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Vážení členové KD, milí spoluobčané
Po roce Vám zase představíme výsledky naší činnosti v roce 

2020.
Na výroční schůzi klubu obdrželi všichni členové plán práce 

na rok 2020. Obsahoval mnoho položek, nabízel pestrou 
nabídku aktivit v různých okruzích života.

Tradičně pravidelné schůzky v klubovně,zájezdy, relaxační 
pobyt, sportovní akce, vycházky, divadla, veřejné společenské 
programy, besedy, přednášky. Skutečnost však byla, jak všichni 
víme, z důvodu pandemie, úplně jiná.

Naše činnost se s nadšením rozběhla.
V lednu se konal vždy vzorně připravený a hojně navštívený 

společenský ples. Vystoupila na něm taneční skupina KD, byla 
připravena bohatá tombola, a domácí kuchyně.

Plánované akce pokračovaly sportovním odpolednem 
v Kuželně s „lítým bojem“ zástupců Dolního konce proti 
soupeřům z Horního konce. Kdo zvítězil?Dobrá nálada a 
přátelství.

Už se však mluvilo o epidemii koronaviru, ale nikdo neměl 

Klub důchodců Hodslavice v roce 2020
Mgr. Libuše Czyžová, Bronislava Sýkorová

tušení, co nás čeká.
Koncem února se ještě uskutečnila přednáška o historii 

kloboučnictví na Novojičínsku. Úspěšná přednáška zaujala i 
další hosty z řad bývalých zaměstnanců Tonaku.

Začátkem března jsme stihli zájezd do divadla v Ostravě 
na představení Šťastni ve třech na scéně Divadla Antonína 
Dvořáka.

Epidemie zasáhla všechny oblasti života.
Nejdřív jsme s důvěrou, že bude lépe, pozastavili konání 

pravidelných schůzek. Myslím, že tehdy nikdo nepředpokládal, 
že se už za celý rok neuskuteční ani jedna. A opravdu nám 
moc chybí to milé popovídání s troškou cvičení s předáváním 
nejrůznějších receptů a návodů, ať to bylo pečení nebo pletení. 
Můžeme jen vzpomínat.

Člověk je tvor společenský a má schopnost se přizpůsobovat. 
Dodržovali jsme většinu nařízení, snažili jsme se chránit před 
nákazou. Ne všichni spoluobčané se dovedli vcítit do situace 
starých a nemocných lidí a svou lehkomyslností je ohrožovali. 
Někteří, nejen mladší, neuměli pochopit, že starý člověk má 
menší šanci infekci přežít. Myslím, že to platí dosud.
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Usnesení
ze 44. schůze rady obce konané

dne 29.12.2020 na OÚ Hodslavice

Usnesení
ze 45. schůze rady obce konané
dne 13.1.2021 na OÚ Hodslavice

OÚ

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) rozpočtové opatření č. 6:
navýšení v příjmech    5 632 000 Kč,
navýšení ve výdajích     5 151 000 Kč,
financování   10 783 000 Kč.

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) Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách kovového 

odpadu číslo: 170405 s firmou TSR Czech Republic s.r.o. Praha 
8-Karlín dle nabídky,

c) Smlouvu o dílo na Zajištění činnosti odborného zástupce 
provozovatele kanalizace a čističky odpadních vod s Ing. 
Josefem Mikoškou, Příbor, 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) legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství 

a pověřuje komisi pro životní prostředí prostudováním nové 
legislativy a vytvořením návrhu nastavení obecního systému 
odpadového hospodářství a návrhu adekvátního druhu 
místního poplatku na rok 2022 do 5.5.2021,

c) nabídky firmy Alza.cz a.s. na umístění AlzaBoxu v obci 
a pověřuje starostku dojednáním podmínek pro umístění,

d) nabídku magazínu LOOK AT IT na prezentaci obce,
e) žádost Centra pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. detašované pracoviště Nový 
Jičín o finanční dar na sociální službu „Osobní asistence“ 
a zařazuje ji do seznamu žadatelů,

