Prosinec 2020

ZPRAVODAJ
Milí spoluobèané,

ze srdce Vám pøejeme pokojný adventní èas a radostné Vánoce prožité v kruhu rodiny,
odpoutání se od všeho, co nám èiní neklid v mysli, a optimistický pohled i vykroèení
do roku 2021 ve zdraví a vnitøní pohodì.
Vìøme spoleènì, že pøíští rok bude úspìšný a radostný a udìlejme si jej takový…
Za vedení obce i pracovníky obecního úøadu
Pavla Adamcová a Jan Kudìlka
Malé vánoční zamyšlení
v čase velice obtížném, který se rozprostřel po celém světě roku 2020.
ThDr. Josef Hromádka, čestný občan Hodslavic

O Vánocích už nevystupuji na
kazatelnu, jak tomu bylo po desetiletí.
A tak kladu na papír několik myšlenek
k letošním Vánocům jako můj jediný
dárek pro vás všechny.
Prosím, přijměte jej k přečtení pro
některou tichou vánoční chvíli ve
vašich rodinách.
Evropská kultura dobře rozpoznala, česká je její součástí
po tisíc let, že její staletý a tisíciletý vývoj se má opírat také
o důležitý základ lidského života, jímž je poselství Vánoc s
jejím duchovním bohatstvím. To proto, aby se cesta národů
i celého lidstva neproměnila ve slepou uličku vedoucí do
bezvýchodnosti nebo katastrof. Křesťanství pro to přinášelo
nejen vnější podmínky, ale také bohatou náplň, po staletí. Ty
však byly odstraňovány v posledních desetiletích v naší zemi
dnes už padlou ideologickou doktrínou. Jinde na světě dalšími
vlivy a tlaky.

V novém uspořádání v naší zemi už není křesťanství tlačeno
na okraj společnosti. Jen se tu usadila síla lhostejnosti, která
se nabízí jako možný program života. A tak se stalo, že zásadní
změna nás zastihla všechny nepřipravené na nové a svobodné
programy života. Nás křesťany zastihla nepřipravené k
širšímu svědectví a službě, nekřesťany zastihla nepřipravené
naslouchat čemukoli jinému, co se nevejde do horizontu jejich
úvah.
A jsou to Vánoce, které spolu s Velikonocemi jsou ohniskem,
kolem kterého se rozrůstal život jedince i společenství národa,
a velké části lidstva už takřka dva tisíce let.
Je tu otázka, co vlastně jsou Vánoce? Před mnoha lety to
vyjádřil švýcarský teolog Emil Brunner: „Vánoce jsou největší
a nejrozsáhlejší nekrvavou revolucí v dějinách, i když nakonec
přece jen krvavou. Tekla v ní však krev jen jednoho, toho v
Betlémě narozeného dítěte, jež umírá na Golgatě jako muž
bolesti“.

Ať chceme nebo nechceme, uprostřed kouzla vánoční
pohody se nám připomíná tento proměnitel lidských srdcí a
obnovitel veškeré mizérie lidských dějin, Ježíš Kristus.
Současný člověk ponechává náboženské otázky stranou
svého uspěchaného života. Víru v Boha, náboženství,
spiritualitu bere jen jako životní kolorit, který po totální změně
poměrů by se mohl hodit. Má za to, že by se víra v Boha mohla
použít alespoň jako symbol na cestě k uctívané tržní soutěsce,
kudy se žel nevchází do Boží blízkosti, ale především do
vysněného ráje prosperity.
O Vánocích však promluvil k lidstvu Bůh! Má-li důvod lidstvo
oslovit, zajisté mu chce vyřídit něco podstatného. Nechce a
nehodlá jej však k ničemu nutit.
A tady začíná druhá nesnáz Vánoc. Jak uslyší a rozpozná
současný člověk toto boží oslovení, když se zabarikádoval
ve svém světě proti všemu a proti všem? Navíc začíná užívat
stále více zbraně nakupené na své vlastní moderní barikádě:
domýšlivost, nezájem, lhostejnost.
A pak najednou jsou tu Vánoce. Zaslechne vůbec to ústřední
z evangelia: „Dnes se vám narodil spasitel“. Tomu málo rozumí,
a tak se diví. Ve stylu těch prvních udivených, jak o nich píše
evangelium. „I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo
mluveno od pastýřů“.
Filozofové i politologové, kteří glosují události současného
světa, kladou otázku: „Potřebují vůbec dnes lidé Spasitele?“
Organizují přece všechny své věci sami, budují svoji existenci
na pragmatických odhadech i činech, plánují budoucnost přes
práh nového tisíciletí. Svými programy přece nabízejí spasení
světu. Jednou ideologické, jindy ekonomické, nebo zase
utopicky spirituální. A to ve všech civilizacích a společenských
systémech. I v našem národě jeho velká část neprojevuje zájem
o Spasitele zvěstovaného prastarým evangeliem. Mají za to,
že snad ještě ve starověku lidé vyhlíželi nějakého spasitele.
Izraelským zajatcům v Babylóně se zdál být spasitelem
perský král Cýrus, který jim umožnil návrat ze zajetí. Po vzniku
Československa v roce 1918 byl i prezident Masaryk mnohými
označován za spasitele. Ani dnes se leckde lidé neobejdou bez
těchto odvážných projektů společnosti.
A přece je náš dnešní svět jiný. Nepátrejme po jeho dalekých
horizontech v minulosti a zeptejme se sami sebe: opravdu si
stačíme docela sami, opravdu nepotřebujeme žádnou pomoc,
žádné vysvobození, netoužíme po záchraně, po skutečném
naplnění svých neuzavřených programů života? Nevisí tu
přece jen otázka po pomoci, po lásce, po pokoji, po vnitřním
ukotvení, které nenabídne ani produkce všeho druhu, v níž se
přímo utápíme?
Pravda, pojem spasitel je starší než křesťanství. Má pohanský
původ. Vlastně obecně lidský právě tam, kde člověk na úsvitu
dějin pokazil dílo svého života kletbou sobectví. Sobectví,
které jako pavučina spoutává lidský život. Tak od počátku
se člověk v každé době a v každé generaci přece jen ohlíží
po pomoci. Vyhlíží někoho, kdo by přinesl nápravu do
neutěšeného stavu věcí, které jej obklopují, kdo by se ho ujal,
když v životě troskotá. I tam, kdy už bude v „údolí stínu smrti“
jen sám. A právě na tomto jedinečném putování životem touží
po pomoci, opoře a blízkosti. Jen si to nechce přiznat.

