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T

y doby, kdy komunistický totalitní režim používal období
všech církevních svátků k ideologickému boji, k tomu, aby
se vysmíval „ církevnímu tmářství“, očerňoval a popíral historické události narození i umučení Ježíše Krista, jsou už minulostí. Dnes je to spíše byznys, který se církevních svátků zmocnil
a profituje na nich.
Před šestnácti sty léty sv. Augustin ve svých Solilokviích vyjádřil hledání známým dosud platným výkřikem: „Stvořil jsi nás
pro sebe, Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine
v tobě…“ Tomuto hledání sebe sama, svého zakotvení, pevného bodu pod nohama vychází Bůh vstříc. On zná člověka, kterému na začátku vtiskl svou podobu, určení ke společenství,
i k tomu nejvyššímu společenství se sebou samým. Nenechává
člověka trápit se a tápat v hledání své identity, jejího naplnění.
Bůh mu hledání usnadňuje - on byl první, kdo sám hledal člověka… „Adame, kde jsi…“ (Gen 3,9), volal už v ráji.
V dlouhých adventních večerech by stálo za to si v klidu
a tichu otevřít Bibli a číst si u proroka Izaiáše nebo Sofoniáše
o těch událostech, které jsou – po dvou až třech tisíciletích základem našeho dnešního slavení. Nesouvisí to snad těsně
s naším nitrem, s naší identitou, s naším neklidem a hledáním
…?
„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se země a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.“ Tento zpěv neodmyslitelně patří k Adventu. Zpívá se přede mší svatou a jeho
poselstvím je uctít Pannu Marii. Nádherná atmosféra
pokračování na str. 2

V

ánoce, Vánoce přicházejí … Takto se zpívá ve známé písničce. Ano, opět přicházejí, již opět brzo tomu tak bude.
Malí i velcí se na ně těší, vždyť přece vždy přinesou něco pěkného. Znovu se rozzáří vánoční stromky, rozdají se dárky a zavládne radost a pohoda. Kéž by tomu tak bylo všude. Avšak
není. Vánoce znovu přinesou také tu opačnou situaci. Opět se
ozve pláč, zoufalství, úzkost a strach těch, kteří se potácejí životem a marně hledají východisko. Tak tomu bude i tentokrát
a tak tomu bude asi vždy.
Dnešní svět má stále své dvě stránky. Ta jedna přináší úžasný pokrok a vymoženosti se vším všudy a ve všem, a ta druhá
hlad, zoufalství a nejistotu. A na obou těchto stranách žijí lidé.
Lidé, které všechny Pán Bůh stvořil a které všechny miluje. Které miluje tak, že jim chce pomoci a zachránit je, aby mohli žít
také tak, jako ti šťastnější.
A proto přicházejí ty Vánoce, na které se všichni těšíme. Mají
nám všem připomenout a přinést naději, řešení a východisko.
Pro všechny, kteří klopýtají životem a ztrácejí jistoty. Řešení
a východisko pro nás všechny, ať jsme v jakékoliv situaci.
My všichni, každý z nás, také často nevíme, jak dál, jak se rozhodnout, co učinit, jak se zachovat. My všichni také potřebujeme sílu, která nám schází, potřebujeme lásku i soucit.
Pán Bůh o tom všem ví. Ví o každém z nás, jak na tom jsme.
A nechce, abychom se také ztratili v chaosu světa. Bůh tento svět miluje, přes jeho nevděčnost a zradu. Chce nás
zachránit. Proto nám posílá svého Syna, Ježíše Krista,
abychom skrze Něho nalezli svou rovnováhu.
pokračování na str. 2

Milí spoluobčané,
přejeme Vám pokojné prožití adventu i svátků vánočních, rodinnou pohodu a porozumění,
v závěru roku jen radostné zážitky, šťastné vykročení a pevné zdraví do roku 2015.
Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