f ) plánovanou objížďku pro tranzitní dopravu při 
rekonstrukci silnice č. I/35 v Rožnově p. R. přes obec Hodslavice 
v období 1.3. – 31.5.2021,

g) seznam investičních akcí na rok 2021 a pověřuje komisi 
pro územní rozvoj, plánování a investice projednáním těchto 
investic a předložením návrhu na další jednání rady obce,

h) informace Mgr. Aleny Kulíškové o poškození kanalizačních 
šachet na silnici č. I/57, chodníků a místních komunikací 
(tvoří se kaluže), o parkování aut na chodnících a pověřuje 
místostarostu řešením nahlášených problémů.

Po částečném uvolnění opatření se konala v červnu 
přednáška se strážníkem MP Ondřejem Kudělkou, DiS o 
bezpečnosti seniorů.

Mezi tím bylo nutno některé plánované akce přesunout, 
nebo úplně zrušit. Moc jsme se těšili na relaxační pobyt na 
Pustevnách v hotelu Tanečnica. Pobyt jsme po dohodě s 
provozovatelem zrušili a peníze zájemcům vrátili. Stále máme 
jiskřičku naděje, že se na Pustevny vypravíme.

Velmi pěkná akce se konala v červenci na fotbalovém hřišti. 
Sportovní odpoledne se soutěžemi spojené s tradičním 
„škračením“ se uskutečnilo za nádherného letního počasí. 
Zúčastnila se podstatná část našich členů. Bývá to vždy 
nejúspěšnější a nejnavštěvovanější akce klubu. Všem se líbila, 
bylo to takové pohlazení po duši.

Epidemie a s ní i opatření se měnila a vyvíjela. Přesto se nám 
podařilo uskutečnit zájezd do Příbrami, na Sv. Horu u Příbrami 
a na Čapí hnízdo.Vzpomínky dále prosvětlují jinak už jen 
chmurný podzim. 

Zhoršená epidemiologická situace nedovoluje pořádat větší 
akce. Při představě, jak se nemoc rychle šířila a jak zasáhla 
bolestně do života mnoha rodin, nemá nikdo ze zodpovědných 
lidí odvahu se takových akcí zúčastnit.

Při této příležitosti mě napadá: Kolik je různých věcí, o 
kterých nebylo třeba přemýšlet, dnes problém? Jsou to třeba 
návštěvy lékařů, nákupy různých věcí a to nejen potravin. Co 
teprve holičství a kadeřnictví, kosmetika, pedikúra? Jak tyto 
služby fungují v Hodslavicích. Vím, teď jsou i tak zavřené.
Nepotřebujeme třeba řeznictví,prodej ovoce a zeleniny? 
Nechybí tady prodejna galanterie, obuvi o lékárně si ani 
netroufáme uvažovat?

To, co jsem tady vyjmenovala se snaží suplovat různé firmy 
dovozem potřebného sortimentu. Prodejny potravin nabízejí 
aspoň něco. Patří jim za to velký dík. Co pandemie ukázala? 
Hned na začátku se mnoho mladých, ale i našich členů zapojilo 
do šití roušek. Moc děkujeme. Mnoho prarodičů se podílí na 
doučování dětí. oprášili své znalosti z mládí, ale také použili 
nové poznatky, které nabyli v KD. Mám na mysli třeba kurz 
němčiny. 

Lidé si navzájem pomáhají s obstaráváním nákupů i  ostatní 
péčí. Jim patří náš vděk. Jaký máme lék na osamělost a 
nedostatek kontaktů? Jsou to  asi vycházky do přírody. 
Vyplňování volného času péčí o vnuky, luštěním křížovek 
a sudoku. Mnohé babičky pletou, háčkují a šijí. Ohromnou 
službu poskytují telefony a elektronické sítě. Kéž by informace 
na nich byly pravdivé a vedené slušným vyjadřováním.

