Prosinec 2016

Hodslavský ZPRAVODAJ
Vánoční

Vánoční zamyšlení

Piotr Marek Kowa l s k i , ř í m s ko ka to l i c k ý fa rá ř

z a s t a r š ov s t vo s b o r u Lu b o m í r Če r ve n ka , fa rář

ánoce. O čem jsou pro dnešního člověka Vánoce? Známe
to všichni. Obchody jsou plné „Vánoc.“ My lidé jsme plní
Vánoc. Sháníme dárky, jídlo, pečeme cukroví, zdobíme stromečky, někde ještě dokonce stavíme Betlémy, pečeme vánočky a těšíme se na rodinná setkání u stromečku.
Často to máme spojeno s velikým shonem a se spoustou práce a starostí, aby vše bylo tak, jak být má.
Vánoce jsou pro mnohé také dny plné nostalgie, vzpomínek
a smutku. Proč? Vždyť přece právě tyto svátky by měly být plné
pohody, spokojenosti, radosti, plné lásky. Ale ne vždy takovými jsou. Ale měly by být. Proto místo štěstí a radosti přichází
bolest a smutek.
Ale i přesto – tam někde v Betlémě se ne kdysi, ne před léty,
ale i v této době (v podobě svátosti oltářní) narodilo děťátko.
Na první pohled bezmocné, vyžadující péči a ochranu. To děťátko bylo a je největším dárkem pro tento svět, který je pro
některé z nás plný smutku, bolesti a slzí. I ti zdánlivě nejbližší lidé nás mohou zklamat a zradit. Každý z nás může ublížit,
vědomě i nevědomě, druhému člověku. Každý z nás si v sobě
nosí plno zklamání ze setkání s druhým člověkem, s lidmi. Toto
bezmocné děťátko nám všem však přináší pokoj a lásku. A
kvůli tady tomuto máme čas vánoční i předvánoční, který má
k pokoji a k pohodě někdy hodně daleko.

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lk 2, 11
Vážení spoluobčané, tato evangelijní zpráva, se šíří dnešního
dne po celém světě jako mexická vlna na fotbalovém stadiónu. Z jednoho místa naší kulaté planety Země, do všech jejich
míst a zákoutí. Od východu k západu si všichni lidé připomínají tu úžasnou zvěst, kterou přinesli nebeští poslové. Pastýři
jsou první, komu je tato informace sdělena. A je to zvláštní,
že jsou vybráni právě oni. Obyčejní lidé. Na okraji společnosti.
Pobývající stranou veškerého významného dění. A přesto jsou
zasaženi evangelijní zprávou.
Dnes se to stalo. Celá staletí izraelský národ čekal, že mu
bude poslán zaslíbený Mesiáš, Boží posel či Boží služebník,
který napraví všechny křivdy a zlořády společnosti i náboženského života. Ten, který nastolí spravedlnost a přinese nabídku
na změnu životního stylu.
Jeden prorok za druhým připomínal, že Bůh své slovo splní.
Ano, každý z nich upozorňoval, že se Boží království přibližuje.
A když se jejich předpověď vyplní, jsou osloveni lidé, o nichž
se mnoho neví a asi se od nich nic neočekává. Pastýři. Chudí.
Nevzdělaní. Lidé, kteří ničím nevybočují ani nevynikají.
Zprvu se bojí. Nechápou. Nerozumí. Přesto se však dají povzbudit anděly a vypraví se do Betléma, kde skutečně nachá-
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Milí spoluobčané,
ze srdce Vám přejeme pokojné a radostné prožití času adventního,
svátků vánočních, pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné pohody
a úspěšné vykročení do roku 2017.
Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavla Adamcová a Martin Repta

Vánoční, pokračování ze str. 1

Vánoční zamyšlení, pokračování ze str. 1

Mysleme na to, nezapomínejme na to, proč jsou Vánoce. A
najděme si v těch chvílích čas pro své ztišení, pro svůj pokoj a
klid v duši. Poklekněme před jesličkami a děkujme za vše, co
nám tento život dal a co nám přináší. Protože vše co máme,
co žijeme, kým jsme a co jsme, je velikým darem toho děťátka
tam v těch jesličkách, které se nám a jen pro nás narodilo.
Přeji vám pokojné, radostné a šťastné Vánoce, svátek narození toho, kdo spasil od smutku, bolesti a nelásky celý tento
náš svět.