A. Kasperek, pokračování ze str. 1

Adventu je dána možná i touhou, těšením se na posvátnou
atmosféru Štědrého večera, na půlnoční mši svatou a na slavnostní okamžik pohody. Někdo má rád rychlé tempo života.
Už aby byly Vánoce. Děti se často nemohou dočkat. Už, už,
rychle, rychle. Těšíme se!!! Aby člověk mohl o Vánocích vnímat
to, co se zpívá v rorátních zpěvech, tedy „Nebesa vypravují slávu Boží“, musí zavčas a už dost dlouho před nimi brzdit.
Brzdit ve shonu a stresu všedních dnů. Brzdit v negativních
emocích a náladách. Známe to z auta. Pokud člověk nezačne
včas brzdit, tak to prostě neubrzdí a potom se nestačí divit.
Advent nám má pomoci zastavovat často pekelné tempo našeho života, kdy nic nestíháme,
máme pocit, že musíme všechno stihnout a udělat.
Advent je taková doba k pomalému brzdění, abychom, až se
bude blížit Štědrý den, byli schopni v klidu zastavit a vstoupit
do klidné atmosféry Vánoc a mohli do plna načerpat rosu spásy vánočního času.
I pro adventní čas platí, ještě víc než pro jiné období církevního roku, Pánova výzva „Zajeď na hlubinu“. Každý známe různé
mělčiny svých myšlenek, slov i skutků, ze kterých se obtížně a
někdy dokonce neradi dostáváme na pevný povrch víry v Boží
laskavou přítomnost. Známe také vlivy zvenčí, z okolí, které
si většinou nedělá problémy z vlastních přehmatů a nedůsledností, neboť žije podle hesla „Užij, co můžeš, bez ohledu
na pravdu a dobré mravy“. Podle toho společnost ovšem po
mravní stránce vypadá. Chceme-li obstát před svým svědomím, nezbývá než prosit o dar síly a pokoje. I na začátku rorátní zpěv ve svém závěru volá: „Přijď již, milý Kriste, a buď s námi.
Proměň naše srdce ve své chrámy, přijď, Pane náš, smiluj se nad
námi!“

Vánoční bohoslužby
Hodslavice
STŘEDA 24.12.2014
Půlnoční mše sv.
ČTVRTEK 25.12.2014
Slavnost Narození Páně
PÁTEK 26.12.2014
Svátek sv. Štěpána
NEDĚLE 28.12.2014
Svátek Svaté rodiny
STŘEDA 31.12.2014
Poděkovani za minulý rok
ČTVRTEK 1.1.2015

Životice u NJ

24.00 hodin

22.00 hodin

8.00 hodin

10.00 hodin

8.00 hodin

9.30 hodin

8.00 hodin

9.30 hodin

16.00 hodin

14.00 hodin

8.00 hodin

Nový rok

18.00 hodin

9.30 hodin

Předvánoční svatá zpověď
Hodslavice
Neděle 14.12.2014

7.30 – 8.00 hod.

Pondělí 15.12.2014

15.30 – 16.00 hod.

Úterý 16.12.2014

„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neposlal
Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět
skrze něho.“ Jan,3,16-17
Toto je zvěst Vánoc. Pro každého člověka tohoto světa. Dárek
každému z nás. Dárek největší a nejcennější. Odnesme si jej
ve svých srdcích do svého života, do svých domovů, do svých
zmatků a tápání. Ale hlavně žijme z jeho odkazu.
A mějme jistotu, že Bůh nás miluje, ať jsme, jací jsme. Že nás
nikdy neopustí a všem nám pomůže. Na to se vždy spoléhejme
a o to i prosme: „Proste a dáno bude vám.“ Mat. 7,7,
Pokojné a požehnané Vánoce všem!

Program shromáždění
v evangelickém sboru
14.12. - 3. adventní neděle
9.15
Hodslavice, kostel - dětská vánoční slavnost
21.12. - 4. adventní neděle
10.00 Mořkov, modlitebna ČCE - dětská vánoční slavnost
17.00 Hodslavice, kostel - vánoční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského
24.12. - Štědrý večer
16.00 Hodslavice, kostel - vánoční bohoslužby
25.12. - Narození Páně s vysluhováním Večeře Páně:
8.00
Mořkov, modlitebna ČCE
9.15
Hodslavice, kostel
10.45 Straník, Klub důchodců
26.12. - Druhý svátek vánoční - „Na Štěpána“
9.15
Straník - dětská vánoční slavnost v Klubu důchodců
28.12. - Poslední neděle v roce
8.00
Mořkov
9.15
Hodslavice
31.12. - Silvestr - poslední den v roce 2014
16.00 Hodslavice, kostel
1.1.2015 - První den v novém roce
s vysluhováním Večeře Páně
8.00
Mořkov
9.15
Hodslavice
Ke všem shromážděním vás všechny upřímně zve staršovstvo
místního Evangelického sboru!

Životice u NJ
10.30 – 11.00 hod.

7.30 – 8.00 hod.

Čtvrtek 18.12.2014

15.30 – 16.00 hod.

Pátek 19.12.2014

17.30 – 18.00 hod.

Sobota 20.12.2014

9.00 – 10.00 hod.
Cizí zpovědník
15.30 – 16.00 hod.

Neděle 21.12.2014

7.30 – 8.00 hod.
13.30 – 14.00 hod.

Pondělí 22.12.2014

15.30 – 16.00 hod.

Středa 24.12.2014

M. Merenda, pokračování ze str. 1

15.15 – 15.30 hod.

10.30 – 11.00 hod.

