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Je začátek dalšího školního roku, letní prázdniny roku 2011 
jsou již minulostí…

Naše základní a mateřská škola však ani o prázdninách nezů-
stávala prázdná. V základní škole probíhalo zasíťování učeben, 
malování, rekonstrukce učebny – mediatéky, nátěry kovových 
konstrukcí na školním pozemku, pilně se opravovalo a uklíze-
lo. V mateřské škole bylo nejvíce energie investováno do oprav 
a přípravy zcela nové třídy. Ráda bych tedy touto cestou po-
děkovala pracovníkům obecního úřadu, a také všem správním 
zaměstnancům školy, 
kteří se na opravách a 
úklidu vysokým pracov-
ním nasazením podíleli.

Prázdniny přinesly 
i   změny v  učitelském 
sboru – do mateřské 
školy koncem srpna na-
stoupily dvě nové paní 
učitelky Mgr. Petra Mu-
silová a Mgr. Denisa Bru-
sová, které budou mít na 
starosti třídu v  počtu 22 
dětí s výukou anglického 
jazyka. Jsem velice po-
těšena zájmem rodičů a 
věřím, že se nám podaří 
splnit všechna očekávání 
a předsevzetí, které jsme 
si jako škola pro vzdělá-
vání v této třídě dali. 

Pro mne osobně byly prázdniny již od začátku srpna také 
pracovní. „Odcházející“ pan ředitel Hloušek mi velmi vstřícně 
„předal“ obě školy a spoustu zkušeností souvisejících s jejich 
vedením. Není to vždy úplnou samozřejmostí, dovolte mi tedy 
poděkovat i jemu. Mnoho práce mi tím ulehčil, protože škola 
je pro mne novým pracovištěm, zaměstnanci novými part-
nery a všichni společně musíme od září fungovat jako jeden 
tým. Jsem přesvědčena, že již naše první společná akce, která 

proběhla 28. srpna na školním hřišti pod názvem „Rozlouče-
ní s  prázdninami“ dokazuje, že pedagogové naší školy jsou 
připraveni pracovat a podílet se na aktivitách pro děti a jejich 
rodiny a nabídnou jim více než standardní přístup pedagoga. 
Příprava a organizace této akce probíhala v době jejich zaslou-
žených dovolených a o to více si cením jejich přístupu. 

A jak jsme zahájili nový školní rok? 1. září proběhlo ve škole 
za přítomnosti vedení obce tradiční přivítání prvňáčků, no-
vých i stávajících žáků i zaměstnanců základní školy.  

Mým přáním samozřejmě 
je, aby se škola stala místem, 
kam žáci rádi chodí, rádi se 
vracejí a jsou hrdi, že byli 
žáky právě hodslavské školy. 
Vždyť v  příštím roce oslaví-
me již 80. výročí slavnostní-
ho otevření Palackého pa-
mětní školy. A mohu vám již 
teď prozradit, že připravu-
jeme důstojné připomenutí 
této významné události. Do 
té doby však ještě plánuje-
me množství dalších akti-
vit... 

Abyste se lépe orientova-
li, měli pravidelný přístup k 
informacím a mohli vyjádřit 
své názory, dovoluji si Vás 
upozornit na nové webové 

stránky školy www.zshodslavice.cz.
Na závěr bych všem školákům popřála úspěšný školní rok, je-

jich rodičům spoustu trpělivosti a nám všem takové vzájemné 
vztahy, které povedou k vytváření příjemné atmosféry v naší 
škole i školce. 

Krásné podzimní dny…
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 18.8.2011

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 14. zasedání rady obce konané dne 12.7.2011

na OÚ Hodslavice

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

I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková – před-

seda, Mgr. Martina Holubová, MVDr. Jiří Křižan,
b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Ing. Karmil Ondřejík, Ing. Milan Váhala,
d) rozpočtové  opatření č.3: příjmy navýšení o 166 000,- Kč,  

 výdaje navýšení o 166 000,- Kč,
e) rozpočtový výhled Obce Hodslavice na léta 2012 – 2022
f ) prodej jednotky č. 442/8, byt v budově číslo popisné 442 

na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvoří, včet-
ně spoluvlastnických podílů ve výši 885/5371 na společných 
částech budovy čp. 442 a spoluvlastnických podílů ve výši 
885/5371 na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a ná-
dvoří  o výměře 194 m2, vše v k. ú. Hodslavice, panu Adamu 
Rýdelovi, bytem Hodslavice čp. 372 za nabídnutou kupní cenu 
623 000 Kč s podmínkami prodeje:

 složení zálohy ve výši 100 000 Kč  do 2. 9. 2011,
 uhrazení zbývající části kupní ceny do 7. 10. 2011,
g) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 Požární řád obce,
h) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (sazba poplat-
ku ve výši 450 Kč se nemění),

i) výjimku z počtu žáků Základní školy Hodslavice na školní 
rok 2011/2012.

II. P o v ě ř u j e
a) starostku obce podpisem smlouvy o budoucí kupní smlou-

vě a kupní smlouvy s panem Adamem Rýdelem, Hodslavice 
čp. 372,

b) radu obce provedením 2. kola zúženého výběru mezi 
třemi nejvýhodnějšími nabídkami na dodavatele služeb pro 
nakládání s komunálními odpady do dalšího zasedání zastu-
pitelstva,

c) starostku obce podpisem smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě na prodej „prodloužení vodovodního řadu – Hodslavice“ 
s  prodávajícími Jaroslavou Cikrytovou, Na Výsluní 312, Nový 
Jičín a Vladimírem Gerykem, Na Samotě 84, Nový Jičín-Žilina 
za podmínek, že nabídková cena bude ve shodě s cenou v mís-
tě obvyklou.

III. B e r e    n a   v ě d o m í
a) složení slibu nového člena zastupitelstva obce Hodslavice 

Mgr. Martiny Holubové,
b) kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce,
c) usnesení rady obce č. 13-15,
d) plnění rozpočtu za období leden až červenec 2011,
e) vyúčtování Dne obce,
f ) výsledky poptávky na dodavatele služeb pro nakládání 

s komunálními odpady.

