
V agregátech jsme v rámci údržby vyměnili olejové náplně, 
na dýchacích přístrojích a maskách byly vyměněny náhradní 
díly dle určení výrobce, technické prostředky zkontroloval 
pověřený technik a elektro spotřebiče proměřil revizní technik. 

Dne 21. 6. jsme na Centrální hasičské stanici v Ostravě 
slavnostně převzali věcné prostředky z dotace MSK. Jednalo se 
o dva kusy dýchacích přístrojů (včetně dvou masek) od firmy 
Dräger a tři kusy kompozitních láhví. Hasičský záchranný sbor 
nám také převedl 4ks radiostanic do majetku obce.

Díky podpoře obce Hodslavice jsme obměnili zásahové 
hadice, osobní ochranné prostředky, koupily se protipořezové 
kalhoty pro výcvik, kalové čerpadlo a proudnice.

Zásahová činnost:
V roce 2021 evidujeme celkem 45 událostí, z toho nás k 28 
událostem povolalo KOPIS.
Jednalo se o: 
- 17x požár, 
- 2x technická pomoc,
- 1x ostatní pomoc (pomoc ZZS při snesení pacienta),
- 7x planý poplach (vesměs události ohlášeny jako požár,   
   avšak překlasifikovány na planý poplach – EPS, apod…)
- 1x taktické cvičení v areálu muničního skladu Hostašovice,
- 17x ZOČ (čištění studní, čerpání vody ze sklepů, čištění 
kanalizace v obci, apod.)

Hlavní činností je zajištění požární bezpečnosti v obci, ale 
také činnost kulturní a společenská.
Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice za rok 2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hodslavice chrání 
životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje 
také účinnou pomoc při mimořádných událostech a je tak 
jediným subjektem v obci, která je schopna profesionálně 
poskytnout pomoc při mimořádných událostech. Udržitelnost, 
modernizace a profesionalizace jednotky by měla být jednou z 
důležitých priorit obce Hodslavice.

Členové jednotky byli proškoleni dle Plánu odborné přípravy, 
který zpracovává velitel jednotky na základě témat vydaných 
Generálním ředitelstvím HZS. Loňský Plán byl zaměřen na 
bezpečnost práce u zásahu, požární taktiku, spojení u zásahu, 
obsluhu požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany. Každoročně se členové účastnili pravidelných výcviků 
– ať už se jednalo o výcvik s dýchací technikou, s motorovou 
pilou, či se jezdily kondiční jízdy.  Velitelé se zúčastnili cyklické 
odborné přípravy ve Fulneku, kterou pořádal Hasičský 
záchranný sbor.

Na cisterně byly v odborném servise vyměněny všechny 
provozní náplně, všechna vozidla úspěšně prošla emisemi i 
STK. 

Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů v Hodslavicích za rok 2021
Leoš Turek – starosta sboru, Lubomír Adam – velitel jednotky, Adam Rýdel – vedoucí mladých hasičů

ZPRAVODAJ
Duben  2022



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2022 strana 2

Usnesení z 68. schůze rady obce
konané dne 2.3.2022 na OÚ Hodslavice

OBEC/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 dílo na vypracování dokumentace pro 

provedení stavby „Revitalizace budovy Společenský dům 
Hodslavice č.4“ s firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha - 
Nusle dle návrhu,

c) dopracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v obci ve výzvě Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR v programu EFEKT 2022 - 2027,

d) Požární řád obce Hodslavice dle návrhu,
e) nejvýhodnější nabídku firmy Panfolk s.r.o., Praha 1 – Staré 

Město na vytvoření vizuální identity, značky obce Hodslavice a 
grafického manuálu a Smlouvu o dílo a licenční smlouvu dle 
návrhu,

f ) roční závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka 
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace za rok 2021, v 
rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha, Inventarizační 
zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2021, zlepšený výsledek 

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2021
Podle toho, jak nám podmínky umožňovaly, jsme rok 2021 

začali s přípravou na závodní sezonu, a to hlavně na požární 
útok. Mimo jiné jsme podnikli i turistické výlety, například na 
Červený kámen. 

Od září jsme pokračovali také s přípravou nejmenších dětí od 
3 let. Tentokrát jsme ale změnili koncept kroužku a uspořádali 
jej mimo mateřskou školku a přizvali také rodiče. Rodiče tak 
mohou činnosti vykonávat společně se svými ratolestmi a 
přizpůsobit se jejich potřebám. Tato změna se ukázala jako 
krok správným směrem, protože se mini hasiči těší velké oblibě 
a pravidelně kroužek navštěvuje kolem 10 děti. 