7.30 – 8.00 hod.
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USNESENÍ z 1. zasedání rady obce
konaného dne 13.11.2014
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

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) smlouvu č. 14225956 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na projekt „Hodslavice vrt HVH3 – posilový
zdroj vody pro obec“ a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce podpisem smlouvy,
b) dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 89/14 o dodávce prací v
rámci projektu „Hodslavice vrt HVH3 – posilový zdroj vody pro
obec“, uzavřené dne 25.9.2014 s firmou Ekodrill, s.r.o. Zlín,
c) vypracování aktualizace dokladové části dokumentace pro
územní řízení stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ firmou
Ing. Lubomír Novák -AVONA, Nový Jičín,
d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene, osobní služebnost a smlouvu o právu provést stavbu distribuční soustavy „IP-12-8016546, zemní kabelové vedení,p. Bílková, Hodslavice“, zemní kabel AYKY 4x16 na pozemku
obce parc. č. 1240/1, ostatní plocha v k.ú. Hodslavice,
e) smlouvu o zřízení práva stavby vodovodní přípojky pro
budoucí novostavbu rodinného domu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
parc. č. 833/1 a 832/2 v k . ú. Hodslavice s Radimem Petrskovským a Veronikou Petrskovskou,
f ) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene, osobní služebnost a smlouvu o právu provést stavbu distribuční soustavy IV-12-8010365, Hodslavice, Petrovič,
zemní kabel 2xAYKY4x35 na pozemku parc. č. 265, ostatní plocha v k.ú. Hodslavice,
g) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice ve formě příspěvku ve výši
12 700 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
II. Rada obce v y d á v á
a) osvědčení o zvolení členu zastupitelstva obce Hodslavice
panu Michalu Pavelkovi, Hodslavice čp. 515 ke dni 12.11.2014.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost paní Anny Macíčkové, Hodslavice čp. 362 o směnu
pozemků a pověřuje Martina Reptu, místostarostu jednáním
s žadatelkou a přípravou podkladů k výměně pro schválení na
příštím zasedání zastupitelstva obce,
c) zařazení nových zastávek „Hodslavice, bytovky“ do trasy linek veřejné linkové osobní dopravy k řádnému termínu změn
jízdních řádů 14.12.2014.

USNESENÍ z 2. zasedání rady obce
konaného dne 25.11.2014
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

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
po projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust.
§ 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Nový Jičín dle předloženého návrhu. Předmětem
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smlouvy je výkon přenesené působnosti pro správní obvod
obce Hodslavice podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
b) smlouvu o poskytnutí skladových prostor na parkovišti u
vodní nádrže Kacabaja za stanovený nájem 10 000 Kč firmě
Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. pro období 1.12.2014 - 31.12.2014 v rámci stavby “Zrzávka km 5.250 6.220“ – čištění koryta Zrzávky a používání místních komunikací v souladu s projektovou dokumentací této stavby,
c) pořízení prezentace obce formou malované mapy a informační tabule od firmy Malované Mapy s.r.o. Zlín dle nabídky,
d) poskytnutí daru ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, SOŠ a
SOU Kopřivnice na svoz žáků 8. a 9. tříd na přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.
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) vypsání výběrového řízení na místo pracovníka technické správy Obce Hodslavice a stanovuje výběrovou komisi ve
složení Mgr. Pavla Adamcová, Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Milan
Váhala, Dušan Býma, Josef Kudělka a určuje termín jednání
komise na 4.12.2014 v 15.30 hod.,
c) nabídku od firmy Pozgeo, s.r.o. Prostějov na mapový portál
GEOSENSE Hodslavice a odkládá projednání na další jednání
rady obce pro srovnání s dalšími nabídkami, možnost zakoupení pozemků parc. č. 368 a 369/1 v k.ú. Hodslavice od p. Fialkové a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení,
c) dohodu mezi p. Nohýlovou a nájemci Falconu v Hodslavicích o řešení pořádku a rušení nočního klidu v okolí Falconu,
d) termín prohlídky výrobního procesu firmy HEDVIGA
GROUP a.s. a VOP CZ s.p. na výrobu PTR zařízení v areálu VOP
Bludovice dne 9.12.2014 v 17 hodin.

Srdečně Vás zveme
na 2. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční
v úterý 16.12.2014 v 18:00 hod.
v hasičské zbrojnici.

Technická správa hlásí
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V měsíci listopadu 2014 byly pracovníky technické správy
obce a pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných
prací na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce v Novém Jičíně prováděny tyto práce: v prostoru obce bylo
provedeno vyčistění kanálových propustků na obecních komunikacích a vyčistění příkop a ostatních obecních ploch od
listí. V rámci dotačního titulu MŽP ČR byla provedena výsadba
ovocné aleje od cesty na Straník po Větřák a dodělána výsadba
podél obecní komunikace od cyklostezky po okraj lesa v prostoru před Novými domky. Doplněna novými keři rybízu byla
výsadba u Dolních drah v blízkosti Hostašovic.
V prostoru dětských prvků na Léše bylo provedeno zvětšení
dopadových ploch u hracího prvku a opravy dětských houpaček. Po dokončení stavebních prací na chodníku od rozcestí
po bytovky byly provedeny terénní úpravy okolních ploch
– návoz zeminy, urovnání, sběr kamení apod. Vysečeno bylo
okolí silnice I/57 na celém našem katastru.
V posledním týdnu měsíce byl proveden svoz a vyčistění
sběrných nádob na bioodpad a jejich uskladnění na zimu.
www.hodslavice.cz

Provedena byla instalace vánoční výzdoby obce a přípravné
práce na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v prostoru
před OÚ.
Samozřejmostí je provádění sběru odpadků podél státních
silnic i obecních komunikací a každotýdenní čistění okolí sběrných nádob.