zejí ve chlévě v jesličkách právě narozeného Spasitele světa.
Tímto odvážným vykročením by měli pastýři upoutat naši
pozornost. Uvěřili, že nebeské vidění není mámení smyslů.
Odložili vše, co měli na starosti. Spěchali do Betléma, aby se
na vlastní oči přesvědčili, jak to s tím andělským poselstvím je.
A vskutku! Nalezli nejenom ten správný chlév, ale i Marii s Josefem a novorozeňátko položené do jeslí. Andělé nelhali. Měli
pravdu!
Pastýři se setkávají s právě narozeným děťátkem. Nový život
je předjímkou toho, čím se bude vyznačovat jeho poselství lidem tohoto světa. Obyčejné dítě. V obyčejném chlévě, protože jinde pro něj neměli místo. Obklopené obyčejnými lidmi. A
přesto je to Boží Syn, který svým narozením v podobě malého
človíčka přijal lidský úděl se vším všudy.
Co ti pastýři mohli vědět, či tušit o Spasiteli světa do setkání
s nebeskými zástupy na betlémských nivách, nám asi zůstane
tajemstvím. Nicméně se tito muži dávají do rozhovoru s těmi,
kteří byli přítomní a sdělili jim vše, co z andělských úst slyšeli.
Všichni nad jejich slovy užasli. Bodejť by ne. Vždyť ta vánoční
zpráva, kterou si my připomínáme každý rok a která nám, ruku
na srdce, přece jen trošku zevšedněla, byla v té chvíli něčím
naprosto novým, nečekaným, úžasným.
Narodil se vám Spasitel. Ale jaký je to Spasitel, když je to jen
zranitelné, právě se narozené dítě, které je naprosto závislé na
péči a starostlivosti své maminky?
Řecké slovo Spasitel můžeme přeložit do češtiny jako: zachránce, vysvoboditel, vykupitel. Už ve Starém zákoně vystupuje Bůh jako ten, kdo svůj lid vysvobozuje z jeho nejrozličnějších složitých situací. Zachraňuje jej od vlivu pohanských
božstev a naprosté asimilace s cizáky. Dává sílu a moudrost
těm, kteří na něj spoléhají a tak připravuje východisko z nejrůznější lidské šlamastiky.
Nyní stojí pastýři u jesliček v Betlémě. Ten nepatrný chlapeček se má stát někým výjimečným? Někým tak významným, že
kvůli němu Bůh do tohoto světa poslal anděly?
Mnoho otázek může zaznít. Jistě mnohé ani pastýři nechápou. Jedno však ví: kvůli tomuto človíčku stojí zato opustil svěřené stádo, případně přijít o mzdu či dokonce o práci.
Když bylo řečeno všechno, co řečeno být mělo, vrátili se pastýři zpět ke svým stádům. Radovali se a děkovali Bohu, že
našli všechno tak, jak jim anděl oznámil.
Milí čtenáři, milé čtenářky, příběh narození betlémského děťátka = Ježíše Krista si připomínáme rok co rok o Vánocích. Už
to žel většinou není zpráva, nad kterou bychom se pozastavovali. Už to pro nás žel není nic mimořádného, co by nás vyrušilo z našeho stereotypu.
Z vánočního evangelia se stala tradice, kterou si dnešní svět
připomíná zpíváním koled a vyprávěním příběhu, který se pro
moderního člověka stal tradovanou legendou a pro děti pěknou pohádkou.
Ale to ještě neznamená a nemá znamenat, že my, kteří neseme Kristovo jméno – křesťané - podlehneme trendu doby a
spokojíme se s tím, jak Vánoce slaví tento svět. Vždyť jako kdysi
Izrael byl Bohem povolán, aby byl lidem zvláštním a ukazujícím k Bohu, tak je to i s námi.
Církev a křesťané jsou tu proto, aby ukazovali ke Kristu. Aby
odkrývali podstatu lidského života. Aby svědčili o Božím Synu
Ježíši, který nejenom do tohoto světa přišel jako malé děťátko,
kolem kterého se shlukli zvědaví pastýři a později i mudrci a
jiní. On přišel, aby zde mezi námi dokonal Boží vůli. Aby nám
poskytl naději a východisko ze všech našich strachů a spoutaností.

Vánoční bohoslužby
římskokatolické církve
Datum

Hodslavice

Životice u NJ

24.12.2016 Sobota
Půlnoční mše sv.

24.00 hod.

22.00 hod.

8.00 hod.

10.00 hod.

Svátek sv. Štěpána

8.00 hod.

9.30 hod.

30.12.2016 Pátek
Svátek Svaté rodiny

8.00 hod.

9.30 hod.

16.00 hod.

14.00 hod.

25.12.2016 Neděle
Slavnost Narození Páně
26.12.2016 Pondělí

31.12.2016 Sobota
Poděkování za minulý rok
1.1.2017 Neděle
Nový rok

8.00 hod.
18.00 hod.

9.30 hod.

Předvánoční svatá zpověď
Datum

Hodslavice

18.12.2016 Neděle

7.30-8.30 hod.

19.12.2016 Pondělí

15.30-16.00 hod.

22.12.2016 Čtvrtek

15.30-16.00 hod.

23.12.2016 Pátek

17.30-18.00 hod.

24.12.2016 Sobota

Životice u NJ
10.30-11.00 hod.

15.15-15.30 hod.

7.30-8.00 hod.

Obecní úřad
a Salesiánské hnutí mládeže
Vás srdečně zvou na

Vánoční koncert
komorního pěveckého sboru Nyklband z Frenštátu
s malým posezením a kulturním programem
30.12.2016 od 16:00 hodin ve Společenském domě.
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Další Ježíšův život je svědectvím o tom, že Bůh svůj slib splnil. Ten anděly ohlašovaný a v betlémském chlévě narozený se
skutečně stal Spasitelem světa. Přinášel dobrou zprávu – evangelium o Božím království, odpuštění a naději všem, s nimiž se
setkal.
Obětoval svůj vlastní život, trpěl pohanu, zemřel na golgatském kříži. Avšak také třetího dne vstal z mrtvých a tak demonstroval svoji moc nad smrtí i hříchem.
Ale kdyby nebylo Vánoc, kdyby nebylo Ježíšova narození
v Betlémě, nebylo by naděje, nebylo by pro co žít. Jakže to anděl pověděl? Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově.
Ježíš se nenarodil proto, aby zůstal malým děťátkem. Přišel
do tohoto světa proto, aby dospěl v muže a podstoupil oběť,
na jejímž základě smí být každý člověk pozván do Božího království.
Mnohé jsme už o Ježíši během svého života slyšeli. Mnohé
víme a pamatujeme si. Otevřeme tedy každý i své srdce a pozvěme Ježíše dovnitř, aby se stal našim osobním Spasitelem.
Aby se stal Pánem našeho života, který nás vede, vychovává a
směruje tou nejlepší cestou vstříc svému věčnému království.
Amen.

SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ
4.12. 2. adventní neděle
8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník
4.12. varhanní koncert Tomáše Vrány
16.00 hod. – kostel Hodslavice - benefiční vystoupení ve
prospěch opravy kostela
11.12. 3. adventní neděle
9.15 dětská vánoční besídka v Hodslavicích
18.12. 4. adventní neděle
bohoslužby v Hodslavicích nebudou!, 9.30 dětská vánoční besídka v Mořkově
18.12. koncert Zvonků dobré zprávy (zvonkohra)
15.00 Klub seniorů Straník - benefiční vystoupení ve prospěch opravy kostela
24.12 Štědrý večer
16.00 vánoční bohoslužby v kostele v Hodslavicích, jako
každoročně bude vykonána sbírka na bohoslovce a vikariát.
25.12. Narození Páně s vysluhováním Večeří Páně:
8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník
26.12. 9.30 dětská vánoční slavnost ve Straníku
31.12. 16.00 děkovné bohoslužby k ukončení roku v Hodslavicích + připomenutí končícího roku z pohledu sborových
fotografů.
1.1.17 novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník
Srdečně všechny zve staršovstvo sboru!

USNESENÍ z 42. zasedání rady obce
konaného dne 2.11.2016
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • B c. Mar tin Repta, místo 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) firmu J2V services s.r.o. Praha jako administrátora projektu
„Odkanalizování obce Hodslavice“ dle cenové nabídky ze dne
31.10.2016 za cenu 398 000 Kč bez DPH,
b) firmu VIA Consult a.s. Brno jako administrátora zadávacích řízení veřejných zakázek v rámci projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“, dle nabídky ze dne 31.10.2016 za cenu
230 000 Kč bez DPH,
c) dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5.2016 (ev.č. zhotovitele 1616) na úpravy PD na základě zjištěných skutečností
za účelem zlepšení stavebně-technických vlastností, zvýšení
energetických úspor a dodatečných požadavků obce. s firmou
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. Valašské Meziříčí,
d) nabídku na prezentaci obce v cestovatelském magazínu
MORAVIA 2017 dle nabídky v rozsahu 1 strany.
II. Rada obce u d ě l u j e
a) čestné uznání p. Miroslavu Vyhlídalovi za dlouholetou
činnost a rozvoj volejbalu v obci, organizování turnajů a tím i
významnou propagaci Hodslavic, při výročí 50 let volejbalu v
Hodslavicích.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) záměr majitele nemovitosti šaten a občerstvení u Kacabaje
o zamýšlené rekonstrukci a dalším provozování areálu,
b) cenový průzkum zařízení měřičů rychlosti,
c) ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Obecním domě v Hodslavicích č.p. 161 s p. Marií Merendovou,
d) návrh FK Hodslavice na pravidla pronajímání areálu a šaten fotbalového hřiště v Hodslavicích a projednání podmínky
nájmu na dalším zasedání rady obce za účasti zástupce FK
Hodslavice,
e) udělení ředitelského volna dne 18.11.2016 v ZŠ a MŠ Hodslavice z provozních důvodů,
f ) nabídku aktualizace dat povodňového plánu obce a pověřuje protipovodňovou komisi zajištěním aktualizace dat dle
zákona,
g) nabídku doplnění pojištění odpovědnosti o další činnosti
a odkládá projednání se zástupcem České pojišťovny na dalším jednání rady obce.

USNESENÍ z 43. zasedání rady obce
konaného dne 16.11.2016
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • B c. Mar tin Repta, místo 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:

Srdečně zveme na 12. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17:00 hodin v hasičské zbrojnici.
REKONSTRUKCE „PLACU“
Přijďte ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 18:30 hodin do hasičské zbrojnice diskutovat nad výsledkem ankety i novými návrhy dětí ZŠ, případně upravit či zkombinovat varianty a VYBRAT tu nej !!!
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I. Rada obce s c h v a l u j e
a) dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu a užívání nebytových prostor a pozemků ze dne 12.3.2012 s FK Hodslavice,
b) návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu areálu fotbalového hřiště mezi FK Hodslavice a dalšími subjekty, který bude
pro tyto účely používán,
c) pronájem obecního bytu 1 + 1 v čp. 213 „Domověnka“
panu Jiřímu Skopalovi, Rybí 112 od 1.1.2017 na dobu jednoho
roku.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce dalším jednáním
s p. L. Tomanem vlastníkem pozemku par. č. 1741/1 k.ú. Hodslavice ohledně odkoupení pozemku pro výstavbu čističky odpadních vod (ČOV).
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) nabídku České pojišťovny a.s. na rozšíření současného pojištění obce a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce
sjednáním podmínek připojištění,
b) ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 213 k 15.11.2016,
c) propočet nákladů na dopravní obslužnost v roce 2017 pro
obec Hodslavice (zvýšení na 47 Kč na obyvatele, tj. 80 323 Kč
za obec),
d) rozhodnutí Generálního finančního ředitelství Praha o
prominutí penále a větší části odvodu za porušení rozpočtové
kázně stanoveného FÚ při kontrole vyúčtování projektu „Energetické úspory MŠ Hodslavice“,
e) oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Hodslavice o přerušení provozu mateřské školy ve dnech 23.12.20146 – 1.1.2017.

