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M g r.  Lu b o m í r  Č e r v e n ka ,  f a rá ř

Adventní zamyšlení
P.  D r.  J a r o s ł a w  M a r e k  Fo ł t a ,  f a rá ř

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho ko-
řenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch 
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch 
poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude 
prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebu-
de rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit 
nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat 
podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem 
svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána 
spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Izaiáš 11,1-5

Prorok Izaiáš začíná svou zvěst konstatováním: I vzejde 
proutek z  pařezu Jíšajova. Tím mužem je míněn otec krá-
le Davida. Doba vlády tohoto krále, byla vnímána jako doba 
úspěšná, kdy se celý národ měl dobře, kdy se mu dařilo. A tak 
zcela zákonitě, má-li přijít něco nového, vzejde to z  toho, co 
dlouho bylo dobré, tedy z rodu krále Davida. 

A teď pařez. Ve vyjadřování tehdejší doby hrál důležitou roli 
strom. Bylo tomu snad právě proto, že v hornaté a neúrodné 
Palestině jich bylo poskrovnu. Strom byl tedy něčím vzneše-
ným a vzácným. Dokonce existovaly zákony, podle kterých 
byly stromy chráněny. 

Většina lidi už v září pečlivě sleduje letáky a reklamy obchod-
ních řetězců a čeká, který z nich uprostřed babího léta nabídne 
jako první v super mimořádné akci bohaté a štědré Vánoce. 

V dnešním světě platí neúnosné pravidlo, že bez obratu není 
zisk, a proto je všude přítomný tlak začít s vánoční nabídkou 
zboží v obchodech co nejdřív. Možná se nad touto taktikou 
pousmějeme, ale určitě nebudeme zpochybňovat, že v naší 
kultuře to bez dárků nejsou „ty správné“ Vánoce.

Už o těch prvních Vánocích totiž přinesli chudí pastýři bet-
lémští ze svých domovů narozenému Božímu Synu to, co tam 
zrovna našli. Dárky tedy k Vánocům neodmyslitelně patří.

Musí to však být za každou cenu dárky „bohaté“? Nebyly 
snad v počátcích této krásné tradice spíš dárky „chudé“? Chu-
dé, ale upřímné, dávané od srdce? Co je na tom zvláštního? 
Třeba to, že dnes mnoho lidí plánuje nakoupit dárky, na které 
finanční prostředky vůbec nemají, a pro které jsou ochotni se 
i zadlužit. A  pak tu chvilku možná i vynucené okolím uměle 
vánoční radosti musejí zaplatit několika měsíci tvrdých splátek 
s vysokým úrokem.

Stačí ale opravdu málo – uvědomit si, že i v té nejchudší 
domácnosti, i v tom nejprostším lidském srdci se vždycky 

Milí spoluobčané,
ze srdce Vám přejeme spokojené, láskou a porozuměním  

naplněné vánoční svátky, pevné zdraví, hodně štěstí,  
pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2019.

Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavla Adamcová a Jan Kudělka

pokračování na str. 2 pokračování na str. 2

Vánoce 2018
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Pařez.  Pahýl, je vlastně konec existence stromu, torzo toho, 
co tu kdysi bylo. Přestože z  pouhého pařezu můžeme získat 
několik informací – stáří stromu, objem stromu a přestavit si i 
jak byl vysoký, strom sám už tu není. Co žilo a ve své mohut-
nosti se tyčilo k  nebi, je nyní mrtvé, bez známek života, bez 
užitku. Koho, ptám se s  vámi, představuje tento pařez, který 
spíše překáží, než nese užitek?  Je to ten lid, o který se Hospo-
din stará, ale který na Boha zapomněl. Lid izraelský, který Bůh 
povolal, aby zvěstoval Boží dobrodiní všem pohanům. Je to 
ten lid, který zakusil Boží dobrotu, ale odvrátil se od něj jinam. 

Do této dějinné situace, bratři a sestry, přichází prorok, aby 
tlumočil Bohem svěřené slovo. Vzejde proutek z pařezu Jiša-
jova. Proutek je znamením života. Důkazem, že vše ještě není 
ztraceno, neboť stále existuje naděje. Proutek předznamenává 
proces růstu. To, co je malé, jistě jednou vyroste a zmohutní a 
ponese zralé ovoce. Ovšem to, co se mělo uskutečnit teprve 
v prorokově budoucnosti, co si Izaiáš určitě nedokázal ani pře-
stavit, se uskutečnilo před více než dvěma tisíci lety v Betlémě. 

Tím nepatrným proutkem, který byl naroubován na pařez, se 
stalo novorozeně, bezbranné dítě. Chlapec, který na Boží pří-
kaz dostal jméno Ježíš, se stává důkazem života. A to znamená, 
že ještě není všem dnům konec. Bůh se svého lidu ani svého 
stvoření nevzdal. Tou zárukou pro všechny dosud věrné je mi-
minko, které jednou doroste v dospělého muže a naváže na 
velikány izraelských dějin. Naplní Boží dílo spásy – záchrany 
v tomto světě.  ¨

Jeho vlastnosti dobře vystihl prorok Izaiáš. Ještě jednou si 
je připomeňme: Na něm spočine duch Hospodinův: duch 
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch 
poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude 
prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebu-
de rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit 
nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat 
podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem 
svých rtů usmrtí svévolníka.

Vážení přátelé, bratři a sestry, taková je zvěst evangelia, kte-
ré si dnes připomínáme. Boží Syn – Pán Ježíš Kristus, přišel do 
tohoto světa, aby dal do pořádku všechno, co ještě nebylo 
dokončeno. Přišel, aby zasel nové símě, aby narouboval mla-
dé ratolesti na staré pařezy a dal tak vzniknout něčemu úplně 
novému. Možná se vám někdy zdá, že kolem sebe vidíte samé 
staré, trouchnivějící pařezy. Dokonce možná si tak někteří sami 
tu a tam připadáte. Zdá se vám, že váš život pozbyl ceny, že 
nestojí za to, o něco usilovat a za něčím jít. 

