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FK Hodslavice
Ing. Jakub Kramoliš za FK

Mladší žáci kopali okresní soutěž, žáci rovněž okresní soutěž a 
muži III. třídu. Mladší žáci se v konkurenci silných týmů umístili 
na skvělém čtvrtém místě. Tito kluci předvedli několik výjimeč-
ných výkonů a zaznamenali velký počet jednoznačných výher. 
Všem klukům patří poděkování za úžasné sportovní výkony a 
já si sám osobně z celého srdce nejvíc přeji, aby se fotbalu ne-
přestali věnovat a zůstali mu nadále věrní, neboť v dnešní mo-
derní době to nebývá úplnou samozřejmostí. 

Žáci obsadili stejně jako mladší žáci čtvrté místo, nicméně v 
trošku menší konkurenci. Je také nutné se zmínit o tom, že na 
podzim měli naši žáci pouhé dvě prohry. S přehledem se jim 
podařilo porazit dvakrát i tým ze Ženklavy, který celou soutěž 
vyhrál. Bohužel však slabší jaro způsobilo, že naši žáci se nako-
nec umístili na čtvrtém místě. Odchod Jakuba Hutyry zname-
nal odliv velkého počtu vstřelených gólů a nikomu z kluků se 
jej dosud nepodařilo v plné míře nahradit. Věřím však, že již 
v sezóně nadcházející tomu bude jinak a kluci se semknou a 
společně dosáhnou vytyčených cílů.

Muži zakončili III. třídu na celkovém osmém místě. Celou se-
zónu si drželi pozitivní skóre, avšak v jednom nevydařeném zá-
pase (v tom posledním) o něj přišli. Muži měli velice náročný 
rok. Museli se vyrovnat se změnou ve vedení klubu, s hráčský-

Vážení a milí spoluobčané,
Už je tomu přesně rok, co jsme 

společně s Ondřejem Kudělkou 
hodnotili fotbalovou sezónu 
2017/2018. Za celý rok se v živo-
tech každého z nás událo mnoho 
běžných stále se opakujících, ale 
i zásadních věcí a nejinak tomu 
bylo i v hodslavském fotbale. V 
úvodu mého příspěvku nesmím 
opomenout, že během zimní 

přestávky došlo k zásadní události ve vnitřní organizaci klubu. 
Bývalé vedení v čele s Pavlem Kudělkou a Pepou Turkem rezig-
novalo a předalo řízení spolku novému vedení, o jehož slože-
ní rozhodla valná hromada. Při této příležitosti bych chtěl ješ-
tě jednou za celé nové vedení FK poděkovat „starému“ vedení 
za všechno, co pro fotbal v Hodslavicích udělali. Zejména tito 
lidé se společně s ostatními nadšenci zasloužili o to, že došlo 
k znovuzrození fotbalu u nás a tím se podařilo zachovat dlou-
holetou tradici kopané v obci Hodslavice. To jsou činy, na které 
bychom neměli zapomínat.

V ročníku 2018/2019 nastupovali v Hodslavicích tři týmy. 
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mi změnami, ale také i se změnou hlavního trenéra. Přestože 
v průběhu sezóny přišli o jasnou brankářskou jedničku, našel 
se mezi nimi takový, který vzal odpovědnost na sebe a do brá-
ny se postavil. Tímto bych chtěl za celé FK i za všechny fanouš-
ky Lukášovi Kulíškovi poděkovat, že v tom nenechal kluky sa-
motné a patří mu velké uznaní. Ne každý by se zrovna do brá-
ny postavil a to navíc v přímo rozjetém ročníku. Výkony mužů 
byly v průběhu roku velmi rozkolísané, nicméně i přesto doká-
zali dvakrát porazit Žilinu, která dokonce celou třetí třídu vy-
hrála. Muži ukázali, zejména v zápasech proti týmům z horní 
poloviny tabulky, že pokud proti nim někdo hraje opravdu fot-
bal, dokážou mu také fotbalem odpovědět. 

Závěr mého zhodnocení jsem si vyhradil primárně pro podě-
kování, neboť zastávám názor, že uctivého a upřímného po-
děkování není nikdy dost a především je to slušnost, která by 
měla být pro každého z nás samozřejmostí. V první řadě bych 
rád poděkoval všem lidem, kteří se ve svém volném čase podí-

lejí na fungování a organizaci fotbalu v Hodslavicích. A že jich 
není opravdu u nás málo. Jak vždy psal Ondra, určitě mu nebu-
de vadit, že si vypůjčím jeho slova, neboť fotbal opravdu není 
jenom hra na dvě brány, je to i spousta práce a dřiny, která ně-
kdy nejde vidět, a ne vždy je oceněna tak, jak by měla.

Poděkování proto patří trenérům Petrovi Vyhlídalovi, Libo-
rovi Kudělkovi a Slávovi Fertálovi, kteří se pilně věnují našim 
mladým fotbalistům a pomáhají jim tak zlepšovat individuální 
schopnosti a dovednosti. Dále bych rád chtěl touto cestou za 
celé vedení FK poděkovat Svaťovi Kudělkovi za to, že vypomá-
hal jako pomezní na všech zápasech, Honzovi Mičkovi a jeho 
rodině za přípravu a údržbu fotbalového hřiště a všeho ostat-
ního, co s tím souvisí. Poděkování směřuje rovněž panu mís-
tostarostovi a zaměstnancům obce, díky kterým je hřiště vždy 
připravené v takové kvalitě, na jakou jsme dosud zvyklí. Po-
děkování si určitě zaslouží všichni rodiče, prarodiče a ostatní 
dobrovolníci, kteří podporují mládežnický fotbal u nás v Hod-
slavicích. V neposlední řadě patří poděkování všem věrným fa-
nouškům, kteří vytrvale a neustále navštěvují veškeré domá-
cí i venkovní zápasy našich fotbalistů, za což je jim celé vede-
ní FK velmi vděčné.