kontext svého života nejspíše odložil, ztratil, zapomněl.
Netřeba žárlit, že Vánoce slaví po svém, mimo kostely, chrámy,
modlitebny. Kéž by vánoční zvěst nezněla jen v kostelích, ale v
nejrozmanitější civilní podobě v ulicích, v domech a domovech,
aby lidé rozpoznali potřebu pomocníka a zachránce do našich
všelijak nešťastných a sebestředných programů. Zdá se, že
námi vymyšlené civilizační projekty nás nezachraňují. Dějiny
nabízejí řadu příkladů. Moc bych si přál, aby se dnešní člověk
začal divit, abychom se dnes všichni začali divit, jako tenkrát
v Betlémě: „I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo
mluveno od pastýřů.“
Jak je tomu dnes? Znovu se odvážně sází na vůdce a
hegemony všeho druhu. Vůdce vemlouvavé, inteligentní, i
primitivní. Čím rychleji roste víra v tyto vůdce, tím bolestnější
bývá prozření, i zklamání. A tak se také divíme. Někdo by mohl
povědět, jestli křesťanství není také jen jednou z laciných
nabídek pro vyhladovělou lidskou duši. Jsem přesvědčen, že
nikoli. O Vánocích připomínaný Ježíš Kristus přináší zvláštní
poselství, které není příkazem, ale jedinečnou nabídkou všem.
Vyhladovělým i sytým, vzdělaným i prostým.
Je to nadčasový boží zájem o člověka a celé lidstvo právě do
našeho času. I v tak rozkymácené době jako je naše. Smíme
a máme se stát především bytostmi odpovědnými. Abychom
v Bohu, kterého jsme na civilizační cestě ztratili, znovu nalezli
zdroj života a trvalý pramen inspirace pro jedinečný dar života
mezi kolébkou a hrobem. Jen tak přestaneme být snadnou
hříčkou všech dějinných okolností, které nás pak nutí hledat
jiné spasitele a zachránce. Takoví nikde nejsou.
A přichází nový údiv i v letošní vánoční zvěsti. Jsou tu Vánoce
bolestného roku 2020 s novou laskavou nabídkou, i s novým
mementem pro celé lidstvo. Jsou východiskem od nedobrých,
a nakonec neschůdných cest života.
Jak zní zpráva o našem světě právě o letošních Vánocích, aby
byla i pro nás povzbudivým východiskem na cestu dál, všem
koronavirovým barierám navzdory? Vánoce nám připomínají,
řečeno biblickým obrazem, že od Kristova narození do tohoto
světa je vmísen boží kvas, a působí. Náš svět i náš život v něm
není odsouzen k zániku z důvodu vlastního sobectví. Náš
svět i my všichni v něm jsme se stali, pro Kristovo narození,
kandidáty naděje a pokoje. Vánoce to nikomu nepřikazují, jen
to už po staletí nevtíravě sdělují. Vezmi, kdo slyšíš, a srdcem
přijmi. A nechej ležet, kdo neslyšíš, možná zaslechneš později.
Jsou to každoroční signály pomoci a záchrany. To je jádro
Vánoc už po staletí.
Pak poznáme pravdivost biblické zvěsti i v dnešní bolavé
době: „Zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu,
neboť dnes se vám narodil Spasitel...I divili se všichni, kteří
slyšeli o tom, co jim bylo mluveno od pastýřů“. Údiv a radost
patří ke každým Vánocům, po staletí. Krásná a bohatá evropská
hudební kultura nám to také připomíná. Pokusil jsem se o to i
já svým zamyšlením.
Přeji všem pokojné sváteční dny a věrnou Boží ochranu v
novém roce 2021.
			