Rada obce v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  plat-
ném znění: a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zně-
ní:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) provedení auditu plynových kotlů ve všech zařízeních 

v majetku Obce Hodslavice auditorkou Marií Kubešovou (nej-
výhodnější ze tří nabídek),

b) prodloužení lhůty na podání žádosti o pronájem bytu č. 8 
v čp. 442 v Hodslavicích do 8. 8. 2011,

c) výběr mandatáře pro realizaci zadávacího řízení na doda-
vatele zakázky v projektu „Protipovodňová opatření obcí No-
vojičínska“ firmu QUANTUM CZ, s.r.o., Ostrava-Poruba (výhod-
nější ze dvou nabídek),

d) platový výměr pro ředitelku ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hod-
slavice Mgr. Martinu Holubovou s účinností od 1. 8. 2011 – dle 
předloženého návrhu,

e) provedení stavebních úprav místnosti Klubu důchodců 
v Obecním domě v Hodslavicích – dle jejich návrhu,

f ) přepracování energetického auditu a energetického štít-
ku budovy Mateřské školy v Hodslavicích ing. Petrem Belicou 
v rámci projetku „Energetické úspory MŠ Hodslavice“,

II. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika – prověřením opravy 

místní komunikace 94c firmou MOFIS CZECH s.r.o. Opava a za-
sláním stanoviska firmě,

b) Josefa Kudělku, stavebního technika – prověřením žádosti 
Martina a Drahomíry Čípových, Hodslavice 501 o  provedení 
zatrubnění příkopy před čp. 202 v Hodslavicích a předložením 
návrhu na dalším jednání rady obce.

 III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 13 – úkoly v plnění,
b) informaci starostky – o možnosti digitalizace obecních 

kronik v Okresním archivu v Novém Jičíně zdarma,
c) žádost ing. Viléma Neumana, jednatele společnosti Advan-

ced Desing Solution s.r.o. Lubina o vyjádření ke stavbě přípoj-
ky NN (nízkého napětí) na parcele č. 1573 a 1574 v k.ú. Hod-
slavice a   p o v ě ř u j e   Josefa Kudělku, stavebního technika 
vyhotovením vyjádření k  žádosti a předložením na příštím 
zasedání rady obce,

d) žádost Martina a Drahomíry Čípových, Hodslavice 501 o 
povolení překopu místní komunikace 94c za účelem provede-
ní elektropřípojky a   p o v ě ř u j e   Josefa Kudělku, stavebního 
technika vyřešením žádosti,

e) inspekční zprávu z inspekce na ZŠ a MŠ Fr. Palackého. Hod-
slavice, která se uskutečnila 4. – 6.5.2011.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 15. zasedání rady obce konané dne 9.8.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
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) navržené řešení stavebního technika k  žádosti ing. Neu-

manna – vedení trasy NN (nízkého napětí) přípojky pro chatu 
na parc. č. 1573 a 1574 v k. ú. Hodslavice podél příjezdové ko-
munikace k bufetu v pozemku parc. č. 1569/1,

b) smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku Obce Hodslavi-
ce se Základní školou a Mateřskou školou Františka Palackého 
Hodslavice, příspěvková organizace ke dni 09.08.2011,

c) napojení budoucí novostavby rodinného domu na pozem-
ku parc. č. 1677/4 k. ú. Hodslavice na veřejný vodovod v ma-
jetku obce,

d) dohodu o dočasném užívání pozemku pro stavbu – pro-
dloužení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 336/2 v k. ú. 
Hodslavice s Jaroslavou Cikrytovou, bytem Nový Jičín, část Ži-
lina, Na Výsluní 312 a Vladimírem Gerykem, bytem Nový Jičín, 
část Žilina, Na Samotě 84,

e) smlouvu o reklamě a propagaci s firmou ČEPRO, a.s., Praha 
7, Dělnická 213.

II. Rada obce    o s v ě d č u j e
a) v souladu s § 56 odst. 2) zák. č. 491/2001 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů, že paní Mgr. Martina Holubová, trvale bytem 
Hodslavice čp. 145, 742 71 Hodslavice, se stala dnem 6.8.2011 
členkou zastupitelstva obce Hodslavice    a    p o v ě ř u j e   sta-
rostku obce předáním písemného osvědčení.

III. Rada obce    u s t a v u j e
Krizový štáb obce ve složení: 
Pavla Adamcová, starostka obce
Martin Repta, místostarosta
Leoš Turek, velitel JPO Hodslavice
Josef Kudělka, stav. technik OÚ,
Povodňovou komisi ve složení: 
Pavla Adamcová, starostka obce
Martin Repta, místostarosta
Leoš Turek, velitel JPO Hodslavice
Josef Kudělka, stav. technik OÚ
Josef Hromádka, správce vodní nádrže Kacabaja,
Evakuační komisi ve složení:
Pavla Adamcová, starostka obce
Martin Repta, místostarosta
Leoš Turek, velitel JPO Hodslavice
Martina Holubová, ředitelka ZŠ
Eliška Janská, matrikářka OÚ.
IV. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 14 – úkoly v plnění,
b) žádost manželů Čípových o provedení zatrubnění příkopy 

před domem čp. 202 v Hodslavicích – tato akce vyžaduje po-
volení stavebního úřadu včetně zpracování projektové doku-
mentace - v současnosti se nebude provádět,

c) nabídky na koupi bytu č. 8 v čp. 442:
- ing. Tomáše Horáka, Mořkov,
- p. Adama Rýdela, Hodslavice   a   p ř e d k l á d á   zastupitel-

stvu obce k projednání,
d) nabídky na pronájem bytu 8 v čp. 442:

Červenec a srpen – okurková sezóna pro politiky, ne však 
pro naši obec. Na ZŠ se předalo žezlo a klíče. V MŠ se připra-
vila nová třída na kupu nových předškoláků a hoši z technické 
správy opět sekli, stříhali, natírali a malovali na obci i ve škole 
a školce… 

12.7. Rada obce potřinácté zasedla ke svému jednání, usne-
sení výše ve zpravodaji 

15. - 17.7. nás potrápili technaři, když nerespektovali obecně 
závaznou vyhlášku ani zákony a výzvy příslušníků Policie ČR

18.7. úklid po technařích kolem Kacabaje
20.7. schůzka vedení se zástupci místních fotbalových druž-

stev a komise pro sport a kulturu k provozování fotbalového 
hřiště 

21.7. schůzka vedení obce s pořadateli technopárty -  pokus 
o dořešení úklidu a náhrady způsobených škod

25.7. reportéři ČT 1 – regionálního vysílání natáčeli v  obci 
reportáž k  probíhající petici za obnovení stavby „Palačovské 
spojky“