Řešení stání motorových vozidel
na místních komunikacích
Mar ti n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím zimním obdobím a s tím spojenou údržbou
komunikací vyvstává do popředí problém s parkováním vozidel na obecních komunikacích. Jelikož většina těchto komunikací není stavebně technicky řešena k parkování vozidel,
žádáme vás, abyste svá vozidla na nich neparkovali. Vzhledem
k tomu, že při stáním vozidel nezbývají na komunikaci dva
jízdní pruhy o šířce 3 m, dopouští se tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000 Sb. § 25 odst. 3.
Žádáme vás o přeparkování vozidel k vašim domům, do dvorů,
průjezdů a na jiná vhodná místa tak, aby zimní údržba komunikací byla lépe proveditelná a nedošlo k případnému poškození zaparkovaného vozidla. Umožníte tak i lepší dostupnost
pro odvoz odpadu a případně průjezd sanitních vozů, zásobování, hasičů apod. Prakticky při každém vývozu komunálních
odpadů řešíme případy, že některým občanům nebyly vyvezeny sběrné nádoby z toho důvodu, že svozová firma do dané
lokality nemohla zajet kvůli odstavenému vozidlu, které bránilo průjezdu.
Taktéž znovu vyzýváme občany- vlastníky parcel, na nichž se
nacházejí ovocné a okrasné dřeviny, které svými větvemi zasahují do obecních komunikací, aby provedli ořez těchto větví.
V zimním období vlivem váhy sněhu tyto větve brání využívání
komunikací při průchodu občanů, znesnadňují a mnohde znemožňují provádění zimní údržby komunikací prostředky obce.
V případě zájmu nabízíme provedení ořezových prací pracovníky obce.
Děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.

Nové výsadby na katastru obce
Mar ti n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V průběhu měsíce listopadu 2014 byly dokončeny a předány
AOPK Ostrava dva projekty výsadeb na našem katastru. Jedná se o výsadbu ovocné aleje u Větřáku a výsadbu aleje lesních jabloní podél obecní polní komunikace od cyklostezky
směrem k tzv. Hodslavské boudě v prostoru nedaleko Nových
domků.
V ovocné aleji u Větřáku bylo vysazeno 60 ks ovocných dře-
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vin (hrušně, trnky, třešně, jabloně) vesměs starých odrůd, dříve
v našich podmínkách běžně pěstovaných. Výsadba byla provedena se souhlasem vlastníků parcel pana Libora Tomana a
manželů Krutilkových, za což jim patří velké poděkování.
Na druhé lokalitě byl v jarních měsících letošního roku proveden výřez části obecní komunikace tak, aby mohla být využívána, a následně byla provedena výsadba 120 ks stromků
odrůdy jabloně lesní. U všech sazenic byla provedena jejich
ochrana proti poškozování zvěří a zálivka vodou. Veškeré práce byly uhrazeny prostřednictvím získané dotace z dotačního
titulu Program péče o krajinu 2014 financovaného MŽP ČR.

Úřední hodiny na Obecním úřadu
O Ú H o d s l a v i ce

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve
středu 17. prosince 2014.
Po tomto datu nelze na pokladnu přijímat žádné platby, neboť hotovost musí být odvedena na účet u České spořitelny
v Novém Jičíně.
První úřední den v roce 2014 je pondělí 5. ledna.

Informace obecní knihovny
O Ú H o d s l a v i ce

Obecní knihovna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 18.
prosince 2014 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2015 v pondělí 5. ledna.

Návštěva zástupců obce
v areálu hostašovského
vojenského muničního skladu
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka

