a s t n í  C h a r i t a  Ko p ř i v n i ce

Sbírka tříkrálová

Počet odevzdaných úředních obálek - 901.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem - 893 (8 ne-
platných hlasů).       
Ve II. kole
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního sezna-
mu voličů - 1402.      
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 822.
Počet odevzdaných úředních obálek - 822.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem - 818 
(4 prázdné obálky).      

V sobotu 5.1.2013 
proběhla Tříkrálová 
sbírka v Hodslavicích 
a Hostašovicích. Tato 
charitativní akce je nedí-
lnou součástí tradice, ale 
především poselstvím 
dobré vůle a pozitivních 
hodnot, které umožňuje 
veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na po-
moci sociálně slabým 
a znevýhodněným, 
nevyléčitelně nemoc-
ným, mládeži a rodinám 
v nouzi. Potěšující je, že 
na svěřeném území se do 

koledování  rok od roku ochotně zapojuje více dobrovolníků z 
řad dětí a dospělých.

I za nepříznivého počasí se sešlo do společenského domu 
v  Hodslavicích téměř 60 koledníků a vytvořili 12 skupinek. 
Nejmladšímu králi nebyly ještě ani 3 roky. Rodiče dětí a dospělí 
dětem ve skupinkách dělali doprovodnou osobu. Další se pak 
o děti starali během dne ve společenském domě, kde jsme 
měli občerstvení a přístřeší.

Všem koledníkům , vedoucím skupinek , místním asistentům 
patří velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas 
ve prospěch pomoci druhým.Úsilí vynaložené koledníky 
je neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme.Přestože 
je těžká doba,většina dveří se před králi otevřela a lidé 
štědře sbírku podpořili. Výsledkem je vybraných 48  633,-Kč 
v  Hodslavicích,což je o 3  908,-Kč více než vloni a 19  719,-Kč 
v Hostašovicích, což je o 7 022,-Kč víc než vloni.Celkem tedy 
bylo vybráno v  obou obcí krásných 68  352,-Kč. Vzrůstající 
štědrost dárců je pro nás důkazem důvěry a lze z  ní vyčíst 
víru v  důležitost a potřebnost pomáhat druhým. Prostředky 
z  Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování 
poskytovaných sociálních služeb, zvláště v  době nepříznivé 
ekonomické situace, kdy dochází k  poklesu dotací na jejich 
provoz.

Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat dětem a 
mládeži z Hodslavic, Hostašovic a okolí, jejich rodičům a všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli. Zvláštní poděkování 
patří také: Salesiánskému hnutí mládeže z Hodslavic a farnímu 
úřadu za zapůjčení kostýmů, Obecnímu úřadu Hodslavice za 
finanční příspěvek na občerstvení a poskytnutí zázemí.

Největší dík pak ale patří VÁM VŠEM, kteří přispíváte do 
pokladniček králů, a tak ovlivňujete osudy lidí, kterým 
pomáháme. 
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Michaela Pácová

Ekokoutek 
Černočerná tma

Když jsem zjistila, že jsem těhotná, rozhodovali jsme se 
s  manželem, kam se z  Anglie odstěhujeme,  kde to bude 
pro naše děťátko nejlepší.  Protože pocházím z Rožnova pod 
Radhoštěm, kde mám rodinu, zvítězilo nakonec oproti Praze 
– odkud je zase můj manžel – krásné valašské prostředí. Našli 
jsme v novinách nemovitost v Hodslavicích. Nejprve jsme se 
sem jeli podívat, jak to tady vypadá. Vesnice se nám zdála 
pěkná, sice jsou pěknější a mají i dětská hřiště, ale zase se ne-
musí chodit jen kolem hlavní cesty, ocenili jsme pěkné hod-
slavské uličky.  Barák jsme si tedy vzali na hypotéku. Nyní tady 
bydlíme pět let. 