Všem, kteří se věnují pomoci seniorům- našim blízkým, 
známým, sousedům, dobrovolníkům - za jejich milou, 
obětavou, neocenitelnou péči upřímně děkujeme. Děkujeme 
všem příznivcům, sponzorům a spolupracovníkům za pomoc, 
starost a péči. Děkujeme OÚ. Děkujeme všem našim členům 
za aktivní práci.
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Usnesení
ze 46. schůze rady obce konané 
dne 27.1.2021 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) Smlouvu o užívání veřejného prostranství s firmou Alza.

cz a.s., Praha 7 – Holešovice pro umístění „AlzaBoxu“ na parc. č. 
147 v k.ú. Hodslavice dle návrhu,

c) Dodatek č. 4 Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu číslo 61600944 s firmou SUEZ CZ a.s., Praha 2 – 
Vinohrady: změna cen odběrů odpadů dle návrhu,

d) vybudování odvedení dešťových vod z pozemků u čp. 
223 přes obecní pozemky do dešťové kanalizace na parc. č. 
264/1 k.ú. Hodslavice na náklady majitele nemovitosti čp. 
223 Mgr. M. P. a pověřuje stavebního technika stanovením 
podmínek stavby.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informaci investiční komise o projednání plánu investic a 

návrhu spolufinancování vodohospodářských staveb,
c) informaci o odpovědi Ministerstva zdravotnictví ČR na 

petici vyjadřující nesouhlas s nošením roušek dětí ve školách 
alespoň během výuky,

d) žádost p. R. P., Hodslavice o pronájem nebytových prostor 
v Obecním domě čp. 161 a pověřuje místostarostu zjištěním 
nákladů na opravu a stavebního rozdělení prostoru na dvě 
místnosti do dalšího jednání rady obce,

e) návrh p. K. N., Hodslavice na postup při likvidaci čističky 
odpadních vod (ČOV) mateřské školy a žádost o odprodej 
pozemku pod ČOV a pověřuje místostarostu předložením 
návrhu na zasedání zastupitelstva obce,

f ) možnost využít dotace na opravu komunikací 
poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity 
a pověřuje starostku předložením návrhu využití do dalšího 
jednání rady obce.

Srdečně Vás zveme
na 12. zasedání

zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

čtvrtek 18. 2. 2021
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

Do 28.2.2021 se dle smlouvy musí majitelé nemovitostí 
připojit na kanalizaci. Vyzýváme vlastníky nemovitostí k 
urychlenému připojování !!! 

Pokud tento termín nestihnou, je nutné oznámit tuto 
skutečnost na mail kanalizace@hodslavice.cz, nebo na tel. 
792 771 741 a domluvit si náhradní řešení. 

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.

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.

Položka Specifikace zboží – SN 4 Cena za 
1ks s DPH

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 kanalizaci a přípojkám naleznete na webu obce: 
www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte mailem: 
kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741 – Josef Kudělka.
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Parkování na obecních pozemcích 
OÚ

Vyzýváme občany, kteří využívají k celoročnímu parkování 
obecní prostranství, aby uhradili poplatek za parkování pro rok 
2021 dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 (výše poplatku 
u vozidel do 3,5 t je 50 Kč/měsíc, nad 3,5 t 100 Kč/měsíc). V 
měsíci únoru bude provedena kontrola parkovacích ploch a 
následné vyhodnocení.

III. etapa opravy sil. č. I/35 – upozornění 
na zvýšený provoz na silnici č. I/57

Odpadové hospodářství obce 
v roce 2020

EKOKOUTEK 
S oleji na sběrný dvůr

Odvádění odpadních vod  
– co nepatří do kanalizace

Zprávičky ze školy

OÚ

OÚ

OÚ

OÚ

Mgr. Petra Janíková

Z důvodu opravy silnice č. I/35 ROŽNOV P/R., NÁBŘEŽÍ 
DUKELSKÝCH HRDINŮ, bude přes obec Hodslavice v období od 
1.3. do 31.5.2021 vedena objízdná trasa pro tranzitní dopravu.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s informacemi, které souvisí s 

odpadovým hospodářstvím za rok 2020.
Náklady na likvidaci odpadů v roce 2020 činily celkově v 

obci částku ve výši 1 294 656,44 Kč, příjmy v roce 2020 v této 
oblasti dosáhly částky 1 110 307,5 Kč.