Úřední hodiny na OÚ v Hodslavicích
O Ú H o d s l a v i ce

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve
středu 21. prosince 2016.
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 2017 je pondělí 2. ledna.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 27. – 30.12.2016 bude mít MUDr. Váhalová dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Ševela ve své ordinaci od
7:00 do 9:00 hodin.
Dovolená MUDr. Jana Moštěka
Ve dnech 23. – 30.12.2016 bude mít zubní lékař MUDr. Jan
Moštěk dovolenou.
Upozornění na změnu ordinačních hodin dr. Moštěka od
2.1.2017:
Po 6:30 - 14:00
Út 6:30 - 14:00
St 12:00 – 16:30
Čt 6:30 - 14:00
Pá 6:30 – 10:30
Pacienti s akutním bolestivým onemocněním budou ošetřeni vždy na začátku ordinační doby (v 6:30 hod., ve středu ve
12:00 hod.).

Tříkrálová sbírka
C h a r i t a Ko p ř i v n i ce

Vážení občané,
v sobotu dne 7. ledna 2017 bude probíhat ve Vaší obci Třikrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu
koledy tři králové, kteří 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.

Kulturní a sportovní akce v obci
do konce roku
O Ú H o d s l a v i ce

10.12.

SDH

28.12.

nohejbal Vánoční turnaj

Mořkov

29.12.

SHM

ZŠ Veřovice

Informace obecní knihovny

Vánoční turnaj ve fotbalu a
florbalu pro veřejnost

30.12.

obec,
SHM

Vánoční koncert

Společenský
dům

O Ú H o d s l a v i ce

31.12.

obec

Obecní knihovna bude naposledy otevřena v pondělí 19.
prosince 2016 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2017 v pondělí 2. ledna.

XVI. ročník
Silvestrovský běh

Hodslavské
uličky

31.12.

obec

Rozloučení s rokem 2016,
vítání nového roku 2017

Plac před OÚ

Informace Obecního úřadu
k vybírání poplatku za komunální
odpad na rok 2017
O Ú H o d s l a v i ce

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2017 z důvodu uzávěrkových prací a fakturace vody budeme vybírat
nejdříve od 15. února 2017. V lednovém zpravodaji bude zveřejněno, jakým způsobem lze zaplatit.

Dovolená lékařů
Dovolená MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 19. – 21.12.12016 bude mít MUDr. Ševela dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci v pondělí a úterý od 7:00 do 9:30 hod., ve středu od 13:00
do 15:30 hodin.
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Mikulášská nadílka pro děti
členů SDH

Hasičská
zbrojnice

Poděkování
V l a s t a K ra m o l i š ová z H o s t a š ov i c

Chci touto cestou poděkovat neznámé nálezkyni. Koncem
listopadu mé dceři na poště v Hodslavicích u přepážky vypadla bankovka v hodnotě 500 Kč. Toho si všimla neznámá nálezkyně a bankovku předala vedoucí pošty p. Aleně Kotoučové
a dne 30.11.2016 p. Kotoučová předala nalezené peníze mé
dceři. Mnohokrát děkuji.

Koncem listopadu byla v blízkosti mateřské školy
nalezena zlatá náušnice.
Informace na podatelně OÚ.
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Srdečně Vás zveme na tradiční ukončení
starého roku a společné přivítání nového roku 2017
dne 31.12. 2016 před půlnocí na plac.
Plesy v roce 2017
O Ú H o d s l a v i ce

21.1.

Společenský ples SRPŠ při ZŠ a MŠ
Františka Palackého Hodslavice

28.1.

Společenský ples Klubu důchodců

4.2.

Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů

25.2.

Dětský maškarní ples MŠ

Výstavba vodních tůní
na katastru obce
B c. Mar tin R e p t a , m í s to s t a ro s t a o b ce

V průběhu roku 2016 byly za pomoci dotačního titulu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ MŽP ČR zbudovány
dvě nové vodní plochy v lokalitě v Končinách. Důvodem realizace navrženého opatření je absence drobných vodních ploch
v okolní krajině s cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny,
zejména při přívalových deštích a zvýšení biodiverzity, především obojživelníků, kteří jsou svým životním cyklem vázáni na
tyto specifické biotopy. Parcela, na které byly tůně zbudovány,
nebyla dlouhodobě obhospodařována, a to z důvodu výrazného podmáčení. Lokalita byla zarostlá mokřadní vegetací zejména ostřicí a rákosem.