26.7. jednání starostky s  ředitelkou novojičínské pobočky 
České pošty o změnách otevírací doby na poště u nás viz. upo-
zornění dále ve zpravodaji

29.7. jednání stavebního technika a místostarosty s  firmou 
provádějící opravu místní komunikace poškozenou při stavbě 
na vodním toku Křižanův potok - oprava komunikace nepře-
vzata jako nedostačující

1.8. nástup nové ředitelky ZŠ Mgr. Martiny Holubové do 
funkce

3.8.  opět kvůli petici za obnovení stavby „Palačovské spojky“ 
reportéři v obci, tentokrát z RTA 

p. Patrície Zemanové, ing. Tomáše Horáka, p. Radka Pavlína a 
p. Zuzany Štivarové, 

e) vyhodnocení cenových nabídek na „Komplexní nakládání 
s odpady“  a  p ř e d k l á d á  zastupitelstvu obce k projedná-
ní:  

Firma Nabídková cena Pořadí

TS Valašské Meziříčí 947 964 Kč IV.

Technické služby Nový Jičín 813 418 Kč II.

Sita CZ a.s. Valašské Meziříčí 734 503 Kč I.

van Gansewinkel, a.s. Modřice 1 504 505 Kč V.

OZO Ostrava s.r.o. 1 924 081 Kč VI.

AVE CZ s.r.o. Frýdlant n.O. 827 179 Kč III.

Hodnotitelé: Mgr. Pavla Adamcová, Martin Repta, MVDr. Jiří 
Křižan, Ing. Kamil Ondřejík, Ing. Marie Ježková,

f ) žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Hod-
slavice o odkoupení části pozemku římskokatolické farnosti o 
velikosti 3 x 15 m na parc. č. 2 k.ú. Hodslavice o výměře 327 m2 
Obcí Hodslavice pro účely uspořádání chovatelských výstav 
a   p o v ě ř u j e   místostarostu zjištěním podmínek odkupu,

g) žádosti p. Martina Janigy, Hodslavice a manželů Tomano-
vých, Hodslavice 323 o opravu kanalizace u hřiště T. J. Sokol 
Hodslavice   a   p o v ě ř u j e   stavebního technika prošetřením 
situace a předložením řešení na dalším jednání rady obce,

h) rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce p. Petra Býmy 
ke dni 5.8.2011.

Další jednání rady obce č. 16:    6. 9. 2011 v 15.30 hodin.
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4.8. podepsána kupní smlouva s Jednotou na odkoupení po-
zemků dvoru za OÚ, večer se rozloučil se zastupiteli Petr Býma 
„Chajda“, složil svůj mandát a vypravil se k protinožcům, třeba 
nám zašle nějaký zajímavý článek do dalšího čísla ;o))  

9.8. odpoledne proběhlo 15. zasedání rady obce (viz. usne-
sení výše).

10.8. předání a inventarizace na ZŠ za účasti nové ředitelky 
školy, bývalého ředitele školy a místostarosty, odpoledne pro-
běhl v Ostravě seminář k rozpočtovému určení daní – novele 
zákona o daních, která by měla přinést obcím větší část daní 
než doposud (na úkor čtyř největších měst ČR)

11.8. odeslána žádost do Nadace Partnerství o grant na vý-
sadbu ovocného stromořadí podél polní cesty na Hostašovice 
v lokalitě pod Dolními dráhami

12.8. nahlášení další technopárty na 19.-21.8.  – výzva pořa-
datelům, aby akci zrušili, protože je v rozporu s vyhláškou obce

15.8. – 18.8. jednání s organizátory technopárty, vlastníkem 
a nájemcem pozemku a bufetu u Kacabaje, Policií ČR a Hygie-
nou – se snahou o co nejhladší a nejméně problémový průběh 
akce, což se díky všem podařilo

17.8. na obci proběhl audit KÚ – přezkoumání hospodaření 
obce v r. 2011, bez zjištění nedostatků, či pochybení

18.8.  se uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva obce v hasi-
čárně (viz. usnesení výše).

19.8. podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu oken a  
úpravu vytápění ZŠ na fond OPŽP 

19. – 21. 8. technopárty - i za účasti  TV a tisku… tentokrát 
trochu méně obtěžující okolí, organizátoři zajistili hlavní úklid 
kolem Kacabaje

22.8. douklízení po technařích kolem Kacabaje, jednání sta-
rostky na MěÚ NJ ohledně cyklostezky – dojednání převodu 
majetku ze SŽDC na svazek obcí

23.8. starostka a místostarosta shlédli prezentaci kompostár-
ny a likvidace bioodpadu, na kterou obec podala žádost o do-
taci, v reálném provozu  v Budišově n.B.

28.8. rozloučení s prázdninami za ZŠ, hry pro děti i rodiče
30.8. příprava semináře pro zastupitele – projednání obsahu 

školení pro zastupitele Hodslavic, Životic a Hostašovic s lekto-
rem SMOČR. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Obecně závazné vyhlášky - výzva občanům

Vážení spoluobčané, v po-
slední době opět dochází k 
umísťování tzv. drátěného skla 
do nádob na sklo firmy Tech-
nické služby Nový Jičín. Sklo je 
odváženo k  následnému zpra-
cování a zjištění tohoto druhu 
skla v  dodávce je příčinou ne-
převzetí celé dodávky. Pro obec 
to znamená značné prodražení 
odvozu této komodity.  Prosím 
spoluobčany, aby tento druh 
skla do sběrných nádob neu-
misťovali.

     Taktéž se při odvozech 
separovaného odpadu potý-
káme s  problémem parkování 
motorových vozidel v  blízkosti 
sběrných nádob, kdy takto za-
parkovaná vozidla již několikrát 

O Ú  H o d s l a v i ce

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen 
polovinu poplatku 225,- Kč na osobu za odvoz komunálního 
odpadu, že druhou část mohou uhradit do 30. září 2011. 

Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondě-
lí a  ve středu od 800–1100 a 1300–1700 hod., popř. na účet OÚ 
1765703319/0800 pod var. symbolem 3722000xxx, do posled-
ních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu např. 
022.

O Ú  H o d s l a v i ce

Poplatek za psa

   Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní po-
platek 150 Kč za psa, aby tak učinili do 30. září 2011. Zaplatit 
lze stejným způsobem jako za odvoz komunálního odpadu.