Poslední prázdninový víkend se uskutečnila bezpochyby 
největší akce našeho kolektivu, a to víkendové soustředění. 
V pátek jsme museli pro nepřízeň počasí zaměnit plánovaný 
trénink požárního útoku za údržbu hadic a dalšího závodního 
materiálu. Nechyběla ani prohlídka zásahové Tatry. Po večeři 
jsme si udělali menší diskotéku a mladší hasiči zasedli nebo 
zalehli k filmu. Starší hasiči se přesunuli do prostoru garáží a 
bavili se natáčením krátkých videí.

V sobotu ráno jsme po snídani vyrazili na multifunkční hřiště 
a naší školou, kde jsme hráli florbal a seznámili se s novou 
disciplínou 60 m s překážkami. Ani tato disciplína pro nás 
nebyla žádnou překážkou, skvěle jsme si ji užili a budeme 
ji trénovat i v budoucnu. Po obědě jsme si ještě zastříleli ze 
vzduchovky, ale hlavně jsme se snažili odpočívat před nočními 
závody. V 18.00 jsme vyrazili na jediný závod v požárním útoku 
do Petřvaldu, kde jsme dosáhli pěkných sportovních výsledků. 
Po příjezdu do hasičárny zamířili mladší hasiči rovnou do svých 
spacáků, zatímco ti starší ještě zhlédli film v prostorách garáže. 
Druhou velkou akcí podzimu byl přátelský závod v požárnické 
všestrannosti, který se konal v prostorách hasičské zbrojnice 
a účastnili se jej družstva dětí z Hodslavic a Mořkova. Všechny 
družstva si postupně, na trase 2 km, prošly disciplíny jako je 
střelba ze vzduchovky, topografie, uzlování, základy první 
pomoci a požární ochrana. 

Během roku 2021 se nám po dohodě se základní školou 
podařilo na celou sezónu umístit překážky v prostorách 
nového multifunkčního hřiště a tím zkrátit čas přípravy a 
efektivně využívat tartanovou dráhu i v našich disciplínách. 
Podnikli jsme také spoustu brigád, při kterých jsme se věnovali 
údržbě a vylepšování materiálu, zhotovení transportních 
desek pro snadnou manipulaci s překážkami a sezónní 
stěhování překážek na již zmíněné multifunkční hřiště. To vše 
za velkého přispění starších hasičů. 

Dále jsme doplnili výbavu pro mladé hasiče o transportní 
bedny na materiál, dresy, prostředky pro fyzickou přípravu a 
další. Mladým hasičům jsme také pořídili, batůžky a kšiltovky, 
které ještě potiskneme naším logem a rozdáme mladým 
hasičům. 

Rok 2021 jsme zakončili 28.12. společným výletem na 
Trojačku, který byl spojen s opékáním.

Naším cílem v roce 2022 je pokračovat a zdokonalovat se 
v již rozjetých disciplínách, nadále zdokonalovat zázemí a 
materiální vybavení pro disciplíny požárního sportu a chod 
celého kroužku, rozvíjet se a vzdělávat v práci s dětmi.  Za 
největší výzvu pokládáme uspořádání prázdninového kempu/
tábora. 
Činnost kulturní, společenská, sportovní:

Z důvodu vládních nařízení byla veškerá kulturní a 
společenská činnost našeho sboru za uplynulé dva roky 
utlumena. Výborové schůze se konaly dle potřeby v omezené 
míře.

Určitě, ale stojí za zmínku, že na další funkční období byl 
zvolen starostou Okresního sdružení hasičů pan Stanislav 
Kotrc, který byl následně zvolen i jako starosta Krajského 
sdružení hasičů MSK. Starostkou Sdružení hasičů ČMS se stala 
paní Monika Němečková. Byl zvolen nový okrskový výbor, 
jeho novým starostou se stal bratr Jan Machač z Mořkova a 
dlouholetému starostovi okrsku bratru Květoslavu Davidovi 
byl udělen titul Čestný starosta okrsku.  Do našeho okrsku 
byl přiřazen i nově vzniklý Sbor dobrovolných hasičů Žilina. V 
loňském roce došlo také k fyzickému předání titulu Zasloužilý 
hasič bratru Janu Turkovi. 