 A pět let litujeme, že jsme sem šli. Což o to, v  létě je tady 
krásně. Hrůza nastává na podzim, když se začne kde co pálit, 
a největší katastrofa je to v  zimě. Přes týden to ještě docela 
jde. Musím jít pro syna do školky, a tak jedu s  mladším syn-
em s  kočárkem jen jednou denně do toho našeho místního 
smogu. Při pohledu z okna nechápu, co ten člověk může pálit. 
Často to jde cítit  po dehtu. Mám pocit, jako bych bydlela vedle 
Dezy. Někomu zase z komína nejde černočerný dým, ale občas 
se vyvalí žlutozelená a jiná podobná barva, že máme pocit, že 
tam musí bydlet nějaký kouzelník. Kouzelník jistě, nejspíše 
přes plasty. Smrad z jeho komína tomu odpovídá. O víkendu 
jít ven je čirá hloupost. Všichni sedí doma a pálí petky. Vím, 
že jsou věčně narvané popelnice na plast. Ale je pravdou, že 
hodně tomu přispívají lidé jedoucí okolo, kteří vůbec nebydlí 
v Hodslavicích. 

Tuto sobotu (na začátku ledna) jsme opět vyrazili na pro-
cházku a museli jsme se po 15 minutách vrátit!  Vzduch byl 
naprosto příšerný!!!  Víme, že velkým znečišťovatelem ovzduší 
je místní člověk. Pokud on přestane, tak si budeme stěžovat 
zase na někoho jiného až do té doby, dokud tihle lidé, kterým 
vůbec nezáleží na zdravém ovzduší a na zdravých dětech – ale 

Petr Pavlík, předseda ZO ČSCH Hodslavice

 Vážení spoluobčané,
i my chovatelé, bychom Vás rádi poz-

dravili v roce 2013. Přejeme Vám Všem 
především zdraví, spokojenost a po-
hodu. Mnozí z nás na počátku nového 
roku bilancujeme rok uplynulý. Stejně 
tomu je i u nás chovatelů.

 Nový chovatelský rok začíná 
pro nás chovatele již brzy v  zimě, 

kdy se rodí mláďata. Nejnáročnější je odchovat zdravá 
a kvalitní zvířata, aby odpovídala všem požadavkům  
a standardům pro dané plemeno. Teprve potom můžeme vy-
bírat ta nejlepší pro prezentaci na výstavách. Ne vždy se ale 
daří tak, jak bychom si přáli. Proto je chovatelství náročný, ale  
i krásný koníček. Tato chovatelská záliba se musí dělat 
odpovědně a s nadšením. Nesmí se nic podcenit, ať z chova-
telského hlediska nebo zdravotního stavu zvířat. Pak to může 
mít za následek i ztrátu celého chovatelského roku.

  Naše ZO ČSCH Hodslavice má v  současné době 17 členů. 
Z toho jsou dva mladí chovatelé.

Počátkem roku 2012 jsme společně s  Klubem důchodců 
pořádali společenský ples.

Vyhodnocení činnosti ZO ČSCH

O Ú  H o d s l a v i ce

Vážení pejskaři ...

... umístili jsme na několika 
stanovištích a u téměř všech 
odpadkových košů v obci 
sáčky na psí exkrementy a 
předem Vám děkujeme, že je 
budete využívat a po vašich 
pejscích už nezůstanou ne-
vzhledné hromádky.  

Zároveň se obracíme na ty 
z Vás, kteří pouštíte své pejsky 
opakovaně a bez dozoru ven 

na veřejná prostranství s  upozorněním  možného postihu 
tohoto jednání a také možné další dohry…

Obrátili se na nás občané, kterým se toto jednání nelíbí, a 
volně pobíhající psi jim způsobují škody na majetku s touto 
výzvou:

„Žádám spoluobčany o zabezpečení jejich psů, kte-
ří chodí na můj pozemek a způsobují velké škody. Ji-
nak bude pes odchycen, předán do útulku a bude za-
hájeno správní řízení, ve kterém hrozí uložení pokuty.“ 
   Obec má sepsánu smlouvu s Městskou policií Nový Jičín na 
odchyt volně pobíhajících psů a jejich následné umístění do 
útulku. Náklady za tento odchyt a umístění v útulku následně 
uhradí majitel psa.

nechci hrát na city, dokud tihle lidé prostě nevymizí. Když se 
tak dívám z okna na jeho komín, tak bych si přála, aby se mu 
ucpal a všechen ten kouř se vyvalil na něj. V hlavě mi jdou jen 
samé zlé myšlenky.  Vždyť si nemůžu ani vyvětrat!!! Tady, nevím 
jak jinde, se uznává to, že budeme všichni  pálit a nebudeme 
to na sebe říkat. Bylo mi to tak sděleno. Když mohou pálit oni, 
tak mohu pálit i já. Jenže já na to nemám. Neumím držet partu. 
Nejsem člověk, který si myslí, že když co chvíli hodí něco do 
kamen, tak to bude v cajku. A nejlépe v noci.  Myslíte si snad, 
že se ve tmě schováte?

