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Prosinec 2019

Noc plná znamení
Mgr. Lubomír Červenka, farář

 „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus 
Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Nalezne-
te děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

Lukáš 2,  11-12
Jedné noci se na nebi objevila znamení, na která starý pastýř 

tak dlouho čekal. Hvězdy zářily jasněji než obvykle a nad Bet-
lémem svítila jedna zvlášť veliká. A pak se objevili andělé, kteří 
volali: „Nebojte se, dnes se vám narodil Spasitel!“

 Chlapec se rozběhl za světlem. Píšťalku měl zastrče-
nou za pasem a utíkal, jak nejrychleji dovedl. Doběh jako prv-
ní. Pozorně si prohlížel dítě, které leželo v jesličkách zavinuté 
v plenkách. Jakýsi muž a žena se na něj šťastně dívali a pastý-
ři, kteří doběhli chvíli po chlapci, padli před novorozenětem na 
kolena. A dědeček se mu poklonil. To tedy má být ten slibova-
ný král? 
 Ne, to musí být nějaký omyl. 
 Tady nikdy hrát nebude. 
 Zklamaně a s opovržením se obrátil. Zamířil do noci 
a nic nedbal na majestátní krásu nebes a anděly, kteří se obje-
vili nad chlévem.
 A pak se dítě rozplakalo. 
 Nechtěl ho slyšet. 
 Zacpal si uši a rozběhl se pryč. Ale pláč ho pronásle-
doval, pronikal mu až do srdce a nakonec ho přiměl vrátit se k 
jesličkám. 
 A tak před ním stál té noci už podruhé. 
 Viděl, jak se Marie, Josef i pastýři snaží utěšit plačící 
dítě. 
 Ale nikomu z nich se to nedařilo. 
 Co si jen počít?
 Chlapec neměl na vybranou. Vytáhl píšťalku a začal 
hrát. dítě se hned uklidnilo a přestalo vzlykat. 
 Podívalo se na chlapce a usmálo se. 
 V tu chvíli pocítil radost i chlapec – ten úsměv byl 
větší dar než všecko zlato a stříbro světa.

(z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše – Bruno Ferrero)

Milí spoluobèané,
ze srdce Vám pøejeme

pokojné a radostné prožití
èasu adventního, svátkù vánoèních,

pevné zdraví, hodnì štìstí
a úspìšné vykroèení

do roku 2020.

Za vedení obce
i pracovníky obecního úøadu

Pavla Adamcová a Jan Kudìlka
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  USNESENÍ
ze 21. schůze rady obce konané dne 

5.11.2019 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) program jednání, 
b) jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Stavby 

Krajča s.r.o., Pozlovice na stavbu „Rekonstrukce školního hřiš-
tě – víceúčelová herní plocha, Hodslavice – část stavby - osvět-
lení“,

c) rozpočtové opatření č. 5/2019:
navýšení v příjmech +   30 000 Kč,
navýšení ve výdajích + 125 000 Kč,
financování   -   95 000 Kč,
d) změnu termínu konání 7. zasedání zastupitelstva 

obce na 10.12.2019 v 18:00 hod,
e) Smlouvu č. 01761931 poskytnutí podpory ze Stát-

ního fondu životního prostředí České republiky na „Pořízení 
technického vybavení pro péči o veřejnou zeleň v obci Hod-
slavice“ ve výši 500 000 Kč.

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

Blíží se vánoční sezona a je to znát nejen v obchodech. Všich-
ni přemýšlíme, co všechno je ještě třeba stihnout, s kým se se-
tkat, na co nezapomenout. Ale nejdůležitější z toho všeho je 
osobní přítomnost, být tam, kde jsem. Všem nám chybí čas, 
nejsme přítomní. Rodiče nemají čas na dětí, učitelé na žáky, lé-
kaři na pacienty, faráři na farníky a obráceně to platí taky. Naše 
chronická nepřítomnost vytváří kontrastní pozadí, na kterém 
vyniká často nepřiznaná, ale hluboká lidská touha-být s dru-
hými, těšit se z přítomností těch, které mám rád. A to nejen o 
Vánocích. 

A co Bůh? Nepřítomnost Pána Boha v našich životech je 
smutnou realitou. A Bůh chce se s námi setkat tam, kde jsme, 
jenže my nejsme přítomní. Je to smutný paradox. Proto vyu-
žijme čas adventu a Vánoc na přemýšlení o Boží přítomnosti v 
našem životě. Když se přestaneme přetvařovat a uznáme své 
limity, zbavíme se mnoha stresů, a budeme schopni navázat a 
udržovat kvalitní vztahy a tím uskutečňovat onu hluboce lid-
skou touhu po spojení s druhými. A zůstane nám už jen malý 
krok k objevování přítomností Božího dítěte, toho, na kterého 
čekaly celé generace před námi, a které přebývá v každé lidské 
duši, která ho očekává.

Přejí všem občanům Hodslavic, 
požehnaný advent a vánoční svátky.

Bohoslužby Vánoce, podrobnosti 
na webových stránkách farností

www.farnosthodslavice.cz
24.12.2019 VIGILIE SLAVNOSTÍ NAROZENÍ PÁNĚ

Adventní zamyšlení
P. Dr.  Jaroslaw Marek Fołta, farář

 Vážení spoluobčané, sestry a bratři, přátelé! Za pár 
dní si společně znovu budeme připomínat tu úžasnou zvěst, 
že Bůh, Stvořitel a Pán veškerenstva, poslal do toho zkaženého 
světa svého jediného Syna Ježíše Krista. 

 Dovolme této zprávě vstoupit do našich srdcí, myslí, 
domovů. Přemýšlejme o tom, jak úžasná musí být ta Boží láska 
k nám lidem, když obětovala to nejcennější, co měla. 

 Možná jsme jako ten malý chlapec. Zdá se nám to celé 
jak bláznovství, nesmysl.  Nevěříme, pochybujeme. A přece si 
ty události spojené s nebeským zvěstováním obyčejným pas-
týřům i vzdělaným mudrcům z východu každý rok připomíná-
me. Vánoce bez zprávy o narození malého chlapečka v Betlé-
mě by Vánocemi nebyly. Neměly by nám co říct, byly by doce-
la obyčejnou událostí, kterou si vymyslel člověk, aby se nějak 
zabavil. 

 Přeji nám všem, abychom si během těchto svátků 
našli tichou chvíli pro sebe sama. Abychom přemýšleli, jak ta 
událost spojená s narozením Ježíše Krista v Betlémě ovlivnila 
světové dějiny, a hlavně, jak chce ovlivnit mě, nás. 

 Mějte se pěkně! Žijte v pokoji! Šiřte naději! A Pán Bůh 
bude s Vámi!

Klidné a požehnané nejen sváteční dny všem přeje
Lubomír Červenka, evangelický farář. 