Díky nadaci ČEZ jsme dostali dotaci 50 000,- korun, za které 
byl pořízen generátor ozónu a 3D tiskárna. Pro komunikaci s 
úřady a usnadnění vyřizování dotací byla v loňském roce také 
zřízena datová schránka pro náš sbor.
Stav členské základny k 31.12.2021

Počet členů: 125,
z toho: 84 mužů a 41 žen, mládeže do věku 15 let máme 26 

členů 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům sboru 

za odvedenou práci jak pro sbor, tak i pro obec Hodslavice. 
Poděkování patří veliteli, strojníkům a členům jednotky, 
vedoucím mládeže, vedení obecního úřadu v čele s paní 
starostkou a panem místostarostou, pracovníkům obecního 
úřadu, občanům, sponzorům a organizacím, kteří nám 
pomáhali naplnit stanovené úkoly v uplynulém období.
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Usnesení z 69. schůze rady obce
konané dne 24.3.2022 na OÚ Hodslavice

OBEC/OÚ

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

hospodaření Základní školy a Mateřské školy Františka 
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace za rok 2021 
ve výši 199 960,38 Kč a převod zlepšeného výsledku do 
rezervního fondu,

g) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8023228 / 02 pro  stavbu 
zařízení distribuční soustavy na parc. č. 1377 v k.ú. Hodslavice 
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín dle návrhu,

h) prodloužení smlouvy o pronájem tiskového zařízení s 
firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., 
Brno do 30.6.2022 dle návrhu,

i) umístění stavby „Prodloužení kanalizace na pozemek 
p.č. 1673/24 v k.ú. Hodslavice“, kterou zpracoval Ing. Lubomír 
Novák – AVONA Nový Jičín. Investor stavby L. M. a  A.,  Brno na 
pozemcích p.č.521/8, 1794/1, 1676/1, 1673/13 k.ú. Hodslavice 
v majetku Obce Hodslavice a pověřuje stavebního technika 
vydáním stanoviska k této akci a určení podmínek  pro realizaci 
a napojení stavby na stávající splaškovou kanalizaci,

j) vypracování energetického auditu Obce Hodslavice 
pro všechny její budovy a odběrná místa v majetku obce 
energetickou specialistkou Ing. Světlanou Kravčenkovou, 
Energetické audity a energetické posudky, Ostrava-Poruba, 
dle nabídky,

k) podporu doprovodné akce „Palackého tisícovka“ 
organizovanou cestovatelskou skupinou Nesmrtelní dědci v 
rámci programu „Otevírání Palackého vyhlídek“,

l) podporu akce „Ukliďme Česko“ technickou správou obce,
m) dar na humanitární pomoc lidem postižených vojenským 

konfliktem na Ukrajině  organizacím/spolkům, a to: Člověk 
v tísni, o. p. s., Praha, Šafaříkova 635/24 ve výši 20 000 Kč, 
Českému červenému kříži, Praha, Rozdělovská 2467/63 ve výši 
20 000 Kč a Diakonii Českobratrské evangelické církve, Praha 2, 
Belgická 374/22 ve výši 10 000 Kč,  

n) Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru 
elektroodpadu s firmou REMA systém a.s., Praha 4 - Krč dle 
návrhu.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika - vyřízením žádosti 

o vyjádření k budoucí stavbě Mgr. A. E., Ostrava-Moravská 
Ostrava.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) variantu návrhu územní studie US-3 Centrum obce 

Hodslavice, která bude před dopracováním projednána se 
všemi dotčenými orgány,

c) informaci o reklamačním postupu defektů kanalizačních 
šachet v silnici č. I/57 a o jednání obce s Ředitelstvím silnic a 
dálnic Ostrava o urychlení opravy propadů u šachet,

d) výzvu k podpisu směnné smlouvy a k úhradě cenového 
rozdílu směňovaných nemovitostí se Státním pozemkovým 
úřadem Praha 3 – Žižkov, v zastoupení Krajského pozemkového 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Ostrava a postupuje ji ke 
schválení Zastupitelstvu obce.

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání,
b) rozpočtové opatření č. 1:
navýšení ve výdajích  80 000 Kč
financování   80 000 Kč,
c) přijetí dotace Moravskolezského kraje na projekt IoT 

Hodslavice – rychlostní senzory a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle 
návrhu,

d) přijetí dotace Moravskoslezského kraje z Programu na 
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 
2022 – projekt „Aktivní senioři“ a Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle návrhu,

e) podání žádosti o dotaci u Moravskoslezského kraje z 
programu „Podpora přípravy projektové dokumentace 2022“ 
na vytvoření projektové dokumentace rekonstrukce centra 
obce pro území řešené území řešené územní studií veřejných 
prostranství,

f ) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 29-
941/22/VB  pro zřízení, provozování  a užívání vedení kanalizace 
v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ s Lesy  České 
republiky, s.p. Hradec Králové dle návrhu,

g) zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 32 v 
Hodslavicích a napojení na Skupinový vodovod Nový Jičín-
Straník dle podmínek stanovených správcem vodovodu,

h) provedení čištění místních komunikací firmou TS Valašské 
Meziříčí s.r.o. strojním zařízením dle nabídky,

i) rekonstrukci tělocvičny ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice 
dle nejvýhodnější nabídky firmou SPORT LX, s.r.o. Přítoky 83.