Příjmy se skládají z vybraných poplatků za odpady ve výši 
895 192,- Kč, z příjmů od společnosti Ekokom za odevzdaný 
separovaný odpad (papír, sklo,plast, nebezpečný odpad…), 
který činil 178 247,5 Kč. Příjem za prodej starého železa činil 
29 789,- Kč. Příjem dle smluv za odvoz odpadů od podnikatelů 
tvořil částku 2 340,- Kč.

Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku - 184 348,94 Kč. 
V nákladech nejsou zaúčtovány pravidelné každotýdenní 

svozy prováděné pracovníky technické správy obce (vývozy 
odpadkových košů, odvoz nápojových kartónu a sesbíraného 
polystyrénu, úklidy sběrných stanovišť, pravidelné sběry 
odpadků podél komunikací a chodníkových těles, likvidace 
černých skládek na katastru obce apod.)

Výše poplatku za likvidaci odpadů 540,- Kč zůstává platná i 
pro rok 2021. 

A to i přesto, že od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový 
odpadový zákon 541/2020 Sb, ve kterém se jednak 
prodlužuje lhůta konce skládkování z roku 2024 na rok 2030 
a jednak se stanovuje limit pro skládkovné odpadu na 200 kg/
rok/osoba u neseparovaných odpadů (směsný komunální 
odpad, objemný odpad, biologicky nerozložitelný odpad). 
Po překročení uvedeného limitu (počítáno jako součet třech 
uvedených) bude cena za tunu odpadu o cca 300 Kč vyšší.

Vzhledem ke skutečnosti, kdy Ministerstvo životního 
prostředí aktuálně dokončuje prováděcí vyhlášky, Vás budeme 
detailněji informovat v příštích vydáních zpravodaje.

Po provedení ekonomického vyhodnocení odpadového 
hospodářství v roce 2021, bude na rozhodnutí zastupitelstva 
obce o případné úpravě výše poplatku za odpady pro rok 2022.

Zbytky jedlých olejů a tuků nevylévejte do odpadu, ale slívejte 
do plastové nádoby a odneste na sběrný dvůr. Tento odpad 
nesmí skončit v kanalizaci a následně v čističce odpadních 
vod. Občané mohou nashromážděný olej v plastových lahvích 
předat do sběrného dvora v provozní době:

v lichém týdnu
středa  8 – 10, 15 – 17 hod., sobota 8 – 11 hodin.

Obec Hodslavice neplánuje zavádění speciálních nádob na 
oleje u kontejnerů na separovaný odpad. Hlavním důvodem 
je zabránění mísení minerálních, syntetických a jedlých olejů 
dohromady, neboť se v takovém případě jedná o nebezpečné 
odpady, které jsou likvidovány za mnohonásobně vyšší cenu. 
Dalším důvodem je náklad na pořízení nádob, vybudování 
zpevněných ploch včetně ukotvení nádob k pevnému povrchu 
a finanční prostředky na svozy. Snahou obce je minimalizovat 
náklady na odpadové hospodářství s cílem nezatěžovat 
peněženky občanů, pokud to není nezbytně nutné.

Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání 
odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních 
sítí. Vánoce i další svátky jsou pro čističky odpadních vod 
náročné období, protože kromě vody přitéká také obrovské 
množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody. 
Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít 
jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou 
surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového 
paliva.