SHROMÁŽDĚNÍ EVANGELICKÉHO SBORU
V HODSLAVICÍCH 

8. prosince 9.30 bohoslužby Mořkov – vánoční slavnost
  16.00 Hodslavice - Adventní koncert –

  Moravskoslezská simfonietta 
9. prosince 15.30 Tvoření – ve Staré škole
12. prosince 15.00 Misie ve sboru – Stará škola –

  br. f. Vlastislav Stejskal  
15. prosince 9.30 bohoslužby Straník – vánoční slavnost
22. prosince 9.30 bohoslužby Hodslavice –

  vánoční slavnost
24. prosince 16.00 štědrovečerní bohoslužby Hodslavice
25. prosince  8.00 bohoslužby Mořkov –

  vysluhování sv. Večeře Páně
  9.15 bohoslužby Hodslavice –

  vysluhování sv. Večeře Páně 
  10.45 bohoslužby Straník –
  vysluhování sv. Večeře Páně

29. prosince 9.30 zimní turistické bohoslužby
  -  sraz 9.30 Straník, cíl Petřkovické Lurdy,   

  v případě nepříznivého počasí bohoslužby 
  ve Straníku. Bližší informace budou 
  zveřejněny v oznámeních, 
  na webu i facebooku. 

31. prosince 16.00 silvestrovské bohoslužby s
  ohlédnutím za rokem 2019 -  Hodslavice

1. ledna 9.30 novoroční bohoslužby Hodslavice –
  vysluhování sv. Večeře Páně

 K TĚMTO SETKÁNÍM VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!
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  USNESENÍ
ze 22. schůze rady obce konané dne 

26.11.2019 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) program jednání, 
b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006278/VB/8 
Hostašovice, Zrzávka, NJ_9121, DTS, NNV v rámci stavby pro 
kabelové vedení NN v délce 570 m u vodní nádrže Kacabaja s 
firmou ČEZ, Distribuce, a.s., Děčín za jednorázovou náhradu ve 
výši 50 000 Kč, 

c) Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění provozu sběrného 
místa biologicky rozložitelného odpadu se společností ASOM-
PO, a.s, se sídlem Životice u Nového Jičína,

d)  Smlouvu č. 202013 o ukládání odpadů na 
skládce Životice se společností ASOMPO, a.s., se sídlem Živo-
tice u Nového Jičína, dle návrhu,

e) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňo-
vání odpadu číslo 61600944 se společností SUEZ Využití zdro-
jů a.s., Praha 2 o zvýšení cen za svoz tříděného odpadu, z dů-
vodu aktuální situace na trhu u komodit plasty, papír a lepen-
ka, sklo, dle návrhu, 

f ) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Záchran-
né stanici a Domu přírody Poodří Bartošovice na provoz zá-
chranné stanice v roce 2020 a darovací smlouvu.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e    
a) komisi pro životní prostřední o revizi hospodaření s 

biologicky rozložitelným odpadem v obci a případné navržení 
nového systému hospodaření do konce ledna 2020,

b) místostarostu organizací, vypsáním a nastavením za-
dávacích podmínek veřejné zakázky na služby sběru svozu a 
odstraňování komunálního odpadu v roce 2020 ve spolupráci 
s komisí ŽP,

c) místostarostu analýzou nákladů na sběr, svoz a od-
straňování komunálního odpadu pro rok 2020 a předložením 

b) informace velitele Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů (JSDH) k povinnosti Obce Hodslavice ve vztahu k požární 
ochraně a krizovému řízení obce

používání vozidel JSDH pro jiné účely než zásahové výjezdy:
a pověřuje starostku a velitele JSDH v Hodslavicích zpraco-

váním návrhu dohody, a pověřuje předsedkyni komise pro 
kulturu a sport zjištěním zájmu o použití hasičské dodávky 
mezi spolky,

a pověřuje radního Lubomíra Adama revizí Požárního řádu 
obce a podáním zprávy na další schůzi RO, 

c) žádost p. D.V., Hustopeče nad Bečvou, o odkup obec-
ního pozemku parc. č. 1628/20 (1854 m2), rada obce prodej 
pozemku nedoporučuje a předkládá ji zastupitelstvu obce k 
projednání, 

d) žádost projekční kanceláře JOSEF PETŘEK, PELMONT, 
Nový Jičín o zřízení věcného břemene a práva stavby pro zem-
ní kabelové vedení NN (nízkého napětí) v délce 455 m u vodní 
nádrže Kacabaja a pověřuje stavebního technika sjednáním 
podmínek a doplněním projektu dle požadavků obce do další 
schůze rady obce.

radě obce na další schůzi.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) revizní zprávu Obecně závazné vyhlášky (OZV) Požár-

ní řád obce a informaci radního Lubomíra Adama o nutnosti 
pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů při výko-
nu (JSDH) v jednotce a pověřuje starostku zajištěním nabídky 
pojištění,

c) informace o postupu ve zpracování zadávací doku-
mentace veřejné zakázky pro výstavbu sociálních bytů v Hod-
slavicích a pověřuje starostku předložením zadávací doku-
mentace k projednání na další schůzi rady obce,

d) návrh p. H. K., Rudlice na odprodej zpevněné cesty 
parc. č. 1676/1 o výměře 3 359 m2 Obci Hodslavice a předklá-
dá návrh k projednání zastupitelstvu obce,  

e) žádost p. O. M., Hodslavice o směnu pozemků část 
parc. č. 150 zast. plocha a nádvoří – díl „d“ o výměře 26 m2 za 
pozemek parc. č. 1824 ost. plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 
a předkládá ji k projednání zastupitelstvu obce,

f ) informace ke stavbě „Rekonstrukce hřiště ZŠ Hodsla-
vice“ a pověřuje starostku předložením informací na zasedání 
zastupitelstva obce,

g) žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Fran-
tiška Palackého Hodslavice o vyřešení problému s podlahou v 
tělocvičně ZŠ a pověřuje místostarostu zajištěním opravy,

h) žádost o podporu Dětského domova a Školní jídelny 
Nový Jičín, Revoluční 56, př. o,

i) Protokol o kontrole připravenosti a akceschopnosti 
jednotky požární ochrany provedené Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje Ostrava dne 1.11.2019 s vý-
sledkem: nebylo zjištěno porušení zákonné povinnosti,

j) program 7. zasedání zastupitelstva obce, které se 
bude konat 10.12.2019.

Úřední hodiny
na OÚ v Hodslavicích

 Poslední úřední den v letošním roce na obecním 
úřadu je ve středu 18. prosince 2019.

 První úřední den v roce 2020 je pondělí 6. ledna.

Knihovna v tomto roce bude naposledy otevřena ve čtvrtek 
19. prosince 2019, a to ve zkrácené době od 16:00 do 18:00 
hodin a na své čtenáře se bude těšit v roce 2020 ve čtvrtek 2. 
ledna.

Informace
Palackého pamětní knihovny 

Dana Sulovská, Dagmar Grussmannová

MUDr. Radek Ševela
V pondělí dne 16.12.2019 bude mít MUDr. Radek Ševela 
dovolenou. 
Zástup:  MUDr. Olga Váhalová ve svých ordinačních hodinách  
– pouze akutní případy.
Ve dnech 9. a 10. ledna 2020 (čtvrtek, pátek) bude mít 
MUDr. Radek Ševela dovolenou.

Dovolená lékařů 
OÚ
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Zástup:  MUDr. Olga Váhalová ve svých ordinačních hodinách  
– pouze akutní případy.  

MUDr. Olga Váhalová
Ve dnech 27.12. až 31.12.2019 (pátek – úterý) bude mít
MUDr. Olga Váhalová na dětském středisku dovolenou.
Akutní případy ošetří MUDr. Radek Ševela ve své ordinaci do 
9:00 hodin.