Váš

Poselství Vánoc přináší takovou zprávu o věrném průvodci
našeho života. A sděluje, že je pro všechny. Současný člověk
prozatím neklade tu důležitou otázku nahlas. „Najdu něco
takového, a kde? V jakém společenském systému, ve filozofii,
v politice, v kultuře či v nějakém náboženství?“ Křesťanský
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2020

strana 2

Drazí spoluobčané,
P. Dr. Jarosław Marek Fołta

v letošním roce budeme všichni bez výjimky, já také,
prožívat trochu jinak vánoční svátky. Pandemie coronaviru,
poznamenala fungovaní celého světa, také i život každého z
nás, a poznamená stejně i blížící se vánoce.
Nicméně to, že koronavirus je, a škodí všude jak muže,
neznamená, že přestaneme žít a radovat se. Musíme si trochu
upravit letošní vánoce a prožit je jinak, většinou je strávíme
doma v úzkém kruhu rodiny.
Pamatujme také na ty, kteří kvůli pandemii budou osamoceni
během svátků, a proto jim nabídněme svou pomocnou ruku a
úsměv.
Máme letos unikátní příležitost zpomalit a zamyslet se nad
svým životem a jeho hodnotami. Vánoce ve stínu koronaviru
nám můžou přinést do života více, než si to myslíme.
At už budou opatření mírnější nebo přísnější přeji Vám všem
požehnané Vánoce plné lásky, a prožité ve zdraví.
Aktuální informace a přehled bohoslužeb během Vánoc
a na nový rok budou uvedeny na farních stránkách
www.farnosthodslavice.cz

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
(tentokrát trochu jinak)
Libuše Palacká, kurátorka sboru ČCE Hodslavice

Přiblížili jsme se ke konci roku 2020. Na prahu toho roku,
jsme nevěděli a ani nás nenapadlo, co nás čeká a čím budeme
procházet. Dnes máme za sebou zkušenosti, které bychom
si sami, kdyby záleželo jen na nás, asi nevybrali. Objevila se
celosvětová pandemie, která ani nás nevynechala. Po většinu
roku jsme chodili s rouškou a ve dvou etapách, na jaře i teď
na podzim, jsme byli omezeni na pohybu vůbec. Mnozí jsme
sami na sobě zakusili, co nákaza virem Covid-19 obnáší. Při
nejlepším jsme museli projít karanténou, další onemocněli a
měli různé zdravotní potíže, a také některé rodiny přišly o svoje
blízké. Rodiče i děti zakusili, co je to učit se doma, když byly
úplně zavřeny školy. Snad nebylo nikoho, koho by se Covid a
s tím spojená opatření a omezení, nedotkla. Pro nás křesťany
bylo nové, že jsme se nesměli po řadu týdnů scházet a slavit
bohoslužby, nebo byly povoleny bohoslužby, ale bez zpěvu.
Při starostech s pandemií a sledování vývoje nákazy v
médiích mnohým uniklo, že rok 2020 byl také rokem několika
významných výročí. V listopadu jsme si připomněli 400 let od
bitvy na Bílé hoře, která významně poznamenala vývoj dalších
dějin naší země. Na listopad také připadá výročí 350 let od
úmrtí Jana Ámose Komenského (JAK). Právě JAK a jeho život
nám může být příkladem, že ani největší neštěstí a katastrofy,
které nás potkají, nemusí znamenat rezignaci na život a cestu
dále. JAK prošel tím nejtěžším, co může člověka potkat. Jako
mladý učitel a kazatel Jednoty bratrské ztratil manželku a
dvě děti při morové nákaze. Po bitvě na Bílé hoře musel jako
protestantský kazatel opustit město Fulnek a posléze i celou
zemi a odejít do emigrace. V polském Lešně, kde se usadil, přišel
za několik let při požáru o svůj další domov a svá rozpracovaná
díla. Znovu přišel o manželku. Putoval po Evropě, reformoval
školy a pracoval znovu na svých didaktických, filosofických a
teologických spisech. A usiloval o návrat domů, ale po uzavření
Vesfálského míru v roce 1648 ztratil definitivně i tuto naději.
Usadil se v Holandsku, kde dále pracoval na svých dílech,
zemřel 15. listopadu 1670 a je pohřben v Naardenu. Jeho
poslední dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských zůstalo
nedokončené. Komenského dílem se zabývají nejrůznější
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badatelé i v současnosti a mnohé jeho myšlenky jsou aktuální
i dnes. Nechme se i my inspirovat.
Komenský byl přesvědčen, že lidskost není docela
ztracena, a proto napsal dílo Obecná porada o nápravě věcí
lidských.
„Věci lidské nejsou docela v pořádku, ale nejsou docela
ztraceny.“ - je hlavní teze této knihy. „Blaho jedince není
dlouhodobě udržitelné bez blaha celku – koncentrace moci je
nebezpečná a neudržitelná.“
„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to
nemožné.“
„K čemu vzhlížíme, co pěstujeme, takoví jsme.“ To je jen
několik myšlenek z tohoto obsáhlého díla.
Podle JAK je třeba obnovit spojení s Bohem. Bůh nás získává
láskou. Nejde na to násilně, potřebuje souhlas člověka, aby
ho mohl opravit. Musí se zapojit srdce člověka. Náprava
věcí lidských není možná, pokud se nenapraví srdce lidské,
nepochopí, že sám nejsem nic, jen s Bohem mohu činit dobré
věci a myslet i na druhé. Tak nás zve Komenský přes propast
věků, abychom my, každý z nás i jako společenství, hledali,
co je v naší moci, co můžeme udělat, jak přispět k nápravě
věcí lidských i dnes a na tom místě, kde jsme. Podrobnosti lze
nalézt na stránkách projektu: www.komensky2020.cz
Adventem začal nový křesťanský rok. Chci věřit, že
se budeme moci sejít při vánočních bohoslužbách v kostele a
slavit společně a radostně narození Pána Ježíše Krista. S touto
radostnou zprávou, že Bůh na nás nezapomněl, ale poslal
svého Syna, aby nám ukázal, jak je Bůh dobrý a milující Otec
nás všech, chceme vstoupit do nového kalendářního roku.
Věříme, že nás bude provázet Boží požehnání. Přeji vám všem
požehnané vánoční svátky a hodně zdraví i Boží přítomnost a
lásku v novém roce.
BOHOSLUŽEBNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Vzhledem k současným proticovidovým opatřením,
nemůžeme v tuto chvíli s jistotou říct, kdy, v kolik a v jakém
počtu se budou moci konat sváteční shromáždění. Prosíme,
sledujte sborový web www.hodslavice.evangnet.cz a sborový
Facebook (zadejte ČCE Hodslavice, nebo Hodslavice – v
nabídce pak najdete náš evangelický sbor.
Děkujeme za pochopení.