V závěru mi dovolte, abych i já poděkoval za sebe celému no-
vému vedení, které převzalo klub a konkrétně Kubovi Mikšíko-
vi, jež se spolu s ostatními členy podílí na tom, že v současné 
době pokračuje tradice hodslavské kopané, která již neodmys-
litelně patří pod Trojačku.
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Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce 

Hodslavice konaného dne 20.6.2019
V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

OÚ

1/5/2019  Schválení programu 
ZO
a) schvaluje program jednání 5. zasedání zastupitelstva 

obce.

2/5/2019  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:
    Ing. Lenka Burianová  – předsedkyně,
    Lukáš Sulovský, DiS. a Marcel Garčár – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomíra Adama,

Ing. Kamila Ondřejíka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.

3/5/2019  Kontrola usnesení předcházejícího
zastupitelstva obce
ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 4. zasedání zastu-

pitelstva obce.

4/5/2019  Usnesení rady obce č. 12 - 14
ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 12 - 14.

5/5/2019  Plnění rozpočtu 1- 5/2019
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až 

květen 2019.

6/5/2019  Rozpočtové opatření č. 2
ZO
a) schvaluje realizaci investiční akce „Obnova školního 

hřiště Hodslavice“ a přijetí 
  dotace na tuto akci v rámci výzvy č. 1/2019/117D821 z pod-

programu Podpora
  obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, dotačního titulu 

117d8210B Podpora obnovy 
  sportovní infrastruktury,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
  navýšení v příjmech 5 240 000 Kč,
    navýšení ve výdajích 7 434 000 Kč,
    financování  2 194 000 Kč.

7/5/2019  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
ZO
a) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024.

8/5/2019   Pověření rady obce provedením rozpočtového 
opatření v případě dotace 

  USNESENÍ
ze 14. schůze rady obce konané dne 

6.6.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hod-

slavice ve výši 15 000 Kč na realizaci Zajištění spolufinancování 
základní sítě sociálních služeb na rok 2020 ve správním obvo-
du obce s rozšířenou působností Nový Jičín v rámci dotačního 
programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti, Pod-
programu A,

b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovou pro 
rodinný dům čp. 260 v Hodslavicích vlastníka Realfis creative 
s.r.o Nový Jičín dle podmínek stanovených obcí, 

c) finanční dar ve výši 40 000,- Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice na podporu mladých hasičů a darovací 
smlouvu,

d) smlouvy vztahující se ke stavbě kanalizační přípojky v 
rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ (dále jen Stav-
ba): 

- „Darovací smlouva“ na darování projektové dokumentace 
„Vybudování kanalizační

   přípojky“ v rámci realizace Stavby,
- „Smlouva o právu umístit, provést a užívat stavbu“ kanali-

zační přípojky v rámci Stavby,
- „Smlouva o budoucí smlouvě o odvádění odpadních vod“ 

mezi Obcí Hodslavice
   a p. J. R., Hodslavice dle návrhu.

ZO
a) pověřuje radu obce v případě přijetí dotace, schvále-

ním rozpočtového opatření v příjmech a ve výdajích.

9/4/2019  Převody majetku 
ZO
a) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s p. L.T., 

Hodslavice, o odkoupení části pozemku parc.č.795, ostatní 
plocha v k.ú. Hodslavice, o výměře cca 50 m2 dle návrhu,

b) schvaluje odkoupení pozemku pac. č. 293/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hodslavice, o výměře 39 m2 
ve vlastnictví p. P.P., Hodslavice, za cenu 80 Kč/m2 do vlastnic-
tví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do Katastru nemovi-
tostí uhradí Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku podpisem 
smlouvy o koupi pozemku,

c) schvaluje, že Obec Hodslavice nemá zájem o za-
koupení majetku v souvislosti s připravovanou realizací spo-
luvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích, parc. č. 
73, výměra 128 m2, zahrada, zemědělský půdní fond a parc. č. 
79, výměra 638 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, oba  k.ú. 
Hodslavice, ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.

10/5/2019  Diskuze
ZO
a) bere na vědomí pozvání pana senátora MUDr. Bc. 

Marka Hilšera, PhD. a pověřuje Ondřeje Kudělku, DiS. organi-
zací této návštěvy.
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   Žádáme vlastníky stromů, keřů a jiných travin, které zasa-
hují na veřejná prostranství a zužují průchod nebo průjezd ko-
munikací či chodníků, o jejich bezodkladný ořez. Přesahující 
dřeviny znesnadňují letní i zimní údržbu komunikací i chodní-
ků. Je nutné ořezat větve, které brání výhledu do křižovatky, na 
přechod pro chodce, na dopravní či orientační značení apod. 

     Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 
péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povin-
ností vlastníků. Nedojde-li k ořezu, budou kolizní větve odstra-
něny v nezbytně nutném rozsahu pracovníky obce.

Výzva k ořezu stromů a keřů
OÚ

UZAVÍRKA
Vážení spoluobčané,

 v rámci realizace stavby odkanalizová-
ní obce Hodslavice bude ve dnech 17.8. a 
18.8. (sobota, neděle) úplná uzavírka sil-

nice č. I/57 v úseku od křižovatky na Moř-
kov směr Nový Jičín po most M1 na dolním 

konci (u čp. 176). Bližší informace o této 
uzavírce zveřejníme v nejbližších dnech na 

webu obce.
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad 

obce,
b) zápis ze 2. zasedání Investiční komise obce Hodslavi-

ce a schvaluje doporučený postup spolupráce s Lesy České 
republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Mís-
tek na základě vypracování územní studie veřejného prostran-
ství centra obce, která bude součástí nového územního plánu 
obce a bude vypracována v r. 2020.

c) žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Územní pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracovi-
tě Nový Jičín o sdělení zájmu o odkoupení pozemků velikosti 
id. 1/3 parc. č. 73 (128 m2) a parc. č. 79 (638 m2) v k.ú. Hodsla-
vice a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání,

d) žádost o dořešení vlastnických a právních vztahů k 
par. č. 293/2 o výměře 39 m2 k.ú. Hodslavice ve vlastnictví p. P. 
P., Hodslavice formou odkoupení Obcí Hodslavice a předklá-
dá ji zastupitelstvu obce k projednání,

e) rezignaci Mgr. Aleny Kulíškové na funkci předsedkyně 
Komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce ke dni 
30.6.2019.