II. Rada obce   s o u h l a s í
a)  se zapojením Základní školy a Mateřské školy Františka 

Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, jejíž 
zřizovatelem je Obec Hodslavice, do provedení aktualizace 
„Strategického rámce Místního akčního plánu do roku 2025“ v 
území obce s rozšířenou působností Nový Jičín, které nebude 
pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082  Akční 
plánování v území.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z 

Moravskoslezského kraje – výzva z Programu obnovy a rozvoje 
venkova MSK 2022 na rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ 
Fr. Palackého Hodslavice a zařazení projektu mezi náhradní 
projekty,

c) uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od 25.7. 
do 31.8.2022.

Vítání občánků
OBEC/OÚ

V neděli 24. dubna 2022 v 9:30 a v 10:30 hod se na 
Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání 
narozených občánků do svazku naší obce. 

Osobní pozvánky rodičům 
s bližšími informacemi 
budou zaslány poštou.
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Provoz skládky Asompo, a.s. 
Životice u Nového Jičína 

během velikonočních svátků

Výzva

Požár kontejneru sběrný dvůr

Informace ke sběrnému dvoru

Asompo. a.s.

Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Oznamujeme, že skládka ASOMPO, a.s. Životice u Nového 
Jičína bude během velikonočních svátků provozována 
následovně:

Pátek  15.4.2022   7:00 – 12:00 hod.
Pondělí 18.4.2022   ZAVŘENO  

Prosíme občany,
pokud ODEVZDÁVAJÍ STARÝ PAPÍR či ŽELEZO DO SBĚREN 

např. V NOVÉM JIČÍNĚ, aby předali vážní lístky na Obecní 
úřad Hodslavice.

Čím více odpadů, který lze separovat občané sesbírají, tím 
větší odměnu získáme od společnosti EKO-KOM. Odměna 
se započítává do kalkulace pro stanovení ceny za odvoz a 
likvidaci komunálního odpadu pro následující rok.

Z důvodu nezodpovědného chování některého z našich 
občanů došlo v měsíci březnu k požáru velkoobjemového 
kontejneru, který byl umístěn za sběrným dvorem. Díky tomuto 
nezodpovědnému chování došlo k nemalé škodě na majetku 
a celá událost byla předána orgánům činným v trestním řízení 
(Policie ČR, Hasičský záchranný sbor). V současné době probíhá 
vyšetřování události. 

K požáru došlo vysypáním žhavého popela viz. obrázek níže 
přímo do kontejneru mimo provozní dobu sběrného dvora a 
bez vědomí obsluhy či zřizovatele sběrného dvora tedy Obce 
Hodslavice.

Bez ohledu na uvedenou událost se při kontrole zaměstnanců 
obce následně přistaveného kontejneru před odjezdem 
zjistila opětovná přítomnost žhavého popela. Tento popel byl 
odstraněn a fotodokumentace byla předána Polici ČR.

Následně byla uvedena v platnost nová opatření, která zamezí 
možnostem odkládaní těchto odpadů a zajistí identifikaci 
dalších případných autorů těchto nebezpečných uložení.

V návaznosti na v minulém období časté neorganizované 
návozy odpadu do sběrného dvoru na vozidlech nad 3,5 tuny 
(traktorové vlečky, dodávkové vozy, kontejnerové vozy . . . 
atd.), které značně ovlivňují kapacity sběrných nádob a limitují 
tak ostatní spoluobčany, jsme se jako zřizovatelé rozhodli, 
že vozidla nad 3,5 tuny nebudou bez povolení k vjezdu do 
sběrného dvora vpuštěny. Díky uvedeným skutečnostem byl 
sběrný dvůr např. dne 2. 4. 2022 naprosto přehlcen odpadem 
viz. přiložená fotografie níže.  Povolení bude vydáváno 
písemně po předchozí domluvě na obecním úřadě, možno 
předjednat na telefonních číslech 556 750 237, 720 998 835 
nejpozději jeden den před otevírací dobou sběrného dvora 
do 15 hod, kdy bude nahlášen druh a množství odpadu, 
SPZ vozidla, které odpad přiveze, číslo popisné, ze kterého 
je odpad produkován – následně bude rozhodnuto, zda je 
možno odpad do sběrného dvoru uložit či nikoliv.

Připomínáme spoluobčanům, že nelze na sběrný dvůr 
navážet odpad z rekonstrukcí budov, domu, bytů či jiných 
nemovitostí (suť, betony, cihly, okna, střešní krytina atd.).