Množství vody v tůních se bude odvíjet od přirozeného kolísání hladiny podzemní vody. Tůně mají nepravidelný tvar o
velikosti cca 10 x 20 m s pozvolnými sklony břehu nebo kaskádovitými terasami po cca 20 cm. Maximální hloubka oproti
původnímu terénu je cca 1,5 m. Samotné dno ani břehy nebyly
nijak zpevňovány a odtěžená zemina byla rozprostřena v okolí tůní, a to takovým způsobem, aby neovlivňovala odtokové
poměry v území a aby ležela na předmětné parcele. Obdržená
dotace z MŽP ČR pokrývá 100% nákladů na výstavbu tůní. Velké poděkování patří Mileně a Josefu Martinkovým, vlastníkům
parcely, na nichž se tůně nachází, za vyslovení souhlasu s realizací akce.
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Nový zdroj pitné vody
z dotace MS kraje.
Vystrojení nového vrtu, výstavba
úpravny vody v objektu vodojemu
v Hodslavicích
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a o b ce

Obec Hodslavice je
od 1.1.2012 provozovatelem
skupinového vodovodu Straník
– Hodslavice, jehož je
spoluvlastníkem s městem Nový Jičín. Jímání vody je zajišťováno 3. vrty a to PV1, PV2 a HV4, které se nacházejí na katastru
obce Straník.
Vrt PV1 byl uveden do provozu v roce 1987 a PV2 je v provozu od roku 1992, vrt HV4 je vrt vystrojený v roce 2007 a spuštěný do provozu v roce 2008. Trvalý přítok vody do úpravny
vody ve Straníku zajišťují vrty PV1 a PV2, vrt HV 4 je zapínán
v k vyrovnání úbytků vody v době větších odběrů – úniky vody
v případě poruch, víkendy, výpadky vrtů PV1, PV2 apod.

U obou prvně jmenovaných vrtů je pozorován dlouhodobý
pokles vydatnosti, proto bylo přistoupeno k provedení regenerace (čistění) obou vrtů. Regenerace vrtu PV2 byla provedena v měsíci 11/2012, regenerace vrtu PV1 v měsíci 4/2013. I
přes provedené čištění obou vrtů není jejich vydatnost dostatečná a byly hledány cesty k posílení dodávek vody do vodovodního řádu obce.
V měsíci dubnu 2012 byl zpracován projekt na provedení
dvou průzkumných hydrogeologických vrtů, které by v případě dostatečné vydatnosti a kvality vody mohly sloužit jako
posilové zdroje vody pro obecní vodovod. Obec podala žádost
o dotaci na provedení těchto vrtů z operačního programu Životní prostředí, která byla podpořena.
www.hodslavice.cz

V provedeném výběrovém řízení byla úspěšná firma UNIGEO
Ostrava, jenž vrty (každý o hloubce 100 m) na přelomu roku
2013 a 2014 realizovala včetně provedení čerpacích zkoušek, které prokázaly, že vydatnost vrtu HVH1 je velmi slabá,
naopak u vrtu HVH2 (vrt blíže vodojemu) je vydatnost dobrá
a mohl být použit jako posilový zdroj pro dodávku vody do
vodovodního řádu. Chemické rozbory vody prokázaly zvýšený obsah železa, manganu, fluoridu a vápníku. Z tohoto důvodu je potřeba vodu upravovat. Jelikož úprava vody je potřebná i u vody čerpané z vrtu HV4 ve Straníku, byla firmou
Avona ing. Lubomír Novák, Nový Jičín zpracována projektová
dokumentace na vystrojení a napojení nového vrtu HVH2
v Hodslavicích, spolu se zbudováním úpravny vody v objektu vodojemu na Bařince. Ve výběrovém řízení na realizaci
zakázky zvítězila a stavbu provedla firma KaHa Hranice s.r.o
za částku 3 298 039,- Kč bez DPH.. Práce byly zahájeny dne
30.5.2016 a ukončeny závěrečnou kontrolou dne 30.10.2016.
Na realizaci těchto prací obdržela obec dotaci z Moravskoslezského kraje č. smlouvy 01395 / 2016/ ŽPZ z programu Drobné
vodohospodářské akce v maximální výši 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu,
což představuje částku cca 2 473 528,- Kč. V měsíci listopadu
2016 byly akreditovanou laboratoří provedeny kontrolní rozbory vody nově napojeného vrtu, jenž vyhověly parametrům
na pitnou vodu ve všech ukazatelích. V měsíci prosinci 2016
proběhne kolaudace nově zbudovaných objektů a obec tak
bude moct začít využívat nového vodního zdroje, který by měl
zásadním způsobem napomoci při řešení zásobování obyvatel obce pitnou vodou. Stejně jako v případě výměn sekčních
uzávěrů na vodovodním řádu, které byly realizovány v měsíci srpnu letošního roku, ležela největší část úkolů na zajištění
těchto prací na stavebním technikovi obce a správci vodovodu, panu Josefu Kudělkovi. Snahou obce, jako provozovatele,
bylo skloubení probíhajících prací s provozními potřebami vodovodu tak, aby se minimalizovalo omezování dodávky pitné
vody odběratelům. Za hladký průběh oprav a výstavby patří
panu Kudělkovi velké poděkování.

Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
O Ú H o d s l a v i ce

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jeho příkon je 10 až
300 kW včetně a současně je kotel napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, jste povinen do 31. 12. 2016 zajistit
provedení první kontroly Vašeho kotle – vyplývá to ze zákona
201/2012 Sb., §17 odst. 1, písm. h). Kontrolu je třeba provést
jednou za dva roky.
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů,
tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.
Kontrolu kotle je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě předmětného kotle. Seznam oprávněných osob
lze obvykle najít na webových stránkách výrobce.
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte
výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte,
informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly - k případnému předložení
protokolu o provedené kontrole můžete být vyzváni obecním
úřadem obce s rozšířenou působností. Protokol si proto uložte
a vyčkejte na případnou úřední výzvu.
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Setkání po padesáti letech
I n g. S t a n i s l a v B a r to ň