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Ke dni 31.12.2010 skončila platnost u většiny smluv o užívání 
hrobového místa na obou místních hřbitovech. Občané - ná-
jemci, kteří ještě nebyli uhradit poplatek za užívání hrobového 
místa, dostavte se k sepsání smlouvy a k úhradě poplatku.

     V sobotu 15.10.2011 proběhne v naší obci svoz velkoob-
jemového a nebezpečného  odpadu.

Sběrná místa: 
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00   
Hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
Obecní dům 10:00 – 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, ap.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, 

zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot. 
V případě zájmu občanů je možnost zajištění  nakládky a od-

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel.: 556 731656, 777 721580.

O Ú  H o d s l a v i ce

Poplatek za hrobové místo

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Upozornění občanům

znemožnila jejich pravidelný vývoz. Pro obec to opět znamená 
domluvení náhradního termínu odvozu a jeho finanční pro-
dražení. V nejbližší době provede obec vyznačení ploch v okolí 
sběrných nádob podélným dopravním značením s vyznače-
ním zákazu stání.

Vážení spoluobčané,  v souvislosti s chystanou revizí vyhlá-
šek obce se na Vás obracíme s možností podání připomínek, 
námětů na jejich změny, opravy či doplnění. 

Všechny současně platné obecně závazné vyhlášky jsou zve-
řejněny na webu obce v sekci Úřední deska, popřípadě je mož-
né je shlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Případné náměty na opravy a změny zasílejte na adresu OÚ, 
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I n g.  Ka r l a  Te i c h m a n n ová ,  m a n a ž é r  o bvo d u

Upozornění České pošty

Vážení spoluobčané, do topné sezóny je sice ještě daleko, ale 
už teď nám někteří občané ztrpčují život tím, že spalují vlhké 
dřevo a trávu a navíc za špatných rozptylových podmínek. 

Teď, v době extrémních teplot, hrozí i nebezpečí požárů. Za-
stupitelstvo obce a členové komise pro životní prostředí se 
zamýšlejí nad tím, jak vůči těmto lidem postupovat. Domluvy, 
zdá se, nepomáhají. Jakkoliv chápeme, že se odpadů potře-
bujete zbavit, není možné tak činit na úkor druhých lidí. Čisté 
ovzduší musí být prioritou pro každého. Patří k úrovni životní-
ho prostředí. 

Pokud se situace nezmění a budou přicházet další stížnosti 
na znečišťovatele, budeme muset sáhnout k finančním posti-
hům. To se samozřejmě bude týkat i topné sezóny.

V mnoha obcích naší republiky se podařilo tento problém vy-
řešit osvětou a smírně. Věřím, že se to podaří i u nás.

Dále žádáme občany, na jejichž pozemcích je neposečená 
vysoká tráva, aby ji co nejdříve posekli. V naší obci žije hodně 
lidí s alergiemi na travní pyly a je pro ně toto období hodně ne-
příjemné. Tak buďte prosím ohleduplní. Pokud je posečení trá-
vy pro vás obtížné, pomůže vám tento problém vyřešit obec.

Přejeme pěkné dny a voňavý vzduch.  

S účinností od 1. září 2011 jsou hodiny pro veřejnost na poště 
Hodslavice následující :

Pondělí 8:00 - 10:15 13:30 - 16:00
Úterý 8:00 - 10:15 13:30 - 16:00
Středa 8:00 - 10:15 13:30 - 16:00 16:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 - 10:15 13:30 - 16:00
Pátek 8:00 - 10:15 13:30 - 16:00

M S  H o d s l a v i ce

Pozvánka na přednášku

Obec Hodslavice ve spolupráci s MS Hodslavice zve všech-
ny spoluobčany na přednášku

Roháče – perla Tater,
která se koná v  sobotu dne 24.9.2011 v  hasičské zbrojnici 

v Hodslavicích od 17 hodin.
Obec Hodslavice 

a Občanské sdružení Diakonie Broumov
(nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 

občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně po-
třebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)

 VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 

zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepo-

škozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, ko-

O Ú  H o d s l a v i ce

Sbírka použitého ošacení

K n i h ov n a  H o d s l a v i ce

Pozvání na prezentaci knih 
PhDr. Jaroslavy Grobcové 

Jaroslava Grobcová 

Tajemná místa Velké Moravy 
Poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich předků 
z časů předcírkevní doby. To co nám bylo celé tisíciletí tajeno. 

Zveme všechny občany na prezentaci knih 

Od Velké Moravy svítá 
a 

Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka 

spojenou s autogramiádou 

ve čtvrtek 15.9.2011 v 17 hodin na Obecním úřadě. 

Autorka těchto knih PhDr. Jaroslava Grobcová (rodačka z Hod-
slavic), v Hodslavicích již prezentovala svou první knihu „K 
pramenům života“, velmi zajímavé vyprávění o studánkách a 
pramenech s jejich léčivou silou a pověsti o nich.

D a g m a r  Pá t ková ,  ko m i s e  ž i vo t n í h o  p r o s t ř e d í

Pálení trávy

e-mail: obec@hodslavice.cz, nebo doručte zvoleným zastupi-
telům obce. 

Děkujeme Vám předem za spolupráci. 

berce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
v pátek 9.9. v době 1500 - 1900 hodin a
v sobotu 10.9. v době 900 - 1200 hodin.
v Kulturním domě v Hodslavicích – v předsálí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Vystavoval tři kolekce Německých obrovitých strakáčů (Nos), 
celkem 12 zvířat. Ve velmi silné konkurenci získal tři nejvyšší 
ocenění. Na kolekci Nos-havanovitý získal titul „Mistr Sloven-
ska“. Další dvě ocenění  „šampión výstavy“ získal na samce 
Nos-modrý a Nos-havanovitý. Ceníme si tohoto úspěchu a 
jménem všech našich chovatelů blahopřejeme. Děkujeme za 
dobrou reprezentaci nejenom naší ZO ale i obce Hodslavice.

M S  H o d s l a v i ce

Pozvánka na výstavu

Členové MS Hodslavice Vás srdečně zvou na výstavu:

 60 let mysliveckého sdružení Hodslavice
která se koná ve dnech 9.9.2011 – 11.9.2011 v  sále hasičské 
zbrojnice v Hodslavicích.
Otevřeno: Pátek 9.9.2011 18:00 – 21:00
 Sobota 10.9.2011 10:00 – 18:00
 Neděle 11.9.2011 9:00 – 12:00

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 9.9.2011 od 18 hodin
 (za účasti trubačů ZUŠ Potštát).

