„Já okolnosti naše považuji vždy jako bouři, která jednou dobouřiti musí, ačkoli nyní zdá se býti nekonečná.“
František Palacký v dopise F.L. Riegrovi z Nice, dne 21.3. 1853
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ZPRAVODAJ

TAJUPLNÝ DAR
Mgr. Lubomír Červenka, farář ČCE

Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední poutník a velká
hvězda pohasla. Panna Maria si láskyplně prohlížela spícího
Ježíška.
Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. Spíš to
vypadalo, jako by do nich foukl vítr. Ale na prahu se objevila
stará žena oblečená do roztrhaných šatů. Maria sebou trhla,
jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek dál klidně spal. Oslík s
volkem přežvykovali seno z hromádky před sebou a nepoctili
příchozí jediným pohledem.
Maria ji sledovala. Každý její krok jako by trval celou věčnost.
Stařena se pomalu přiblížila k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel
oči a k Mariině údivu se v jeho pohledu i očích stařeny blýskl
stejný plamínek naděje.
Stařena se sklonila. Maria údivem zapomněla dýchat. Stařena
lovila rukou v roztrhaných šatech. Ta chvíle trvala snad celé
století. Maria si ji znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá
našla, co hledala. Vytáhla ruku ze záhybů oděvu, ale ta věc byla
tak malá, že ji schovala v dlani. Podala ji Ježíškovi. Už tu byli
pastýři i tři králové. Co by jen mohla přinést ona? Maria ovšem
nad jesličkami viděla jen shrbená záda.

Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla nesmírná tíha,
která ji stahovala k zemi. Napřímila ramena, zvedla hlavu a
najednou byla tak vysoká, že se hlavou téměř dotýkala stropu
chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí, vlasy znovu
zčernaly a získaly hedvábný lesk. Když opět zmizela v temné
noci, Maria se konečně mohla podívat, jaký dar to vlastně
přinesla.
Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena byla Eva,
první žena, matka všech lidí, která odevzdala Spasiteli ovoce
prvního hříchu. Protože s Ježíšem se všechno zrodilo znovu a
mohlo začít znovu s čistým štítem.
Vážení spoluobčané, s čistým štítem můžeme začít i my! Je
to dar nesmírné ceny. Važme si ho. Boží Syn, Ježíš, přišel do
tohoto světa. Přišel proto, aby svým způsobem života zjevil
Boží lásku. Tu lásku, na kterou my tak často, z různých důvodů,
zapomínáme. Přišel proto, aby z nás sňal břemeno hříchů, které
nás tíží. A nejenom hříchů, ale také obav a strachů, nejistot a
bolestí. Přišel proto, aby dal našemu životu jiný obsah, jiný
směr.
Každý z nás, něco z tohoto zažíváme. Nejsme ani vůči

pokušení, ani vůči nejistotě, která se tu a tam vkrádá do našich
životů, imunní. Ježíš se však narodil pro to, aby daroval světu, a
to znamená i Tobě, nový život, novou naději.
Můžeme si vybrat: žít postaru, jakoby Vánoc a Božího Syna
– Spasitele světa vůbec nebylo, anebo můžeme přijít také my
k Ježíši a předat mu to, co nás tíží, všelijak svazuje a brání v
pokojném životě. Tu volbu má každý z nás, já i Ty. Díky za ni.
Shromáždění evangelického sboru v Hodslavicích
5. prosince
9.30
vánoční besídka Straník
12. prosince
9.30
vánoční besídka Mořkov
19. prosince
9.30
vánoční besídka Hodslavice
24. prosince
16.00 štědrovečerní bohoslužby 		
			
Hodslavice
25. prosince
bohoslužby: 8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice;
			
10.45 Straník
Všechny s vysluhováním Večeře Páně, a připojením se k
celocírkevní sbírce na podporu studentů bohosloví a ve
vikariátu.
26. prosince
zimní venkovní bohoslužby
Bližší informace budou zveřejněny později! Viz sborový web
a facebook.
31. prosince
16.00 silvestrovské bohoslužby s 		
		
ohlédnutím za rokem 2021 - Hodslavice
2. ledna
bohoslužby: 8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice;
			
10.45 Straník
Všechny s vysluhováním Večeře Páně.
Bohoslužby se budou konat v závislosti na aktuální
protiepidemické situaci a za dodržování hygienických opatření
(respirátory, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, rozestupy).

Druhé „corona Vánoce“
P. Dr. Jarosław Marek Fołta, farář ŘMK

Drazí spoluobčané,
v letošním roce budeme prožívat už druhé „coronaVánoce“.
Pandemie coronaviru poznamenala fungování celého světa,
také i život každého z nás. Chceme-li toto vánoční období
prožít plodně a pokojně, se svými blízkými se zamysleme,
čemu dáme přednost a co pro to chceme udělat.
Využijme už po druhé této mimořádné příležitosti, kdy
můžeme být během Vánoc více spolu a budovat krásné
rodinné vztahy. Říká se, že něco zlé je vždy pro něco dobré.
Coronavirus jistě také k něčemu dobrému přispěje.
Všichni máme díky tomu příležitost učit se větší trpělivosti,
ohleduplnosti, pozornosti ke svým bližním a k nezištné pomoci
jeden druhému. V této době stále více můžeme objevovat,
že člověk není jen bytost, která se zajímá pouze o materiální
hodnoty, ale že potřebuje také občas zpomalit, zastavit,
rozhlédnout se kolem sebe a ocenit dar života.
Přeji všem občanům Hodslavic požehnaný advent a vánoční
svátky.

Usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 16.11.2021
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/15/2021 Schválení programu ZO
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a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva
obce.
2/15/2021 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Socha,
DiS. – předseda, Tomáš Kohout, Martin Pospíšil - členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka,
Lubomíra Adama,
c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou.
3/15/2021
Kontrola usnesení předcházejícího
zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání
zastupitelstva obce.
4/15/2021 Usnesení rady obce č. 58-62 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 58 - 62.
5/15/2021 Informace k investičním akcím ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „MEET
PROSTOR“ – hřiště pro mládež z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku,
c) bere na vědomí prezentaci grafického manuálu obce od
Ing. Vojtěcha Hasalíka a schvaluje realizaci projektu a zařazení
do rozpočtu obce na rok 2022.
6/15/2021 Participativní rozpočet na r. 2022 ZO
a) schvaluje zapojení participativního rozpočtu do
rozpočtu obce na rok 2022, pověřuje radu obce stanovením
Zásad participativního rozpočtu obce Hodslavice na rok 2022,
návrhu stanovení částky celkové alokace a limitu pro jeden
projekt.
7/15/2021 Obecně závazná vyhláška obce Hodslavice č.
1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ZO
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hodslavice
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
8/15/2021 Plnění rozpočtu 1 - 10/2021 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
říjen 2021.
9/15/2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024,
rozpočtové opatření č. 6 ZO
a) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 6:
snížení v příjmech
1 593 000,- Kč,
snížení ve výdajích
1 019 000,- Kč,
financování		
74 000,- Kč.
10/15/2021 Rozpočtové provizorium na rok 2022 ZO
a) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok
2022 - příjmy dle skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně
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upraveného rozpočtu 2021, 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 2022 ve výši 300 000 Kč měsíčně.
11/15/2021 Pověření rady obce schválením rozpočtového
opatření č. 7 ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření
č. 7 v neomezeném rozsahu a úpravou smluvního závazku o
poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Fr. Palackého
Hodslavice, p. o.
12/15/2021 Poskytnutí kotlíkových půjček a dodatky
smluv ZO
a) schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí
návratné finanční výpomoci (dále NFV) č.1/2020 až 10/2020
dle Programu pro poskytování NFV.
13/15/2021 Spolufinancování kotlíkových dotací ve 4.
výzvě ZO
a) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje
na spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ realizovaného v rámci
operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, dále jen
„Projekt“,
b) schvaluje spolufinancování nových kotlíkových dotací
v rámci připravované 4. výzvy z rozpočtu obce, a to částkou
7 500 Kč na každou úspěšnou žádost, podanou vlastníky
rodinného domu v obci, celkově však maximálně 300 000 Kč,
c) schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Hodslavice“ pro „Projekt“ v předloženém znění.
14/15/2021 Vstup do SMS, ukončení členství v SMO ČR
ZO
a) schvaluje přistoupení Obce Hodslavice do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky ke
dni 1.1.2022 a
b) ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a
její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od
jednání zastupitelstva obce,
c) schvaluje ukončení členství Obce Hodslavice v Svazu
měst a obcí ČR ke dni 31.12.2021.
15/15/2021 Převody majetku ZO
a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1267/1 v
k. ú. Hodslavice.