Srdečně Vás zveme
na 17. zasedání

zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

středu 4. 5. 2022
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

Sběrný dvůr slouží k průběžnému ukládání tříděného 
odpadu a odpadu objemného vyprodukovaného úměrně v 
daném období.

Uvedené opatření je uvedeno v provozním řádu sběrného 
dvoru, který najdete např: na webových stránkách obce či ve 
sběrném dvoře. 

Dále provozovatel sběrného dvora tedy obec Hodslavice 
může na základě přeplněných kapacit rozhodnout o 
okamžitém omezení či uzavření sběrného dvora. Tato 
informace je rovněž obsahem provozního řádu sběrného 
dvora obce Hodslavice.

Opatření je platné od středy 13.4.2022!!!
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Jarní čištění místních komunikací
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Vážení spoluobčané, 
v návaznosti na jarní úklid celé obce bude realizováno strojní 

čištění zametacím strojem viz. obrázek níže na všech místních 

komunikacích. Předpokládaný termín je druhá polovina 
měsíce dubna. Přesný termín bude uveden na webu obce, v 
rozhlase a také budou rozmístěny na místních komunikacích 
informační tabule.

Žádáme tedy všechny občany, aby v uvedených termínech 
neparkovali svá vozidla a jiné objekty na místních komunikacích 
a přilehlém okolí. V opačném případě budete blokovat očistu 
a uvedená lokalita zůstane neuklizená.

Zprávičky ze ZŠ
Mgr. Eva Hegarová, PhD.

Návštěva Palackého pamětní knihovny 
Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová, PhD.

V úterý 15. 3. 2022 navštívili žáci 2. a 3. třídy Palackého pamětní 
knihovnu, která sídlí v budově základní školy. Paní knihovnice 
děti seznámila s řádem knihovny, vysvětlila značení knih a 
ochotně zodpověděla všechny dětské dotazy. Děti dostaly 
přihlášku a věřte - nevěřte, už se jich několik do knihovny 
přihlásilo. Rodiče, podpoříte své děti v jejich čtenářství?

Návštěva loutkového divadla ve školní družině
Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

V úterý 15. března zavítalo do školní družiny loutkové divadlo 
Taraba. Pod vedením lidového vypravěče pana Daniela Taraby 
jsme zhlédli pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. Pohádka 
byla vtipná, doplněna písničkami a tancem. Naši malí diváci 

Povídání…
Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení a milí, 
máme zde konečně jaro a sluneční paprsky lákají k práci 

na zahrádce, výletu či procházce naší krásnou krajinou. Jsem 
velmi rád, že jste si našli chvíli a začetli jste se do těchto 
řádků, za což Vám velmi děkuji. Velmi mě těší, že Vám mohu 
pravidelně přinášet zajímavé historické povídání, které se váže 
k naší krásné malebné obci. Historie nám nabízí jedinečný a 
neopakovatelný pohled na události, které se staly a které 
prožili naši předkové. Nacházíme se v době, kdy světovým 
tématem se po koronavirové epidemii stala válka na Ukrajině, 
která na nás všechny doléhá a slova světových státníků zní ze 
všech médií. Doba se v posledních letech velmi rychle mění 
a s ní i naše názory a postoje, které mnohdy odráží aktuální 
situace a dění. Jsme pak svědky mnohých neshod a svárů, 
které často vycházejí z vzájemného nepochopení a neochotě 
vyslechnout si názor druhého či přiznat vlastní chybu. 

Když 23. června 1928 navštívil naši krásnou obec Tomáš 
Garrigue Masaryk, byl vroucně a láskyplně přijat a pozdraven. 
Dovolím si citovat slova, pana prezidenta, která tehdy pronesl:

„Já Vám nebudu na Vaše milé proslovy a uvítání mnoho 
povídat. Vy jste všechno řekli, co bych mohl říci. Pro mě Palacký 
znamenal v životě mnoho. Od něho jsem se naučil rozumět 
vývoji našeho národa, on mně ukázal, jaký český národ od 
prozřetelnosti měl a má poslání, v tomto duchu Palackého 
jsem pojímal úkol svého života a pracoval. Myslím, uděláme 
všichni dobře, když půjdeme cestou, kterou nám naznačil. Já 
Vám děkuji ještě jednou za milé uvítání a přeji Vám všechno 
dobré pro Hodslavice a celý kraj.“ 

K přání všeho dobrého pro Hodslavice se přidávám i já. 

Věřím, že naše obec může být inspirací pro mnohé jiné obce, 
a že společně budeme kráčet vpřed. Ať už jsme mladí či staří, 
jedno máme společné, a tím jsou Hodslavice, naše Hodslavice. 
Jedině společně můžeme vytvořit společenství, ve kterém 
bude úcta, pokora a pochopení denním chlebem radostného 
života v podhůří našich krásných malebných Beskyd. 