Už jsme se s  manželem dívali na jiné nemovitosti někde 
jinde, ale jakou můžeme mít jistotu, že tam nenarazíme na ste-
jné lidi??? Je paradox, že ve větších městech se nám daleko 
lépe dýchá než tady v podhůří Beskyd!

Vy všichni, kteří topíte něčím, o čem víte, že se to dělat nemá, 
kteří jste schopni pálit petky a kaly a podobná svinstva a 
všichni ti, co v létě a na podzim v parných dnech pálíte bordel 
na zahrádkách, anebo po parných a dusných dnech, kdy nas-
tane lepší vzduch, jste schopni pálit takovým stylem, že tady 
nejde vidět – co si vlastně u toho myslíte? Snad nevěříte tomu, 
že jste jediní? Že zafouká a bude to pryč? Nerada bych přála 
někomu něco špatného, ale tohle mi fakt hlava nebere.  S uc-
tivou poklonou.
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V  jarních měsících již začala příprava na naši výstavu, která 
se konala 16.-17. června 2012, kde bylo vystaveno téměř 340 
kvalitních zvířat. To, že se naše výstava líbila, svědčí i velká 

návštěva. Naši chovatelé byli v  loňském roce velice aktivní a 
úspěšní. Vystavovali na výstavách nejenom doma, ale také 
v  Bílovci, Hutisku, Zašové, Kelči, Malhoticích, Jistebníku n. 
O.,  Loučce,  Příboru, Studénce a na výstavě Moravskoslezské 
v  Přerově. Na výstavách vystavovali tito chovatelé: Sekera 
Viliam, Turek Pavel, Turek Alois, Trčka Petr, Kudělka Radek, 
Kramoliš Josef, Pavlík Petr, Oleják Tomáš, Bartoň Marcel, Fry-
drych Tomáš a Bartoň Richard. Přátelé Sekera Viliam a Pavlík 
Petr vystavovali také na celostátních  výstavách v  Hodoníně 
, Kolíně a Nezvěsticích. Celkem jsme na různých výstavách 
v loňském roce vystavili 203  králíků a přivezli jsme celkem 
24 čestných cen a pohárů. Různá ocenění získali: Sekera Vil-
iam 13 na německé obrovité strakáče, Pavlík Petr 5 na kuní 
velké hnědé, Kudělka Radek 4. na castorexe a vídeňské 
modré , Turek Alois 1. na činčily velké a Bartoň Richard  
1. na  castorexe. 

 V  měsíci září jsme pro naše členy a rodin-
né příslušníky uskutečnili přátelské posezení  
s opékáním selete. Počátkem prosince jsem společně s  
Kudělkou Radkem navštívil Evropskou výstavu zvířat v  Lip-
sku. Byli jsme doslova unešení nejenom precizní organizací 
výstavy, ale i množstvím a kvalitou vystavených zvířat. Jenom 
pro představu uvedu několik čísel. Bylo vystaveno 25 000 
králíků, 65 000 holubů a 45 000 kusů drůbeže. Byl to pro nás 
zážitek, který se možná již nebude opakovat. Škoda, že nás 
nejelo na tuto výstavu více.

Lubomír Červenka, evangelický farář

ProChrist 2013 (Pochybnosti a Úžas) 

Je název evangelizačních večerů, které se na začátku března 
budou konat na mnoha místech Evropy. Jejich smyslem je při-
blížit víru v Boha  dnešnímu člověku i netradičními způsoby, 
jako jsou různé hudební vstupy, scénky, pantomimy, svědec-
tví, ap. A také hledat odpovědi na palčivé otázky dneška.
čtvrtek 7. března v 18.00 hod., Orlovna Mořkov
Téma: Kde najdeme štěstí?

Úsilí (snaha) o dosažení štěstí je považováno za jedno ze 
základních práv člověka. Je tím také zaručeno, že štěstí nalez-
neme? Můžeme se štěstí naučit? Jak může existovat štěstí ve 
světě, kde už splasklo tolik snů? Ježíš má ale udivující výroky 
o štěstí.
pátek 8. března v 18.00 hod., Orlovna Mořkov 
Téma: Kolik sítí potřebuje člověk?