Na pozvání vedení muničního skladu si dne 21.11.2014 zástupci obce a radní - Ing. Milan Váhala, Dušan Býma a Pavla
Adamcová prohlédli areál muničního skladu v Hostašovicích.
Prohlídky se zúčastnili také zástupci obce Hostašovice, Lešná
a města Valašské Meziříčí. Při prohlídce zařízení ostrahy, skladových objektů i zabezpečovacího a strážního systému byl
vyhlášen cvičný požární poplach a následovala ukázka zásahu vojenské hasičské jednotky a vojenské policie. Na dotazy
zástupců obcí ohledně bezpečnosti okolních obcí odpovídali
odborníci z vedení vojenských muničních skladů a přímo ředitel Agentury logistiky, brigádní generál Ing. Jaromír Zůna,
MSc., Ph.D. Shrnutí informací o zabezpečení vojenského muničního skladu v Hostašovicích je ve zprávě níže.
Skladování munice v Hostašovicích (zpráva Armády ČR)
Armáda České republiky využívá skladové objekty nacházející
se na východním okraji obce Hostašovice již od roku 1954, kdy
započala výstavba skladu pro potřeby dělostřelecké základny
Uherský Brod. V současné době se jedná o zásobovací úsek, který
je skladovým a zásobovacím zařízením v rámci Centra zabezpečení munice se sídlem v Týništi nad Orlicí. Pro skladování munice
je tedy tento objekt využíván již několik desítek let. Za tuto dobu
došlo k zásadní modernizaci celého objektu.
Při skladování a manipulaci s municí platí velmi přísná pravidla
daná aliančními standardy a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Před uložením do skladišť prochází
munice odbornými muničními kontrolami, zda jsou splněny stanovené náležitosti pro skladování. Ve skladištních objektech se
skladuje munice v bezvadném stavu v neporušených obalech,
která je technicky způsobilá a je bezpečná pro její přepravu. Ta
je realizována dle stanovených zásad ČOS 139801 a dle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečných věcí po silnici
(ADR).
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Přehled kulturních a sportovních akcí
Termín

Pořadatel

Akce

Kde?

7.12. 17:00

OÚ

Vánoční koncert Puellae et Pueri

kostel ČCE

27.12.

SHM

Vánoční turnaj - florbalově-fotbalové zápolení

Tělocvična ZŠ Veřovice

31.12.

OÚ + FK

Silvestrovský běh

Hodslavské uličky

31.12. -1.1.2015

OÚ

Vítání roku 2015 na place

24.1.2015

SHM

Společenský ples

Společenský dům

31.1.2015

SDH

Společenský ples

Společenský dům

7.2.2015

Klub důchodců

Společenský ples

Společenský dům

14.2.2015

ZŠ a MŠ

Společenský ples

Společenský dům

Po celou dobu skladování je pak i nadále průběžně sledován její
technický stav v souladu se stanovenými předpisy.
Při skladování munice je přísně dodržováno maximální povolené množství munice, které je možné uložit do jednoho skladiště
s ohledem na dodržení vnitřní bezpečnosti, ale i vnější bezpečnosti s ohledem na vzdálenosti k nejbližším civilním obydlím, komunikacím apod.
Všechny muniční skladiště, které se v objektu nacházejí, jsou
vybaveny elektronickými protipožárními zařízeními a muniční
sklad má svoji vlastní vojenskou hasičskou jednotku připravenou k okamžitému prvotnímu zásahu. Objekt je také napojen a
zapracován do krizového plánu kraje a pro případ vzniku nějaké
události jsou prováděny pravidelná součinnostní cvičení HZS, naposledy konané dne 3. července 2014.
Zaměstnanci, kteří v objektu skladu munice pracují, jsou vyškoleni pro práci s municí, tuto dobře znají a pravidelně procházejí odbornými a bezpečnostními kurzy či školeními a procházejí
psychologickými vyšetřeními, zda jsou osobnostně způsobilí pro
práci s municí.
Objekt muničního skladu v Hostašovicích je střežen Vojenskou
policií za využití technických prostředků střežení. Z tohoto zabezpečení muničního skladu a dodržování všech výše uvedených
opatření při skladování munice vyplývá, že obyvatelům v okolí
tohoto skladu žádné nebezpečí nehrozí.

Tříkrálová sbírka
Pracov n í c i C h a r i t y Ko p ř i v n i ce

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2015 bude probíhat ve Vaši obci Třikrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou.
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost
a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.

strana 5

Dovolená lékařů
Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 29.12.2014 až 31.12.2014 bude mít MUDr. Olga
Váhalová dovolenou. Zastupuje MUDr. Radek Ševela ve své ordinaci od 7.00 do 9.00 hodin – jen naléhavé případy.

Dovolená MUDr. Radka Ševely
MUDr. Radek Ševela bude mít dovolenou v pátek 2. ledna
2015. Zastupuje MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci od 7.00
do 10.00 hodin.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
Ve dnech od 23.12.2014 do 5.ledna 2015 bude mít MUDr.
Jan Moštěk dovolenou. Zástup bude vyvěšen na dveřích.

Prosba - František Palacký
Ra d e k Po l á c h , M u ze u m N ovoj i č í n s ka , p. o.