Usnesení z 62. schůze rady
obce konané dne
3.11.2021 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,
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b) úpravu parkovacích ploch u mateřské školy firmou Jan
Kudělka, zemní a výkopové práce, Valašské Meziříčí-Bynina
206,
c) opravu místní komunikace u domu čp. 424, firmou Jan
Kudělka, zemní a výkopové práce, Valašské Meziříčí-Bynina
206,
d) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 161
firmě MUDr. Radek Ševela s.r.o., Nový Jičín, Dolní brána 689/39
a nájemní smlouvu dle návrhu,
e) pronájem části pozemků parc. č. 1634 a 1635 v k.ú.
Hodslavice firmě Tlapnet s.r.o., Praha 9 – Hrdlořezy za účelem
provozování technologie pro provoz internetového vysílače a
nájemní smlouvu dle návrhu,
f ) Smlouvu
o
bezúplatném
převodu
majetku
České republice Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh na Obec Hodslavice
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice - majetek
dle přílohy č.1 smlouvy (radiostanice aj.),
g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022022 – výstavba
zařízení distribuční soustavy na obecním pozemku p. č. 1566/1
k. ú. Hodslavice s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
h) podání žádosti o dotaci z programu Moravskoslezského
kraje „Zdravé stárnutí“ se spoluúčastí Obce Hodslavice ve výši
49 000 Kč,
i) Smlouvu o spolupráci s NOVÉ ČESKO, nadační fond,
Praha 6 na poskytnutí protidrogového programu REVOLUTION
TRAIN žákům ZŠ dle návrhu,
j) partnerství na projektu Na kole dětem 2022, převzetí
záštity, finanční podporu, povolení užívání znaku obce a
spolupráci při organizaci akce podporující onkologicky
nemocné děti,
k) ukončení žádosti o dotaci na akci „Sociální bydlení v
Hodslavicích“ z programu IROP IČ 117D03D000699.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) žádost p. K. N., Hodslavice o prodej pozemku a čističky
odpadních vod (ČOV) u mateřské školy a doporučuje
zastupitelstvu obce vypsat záměr prodeje části pozemku par.č.
1263/1 v k.ú. Hodslavice a objektu ČOV,
b) zprávu Lesů ČR, Ostrava ke spolufinancování akce
„Zrzávka v Hodslavicích I.“ a navrhuje zastupitelstvu obce
začlenit do rozpočtu obce 2022 částku 90 000 Kč bez DPH na
změnu projektové dokumentace akce,
c) plnění úkolů předcházejících rad obce,
d) Obecně závaznou vyhlášku obce Hodslavice č. 1/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a předkládá ji zastupitelstvu obce ke schválení,
e) návrh Veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Jičín na
přestupkové řízení a změnu příspěvku ze 2 000 Kč na 2 500 Kč
za každý oznámený přestupek k projednání,
f ) program 15. zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 16.11.2021,
g) žádost p. L. F., Hodslavice o parkovací místo na obecním
pozemku p. č. 1372 (obecní komunikaci) a požaduje
dopřesnění žádosti žadatelky na další schůzi rady obce,
h) údržbu veřejného prostranství, místních uliček a
přilehlých soukromých pozemků a doporučuje vyzvat
vlastníky k údržbě zeleně zasahující do místních komunikací a
chodníků a následnou údržbu (ořez) neupravené zeleně Obcí
Hodslavice.
www.hodslavice.cz

Usnesení z 63. schůze rady
obce konané dne
23.11.2021 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) změnu projektu rekonstrukce Revitalizace objektu
Společenský dům Hodslavice č. 4 „Energetické úspory,
stavební úpravy Společenského domu Hodslavice čp. 4“ dle
návrhu architektonického studia OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.,
Praha 4 - Nusle,
c) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu na zhotovení „Projekční práce Stezka pro chodce a
cyklisty Hodslavice – Mořkov Nové Domky“ dle návrhu,
d) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou ARRO, spol. s r.o.
Hranice dle návrhu,
e) zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného
domu na parc. č. 17877/90, 1787/89 v k. ú. Hodslavice a na
pozemku p. č. 392/4 a 1238/2 v k. ú. Mořkov dle podmínek
stanovených správcem skupinového vodovodu,
f ) vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku
dle návrhu.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) rozsah prací v rámci tvorby grafické identity obce,
specifikovala rozsah zakázky a vyzvala Vojtěcha Hasalíka k
dodání cenové nabídky a časového harmonogramu v lednu
2022,
c) žádost Andělé stromu života p. s. Nový Jičín, Mobilní
hospic Strom života o finanční dar pro mobilní hospic na rok
2022 a zařazuje ji do seznamu žadatelů.

Dovolená lékařů
OÚ

MUDr. Radek Ševela
Od pondělí 20.12. do středy 22.12.2021 (včetně) bude mít
MUDr. Radek Ševela dovolenou.
Zástup: MUDr. Olga Váhalová ve svých ordinačních hodinách
– pouze akutní případy.
Ve čtvrtek 23.12.2021 v Hodslavicích od 7 do 9 hodin (běžný
ordinační den).
V pondělí 27.12.2021 MUDr. Ševela ordinuje pouze v Novém
Jičíně od 8 do 10 hodin - akutní případy.
Od úterý 28.12. do pátku 31.12.2021 pan doktor ordinuje v
Hodslavicích od 7 do 10 hodin - pouze akutní případy.
MUDr. Olga Váhalová
Od 27.12. do 31.12.2021 (pondělí až pátek) bude mít MUDr.
Olga Váhalová na dětském středisku dovolenou. Akutní
případy ošetří MUDr. Radek Ševela ve své ordinaci.
MUDr. Jan Moštěk
Ve dnech 23.12.2021 až 31.12.2021 bude mít zubní lékař
MUDr. Jan Moštěk dovolenou.

Informace ke svozu
komunálního odpadu
OÚ

Vážení spoluobčané,
v měsíci prosinci budou svozy komunálního odpadu
probíhat dle aktuálního harmonogramu beze změn tzn:
16.12., 30.12. 2021. Následně budou navazovat pravidelné 14ti
denní intervaly, vždy v sudém týdnu. První svoz komunálního
odpadu v roce 2022 bude 13.1.2022.

Uzavření sběrného dvora
OÚ

Úřední hodiny na OÚ v Hodslavicích
OÚ

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je v
pondělí 20. prosince 2021.
První úřední den v roce 2022 je pondělí 3. ledna.

Informace Palackého pamětní knihovny
Dana Sulovská, Dagmar Brnčalová

Knihovna v tomto roce bude naposledy otevřena ve čtvrtek
16. prosince 2021, a to ve zkrácené době od 16:00 do 18:00
hodin a na své čtenáře se bude těšit v roce 2022 v pondělí 3.
ledna.