Živá voda  Mgr. Alena Palacká
Petra Janyšková z 9. třídy se zapojila do výtvarné soutěže Živá 

voda, kterou pořádal internetový časopis pro děti a mládež – 
Balónek. Její práci s názvem Poklad Země vybrala porota mezi 
tři nejlepší vítězné práce. Petře gratulujeme.

Soutěž Mladý zahrádkář – celostátní kolo, 
Praha 2019 
Hana Martinková, žákyně 6. třídy

Ve dnech 14. – 15. 6. 2019 jsem se zúčastnila celostátního 
kola soutěže Mladý zahrádkář. Do Prahy jsme vyrazily s paní 
učitelkou Kulíškovou.

Zprávičky ze školy
Mr. Radka Ondřejíková  

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 12.8. do 30.8.2019 bude mít MUDr. Jan Moštěk do-

volenou.
Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
V době od 12.8. do 30.8.2019 bude mít MUDr. Olga Váhalo-

vá dovolenou. 

Dovolená lékařů
OÚ

Zástup: MUDr. Radek Ševela v době svých ordinačních hodin.
Dovolená MUDr. Radka Ševely
V době od 2.9. do 6.9.2019 bude mít MUDr. Radek Ševela 

dovolenou. 
Zástup: MUDr. Olga Váhalová v době svých ordinačních 

hodin

Upozorňujeme všechny čtenáře, že provoz Palackého pamět-
ní knihovny v základní škole po dobu letních prázdnin bude 
omezen: a to v pondělí i ve čtvrtek od 15:30 do18:00 hodin. 

A dále upozorňujeme, že od  22.7. do 2.8.12019 bude 
knihovna z technických důvodů uzavřena.

Omezení provozu knihovny
v době letních prázdnin 

KVĚTINKA HODSLAVICE 
oznamuje změnu otevírací doby

v době letních prázdnin:
Po – Pá  8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

So  8:00 – 10:00
Ne  zavřeno
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Po příjezdu jsme se ubytovaly v Třebešíně na internátu. Poté 
jsme se vydaly na zahájení soutěže. Po zahájení nás provedla 
paní průvodkyně centrem Prahy.

Ráno jsme se přesunuly na snídani do školy v Jarově, kde pro-
bíhala i celá soutěž. Součástí soutěže byl znalostní test a po-
znávačka, která byla obtížná a stejná pro všechny kategorie 
soutěžících. 

Po obědě jsme vyrazili se skupinou dalších dětí a dospělých 
do Botanické zahrady v Tróji. Strávili jsme krásné odpoledne v 
takovém vedru, že i ve skleníku bylo chladněji než venku. Večer 
už jsme netrpělivě všichni čekali na vyhlášení výsledků. Musím 
říct, že to byly nervy. Sice jsem nebyla úspěšná jako Venda a 
Zuzka, ale diplom za 12. místo taky ujde. Na závěr bych chtěla 
moc poděkovat paní učitelce Kulíškové za doprovod a za to, že 
celou soutěž se mnou absolvovala.

Pohádkový les  Bc. Petra Pavlíková
Jako již tradičně i v tomto roce se konala zábavná akce pro 

děti Pohádkový les. I přes nepříznivé počasí, které si s námi le-
tos pohrávalo, a museli jsme akci odkládat, ožil

14. června hostašovský les pohádkovými bytostmi v podání 
žáků ZŠ Františka Palackého.

 Na trase děti čekaly pohádkové postavičky s úkoly. Za spl-
něné úkoly získávaly děti razítka do kartiček a sladké odměny. 
Doprovodný program - skákací hrad, malování na obličej byly 
příjemným lákadlem pátečního odpoledne pro všechny děti. 
Počasí bylo nádherné, takže ti co nespěchali domů a zůstali až 
do večera, využili možnosti opéci si špekáčky a společně si po-
povídat. Děkujeme všem žákům naší školy za jejich pomoc při 
organizaci této akce

 a neubírající zájem akci uskutečnit i přes nepřízeň počasí. Zá-
roveň děkujeme všem dětem

 a dospělákům, kteří si našli chvilku času a přišli nás podpořit. 

Pasování na školáky
V úterý 18. 6. 2019 byli předškoláci v MŠ pasováni na námoř-

níky, kteří proplují do 1. třídy. Děti byly oblečeny do modrých 
proužků, jako praví námořníci. Paní učitelky z mateřské školy s 
dětmi připravily hezké vystoupení, při kterém děti přednášely 
básně, zpívaly písně a tancovaly. U mnohých maminek, ale i ta-
tínků, nezůstaly oči suché. 

Už se těším na setkání 2. září v základní škole. Budoucí třídní 
učitelka Mgr. Eva Hegarová

Návštěva  bazénu ve Valašském Meziříčí  
Bc. Petra Pavlíková

   Děti navštěvující školní družinu, měly možnost aktivně vyu-
žít svůj volný čas a zúčastnit se 20. 6. 2019 výletu do plavecké-
ho bazénu ve Valašském Meziříčí. V plné míře si užily koupání v 
bazénech i jízdu na tobogánu. Na dětech bylo znát, že jim po-

hyb ve vodě přináší velkou radost a výlet proběhl v příjemné 
atmosféře. Těšíme se na další rekreační plavání.