Rodný dům Františka
Palackého v Hodslavicích je v současné době
předmětem
stavebněhistorického průzkumu
včetně dohledávání originálních exponátů ve
vztahu na osobnost Otce
národa Františka Palackého a jeho rodinu. Na této
záležitosti spolupracuje
také Národní muzeum,
Památník národního písemnictví, dotčené archivy a muzea a samozřejmě soukromí sběratelé.
V této souvislosti se Muzeum Novojičínska obrací
na občany obce Hodslavice se žádostí o pomoc při kompletaci
informací a dokumentace. Hledáme jakoukoli (i novodobou)
fotodokumentaci, historické snímky, předměty spojené s rodinou Palackých a s událostmi při rodném domě.
V případě, že by jste měli možnost poskytnout jakékoli informace, kopii fotografií, digitální scany, nebo přímo originální
předměty, prosím kontaktujte pověřeného pracovníka muzea
p. Radka Polácha (e-mail: radek.polach@muzeumnj.cz, tel.:
556 701 156) případně pracovnice OÚ Hodslavice (tel.: 556 750
237) na Obecním úřadě v Hodslavicích.
Budeme vděčni za jakoukoli informaci, která se stane součáswww.hodslavice.cz

tí jedinečné dokumentace k osobnosti nejslavnějšího rodáka
Hodslavic. Výsledky budou zúročeny při tvorbě nové expozice
rodného domu Františka Palackého a také při další metodické
práci muzea na téma František Palacký. Předem děkujeme za
jakoukoli pomoc.

Zprávičky z naší školičky

Vánoční tvoření s rodiči – učitelky MŠ
V pondělí 24. 11. 2014 se ve všech třídách mateřské školy
uskutečnilo Vánoční tvoření s rodiči. Děti za spolupráce rodičů vytvořily různé vánoční dekorace. Ve třídě Veverek si děti
vyrobily vánoční svícínky. Práce se jim dařila a všichni si odnášeli domů krásné výrobky. Ve třídě Kuřátek se vyráběla vánoční
kometa z luštěnin a vánoční stromeček ze skládaného papíru.

uči te l k y M Š H o d s l a v i ce

Canisterapie v MŠ – Mgr. Petra Musilová
V úterý 18. 11. 2014 zavítala do naší školky netradiční návštěva - jednalo se o dva pejsky Kuki a Bibu. Díky těmto dvěma
hodným pejskům a programu s názvem „Poznej svého psa“ se
děti dozvěděly spoustu informací ohledně psího života. Ví jak
a čím pejsky krmit, jak se k pejskům chovat, aby nám neublížili,
co dělat, když se za námi rozběhne cizí pejsek. Kromě toho se
mohly děti s pejsky pomazlit, mohly je krmit, vodit na vodítku,
vyzkoušely si, jaké to je si na pejska „lehnout“.

Program byl pro děti velmi zajímavý, děti si dopoledne s touto nevšední návštěvou velmi užily.
Plavecký výcvik v MŠ – MGR. PETRA MUSILOVÁ
Od září do listopadu proběhlo 10 lekcí plaveckého výcviku na
bazéně v Novém Jičíně. Přihlášeno bylo celkem 19 dětí. Cestování linkovým autobusem děti zvládly bez problémů, a tak
jsme každé pondělní dopoledne strávili plaváním. Děti se učily
splývat, správně kopat nohama, plavat na bříšku i na zádech,
lovit předměty, správně dýchat do vody a mnoho dalšího.
Kromě toho zbyl samozřejmě i čas na hry ve vodě. Děti si také
vyzkoušely plavání ve velkém bazénu. Na poslední lekci děti
dostaly Mokré vysvědčení, „zlaté“ medaile a sladkou odměnu.
Všechny děti se snažily, takže si určitě od rodičů zaslouží velkou pochvalu.

Děti vystřihovaly i lepily a nakonec se mohly tešit z pěkných
vánočních dekorací. Děti ze třídy Berušek také pozvaly do školky své rodiče. Vyráběl se zde vánoční stromeček a andělíček.
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a zúčastnili se se
svými dětmi vánočního tvoření.
Čertovské dny v MŠ
Martina Nevěřilová:
Děti ze třídy Berušek v týdnu od 24.11.-28. 11. 2014 nebyly
dětmi, ale malými čertíky. Každý se oblékl do čertovského oblečení, měl své vlastnoručně vyrobené rohy a dlouhý ocas. I
třída byla do čertovska nazdobena a bylo tam teplíčko jako v
peklíčku. Jako praví čertíci jsme si „uvařili“ čertovskou kaši a
vyrobili pekelný nápoj.