Možná nemáte nikoho, kdo by vás vyslechl, možná jste zkla-
mali své blízké anebo dokonce třeba už po několikáté sami 
sebe. Možná si připadáte neužiteční, neschopni obohatit ty 
druhé. Anebo se těmi druhými cítíte být přehlížení a máte do-
jem, že celý život stojíte v něčím stínu, že sami pro druhé ne-
jste ničím významní a nepostradatelní. Možná jste sem přišli 
se svými mindráky, se svou bolestí v srdci, která vás při každé 
možné příležitosti bodá jako osten. Máte různé nezahojené 
či znovu otevřené rány, nebo si pěstujete svou sebelítost, za-
trpklost. Možná jste prostě vyčerpaní, unaveni těmi věčně se 
opakujícími starostmi, těmi stejně se začínajícími rány. Možná 
patříte k těm, kteří dosud Ježíši Kristus neuvěřili. Dnes je pří-
ležitost odevzdal mu celý svůj život bez vlastních podmínek, 
svou rodinu, svá trápení i své nemoci, ze kterých se nemůžete 
dostat vlastními silami a už si nevíte rady, jak dál. Možná pat-
říte k těm, kteří Ježíši slibovali svou věrnost, svou poslušnost a 
své sliby při různých příležitostech dané jste dosud nesplnili. 
Možná máte docela jiné problémy, o kterých neví ani vaši nej-
bližší. 

najde něco, co druhému může udělat radost. Bez půjček, bez 
dluhů, bez exekuci. Mysleme na to, až budeme plánovat vá-
noční nákupy, aby letošní Vánoce mohly být opravdu „radost-
né“, i když třeba nebudou „bohaté“.

Všem čtenářům obecního zpravodaje přeji požehnaný a ra-
dostný adventní i vánoční čas.

Datum Hodslavice Životice u NJ

24.12. Vigilie Slavnosti Narození Páně 24.00 hod. 22.00 hod.

25.12. Slavnost Narození Páně 8.00 hod. 9.30 hod.

26.12. Svátek sv. Štěpána 8.00 hod. 9.30 hod.

30.12. Svátek Svaté Rodiny 8.00 hod. 9.30 hod.

31.12. Poděkování za rok 2018 16.00 hod. 14.00 hod.

1.1.2019 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.00 hod.

18.00 hod.

9.30 hod.

Vánoční bohoslužby  
římskokatolické církve
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Vám všem, bez výjimky, je určena zvěst vánočních svátků. 
Všichni smíme vědět: 

Narodil se zaslíbený Mesiáš. Přišel, jak nepatrný proutek, jako 
malé dítě. Přišel, aby obživil mrtvé pařezy. Aby dal lásku, kde 
ochladla, radost, kde vyprchala a naději, která zapadla v cha-
osu všedních dnů. Proto dnes všichni smíme vědět: Ježíš nám 
chce pomoci. A ruku v ruce s tímto konstatováním jde i to dru-
hé osobnější: Ježíš chce pomoci také mně. Kvůli tomu přišel do 
tohoto světa. To je jeho poslání, kterému je věrný. On obživuje, 
On dává nový život, uzdravuje, potěšuje a snímá každou bo-
lest a trápení. Osvobozuje od hříchu, dává nový život. Proto se 
nám v něm otvírá nová cesta, nové možnosti. Nemusíme na 
život rezignovat, ale smíme doufat a spoléhat. Je jen na nás, 
jak se k této Ježíšově nabídce postavíme. Amen.

BOHOSLUŽBY
EVANGELICKÉHO SBORU V HODSLAVICÍCH

v   Adv�tu a o svátcích
2. 12. 
1. adventní neděle 
s vysluhováním Večeře Páně
8.00  Mořkov
9.15  Hodslavice – Stará škola
10.45  Straník

4. 12. 
Mikuláš 
17.00  Hodslavice – Stará škola

 
9. 12. 
2. adventní neděle 
9.30 Straník – společná vánoční 
besídka pro děti i dospělé

11. 12.  
adventní večer
Misionáři 
– sdílení o pokračování služby 
17.00  Hodslavice – Stará škola

14. 12.  
adventní večer
Moravští bratři 
– host Daniel Říčan ze Suchdolu n. O. 
17.00  Mořkov

16. 12. 
3. adventní neděle
9.30 Mořkov - společná vánoční 
besídka pro děti i dospělé

23. 12. 
4. adventní neděle
9.30 Hodslavice – společenský dům  
společná vánoční besídka 
pro děti i dospělé

24. 12.
Štědrý večer
16.00 Hodslavice – společenský dům  
vánoční bohoslužby

25. 12.
Narození Páně  
s vysluhováním Večeře Páně
8.00 Mořkov 
9.15  Hodslavice – Stará škola
10.45 Straník

30. 12. 
Poslední neděle v roce
8.00 Mořkov; 
9.15 Hodslavice – Stará škola

31. 12. 
Poslední den v roce
16.00 Hodslavice – Stará škola

1. 1. 2019  
První den v novém roce 
s vysluhováním Večeře Páně
8.00 Mořkov
9.15 Hodslavice – Stará škola

USNESENÍ z 1. schůze rady obce  
konané dne 7.11.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  J a n  Ku d ě l ka ,  m í s t o s t a r o s t a

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) vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Skupi-

nový vodovod Hodslavice – Straník – tlaková stanice vodovo-
du“ na Léše firmou Ing. Lubomír Novák – AVONA, Nový Jičín, 
dle nabídky,

b) Smlouvu o zřízení práva provést stavbu a smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 

„plynová přípojka“ na parc. č. 383/1 k.ú. Hodslavice s p. M.Š., 
Nový Jičín-Loučka,

c) Smlouvu o zřízení práva provést stavbu a smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„přípojka pitné vody“ na parc. č. 383/1 k.ú. Hodslavice s p. M.
Š.,Nový Jičín-Loučka,

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800086023_1/
VB/P na přeložku plynového vedení u čp. 161 ve vlastnictví 
Obce Hodslavice na parc. č. 1 a 130/1 k.ú. Hodslavice s GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, dle návrhu.