V pátek 16. 9. 2016 proběhlo v Hodslavicích v restauraci „U
Býmů“ setkání, které nebývá obvyklé. Setkání se známými a
s rodinami členů kapely, která poprvé, přesně před padesáti
lety dne 16. 9. 1966 vystoupila právě v této hospůdce pod názvem Yellow Boys na tehdy populárním „Čaji o páté“. Byla to
první beatová kapela v Hodslavicích. Cesty osudu však chtěly,
aby se po krátké době tato kapela rozpadla a každý muzikant
pokračoval svojí vlastní cestou. A právě na výročí padesáti let
na den 16. 9. 2016 hoši připravili akci s názvem „Čaj o padesáté“, nacvičili si repertoár, který před padesáti léty hráli. Celá
tato akce byla určena pro nejbližší rodiny a pamětníky, kteří
se vystoupení před padesáti lety zúčastnili. Bylo to hezké setkání a mnohdy až dojemné. Setkalo se přes sto kamarádů a
rodinných příslušníků a všichni odcházeli po ukončení akce
s pocitem příjemně stráveného večera. Hudebníci, kteří se na
tuto akci připravovali více než půl roku, poctivě zkoušeli, však
byli na závěr všemi účastníky zcela jasně vyzváni: opakovat a
pokračovat, takže uvidíme …

Foto zprava:
Jindřich „Henry“ Bílek – zpěv, kytara (původní člen)
Bohumil „Bob“ Kramoliš – baskytara (syn původního, zemřelého
člena)
Stanislav „Šany“ Palacký – sólo kytara, zpěv (původní člen)
Josef „Pepi“, „Jahoda“ Martinek – bicí (původní člen)
Jako hosté doplnili původní sestavu:
Zdeněk „Donald“ Geryk - foukací harmonika, zpěv
Stanislav Bartoň – klávesy, zpěv (zapůjčen z pozdějších Meduz)
Na foto se nevešli:
Jaroslav „Jareček“ Kramoliš – bicí
Miroslav Plešek – zvuk
Martin Bartoň – světla

Co se dělo v mateřské škole
v listopadu
M g r. Pe t ra M u s i l ová

V měsíci listopadu proběhlo v mateřské škole hned několik
akcí. V pátek 4.11 se ve třídě Kuřátek sešli strašidla, duchové,
kostlivci a čarodějky, protože jsme slavili strašidelný svátek Halloween. Děti čekaly soutěže, tanec, strašidelné úkoly a hlavně
spousta zábavy. Děti si tento netradiční den velice užily.
V pátek 11.11. se konal další ročník již tradičního Lampionového průvodu. Začátek byl u mateřské školy a uličkami Hodslavic jsme pokračovali až k hasičárně, kde nám hasiči spolu s
policisty umožnili bezpečný přechod přes cestu. Trasa končistrana 6

la Na Fojství, kde byl pro děti připraven čaj a občerstvení. Za
organizaci Lampionového průvodu děkujeme Darině a Petru
Turkovým, Andreji Pastyříkové a za poskytnutí prostor u restaurace panu Romanu Holeňovi.
V úterý 22.11. se konalo Předvánoční tvoření s rodiči. Každá
třída si připravila jiný výrobek, a tak jsme mohli vidět krásné
andělíčky z košíčků na pečení, sněhuláky z ponožek nebo svícny z látky. Děkujeme rodičům, že si našli čas a zúčastnili se s
dětmi tradičního tvoření.
V neděli 27.11 se děti z MŠ se svým krátkým vystoupením zúčastnily také rozsvěcení vánočního stromečku. Vystoupení se
dětem podařilo.
Konec měsíce byl také plný akcí. Třídy Kuřátek a Berušek se
vydaly podívat do Žerotínského zámku v Novém Jičíně na Vánoční tvoření. Děti si vyrobily skleněný zvoneček, veliký betlém do třídy, vyzkoušely si zdobení perníčků.
Poslední akcí měsíce listopadu byla návštěva Beskydského
divadla v Novém Jičíně. Všechny třídy byly z pohádky O pejskovi a kočičce nadšeny.