Historie MS Hodslavice, zakládající členové
Bývalí členové MS – fotografie, životopisy 
Přehled členů výborů, předsedů apod. v průběhu let
Historické fotografie z činnosti MS
Myslivecká zařízení v honitbě Hodslavice 
Údaje o honitbě
Krajinotvorné projekty realizované členy MS Hodslavice + foto 
z realizace
Provozování políček pro zvěř, popis a fotografie
Výsledky mysliveckého hospodaření- trofeje zvěře, preparáty 
zvěře
Další zajímavosti z historie MS
Připraveno pro Vás je občerstvení:
Alko i nealko nápoje
Myslivecké menu – srnčí guláš, pečený divočák

Na Vaši návštěvu se těší Hodslavští myslivci.

Pe t r  Pa v l í k ,  p ř e d s e d a  ZO Č S C H

Mezinárodní úspěch našeho chovatele

Ve dnech 18.8. - 20.8.2011 se uskutečnila celostátní výstava 
drobného zvířectva v Nitře na Slovensku. Na této výstavě vy-
stavoval i člen naší ZO ČSCH Hodslavice přítel Viliam Sekera.

Kalendář nám ukazoval počátek září roku 1966 a hodslavští 
hasiči, tehdy požárníci, se vydali na dalekou cestu do tehdej-
ší Jugoslávie. Důvodem byla účast na 3. Mezinárodní soutě-
ži požárních družstev. Soutěž se konala ve dnech 3. – 11. září 
v městě Karlovaci za účasti družstev ze 13 států : Jugoslávie, 
Rakouska, Maďarska, Polska, Itálie, Finska, Německé spolkové 
republiky, Lucemburska, Francie, Belgie, Dánska, Holandska 
a Československa. Naši republiku reprezentovala 4 družstva 
mužů – Hodslavice, Jaroměř, Kežmarok a Turany a jedno druž-
stvo žen – Borovany. Všechna družstva měla sraz v Bratislavě 
a odtud společně odjela do místa soutěže. Zdá se to velice 
jednoduché : přihlásím se, odjedu, odsoutěžím, převezmu pří-
padnou cenu a vrátím se domů. Ale přibližme si alespoň struč-
ně, co tomu všechno – a to i dlouhodobě – předcházelo. 

Po únorových událostech roku 1948 přešla celá řada členů 
zrušeného hodslavského Sokola do hasičské organizace a ve-
lice pilně se věnovala nejen vlastní náplni hasičské činnosti, 
ale i kultuře a společenskému dění v obci. Hrálo se ochotnické 
divadlo, kácely se máje, pořádaly se plesy, výlety a různé ta-
neční zábavy. Ale myslelo se i na zkvalitnění hasičské činnosti. 
Postupně byla založena : 1 družstvo žáků, 2 družstva žákyň, 
1 družstvo dorostenců, 1 družstvo žen a 3 družstva mužů. 
Všechna družstva se pilně připravovala na pravidelné okrsko-
vé, okresní a později i na krajské soutěže. Ale to už pod novým 
názvem. Přibližně v  této době zanikli hasiči a začali působit 
požárníci. Oficiální název zněl – Československý svaz požární 
ochrany.

A v  této době se začalo utvářet kvalitní družstvo mužů, je-
hož první výrazný úspěch se dostavil v  roce 1959 v  podobě 
2.  místa na celostátní soutěži v Bratislavě. A i 8. místo ve stejné 
soutěži v  roce 1963 v Hradci Králové bylo v silné konkurenci 
úspěchem. Svou skutečnou kvalitu družstvo naplno prokázalo 
v celostátní výběrové soutěži v Kuřimi v roce 1966, kde se roz-
hodovalo o nominaci do Jugoslávie. Ze zúčastněných 22 druž-
stev obsadili naši požárníci krásné 3. místo a tím se kvalifiko-
vali. Následovala náročná příprava v  domácích podmínkách, 
které se pravidelně zúčastňovalo 12 – 13 členů. Této přípravě 

Fra n t i š e k  P r o u s e k

Co jste hasiči, co jste dělali...

Vyprávění o přírodě, fauně a floře a práci horské služby 
v těchto horách.

Přednášet bude dlouholetý náčelník horské služby Roháče  
Jan Jurina.

 Součástí přednášky bude promítání záběrů krajiny, rostlin-
stva, živočichů a záběrů ze záchranných akcí horské služby.

Po přednášce je možno zhlédnout jedinečný dokument 
Strážce divočiny o životě medvědů v Tiché dolině v  tomto 
pohoří.

Občerstvení při akci zajištěno.
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podřídili doslova všechno – svůj soukromý život, zaměstnání, 
životosprávu a další zájmové aktivity. Prakticky těsně před od-
jezdem na soutěž se uskutečnilo závěrečné soustředění všech 
5 družstev v požárnickém středisku Bílé Poličany. A jelikož se 
jednalo o vůbec první účast družstev tzv. socialistického tá-
bora na takovéto soutěži, byla tomuto soustředění věnována 
značná pozornost  a péče i samotným ÚV ČSPO formou kont-
rol celé přípravy.

Význam soutěže podtrhla účast tehdejšího prezidenta Jugo-
slávie, J.B.Tita i s chotí. Alespoň stručně si přibližme samotnou 
soutěž. Skládala se ze dvou disciplin – požárního útoku „na-
sucho“, tedy bez použití vody (tak, jak to vyžadovaly tehdejší 
směrnice mezinárodní Požárnické organizace CTIF) a štafety, 
jejíž trať měřila 450m a byla rozdělena na 9 úseků po 50m. Na 
trati byly tři překážky – na 3. úseku 8m dlouhá betonová rou-
ra o průměru 70cm, kterou musel závodník prolézt, na 5. úse-
ku stěna vysoká 150cm, kterou musel překonat a na 8. úseku 
kladina 6m dlouhá, 80cm nad terénem a 20cm široká, kterou 
musel přeběhnout a nespadnout. Startovala tedy devítičlenná 
družstva a aby to soutěžící neměli vůbec lehké, jednotlivé úse-
ky se losovaly. Řečeno mluvou laika – všichni museli ovládat 
všechno.