II. Rada obce   z ř i z u j e
pro celé funkční období následující komise a členy jednotli-

vých komisí dle příl. č. 1:
1. pro územní rozvoj, plánování a investice
2. sociální a zdravotní
3. pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce
4. pro životní prostředí.
III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádost spolku Strom života, „Andělé Stromu života poboč-

ný spolek Moravskoslezský kraj, Nový Jičín“ o poskytnutí fi-
nančního daru na podporu provozu Mobilního hospice v roce 
2019 a zařazuje jej do seznamu žadatelů na rok 2019,

c) žádost p. E.S., Hodslavice o vyznačení parkovacích míst 
a pověřuje místostarostu řešením žádosti do dalšího jednání 
rady obce.

USNESENÍ z 2. schůze rady obce  
konané dne 21.11.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m c o vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  J a n  Ku d ě l ka ,  m í s t o s t a r o s t a

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) zadávací podmínky opakované výzvy k podání cenové na-

bídky na výkon činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost práce 
a požární ochrana) na stavbě „Odkanalizování obce Hodslavi-
ce“,

b) pronájem nebytových prostor v  čp. 161 v  Hodslavicích 
praktické lékařce pro děti a dorost MUDr. Olze Váhalové a prak-
tickému lékaři pro dospělé MUDr. Radku Ševelovi a pověřuje 
starostku dojednáním podmínek nájmu se žadateli.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozího jednání rady obce,
b) řešení financování stavby „Odkanalizování obce Hodslavi-

ce“ částečně z rozpočtových zdrojů obce,
c) termíny konání zasedání zastupitelstva obce na rok 2019,
d) žádost Ing. J.K. a Ing. J.K., Hodslavice o přemístění kon-

tejnerů na tříděný odpad a pověřuje místostarostu výběrem 
vhodného stanoviště,

e) žádost paní L.F., Hodslavice o povolení umístění reklamní 
cedule na parc. č. 1392 a pověřuje stavebního technika vyří-
zením žádosti,

f ) oznámení ředitelky školy o přerušení provozu mateřské 
školy ve dnech 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019.  

Srdečně Vás zveme na 2. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční v úterý 11.12.2018 v 18:00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice.
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D a n a  S u l o v s ká ,  D a g m a r  G r u s s m a n n o vá

Informace
Palackého pamětní knihovny

Knihy až do domu     
Palackého pamětní knihovna v  Hodslavicích nabízí svým 

starším čtenářům novou službu – donášku knih až do domu. 
Domluvit si ji můžete i telefonicky na tel. 556 750 237. Knihy 
jsou moudro a nevyčerpatelná studnice vědomostí.

Ý Ý Ý Ý

Knihovna v tomto roce bude naposledy otevřena ve čtvrtek 
20. prosince 2018 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2019 ve 
čtvrtek 3. ledna.

Ý Ý Ý Ý

Knihovna upozorňuje čtenáře, kteří nevrátili knihy v ter-
mínu čtyř týdnů, aby knihy urychleně vrátili, a to nejpoz-
ději do 17.12.2018 včetně (pondělí). Výpůjční doba knih je 
čtyři týdny. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Informace k vybírání poplatku 
 za komunální odpad na rok 2019

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 
z důvodu uzávěrkových prací a fakturace vody budeme vybí-
rat nejdříve od 18. února 2019. V lednovém zpravodaji bude 
zveřejněno, jakým způsobem lze zaplatit. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Úřední hodiny na Obecním úřadu 
v Hodslavicích

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve 
středu 19. prosince 2018.

 První úřední den v roce 2019 je středa 2. ledna.

MUDr. Radek Ševela
Ve dnech 10. až 17.12.2018 bude probíhat stěhování ordina-

ce pro dospělé do nových prostor v Obecním domě čp. 161. 
Z těchto důvodů nebude ordinace v provozu.

Ve dnech 17. až 19.12.2018 bude mít MUDr. Radek Ševela do-
volenou. 

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

27., 28.12. a 31.12.2018 od 7:00 – 9:00 hodin bude ordinace 
v provozu: pouze akutní případy.  

Děkujeme za pochopení.

Ordinační hodiny lékařů
O Ú  H o d s l a v i ce

Omezení provozu pošty Partner 
v Hodslavicích

O Ú  H o d s l a v i ce

Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 31.12.2018 bude na 
poště Partner v Hodslavicích omezen provoz.

Otevřeno pouze od 8:00 do 11:00 hodin.

Vážení spoluobčané, 
v únoru příštího roku započnou práce na stavbě „Odkanalizování obce Hodslavice“. Jelikož se 

jedná o stavbu, která se rozsahem dotkne celé obce, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné schůze, 
kde nás zástupci dodavatelské firmy Metrostav a zástupci projekční firmy seznámí s předpokládaným 

průběhem a problematikou výstavby nové kanalizace a domovních přípojek.
Termíny schůzí:

středa 16.1 2019 v 17:00 hod. -  Společenský dům
středa 16.1.2019 v 19:00hod. – sál v hospůdce na Dolním

4. ledna 2019 se uskuteční od 10:00 do 11:00 hodin DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v přízemí  Obecního domu. Občané bu-
dou mít možnost si prohlédnout prostory nových ordinací 
(pro děti a dorost, pro dospělé).