Bc. Radka Tománková:
Celý týden se nesl v čertovském duchu. Naše třída se proměnila v peklo. Čertíci se učili a procvičovali písničky a básničky
s čertovskou tématikou, a tím jsme se pokusili vytvořit atmosféru blížícího se příchodu Mikuláše, čerta a anděla. Společně
s dětmi již netrpělivě čekáme příchod Mikuláše, abychom mu
předvedli, co vše jsme se naučili. Na závěr naší návštěvy pekelné říše, byla výtvarná činnost s papírovými pytlíky. Děti si
pomocí vlastní fantazie vytvořily loutky čerta.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2014
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PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Pedagogická fakulta OU, Katedra pedagogiky a andragogiky, doc. RNDr. Dalibor Dvořák,
CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Katedra fyziky a dr. Ing. Pavel
Konečný, Ústav geoniky Akademie věd ČR) a dalším školám
Zuzana Bílková a Kristýna Čípová, žákyně 9. třídy. Ve velké konkurenci zajímavých projektů jsme obsadili krásné “bramborové“ 4. místo. Děkujeme všem žákům letošní 8., 9. třídy a loňské
9. třídy za jejich aktivní zapojení do projektu a Zuzce a Kristýně
za vzornou reprezentaci školy!

Kdy už budou vánoce? – Mgr. Petra Musilová
Kdy už budou Vánoce? Tak s touto větou se teď budeme setkávat nejspíš každý den. Děti ze třídy Kuřátek budou mít čekání na Vánoce zpříjemněné velikým adventním kalendářem.
Každý den na ně v kapsičce čeká dopis s úkolem, básničkou
nebo zajímavým příběhem. V některých kapsičkách je schovaná i sladká odměna. Navíc každé ráno škrtneme na dveřích
jeden den, abychom viděli, jak se nám ty Vánoce blíží. Nezapomněli jsme ani na tradici zapalování svíček na adventním
věnci.

A pokud chcete vidět alespoň malou ukázku z prezentace projektu, podívejte se na https://www.youtube.com/
watch?v=IFjwXVf0fMw&feature=youtu.be.
21. listopad- Větrníkový den - Mgr. Martina Holubová
Větrníkový den pro slané děti pořádá nezisková organizace
Klub nemocných cystickou fibrózou, která sdružuje a pomáhá
nemocným cystickou fibrózou a současně se zasazuje o zvyšo-

Zprávičky z naší školy ...
M g r. R e n a t a Pe r n i c ká

11. listopad- Recyklohraní aneb získejme stůl na stolní
tenis - Mgr. Hana Horáková
Žáci naší školy chtějí vyměnit starý elektroodpad za stůl na
stolní tenis, a proto plní úkoly a sbírají staré elektrospotřebiče.
Ještě stále jim chybí do vysněných 6 475 bodů spousta kilogramů starého elektroodpadu, ale nevzdávají to a stále sbírají…
11. listopad- Projekt Hodslavice - s Ed Labem víme více
- Mgr. Hana Horáková
Naše škola realizovala ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
projekt EU „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách“. V rámci projektu
byly škole zapůjčeny notebooky, měřicí rozhraní a čidla EdLaB,
pomocí nichž lze zjišťovat, měřit, zaznamenávat a graficky znázorňovat řadu veličin, např. hluk, teplotu, pH, obsah kyslíku a
oxidu uhličitého ve vzduchu…
V průběhu celého loňského školního roku žáci 7. -9. třídy
zpracovávali projekt zaměřený na hlučnost v okolí naší školy.
Ve dnech 7. – 9. 11. 2014 jsme se zúčastnili závěrečného workshopu v Trojanovicích v hotelu Ráztoka. Zde své přírodovědné
projekty prezentovalo celkem 15 základních škol Moravskoslezského kraje. Náš projekt představily odborné porotě (doc.
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vání povědomí o tomto závažném a nevyléčitelném onemocnění. Málo známé, ale zákeřné a nevyléčitelné onemocnění
postihuje dýchací a trávicí ústrojí. Polovina nemocných se dožívá jen 32 let.
Česká republika se Větrníkovým dnem připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v po-

www.hodslavice.cz

době benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.
Evropský den pro cystickou fibrózu připadá na 21. listopad a
na naší škole jsme si ho připomněli v tento den i my umístěním
větrníků před školou.
24. listopad - vysílání rádia Školík
Tradiční vysílání školního rádia bylo tentokrát v režii 7. třídy,
která připomněla, že mezi nejdůležitější události české novodobé historie patří i Sametová revoluce. Přesně před 25 lety
proběhly manifestace, které vedly k pádu komunismu a návratu demokracie.
26.listopad- Šikovné ruce
Dne 26. 11. 2014 proběhla na SŠ technické a zemědělské
v Novém Jičíně soutěž Šikovné ruce, které se zúčastnili také
čtyři žáci z 9. třídy. Šimon Kyselý se umístil na 5. místě a Denis
Sváček na 10. místě z 20 účastníků. Hochům blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci školy.
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FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka

Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé,
rok se s rokem sešel a opět tady máme nejkrásnější čas v roce.
Fotbalový klub má za sebou další rok. Ten letošní byl ve znamení oslav u příležitosti 90 let kopané v Hodslavicích. Rád bych
touto cestou poděkoval obecnímu úřadu, všem fanouškům za
jejich podporu jak na domácích, tak venkovních hřištích, všem
sponzorům a také Vám všem. Bez Vaší podpory by bylo vše
velmi obtížné. Proto Vám všem patří velké díky.
Dovolte mi tedy, abych Vám jménem svým, ale také jménem Fotbalového klubu Hodslavice popřál krásné a příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho pracovních i
osobních úspěchů v novém roce 2015.
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14. SILVESTROVSKÝ BĚH
HODSLAVSKÝMI ULIČKÁMI
letos z dolního na horní

Středa 31.12.2014
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
...............................................