MUDr. Jan Moštěk
Ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020 bude mít zubní lékař 
MUDr. Jan Moštěk dovolenou. 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 z dů-
vodu uzávěrkových prací a fakturace vody budeme vybírat 
nejdříve od pondělí 17. 2. 2020. V lednovém zpravodaji bude 
zveřejněno, jakým způsobem lze zaplatit.

Informace k vybírání poplatku 
za komunální odpad na rok 2020

OÚ

Otevření sběrného dvora
Vážení spoluobčané,

od 8. 1. 2020 bude zpuštěn provoz sběrného dvo-
ra. Provoz bude probíhat v režimu každé liché týd-

ny ve dnech středa a sobota s provozní dobou:
St   8 – 10   a   15 - 17 hod.

So  8 – 11  hod.
V případě, že provozní doba nebude kapacitně 
dostačující, může být provozní doba upravena.
Bližší informace na webových stránkách obce, v 

urgentních případech možno volat 
na tel. č. 720 99 88 35..

17. 1. 2020  Palackého ples – Ústav pro svěží životní styl
25. 1. 2020 Ples KD - Klub důchodců
  1. 2. 2020 Ples SHM - Salesiánské hnutí mládeže
  8. 2. 2020 Ples SDH - Sbor dobrovolných hasičů 
15. 2. 2020 Ples – Sdružení rodičů a přátel školy
22. 2. 2020 Maškarní ples pro děti
  – Salesiánské hnutí mládeže
  7.11.2020 Hubertský ples

Plesy v roce 2020
OÚ

Vážení občané,
v sobotu 4. ledna 2020 bude probíhat v obci Hodslavice 

Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpě-
vu koledy tři králové, jež se Vám prokážou platnou průkazkou. 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k pod-
poře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost 
a dobrosrdečnost.

Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice

Tříkrálová sbírka
pracovníci Charity
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Zprávičky ze školy
Mgr. Viktor  Petrskovský

Turnaj ve florbalu
V úterý 5.11. 2019 se uskutečnil v naší škole turnaj ve florba-

lu pro žáky druhého stupně. Do turnaje se přihlásilo osm druž-
stev. Hrálo se na dvě skupiny a z každé skupiny postoupily dva 
nejlepší týmy do užšího finále, kde se už bojovalo o „medaile“. 
A zde jsou výsledky:

místo: Řezníci (9. tř.)
místo: Black Panthers (7. tř.)
místo: Baryci (7. tř.)
místo: Snipeři (7. tř.)
místo: Broučci (8. tř.)
místo: Let’s make it! (6. tř.)
místo: Pepíci (8. tř.)
místo: Baletky (6. tř.)
Celý turnaj probíhal v dobré náladě, všichni si s radostí zahrá-

li, a proto byli také za svou předvedenou hru odměněni.
Adam Churavý, 9. třída

Beseda s archivářem
V úterý 12.11. 2019 naši školu navštívila Mgr. Lenka Choboto-

vá, archivářka Státního okresního archivu v Novém Jičíně, kte-
rá žáky 7., 8. a 9. třídy seznámila s historií města Olomouce a 
jejími památkami.

Beseda se uskutečnila k dějepisné exkurzi, která se konala 
19.11.2019.

Beseda se zástupci středních škol
Jako každým rokem proběhlo i letos setkání žáků 9. tříd a je-

jich rodičů se zástupci středních škol.
Pozvání k besedě v aule naší školy přijali zástupci 10 škol z 

blízkého i vzdálenějšího okolí (Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát 
p. Radhoštěm, Rožnov p. Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Odry).

Byly to převážně školy, které si naši žáci nejčastěji vybírají pro 
své další vzdělávání. Zastoupeno bylo např. gymnázium, ob-
chodní akademie, zemědělská škola, škola elektrotechnická, 
stavební či odborná učiliště. 

Všichni přítomní se v krátkých prezentacích seznámili se zá-
kladní filozofií škol, se studijním programem a se vším pod-
statným, co jednotlivé školy nabízejí. Rodiče a žáci se následně 
mohli zeptat na to, co je zajímá. Na tuto besedu navazují Dny 
otevřených dveří na všech středních školách.

Projektový den mimo školu POZOR CRASH!!!  
Nehodu nechceš.

V úterý 19. listopadu se zúčastnili žáci šestých a osmé třídy 
projektového dne. Využili jsme finanční podpory v rámci pro-
jektu Zvyšování kvality školy a vyrazili s žáky do Velkého světa 
techniky v Dolních Vítkovicích. Tam měly jednotlivé třídy ob-
jednány různé výukové programy. Žáci 6. B se převtělili v mla-
dé vědce a zkoumali děj fotosyntézu. Žáci z 6. A se zapojili do 
programu Kostky jsou vrženy a osmáci si prozkoumali U 6. 

Hlavní „gró“ celého projektového dne však byla interaktivní 
komentovaná výstava CRASH.

Byla perfektně propracována a své poznatky z ní Vám před-
nesou samotní žáci.

Projektový den: POZOR CRASH!!! Pád nechceš.
Projekt CRASH byl zaměřen na bezpečnost silničního provo-

zu. Měli jsme animátora, který nás touto interaktivní výstavou 
provázel. Před každým úsekem byl komiks, kde byl znázorněn 
příběh podle skutečné události.
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V průběhu expozic jsme si zkusili náraz v trenažéru v 30km/h 
rychlosti. Vyzkoušeli jsme si jízdu s brýlemi, které měly před-
stavovat pocit člověka, který je pod vlivem omamných látek. 
Dále jsme si vyzkoušeli život na invalidním vozíku. Nebylo to 
vůbec jednoduché! 

Poté jsme viděli rozdíl mezi člověkem oblečeným v reflex-
ních prvcích a člověkem v černém oblečení, jak byli vidět v 
noci osvětleny autem. 

Celý projekt se nám moc líbil. Zakončili jsme ho v místnosti, 
kde byla i rakev. 

Plni dojmů jsme se vlakem vraceli k domovu.
Radim Petrskovský, David Krutílek, Radim Indrák, Martin Labaj, 

Jakub Sobotka 6.B

CRASH
Dne 19. 11. 2019 jsme se vypravili do Ostravy na výstavu 

CRASH.
Na začátku nás animátor upozornil, že nemáme v prostorách 

výstavy běhat.
Prošli jsme turniketem a začala úžasná výstava o bouračkách, 

pádech a smrti. Byly tam komiksy o smrtelném zranění, které 
se opravdu staly. Prošli jsme si různé atrakce, které byly o ne-
vhodném chování. V silničním provozu by se neměly nosit slu-
chátka. Taky jsme si vyzkoušeli simulátor bouračky ve 30 km/h. 
Byly tam motokáry s brýlemi, které vyvolávaly představu oso-
by, která požila alkohol nebo marihuanu. Měli jsme projet drá-
hu. Byla to sranda a nebylo to vůbec jednoduché.