MUDr. Olga Váhalová
Ve dnech 27. – 31.12.2018 bude mít MUDr. Váhalová dovo-

lenou. Akutní případy ošetří MUDr. Ševela ve své ordinaci od 
7:00 do 9:00 hodin.

MUDr. Jan Moštěk
Ve dnech 27.12.2018 – 2.1.2019 bude mít zubní lékař  

MUDr. Jan Moštěk dovolenou. 

Plesy v roce 2019
O Ú  H o d s l a v i ce

11. 1. 2019  I. Velký Palackého ples
26. 1. 2019 Klub důchodců
  2. 2. 2019 Salesiánské hnutí mládeže (SHM)
  9. 2. 2019 Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
16. 2. 2019 Sportovní (TJ odd. volejbalu)
23. 2. 2019 Dětský maškarní ples (SHM)
  2.11.2019 Hubertský ples

Vážení občané,
v sobotu 5. ledna 2019 

bude probíhat v  obci Hod-
slavice  Tříkrálová sbírka. 
V  této době u Vašich dveří 
zaklepou za zpěvu koledy tři 
králové, jenž se Vám proká-
žou platnou průkazkou. Pe-
něžité dary, které věnujete 
do sbírky, budou použity k 
podpoře zdravotních a sociál-
ních projektů. Věříme ve Vaši 
štědrost a dobrosrdečnost. 
Mockrát Vám děkujeme.                                 

Tříkrálová sbírka
Pra co v n í c i  C h a r i t y  K o p ř i v n i ce
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Srdečně Vás zveme  
na tradiční ukončení starého roku  

a společné přivítání nového roku 2019 
dne 31.12. 2018 před půlnocí na plac.

Lady business  
Moravskoslezského kraje

P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

Lady business Moravskoslezského kraje je z Hodslavic!
12. listopadu byly v  Ostravě pod záštitou a za přítomnosti 

hejtmana vyhlášeny výsledky soutěže o výše uvedený titul. Ve 
třetím ročníku bylo přihlášeno 25 dam z podnikatelského pro-
středí a 23 z neziskových organizací. V podnikatelské sféře se 
na prvním místě umístila ing. Lidmila Kramolišová, spoluzakla-
datelka a jednatelka soukromé střední odborné školy EDUCA, 
kterou manažersky vede již 27 let.

Gratulujeme a přejeme hodně tvůrčích sil!
Ohlédnutí za vzpomínkovou akcí

O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Vážení spoluobčané,
Jsem velmi rád, že si mnozí z Vás našli v neděli 11. listopadu 

čas, a zúčastnili se vzpomínkové akce, kterou jsme u příležitos-
ti 100. let od ukončení první světové války připravili. Celá tato 
vzpomínková akce začala ve 14 hodin u pomníku světových 
válek před obecním úřadem. Všechny zúčastněné krátkým 
úvodním slovem přivítal Ondřej Kudělka a shrnul události, kte-
ré vedly k vypuknutí první světové války.

„Když byl v  Sarajevu 28. června 1914 úspěšně spáchán 
atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského 
trůnu Františka Ferdinanda d´Este, nikdo jistě netušil, jaký 
dopad následná válka bude mít pro osudy lidí, národů, Ev-
ropy a celého světa. Válka, která trvala dlouhé 4 roky, skon-
čila přesně před 100. lety 11. listopadu 1918, kdy v  11 ho-
din dopoledne ohlásily polnice a kostelní zvony klid zbraní  
a následné ukončení první světové války. Války, do které se zapoji-
lo 34 států + jejich přidružené kolonie, a po jejím skončení zůstalo 
10 miliónů mrtvých, 21 miliónů zdaněných a skoro 8 miliónů po-
hřešovaných. 

První světová válka ovlivnila také osudy u nás v  Hodslavicích. 
Mnoho hodslavských mužů se vydalo do války pod praporem Ra-
kouska-Uherska a později bojovali pod praporem Československé 
legie. Muži, kteří nástrahy války přežili, jistě mluvili o štěstí, že se 
vrátili do svých domovů a ke svým rodinám, nikdy nezapomněli 
na ty, kteří společně s  nimi stáli na frontě. Nezapomněli na své 
přátele, kamarády, kteří to štěstí jako oni neměli a nemohli se již 
setkat s těmi, které tak moc milovali. Proto ani my, bychom na ně 
neměli zapomínat, neboť bez jejich odvahy, statečnosti a hrdin-
ství by nemohlo vzniknout Československo a nebyl by nastolen 
mír v Evropě.“

Poté všechny zúčastněné přivítali starostka paní Mgr. Pavla 
Adamcová, PhDr. Zora Kudělková, a také armádní kapitán Mi-
chal Rožnovský, který vzpomenul oběti druhé světové války, 
ale také oběti vojáků nasazených v misích v Afganistánu a Iráku. 
Následně zazněla státní hymna a u pomníku obětem světových 
válek byl položen věnec. Společně jsme se poté všichni přesunu-
li v průvodu na evangelický hřbitov, kde u hrobu padlých hod-
slavských vojáku pronesli svá slova zástupci církve. Konktrétně  
Mgr. Lubomír Červenka a P.Dr. Jarosław Marek Fołta. Následo-
valo položení kytice a závěrečné slovo Ondřeje Kudělky. 

Sedmnáctý ročník ceny Spokojený zákazník Moravskoslez-
ského kraje, kterou vyhlásilo Sdružení českých spotřebitelů, 
má svoje vítěze. Záštitu nad soutěží převzal moravskoslezský 
hejtman Ivo Vondrák. Ceny vítězným podnikatelům dnes na 
krajském úřadu v Ostravě předal náměstek hejtmana pro regi-
onální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Prestižní ocenění se vítězům uděluje na dva roky. Potvrzuje, 
že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v  souladu 
s  očekáváním spotřebitele.  Moravskoslezský kraj projekt fi-
nančně podporuje.