Prozkoumáváme okolí, aneb naše školní výlety
Eliška Kubíčková – žákovský parlament

První až čtvrtá třída se podívala do zoo Lešná u Zlína, kde vi-
děli spoustu zajímavých zvířat. Asi nejvíc děti zaujali rejnoci, 
které mohli hladit a krmit. Páťáci se vydali na Divoký západ, 
přesněji do westernového městečka Kostelany. Prohlédli si 
ranč a zhlédli i scénky ve westernovém divadle. Šesťáci vyrazili 
autobusem do Rožnova, odkud si vyšli k Jurkovičově rozhled-
ně a na zpáteční cestě se zastavili na bazéně ve Valašském Me-
ziříčí. Sedmá třída vyrazila překonávat strach do kopřivnického 
lanového centra a druhý den si vyšlápli do jeskyně Šipka. S od-
hodláním se pak přesunuli z Nového Jičína pěšky přes Skalky, 
Čerťák až domů. Osmáci se rozhodli prozkoumat okolí Olešné, 
kde se koupali a vyzkoušeli si také několik soubojů v minigol-
fu. A naši nejstarší, deváťáci, fárali do dolu na Landeku -  hor-
nické muzeum v Ostravě, přespali ve škole a druhý den vyrazi-
li do Studénky na zámek. Všichni jsme si své výlety mimořádně 
užili a děkujeme vyučujícím, že to s námi vydrželi.

1. třída - Zoo Lešná

6. třída - Rožnov p. Radhoštěm
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Školní pozemek
Stejně jako každý rok i letos budou vždy ve středu od 9.00 – 

11.00 hod. probíhat během prázdnin brigády na školním po-
zemku. Začínáme 3. července a končíme 21. srpna. Sraz je 
vždy za školou. I letos budou ti nejpilnější žáci na začátku no-
vého školního roku odměněni.

5. třída - Kostelany

7. třída - Kopřivnice

4. třída - Zoo Lešná

8. třída - Olešná

Mgr. Martina Holubová ředitelka ZŠ a MŠ

Všem dětem a žákům přeji pohodové prázdniny, hodně slu-
níčka, teplou vodu na koupališti či u moře, hodně zážitků, 
málo nudy, hodně poznání, málo deště, málo televize, hodně 
zmrzliny, málo problémů, hodně nových kamarádů… prostě 
prázdniny takové, jak mají být…. 

Zaměstnancům školy i školky, rodičům a našim přátelům 
přeji odpočinkovou dovolenou. 

Děkuji pedagogům i nepedagogům za kvalitně odvedenou 
práci v tomto náročném školním roce, rodičům za spolupráci, 
a těším se na další aktivní přístup v novém školním roce, kdy 
nás ve škole bude zase o něco více.

Roční oprava interiéru kostela ČCE je ukončena. Práce spočí-
valy zejména v provedení nového odvlhčení, kdy se zopakova-
lo důmyslné řešení předků metodou odvětrávacích kanálů ko-
lem obvodového zdiva, byly zřízeny sanační omítky, nová ka-
menná dlažba a dřevěné podlahy. Máme novou elektroinstala-
ci s variabilním osvětlením, nové ozvučení a kompletně repa-
sované dřevěné prvky.

Celá oprava byla citlivě navržena v novém moderním duchu, 
kdy převládá jednoduchost a strohost provedení při zachová-
ní památkové hodnoty objektu kostela. Tradiční evangelická 
církev se i touto opravou hlásí k modernímu otevřenému dia-
logu s širokou veřejností. 

Náš kostel byl slavnostně znovuotevřen 14.4.2019. Bohatý 
program zahájil Tomáš Vrána klavírním improvizačním pás-
mem. Po tomto zklidnění proběhly slavnostní bohoslužby ve-
dené synodním seniorem Danielem Ženatým. Před starou ško-
lou jsme zasadili pamětní lípu. V obecním domě byl pak pro 
přítomné připraven nedělní oběd, a ve Staré škole byla pro 
všechny od rána do večera k dispozici neustále doplňovaná ši-
roká nabídka občerstvení převážně z domácí kuchyně našich 
sester.

Znovuotevření evangelického kostela 
v Hodslavicích 

Ing. Radomír Tyml, Mgr. Jana Tymlová
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6. ročník HODSLAVSKÉHO  VODOHRANÍ 
 

recesistické závody a soutěžení u příležitosti 40. výročí napuštění vodní nádrže Kacabaja 

31. srpna 2019 od 13. 15 hodin 
Připlujte si zasoutěžit se svým netradičním plavidlem na živý pohon  
(soutěžit nemohou plavidla s motorovým pohonem).  
Kategorie – jednotlivci, skupiny, nejoriginálnější, nejrychlejší … plavidlo. 
 

Program: 
13:15  zápis a prezentace plavidel 
14:00  start netradičních plavidel  
???   doplutí do cíle, vyhodnocení soutěže 
15:00   hry, soutěže na kanoích a vodohrátky pro děti i dospělé 

Soutěž o Dřevěného Kacabaju (jízda na lodi, plavání, běh a…) 
 

Možná i nějaké překvapení??? 
Bohaté občerstvení a ceny budou zajištěny. Dobrou náladu s sebou. 
K tanci i poslechu zahraje TLUKOT JATER. 
Účast na vlastní nebezpečí        Těší se na vás pořadatelé 

Pro děti a zájemce byl připraven alternativní program. Pro 
děti hojně navštívená celodenní dílna tvoření a pro zájemce 
komentované prohlídky rodného domu Františka Palackého a 
dřevěného kostela sv. Ondřeje.

Na pavlači kostela návštěvníci shlédli výstavy Fragmenty re-
konstrukce kostela a ze Života sboru. Pro přispěvatele projektu 
Hithit (úspěšný projekt financování slavnostního dne znovuo-
tevření kostela) byla zpřístupněna kostelní věž.