No a pomalu se blíží závěr našeho vzpomínání. Celkové pro-
vedení obou disciplin hodnotila mezinárodní komise a po se-
čtení všech výsledků vynesla závěrečná pořadí, ohodnocená 
zlatými, stříbrnými a bronzovými medailemi. A jelikož naši po-
žárníci nepodcenili nic v přípravě, v samotné soutěži odved-
li přesné a zodpovědné výkony, mohli s obrovskou radostí a 
nadšením přijmout její rozhodnutí :

HODSLAVICE   -   ZLATÉ  MEDAILE
Následoval velmi radostný návrat domů, přivítání a poděko-

vání od představitelů okresu, obce, spoluobčanů a rodinných 
příslušníků. A proč toto vzpomínání vzniklo? Letos je to už té-
měř neuvěřitelných 45 let a to už stojí zato zavzpomínat. A kdo 
se o tento mezinárodní úspěch zasloužil? Předkládáme kom-
pletní sestavu vítězného družstva:

LITAVSKÝ Karel  -  velitel sboru,    TUREK  Jan  -  velitel družstva, 
TUREK  Jiří  -  strojník   a členové družstva:  RANDÝSEK Alfréd, 
ČÍP  Jan, LITAVSKÝ  Josef, HROMÁDKA  Josef, PALACKÝ  Jan, 
RÝDL  Jan a FRENŠTATSKÝ  František. A výpravu doprovázel 
tehdejší předseda hodslavských požárníků KUDĚLKA  Jan. Se-
niorem družstva byl RANDÝSEK Alfréd, juniorem FRENŠTÁTSKÝ  
František. Příprav na soutěž se dále zúčastňovali: PALACKÝ 
František, PALACKÝ  Josef, TUREK  Zdeněk, KUDĚLKA  Miroslav 
a TUREK  Miroslav.

Věřím, že tuto vzpomínku na slavnou událost by si rádi pře-
četli i ti, kteří se toho, bohužel, nedožili : Alfréd Randýsek, Jan 
Číp, Josef Palacký, František Palacký, Miroslav Kudělka, Miro-
slav Turek a Jan Kudělka.

Toto krátké čtení o činnosti a úspěších hodslavských hasičů 
snad vyvolá u čtenářů příjemný pocit. A stejný pocit by měli 
pamětníci této slávy, kdyby se našlo co nejvíce jejich následov-
níků.

S přímými účastníky výše popsané soutěže Karlem Litavským 
a Jiřím Turkem rozprávěl František Prousek.

Horní řada zleva: Jan Palacký, Josef Hromádka, František Frenštatský, jugoslávský funkcionář, František Gába (místopředseda ÚV ČSPO), Karel Litavský, 
Alfréd Randýsek, Jan Kudělka (předseda hodslavských požárníků). Dolní řada zleva: Jiří Turek, Jan Rýdl, Josef Litavský, Jan Číp a Jan Turek.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2011 strana 8

J a n  B e s e d a

Za co bojovali rychtáři a purkmistři obcí Veřovice, 
Mořkov a Hodslavice

„ Všichni za jednoho a jeden za všechny “
…malé nahlédnutí veřovského rodáka pana Jana Besedy do 

minulosti i hodslavské…
Při zpracovávání historie rodu Besedů nalezl jsem v archivu 

záznam o následující události :
V roce 1743 došlo na východní Moravě v podhorské vesnici 

Veřovice, ležící  na úpatí Velkého Javorníku, k události, z níž o 
sto let později použil spisovatel Alexander Dumas výrok veřo-
vického rychtáře Jana Besedy, královského svobodníka uroze-
ného erbovního zemanského rodu „ všichni za jednoho – je-
den za všechny “, ale v  obráceném sledu„ jeden  za všechny 
– všichni za jednoho “ ve svém románu „ Tři mušketýři “.

I stalo se v tomto  roce v obci Veřovice, že jednomu sedlákovi 
při pasení krav přeběhla jedna kráva na vedlejší paseku, která 
patřila statku Nadace olomouckého semináře pod správou je-
zuitského řádu v Novém Jičíně. Když to spatřil poblíž přítomný 
lesník panského  statku, ihned tuto krávu zabavil a odvedl ji na 
panský statek do Nového Jičína. Takovýto postup se ale nelíbil 
nejen samotnému sedlákovi a ostatním lidem v obci Veřovice, 
ale i ve vedlejší obci Mořkov a Hodslavice, kde došlo k podob-
ným případům.

Výše uvedenému veřovickému rychtáři Janu Besedovi, který 
se narodil 15. června 1660, v té době už na výminku, se tento 
tvrdý postup vedení statku jezuitů v Novém Jičíně také nelí-
bil. Doporučil proto svému synovi, tehdejšímu veřovickému  
rychtáři, Jiřímu Besedoví, který se narodil 17. února 1701 ve 
Veřovicích, královskému  svobodníkovi urozeného erbovního 
zemanského rodu, následující řešení :

Navrhl, aby se rychtáři, purkmistři a představení tří obcí, to je 
Veřovic, Mořkova  a Hodslavic sešli na novojičínském zámku 

Dříve, než jsme vstoupili do dalšího fotbalového ročníku če-
kal nás pohárový zápas proti týmu ze Žiliny. Zápas byl do 60-té 
minuty vyrovnaný, ale po nešťastném vlastním gólu jsme pro-
hrávali a soupeř ukázal, že přeci jen hraje o třídu výše a přidal 
ještě dva góly. Z poháru jsme vypadli po domácí porážce 0:3.

Nová sezóna začala velmi atraktivním utkáním, los nám na 
první kolo přiřadil sousední Hostašovice a hned v prvním kole 
nás čekalo DERBY! Do utkáni jsme vstoupili dobře a jako první 
jsme se také radovali z gólu, trefil se Pavel Macíček. Ale vedení 
jsme si neudrželi dlouho, neboť se pár minut poté prosadil i 
hostující celek a srovnal stav na 1:1 ! Ale dříve než se šlo do 
kabin, trefil se Vašek Minář a poslal náš tým do jednogólového 
vedení. Druhý poločas přinesl hodně šancí před oběma bran-
kami, ale Honza Mička zvýšil na konečných 3:1.

K  druhému utkání jsme jeli do Tiché změřit síly s tamním 
B- týmem. Bohužel shodou okolností (dovolená, práce) nás 
jelo do Tiché jen 11 hráčů. Zápas byl vyrovnaný, a na obou 
stranách bylo hodně šancí. Na začátku druhého poločasu při-
pravil Honza Mička nabídku pro Vaška Mináře a ten neměl pro-
blém vstřelit gól do odkryté brány. A tak jsme si z Tiché odvezli 
výhru 0:1.