„Obchodních nabídek stále přibývá. Mnohdy bývá obtížné se na 
trhu ve všech těch firmách a společnostech zorientovat. Ocenění, 
které má v  našem kraji už sedmnáctiletou tradici, může být zá-
kazníkům zárukou, že budou s nákupem nebo zaplacenou služ-
bou spokojení. Pro podnikatele pak, že svůj byznys dělají dobře. 
Poctivé a seriózní společnosti si proto ocenění a podporu určitě 
zaslouží. Rozvoj podnikání je jednou z priorit kraje, a proto pod-
porujeme i  soutěž, která na kvalitní produkty či služby upozor-
ní,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Ceny Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje dnes tři-
nácti podnikatelům předal náměstek hejtmana pro regionál-
ní rozvoj a  cestovní ruch Jan Krkoška.  „Důvěra a  spokojenost 
spotřebitelů s  produkty a  se službami je známkou úrovně hos-
podářské a sociální soudržnosti v regionu. Jsem proto rád, že fi-

Prestižní ceny Spokojený zákazník 
Moravskoslezského kraje  

jsou rozdány
w w w. m s k . c z

rem, které by splnily podmínky k získání ceny Spokojený zákazník 
v  Moravskoslezském kraji, je hodně, a  že odborná komise měla 
i tentokrát těžký výběr,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Ocenění podnikatelé:
Lenka Fojtíková, Hodslavice, Květinářství Květinka
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Zprávičky ze školy ...
M g r.  G a b r i e l a  M i č ko vá

FLORBAL CUP – starší žáci
- Vojtěch Martinek, Dalibor Blabla a Martin David (8. třída)
Dne 15. listopadu se odehrál florbalový turnaj starších žáků v 

Novém Jíčíně. Turnaje se zúčastnilo pět týmů. První zápas jsme 
hráli proti Nové Komenské, který jsme po obratu vyhráli 2:1. V 
druhém zápase jsme se utkali proti Staré Komenské. Byl to vel-
ký boj a na konec jsme urvali výhru 1:0. Ve třetím zápase jsme 
nastoupili proti klukům ze Šenova, kteří po dvou zápasech 
měli také šest bodů. Bojovali jsme statečně, ale soupeř nás po-
trestal po chybách v obraně a my jsme prohráli 3:4. Posledním 
naším soupeřem byla ZŠ Jubilejní, kterou jsme s obrovským 

přehledem porazili 7:0. Celkově jsme se umístili na 2. místě a 
zaslouženě jsme si pak společně pochutnali, jak už je naším 
zvykem, na kebabu.  

Florbal ČEPS - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 1. 11. 2018 jeli kluci z páté třídy na florbalový turnaj do 

Kopřivnice. Zde odehráli 4 zápasy. Po dvou remízách a dvou 
prohrách se umístili na konečném 5. místě. Přesto jim děkuje-
me za reprezentaci školy.

Minikurz tance a společenské výchovy žáků 9. třídy
- Mgr. Alena Kulíšková
Šestkrát se v podvečer setkávali žáci 9. třídy s panem Mirkem 

Gillarem a Danielou Jurkovou, aby pokořili záludnosti poma-
lých i rychlých tanečních kroků. Při setkávání trénovali 11 spo-
lečenských i latinskoamerických tanců, aby v pátek 16. listopa-
du své umění ukázali svým nejbližším, učitelům i kamarádům. 
A opravdu se jim to povedlo. Ostatně se můžete přesvědčit 
sami na školním webu, kde je umístěno video. 

Doufám, že budou nadále ve škole i ve svém osobním životě 
našlapovat jen těmi nejjemnějšími a nejelegantnějšími krůč-
ky, abychom nemuseli říkat: „Ti deváťáci se chovají jako sloni 
v porcelánu“.

Halová kopaná - Mgr. Viktor Petrskovský
Ve čtvrtek 22. 11. se družstvo mladších chlapců zúčastnilo 

turnaje v halové kopané. Bohužel se jim vůbec nedařilo, sou-
peři je přehrávali ve všech herních dovednostech a po třech 
prohrách se umístili bez bodu na 4. místě. Ale i tak je nutné 
klukům poděkovat za snahu.

Okrskové kolo ve florbalu starších dívek
- Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 15. listopadu se v tělocvičně ZŠ Štramberk usku-

tečnilo okrskové kolo ve florbalu dívek. Původně bylo přihlá-
šených 5 týmů. V den D v turnaji změřily síly 4 týmy. Naše děv-
čata s výhrami nad ZŠ Starý Jičín a Frenštát Záhumní a prohrou 
se Štramberkem se umístila na výborném 2. místě. Pochvalu 
zaslouží celý tým za obětavou hru hlavně v obraně. Nejúspěš-
nější střelkyní týmu byla Tereza Czyžová s 8 brankami. Velké 
ocenění si zaslouží i Nikola Dorazilová, která se odvážně vrhala 
v bráně proti tvrdým střelám soupeřek a byla velmi úspěšná a 
měla lví podíl na výsledcích utkání.

Škoda, že se stále hovoří o podpoře sportu v dětských kate-
goriích. Já to tak úplně nevidím. Mnoho z vás si určitě pama-
tuje, že jste za školu také soutěžili. Jen tehdy dávno byly školy 
rozděleny do kategorií – sportovní škola, velká městská škola 
a „vesnická škola“. 

Pokud by toto rozdělení platilo i nyní, naše děti by měly více 
šancí být úspěšnými a my v našich podmínkách bychom moh-
li lépe děti motivovat. Takto měříme síly a často víme, že ne-
máme mnoho šancí. To je škoda.