Sítě jsou pro nás životně důležité ať už jde o elektrickou síť, 
sítě pro komunikaci, pro sociální zajištění našeho života. Ten, 
kdo je dobře propojen se správnými lidmi, může dosáhnout 
mnohé. Jak důležité je spojení s Bohem? A kdo to všechno 
opraví, až se sítě zhroutí a spojení se přeruší? 
sobota 9. března v 18.00 hod., Společenský dům Hodslavice  
Téma: Co mají peníze společného s vírou?

Kdo nám může dát nezbytnou jistotu a vytoužené uznání? 
Proč Ježíš tvrdí, že není možné sloužit Bohu a penězům sou-
časně? Peníze nejsou jen platebním prostředkem, mají zjevně 
velkou moc – a to jak ty peníze, které máme, tak i ty peníze, 
které nemáme ale chtěli bychom mít.
neděle 10. března v 18.00 h, Společenský dům Hodslavice   
Téma: Co pomůže, když jsme zahořklí z utrpení?

V  utrpení voláme: Proč? Ale utěší nás nějaké teoretické vý-
klady? Jsme vydáni napospas osudu? Existuje nějaký lék proti 
otravující hořkosti? Proč Ježíš křičel: „Můj Bože, můj Bože, proč 
jsi mne opustil?“

M a r t i n  Re p t a ,  p ř e d s e d a  M S  H o d s l a v i ce

Výstavba malých vodních tůní 
 v honitbě Hodslavice v r. 2012

Myslivecké sdružení Hodslavice ve spolupráci s   místními 
spolky, organizacemi a obcí, již několik let intenzivně pracu-
je na zlepšení přírodních podmínek na katastru obce. Všech-
ny tyto kroky mají za cíl nápravu křivd na krajině v minulosti 

  Co nás čeká v letošním roce? 
I letos chceme co nejvíce vystavovat naše zvířata. Priori-

tou  je pro nás ,,Místní výstava v  Hodslavicích“ 8.-9. 6. 2013. 
Tímto zveme všechny zájemce. Přijďte se podívat na krásu  
a ušlechtilost zvířat v našich chovech. Kromě místních výstav 
v okolí, chceme také uspět na výstavě Moravské v Přerově, ce-
lostátní v Lysé n. Labem a na speciálních výstavách v Kolíně a 
Holicích. Chovatelství je krásný koníček, který je možné dělat 
v každém věku. Proto oslovujeme všechny zájemce o chova-
telství, především mladé budoucí chovatele, aby přišli mezi 
nás. V  jejich chovatelských začátcích jim samozřejmě rádi 
pomůžeme.

  Závěrem chci jménem všech hodslavských chovatelů 
poděkovat OÚ v  Hodslavicích za podporu naší činnosti. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v průběhu výstavy, bez 
jejich pomoci bychom tuto náročnou akci nezvládli. Děkujeme 
také všem návštěvníkům, kteří pravidelně navštěvují naše 
výstavy a také těm, kteří navštíví letošní výstavu.
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rých tůní provedena výsadba stromků (odrostků) a výsadba 
keřů.        

Provedené vybudování vodních tůní by mělo přispět ke zlep-
šení vodního režimu na katastru obce Hodslavice.

Tři králové
Taky do naší školičky přišli koledovat Tři králové. A ne jen tak 

ledajací. Protože se nám svátek Tří králů moc líbí, udělali jsme 

si sami koruny, oblekli se do netradičního oblečení a šli koledo-
vat do všech tříd i paní kuchařce do kuchyně, kde jsme dosta-
li také sladkosti. Připomněli jsme si  svátkem Tří králů vlastně 

spáchaných tak, aby se krajina stala ,,přívětivou“ pro obyva-
tele obce a návštěvníky přírody a aby došlo ke zlepšení pří-
rodních podmínek nutných pro existenci druhové rozmani-
tosti rostlinných a živočišných společenstev. V roce 2011 byla 
na objednávku Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě 
zpracována fy. Arvita P Otrokovice krajinářské studie s  ná-
zvem Podpory ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice.  Tato 
studie obsahuje mimo jiné řadu návrhů lokalit k vybudování 
malých vodních tůní, které by měly sloužit jak ke zlepšení re-
tenčních schopností krajiny, tak k podpoře života rostlinných 
a živočišných společenstev vázaných na vodu. Stejně jako na 
řadě jiných území i na našem katastru je vážným problémem 
krajiny neschopnost dlouhodobě zadržovat vodu.