Váš Ondřej Kudělka

T. J. SOKOL HODSLAVICE

zve všechny na  

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

v pátek 29. 4. 2022
na sokolském hřišti.

Bližší informace budou upřesněny na 
plakátech.
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a jak si práci užívali nejen oni, ale i jejich malí žáčci. Celý 
den se tak nesl v duchu slov J. A. Komenského – Škola hrou. 

Děti pomáhají dětem
Bc. Petra Pavlíková

Ráda bych touto cestou poděkovala dětem a jejich rodičům, 
kteří se zapojili a podpořili náš záměr účastnit se sbírky konané 
panem farářem Červenkou ,,POMOC UKRAJINĚ“. Sbírka byla 
zaměřena převážně na pomoc dětem. Děti nosily sladkosti, 
trvanlivé potraviny, vyráběly omalovánky a balíčky jsme 
doplnili výtvarnými potřebami. Děti projevily o sbírku velký 
zájem a jejich štědrosti a nápaditosti si moc vážím.

Březen v MŠ
Aneta Vrbicová

Březen je měsícem čtenářů. Děti ze třídy Sluníček i Koťátek 
navštívily městskou knihovnu v Novém Jičíně. Paní učitelky ve 
školce věnují velkou pozornost předčtenářské gramotnosti. 
Vedou děti k zájmu o knížky a denně jim předčítají příběhy a 
pohádky a rozvíjí tak jejich komunikační schopnosti a fantazii. 
Děti si prohlížejí ilustrace a nosí své oblíbené knížky do školky 
a s radostí je ukazují kamarádům. Předškoláci absolvovali 
další lekci“Škola hrou“, kde se rozvíjejí jejich schopnosti a 
dovednosti pro snadnější vstup do školy. Děti ze třídy Koťátek 
strávily příjemný čas ve světě her a poznání ve „Vrtuli“, třída 
Sluníček cvičila pod vedením zkušené ergoterapeutky   
Veroniky ze SenzaSpace a nejmladší Motýlci vyrazili na výlet 
do Mořkova, kde si pohráli na dětském hřišti u koupaliště. 
Mateřskou školku opět navštívilo oblíbené divadlo „ Myška 

byli vtaženi do děje a v přítomnosti dřevěných loutek prožili 
příjemné odpoledne.

Matematický klokan
Mgr. Pavla Pavelková

Dne 18. března opět přiskákal do tříd druhého až devátého 
ročníku Matematický klokan 2022 ve formě matematické 
soutěže, které se naše škola účastní každý rok. V tento den, 
se žáci zamyslí nad netradičními úlohami, k jejichž řešení 
nepoužívají kalkulačku ani jiné pomůcky, vystačí si pouze s 
vlastní úvahou a tužkou. Letošní ročník byl pro nás zajímavý 
tím, že jej, po koronavirové odmlce, mohli psát žáci opět ve 
škole. Minulé dva ročníky probíhaly formou on-line.

Zde jsou nejúspěšnější žáci daných kategorií:
Kategorie Cvrček – Markéta Večerková, 3. A (62 bodů)
Kategorie Klokánek – Pavel Schneider, 5. A (99 bodů)
Kategorie Benjamín – Zbyněk Novosad, 6. B (103 bodů)
Kategorie Kadet – David Krutílek, 8. B (66 bodů)
Hlavním vítězem všech kategorií je Zbyněk Novosad, který v 

bodovém ohodnocení překročil stovku.

Den naruby
Mgr. Hana Horáková

Při příležitosti Mezinárodního dne učitelů, který připadá 
na 28. března, proběhl na naší škole Den naruby. Jak 
napovídá název, šlo o netradiční výuku, kdy si žáci vyzkoušeli 
roli učitele. Do akce se zapojila většina starších žáků, ale 
někde učili i naši třeťáčci. Většina „nových“ učitelů nás mile 
překvapila. Připravili si prezentace a pracovní listy, známkovali, 
vysvětlovali, psali písemky, dávali domácí úkoly a po celou 
dobu pomáhali dětem, pokud něčemu nerozuměli nebo něco 
nestihly. Bylo krásné sledovat, jak úžasně se své role zhostili 
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„Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom 
až do konce žili tak, jako dříve, mezi věcmi, které nás životem 
provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Máme 
strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že našim 
trápením nebude rozuměno. Doma nás ale umírá velice málo. 
Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde. Pacient 
se bojí, že bude blízkým na obtíž a rodina má obavy, že bez 
patřičných zkušeností péči jak po zdravotní, tak psychické stránce 
nezvládne.“

Paliativní (úlevná) péče představuje přístup k pacientům 
v konečné fázi vážného onemocnění, který se zaměřuje 
na člověka jako na celek (zajímá se tedy jak o jeho fyzickou 
stránku, tak také o jeho psychiku a sociální situaci). Usiluje o 
účinné tišení nepříjemných projevů nemoci jako je například 
bolest, dušnost, nevolnost nebo neklid tak, aby se pacient 
netrápil. Ze zpětné vazby pečujících rodinných příslušníků 
opakovaně slýcháme překvapení, že po zvolení vhodných léků 
a dalších postupů je jejich blízký zcela bez bolestí. 