Ježíškova pošta
OÚ

Vážení spoluobčané, milé děti ,
ti z Vás, kteří ještě nenavštívili Ježíškovu poštu (viz foto na
poslední straně), která byla zpřístupněna při rozsvěcování
vánočního stromečku a je umístěna v průčelí dřevěného
kostelíku sv. Ondřeje, mají možnost tak učinit během celého
adventu.
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Vážení spoluobčané, ve dne 25.12.2021 (sobota) bude sběrný
dvůr uzavřen!!!
V novém roce zůstává zachováno otevření sběrného dvora v
liché týdny, tzn. že otevřen bude již ve středu 5.1. a v sobotu
8.1.2022.

Pozor změna výše poplatku
za komunální odpad
OÚ

Od 1.1.2022 bude poplatek za komunální odpad ve výši
Kč 680,--/osobu.
V rodině s více než 2 nezaopatřenými dětmi bude poplatek
ve výši Kč 580,--/osobu.
Poplatek je splatný jednorázově k 31.3. nebo ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného
kalendářního roku. Poplatky za odvoz komunálního odpadu
pro rok 2022 z důvodu uzávěrkových prací a fakturace vody
budeme vybírat nejdříve od pondělí 14.2.2022. V lednovém
zpravodaji a na webové stránce obce bude zveřejněno, jakým
způsobem lze zaplatit.

strana 4

Galerijní a úsměv Františka Palackého
Ing. Lenka Šíchová

Milí Hoclavjané,
až půjdete ve vánočním čase na procházku, vydejte se i k
cihlové zdi u katolického kostela.

A nezapomeňte s sebou vzít i děti a babičky + dědečky. Právě
pro více zábavy spolu venku napříč generacemi vznikne na
Vánoce v Hodslavicích open-air galerie, nazvaná Galerijní.
První vernisáž je věnována pamětníkům a historickým
fotografiím ze života Hodslavic.
Některé jsou staré i více než 130 let. Najdete tam i krásnou
budovu zaniklé Sokolovny nebo učitele z roku 1898. Babičky
a dědečkové mohou zavzpomínat a vyprávět vnoučatům
příběhy ze svého mládí. A vnoučata zase mohou ukázat
prarodičům, co dokáže moderní technologie.
Vernisáž je totiž propojená s rozšířenou realitou, kterou
můžete vidět jen ve svých mobilních zařízeních.
Černobílým historickým fotografiím vdechnete život a
barvy. Propojili jsme je s barevným světem slavných obrazů
Vincenta Van Gogha a do každé vložili malý animovaný příběh
z dávných časů.
Najdete tam i úsměv Františka Palackého :- )
Jak na to - se dozvíte přímo na Galerijní u prvního
informačního panelu, je to velmi jednoduché.
Aplikaci Galerijní a rozšířenou realitu na míru pro Hodslavice
vypracoval na podkladě mého kreativního konceptu 15-ti letý
kluk tvořící pod jménem Krychlič.
Pro nápad použít staré fotografie mě inspiroval Ondřej
Kudělka a jeho iniciativa Hodslavice srdcem.
Děkuji všem lidem, kteří mi pomáhali shánět historické
fotografie, nejvíce paní Turkové (Zahradníkové), lidem z úřadu
Hodslavice a Muzeu Valašsko.
Děkuji také panu faráři Foltovi za to, že nám povolil zeď pro
Galerijní využít.
A děkuji obci Hodslavice, že podporuje projekty, které
přinášejí krásu a radost i v této složité době.
Dobrou zprávou je, že panely na Galerijní se dají opakovaně
obnovovat a vítáme proto další umělce a nápady na vernisáž
na rok 2023.
Ať se Vám to líbí a máte se nad čím usmívat,
Lenka Šíchová z Pilečkova domu

strana 5

Zprávičky ze ZŠ
Připravily Mgr. Alena Palacká a Mgr. Anna Lukášová

Revolution train
Mgr. Alena Kulíšková
Po několikaleté pauze zavítal do Nového Jičína Revolution
train. Z naší školy měli možnost ho navštívit žáci osmých
tříd a deváťáci. Během „Vlakového příběhu“, který je natočen

podle skutečné události ze života mladých lidí, závislých na
návykových látkách, a vůbec nekončí dobře, si mohli žáci
uvědomovat témata životních hodnot, právního vědomí,
trávení volného času, návykových látek, závislosti, zdravého
způsobu života, rizikového chování a kriminality, osobní
svobody, zodpovědnosti a bezpečí. Kromě silného zážitku si
odnesli i pocit odpovědnosti za vlastní život. Vlaková souprava
oproti minulým létům se rozrostla o interaktivní 2 vagóny.
Děti také vyplňovaly dotazníkové šetření, které anonymně
zjišťovalo některé informace o postojích žáků. Během dvou
měsíců by na obec měly přijít zpracované výsledky.

Turnaj ve florbalu – kluci
Mgr. Vladimíra Kratochvílová
V úterý 16. 11. se v Kopřivnici konal Čeps cup – turnaj ve
florbalu. Za naši školu se soutěže zúčastnili chlapci 5. třídy a
družstvo hráčů jsme tentokrát doplnili i o asistenta trenéra a
maséra. Klukům se vedlo dobře – celkově obsadili 3. místo!
Všem členům družstva patří dík za bojovnost a reprezentaci
školy.