       V roce 2012 jsme se rozhodli za pomoci dotačního titulu 
Program péče o krajinu 2012 pro vybudování malých vodních 
tůní v pěti lokalitách. Na všech lokalitách navržených k výstav-
bě tůněk se nachází přirozené prameniště vody, která by měly 
zajistit napájení tůní vodou. Jedná se o tůňky o velikosti cca 5 
x 8 m a středové hloubce do 1,5 m. Tvar tůní bude přizpůsoben 
konkrétním podmínkám jednotlivých lokalit. Výkop tůní bude 
proveden strojně, vykopaná zemina bude rozprostřena po 
okolí tůně. Tůňky neobsahují žádné stavební prvky. Po předání 
žádosti na AOPK v Ostravě a obhlídce lokalit pro výstavbu tůní 
byla z žádosti o dotaci jedna lokalita vyřazena jako neodpoví-
dající podmínkám dotačního titulu (lesní parcela). Na všechny 
lokality byl vydán souhlas vlastníků s plánovanou výstavbou 
tůní a kladné stanovisko odboru ŽP MěÚ Nový Jičín.

Tůňky byly zbudovány dle vzorových návrhů firmy Arvita ob-
sažených v krajinářské studii. K výkopovým pracím byl použit 
kolový bagr firmy Japstav Kopřivnice, který následně provedl 
i rozložení vykopané zeminy v okolí tůněk. Po kontrole prove-
dených prací ze strany pracovníků AOPK v Ostravě byly ještě 
provedeny dokončovací práce spočívající v úpravě tvaru tůní a 
vysvahování břehových hran. V roce 2013 bude v okolí někte-

lokalita Zadní lések

lokalita za Včelínem

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky z naší školičky…

lokalita pod Hůrkami
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Martina Šmigurová

Zprávičky ze školy…

končí Vánoce a to, že v současnosti chodí Tři králové koledovat 
a vybírat tím peníze pro ty, kteří naši pomoc potřebují.

Návštěva základní školy
Protože se našim předškolá-

kům přiblížil čas, kdy půjdou k 
zápisu do 1. třídy, domluvili jsme 
se , že jim půjdeme ukázat ško-
lu, 1. třídu a družinu. V pátek  27. 
1. jsme tedy šli do školy. Cestou 
se děti ptaly, zda tam uvidí své 
starší kamarády, se kterými si 
v loňském roce hrávaly společné 
hry. První třída je teď nově hezky 
vybavena a hodně se nám líbil 
teplý měkký koberec, na kterém 
se děti usadily. Jakmile zazvonil 

školní zvonek začátek hodiny, 
přišla paní učitelka Kučerová a 
my jsme se jenom divili, co  vlast-
ně po půl roce prvňáčci umí. Umí 
hezky číst, psát a počítat a my se 
těšíme na to, že za rok už bude-
me umět to, co oni. Vyzkoušeli 
jsme si, jak se sedí v lavicích a zda 
dobře vidíme na tabuli. Na závěr 
jsme dostali lízátka a omalován-
ky a na oplátku jsme školákům 
dali mandarinky, aby byli zdraví, 
a na mlsání bonbonky.

Beseda o školní zralosti - Mgr. Renata Pernická
Co všechno by mělo předškolní dítě umět k úspěšnému vstu-

pu do školy? Jak se projevuje zralost dítěte v emoční a sociální 
oblasti? Jak ulehčit dítěti školní začátky? To vše se mohli ro-
diče předškoláků dozvědět na besedě, která se konala v aule 
základní školy v úterý 22. 1. 2013. Poděkování patří zejména 
Mgr. Hedě Kučerové, která celou besedu obohatila svými zku-
šenostmi s dětmi v 1. třídě. Setkání se také zúčastnila paní ředi-
telka Mgr. Martina Holubová a paní učitelky z Mateřské školky 
v Hodslavicích.Všechny rodiče i s budoucími prvňáčky přivítá-
me ve škole opět 5. února, při zápisu do 1. třídy.