Odpolední program zahájil Daniel Macho s Alžbětou Ježko-
vou na housle a violu, a místní cimbálová muzika Trojačka. Pan 
farář Lubomír Červenka pak informoval o průběhu rekonstruk-
ce interiéru kostela a poděkoval jmenovitě realizátorům a do-
nátorům náročné opravy. Krátce promluvili starostové obcí 
Hodslavice, Hostašovice, Veřovice a Životice.

Překvapila nás taneční performance Tanec duše, modlitba 
hudby Markéty Jandové a Jany Jarkovské.

Poučila a pobavila nás přednáška Daniela Ženatého Poslání 
církve dnes a zítra. 

Posláním církve je spojovat, ne rozdělovat. Znovuotevřený 
kostel vybízí k návštěvě a k zamyšlené se nad vlastním živo-
tem. Interiér kostela nenásilně a citlivě směřuje naše myšlen-
ky k hledání našeho místa ve světě. Připomíná, že Bůh si vybírá 
každého člověka jednotlivě a zrekonstruovaný interiér může 
pomoci najít cestu k němu.

O půl páté začal koncert Vinohradského symfonického or-
chestru. Zazněla Pohádka Op. 16 Josefa Suka a Symfonie č. 7 
A dur Op. 92 Ludviga van Beethovena. Po přídavku se orchestr 
vypravil posledním vlakem do Prahy. A program slavnostního 
dne znovuotevření kulturní památky byl u konce.

Rekonstrukce interiéru kostela je začátkem celkové opravy 
této památky. Následovat má odvodnění exteriéru budovy. 
Což je důležitý krok k zajištění fungování odvlhčovacího – hyd-
roizolačního systému. Také je nutno provést renovaci fasádní-
ho pláště v souladu s požadavky památkové péče.

Opravou památky chceme navázat na snahu našich předků 

mít důstojné místo pro setkávání i v našem malém společen-
ství. Pro splnění všech současných požadavků na takovouto 
stavbu je nutné mít dostatek finančních prostředků. Proto stá-
le trvá veřejná sbírka na opravu kostela, kde můžete přispět na 
transparentní účet u České spořitelny 5078229369/0800.

Děkujeme Vám všem, kdo jste přišli, přispěli, účinkovali, orga-
nizovali či jakkoliv jinak pomohli v tento slavnostní den!

Informace o dění v našem sboru, o postupu oprav i těch kdo 
přispěli naleznete na adrese: www.novy-web62.webnode.cz
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Klub Sluníčko
Mgr. Zuzana Váhalová

V závěru školního roku již tradičně pořádáme v klubu Slu-
níčko společný výlet. Ani letos jsme nezaháleli a naplánova-
li jsme výlety dva. V první polovině června jsme navštívili míst-
ní farmu manželů Kudělkových. Hlavní atrakcí byla pro děti jíz-
da na koníkovi. Přes prvotní ostych se do sedla nakonec posa-
dily všechny děti a byly moc statečné. Přivezli jsme s sebou zá-
soby mrkvičky, která potěšila i další hospodářská zvířátka. Ta 
jsme měli možnost nakrmit a také si je pohladit. Výlet jsme za-
končili svačinkou a společnou hrou na zahradě v příjemném 
stínku. Na druhý celodenní výlet jsme vyrazili do Dětského let-
ního parku na Bílé. Děti byly nadšené a my maminky také. Vy-
zkoušeli jsme vzduchové trampolíny, obří pískoviště, kolotoč, 
šlapací autíčka, vodní svět, šmoulí domečky, zkrátka děti byly 
jako v ráji. Užili jsme si krásné dopoledne plné radosti, smíchu 
a nových zážitků, které nám nezkazil ani odpolední déšť. 

Úplnou tečkou na závěr v Klubu Sluníčko bylo naše společ-
né vystoupení na Dni obce. Děti byly moc šikovné a společně 
se svými maminkami si zaslouží velkou pochvalu. Nejen za sa-
motné vystoupení, ale také za jeho přípravu v rámci našich se-
tkání v herničce. 

Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které Klub Sluníč-
ko navštěvují, podílí se na přípravě akcí pro děti, výletů a po-
máhají vytvářet krásné prostředí pro naše děti. Velmi mě těší, 
že herničku navštěvují nejen hodslavské maminky se svý-
mi dětmi, ale také maminky z okolních obcí a maminky rodi-
lé hodslavjanky, které se k nám se svými dětmi rády vracejí. Je 
krásné pozorovat, jak se z dětí stávají kamarádi a pevně dou-
fám, že jejich přátelství bude pokračovat i nadále. Děkuji také 
vedení obce za jejich podporu, které si moc vážíme!

Dětem, které se z Klubu Sluníčko vydávají v září vstříc novým 
zážitkům do mateřské školy přeju hodně štěstí. A doufám, že v 
září bude hernička našeho klubu opět plná spokojených dětí 
a jejich maminek!

Přeji všem krásné léto, plné sluníčka.

Noc Kostelů
Lenka Palacká

V pátek 24.5. proběhla v našem evangelickém kostele akce s 
názvem Noc kostelů. Tato akce je každoroční a celorepubliko-
vá a má za úkol zpřístupnit široké veřejnosti sakrální památ-
ky a hlavně život v nich. My jsme se k této akci přidali už po 
čtvrté. Mottem letošní noci kostelů byl verš: „Dáte se do zpěvu 

jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29), Zpěv se pro-
to prolínal celým odpoledním i večerním programem. Zpíva-
li jsme naše církevní písně s varhanami i kytarou. Posloucha-
li jsme hudbu, zahrály nám děti – Johanka Mikulcová na kla-
vír, Marie Sulovská a František Sulovský na flétnu, Honza Ve-
lart na kytaru. Vyslechli jsme si přednášku Mgr.Jany Tymlové 

o spirituálních potřebách. Shlédli scénku O Broučkovi, kterou 
krásně předvedly děti a doprovodily ji také zpěvem. Vše za-
končil koncert folkového rodinného tria Marian & ÚLETY z Vel-
kých Bílovic. Po celou dobu bylo možné nabídnout si boha-
té občerstvení, shlédnout prezentaci fotografií ze života sbo-
ru, prohlédnout si zrekonstruovaný interiér kostela a výstavu 
historických sborových artefaktů. Pro děti i dospělé účastníky 
byl připraven kvíz znalostí o kostele, který byl zakončen loso-
váním o hodnotné ceny. Děkuji účinkujícím, spoluorganizáto-
rům, i Vám co jste se přišli jen tak podívat a pobýt s námi. At-
mosféra byla úžasná a věřím, že jsme si to všichni užili a těší-
me se na příští rok.