 Výlet se nám líbil a těšíme se na další. 
Psali: Ondřej Blabla, Patrik Holiš, Jan Šebek a Jakub Mizera 

ZELENÁ FABRIKA
 Dne 19.11. jsme jeli do Ostravy na přehlídku Velkého světa 

techniky. Měli jsme domluvený výukový program.  Ve vestibu-
lu se nás ujala animátorka Lucka a odvedla nás do laboratoře, 
kde jsme si povídali o fotosyntéze. Měli jsme za úkol ve spek-
trometru najít pod různými typy světel červenou a modrou 
barvu. To je barva, při které probíhá fotosyntéza. Poté jsme vy-
ráběli preparáty listů, které jsme sledovali pod mikroskopem. 
Viděli jsme, jak se osvětlené chloroplasty pohybovaly. Pozoro-
vání se nám moc líbilo. Dokonce jsme si pořídili i fotografie do 
svých mobilů. Na závěr jsme poskládali schéma průběhu foto-
syntézy. 

Celý program nás všechny bavil a dozvěděli jsme se nové in-
formace.  

Za skupinku: Simona Mročková, Klára Stoklásková, Marcela 
Urbanová, Adéla Kramolišová, Denisa Horáková

Dějepisná exkurze
Dne 19.11.2019 se žáci sedmé a deváté třídy vypravili na dě-

jepisnou exkurzi do Olomouce. Získali tak možnost spatřit mís-
ta, která znali z hodin dějepisu a literatury. Po příjezdu do Olo-
mouce odjela sedmá třída do Arcidiecézního muzea, cílem de-
váté třídy bylo Muzeum umění. Arcidiecézní muzeum umož-
nilo sedmákům poznat na vlastní oči nejstarší umělecký sta-
vební sloh - Zdíkův románský palác. Devátá třída si prohlédla 
výstavu fotografií, nazvanou „prostě“ 1989, doprovázenou vy-
právěním jednoho z fotografů, pana Petra Zatloukala.

Obě třídy se opět setkaly a následovala procházka historic-
kým centrem města. V poledne se žáci vydali občerstvit do 
Šantovky. Pak je čekalo odpoledne plné dojmů a zážitků. Na-
vštívili tamní Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Uni-
verzity Palackého. Ve čtyřech expozicích si každý našel něco 
zajímavého. Domů se žáci vraceli možná trochu unavení, ale 
spokojení.

Mgr. Pavla Pavelková

Návštěva Maorů
20. listopadu naši školu navštívili členové kmene Maorů z No-

vého Zélandu. Přichystali si pro nás zábavnou a také zajímavou 
přednášku o jejich kultuře. Snažili se s námi mluvit česky, ale 
angličtina jim šla lépe, proto s sebou měli raději překladatel-
ku. Viděli jsme ukázku jejich tanců, do které jsme se také zapo-

jili i hodně nasmáli. Zazpívali nám také českou písničku Sladké 
mámení. Nakonec jsme se s nimi společně vyfotili a odměnili 
je velkým potleskem, protože se nám vše moc líbilo.

Eliška Kubíčková, Ester Vítková, 8. třída
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Bubenický workshop ve školní družině
Ve středu 20.11.2019 se ve školní družině uskutečnil bube-

nický workshop pod vedením zkušeného lektora pana Pavla 
Kubešy. 

V úvodu workshopu jsme se poutavou formou seznámili s 
hudebními nástroji a kulturou světadílů z některých oblastí 
naší země. V další části byly děti rozděleny do dvou skupin, kdy 
se děti vystřídaly v bubnování. Vyzkoušeli jsme si základy bub-
nování, rytmické hry v kruhu a také si zazpívaly africkou píseň. 

Tento program probudil v dětech základní rytmické cítění a 
hudbu vůbec. Bubnování, rytmizace a zpěv se rozléhal po celé 
škole. Strávili jsme zábavné odpoledne.

Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

ŠKOLNÍ KOLO ŠACHOVÉHO TURNAJE
V pátek 21. a v pondělí 25. listopadu si 13 žáků naší školy za-

hrálo turnaj v šachu. V mladší kategorii (1. – 5. třída) se na 1. 
místě umístil Robin Kašpárek ze 3. třídy, na 2. místě skončil 
Leon Zátopek z 2. třídy a 3. místo získal Petr Martiník z 5. třídy.

Starší kategorii (6. – 9. třída) vyhrál Josef Hutyra, jako dru-
hý skončil Jan Bartoň (oba ze 7. třídy) a za ním Ondřej Novot-
ný ze 6. třídy. Všichni tito žáci budou naši školu reprezentovat 
v okresním kole 11. prosince v Mořkově. Přejeme jim mnoho 
úspěchů.

INZERÁT
Nevyplatí se Vám vařit doma? Dochází Vám inspirace v pří-

pravě jídel? Přijďte se najíst k nám.

Školní jídelna ZŠ Františka Palackého v Hodslavicích Vám na-
bízí možnost odběru jídel do jídlonosiče. Vhodné zejména pro 
důchodce, zaměstnance, maminky na mateřské dovolené. 
Oběd zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, kompot, salát, ovoce, ml. 
výrobek nebo moučník. Strava je pestrá, vyvážená, odpovídá 
přísným požadavkům hygieny. Výdej obědů pro cizí strávníky 
11-12.00 hodin.

Cena oběda je 67,- Kč. Aktuální jídelníček naleznete na strán-
kách školy www.zshodslavice.cz

Podrobné informace o podmínkách stravování rádi zodpoví-
me na tel. 556 750 142.

Biblická olympiáda
V úterý 26. listopadu proběhlo v Kopřivnici okresní kolo vě-

domostní soutěže Bible a my. Z jedenácti škol zde přijelo 64 
žáků. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích formou 
testových otázek, které vytříbily po šesti finalistech v každé 
kategorii. Následovalo veřejné finále, kde soutěžící odpovída-
li před publikem.

Naši školu reprezentovali tito žáci: Dora Kudělková (5. tř.), Do-
minik Mičulka (7. tř.), Zuzana Mičulková a Josef Mičulka (9. tř.). 
Do ústředního kola, které se uskuteční 20. března v Olomouci, 
postupuje vítězka z naší školy Dorka Kudělková.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, Dor-
ce blahopřejeme k 1. místu a přejeme ji hodně štěstí v celo-
státním kole. 

Listopad ve škole versus významná listopadová výročí
Mgr. Martina Holubová
Stovkami akcí po celé zemi si Češi připomněli 30. výročí sa-

metové revoluce a 80. výročí událostí, které vedly k uzavření 
vysokých škol nacisty. Ani v naší škole tomu nebylo jinak. 

Jsem přesvědčena, že nelze pouze nostalgicky vzpomínat 
na nadšení a radost, které přinesla sametová revoluce. Je nut-
né především mladé lidi informovat pravdivě o tom, jak byly v 
naší zemi potlačovány základní lidské svobody před listopa-
dem 1989. Je nutné, aby se mladí lidé dověděli, jak žili jejich 
rodiče nebo prarodiče. 

Proto program zaměřený především na listopadové událos-
ti roku 1989 byl součástí nejen vyučování v téměř všech roč-
nících, ale také náplní exkurzí a besed, kterých se naši žáci zú-
častnili. Předmětem výstavy na chodbě naší školy byly také fo-
tografie významných osobností spojených se sametovou re-
volucí, důležitá data v časovém sledu událostí, fotografie retro 
školních potřeb a zápisy z kroniky naší obce.