Je zakázáno do kanalizace vypouštět závadné látky, které 
nejsou odpadními vodami, zejména: koncentrované ropné 
látky, ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo 
jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky, smažící a fritovací oleje 
nebo tuky, jedy a žíraviny, posypové a jiné soli, koncentrované 
silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva, přípravky na 
ochranu rostlin a hubení škůdců - pesticidy, látky radioaktivní 
nebo infekční v koncentrované formě, látky intenzivně 
barevné, látky s nadměrným zápachem či dusivé, pevné 
předměty např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční 
stříkačky, hygienické potřeby apod.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám…. 
Mgr. Bc. Helena Tisovská
První lednové dny ve školní družině proběhly výrobou tzv. 

štěstí z jedlové větvičky. Výroba štěstí  je tradice z Beskyd, 
která dorazila už třetím rokem i k nám do Hodslavic. Letošní 
novoroční koledování se štěstím se odehrálo v duchu celého 
předešlého pandemického roku, tedy letos pouze na dálku, 
abychom neohrozili ničí zdraví. Dovolili jsme si nechat v 
poštovních schránkách našich babiček, maminek a dalších  
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Hodslavice a Rohlina vstříc Žerotínům.
Ondřej Kudělka, DiS.

V minulém povídání o historii jsme se vydali za pány z 
Boskovic a také za pány z Hustopeča dozvěděli jsme se něco 
o osudech obyvatel. Byl to právě Albrecht z Hustopeč, který 
štramberské panství včetně Hodslavic a Rohliny prodal roku 
1524 za 6.500 kop grošů Bernardovi z Žerotína. A tady začíná 
naše další povídání.

Viktorín ze Žerotína  (*16.10.1474 - +1529)
Viktorín ze Žerotína, byl pánem panství 

starojičínského včetně města Nový Jičín. 
Pánem Hodslavic a Rohliny ovšem nebyl. 
Osobně si myslím, že je důležité si Viktorína 
i tak připomenout, neboť obyvatelé 
Hodslavic i Rohliny jej jistě znali.Vždyť 
právě Viktorín se často soudil s Albrechtem 
z Hustopeč. O soudních sporech jsme se 
dověděli v minulém díle. Viktorín se narodil 
16. října 1474 a byl synem Jana staršího ze 
Žerotína.  Viktorín se podílel na likvidaci 

požárů města Nový Jičín. Pomohl také při zdokonalení 
městského obranného systému. Byl především znám pro svou 
chamtivost a neustálými spory. Při útoku tureckých vojsk v roce 
1526 byl povinován postavit proti nepříteli svá dvě děla, každé 
s kopou kulí a střelným prachem. Dále měl povolat patnáct 
jezdců, a z každé z deseti usedlostí jednoho pěšáka ve zbroji. 
Na každých dvacet pěšáků měl být nachystán vůz vybavený 
hákovnicemi a dalším vybavením. Viktorín, se tažení osobně 
nezúčastnil. Celý život zůstal svobodný a roku 1529 zemřel bez 
jakýchkoli dědiců.

Bernard ze Žerotína  (*? - +1532)
Bernard z Žerotína se stal majitelem panství štramberského 

roku 1524, když jej od Albrechta z Hustopeč odkoupil za 6.500 
kop grošů. Bernard byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou 
byla Markéta z Ojnic. Druhou manželkou pak Markéta z 
Bačkovic. Z jeho potomků se připomíná pouze nemanželská 
dcera Eliška, která se provdala za Buriana Barského z Baště. 
Bernard byl při tureckém vpádu roku 1529 ustanoven 
hejtmanem kraje a podílel se na jeho obraně. Bohužel nevíme 
nic, zda se nějací muži z Hodslavic a Rohliny zúčastnili bitvy s 
Turky.  Roku 1532 Bernard umírá a došlo na dělení rodového 
majetku. Majetek se rozdělil mezi syny Petra ze Žerotína. 
Panství starojičínské se střediskem na hradě Starý Jičín 
připadlo Vilémovi ze Žerotína. Panství novojicko-štramberské 
připadlo Bedřichu ze Žerotína. Do tohoto panství byl zahrnut 
hrad a město Nový Jičín, městečko a hrad Štramberk, Šenov, 
Bernartice, Žilina, Bludovice, Libhošť, Životice, Veřovice, 
Mořkov, Tamovice, Hodslavice a Rohlina. 