V  dalším zápase sezóny přijel na naše hřiště celek z  Barto-
šovic. Utkání to bylo velmi gólové, již v  desáté minutě jsme 
vedli 3:0 !!!, když první gól dal z penalty Vašek Minář. Druhý gól 
dal z voleje Honza Mička, třetí gól patřil Jakubovi Kramolišovi. 

O n d ř e j  Ku d ě l ka

Zprávy FK Hodslavice
V 16. minutě byl odpískán zákrok na Honzu Mičku v šestnáctce 
a byla nařízena penalta. Penalty se ujal Petr Mikulák a s přehle-
dem ji proměnil a upravil stav na 4:0. Netrvalo dlouho a po chy-
bě hostujícího beka běžel sám na brankáře Vašek Minář, který 
ještě viděl volného Petra Mikuláka a ten pohodlně do prázdné 
brány vstřelil další gól a stav se opět změnil na 5:0. Do konce 
prvního poločasu se prosadil ještě Vašek Minář a do kabin se 
šlo za stavu 6:0 !!! Druhý poločas přinesl mnoho pěkných akcí, 
stejně jako první. Další gól na 7:0 přidal Honza Mička, když do-
stal přihrávku od Vaška Mináře a pohodlně do prázdné branky 
zakončil. Na konečných 8:0 !!! upravil Petr Mikulák, který tak 
vstřelil svůj první hattrick v této sezóně.

Datum čas Domácí Hosté skóre

13.8. 17:00 FK Hodslavice Hostašovice 3:1

20.8. 17:00 Tichá B FK Hodslavice 0:1

27.8. 17:00 FK Hodslavice Bartošovice B 8:0

4.9. 16:30 Skotnice B Mošnov FK Hodslavice :

10.9. 16:00 FK Hodslavice Mořkov B :

17.9. 16:00 Lubina FK Hodslavice :

25.9. 16:00 Veřovice B FK Hodslavice :

28.9. 16:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :

1.10. 15:30 FK Hodslavice Ženklava :

8.10. 15:00 Vlčovice-Mniši B FK Hodslavice :

15.10. 15:00 FK Hodslavice Straník :

22.10. 14:30 FK Hodslavice Bernartice n. O. :
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a sepsali zde svou stížnost na nadaci olomouckého semináře, 
pod který statek řádu jezuitů v  Novém Jičíně spadal. Napsal 
jim také úvod jejich stížnosti, která začínala neobvyklým způ-
sobem, a to níže uvedeným výrokem :

My rychtáři, purkmistři, úřady a čelo poctivé dědiny Veřovic, 
Mořkova a Hodslavic, panství Novojičínského, zavazujeme se a 
obligirujem ( pozn. stvrzujeme ) přítomným reverzem

Všichni za jednoho – a jeden za všechny.

Poněvadž naše Milostivá vrchnost naši poníženou prosbu 
milostivě přijala a z oblastního ohledu na naši velikou nouzi 
a potřebu nám naše dojné krávy a jistých, od panského po-
lesného vykázaných místech ve Veřovském, Mořkovském a 
Hodslavském revíru a lesích, a to sice jeden raz denně oblast-
ně pásti, milostivě dovoliti jest ráčila, proti hotovu zaplativ od 
každého kusu po 15 krejcarech, že my nejenom v  tych nám 
vykázaných místech krávy naše pásti chceme a dále do lesa 
se dokonce tlačit nechceme, v  mladých sečích žádnu škodu 
činiti nechceme, též jeden každý se béře svůj dobytek při spi-
sování věrně oznámiti a nic zapřít nechce, od takového pak 
ten vyměřený plat totiž od jednoho každého kusu 15 krejcarů 
při příštím Sv. Martině do Novojičínských důchodů bez všeho 
odkladu náležitě platiti chceme. Ano a také hotovi a povolni 
jsme, kdyby bídáctví proti všemu nadání by se státi mělo, že 
by jeden neb druhý kus buďto dálejc přes to vykázané místo 
v  lese postižen byl neb převzat a dokavaď jeden neb druhý 
svůj dobytek náležitě neoznámil, aby takový dobytek zajat a 
neb převzat byl a dokavaď by od jednoho každého kusu 3 gul-
deny 30 krejcarů pokuty placené nebyly, od Milostivé vrchnos-
ti tak dlouho užíván a držen jest či dokonce vydán nebyl. Kte-
réhožto překupníka my níže psané obce k tomu se vší ostrosti 
dodržeti budeme. A že podle  takového reversu pokračovati a 
ve všem tak zachovati se společně „ Všichni za jednoho a jeden 
za všechny“ slibujeme a stvrzujeme.

Jenž se stálo na zámku Novojičínském dne 13.6.1743.
Podepsáni : rychtář, purkmistr, ouřadi a celá poctivá obec
Veřovická, Mořkovská a Hodslavská
Tato stížnost tří obcí Veřovic, Mořkova a Hodslavic vyvolala 

na nadaci olomouckého semináře velké pobouření, neboť 
veřovický rychtář Jiří Beseda, byl jako královský svobodník 
urozeného erbovního zemanského rodu podřízen zeměpáno-
vi, to je králi – císaři. Z tohoto důvodu musela Správa nadace 
olomouckého semináře předat celý případ k projednání císaři 
do Vídně. Jakmile ve Vídni  zjistili, že se jedná o církevní statek, 
předali raději tuto stížnost k vyřízení do Říma přímo papežovi.