Nechyběl ani soutěžní kvíz, který měl ověřit znalosti žáků o 
průběhu sametové revoluce.
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Listopad v mateřské škole
MŠ

Ani jsme se nenadáli a máme tady listopad. Ve všech třídách 
si už děti zvykly na denní režim ve školce. Do třídy Veverek stá-

Pro mne osobně jako přímého aktivního účastníka listopado-
vého a prosincového dění roku 1989 včetně účasti na demon-
straci v Praze bylo velkým zklamáním, že děti projevily malý 
zájem a své odpovědi odevzdalo pouze šest žáků (Kristýna 
Koulová, Hana Martinková, Veronika Bartoňová, Tereza Barto-
ňová, Jiří Zámečník a Ester Vítková). Na všechny otázky správ-
ně odpověděla pouze Ester, které jsme v pátek 29. 11. 2019 po-
gratulovali a předali finanční poukázku k nákupu do Optysu. 
Ostatním zúčastněným náležela sladká odměna.

Nám, milí spoluobčané, přeji, aby platilo dané slovo, aby-
chom k sobě navzájem byli slušní, ohleduplní, nenechali se-
bou manipulovat a respektovali názory jiných.

Své demokratické vlasti přeji, aby se do ní vrátil zdravý selský 
rozum, aby se zbavila zlodějů všech kategorií, aby se nemusela 
obávat následků politického vývoje v blízkém i vzdáleném za-
hraničí a aby se nikdy nevytratil český smysl pro humor. 

  1. prosinec - Světový den boje proti 
AIDS a prevence v naší škole

Světový den boje proti AIDS byl vy-
hlášen v roce 1988 Světovou zdravot-
nickou organizací. Jedná se o celosvě-
tově významný den, jež slouží k osvětě 
o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení 
boje proti ní a viru HIV a v neposlední 
řadě k uctění památky jeho obětí. 

Naši žáci se učí v předmětu Výcho-
va ke zdraví nejen o této nemoci, ale o 
všech pohlavně přenosných chorobách, 

o způsobu přenosu, možnostech prevence.
Do hodin zařazuji výukový film Mezi nimi. Popisuje situa-

ce, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, 
jak lehce člověk ztratí své kamarády, či naopak pozná přítele 
v nouzi. Odkrývá pocity hlavních hrdinů, ale také jejich rodi-
čů, okolí. Řeší první lásky, vztahy rodičů a dětí, nepravdy o se-
xuálním životě, následky neuváženého sexuálního chování…

Hlavními postavami jsou Marek, Monika a Simona. Marek 
prožívá svůj první milostný vztah se Simonou. Ten však trvá do 
chvíle, kdy zahlédne svou přítelkyni v choulostivé situaci s ji-
ným klukem. Za čas Markovi vstoupí do života Monika. Marek 
získává pocit, že našel tu pravou. Monika je stále více přesvěd-
čená o tom, že Marek je ten pravý, jenže Marek zjistí, že je HIV 

pozitivní, nakazil se od Simony…
Po zhlédnutí filmu jsme o něm diskutovali, hovořili jsme o 

chování hlavních hrdinů A žáci dostali domácí úkol. Měli na-
psat dopis vybranému hrdinovi s nějakým posláním. A ty nej-
zajímavější vzkazy vám zde uvádím. Velmi mile mne překvapi-
ly. Takže určitě si je přečtěte!       

Mgr. Alena Kulíšková
Ahoj Marku.
Kdybys použil při pohlavním styku kondom, nemusel jsi do-

stat virus HIV. Kondom na rozdíl od jiné antikoncepce zabraňu-
je přenosu nemocí… ano antikoncepce zabraňuje otěhotně-
ní, ale nechrání Tě před nemocemi. Jelikož jsi tuto nemoc „chy-
til“ bude Tvůj život značně omezený, ale dá se s tím žít i nadále. 
Sice to bude pro Tebe těžké. Asi si říkáš, že se mi to lehce píše. 
Nevím a doufám, že vědět ani nebudu muset, jaké to je žít s 
touto nemocí ale už Tvoje situace nejde vzít zpět.

Tak Marku hodně štěstí  
Jakub Kramoliš, žák 7. třídy

Ahoj Moniko.
Myslím si, že jsi z filmu byla nejro-

zumnější a nejpředvídavější. Moc Ti 
pomohlo popovídání si s matkou. 
Kdyby ses s ní neporadila, tak asi víš, 
jak by to dopadlo…

Mrzí mě, že jsi byla kvůli Markovi v 
ohrožení. Doporučil bych Ti nepo-
slouchat rady Tvých spolužaček, kte-
ré nehledí na své zdraví. Nevím, jest-
li se k Markovi vrátíš, i kdyby ne, na-
jdi si hodného a zdravého kluka, který 
bude stejně rozumný jako Ty. Na zá-
věr Ti chci popřát, ať se Ti daří a vždy 
buď rozumná jako doteď.

Dominik Mičulka, žák 7. třídy

Ahoj Marku.
Jmenuji se Ondra a jsem žák 7. Třídy. Píšu Ti dopis, protože 

jsem se dozvěděl o tom, co se Ti stalo, a to, že jsi HIV pozitivní.
Ze školy vím, že je to těžká nemoc, kterou může člověk do-

stat, když žije nezodpovědně. Je mi líto, že to potkalo Tebe. Je 
správné, že jsi o své nemoci řekl svému okolí. Neodsuzuji Tě, 
že takovou nemoc máš. Věřím, že se bude tato nemoc někdy 
dát vyléčit.

Přeju Ti hodně síly. O to víc se budu jako starší snažit chovat 
zodpovědněji než Ty.

Tvůj Ondřej Chovanec

Ahoj Marku.
Je mi líto, co se Ti stalo. Doufám, že budeš ještě dlouho naži-

vu. Líbí se mi, že sportuješ. Jsem si jistý, že kdyby šel vrátit čas, 
tak bys jej vrátil a vše napravil. Ale to teď nejde. Musíš být silný 
a užívat si chvil, které Ti ještě zbývají a využít je nejlépe, jak jen 
umíš. Například sport. To je vynikající koníček.

S pozdravem Honza Bartoň, 7. třída
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Šťastné a veselé milí spoluobčané. 
Ondřej Kudělka, DiS. 

Rok se s rokem sešel a jsou zde opět nejkouzelnější svátky v 
roce, které prožíváme se svými blízkými 

a všude zavládne mír a klid. V televizi nás budou bavit známé 

Setkání jubilantů
Ing. Lenka Burianová

 Dne 9. listopadu se sál kulturního domu zaplnil hodslavský-
mi jubilanty. Všichni byli při příchodu přivítáni zástupcem kul-
turní komise a poté se podepisovali do obecní knihy. V sále na 
oslavence i jejich doprovod čekalo malé občerstvení ve for-
mě chlebíčků a mini zákusků a nechyběla ani sklenka dobré-
ho vína. Na začátku programu všechny přivítal pan místosta-
rosta, popřál oslavencům především pevné zdraví a hned na 
to se sálem rozeznělo Živijó. K tanci a poslechu hrála kapela Do 
pohody. Věřím, že se všem zúčastněným akce líbila a já osla-
vencům ještě jednou přeji hlavně pevné zdraví do dalších let. 
Ráda bych ještě poděkovala všem, kteří na tuto akci přišli po-
moci. Děkuji, moc si jejich práce a pomoci vážím. 

le přicházejí nové děti, přesto se dokáží velmi rychle adaptovat 
a najít si své kamarády.