Mladí hasiči Hodslavice
Adam Rýdel

Celou zimu jsme poctivě trénovali požárního sport na sucho 
v tělocvičně, abychom na jaře mohli vyběhnout na trávník a 
začít první útoky s vodou a čerpadlem. Jelikož jsme byli šikov-
ní, mohli jsme vyrazit na naše první závody, které se konaly na 
konci dubna v Lubině. I když jsme nevěděli, co nás čeká, závod 
jsme dokončili a zapsali si první výsledné časy. 

Závody nás baví, a tak jsme se během května a června zú-
častnili devíti závodů, ze kterých jsme si dovezli sedm pohá-
rů. S každým závodem získáváme nové zkušenosti a naše časy 
se pořád zlepšují. Během naších posledních závodů v Palačo-
vě a Ženklavě jsme dosáhli rekordních časů: mladší žáci 19,19s  
a starší žáci 17,71s 
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Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení přátelé, asi většině z Vás je jméno Marek Hilšer pově-
domé, pro ty, jenž přeci jenom nevědí kam jej mají zařadit, je 
tady malá nápověda. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. - lékař, vy-
sokoškolský pedagog, vědec, občanský aktivista, občanský 
kandidát na prezidenta České republiky v roce 2018 a v sou-
časné době senátor obvodu č. 26 za Prahu 2. Asi si teď říkáte, 
proč je v názvu tohoto článku napsáno „Hodslavjan“? Mile rád 
Vám tuto otázku zodpovím. Vše začalo shlédnutím fotky pana 
Hilšera u pomníku Františka Palackého u nás v Hodslavicích, 
ke které napsal „Zde se narodil Otec národa a moje babička :) 
...“. Tato informace ve mě vyvolala vlnu nadšení, neboť jsem o 
tomto neměl ani ponětí a věřím, že i pro mnohé z Vás je to zce-
la nová informace. Proto jsem se rozhodl jej kontaktovat s tím, 
že bych se s ním rád sešel a měl možnost si popovídat nejen 
o jeho pohledu na politickou scénu, ale také o tom, jaký vztah 
díky své babičce má k našim Hodslavicím. A byl jsem opravu 
velmi rád, že pan Hilšer vyhověl mé žádosti a po upřesnění ter-
mínu, jsem měl tu čest se s ním sejít v budově Senátu České re-
publiky.

 
Musím se Vám přiznat, že jsem se s takto významný člověkem 

ještě nesetkal a na místě byla tak oprávněná nervozita, která 
ze mě však záhy odpadla, neboť chování pana Hilšera bylo zce-
la přirozené, skromné a celé toto setkání se neslo opravdu v 
přátelské atmosféře. Na úvod jsem panu Hilšerovi předal pub-
likaci o životě Františka Palackého, dále také publikaci Památ-
ník Františka Palackého v Hodslavicích, a také publikaci ma-
pující 90 let kopané v Hodslavicích. Naše setkání, jak jsem již 
psal výše, se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Probrali jsme 
mnoho témat, mimo jiné i možnost prezidentské kandidatury 
v roce 2023. Když jsme se dostali na téma Hodslavice, překva-
pil mě pan Hilšer svou znalostí nejen obce, ale také informa-
cemi o našem nejslavnějším rodákovi Františku Palackém, ale 
také znalostí našeho okolí. A ona znalost je zcela oprávněná, 
neboť babička pana Hilšera se narodila u nás v Hodslavicích, 
a jeho rodiče měli v katolickém kostele svou svatbu. Babičkou 
pana Hilšera byla paní Ludmila Rýdlová (vdaná Lišková), která 
bydlela v hliněném domě a která je také pochována zde na ka-
tolickém hřbitově. Tatínek pana Hilšera pochází z nedalekého 
Nového Jičína, a proto když jsme se bavili o obci věděl pan Hil-
šer, že na Zrzávkách jsou minerální prameny, které se svým ta-
tínkem několikrát navštívil. Dále mě pan Hilšer velmi překvapil 
tím, když mi řekl, že ze studií na univerzitě Karlově zná z Hod-

Z každého závodu máme také videa a fotky, které můžete sle-
dovat na našem vlastním youtube kanále: „Mladí hasiči Hod-
slavice“, který spravuje Eliška Kubíčková a Matěj Kudělka. mla-
dyhasichodslavice@gmail.com. 

Hodslavjan Marek Hilšer

slavic Petra Býmu, kterému se říká „Chajda“. Velmi mě také po-
těšilo, že se panu Hilšerovi tady u nás v podhůří Beskyd líbí a že 
se zde byl v loňském roce podívat se svou paní. Při této návště-
vě si prohlédli rodný dům Františka Palackého, dřevěný kostel 
sv. Ondřeje. Také si chválil, jak je Kacabaja teď upravena. Dále 
se mě pan Hilšer ptal, kolik naše obec má obyvatel, s jakým 
rozpočtem musíme jako obec vycházet, jak zde máme vyřeše-
nou lékařskou péči, školu apod.