Mobilní hospic Strom života nabízí již sedmým rokem 
zdravotní a sociální služby v přirozeném prostředí pacientů 
v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. 
Do okolí obce Hodslavice dojíždíme z naší pobočky v Novém 
Jičíně a Rožnova pod Radhoštěm. 

Ke každému našemu pacientovi přijíždí vždy zkušený 
zdravotník, který vysvětlí jemu a jeho blízkým, jak spolupráce a 

Jak pomáhá mobilní hospic?
Mgr. Aneta Gerlová

Klárka a Veverka Terka“ s Ekologickou pohádkou. A máme tady 
konec měsíce března. Roztál poslední sníh a venku se objevily 
první kytičky. Všichni společně vítáme jaro! Paní učitelky a 
děti hází nazdobenou Morenu do potoka. Zima už je pryč. 
Společně recitují: „Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla 
zima mezi náma, ale už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu!“

péče může probíhat, vyslechne veškeré jejich obavy a potřeby 
a podpoří je v tom, že to společně zvládnou. Má s sebou 
všechny potřebné přístroje, léky a pomůcky, které pacientovi 
uleví a všem je k dispozici bezplatně a nepřetržitě opravdu 
sedm dní v týdnu. 

Velmi často se zároveň setkáváme s povzdechnutím: „kéž 
bychom se o vás dozvěděli dříve“, které souvisí se stále 
nízkým povědomým veřejnosti o tom, co paliativní hospicová 
péče znamená a jak může zvýšit kvalitu života nevyléčitelně 
nemocného pacienta v závěru jeho života. Samotný název 
„hospic“ v lidech vyvolává obavu a představu o „tom posledním 
místu“. Ve skutečnosti však včasně a vhodně nastavená 
paliativní péče, poskytovaná v domácím prostředí, může 
pacientovi zajistit delší dobu života, než když je hospitalizován 
v nemocnici. Souvisí to s tím, že pokud je člověk doma, kde se 
cítí pohodlně a má kolem sebe ty, kteří jej mají rádi, zlepšuje se 
jeho psychika a to má velký vliv na jeho fyzický stav. 

Velmi často říkáme, že nepracujeme s umírajícími, nýbrž s 
jedinečnými živými lidskými bytostmi, kterým na tomto světě 
zbývá bohužel již krátký čas. Neznáme totiž nikoho, kdo by 
sám sebe jako umírajícího ze zcela pochopitelných důvodů 
chtěl identifikovat. 

Díky účinným postupům paliativní medicíny a podpory 
dokážeme zajistit důstojnost člověka a také prostor pro 
naplnění jeho přání a potřeb. Ta jsou mnohdy spojena s 
potřebou vyřešit rodinné vztahy, stihnout ještě něco zažít, 
anebo se s někým konkrétním rozloučit. Prakticky to může 
být touha ještě vidět východ slunce nad Lysou horou, uzavřít 
sňatek se svým partnerem nebo strávit ještě jedny vánoční 
svátky se svými dětmi.

Neméně významná je rovněž podpora pečujících a blízkých 
osob, které starost o jejich milovaného mnohdy izoluje od 
běžného života, mezilidských vztahů a zamezuje jim věnovat 
čas a pozornost sami sobě. Soubor hospicových služeb v naší 
organizaci je proto propojen také se sociálními službami, jako 
jsou odborné poradenství, doprovázení pozůstalých nebo 
terénní odlehčovací služby. Díky nim může těžkou a náročnou 
situaci zvládnout každý pečující, který to chce zkusit - bez 
ohledu na předchozí zkušenosti. Vlastní čas a osobní péče jsou 
asi největšími dary, které můžeme dát a také dostat.

V případě, že budete mít zájem dozvědět se o mobilní 
hospicové péči více, zodpovědět nějakou ze svých otázek 
anebo naši činnost podpořit, kontaktujte nás prosím na 
webovém portálu www.zivotastrom.cz

Usilujeme o dobré umírání doma, aby čas života byl 
naplněn do posledních chvil.