Florbal a kosmetika - Bc. Pavla Pavlíková

Je čtvrteční odpoledne  24. 1. 2013 a s ním „Klučičí a holčičí 
den“. Dnes je v naší školní družině program dvojí – pro kluky 
sportovní, děvčata mají připravený kosmetický salón se vším 

všudy. Chlapci odcházejí do tělocvičny s panem učitelem Mgr. 
Petrskovským, kde se dozvídají, čím se florbal hraje, jaká jsou 
pravidla. Následuje malá rozcvička a na řadu přichází zápas. 
Naši malí sportovci si vedli velmi zdatně a všichni odcházeli 
s vítězstvím v kapse.

A co naše děvčata? Také si odpoledne velmi užila. Přinesla 
hřebeny, sponečky, líčidla, voňavky a navzájem se nalíčila. Po 
návratu chlapci z tělocvičny oněměli úžasem, své spolužačky 
ani poznat nemohli, jak byly krásně „zmalované.“

Návštěva předškoláků v 1. třídě - Mgr. Heda Kučerová
V  pátek 25. ledna se všichni 

prvňáčci těšili na návštěvu. Koho 
čekali? No přece děti z předškol-
ních oddělení mateřské školy. 
Konečně jsou tady! Prvňáci rádi 
ukázali, jak zvládají čtení, počítá-
ní do deseti (i anglicky) a psaní. 
Předškoláci jim zazpívali pohy-
bovou písničku v  češtině i ang-
ličtině. Přítomné paní učitelky 
všechny děti pochválily. 
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Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

V  měsíci lednu, se naplno rozjela zimní 
příprava obou našich mužstev. Jak žáci tak 
i muži už poctivě trénují a připravují se na 
jarní část sezóny. Zimní příprava je nejdů-
ležitějším obdobím celé sezóny, a tak sna-
žíme udělat vše proto, aby výsledky v jarní 
části byli daleko lepší než po půlce sezóny. 

Informace pro rodiče žáků. Tréninky žáků probíhají každou 
sobotu v tělocvičně:
9 - 10 hodin – mladší žáci 
10-11 hodin – starší žáci 

Tajemný svět Ekvádoru a Galapág - Mgr. Alena Palacká
V úterý 29. ledna se žáci 6. - 9. třídy zúčastnili v Novém Jičí-

ně vzdělávacího programu Planeta Země 3000 - Tajemný svět 
Ekvádoru a Galapág. Společně s průvodci se podívali, jak Ekvá-
dorci slaví Velikonoce, prozkoumali tajemný svět Galapág, 
ochutnali netradiční pokrmy, vydali se do nitra deštného pra-
lesa a zažili perné chvíle, když se probudila sopka Tungurahua. 
Po hodině dobrodružné cesty odcházeli všichni spokojeni a 
určitě bohatší o nové vědomosti.

Projekt  ,,Škola volá“ - Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegaro-
vá, Mgr. Gabriela Mičková

Pro předškolní děti je připraven kurz Škola volá, který bude 
probíhat v termínech 21. 2., 28. 3.,18. 4.a 16. 5. 2013 v ZŠ Fr. 
Palackého v Hodslavicích.

Každá lekce je zaměřena na rozvoj určitých schopností a do-
vedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte a 
pro jeho úspěšný vstup do školy. 

Cílem předškolní přípravy není naučit děti číst a psát, ale za-
jistit maximální a harmonický rozvoj schopností tak, aby děti 
byly ve škole úspěšné.

Ples – poděkování - Mgr. Hana Horáková
Vážení rodiče, absolventi, přátelé školy,
ples je úspěšně za námi. Doufáme, že se vám líbil stejně jako 

nám a že jste si ho dostatečně užili. Velkou zásluhu na tom mají 
i naši sponzoři, kterým bychom rádi touto cestou poděkovali 
za vstřícnost a ochotu. Děkujeme také těm, kteří se podíleli na 
přípravě plesu – rodičům, pedagogům, žákům, pracovnicím 
školní jídelny a také našim deváťákům. 

Díky, že jste přišli, a budeme se těšit opět za rok!

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 
oznamuje, že se

v pátek 8. března 2013 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské

zbrojnice uskuteční

 Valná hromada T.J. Sokol Hodslavice

Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

Okénko do historie obce
Výstavba a otevření vodní nádrže  

Kacabajka v r. 1973

„Koncem července 1973 byly konečně dokončeny práce, kte-
ré musely být před napuštěním nádrže provedeny, a nádrž, 
vystavěná podle plánu regulace Zrzávky s určením pro využití 
za účely rekreačními byla napuštěna. Přehrada se nachází pod 
lesem na horním konci vesnice pod Horním kútem. – Shodou 
okolností se udělalo po deštivém červenci horké letní počasí 
začátkem srpna. 