 
Když se naše setkání blížilo konci, poděkoval jsem, za čas a 

za možnost setkat se s někým takto významným. Na to jsem 
dostal odpověď a dovolím si jí citovat „Já nejsem významný, já 
jsem zcela obyčejný člověk jako vy“. Na úplný závěr jsem jej po-
zval (zatím neoficiálně) na Den obce v příštím roce a jsem rád, 
že se mu tento nápad velmi líbil. Rád bych také uspořádal be-
sedu v kulturním domě s panem Hilšerem, kde byste se mohli 
i vy s ním osobně setkat, a mít možnost si také popovídat a ze-
ptat se na to, co Vás zajímá. Věřím, že mě obec v mém záměru 
plně podpoří, neboť si myslím, že takto významná osobnost, 
která je spjata s naší obci si tuto pozornost opravdu zaslouží.

Miroslav Vyhlídal

11. ročníku volejbalového turnaje žáků a žaček „Memoriál Jo-
sefa Matějů“, který se konal  8. června v Hodslavicích se zúčast-
nilo celkem 17 družstev. Družstva žáků se umístila          v násle-
dujícím pořadí: 1. VK Valašské Meziříčí, 2. TJ Nový Jičín „A“, 3. VK 
Ostrava „A“, 4. VK Ostrava „B“

Ze 13 družstev žaček stanuli na stupních vítězů: 1. TJ So-
kol Šternberk, 2. TJ Nový Jičín, 3. Volejbalová akademie MSK. 
Všechna utkání rozhodovalo celkem 6 rozhodčích, hrálo se na 
čtyřech antukových hřištích za krásného slunečného počasí.

Turnaje se zúčastnili členové Komise společenského význa-
mu Českého volejbalového svazu a členové Předsednictva 

Memoriál Josefa Matějů
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Krajského volejbalového svazu.
Nejlepší družstva pak byla odměněna diplomy, poháry a 

míči. Pro všechny účastníky, hosty i diváky bylo připraveno ob-
čerstvení. Za úspěšný průběh turnaje je třeba poděkovat 

OU Hodslavice, MS Krajskému volejbalovému svazu, ZŠ Hod-
slavice a volejbalovému oddílu TJ Hodslavice.  

Máte pochybnosti o svých tvůrčích schopnostech? Nejste 
v tom sami! 

Sdílejte s námi svůj příběh a my vám pomůžeme najít 
cestu zpět k vašemu tvořivému JÁ ve spolupráci s výtvar-
ným Ateliérem Mozaika

Mnohé příčiny, proč si nevěříme, se formují již v dětství. Od té 
doby si v sobě neseme psychický blok, který v nás uzavřel tou-
hu po seberealizaci. Snadno se necháme pohltit negativními 
myšlenkami, které nám říkají, že za nic nestojíme.

 
Pokud chcete žít šťastný a plnohodnotný život, je důleži-

té na sobě pracovat. 
Sebedůvěra přichází v momentě, když dokážete, že to do-

kážete. Zbavit se strachu z neúspěchu můžete jedině tím, že 
vystoupíte z takzvané komfortní zóny. Když zvládnete první 
krok, vaše obavy se zmenší.

 

Kurz malování pravou hemisférou II. 
- Cesta ke kreativitě

Omezující faktory v sebedůvěře a kreativní tvorbě po-
cházejí nejčastěji od autorit.

Vzpomeňte si na dobu svého dětství, jakou jste měli radost z 
vlastní kreativní práce. Tu svobodu a uvolnění, které jste cítili, 
když jste mohli začít tvořit. 

Pak přišel zlom, který vás doslova odradil od další umělec-
ké činnosti. 

Například kritika z řad vlastní rodiny. Chtěli jste se pochlu-
bit obrázkem, na kterém jste pracovali i několik dní. Očekávali 
jste pochvalu, ale rodiče vám sdělili, že jste s takovou čmárani-
cí ztratili zbytečně moc času a že jste se raději měli učit.

Nebo škola, kde nebyla paní učitelka s vaší výtvarnou prací 
spokojená a dodala, že z vás žádný umělec nikdy nebude. A za 
žádnou cenu vaše dílo nestojí za umístění na nástěnku. To ve 
vás zlomilo veškeré nadšení z tvorby a další hodiny výtvarné 
výchovy se staly nutností než radostí. 

Osobně si vzpomínám na svého spolužáka Petra, kterého 
paní učitelka ve IV. třídě postavila před tabuli a donutila ho, 
aby si svléknul kalhoty. Nelíbilo se jí, že namaloval kratší nohy 

ke zbytku těla. Do té doby byl Petr velmi šikovný v kresbě au-
tomobilů a motorek. Na každém obalu sešitu měl nějakou svo-
ji kresbu. Jakmile však došlo k ponížení před třídou, odmítal 
dále malovat. 

Napište nám svůj příběh nebo vzpomínku, která se týka-
la předčasného ukončení vaší kreativní tvorby. 

Každý den se okolo nás odvíjí příběhy života. Mohou být ve-
selé, humorné, smutné, ale i velmi komplikované. A v každém 
z nás zanechávají nějakou stopu. 

Zavzpomínejte a napište nám svůj příběh, ve kterém jste se 
setkali se situací, která ve vás vyvolala ukončení tvůrčího bloku 
a nemusí to souviset pouze s výtvarnou činností. 

Ateliér Mozaika vybere příběh, který si zaslouží léčebnou 
péči.

„Ze zaslaných příběhů vybereme ty, které se dotknou nejvíce 
našeho srdce a nabídneme pomocnou ruku k ozdravění. Rádi 
se staneme průvodcem na cestě ke znovuobjevení vlastní kre-
ativity, která byla nám všem lidem dána jako dar a my bychom 
kreativitu na oplátku měli ve svém životě používat.  Uvědomu-
ji si, jak velké množství lidí se potkalo se zážitkem, který vytvo-
řil trvalý tvůrčí blok a toto množství mne nenechává chladnou. 
Proto bych ráda tímto krokem pomohla alespoň některým z 
nich a snad se jejich příběhy stanou inspirací pro další lidi, kte-
ré to potřebují“.   Slova Pavly Macháčkové, zakladatelky Ateli-
éru Mozaika

Pokud zrovna čtete tyto řádky a cítíte, že i vám se stala udá-
lost, která zastavila plynulý proud kreativního sebevyjadřová-
ní a růstu, nyní můžete svůj život natočit zcela jiným směrem. 
Jediné, co potřebujete, je vaše dosud neztracená touha po ně-
čem, co jste v dětství či mládí milovali a vzpomínka na špatnou 
zkušenost, která Vás zabrzdila. 