Zprávičky ze školy…
Mg r. G a b r i e l a M i č ková

GEMMA - Natálie Litavská a Jana Marková, žákyně 9. třídy
Dne 2. 11. 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili přehlídky středního školství Novojičínska s nabídkou oborů vzdělání s výučním
listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Cílem této přehlídky je přiblížit žákům 8. a 9. tříd středoškolské vzdělávací
možnosti a usnadnit tak rozhodování o směrování své profesní
orientace.
Letecko modelářské odpoledne ve školní družině
- Mgr. Helena Tisovská
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 dorazili členové letecko modelářského
klubu Nový Jičín do naší školní družiny. Dětem byly ukázány
modely letadel, vysvětleno jak letadla létají a čím jsou ovládána. Děti si zasoutěžily, viděly ukázky letů a na závěr jim „z letu“
letadlo Bonbondrom spustilo bonbóny.
Okrskové kolo ve stolním tenise - Petr Knápek, žák 8. třídy
Dne 11. 11. 2016 se v Novém Jičíně konal turnaj ve stolním
tenise. Zúčastnili se ho čtyři žáci z druhého stupně naší školy
ve složení Lukáš Merenda, Petr Knápek, Honza Hutyra a Vašek
Rýdel. Původně se měla turnaje zúčastnit čtyři družstva z oblasti Nový Jičín, ale družstvo školy Jubilejní nepřijelo. Jako
první nastoupily týmy škol Komenského 66 a Hodslavic. Ten
ale pro naše kluky nedopadl dobře a s konečným skórem 4-1
na zápasy se mohla radovat z vítězství a hlavně postupu škola
Komenského 66. Další klání našich kluků přišlo proti žákům ze
školy Komenského 68. Tyto zápasy se našim hochům povedly
a s výsledkem 4-1 na zápasy se mohli kluci radovat z druhého
místa. Gratulujeme!
Doufám, že si všichni žáci turnaj užili.
Talent Mánie v ŠD - Bc. Petra Pavlíková
Dne 11. listopadu se ve školní družině konala soutěž Talentmánie. Děti vystupovaly jednotlivě,
ve dvojicích, trojicích či více početných skupinkách.
Děti mohly předvést cokoliv ze svého talentu. Viděli jsmedramatizaci pohádky O veselém království, slyšeli jsme nadané
zpěváky ze čtvrté třídy, kytaristy, vypravěče vtipů a mnoho
dalšího.
Do poroty zasedli vylosovaní žáci a svůj bod přidaly i paní
vychovatelky. Odpoledne jsme strávili v příjemné atmosféře
a na každého účastníka čekala sladká odměna.
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1. místo
Johana Mikulcová (hra na klavír)
Josef Býma (hra na flétnu)
2. místo
Ondra Novotný (hra na kytaru)
Jan Šebek (hra na kytaru)
Lukáš Pecha, Pepa Hutyra, Ondra Chovanec, Patrik Mička, Simon Kudělka, Hanka Martinková (zpěv písně Rodné údolí)
3. místo
Karel Býma, René Vyhlídal (vtipy)
Kryštof Večerek, Karel Býma, Martina Mandaliničová (zpěv
písně Máme doma místo psa ………)
Hanka Martinková, Karolína Dosedlová, Aneta Pustowková,
Johana Bartoňová, Viktorie Turková, Nikola Bartoňová (dramatizace pohádky O veselém království)
ZÁVĚREČNÁ KOLONA 9. třídy
- Natálie Litavská a Jana Marková, žákyně 9. třídy
Po mnoha protančených čtvrtečních večerech strávených s
trpělivým panem Gilarem, kterému nikdy nechyběl rozzářený
úsměv na tváři, jsme slavnostně uspořádali závěrečnou taneční kolonu, která se konala ve středu 16. listopadu 2016 v kulturním domě v Hodslavicích.
Na počátku jsme hostům předvedli 10 tanečních kreací, které
jsme pečlivě trénovali po dobu osmi týdnů. Kromě toho jsme
nabízeli k příjemné podívané i bohaté občerstvení.
Naučili jsme se tance jako je mazurka, waltz, valčík, foxtrot,
slowfox, tango, polka, tcha-tcha, jive a v neposlední řadě i rodinný valčík. Celý program byl obohacen společenskými soutěžemi, u kterých jsme se velice nasmáli.
Kolona byla ukončena burácejícím potleskem našich rodičů,
prarodičů a známých, kteří nás přišli podpořit a zpříjemnit si
středeční večer před státním svátkem.
Děkujeme naší nejlepší paní učitelce Mgr. Renatě Pernické
za skvělé občerstvení a podporu při trénincích. A samozřejmě
největší poděkování patří panu Gilarovi.
Vřelé díky....
Vánoční hvězda – poděkování vám všem….
- Mgr. Hana Horáková
Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce
i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce
nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit,
že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc-sdružení rodičů a
přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Letošní
výtěžek, který zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude
využitý na humanizaci dětského hemato-onkologického oddělení, na sociální pomoc rodinám a na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě.
I na naší škole jsme se do této sbírky zapojili a všem, kteří si
květinu koupili, patří upřímné poděkování.
Vánoční jarmark - Mgr. Gabriela Mičková
Další poděkování patří všem, kteří ve čtvrtek 24. listopadu
2016 navštívili vánoční jarmark v naší škole a koupí výrobků
podpořili žáky v jejich snažení. Účast byla obrovská, děti prodaly téměř všechny své výtvory a výrobky. Věříme, že vánoční
dekorace už zdobí vaše domovy a přejeme krásný adventní
čas.
www.hodslavice.cz

Mezinárodní soutěž NÁBOJ - Mgr. Martina Holubová
Soutěž Náboj Junior, která proběhla dne 25. 11., je soutěž
pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá
soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co
nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých
vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.
Jako jediná škola z 30 soutěžících týmů ve Frýdlantě nad Ostravicí jsme sestavili družstva i s žáky 6. třídy! A jak družstva
uspěla?
Jsem přesvědčena, že vzhledem ke složení ostatních družstev (téměř všechna byla složená výhradně z žáků 8. a 9. třídy), žáci naší školu reprezentovali výborně, obzvláště pak dívčí
družstvo (Aneta Indráková, Vendula Horáková, Petra Janyšková a Zuzana Mičulková), které skončilo na 14. místě! Chlapecké
družstvo skončilo na 24. místě (Matúš Makovic, Ondřej Kašpárek, Ondřej Hrdina a Vojtěch Martinek).
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Žáci budou mít k dispozici i republikové a mezinárodní srovnání.
Vánoce ve městě - Mgr. Heda Kučerová
Začal advent…žáci 1., 2. a 3. třídy si jej zpříjemnili 29. 11. 2016
výukovým programem „Vánoce ve městě“ v Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Namalovali si skleněný zvoneček, ozdobili
perníček a společně si vytvořili papírový betlém.
Strávili jsme příjemné a klidné předvánoční dopoledne.