Turnaj ve florbalu – holky
Mgr. Alena Kulíšková
Ve škole nesportují jen chlapci. Také děvčata navštěvují
www.hodslavice.cz

sportovní hry a 19. 11. se holky z 5. A třídy zúčastnily okresního
kola ve florbalu. Protože jich bylo málo, doplnily jsme tým o
dívky ze 4. třídy. Na turnaji v Kopřivnici, který byl pro většinu
z děvčat první okresní soutěží, se holky vůbec nezalekly svých
soupeřek a umístily se na pěkném 2. místě. Tým podržela
výborným a nebojácným výkonem v bráně Adélka Frýdlová.

stánky, které nabízely vše od cukrovinek, přes jmelí až po
vánoční svícny všechny zúčastněné přeneslo do začínajícího
vánoční období a atmosféru pak dokreslily hrající koledy, které
si po odchodu domů jistě pobrukoval nejeden návštěvník. O
občerstvení se postarala devátá třída, která nabídla pestré
menu, které provonělo celý venkovní prostor školy a postaralo
se o téměř nekončící frontu u stánku s jídlem.
Nejlepší střelkyní byla Emička Kozelská. Nezbývá než všem
deseti děvčatům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a
doufat, že sportování v následujících dnech a měsících nebude
nijak omezeno.

Tělocvik na zimáku v Novém Jičíně
Mgr. Gabriela Mičková
V měsíci listopadu měli žáci 1. a 4. třídy v rámci hodin tělesné
výchovy 4 lekce výuky bruslení. Každé úterý se těšili na led,
kde jim bruslení pomáhalo posilovat svaly nohou, získávali
celkovou obratnost, pohyblivost, rovnováhu a nervosvalovou
koordinaci. Vše se dělo hravou formou pod vedením trenérů
bruslení. Všechny děti se na tyto hodiny tělesné výchovy moc
těšily, každou lekci si naplno užily a postupně se zlepšovaly.
Snad jim bude letošní zima přát a vše, co se naučily, vyzkoušejí
na zamrzlé Kacabajce.

Navzdory nezvyklým podmínkám se jarmark vydařil, a tak
nezbývá než poděkovat všem kupujícím i prodejcům a těšit se
na příští ročník.

Listopad v mateřské škole
Aneta Vrbicová

Vánoční jarmark
Mgr. Anna Lukášová
Ve čtvrtek 25. 11. se uskutečnil tradiční vánoční jarmark naší
školy, netradičně však na asfaltovém hřišti. Ve venkovních
prostorách školy se žákům a vyučujícím podařilo vytvořit
atmosféru, která si v ničem nezadala s atmosférou proslulých
vídeňských trhů. Hřiště lemované vyzdobenými a osvětlenými
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2021

První týden v listopadu se nesl v naší MŠ ve znamení
strašidelného svátku – Halloween. Děti přicházely do školky
v kostýmech, takže se nám ve třídách sešlo plno čarodějnic,
upírů, netopýrů…Děti vyráběly různé předměty související
s tímto svátkem. 1. listopadu jsme se společně s dětmi a
rodiči sešli před MŠ, abychom už potmě prošli s rozsvícenými
lampiony uličkami Hodslavic. Sešlo se nás opravdu hodně.
Byli přizváni i místní hasiči, aby náš dlouhý průvod bezpečně
převedli přes silnici. Po příchodu zpět k MŠ mohly odvážné
děti ze třídy Koťátek a Sluníček strávit halloweenskou noc
ve školce. Paní učitelky připravily pro děti opravdu bohatý
program. Nejdříve přišla na řadu přehlídka masek, po té na
děti čekala strašidelná stezka. Při svíčkách musely zdolat
nastražené překážky. Každé listopadové pondělí jezdí děti ze
třídy Koťátek do Nového Jičína, kde probíhá „Cvičení s Alešem“.
Děti absolvují hodinu plnou pohybu a her. Je pro ně připraven
kruhový trénink, cvičení na nářadí a různé pohybové hry.
Koncem listopadu navštívilo naši MŠ divadlo „Veverka Terka a
Myška Klárka“ s pohádkou „ O drakovi, kterého bolely zuby“.
Obsah pohádky měl děti motivovat k čištění zubů. Toto divadlo
opět nezklamalo, děti i učitelky se u pohádky pobavily.
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ZRUŠENO

KONCERT PROBĚHNE ZA AKTUÁLNĚ PLATNÝCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ.
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Koňská dávka píle a odvahy!
PhDr. Zora Kudělková

A také houževnatosti, nadání, zodpovědnosti, cílevědomosti
a v neposlední řadě skromnosti a kolegiality.
Pod tímto tajuplným úvodem se skrývá pokračování příběhu,
v jehož úvodu asi před čtyřmi roky jsem čtenářům tohoto listu
představila první velké úspěchy Terezky Czyžové, která se už v
raném dětství nadchla pro jízdu na koni. Své jezdecké začátky
prožila v sedle poníka v klubu Jurášek v Mořkově, což ji v
sedmi letech, jak se vyjádřila, přestalo bavit, a tak přestoupila
do TJ Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde mohla spojit
svou zálibu v koních i gymnastický talent a pod vedením
Adély a Ondřeje Svobodových obojí transformovat do voltižní
disciplíny.