Po dobu 4týdnů,vždy v pondělí, třída Berušek navštěvuje AS 
fitness v Novém Jičíně. S trenérem Alešem si děti rozvíjejí fyzic-
kou zdatnostpomocí různých pohybových her a cvičením na 
překážkových drahách. Děti si zkouší různé cvičební pomůcky 
– TRX popruhy, švédské bedny atd. Všechny děti to moc baví a 
vždy se na setkání s Alešem těší.

Ve třídě Veverek jsme si povídali o tématu povolání a měli 
jsme možnostnavštívit místní pekárnu. Tímto chceme podě-
kovat paní Svobodové, že nás provedla celou pekárnou. Děti 
mohly vidět kotel, do kterého se přikládá dřevo a brikety, ná-
doby, kde se míchá těsto a stoly, kde se tvaruje chléb. Posled-
ní zastávka prohlídky byla u pece, kde se pomocí velké lopaty 
vkládá chléb. Při odchodu děti dostaly sladkou odměnu a od-
cházely s příjemnými zážitky.

Třída Kuřátek se na konci listopadu vydala do knihovny ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Děti si prohlédly prostory knihov-
ny, „četly“ si knihy, které se jim nejvíce líbily a s paní knihovnicí 
si povídaly o knížkách Ferdy Mravence.

Také jsme se byli podívat ve škole. Třída Berušek si vyzkouše-
la práci s keramickou hlínou a děti z Kuřátek si šly zacvičit do 
velké tělocvičny.

A protože se pomalu blíží den, kdy do školky zavítá Mikuláš, 
anděl a čert, vládne mezi všemi dětmi předmikulášská nála-
da. Všichni se seznamují s čertovskými a mikulášskými básnič-
kami a tanečky, které předvedou Mikulášovi a také na vánoč-
ních besídkách.

Paní učitelky ze třídy Veverek

a krásné české pohádky a ti nejmenší budou očekávat co jim 
Ježíšek pod stromečkem letos nadělí. Proto mi dovolte v tento 
čas Vám všem popřát, ať jsou to svátky plné lásky, radosti a ro-
dinné pohody. A ať nový rok 2020 je pro Vás úspěšným nejen v 
osobním, ale i pracovním životě. 

Váš Ondřej Kudělka

Historie od založení 70 let včelařského 
spolku Hodslavice a okolních obcí
Hostašovice, Straník a Bludovice.

Jedlitschka Rudolf, předseda

Dovolte abych se malinko ponořil do historie 70 let, založe-
ní organizovaného včelařství v Hodslavicích a okolnich vesnic. 
Do historie tak trochu smíchané se skutečností.

Před založením včelařského spolku v Hodslavicích byli včela-
ři z obcí Hodslavic, Hostašovic a Straníku organizování ve spol-
cích podle vlastního uvážení a dostupnosti. Podle zápisů,které 
se dochovaly to bylo až ve třech spolcích,někteří nebyli organi-
zování  vůbec.Avšak po druhé světové válce následkem váza-
ného hospodářství, přídělového systému,vznikla nutnost or-
ganizovat se hlavně kvůli přídělům cukru k zazimování včel-
stev,který se pro obyvatelstvo přiděloval na potravinové líst-
ky.Z toho důvodu včelaři z Hodslavic a okolí byli“přiděleni“do 
včelařského spolku v Mořkově. Tento spolek si mezi tehdejší-
mi včelařskými spolky vedl velmi dobře.Taktéž spolupráci naši 
včelaři hodnotili velmi dobře. Docházky na schůze do Mořko-
va byly pro členy ze vzdálených obcí obtížné pro špatné spoje-
ní,tímto spolkový život nebyl pružný. Z toho důvodu se v roce 
1949 rozhodlo za účinné pomoci př. Neradila a pana učitele 
Jarkovského, aby byly vyřízeny veškeré formality k založení 
Včelařského spolku v Hodslavicích, kde okolní obce měly lep-
ší spád. Tak byl založen spolek 6.11.1949  s názvem Včelařský 
spolek Hodslavice.

Na ustavující schůzi Včelařského spolku bylo přítomno 27 
členů z celkového počtu 54 členu.                                 

Zároveň byl zvolen první výbor spolku. Tam byli zvoleni tito 
členové:

Předseda Neradil Josef Hodslavice 339
Místopředseda Horák Alois Hostašovice 160
Jednatel Dorotík Josef Hostašovice 80
Pokladník Hromádka Josef Hodslavice 90
Hospodář Jedlitschka Richard Hostašovice 80
a dalších 11 referentů
Hned od počátku byl včelařský spolek, spolkem dobře pracu-

jícím. Roku 1950 vytvořil pan učitel Geryk František z Hodsla-
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Sbor dobrovolných
hasičů Hodslavice

zve své členy na
 VÝROČNÍ

VALNOU HROMADU SDH
která se koná dne 17.1.2020 v 18:00 hodin

v hasičské zbrojnici v Hodslavicích.

Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdravot-
ním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociál-
ní situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit, zapůjčit kom-
penzační pomůcku či aktivně a smysluplně vyplnit svůj vol-
ný čas. Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASI-
STENCE. Jedná se o terénní sociální službu, kdy osobní asis-
tentky dochází do domácností klientů a tam jim pomáhájí s 
činnostmi, které již nejsou - s ohledem na svůj věk a zdravotní 
stav, schopni sami zvládat. Jedná se například o pomoc s ob-
lékáním, osobní hygienou, přípravou stravy, zajištění nákupu a 
běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto základních sebeo-
bslužných činností plní osobní asistentky také roli blízké oso-
by, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho kdo 
provází a zpříjemňuje denní rutinu je důležité zejména u osob 
upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky pro Vás máme 
tip, jak jeden takový nevšední zážitek vytvořit. 

BALDACHÝN – vstup do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit. Člověk 

se najednou ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veš-
kerý čas na lůžku je takováto změna osvěžující. Jeho výroba je 
přitom tak jednoduchá! Imobilní lidé mají většinou polohova-
cí lůžka, která mají v horní části nad hlavou rameno, na němž je 
uchycen triangl - slouží jako podpora při vstávání a polohová-
ní. Nám tento triangl poslouží k uchycení šátků, dek, prostěra-
del či jiných textilií, díky kterým vznikne baldachýn.  Pro zpes-
tření se dá šátky různě pohybovat, pustit podmanivou hudbu 
či prostor provonět aromalampou. Život tak rychle letí a ně-
které okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků zůstává 
co nejvíce.

Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých služ-
bách naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.
cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na našem praco-
višti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz 

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice
Pavlína Prosová, osobní asistentka

Tipy a triky osobní asistentky
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraj

vic č.p.349 skupinu žáků, které zasvěcoval do včelařství. Vozíval 
je na svůj včelín do Životic u Novéhé Jičína. V roce 1968 zalo-
žil na Základní škole Hodslavice včelařský kroužek  př. Neradil, 
v roce 1979 měl 13 žáku   z toho 6 chlapců a 7 děvčat. Dařilo se 
jim velmi dobře, byli připravováni na včelařslé soutěže, kde se 
vždy umístili na čelních místech.Od vzniku včelařského spolku 
byla vedena kronila vždy předsedou spolku.Taky jsou uschová-
ny zápisy z členských a výborových schůzí.                           