Usnesení z 11. zasedání
Zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 19.11.2020
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/11/2020 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva
obce.
2/11/2020 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha,
DiS. předseda,
Ondřej Kudělka, DiS. a Martin Pospíšil - členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka,
www.hodslavice.cz

Mgr. Alenu Kulíškovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/11/2020
Kontrola usnesení předcházejícího
zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání
zastupitelstva obce.
4/11/2020 Usnesení rady obce č. 38 - 41
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 38 - 41.
5/11/2020 Informace k investičním akcím
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím.
6/11/2020 Plnění rozpočtu 1 - 10/2020
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
říjen 2020.
7/11/2020 Rozpočtové opatření č. 5
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5:
navýšení v příjmech
253 000,- Kč,
navýšení ve výdajích
3 266 000,- Kč,
financování 		
3 013 000,- Kč.
8/11/2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021
ZO
a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok
2021 - příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně
upraveného rozpočtu 2020, úhradu plné výše investičních a
neinvestičních výdajů ze smluv uzavřených v předcházejících
letech, neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škole a mateřské škole Františka Palackého Hodslavice do
schválení rozpočtu 2021 ve výši 300 000 Kč měsíčně. Čerpání
úvěru do výše 2 mil. Kč v případě vzniku platební neschopnosti
z důvodu neobdržení plánovaných daňových a dotačních
příjmů obce.
9/11/2020 Pověření rady schválením rozpočtového
opatření č. 6
ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření
č. 6 v neomezeném rozsahu.
10/11/2020 Poskytnutí kotlíkových půjček
ZO
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Daniele Turanské, ve
výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 7/2020,
b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Zdeňku Rýdelovi, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 8/2020,
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c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Michalu Kurowskému,
ve výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 9/2020,
d) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Růženě Holeňové, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 10/2020.
11/11/2020 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice a DSO –SOMPO – Závěrečný účet
za rok 2019
ZO
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka
Nový Jičín - Hostašovice za rok 2019 schválený bez výhrad
včetně souvisejících příloh,
b) bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019, vč. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 za rok 2019 v souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb.
12/11/2020 Převody majetku
ZO
a) schvaluje směnu pozemku parc. čís. 208/4 ostatní
plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Hodslavice za část pozemku
parc. č. 215 zahrada – díl označený písm. „c“ o výměře 5 m2
mezi Obcí Hodslavice a Ing. Z. B., bytem Bílovec, dle GP čís.
1006-112/2020 vyhotoveného Ing. Filipem Nippertem. Obec
Hodslavice hradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a
podáním návrhu na vklad. Tato směna je v obecním zájmu –
z důvodu zajištění přístupnosti k budově č.p. 213 v majetku
Obce Hodslavice,
b) schvaluje směnu pozemku parc. čís. 218 zast. pl. – díl
označený písm. „b“ o výměře 32 m2 za část pozemku parc.
čís. 217 zahrada – díl označený písm. „a“ o výměře 13 m2 mezi
Obcí Hodslavice a manžely Ing. I. a Ing. J. Š., bytem Hodslavice,
dle GP čís. 1006-112/2020 vyhotoveného Ing. Filipem
Nippertem. Manželé Š. uhradí pořízení geometrického plánu,
Obec Hodslavice hradí náklady spojené se sepsáním smlouvy
a podáním návrhu na vklad. Tato směna je v obecním zájmu
– z důvodu zajištění přístupnosti k budově č.p. 213 v majetku
Obce Hodslavice.

Usnesení ze 41. schůze
rady obce konané dne 10.11.2020
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) dodatek pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou
a.s., Nové Město, Praha 1 č. 5931411816 dle předlohy připojištění čističky odpadních vod a hřiště ZŠ,
c) pronájem a nájemní smlouvu na nebytové prostory
(místnost) v Hodslavicích čp. 78 s p. T. K., Hodslavice dle návrhu,
d) poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Záchranné
stanici a Domu přírody Poodří Bartošovice na provoz stanice v
roce 2021 a darovací smlouvu,
e) cenovou nabídku na podání žádosti o dotaci z Ministerstva
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pro místní rozvoj ČR a provedení výběrového řízení na akci
„Odstavné plochy u obecních budov obce Hodslavice“ od
firmy D.P.R. Management s.r.o. Horní Tošanovice.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) komisi pro územní rozvoj, plánování a investice
předložením možností podpory a příspěvku obce na stavby
vodovodních a kanalizačních přípojek, prodloužení vodovod.
řádů a na jinou likvidaci odpadních vod,
b) sociální a zdravotní komisi zjištěním potřebnosti občanů
v sociální oblasti v nouzovém stavu – nákupy, stravování,
výuka dětí, doprava k lékaři.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informace o možnostech změny odměňování
neuvolněných zastupitelů a předsedů výborů zastupitelstva
obce (radní zjistí do další schůze rady obce možná užívaná
pravidla v jiných obcích),
c) program 11. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 19.11.2020,
d) žádost o příspěvek Charitě Kopřivnice na sociální
automobil a pověřuje starostku dojednáním podmínek
příspěvku,
e) žádost Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o.p.s. o
finanční podporu na dofinancování poskytovaných sociálních
služeb a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
f ) návrh na rozšíření vánoční výzdoby obce do výše 50 000
Kč a pověřuje místostarostu realizací výzdoby.