Čas se posunul, z děvčátka Terezky se stala gymnazistka
slečna Tereza, která na koňském hřbetu cválá od úspěchu k
úspěchu. Děje se tak nejen díky výše uvedeným vlastnostem a
tvrdému tréninku, ale také příkladnému rodinnému zázemí a
podpoře. Výčet zdařilých vystoupení by byl dlouhý, omezím se
proto v této malé prosincové rekapitulaci jen na její dva letošní
výkonnostní vrcholy.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2021

Jedním z nich byla účast na mistrovství světa juniorů ve
francouzském Le Mans ve dnech 28.7. - 1.8.2021. Jednotlivci
i skupiny absolvovali nejdříve 2 kvalifikační závody v ČR a
koncem června v mezinárodním měřítku v Budapešti. Tamější
výsledek: Tereza první, šestičlenná skupina, jejíž je taktéž
součástí, na druhém místě. Cesta do Francie se otevřela, byť do
poslední chvíle panovala nad vším nejistota kvůli pandemické
situaci.

Naštěstí mohli všichni včetně hrdinného koně Aladina
odcestovat – Aladin je 14letý teplokrevný valach a už 8 let
„reprezentuje“ spolu s jednotlivci i skupinou frenštátský
Slovan (nebo celou Českou republiku). Vede jej zkušený lonžér
Ondřej Svoboda.
Na startovní listině bylo zapsáno 56(!) děvčat, která měla
před sebou 4 povinné a 4 volné sestavy. Naše Terezka se
umístila na 4. místě! K medaili jí chybělo 0,065 bodu. Oborový
list jezdeckého sportu psal o historicky nejlepším českém
výsledku na mistrovství světa, a když první volnou sestavu
suverénně ovládla, referoval o „neuvěřitelné formě Czyžové“.
Z účasti ve finále – konkrétně ze skvělého 5. místa - se mohla
těšit i v týmové soutěži a spolu s ní další naše dívka Barbora
Kyselá, která je také dlouhodobě spolehlivou součástí družstva.
Svit tohoto úspěchu nemůže zastínit onen druhý, v textu
zmíněný vrchol: o 6 týdnů později Tereza potvrdila svou
úžasnou formu vítězstvím ve své kategorii na mistrovství ČR
17.-19. září ve Frenštátě. Vyhrála i s juniorskou skupinou, tudíž
„domácím“ se opravdu dařilo.
Gratulujeme ke krásným plodům usilovné aktivity celému
týmu, (jistě není jednoduché absolvovat 4x či 5x týdně
trénink, pečovat o koně i o celý areál). Všem patří po zásluze
velké pochvalné uznání. Největší aplaus si však letos zaslouží
úřadující juniorská mistryně České republiky a držitelka titulu
Jezdec roku 2019 Tereza Czyžová!
Bravo a hodně zdaru!
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100 let ČESKÉHO VOLEJBALU
1921 – 2021
Miroslav Vyhlídal, předseda volejbalového oddílu

Úvodem je třeba připomenout,
že volejbal vznikl v roce 1985 v
městečku Holyoke v americkém
státu Massachusetts zásluhou
sportovního ředitele místní
křesťanské organizace YMCA Williama G. Morgana. Záměrem
byla kolektivní hra, vhodná do tělocvičny, eliminující osobní
styk soupeřících družstev a tím úrazy hráčů. Morgan družstva
od sebe oddělil tenisovou sítí, zavěšenou s horním okrajem
ve výšce 6 stop a 6 palců (cca 2 m). Úkolem družstev bylo
přepravit míč pomocí úderů rukama na stranu soupeře.
Morgan tehdy netušil, že tato míčová hra se za 70 let stane
olympijským sportem a díky masivní členské základně jedním
z pěti nejoblíbenějších sportů naší planety. Mezinárodní
organizace FIVB je v současné době s počtem 220 národních
svazů největší sportovní federací světa a volejbal se stal
prvním sportem, jehož oba formáty – šestky v halách (Indoor
Volleybal) a dvojice na písku (Beach Volleyball) – se staly trvalou
součástí programu olympijských her. A začíná se prosazovat
další modifikace – volejbal na sněhu (Snow Volleyball).
Do Československa se volejbal dostal po skončení 1.
světové války především zásluhou instruktorů americké
Ymky, které k nám po vzniku republiky v roce 1918 pozval
prezident T.G.Masaryk, aby založili regionální sdružení YMCA
v Československu. Volejbal byl představen v roce 1919 v
rámci armádních kurzů pro tělovýchovné instruktory, které
zorganizovalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s instruktory
americké Ymcy.
Volejbal získal v krátké době na celém území ČSR obrovskou
popularitu, a to především mezi mládeží, tedy vojáky, členy
Ymcy, studenty skauty, ke kterým se postupně přidávali
členové sportovních organizací Sokol, Orel, DTJ a FDTJ.
Přispěly k tomu minimální požadavky na vybavení a mohl jej
hrát libovolný počet osob.. Na kousku rovného prostranství s
písčitým či hliněným povrchem stačilo natáhnout mezi dva
stromy provaz (pokud nebyla síť), kusem dřeva „nalajnovat“
hřiště a k vlastní hře stačil už jenom míč.
V roce 1921 byla ustavena Československá YMCA, která
od americké Ymcy při jejím odchodu z ČSR obdržela kromě
nemalé finanční dotace v té době nedostatkové volejbalové
míče a sítě. Rok 1921 byl později prohlášen rokem vzniku
organizovaného volejbalu na území Československa.
Pokračování příště . . .