Po sestavení včelařského spolku 1949 bylo 21 členů z Hodsla-
vic se 161  včelstevy, v Hostašovicích 21 členů s 238  včelstvy-
,ve Straníku 12 členů s 47 včelstvy. Tímto spolek měl 54 členů 
a 446 včelstev. V roce 1979 se k naší ZO přidružili členové obce 
Bludovice a to 7 včelařů s 82 včelstvy, tímto spolek měl 69 čle-
nů s 701 včelstvy. Stav členů je kolísavý, v dnešní době máme 
52 členů, včelstev 444. Hodslavice mají 26 členů z toho 3 včela-
ře bez včelstev s počtem 238 včelstev,Hostašovice má 10 členů 
s počtem 80 včelstvy, Straník má 9 členů s počtem 91 včelstvy, 
Bludovice má 5 členů jeden bez včelstev s počtem 29 včelstvy.

Prošli jsme několika změnami názvu.V  roce 1953 byly zruše-
ny včelařské spolky a nový název byl Československý svaz vče-
lařů, ZO Hodslavice v roce 2006  se změnil na Český svaz včela-
řů občanské sdružení ( o.s.). V roce 2010 se opět mění  na  Čes-
ký svaz včelařů zapsané spolky.

Naše organizace měla hodně vrcholových funkcionářů. Prv-
ním předsedou okresního výboru byl zvolen př.Neradil Jose-
f,př. Toman Josef byl dlouholetým místopředsedou,př.Miroslav 

Komárek byl účetní okresní organizace,př. Kuska dlouholetým 
jednatelem po dobu 40 let. Co se týče zdravotního stavu včel-
stev stále se potykáme s varoázou včelstev.Od roku 2014 nás 
postiha další nemoc, mor včelího plodu ,několik včelařů přišlo 
o včelstva, někteří začali včelařit znovu a někteří ukončili své 
členství.Při kontrole vzorků v roce 2019 jsme mohli konstato-
vat, že mor v naši organizaci byl zlikvidován. Přesto nás znovu 
postihla nová nákaza výrusu včelstev, které se neumíme bránit.

V časovem postupu se vystřídalo ve funkci šest předsedů 
spolku a to jsou:

Josef Neradil od 6.11.1949 do 14.4.1962 - 12 roků
Josef Pavlík od 14.4.1962 do 5.4.1970 - 8 roků
Josef Neradil od 5.4.1970 do 17.1 1974 -4 roky
Josef Kramoliš od 17.1.1974 do 5.4.1981 -7 roků
Václav Kuska od 5.4.1981 do 19.1.1990 -9 roků
Ondřej Býma od 19.1.1990 do 25.2.1994- 4 roky
Václav Kuska od 25.2.1994 do 25.2.2010 - 15 roků
Rudolf Jedlitschka od 25.2.2010
Na závěr chci také poděkovat obecním úřadům Hodslavice a 

Hostašovice za každoroční finanční podporu na udržení včelař-
ství našeho spolku.

Josef Neradil Josef Jarkovský
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S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchod-
ních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dár-
ků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupují-
cí také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás 
všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravsko-
slezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže 
při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou 
nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání. 

A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pa-
chatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů od-
cizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peně-
ženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními dokla-
dy. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak 
dva tisíce korun. 

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s vy-
užitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky 
umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V 
té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční ho-
tovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil po-
škozený na částku více jak sedm tisíc korun.

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majet-
kové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do 
nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, 
který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující uklá-
dají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu 
tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro 
řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední 
části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachyti-
li moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kam-
paně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další si-
tuace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. 
Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pa-
chatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na ko-
čárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční ho-
tovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čty-
ři tisíce korun. 

Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu 
jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne ne-
jen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových 
dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při 
nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či ba-
tohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.

„Kdo s koho“ 
– nákupy v předvánočním období

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Jedním z projektů Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje je kniha Policejní pohádky. Stejně jako v předchozích le-
tech i letos navazujeme na úspěšnou preventivní akci čtení 
Policejních pohádek. Jejím cílem je seznámit děti se zásadami 
bezpečného chování a posílit jejich právní vědomí. Pohádky v 
této knize vychází z obyčejných příběhů ze života, ale na rozdíl 
od těch skutečných, mají všechny dobrý konec.

Policisté četli dětem „Policejní pohádky“
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor 

V tomto týdnu policisté navštívili mateřskou školu Jubilejní 
v Novém Jičíně. Děti byly návštěvou velmi potěšeny, během 
čtení pohádky byly pozorné a s nadšením poslouchaly. K před-
čítání byla, s ohledem na věk dětí, vybrána pohádka „O ztra-
cené Jitce“, která pojednává o ztracené holčičce Jitce, kterou 
se podařilo najít policistovi Honzíkovi, a Jitka se šťastně vrátila 
domů k mamince. Děti pochopily podstatu příběhu, dokáza-
ly si vyvodit poučení, které je v něm obsaženo.  Toto si ověřily 
na základě otázek, které jsou připojeny k závěru každé pohád-
ky. Všechny příběhy končí šťastně, provází jimi policista Hon-
zík a poučení hlásá spravedlivý soudce Přemysl, který postihu-
je a trestá zlo.

V rámci této preventivní akce nebylo dětem jenom předčítá-

no, mohly se také seznámit s částí policejní výzbroje a výstro-
je, což s nadšením přivítaly a svými zvídavými dotazy se ak-
tivně do celé akce zapojily.  Za tuto aktivitu dostaly odměnou 
drobné dárky v podobě omalovánek, pexes a dětských nauč-
ných her s policejní tématikou. V tomto týdnu četli policisté 
také v městské knihovně v Bílovci, v příštím týdnu následuje 
čtení v Kopřivnici.
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Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se nebudeme zaměřovat na aktuální 

novely a změny v právní úpravě. Rád bych Vám popsal z mého 
pohledu důležitou zkušenost z praxe. Věřím, že bude příno-
sem pro mnoho životních situací.

Jedná se o problematiku dokumentů a jejich příloh. Přílohy 
jsou dle mé zkušenosti mnohdy podceňované a opomíjené.

Dokumentem jsou myšleny smlouvy běžné, typizované dle 
zákona i smlouvy neformální. Může se jednat o smlouvy o 
smlouvě budoucí, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy 
obchodněprávní a jiné.

U všech smluv se můžeme setkat s tzv. přílohami. Jedná se o 
dokument obsahující informace, které by mohly být přímo ve 
smlouvě, ale z nějakého důvodu jsou opticky odděleny a při-
pojeny ke smlouvě jako samostatný dokument.

Přílohy nejsou pojem neznámý. Setkáme se s nimi běžně 
také v dopisech či emailech. A bohužel zřejmě z důvodu jejich 
všednosti se mnohdy setkávám s tím, že účastník smluvního 
vztahu nedůvodně podceňuje důležitost přílohy.

Smlouva samotná bývá v optimálním případě před podpi-
sem účastníkem dobře prostudovaná, zkontrolovaná a mnoh-
dy revidovaná externím odborníkem.