Bedřich ze Žerotína  (*? - +1541)
Bedřich ze Žerotína byl synem Petra ze 

Žerotína a jeho ženy Markéty z Pernštějna. 
V mládí byl Bedřich vychováván na dvoře 
císaře Karla V. Habsburského, kde se mu 
dostalo náležitého vzdělání a zúčastnil 
se také cest do Německa či Francie. Zde 
získal také poznatky o budování italských 
a francouzských pevnostních systémech.  
Roku 1532 po smrti Bernarda ze Žerotína 
došlo k dělení rodového majetku a 
roku 1533 převzal štramberské panství 
s hradem a městem Novým Jičínem.  

známých malé překvapení, a to štěstí s přáním do tohoto 
nového roku. Jaký asi bude? Určitě jiný, než všechny předešlé...

Třídní projekt ZDRAVÉ ZUBY
Mgr. Eva Hegarová
V pátek 22. ledna se druháčci v prvouce učili o zdravých 

zubech. Naučili se, že pravidelným dodržováním správných 
návyků při péči o zuby a ústa předcházejí vzniku zubního kazu. 
Seznámili se se správnou technikou čištění zubů a připomněli 
si důležitost pravidelné návštěvy zubního lékaře. 

Erb rodu Žerotínů
https://cs.wikipedia.org/

wiki/Žerotínové

Bedřich ze Žerotína
https://galerieosobnosti.mu-

zeumnj.cz/bedrich-ze- 
zerotina
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Se svým bratrem Vilémem vedl spory, které poškozovaly 
postavení města Nového Jičína. Bernard byl také přísedícím 
zemského soudu. Své znalosti nabyté na císařském dvoře „o 
protitureckých pevnostních systémů“ zužitkoval při rozsáhlém 
projektu přestavby hradu Nový Jičín. Měl za manželku Libuši z 
Lomnice, kterou v roce 1539 pojistil 1250 českých grošů a 350 
kop věna a vsí Žilina a Šenov. Bedřichovo členství v Jednotě 
bratrské a podpora omezování vlivu katolických a kališnických 
obřadů vedly k dalším sporům s bratrem. V roce 1538 osvobodil 
na svém panství šenkování panských vín. V roce 1541 Bedřich 
umírá a zanechává po sobě manželku Libuši, nezletilého syna 
Jana a dceru Martu.

Jan ze Žerotína
(*? - +1596)
Jan ze Žerotína byl synem Bedřicha ze Žerotína a jeho 

manželky Libuše z Lomnice. Do doby, než byl Jan plnoletý, 
spravovali jeho panství jeho matka Libuše, Přemek Prusinovský 
z Víckova a Přemek z Žerotína.  Jan se ujímá panství okolo roku 
1556, avšak roku 1558 prodává Jan novojicko-štramberské 
panství za 39 000 moravských zlatých (19.000 grošů) 
novojičínským měšťanům, kteří se tak stali novou vrchností a 
Štramberk městem podřízeným Novému Jičínu. 

Roce 1578 bylo uvedeno, že vesnice, které v minulosti patřily 
pod panství štramberské,tj. také Hodslavice a Rohlina nemusejí 
platit Novému Jičínu na kata. Roku 1580 byly zakládány 
gruntovní knihy, které se v mnohých jiných obcích dochovaly. 
Avšak v „mladší“ gruntovní knize z roku 1716 se dovídáme, že 
tyto „staré“ gruntovní knihy byly odcizeny zbojníky, a tak se 
nám bližší informace o Hodslavicích a Rohlině nezachovaly. 
Epidemie moru zasáhla naše obce v roku 1585 trvala od Letnic 
až do Vánoc. 

V dalším vydání zpravodaje se opět podíváme na osudy 
naší obce.

Ondřej Kudělka, DiS.