Informace Palackého pamětní knihovny
Dana Sulovská, Dagmar Grussmannová

Knihovna v tomto roce bude naposledy otevřena ve čtvrtek
17. prosince 2020, a to ve zkrácené době od 16:00 do 18:00
hodin a na své čtenáře se bude těšit v roce 2021 v pondělí 4.
ledna.

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2021 Vás mohou i v této nelehké
době doma navštívit tři králové, kterým můžete přispět do
celostátní sbírky. Získané prostředky se využívají na podporu
stávajících sociálních projektů u nás i v zahraničí.
Další možností přispívat je na stránkách charity www.
trikralovasbirka.cz do online pokladničky, v období od 1. do
14. ledna 2021 v místním kostele při bohoslužbách a od 4.
ledna 2021 v úředních hodinách (Po, Stř) na Obecním úřadě
v Hodslavicích - pokladně. Předem Vám děkujeme za finanční
příspěvky a do nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví!
Charita Kopřivnice

Obec nadále nabízí pomoc s nákupem a
dodávkou léků pro rizikové skupiny.
Pavla Adamcová, starostka

Úřední hodiny
na OÚ v Hodslavicích
Poslední úřední den v letošním roce
na obecním úřadu
je v pondělí 21. prosince 2020.
První úřední den v roce 2021
je pondělí 4. ledna.

Omezení provozu pošty
Partner v Hodslavicích
Upozorňujeme občany, že ve dnech
28. - 30.12.2020 bude pošta Partner v
Hodslavicích uzavřena. Otevřeno bude
až ve čtvrtek 31.12.2020 v době od
8:00 do 12:00 hodin.
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V současné situaci nabízí OÚ Hodslavice všem spoluobčanům
z rizikových skupin (seniorům, lidem s oslabenou imunitou,
nemocným), kteří už jsou nebo chtějí zůstat dobrovolně
izolováni v domácí karanténě, zajištění donášky základních
potravin, léků, roušek a dezinfekčních prostředků do
domu. Pro sjednání služby volejte na tel. 556 750 237 v
úředních hodinách, na tel. 728 282 494 mimo úřední hodiny.
Prosím všechny občany, aby osobní zodpovědností pomohli
ochránit tyto rizikové skupiny a rizikovým příbuzným a
známým, či sousedům osobně (bezkontaktně) pomohli,
případně je informovali o nabídce OÚ nebo informovali na
výše uvedeném telefonu pracovnice OÚ o těchto občanech.
Prosím, mysleme pozitivně, pomozme, kde to jde, nenechme
si vzít svobodu racionálního myšlení a věřme jen odborníkům.
Nepropadejme hysterii a panice, neboť negativní emoce,
strach a stres oslabují naši imunitu. Stávající virová epidemie
odezní a budeme zase o něco odolnější a snad i pokornější.
Předem Vám všem děkuji za pomoc a projevenou vzájemnost a
přeji veselou mysl a pevné zdraví.

Důležité upozornění na svoz komunálního
odpadu v období vánočních svátků
Svoz komunálního odpadu se ze čtvrtku
24.12.2020 přesouvá
na středu 23.12.2020!!!
Další svoz vychází na čtvrtek
7. ledna 2021 – lichý týden.
www.hodslavice.cz

Uzavření sběrného dvora
OÚ

Vážení spoluobčané, ve dnech 30.12.2020 (středa) a 2.1.2021
(sobota) bude sběrný dvůr uzavřen!!!
Děkujeme za pochopení.

Výzva k neparkování vozidel
na místních uličkách
OÚ

Vážení spoluobčané, za účelem hladkého průběhu zimní
údržby Vás žádáme, abyste svá vozidla a jiné dopravní
prostředky neparkovali na místních komunikacích a
chodnících, popř. v jejich těsné blízkosti. V opačném případě
nebude provedena zimní údržba.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Platba vodné a stočné

I. Budování domovních přípojek
PLATÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou
sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění.
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem
kanalizace v obci.
2. Před každým napojením domovní splaškové kanalizační
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem)
musí být Vámi přizván zástupce správce kanalizace (viz
kontakt níže) za účelem pořízení fotodokumentace celé
přípojky včetně napojení na kanalizační sběrač obce a dům.
Zástupce správce při napojení zároveň sepíše protokol o
napojení, kam opíše stav vodoměru (jako podklad k novému
účtování vodného a stočného).
!!! V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly,
vlastník bude muset celou přípojku na vlastní náklady
odkrýt ke kontrole !!!
Upozorňujeme občany, aby si kalkulaci prací a
předběžnou cenu sjednávali předem.