Závěrem tohoto článku bych chtěl velmi poděkovat paní 
PhDr. Zoře Kudělkové, která se výraznou měrou podepsala na 
organizaci a přípravně celé této vzpomínkové akce. Dále bych 
rád poděkoval také paní starostce Mgr. Pavle Adamcové a také 
panu místostarostovi Ing. Janu Kudělkovi a všem pracovníkům 
obecního úřadu. Poděkování patří také Františku Hasalíkovi a 
členům SHM Hodslavice, a to konkrétně sourozencům Mičul-
kovým, kteří během celé této akce tvořili stafáž a nesli státní 
vlajku. Poděkování patří také Vám všem, kteří jste společně s 
námi uctili památku obětí první světové války.

Při čtení těchto řádku se pomalu blíží čas Vánoc. Proto mi 
dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví, štěstí a lásku v nové roce 2019.

Klub Sluníčko informuje
 M g r.  Z u z a n a  Vá h a l o vá

Ve středu 31. října nevedla cesta maminek a jejich ratolestí 
jako obvykle do naší sluníčkové herničky, ale do místní hasič-
ské zbrojnice, kde nás přivítal hasič a tatínek Lubomír Adam. 
Z našich nejmenších se na chvíli stali malé hasičky a malí ha-
siči. Řekneme Vám, udržet na malých hlavičkách těžké hasič-
ské helmy, byl pořádný oříšek. A co teprve vyzkoušet si boty 
opravdových hasičů. Do hasičské uniformy musíme ještě do-
růst, ale to nebude problém, za pár let to hravě zvládneme. 
Plní dojmů a představ, jak má správný hasič vypadat a jaké vy-
bavení ke své práci potřebuje, jsme se společně přesunuli do 
prostoru bývalého JZD a s napětím čekali na pravé hasičské 
auto. Ten nejlepší zážitek, a to jízda hasičským autem, nás totiž 
teprve čekal. Užili jsme si ho náramně, spokojené byly nejen 
děti, ale také maminky. Projeli jsme se za doprovodu sirény a 
nadšeně mávali na naše kamarády, kteří na jízdu teprve čekali. 
Loučení bylo těžké, ale nakonec se hasičské auto vrátilo zpět 
na své místo a my jsme krásné dopoledne završili společnou 
hrou v naší herničce. Moc děkujeme našemu průvodci Lubo-
míru Adamovi, za nevšední hasičské zážitky a těšíme se brzy 
na viděnou!
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Velká soutěž mladých zoologů - Mgr. Alena Kulíšková
ZOO Ostrava i v letošním podzimním období vyhlásila po-

pulární soutěž týmů. Téma podzimní soutěže je „Domestika-
ce a česká a slovenská národní plemena“. Plemen bylo na dvě 
stránky A4. Do soutěže je přihlášeno přes 1500 dětí z 80 škol 
z celého Moravskoslezského kraje. V námi obsazené starší ka-
tegorii bylo 148 pětičlenných týmů. A družstvo Vojty Martin-
ka, Adama Churavého, Zuzky Mičulkové, Dominiky Patkové 
a Adama Složila o jeden jediný bod nepostoupilo do finále. 
Umístilo se na vynikajícím 11. – 13. místě. 

Devaťačky – Anička Kudělková, Verča a Terka Longinovy, De-
nisa Bartoňová a Veronika Příhodová se umístily na místě 80.

Mě nezbývá, než žákům za reprezentaci poděkovat a doufat, 
že ve své přípravě nezanevřou a opět se spojí do týmu, aby se 
připravili na Velkou cenu zoo 2019 (březen 2019), kdy bude 
téma  - Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO.

Jak se žilo za 1. republiky – zámek Kinských Valašské Me-
ziříčí - Mgr. Helena Tisovská

V pátek 16. listopadu jsme s dětmi školní družiny vyrazili na 
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí na lektorský program 
s tvořivou dílnou „Jak se žilo za 1. republiky“. Děti společně s 
paní lektorkou vyplňovaly pracovní list k danému tématu po-
mocí interaktivní tabule, kde jsme společně zjistili, jaké ceny 
potravin měli lidé v té době. Úkolem dětí bylo uhádnout jídla, 
která se vařila, napsat své jméno tak, jak se psalo dříve za prv-
ní republiky. Následovala tvůrčí dílna, kde se děti rozdělily na 
chlapce a dívky. Děvčata tkala náramky a ozdoby do vlasů z 
vlny a chlapci pracovali s hoblíkem, pilou a dřevem. Děti ruční 
práce velmi bavila, a co víc, byly pochváleny paní lektorkou.

Náboj Junior - Mgr. Martina Holubová
23. listopadu se dvě družstva matematiků zúčastnila ve 

Frýdlantě nad Ostravicí zajímavé soutěže Náboj Junior. Jde 
o soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní 
školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží 
vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již 

nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a 
důvtipu., který  naše družstva ve složení Patrik Drda (7.), David 
Novotný (7.), Vojtěch Martinek (8.), Ondřej Hrdina (9.) a Lukáš 
Novák (7.), Dominika Patková (8.), Zuzana Mičulková (8.) a Jan 
Horák (9.) nepostrádali, neboť první družstvo obsadilo krásné 
12. místo (z předcházejících 11 míst devět obsadila gymnázia) 
a druhé družstvo 22. místo z 31 zúčastněných družstev. Určitě 
bude zajímavé také mezinárodní srovnání, které ale doposud 
není k dispozici.

Děkuji za reprezentaci školy a těším se, že příští rok budeme 
ještě lepší! 