Vánoční zamyšlení
Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení a milí, přeji Vám krásný adventní čas. Dovolím si v
tuto poklidnou předvánoční dobu malé vánoční zamyšlení.
Již skoro sedm let se pohybuji díky své práci u městské policie
mezi lidmi z různých společenských a sociálních vrstev. Každý
den jsem svědkem různých životních událostí a příběhů, které
ovlivňují mnohé lidské životy. Jako lidé jsme si v posledních
letech stále vzdálenější a tomuto rozdělování nepomohla ani
současná situace, která společnost rozděluje na očkované a
neočkované.
Díky své zálibě přinášet zajímavá historická fakta, fotografie
a články jsem přišel na to, že jsme jako obec v dobách dávno
minulých nepůsobili takto „rozděleně“. Vždyť masopustní
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průvody, plesy a další akce byly vyhledávanou zábavou. O
tom všem svědčí vyprávění pamětníků a dokládají to také
historické fotografie. Stále častěji si pokládám otázku, proč
tomu tak v současné době je? Ale na odpověď jsem nepřišel.
Právě proto, bych nám všem v tento adventní čas chtěl popřát,
abychom to byli právě my, kdo bude hledat cestu a příležitost
ke zlepšení vzájemných vztahů v naší obci. Nedejme proto na
pomluvy a na falešné sliby. Buďme k sobě jako lidí upřímní,
laskaví a hledejme cesty, jak si vzájemně pomoci a podpořit se.
Přeci jenom Hodslavice jsou domovem nás všech.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem touto cestou popřál
krásný a poklidný adventní čas. Šťastné a veselé Vánoce v
kruhu Vašich nejbližších a do nového roku 2022 pevné zdraví,
štěstí a úspěch.

Vánoce v Hodslavicích
Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení a milí čtenáři, dnešní historické povídání nás zavede do
období adventní doby a Vánočního času v našich Hodslavicích.
Od svátku sv. Ondřeje (30.11.) začala zima, a právě v tento den
se utrhla třešňová halúzka, která se dala do sklenice s vodou
a do Štědrého dne krásně rozkvetla. Tím přinesla domovu
nejen krásnou vánoční výzdobu, ale také symbolicky kousek
jara. Stejně jako v dnešní době, měl i Štědrý den v dřívějších
dobách svůj půvab. Tak jako dnes bylo i dříve zvykem zdobit
vánoční stromeček, pod který se však nekladly dárky. K jídlu
měli lidé čaj, buchty, jablka, ořechy a sušené ovoce. Děvčata
se večer vypravovala k nejbližšímu švestkovému stromu, se
kterým začala třást. Následně byla v očekávání, ze které strany
se ozve štěkot psa. Právě z té strany mohla očekávat svého
ženicha.
Dále se povídalo, že o půlnoci ve chlévě mezi sebou
rozmlouvají zvířata. A proto zvědavá děvčata chodila
poslouchat o čem si spolu povídají. Ovšem i mládenci zkoušeli
svou odvahu u stodoly. Neboť se vyprávělo, že kdo půjde o
půlnoci na Štědrý den ke stodole a bude se ptát „Stodolo,
hospodáříčku, kde máš cepy?“ ten dostane cepem po hlavě.
Zda je to pravda Vám nepovím, ale pokud budete chtít můžete
si tyto lidové pověry za pár dní sami vyzkoušet. Na noc se pod
hlavu kladly dva ořechy. Hned ráno se jeden z nich vytáhl a
rozloupl. Pokud byl ořech špatný znamenalo to, že někdo z
domu do roka zemře.
Vánoční čas je i časem vánočních koled. Jedna z těch, které se
zpívali zněla takto:
Sem do Betléma Valaši!
Snad hoří v té naši salaši.
Jasnost velká se zjevuje
a nebe sa osvěcuje.
Adame, Ščepáne, poďma tam,
ať uhlídámy, co je tam.
Že porodila panenka
nám přeutěšeného synka,
mesiáša žádaného
a Boha v těle pravého,
právě v půlnoční hodině
v jedné chudobné rodině.
Na sv. Štěpána se chodilo po obci koledovat. Koledníci
obcházeli známé a příbuzné a po zpěvu dostávali cukroví a jiné
mlsání. Tímto končí historické povídání o Vánocích. Nemusíte
se bát, další historické zajímavosti a povídání z našich krásných
Hodslavic Vám budu přinášet i v příštím roce.
Zdroje : Palackého rodná obec – František Hanzelka
www.hodslavice.cz

Příprava na setkání s Markem Hilšerem
Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení a milí, v novém roce 2022 se uskuteční v našich
Hodslavicích setkání se senátorem a kandidátem na
prezidenta panem MUDr. Bc. Markem Hilšerem, Ph.D. Termín
tohoto setkání Vám ještě přesně nedokážu říci, neboť je ještě
stále v jednání a jistě s panem senátorem nějaký vhodný
najdeme. Můžu však prozradit, že součástí setkání bude
posezení s občany (nejspíše u piva) a také sběr podpisu pro
prezidentskou kandidaturu. Pokud byste měli zájem s touto
akcí jakkoli pomoci, budu za Vaši pomoc velmi rád. V případě
Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat. Ať už osobně, nebo
prostřednictvím emailu: okudelka@seznam.cz