OÚ

Odběratelé, kteří se napojili na kanalizaci, již obdrželi faktury
s vyúčtováním vody. Konečný stav na faktuře je z protokolu
a bude počátečním stavem příští faktury na vodné a stočné.
Tyto faktury nebudou hrazeny SIPEM. Zaplaťte je bankovním
převodem nebo v úředních hodinách na pokladně. Další
vyúčtování obdržíte až za rok. Doporučujeme Vám navýšit
zálohy. Zálohy na vodné a stočné placené trvalým příkazem
si navýšíte sami. O zvýšení zálohy placené SIPEM požádejte na
OÚ ekonom@hodslavice.cz nebo na 556 750 237 p. Pavlátovou.
Odběratelé vody, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, budou
mít vyúčtování vodného k 31.12.2020 obvyklým způsobem.

Upozornění
na konec nájmu hrobových míst
OÚ

K 31.12.2020 končí nájemcům Smlouva o nájmu hrobového
místa.
Žádáme nájemce hrobového místa, aby se telefonicky
domluvili na čísle 556 750 237 na prodloužení smlouvy k
prodloužení nájmu (k podepsání nové smlouvy a k uhrazení
nájmu).
Během měsíce ledna budete vyzvání a objednání na přesný
den a hodinu.
Bez telefonického objednání nebudete přijati.
Imobilním občanům bude po domluvě s p. Davidovou nová
smlouva doručena domů včetně dokladu o zaplacení (úhrada
za nájem proběhne při podpisu smlouvy popř. na účet).

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

II. Vyčerpání splaškové vody ze stávajících septiků a
jímek
Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze
stávajících septiků a jímek se nesmí přečerpávat do nové
splaškové kanalizace! Proto si po vyčerpání vyžádejte
a uschovejte doklad pro případnou kontrolu. Vyčerpání
splašků může provádět jen firma s oprávněním (dle zákona).
III. Zakoupení materiálu k provedení kanalizačních
přípojek za výhodné ceny.
Dle rozpisu materiálu v technické zprávě objednáte na OÚ
(tel. 556 750 237, obec@hodslavice.cz) požadovaný materiál
(tabulka s rozměry a cenou viz. níže). Materiál zaplatíte na
účet obce nebo na pokladně a na základě vystaveného
dodacího listu si materiál vyzvednete ve sběrném dvoře v
jeho otevírací době.
Cena za
1ks s DPH

Položka

Specifikace zboží – SN 4

1.

koleno PVC K 30 st. DN150

55 Kč

2.

trubka PVC KG DN150, délka 1 m

95 Kč

3.

trubka PVC KG DN150, délka 2 m

175 Kč

4.

trubka PVC KG DN150, délka 3 m

255 Kč

5.
trubka PVC KG DN150, délka 5 m
420 Kč
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou
spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte
mailem: kanalizace@hodslavice.cz,
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.

OÚ

Dne 1. září byl zahájen zkušební provoz čistírny odpadních
vod a je možné se začít připojovat na obecní kanalizaci. Před
tím je třeba podepsat novou smlouvu o dodávce pitné vody a
o odvádění odpadních vod, s kterou dostanete i dokumentaci
k realizaci Vaší přípojky.
V současné době je napojeno přes 160 domácností, další
se chystají napojit v následujících dnech a několik dalších na
připojení začalo pracovat.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2020
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bratrance Jana z Kravař. Taktéž mohl Jan toto panství získat za
pomocí síly, neboť v době husitských válek by to nebylo nic
neobvyklého. Po Janově smrti připadl jeho majetek 12. ledna
1437 jeho synům Vilémovi a Bočkovi. Oba bratři byli příslušníci
husitské posádky sídlící v Odrách.
Vilém Puklice z Pozořic

Listopad v MŠ
Paní učitelky ze třídy Motýlků

Nynější nelehká doba díky pandemii koronaviru se bohužel
odrazila i na životě dětí MŠ. Akce, které byly pro děti dopředu
naplánované, musely být zrušeny. To se týká například i
vánočních besídek, na které se vždy těšily jak děti, tak rodiče,
prarodiče i ostatní členové rodin. I přesto děti umí plno
básniček, písniček, tanečků. Rovněž Mikuláš s čertem nás
letos bohužel nenavštíví. Ale děti nemusí být smutné, protože
Mikuláš a čert jim určitě přinese nadílku, i když v netradiční
podobě.
I v této komplikované době se snažíme dětem nabízet co
nejvíce aktivit, her, pohybu. Pokud počasí dovolí, trávíme s
dětma co nejvíce času venku, ať už na zahradě, na vycházkách
po uličkách vesnice, do polí. Děti ze třídy Koťátek jako každý
rok donesly zvířátkům do lesa plody – kaštany, žaludy, které
nasbíraly při dopoledních vycházkách. V době, kdy byla
MŠ uzavřena kvůli karanténě, prováděly paní učitelky pro
předškolní děti distanční výuku.
Doufáme, že příští měsíce budou pozitivnější a zrušené akce
se uskuteční.

Hodslavice a Rohlina
v rukou rodu Pukliců z Pozořic,
aneb loupeživé výpravy nejen po kraji.
Ondřej Kudělka, DiS.