Podzimní kouzelná noc ve školní družině 
- Bc. Petra Pavlíková
V pátek 22. 11. 2018 se pro děti školní družiny konalo pod-

zimní přespání. V 17.30 hod. jsme se v hojném počtu sešli ve 
škole. Každý si našel v družině své místečko na přespání a na-
chystal si pelíšek. Nejprve děti plnily podzimní a strašidelné 
úkoly na školní zahradě. Následovala večeře a s chutí jsme se 
vrhli na podzimní tvoření, dětem se moc dařilo a odnesly si 
domů pěkné výrobky. Ve škole máme skoro samé odvážné 
děti, nebály se a statečně absolvovaly stezku odvahy po ško-
le. Aby se nám dobře usínalo, shlédli jsme pohádku s dobrým 
koncem a po té, už hup do postýlek a dobrou noc.

     Sobotní ráno jsme si zpestřili rozcvičkou a posilnili se sní-
dani. Děti se rozdělily do dvou skupin, jedna skupina šla spor-
tovat do tělocvičny a druhá skupinka si zdobila perníčky, ná-
sledně se skupinky vyměnily. A než jsme se nadáli, už tady byli 
rodičové pro své ratolesti a my jsme se museli rozloučit.

     Velké poděkování patří děvčatům z 9. třídy Gabči Mičkové, 
Niki Dorazilové, Aničce Kudělkové, Verči Příhodové, Terce Lon-
ginové a Verči Longinové.  Z 8. třídy Amálce Kudělkové, Nelči 
Kramolišové, Klárce Heraltové, Domči Patkové, Zuzce Mičul-
kové a ze 7. třídy Klárce Hubové a Katce Pavlíkové, které se s 
velkou chutí do všech činností zapojovaly a pomáhaly.

Tělocvik na Zimáku v Novém Jičíně - Mgr. Gabriela Mičková
Celý měsíc listopad měli žáci 4. třídy v rámci hodin tělesné 

výchovy výuku bruslení. Každý pátek se těšili na led, kde jim 
bruslení pomáhalo posilovat svaly nohou, získávali celkovou 
obratnost, pohyblivost, rovnováhu a nervosvalovou koordina-
ci. Vše se dělo hravou formou pod vedením trenérky bruslení. 
Všechny děti se na bruslení vždy moc těšily a každou lekci si 
naplno užily. Snad jim bude zima přát a vše co se naučily, vy-
zkoušejí na zamrzlé Kacabajce.

Vánoční jarmark - Mgr. Gabriela Mičková
S nastávající adventní dobou jsme v naší základní škole při-

pravili již tradiční vánoční jarmark. Příprava byla sice náročná, 
ale stála za to. Pomáhal každý, kdo měl čas a chuť, proto po-
děkování patří také maminkám a babičkám za jejich pomoc.

Nastal ten očekávaný den. Ráno se celá naše škola sešla u 
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S bilancí letošního roku může být oprávněně spokojená Te-
reza Czyžová. O jejím úspěšném sportování v jezdectví – kon-
krétně ve voltíži – jsme čas od času skromně informováni. Pod-
zimní cesta za oceán a účinkování v soutěžní skupině děvčat 
Jezdeckého klubu voltíž Albertovec však opravdu stojí za malé 
zpravodajství.

Po nelehké kvalifikaci a dlouhodobé nejistotě, jestli se shro-
máždí dostatek sponzorských finančních prostředků pro ak-
téry i přepravu koní, se klub vydal na podzim do Spojených 
států na Světové jezdecké hry. Tyto hry, pořádané Mezinárodní 
jezdeckou federací, jsou v branži považovány takřka za olym-
piádu. Velkolepá akce se koná od roku 1990 (Stockholm) každé 

Terezčiny zámořské úspěchy
P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

čtyři roky a letos poprvé se uskutečnila na americké půdě. 
Město Tryon v Severní Karolíně hostilo po 13 dní závodníky 

v 11 disciplínách (z toho 4 voltížní) a přivítalo kolem 500 000 
diváků. Kromě proslulého kladrubského hřebčína reprezento-
val Českou republiku už „jen“ Albertovec. Zatímco jsme se ze 
zpravodajství pravidelně dozvídali o postupu hurikánu Floren-
ce, o tom, že v ohrožené oblasti soutěží naše mladé sportov-
kyně, nebylo v médiích téměř slyšet. Hurikán naštěstí nakonec 
zeslábl, ale albertovské družstvo s hodslavskou Terezkou posí-
lilo své pozice. Výsledek? Skvělé 7. místo ze 17 týmů! (1. Švý-
carsko, 2. Německo, 3. Rakousko, 4. USA, 5. Itálie, 6. Nizozemí, 
7. Česká republika, 8. Velká Británie, 9. Brazílie ad.) Místní ko-
mentátoři nešetřili chválou a použili výrazy „world class, bright 
and shine future“ – světová třída, slibná a skvělá budoucnost! 

Tu jim všem přejeme – Terezce samozřejmě obzvlášť - a gra-
tulujeme k dalšímu velkému úspěchu.

Terezka na koni Patriot v pozici váhy

vánočního stromku, zazpívali jsme si koledy a po třídách stro-
meček nazdobili vlastnoručně vyrobenými bíločervenými 
ozdobami. Poté se celý den nesl v duchu dotváření, dodělává-
ní a dobalování na odpolední prodej. Od 15. hodin se chodby 
naší školy zaplnily nadšenými rodiči i prarodiči. Každý příchozí 
obdržel číslo, abychom mohli vyhodnotit vyhlášenou tipovací 
soutěž, kolik návštěvníků náš jarmark navštíví. Konečné číslo 
je 288. Nejbližší tip a  výhercem se stal Jan Bartoň ze 6. třídy. 
Kromě prodeje samotných výrobků, probíhalo také předává-
ní vánočních hvězd, jejichž zakoupením pomáháme nemoc-
ným dětem z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky 
v Olomouci. Tradiční bohaté občerstvení si opět připravili žáci 
9. třídy. 