Zdroje: 
-Palackého rodná obec – František Hanzelka
-www.hrady.cz, 
-www.muzeumnj.cz/zerotinsky-zamek-v-novem-jicine/ 
historie/zerotinsky-zamek
-https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/bedrich-ze-zerotina
-https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/viktorin-z-zerotina 

EMS trénink a jeho výhody

Elektro-myo-stimulace (EMS), tedy elektrická stimulace 
svalů je technologie, která se využívá několik desítek let v 
oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Metoda EMS je unikátní 
kombinací tradičního tréninku s osobním trenérem a 
nejmodernější technologií 21. století, elektrickou stimulací 
svalů. Technologie EMS je naprostou revolucí v oblasti fitness. 
Má nespočet pozitivních účinků. Zatímco u tradičního cvičení 
je to centrální nervová soustava, která prostřednictvím 
elektrických impulsů dává signál svalům, aby se stáhly a 
způsobily pohyb, EMS je posilovací metoda, založená na 
slabých a správně nasměrovaných elektrických impulsech, 
které vyvolávají stahy svalstva. Jedná se o bezpečnou formu 
tréninku, kdy se svaly stimulují povrchově a vytváří se tak 
přirozená kontrakce svalstva. Právě díky kombinaci klasického 
tréninku a elektrických impulzů je možno ideálně posílit 
různé svalové skupiny, což přináší viditelný efekt za daleko 

kratší dobu. Cvičení pomocí EMS je hojně využíváno při léčbě 
poruch pohybového aparátu (zejména problémů zad), kdy 
přináší velmi vysokou účinnost rekonvalescence.

Díky EMS tréninku se posílí téměř všechny svaly těla (95%). 
Tedy i ty, na které běžná cvičení nestačí.

Tréninková jednotka na přístroji MihaBodytecje velmi 
krátká (20 minut) a není třeba trénovat často, postačí 1x 
týdně.

Doprovodné cviky jsou nenáročné, zvládne je i ten, kdo 
s pohybem zrovna nekamarádí. Vhodné i pro netrénované, 
rekonvalescenty, seniory a lidi s pohybovým omezením.

Účinky jsou srovnatelné s plnohodnotným tréninkem – 
dochází k nárůstu svalové hmoty a silových schopností. 
Psychická pohoda přichází stejně jako po klasickém 
posilovacím tréninku.

Účinky EMS tréninku:
•	 Posílení	svalů
•	 Tvarování	postavy
•	 Snížení	tělesného	tuku
•	 Vyrovnání	svalových	disbalancí
•	 Zmírnění	projevů	celulitidy
•	 Zmírnění	bolesti	zad	a	také	jejich	prevence
•	 Zlepšení	nálady,	má	antistresový	účinek
•	 Zlepšení	kondice

Možnost objednání: Dagmar Brnčalová 739 402 054, Jozef 
Brnčal 773 576 317
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Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                  774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

• Výroba a montáž hrobů na zakázku
• Odborné renovace a opravy stávajících pomníků
• Strojní broušení terasových pomníků bezprašnou tech. 

přímo na místě
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²75²80²91
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Bronislav Hromádka, Miroslav Sekera, Lenka Palacká
 ² Daniela Dohnalová ² Hana Kremičová,

Alena Kulíšková ² František Černý, Ctirad Martiník,
Jan Toman, Jindra Holáňová, Milena Merendová

² Libuše Pechová ² František Hub, František Pavelka, 
Zdeněk Kudělka ² Ludmila Slížková

² ² ² ² ² 

25. výročí uzavření manželství Jana a Zdeněk Machovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ² 

V měsíci lednu se narodili Rozálie Kostelníková,

Gabriel Škvarek a Benjamin Kohout. 
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 

mnoho štěstí v nastávajícím životě.
² ² ² ² ² 

V měsíci lednu jsme se rozloučili 
s panem Jiřím Čuberkou, s paní Martou Cyrusovou, paní 

Jaroslavou Gabrhelíkovou a paní Vlastou Sváčkovou.

ZŠ - Štěstí, zdraví Klub důchodců - bowling

Klub důchodců - škračení