V minulém vydání zpravodaje jsme se dozvěděli, že
Hodslavice a Rohlina zprvu náležely Pánům z Kravař. Po smrti
Jana VI. z Kravař byl majetek rozprodán jeho bratrancem
Ctiborem z Cimburka a k majetku se dostal rod Pulkiců z
Pozořic.
Jan Puklice z Pozořic
Byl to právě Jan, který v roce 1434 panství Štramberské
včetně Hodslavic a Rohliny získal do svého držení. Teorie o jeho
získání se poněkud liší a já nechám na Vás, která možnost se
Vám více zamlouvá. Může to být ta, že Jan toto panství koupil
právě od Ctibora z Cimburka, který umořoval dluhy svého
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Topoľčianský hrad
Zdroj: www.hrady-zamky.sk

Vilém byl znám jako bývalý husitský hejtman, který sídlil v
Odrách. Po husitských válkách Vilém, stejně jako jeho syn
Burian, vedl loupeživý způsob života. Roku 1438 si Hodslavice,
Rohlina i ostatní obce mnoho zlého zažily, neboť zde vpadlo
polské vojsko, které zpustošilo celý kraj.
O loupeživém způsobu Viléma a Buriana svědčí i fakt,
že při svých loupeživých výpravách se společně s Janem
z Messenperku roku 1439zmocnili měst Uherský Brod a
Přerov. Dále také dobyli slovenský Topoľčianský hrad. Vilém
s Burianem společně se svými kumpány Žichem, Václavem
Bělíkem z Kornic na Lednici a jeho dvěma syny Mikulášem
a Hanušem z Liptyně se stali postrachem v okolí hradu
Šaumburku u Kelče. Ze svéhoŠtramberského hradu se stalo
lupičské hnízdo, ze kterého ohrožovali a zatýkali kupce i
pocestné, kteří měli namířeno do Wroclawi, Těšína a části Uher.
Tyto pak věznili na hradě a za jejich propuštění žádali vysoké
výkupné. Je tedy otázkou, zda se tyto výpravy dotkly obyvatel
Hodslavic a Rohliny. V roce 1440 společně s bratrem Bočkem
podepisují zemský mír a Vilém také dostává částku 1200
grošů od panských stavů z Přerova, ovšem tohoto bohatství si
zřejmě moc neužil, neboť v následujícím roce umírá a panství
Štramberské přebírá jeho bratr Boček z Pozořic a na Drahotuši.
Boček z Pozořic a na Drahotuši
Boček se po smrti svého bratra stal dalším pánem
Štramberského panství i obcí Hodslavice a Rohlina. Boček se
velmi aktivně účastnil válečných aktivit v období husitských
válek a stal se také vrchním velitelem posádky v Odrách.
Roku 1437 se pravděpodobně za pomoci síly zmocnil hradu
Drahotuše v Oderských vrších, který se na dlouhou dobu stal
jeho sídlem, ze kterého pořádal loupeživé výpravy po okolí.
Roku 1440 společně s bratrem Vilémem byl u podepsání
zemského míru, a také po jeho smrti v roce 1441 přebírá
panství Štramberské. Stejně jako jeho bratr a synovec byl
i Boček postrachem zdejšího okolí. Boček byl znám svým
rabováním majetku poddaných, ale taktéž samotné šlechty.
Vybíral rovněž bez jakéhokoli zákonného důvodu „desátky“ a
jiné platy z obsazených osad. Byl znám také tím, že si rád na
dobré slovo půjčoval zboží a majetek, které poté nevracel. Tato
www.hodslavice.cz

činnost mu zabezpečovala jeho životní standard a sloužila i k
úhradě jeho poloprofesionálního vojska.
Právě přes svůj vojenský a loupeživý život dává do správy
svůj majetek a od roku 1446 jej spravují postupně Václav Rus
z Doloplaz a po jeho smrti jeho bratr Jan. V roce 1460 se opět
správy ujímá Boček, který je zde i se svou chotí Machnou. V
roce 1464 dává Boček Štramberské panství svému synovci
Burianovi. Boček se údajně účastnil tažení roku 1466, které
mělo za úkol přepadnout polský klášter v Częstochowě. Klášter
vypálení unikl, neboť vyplatil útočníkům velký finanční obnos.
Důvod, proč se Boček tohoto tažení účastnil je pravděpodobně
ten, že nedostal zaplacen žold od polského krále Kazimíra IV.

Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas.
V tomto období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou
sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený s
rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou
obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v
tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít.
Nejohroženějšími se stávají naši senioři.

Burian Puklice z Pozořic
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu
chtějí obdarovat své blízké a často vyrážejí do nákupních
center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě
uložených v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném
množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů,
stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu
dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků
a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po
kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že
byli okradeni.