Když se stížnost  tří vesnic Veřovic, Mořkova a Hodslavic a to 
kvůli jedné krávě, dostala k dořešení až k papežovi do Říma, 
bylo to sboru papežových kardinálů spíše pro pobavení než 
důvodem k řešení této záležitosti. Přitom ještě větším překva-

pením pro ně bylo, když zjistili, že návrh stížnosti pocházel od 
královských svobodníků urozeného erbovního zemanského 
rodu, kteří byli ochránci a podřízeni zeměpána. Na sbor kar-
dinálů velmi zapůsobil neobvyklý úvodní výrok této stížnosti „ 
Všichni za jednoho a jeden za všechny “. Francouzský kardinál 
si na tuto stížnost napsal pro paměť poznámku „ tři mušketý-
ři “, jak se říkalo ve Francii královským svobodníkům. Řešení 
této stížnosti se protáhlo  na celých třicet let, než došlo ko-
nečně ze strany církve k nápravě. Je sice pravda, že mezi tím 
bylo mnoho válek, nemocí a dalších událostí, které bylo nutno 
přednostně řešit. Už v roce 1717 po vydání „ Robotního paten-
tu k utužování robot “ začaly císaři docházet stížnosti a když 
v roce 1756 byly na panství jezuitského řádu zavedeny velmi 
těžké roboty, vzrostl proti jezuitům všeobecný odpor a stíž-
ností přibývalo. To snad přimělo i církev k prověření stížnosti 
výše uvedených obcí. Ještě před rozhodnutím, si církev ověřila 
svým zmocněncem současný stav v obci Veřovice, zda místní 
rychtář, královský svobodník neměl s pobuřováním lidí ve věci 
robot také něco společného.

Výsledkem šetření je níže uvedená zpráva :
Rychtář a purkmistr se vymlouvají, že do jejich obce nepřišel 

žádný buřič co se týče robot Milostivé vrchnosti. Rychtář ví jen 
to, že libhošťský Jan Tiehan se ho jednou dotázal, zda chtějí jít 
se svými stížnostmi k Milostivé vrchnosti, zda Veřovští nechtějí 
držeti s nimi. Na to pan rychtář opakoval, že nechtějí svoliti a 
že by nebylo v jejich obci správné, aby jim dával nějakou radu 
a to tím méně, že chtějí proti Milostivé vrchnosti opět povsta-
ti. Tato obec se svobodně rozhodla setrvati při starých zříze-
ních. Tito mimo jiné, když to slyšeli, se podivovali a říkali, že 
nikdo v tomto případě  zdejší obec nepřemlouval, ačkoliv by 
se těžko nechali. Obecní lidé a to Tomáš Černoch. Josef Grygar 
a ostatní vysvětlovali, že z jejich obce pro opětné potíže Milos-
tivá vrchnost žádnou robotu nemíní, ale dá jim nějakou radu. 
A že byli se starým zřízením spokojeni a nechtějí nikdy více 
něco upevňovati a k dalším potížím se nechávat navádět. Sly-
šeli, že ostatní dědiny během roboty povstaly, ale nikdo proti 
tomu  nemohl zakročit a že někteří se sami mezi sebou pobili 
a dej Pán Bůh, aby naši Milostivou vrchnost nadále jako dosud 
ochraňovati ráčil.

Zapsáno v obci Veřovice 10.3.1773.
Z tohoto důvodu  byl papež Kliment XIV. nucen vydat Papež-

skou bulu ze dne 21.7.1773, čímž došlo ke zrušení řádu jezuitů 
a to umožnilo světským vládám rozhodovat o jeho majetku. 
A tak celé panství Novojičínsko-štramberské převzala za vlá-
dy Marie Terezie Zemská správa c.k. Tereziánské akademie ve 
Vídni. Později, když Alexander Dumas studoval v Římě dějiny, 
přišel na papežův případ řešení této neobvyklé stížnosti s po-
známkou „ tři mušketýři “, kde se mu zalíbil slogan „ Všichni 
za jednoho a jeden za všechny. “ Později při psaní románu Tři 
mušketýři jej použil, ale v  obráceném sledu. A tak byl výrok 
ze stížnosti obyvatel podhorských vesnic Veřovice, Mořkov a 
Hodslavice  na východní Moravě  použit ve světoznámém ro-
mánu Tři mušketýři.

První zmínky o rodu Besedů ve Veřovicích jsou již kolem roku 
1660. Všichni Besedové z Veřovic mají společného předka Mi-
koláše Besedu (1630 – 1684), který tam přišel z Telecka jako 
správce rozsáhlých biskupských lesů.  Už jeho syn Jan Beseda 
(1660 – 1746) se stal ve Veřovicích dědičným rychtářem. Něko-
lik rodin odešlo koncem 19. století do USA, kde jejich potomci 
žijí dodnes.

Jako královští svobodníci měli Besedové také vlastní erb. Byl 
na něm beránek s radlicí.

Na základě archivních materiálů zpracoval Jan Beseda.
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FOTOSOUTĚŽ  PRO VŠECHNY
  

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTO HODSLAVIC !!! 

ZAŠLETE DO KONCE ZÁŘÍ VLASTNÍ FOTOGRAFII

HODSLAVIC NA MAIL: FOTO@HODSLAVICE.CZ  

PŘIPOJTE SVŮJ KONTAKT, TELEFON a svolení s užíváním fota pro účely 
Obce Hodslavice. Každý autor může zaslat jen jednu fotografii.

Nejvydařenější snímky budou publikovány na webu 
a veřejné hlasování určí vítěze.

VÝHERCE OBDRŽÍ 3 KYBLÍKY SKVĚLÉ ZMRZLINY MANHATTAN !!!

I N Z E R C E
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 
Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. 
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná  nebo přesně na míru. 

Základní barvy i imitace dřeva. 
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi 
oplocení.   Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované 
ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.
TUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. 

KAMENICTVÍ

NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků moderních i klasických 
tvarů z kvalitních materiálů

- renovace stávajících pomníků

- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné ná-
těry proti vodě a mechu

- kopání a betonování základů, pokládání dlažby

- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barve-
ní), montáž plastického písma

- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 
i žuly

- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě 
Vašeho bydliště zdarma

- již víc než 10 let odvádíme profesionální práci !!!

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín 
tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz
IČ: 64973182
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Životní jubilea našich občanů v září 2011:

50 let Ivo Kudělka •  Vladimír Merenda
55 let Milan Kořínek • Jaroslav Rýdel
60 let Zdeněk Geryk • Lubomír Adam
70 let Anna Davidová • Josef Kudělka
 Vojtěcha Krumpolcová • Ludmila Sobková

50. výročí uzavření manželství v srpnu oslavili
 Jiří a Miluše Turkovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V červenci se narodili Daniela Petřeková, Josef Bartoň 
a Matyáš Býma a v srpnu se narodili Václav Mikulec
a Nikola Kučerová.

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

V červnu jsme se rozloučili s panem Dušanem Záhumenským, 
v červenci s panem Václavem Bartuškem, v srpnu s panem Jiřím Rýdlem 
a paní Marií Gerykovou.
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