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Kostelní 71/37, Nový Jičín

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 

27.4.2022 
-  ve dvoře čp. 75 (u MVDr. Jiřího Křižana)

v době od 16 do 17 hodin,
-  na dolním konci obce u autobusové zastávky

od 17.15 do 17.45 hod.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Pes musí být na vodítku a mít náhubek.
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Datum a čas Domácí Hosté Hřiště/Stadion Soutěž
PÁ 08.04.2022 16:30 Z Mošnov / Skotnice Hodslavice Mošnov Žáci 8+1(2x40)
SO 09.04.2022 13:30 Z Štramberk Hodslavice Štramberk Žáci 8+1(2x 40)
SO 09.04.2022 15:30 Z  Štramberk / Lubina Hodslavice Lubina III. třída
SO 16.04.2022 16:00 Z Hodslavice Bartošovice Hodslavice III. třída
NE 17.04.2022 10:00 Z  Hodslavice PetřvaldBludovice Hodslavice Žáci 8+1(2x40)
SO 23.04.2022 10:00 Z Žilina  Hodslavice Žilina Žáci 8+1(2x40)
SO 23.04.2022 16:00 Z Vražné  Hodslavice Vražné III. třída
SO 30.04.2022 16:00 Z Hodslavice  Ženklava Hodslavice III. třída
NE 01.05.2022 10:00 Z  Hodslavice Lichnov Hodslavice Žáci 8+1(2x40)
ÚT 03.05.2022 17:00 Z  Hodslavice  Příbor Hodslavice Žáci 8+1(2x40)
SO 07.05.2022 16:30 Z  Bludovice Hodslavice Bludovice III. třída
NE 08.05.2022 10:00 Z  Mořkov Hodslavice Mořkov Žáci 8+1( x40)
SO 14.05.2022 16:00 Z  Hodslavice Olbramice Hodslavice III. třída
NE 15.05.2022 10:00 Z  Hodslavice Mankovice Hodslavice Žáci 8+1(2x40)
SO 21.05.2022 14:00 Z  Studénka Hodslavice Studénka Žáci 8+1(2x40)
NE 22.05.2022 16:30 Z  Děrné  Hodslavice Děrné III. třída
SO 28.05.2022 16:00 Z  Hodslavice Sedlnice Hodslavice III. třída
NE 29.05.2022 10:00 Z Hodslavice  Mošnov / Skotnice Hodslavice Žáci 8+1(2x40)
SO 04.06.2022 10:00 Z Trojanovice Bystré Hodslavice Bystré Žáci 8+1(2x40)
NE 05.06.2022 17:00 Z  Zbyslavice  Hodslavice Zbyslavice III. třída
SO 11.06.2022 10:00 Z  Velké Albrechtice Hodslavice V.Albrechtice Žáci 8+1(2x40)
SO 11.06.2022 16:00 Z Hodslavice  Bravantice Hodslavice III. třída
SO 18.06.2022 17:00 Z Hostašovice  Hodslavice Hostašovice III. třída
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Rozpis utkání FK Hodslavice

Koupaliště v Mořkově
příjme na sezonu 2022 

brigádníky na následující pozice:

- číšníky, servírky ( praxe 
podmínkou)

-obsluha do výdejového 
okýnka (věk nad 15 let)

-pekaře pizzy

Informace, platové 
podmínky a další dotazy 

na tel. 732252953
nebo email: 

koupaliste.morkov@seznam.cz
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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

Akce 20%	SLeVa na renovace teracových hrobů 
(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

ZaVOLejte	–	Přijedeme	–	POradíme	–	Zaměříme	–	naceníme

Koupím dům
jako investici případně zahradu, 

kde lze stavět v Hodslavicích a okolí. 
Prosím nabídněte. Peníze mám.

Tel. 737 190 613



Markéta Večerková, 3. třída
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum ²50²55²60²65²70²75²95²96
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Daniel Turanský ² Helena Kalincová, Karel Bajer, 
Zdeněk Mareš, Jozef Baček, Jaroslava Kuchtíková, 

Marcel Garčár ² Dagmar Pernická, Milan Matějovič
² Ladislav Bartoň, Irena Plešková ² Zdeňka Rýcová
² Juraj Jacko ² Ludmila Kudělková ² Anna Kudělková

V měsíci březnu jsme se rozloučili s paní 
Ludmilou Sobkovou a s panem Aloisem Bartoněm. 

² ² ² ² ²

50. výročí uzavření manželství   Božena a Karel Kyselí. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci březnu se narodily 
Mia Fulínová a Sára Bayerová.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

SDH Hodslavice

ZŠ - Den naruby SDH Hodslavice

ZŠ - Děti pomáhají dětem