Ke smlouvě jsou často připojeny přílohy. Čteme a věnuje-
me se obsahu příloh anebo je pouze přehlížíme jako „něco 
za smlouvou, co není důležité?“ Dle mé zkušenosti se bohu-
žel podceňují. Pokud je smlouva i samotná příloha účastníkem 
podepisovaná, tak se zvyšuje šance, že se při podpisu přílo-
hy účastník seznámí i s danou přílohou. Pokud je v dané situ-

Přílohy smlouvy jsou také důležité 
Mgr. Petr Sopuch, advokát
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XIX. SILVESTROVSKÝ BĚH
HODSLAVSKÝMI    ULIČKÁMI 

 
 

ÚTERÝ 31.12.2019 
 Prezence: restaurace NA FOJTSTVÍ od 9:00 do 9:50 hod.  

 Start:    v 10:00 hodin   

 Cíl:      u HOSPŮDKY NA DOLNÍM 

Ceny a malé občerstvení je zajištěno. 

aci podpis pouze na smlouvě (příloha je pouze připojena bez 
podpisu), tak se často s přílohami neseznamujeme. A zde vi-
dím problém.

Zabýval se tímto také Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 29 
Odo 937/2003 ze dne 21. prosince 2005 a říká, že „Skutečnost, 
že přílohy tvořící součást písemně uzavřené a účastníky pode-
psané smlouvy, na které smlouva odkazuje co do svého před-
mětu, nejsou podepsány, nezpůsobuje sama o sobě neplat-
nost smlouvy“.

Pokud jsou tedy přílohy připojeny ke smlouvě jako její sou-
část, nelze se bez dalšího spoléhat na obranu proti obsahu 
smlouvy nebo přílohy argumentem, že jsme si přílohu nepře-
četli a nepodepsali ji.

Tímto dle mého názoru nabývají přílohy na důležitosti. Jak-
koliv je smlouva jednoduchá nebo komplikovaná a komplex-
ní, tak stejnou péči bychom měli věnovat také přílohám.

Stává se, že si účastníci vyšperkují smlouvu, ale přílohy si ne-
přečtou, nepředají na kontrolu, nedbají na ně. Spoléhají na to, 
že „jde jen o přílohu, ale smlouvu přece znám.“

Typický příklad je smlouva o smlouvě budoucí. Jedná se o 
institut, ve kterém se dohodneme, že za určitých podmínek 
uzavřeme v budoucnu jinou smlouvu (například po složení fi-
nančních prostředků uzavřeme nějakou kupní smlouvu k bytu, 
domu, pozemku).

A právě taková několika stránková budoucí kupní smlouva 
(resp. její návrh) bývá obvykle přílohou té původní smlouvy o 
smlouvě budoucí, která má také mnoho stránek.

Přestože si řádně zkontrolujeme pouze hlavní smlouvu o 
smlouvě budoucí, ale nezkontrolujeme si samotnou budoucí 
kupní smlouvu v příloze, tak druhá strana může poté poměr-
ně legitimně očekávat, že jsme souhlasili i s návrhem budoucí 
kupní smlouvy v příloze.

Jaké to má důsledky? V budoucnu budeme vyzváni k uza-
vření předjednané kupní smlouvy. V tu chvíli si kupní smlouvu 
(dříve známou jako přílohu) před podpisem přečteme a po-
kud bychom chtěli její obsah měnit, tak můžeme být odmítá-
ni s tím, že smlouva již byla odsouhlasena v minulosti jako pří-
loha. Můžeme s tímto velmi narazit na legitimní odpor. 

Jiné příklady příloh jsou:
•	 určení	rozměr	různých	prostor	u	nájemní	smlouvy,
•	 nákresy	u	kupních	smluv,
•	 časové	harmonogramy	u	smluv	o	dílo,	IT	smluv,
•	 rozpočty	u	smluv	o	dílo,
•	 ceníky	distributorských	smluv.
V těchto všech případech je příloha stejně důležitá jako 

smlouva a nelze ji přehlížet. Musí být zároveň dostatečně ur-
čitá již v době podpisu základní smlouvy a dle Nejvyššího 
soudu „Odkazuje-li smlouva co do svého předmětu na přílo-
hy, které mají tvořit její součást, musí tyto přílohy existovat v 
době uzavření smlouvy“.

Při čtení smluv tedy nespěchejme a vždy si uschovejme jak 
smlouvu, tak její přílohy. Pokud jsou vzájemně podepsány 
nebo pevně spojeny se smlouvou, tak máme velkou šanci, že 
nebudou zaměněny a zneužity. 
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bude probíhat na dolním konci u Knápkù
prodej vánoèních stromkù: výbìr z jedlí, støíbrných smrkù a smrkù.

Po – Pá   od 9.00 do 16.00 hodin
So – Ne   od 9.00 do 13.00 hodin

PRODEJ
VÁNOÈNÍCH STROMKÙ

(Pavel Knápek)

Od soboty 7. prosince 2019
do pondìlí 23. prosince 2019 (vèetnì)

Celou TRŽBU ze Štědrého
dne VĚNUJEME NA CHARITU.

RÁDI POMÁHÁME
NEJEN O VÁNOCÍCH

JSME
NAPROTI

DEZE

24.12. máme otevřeno 8 - 12 hod. www.zcjh.cz   |   www.zcvm.cz

Štědrý den se blíží a ZAHRADNÍ CENTRUM POD KLO-
BOUKEM (naproti DEZE) opět přispěje na dobrou věc. 
Celou tržbu ze Štědrého dne věnuje nadaci ČLOVĚK 
ČLOVĚKU, která přiděluje získané finanční prostředky 
konkrétním lidem – nelehkou životní situaci tak zpří-
jemní Štěpánkovi a Amálce Pernickým, kteří trpí těž-
kým mentálním postižením, autismem a epilepsií a 
získané peníze použijí jako příspěvek na úhradu re-
spitních pobytů. 

Chcete-li i vy udělat dobrý skutek a přispět na dob-
rou věc, nakupte v Zahradním centru Pod Kloboukem 
na Štědrý den mezi 8. a 12. hodinou.  Více informací o 
charitativní akci naleznete během prosince na Face-
booku Zahradního centra. 

Dobrý skutek 
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Pronájem nebytových 
prostor

Obec Hodslavice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory 
v Obecním domě č.p. 161 v 2. NP 

o celkové výměře 54,50 m2.
Účel pronájmu: poskytování zdravotnických, sociálních a 

jiných služeb, kancelářské, administrativní práce. 

Info na OÚ Hodslavice na tel. čísle: 556 750 237, 556 750 010  neboobec@hodslavice.cz
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² Marcela Kudělková, Andrea Slováčková,
Ladislava Stašková ² Marek Mucha, Pavel Matějičný, 

Monika Palacká, Luboš Býma ² Jaromír Mrlina,
Jarmila Hrnčárková ² Libuše Kramolišová,

Ludmila Kramolišová ² Alena Zahradníčková ²
Milada Turečková ² Zdeňka Čípová ² Vlasta Sváčková.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci listopadu se narodili  Lejla Bačková, 
Vilém Zelenka, Rozálie Skalková, Ema Ručková 

a Ester Kudělková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 

mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s paní Františkou 
Rýdlovou, paní Pavlou Horákovou, 

paní Věrou Hromádkovou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²70²75²85²92
tito naši spoluobčané :

Anna Kolaříková, 2. třída

Šachy Zelená fabrika Crash

Vítání občánků 17. 11. 2019