Pražský groš
Zdroj: www.wikipedia.cz

Burian se panství Štramberského společně s Hodslavicemi
a Rohlinou ujímá roku 1464 a spolu se svým kumpánem
Žichem z Kelče se stávali postrachem. Zajali pocestné, kupce,
i významné osoby. Roku 1465 organizoval odboj ve Slezsku
proti králi Jiřímu z Poděbrad. Důkazem o tomto počínání je
stížnost knížat Konráda Olešnického a Přemka Těšínského, kteří
ji adresovali přímo králi Jiřímu z Poděbrad. V této stížnosti ze
dne 20. června 1466 stálo, že Burian a Žich společně se svými
pacholky zajali jejich hejtmana Křístka Zementického, kterého
věznili na Štramberku. Cena za jeho propuštění byla 1000 grošů.
Burian ovšem v následujících letech 1466 – 1467, nejspíše z
obav ze svých předchozích činů, se dobrovolně poddal v léno
králi Jiřímu z Poděbrad a v jeho jménu společně s Ctiborem
Tovačovským z Cimburka se účastnil vítězné výpravy proti
jeho nepřátelům ve Slezsku. Burian měl neklidnou povahu a
při výpravě v Polsku nechal vyplenit město a Czenstochowský
Klášter. Roku 1471 prodává Štrambersképanství společně
s Hodslavicemi a Rohlinou Jindřichovi Černohorskému z
Boskovic. Roku 1476 Burian umírá zcela opuštěný a bezdětný.
Jako zajímavost je třeba uvést, že za dob, kdy rod Pukliců měl
v držení hrad Štramberk, vznikla v jeskyni na kopci Kotouči
penězokazecká dílna.Ta byla ve spěchu opuštěná, když došlo k
jejímu prozrazení. V této době bylo penězokazectví nejtěžším
zločinem. Penězokazcům hrozilo např: vypíchnutí očí, vypálení
cejchu, useknutí ruky, která byla následně přibita na dveře či
uvaření zaživa v oleji apod.
Zda někdo z Hodslavic či Rohliny byl penězokazcem, nebo
zda se tady nalézala penězokazecká dílna to již nevíme. V
dalším vydání zpravodaje se opět podíváme na osudy naší
obce.
Zdroje:
Palackého rodná obec – František Hanzelka
www.hrady.cz, www.wikipedia.cz,
www.e-stredovek.czwww.husitství.cz
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Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze
odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje
v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň
tímto způsobem mohou komunikovat se svými blízkými. Není
nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných
obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na
internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár
kliky si nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla
domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se
nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme
přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem
daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané
zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem
nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na
daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte
také na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů
nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám do budoucna
mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k
uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob,
před Vánoci jsme všichni trochu více naladěni na vlnu
pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv
třeba i osoba prokazující se danou společností, která např.
sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny
kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu.
Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu
došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte,
aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od
nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik
peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz
jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze
Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“
policie Moravskoslezského kraje poutavým způsobem
vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem.
Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém období
distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé
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spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly
preventivní besedy s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží
zrak a pro ty byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila
didaktickou hru nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může
dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou
hrací desku, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla.
Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí,
kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu
kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v online prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra
je určena k distribuci vybraným subjektům jako jsou základní
školy, kluby seniorů, zařízení pro seniory, knihovny obcí s
rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat
prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry
bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti
připraveny k dispozici také drobnosti v podobě křížovek či
zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor
nprap. Marika Jeličová, vrchní inspektor
oddělení prevence Moravskoslezského kraj

„Kterak se obětí nestáti…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou
hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název napovídá,
cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu.
Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře
Moravskoslezského kraje.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími
komponenty jsou oboustranná hrací deska, hrací kostky,
figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky
soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního bezpečí v kritických
situacích doma i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních
úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení
majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování právního
vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější
představu lze doplnit text jedné z herních karet: „Před
vstupem na přechod pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo,
pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ
o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu,
stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných v online
prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou
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kybernetické bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou
či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí
související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání
internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních
karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho
informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě
políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí.
Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační komunikaci.
Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské
policie, jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry
„Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na
policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen
policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou
hru v moravskoslezských školách, hejtmanem určených
k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků,
záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru
užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol.
Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v
době zlepšení epidemie také dříve narození v klubech či
zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou moci
zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí
nestáti“ bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou
působností v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví
zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení
pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které
mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás mohou
kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz.
Distribuce her bude zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k
prezentaci hry ve videospotu (https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
(Pavel Knápek)

Od soboty 5. prosince 2020 do středy
23. prosince 2020 (včetně) 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
www.hodslavice.cz
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www.hodslavice.cz

PROFESNÍ
PORADENSTVÍ

www.moje-misto.cz

Využijte naše bezplatné
poradenské služby.

NA PRACOVNÍ
POHOVOR

SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum 60²65²70²75²85²93²
tito naši spoluobčané :
² Milan Plešek, Jana Čípová ² Jan David
²Anna Bartušková ² Ladislav Číp ² Marie Kramolišová
² Vlasta Sváčková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci říjnu se narodili Eliáš Váhala a Eliška Brtnická.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

Milé jubilantky, milí jubilanti 60+…
Protože jsme se letos nemohli sejít na tradičním Setkání
jubilantů a společně se poveselit, dovolte mi, abych
Vám za naši Obec alespoň touto formou popřála do
dalších let dobré zdraví, spokojenost a pohodu v rodině,
radost z každého nového dne, vyrovnanost a svěží mysl.
Věřím, že se setkáme v příštím roce a napravíme, co
jsme zameškali. Prožijte zbytek roku a vánoční svátky v
poklidu a zdraví a na silvestr si s Vámi na dálku přiťuknu
na Vaše jubileum a na to příští setkání .

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s panem
Janem Pleškem, panem Ing. Petrem Mičkou, paní
Jarmilou Kudělkovou, panem Vladimírem Merendou a
paní Marií Bartoňovou.

Srdečně Pavla Adamcová, starostka

Ze života obce

Rozsvícení vánočního stromečku v Hodslavicích 27.11.2020

Rozsvícení vánočního stromečku v Hodslavicích 27.11.2020

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Náklad 550 výtisků. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556
750 010, e-mail : zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145. Uzávěrka 25. den v měsíci.