Den se všem moc líbil a moc jsme si ho užili. Děkujeme všem 
za návštěvu a těšíme se na další rok!
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Vážení sportovní přátelé,
v  minulém vydání zpravodaje 

jsem Vám sliboval rekapitulaci ce-
lého fotbalového roku. FK Hodsla-
vice do letošní sezóny 2018/2019 
zapojil hned trojici družstev. Jsem 
velmi rád, že zájem ze strany dětí 
a rodičů neustává a jen díky tomu 
můžeme mít v Hodslavicích hned dva 
mládežnické oddíly. Začnu těmi nej-
mladšími tedy mladšími žáky. Mladší 

žáky trénuje Libor Kudělka a pod jeho vedením naši nejmladší 
fotbalisti přezimují na krásném 4. místě.  O pár stupínků výše 

FK Hodslavice
O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .
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V sobotu 3. listopadu se konala na kopci za fotbalovým hřiš-
těm již tradiční drakiáda. Počasí letos vůbec nepřálo, ale i přes 
tuto nepřízeň vzlétlo k nebi 12 draků. Někteří létali dlouho, ji-
ným se nahoře moc nelíbilo. Pro děti byly připravené drobné 
soutěže, kdy měly za úkol pověsit drakovi mašličky na ocas, 
vyšívat mašličky pro draka na perlince a namotat dráčka na 
šňůrce. Všechny tyto úkoly byly na čas a vítěze čekala drob-
ná odměna. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepšího draka letce, 
nejhezčího ručně vyrobeného draka a také draka Vozembou-
cha. Všechny děti dostaly za účast sladké odměny a věřím, že 
i přes mrholení a opravdu chladný vítr na kopci jsme si akci 
všichni užili.

Drakiáda
Le n ka  B u r i a n o vá

můžeme najít starší žáky, kteří jsou na prvním místě ve své ka-
tegorii a jistě příjemně potěšili svého trenéra Petra Vyhlídala. 
Poněkud zajímavější postavení v tabulce mají muži, kterým po 
podzimní části patří 8. místo ve III. třídě. Jak jistě mnozí z Vás 
zaznamenali, od začátku podzimní sezóny se střídali dobré 
výkony s těmi špatnými. V utkáních, která měla být pro naše 
barvy dle papírových předpokladů „lehčí“, jsme mnohdy tahali 
za kratší konec a v utkáních proti „těžším“ soupeřům jsme to 
byli právě my, kdo diktoval a určoval tempo hry. Lodivodem 
mužů je Stanislav Cacek. Je spousta věcí, na kterých je třeba 
zapracovat a od toho bude sloužit zimní příprava, kterou žáci 
i muži absolvují v  tělocvičně základní školy v Hodslavicích. 
Muže čeká také soustředění ve Valašské Bystřici a v rámci zimní 
přípravy čekají muže boje ve futsalové lize. Futsalová liga na-
bídne řadu zajímavých utkání s mužstvy ze Vsetína, Frenštátu 
pod Radhoštěm, Zubří a dalšími. 

Fotbal, se musí dělat srdcem. Proto jsem velmi rád, že jsou 
mezi námi tací, kteří fotbalu v Hodslavicích věnují svůj volný 
čas. Rád bych tímto poděkoval panu Ing. Jakubu Kramolišovi, 
který pravidelně přináší report z fotbalových utkání mužů. Po-
děkování patří všem sponzorům, kteří se rozhodli podpořit FK 
Hodslavice, a díky tomu se můžeme všichni společně již těšit 
na světelnou tabuli, která bude na našem hřišti připravena již 
od jarní části sezóny! Poděkování patří pánům Pavlu Kudělkovi 
a Josefu Turkovi, kteří se starají o chod celého areálu a také 
FK Hodslavice. Poděkování patří i Vám fanouškům, za úžasnou 
podporu na domácích i venkovních hřištích.

Závěrem Vám všem jménem svým a jménem celého FK 
Hodslavice chci popřát příjemné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, štěstí a mnoho sportovních a osobních úspěchů 
v nové roce 2019.
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Od soboty 8. prosince 2018 do neděle 23. prosince 2017 
bude probíhat na dolním konci u Knápků prodej vánoč-
ních stromků:  výběr z jedlí, stříbrných smrků a smrků.
Po – Pá   od 9.00 do 16.00 hodin
So – Ne   od 9.00 do 13.00 hodin

Pronájem nebytových prostor

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

v 2. NP o celkové výměře 54,50 m2 
od 1.2.2019 na dobu neurčitou.

Účel pronájmu: poskytování zdravotnických, 
sociálních a jiných služeb, kancelářské, ad-

ministrativní práce.

Info na OÚ Hodslavice  na tel. čísle: 
556 750 237, 556 750 010

  nebo obec@hodslavice.cz

XVIII. SILVESTROVSKÝ BĚH
HODSLAVSKÝMI    ULIČKÁMI 

PONDĚLÍ 31. 12. 2018
Prezence:  Restaurace Na Dolním od 9:00 do 9:50 hodin 
Start:  v 10:00 hodin
Cíl:       na parkovišti před Obecním domem

Ceny a malé občerstvení je zajištěno.
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Stanislava Filipová • Pavla Jiráčková • Lada Kývalová 
Jiřina Lorencová • Milan Pernický • Marie Sichová
Zdeněk Kudělka • Jan Palacký • Miroslava Kudělková
Jiří Hromádka • Josef Turek • Eva Hromádková
Anna Hromádková • Ludmila Hasalíková
Anna Palacká • Vlasta Sváčková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci listopadu se narodili Marie Cibulcová a Daniel 
Škvarek.

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

² ² ² ² ²

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s panem Karlem Koláčkem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ... 

Jiří Hutyra, 4.třída, ZŠ Hodslavice

Vítání občanků Vítání občanků

Vzpomínkové setkání ke 100. výročí konce 1. světové války ZŠ Hodslavice - taneční