Národní plán obnovy
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

V říjnu proběhla veřejná konzultace k národnímu plánu
obnovy, kde se přítomní dozvěděli nejen o celém projektu,
ale především o plánovaných dotačních výzvách. Ministerstvo
kultury plánuje investice nejen do lidského kapitálu (tj.
zlepšování podmínek pro umělce, kreativní a umělecké
pracovníky, zvyšování jejich kompetencí apod.), ale také do
technologií (např. digitalizace, technologická modernizace
kulturních institucí). Největší část financí má jít na podporu
infrastruktury - např. rozvoj regionálních kulturních a
kreativních center.
Celý záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty
ve Vámi vybrané oblasti najdete na
https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-21102021-2627.
html. Budeme rádi za Vaše připomínky a dotazy. Upřímně
doufám, že i Vy, občané Hodslavic, využijete ve Vaší obci, této
v podstatě jedinečné možnosti kulturního rozvoje místa, kde
žijete.

jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení
(případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce,
které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem
daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní,
bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o
osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných
pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním
řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud
ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí
svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží
dál.
Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná
obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů. Zejména
v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může
povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit
nemalý finanční obnos, neboť se povinnému (dlužníkovi)
zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.
Více naleznete na webu: https://exekuce.justice.cz/
milostive-leto/
POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi)
vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka
státu, jako správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto
exekucí nelze „milostivé léto“ využít.

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY
KÚ MSK

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým
osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním
exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a
hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Právní úprava tzv. milostivého léta nabyde účinnosti dnem
28. října 2021. Od tohoto data poběží tříměsíční lhůta, během
níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo
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RANÁ PÉČE JE DOSTUPNÁ
v celém Moravskoslezském kraji
Když se rodičům narodí dítě se zdravotním postižením,
je to pro ně nelehká situace. Avšak nemusí jí čelit sami,
mají k dispozici profesionální podporu rané péče.
RANÁ PÉČE je odborná terénní sociální služba, to znamená,
že kvalifikovaný poradce rané péče pravidelně dojíždí za
rodinou do místa bydliště a podporuje rodiče, dítě v jeho
vývoji a rodinu jako celek.
SLUŽBA je určená rodinám s dětmi ve věku do sedmi let
a je pro ně bezplatná.
V SOUČASNÉ DOBĚ v Moravskoslezském kraje poradci rané
péče navštěvují téměř 400 rodin.

Pokud ve vaší obci víte o někom, kdo by ranou péči
mohl potřebovat, neváhejte mu předat
kontakt na některého z poskytovatelů.
NABÍZÍME PODPORU RODINÁM S DĚTMI
Se zrakovým a kombinovaným postižením:
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
S mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením:
Slezská diakonie EUNIKA, Slezská diakonie MATANA,
Slezská diakonie SALOME, Slezská diakonie LYDIE,
Poradenské středisko „RaD“
S poruchou autistického spektra:
Slezská diakonie EUNIKA, Slezská diakonie SALOME, Slezská
diakonie LYDIE, AlFi - Raná péče, Slezská diakonie MATANA
Se sluchovým a kombinovaným postižením:
Centrum pro dětský sluch TAMTAM
Se vzácným nervosvalovým onemocněním:
Raná péče Kolpingova rodina Smečno

PŮSOBNOST RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI.
Tyto rané péče jezdí do všech obcí kraje

PŘÍBĚH Z RANÉ PÉČE

Územní působnost těchto raných péčí naleznete v příloze
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Veselé vánoční slití oleje
Markéta Dluhá, referent marketingu

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších
tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý
vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je
přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii
odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na
ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných klobás
zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty
nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného
tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční procházky k olejové popelnici s
naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše
popelnice ani o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum 55²60²65²75²80
tito naši spoluobčané :
² Šárka Bernátková, Petr Kalinec ² Jana Kováříková ²

Milada Kudělková, Zdeněk Rýdel ² Jaromír Toman
² Vlasta Hubová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci listopadu se narodili
Ondřej Číp a Ella Rýdlová.
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 panem Pavlem Hromádkou a panem Jiřím Bartoněm.
²

²

²

²

Markéta Večerková, 3. třída

²

Milé jubilantky, milí jubilanti 60+…
Již druhý rok jsme se nemohli sejít na tradičním Setkání jubilantů a společně se poveselit… Ráda bych Vám
za naši Obec alespoň touto formou popřála do dalších let dobré zdraví, spokojenost a pohodu v rodině a
radost z každého nového dne. Prožijte zbytek roku a vánoční svátky v poklidu a zdraví a na silvestr si s Vámi
opět jen na dálku přiťuknu na Vaše jubileum a na to příští setkání J.
Srdečně Pavla Adamcová, starostka

Ze života obce

Z rozsvěcování vánočního stromu

Ježíškova pošta u kostela sv. Ondřeje
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