Zpráva o vodě na koupání se bleskově roznesla po vesnici, 
která se takřka přestěhovala k vodě. Staří, mladí, všechno se 
šlo koupat, a ti, kteří na koupání jsou přece už jen moc staří, 
šli se aspoň procházkou podívat. Všichni chválí vhodné místo 
pod lesem blízko vesnice, jednou se zase podařila dobrá věc, 
která vyhovuje všem. Vždyť až dosud byla voda daleko – jičín-
ské koupaliště nebo, kdo vlastní kolo, Bečva, nebo na Bečvu 
autobusem, pro větší počet členů rodiny značně nákladné. 
Nyní mají Hodslavice vodu doma. Využívají toho i občané, o 
kterých by nikdo nikdy neřekl, že vezmou plavku a půjdou 
k vodě. Mnoho Hodslavjanů sem jeden autem – a kromě jejich 
aut stojí zde i auta z Nového Jičína i cizí. 

Během provozu dostává vodní nádrž i své jméno – „Kacabaj-
ka“ podle občana bydlícího v blízkosti přehrady, který měl a 
má stále mnoho připomínek a  „starostí“  týkajících se budo-
vání a nyní provozu. Název, vyslovený žertem, se ujal – ovšem 
– stane se úředním? MNV pochopitelně hodlá tohoto rekreač-
ního místa využít, plánuje postavit zde restauraci či podobně, 
aby obec získala něco i o finanční stránce a mohla vzhled pro-
středí kolem nádrže upravovat a zlepšovat.“

Úryvek z obecní kroniky . . .
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Ve věku 91 let zemřel v sobotu 5. ledna 2013 hodslavský 
rodák, pedagog a básník Jaroslav Merenda

   Narodil se 3.11.1921 v Hodslavicích. 
I když od studií žil v nedalekém Novém 
Jičíně, k  rodným Hodslavicím se vždy 
hlásil. Patřil mezi významné osobnosti 
Hodslavic.  Ve svých verších se věnoval 
lásce, přátelství a úctě. Vydal sedm 
básnických sbírek. Další velkou láskou 
Jaroslava Merendy byl zpěv. Dvacet 
let byl členem smíšeného pěveckého 
sboru Ondráš. 

   Nezapomeneme.

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 únoru 2013:

50 let Iveta Kociánová • Pavel Kudělka

55 let Jiří Kramoliš

60 let Alois Turek

65 let Ladislav Krutilek

75 let Zdenka Bartoňová • Josef Bartoň

 Jiří David

80 let Jan Kudělka • Antonín Kramoliš

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V  lednu 2013 jsme se rozloučili s  Františkem Holáňem 
a  Libuší Hasalíkovou.

autor: Kristýna Kyselá, 5. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

5. ledna 2013 zemřel František Holáň
   V Hodslavicích žil od roku 1961. Byl 

pracovitý člověk, který po dvě volební 
období v  letech 1998-2002 a 2002-
2006 působil na Obci v  Hodslavicích 
jako místostarosta. Pro každého měl 
otevřené dveře, uměl naslouchat 
a  poradit  i prakticky pomoci. Nebyl 
jen dobrým nadřízeným, ale i kolegou 
a přítelem.

    Pan František Holáň si zaslouží naši 
úctu a obdiv, vykonal pro obec velice 
mnoho. 

Nezapomeneme.

Ze sbírky Tichá cesta mezi poli Jaroslava Merendy,  
kterou věnoval rodným Hodslavicím

Třetí malé rozjímání o čase

Hodslavice, horní konec,
pupek světa mého mládí, 

k nostalgii zve a svádí.

Všem nám někdy někdo schází.
Tahle prostá holá věta

životem nás doprovází.
Hledám. V malém koutku světa

všechno už je dávno jiné.
Nikdo nemá právo veta.

Ani čas, co tiše plyne.

Nikdy nemine svůj cíl.
A tam, kde se přípozdívá,

spočítá i těch pár chvil,
pro které žít ještě zbývá.

Hledám. Najdu sotva víc,
K nostalgii dál mne svádí
pupek světa mého mládí,

horní konec Hodslavic.