učilišti v Šenově a probíhá ve dvou kategoriích. V kategorii
jednotlivců a v kategorii dvoučlenných družstev, kdy jeden ze
soutěžících žáků opracovává kov a druhý dřevo.
Naše škola vyslala do dovednostního klání Tomáše Kyselého
a Mariána Čípa z 8. třídy a Daniela Vahalíka s Adamem Falušim
z 9. třídy.
A naši kluci mají opravdu „šikovné ruce“. V soutěži 26 týmů se
Tom s Mariánem umístili na úžasném 2. místě a Dan s Adamem
na 12. místě.
Mezi jednotlivci v kategorii DŘEVO obsadil Adam Faluši 3.
příčku, Marián byl 9. V kategorii ŽELEZO se z krásného 2. místa
radoval Tomáš Kyselý a Dan byl 14.
Klukům k úspěchu gratulujeme a děkujeme za diplom, pohár
a velkou sadu závitníků, kterou pro školu vyhráli.

Šikovné ruce ...
Mgr. Ale n a Ku l í š ková , v y u č u j í c í P Č

... je název soutěže v technických dovednostech žáků základních škol. Soutěž je organizována na středním odborném
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Ohlédnutí za měsícem listopad…
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Společenský dům v Hodslavicích by v měsíci listopadu mohl
vyprávět, co se vše v něm dělo…
Kromě pravidelných schůzek dětí ze SHM a tréninků našich
pinponkářů se konaly i další akce. V sobotu 5. listopadu se sešli
všichni hodslavští oslavenci, aby své letošní jubileum společně s vrstevníky oslavili při básních a písních OK Art Way pana
Kolovrata.
Týden nato, dvanáctého, se v našem kulturáku objevila trochu netradiční výzdoba…
Na volejbalových sítích a bílých panelech si mohli všichni příznivci sportu prohlédnout zajímavou výstavu. Hlavním tématem byl kulatý červenomodrobílý volejbalový míč a vše, co
se okolo něj v Hodslavicích za posledních 50 let točilo.
A nebyla to jen výstava fotografií, článků, plakátů, dresů a
hlavně pohárů, která všechny zaujala. Byla to i slova nestora
hodslavského volejbalu pana Miroslava Vyhlídala, pozvaných
hostů ing. Evžena Tošenovského, pana ing. Miroslava Nádvorníka a hlavně to byly vzpomínky a zase vzpomínky všech hráčů, hráček, trenérů, organizátorů a všech , kteří se okolo hodslavského volejbalu někdy pohybovali.

Z oken kulturáku jste mohli slyšet výbuchy smíchu, náš pokřik „Kolik, kolik, kolik…“, píseň „Krásný je volejbal“ nebo po
příjezdu kamaráda komentátora Honzy Slepičky píseň „Ta slepička kropenatá“…
A na pódiu se míhal i volejbalový míč při odehrávání prstů či
bagru, no prostě volejbal se vším všudy.
Mnohé z nás, druholidových hráček, které jsme už ve volejbalovém důchodu, jsme si řekly, že bychom se mohly příště
potkat dříve než za 50 let…
Proto za nás za všechny chci napsat: Mirku, Dano, Evo a
… DĚKUJEM.
16. listopadu se v našem kulturáku ozývaly i jiné tóny.
Tóny walse, tanga, foxtrotu polky nebo čači. To naši deváťáci měli závěrečnou taneční kolonu. Moc jim to všem slušelo a
jejich taneční kroky nebyly daleko od kroků hvězd z televizní
Star dance.
Vy, kteří jste je neviděli a chtěli byste to napravit, máte šanci
je zhlédnout na školním plese. Do té doby můžete doma taneční kroky trénovat i vy.
Zároveň vám všem přeji klid, lásku a pohodu v adventním
čase.

Vážení sportovní přátelé,

rád bych Vám i vašim blízkým popřál jménem celého FK Hodslavice krásné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na Vás na fotbalových, sportovních a kulturních událostech v naší obci.

Ondřej Kudělka, FK Hodslavice

XVI. SILVESTROVSKÝ BĚH
HODSLAVSKÝMI

Prezence:
Start:
Cíl:

ULIČKÁMI

SOBOTA 31. 12. 2016
Restaurace na Dolním od 9:00 do 9:50
v 10:00 hodin
na parkovišti před Obecním domem

Ceny a malé občerstvení je zajištěno.
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od soboty 10. prosince 2016 do pátku 23. prosince 2016 bude
probíhat na dolním konci u Knápků prodej vánočních stromků:
výběr z jedlí, stříbrných smrků a smrků.
Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin
So – Ne od 9.00 do 13.00 hodin

HYUNDAI LXM motors s.r.o.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2016

strana 10

strana 11

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Šárka Púčeková • Petr Kalinec
Jana Kováříková • Milada Kudělková
Zdeněk Rýdel • Jaromír Toman • Vlasta Hubová
25. výročí uzavření manželství Jaromír a Lenka Tomanovi
50. výročí uzavření manželství Vít a Marie Kutáčovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s paní Květoslavou
Hankovou a paní Vlastou Bartoňovou.

Daniela Čípová, 3. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - závěrečná kolona

ZŠ Hodslavice - vánoční hvězda

Vítání občánků

Rozsvícení vánočního stromu
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