Pokud váš příběh budete chtít s námi i s ostatními čtenáři sdí-
let, můžete se s Mozaikou vydat na dobrodružnou cestu a ro-
mantické rande s vaším vnitřním umělcem. 

Kromě toho, že budete moci zdarma absolvovat všechny kur-
zy pořádané Ateliérem Mozaika, budete mít příležitost pod ve-
dením kreativního kouče pracovat na dalších oblastech rozvo-
je po dobu tří měsíců. Můžete být z jakéhokoli města, protože 
Mozaika působí po celé české republice a určitě pořádá kurzy 
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i v okruhu cca 30 - 50km od tvého bydliště. 
Podmínky pro zapojení se do tohoto kreativního programu v 

hodnotě 30 000 korun jsou:
-  absolvovat alespoň čtyři víkendové kurzy (nárok 

máte na všechny, ale 4 je nutné absolvovat v průběhu tří měsí-
ců 

-  uskutečnit 2 osobní schůzky s koučem Mozaiky v Pra-
ze

-   skype či telefonní konzultace jednou za tři týdny
-  Plnění denních aktivit dle zadání, které povedou k se-

beuvědomění a ke svobodě vyjádření
 chuť podělit se s ostatními čtenáři o osobní příběh, úskalí a 

nezdary na cestě a nakonec o dosažené úspěchy.  

Věříme, že tím inspiruješ k odvaze i změně mnoho další lidi. 
 
Své příběhy zasílejte na ….redakce@...... do konce října. 

15.11.2019 Budou zveřejněny na našich stránkách a na strán-
kách Ateliéru Mozaika příběhy, které byly vybrány. Nezapo-
meňte uvést vaše jméno, mail a telefon, na kterém Vás může-
me kontaktovat. 

Více informací o činnosti Ateliéru Mozaika a potřebné kon-
takty pro doplňující informace naleznete na www.ateliermo-
zaika.cz

Vážení občané kurz malování pravou hemisférou bude pro-
bíhat 5. a 6. října v klubovně obecního úřadu v Hodslavicích 
vždy od 9:45 - 18:00 hod. Zvýhodněná cena tohoto kurzu je 1 
800,-  a je splatná na místě v den konání. Své rezervace na kurz 
hlaste na tel. čísle 602 771 345 p. Lenka Burianová.

ADRA hledá v Novém Jičíně dobrovolní-
ky pro nový projekt k nezletilým dětem  

Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seni-
ory v domácnostech, v Domově Duha, lidi s mentálním posti-
žením v Chráněném bydlení Domova NaNovo, připravují pro-
gram pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se budou 
moci věnovat také dětem ze znevýhodněného prostředí.

Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídá-
ním, sportováním, výlety nebo přípravou do školy, budou vy-
bírat sociální pracovníci Sociálně právní ochrany dětí Měst-
ského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby. Převáž-
ně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím muse-
jí vypořádat, děti, jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funk-
ci a své děti zanedbávají, 
či děti, které jsou v péči ji-
ných osob než rodičů.

Máte-li chuť někomu ne-
zištně pomáhat, máte-li 
čas například1 hodinu týd-
ně, jste starší 18 let a chce-
te poznat nové zkušenosti 
a nové lidi, ozvěte se nám. 
Vysvětlíme vám, co dobro-
volnictví obnáší, proškolí-
me vás pro dobrovolnou 
činnost a seznámíme se 
vším, co s návštěvami dětí 
bude souviset.

Irena Blablová, ADRA
739 320 717 
irena.blablova@adra.cz
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Petr Kudělka, Pavlína Fialová ² Karel Litavský,
Miroslav Filip, Petr Kramoliš, Ivana Žídková ²

Václava Hloušková, Oleg Janský, Jitka Davidová, 
Jana Balická ² Josef Kramoliš ² Hana Ulmanová,

Ludmila Křížová, Jan Turek, Anna Krutilková, Jindřich Bílek, 
Jiřina Horáková, Miloslav Toman, Josef Kratochvíl

² Pavel Hromádka, Růžena Čípová, Anna Tomšů, Jan Býma, 
Božena Krutilková, Anna Filipová ² Jarmila Kudělková

 
50. výročí uzavření manželství ² Anna a Ladislav Krutilkovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem 
Ing. Lukášem Merendou, Ph.D., panem Janem Turkem 

a panem Janem Tomanem. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnci a srpnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75²80
tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ... 

Petra Janyšková, 9. tř.

Setkání s oceněnými žáky ZŠSetkání 6.7.2019 - Príbovce

Za Lukášem Merendou. . .

Začátkem června nás zastihla tragická zpráva, kterou jsme se nevěřícně 
zdráhali přijmout: ve vodních hlubinách skončil úspěšný a nadějeplný ži-
vot pana ing. Lukáše Merendy, Ph.D., pravidelného přispěvatele našeho 

zpravodaje.

Vyjadřujeme upřímný soucit manželce, rodičům, příbuzenstvu i kruhu 
přátel a přejeme jim, aby dospěli alespoň k částečnému smíření s krutou 

realitou a nalezli opět životní rovnováhu.

Lukáši na věčnost posíláme spolu s poděkováním za jeho fotografickou 
spolupráci květnatou korunu naší stoleté republikové lípy.

PhDr. Zora Kudělková  