I N Z E R C E ............................................

VÝVOZ FEKÁLŮ ZE SEPTIKŮ,
JÍMEK, ŽUMP A ČOV
LIKVIDACE LAPOLŮ
A ODPADNÍCH VOD

V4879

Srdečně Vás zveme
na tradiční ukončení starého roku
a společné přivítání nového roku 2015
dne 31.12.2014 před půlnocí na plac.

AUTODOPRAVA A ČERPÁNÍ
TEKUTÝCH ODPADŮ A FEKÁLŮ

Občerstvení zajištěno.
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tel.: 774 582 800 - NON-STOP!!
e-mail: info@fekal.eu
www.fekal.eu
www.hodslavice.cz

INFORMACE
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Zpravodaj 4/2014 4
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403
Projekt "Kompenzační pomůcky cestak mobilitě"

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Kompenzační pomůcky cesta k mobilitě"
v rámci dotačního titulu "Program podpory financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2014".
Díky této finanční podpoře mohla naše organizace zakoupit elektrické polovací lůžko
včetně antidekubitní pěnové matrace a invalidní vozíky.

Projekt "Dostupnější Osobní asistence na Novojičínsku"

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Dostupnější Osobní asistence na
Novojičínsku" v rámci dotačního titulu "Program podpory financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok
2014".
Díky této finanční podpoře může naše organizace zakoupit automobil Citroen
Berlingo, který bude sloužit k dopravě osobních asistentek do hůře dostupných míst
na Novojičínsku. Vozidlo zároveň bude umožňovat přepravu i rozměrnějších
kompenzačních pomůcek (zvedáky, lůžka polohovací mobilní, apod.).

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Kopřivnici má novou
poradenskou místnost

Městský úřad v Kopřivnici vylepšuje své služby. Pracovníci oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (tzv. OSPOD) mají k dispozici novou jednací místnost, která jejich
klientům poskytne příjemnější a především diskrétnější prostředí pro projednávání
osobních záležitostí. Jde o jeden z výstupů projektu zaměřeného na zkvalitnění
činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, na který se radnici podařilo získat
téměř dvoumilionovou dotaci. Oddělení OSPOD dohlíží především nad dodržováním
práv dětí, řeší krizové situace rodin s nezletilými, přijímá opatření v disfunkčních
rodinách, pečuje o ohrožené děti, pomáhá osamělým rodičům, poskytuje poradenství
při výchově atd.

Nabídka prezentace služeb a přednášek

Naše pracoviště nabízí organizacím, svazům, asociacím, aj., prezentace služeb
organizace vztahující se k osobám se zdravotním postižením a seniorům. Rovněž
nabízíme přednášky na předem dohodnutá témata (např. sociální služby, příspěvek
na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, výhody (slevy) pro osoby se
zdravotním postižením).
Mgr. Richard Pešat
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
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CHCETE
DOTACE Z EU?
OBRAŤTE SE NA NÁS
Specializujeme se na:
› OBCE A MĚSTA
› ZEMĚDĚLCE
› PODNIKATELE

profesionalita
individuální přístup
komplexní servis

WWW.BPRESEACH.CZ

Abin

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Blíže ke stavebnictví

Návrh zateplení budov na základě
výsledku z termokamery...

TERMOVIZE BUDOV

Od soboty 6. prosince do úterý 23. prosince 2014
bude probíhat na Dolním konci u Knápků prodej
vánočních stromků:
výběr z borovic, jedlí, stříbrných smrků a smrků.

STAVEBNÍ DOZORY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

WWW.ABIN.CZ
Ing. Václav Toška
Tel.: 776 393 449
vaclavtoska@abin.cz
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Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin
So – Ne od 9.00 do 13.00 hodin

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v prosinci 2014:
50 let Marek Mucha • Pavel Matějičný
Monika Palacká • Luboš Býma
55 let Jaromír Mrlina • Jarmila Hrnčárková
60 let Libuše Kramolišová • Ludmila Kramolišová
65 let Alena Zahradníčková • Vladislav Hromádka
70 let Milada Turečková
80 let Zdeňka Čípová
90 let Anna Dohnalová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci listopadu jsme se rozloučili s paní Boženou Boóczovou.
žáci 6. třídy ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ...

... a posílání přání Ježíškovi balónkovou poštou.

Větrníkový den v ZŠ Hodslavice
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