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Vzpomínka na oslavy 140. výročí úmrtí  Františka Palackého
P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

Vážení prázdninoví hodslavští čtenáři,
možná si někteří řeknete „dost bylo letos Palackého“, ale 

přesto přijměte prosím ještě zpětně zprávu o naší malé květ-
nové slavnosti ke 140. výročí 
úmrtí Františka Palackého, je-
hož jméno je největší stálicí při 
propagaci obce.

Již odpoledne 20. května se na 
obecním úřadě setkali pozvaní 
hosté zblízka i zdaleka se sta-
rostkou, členy zastupitelstva a 
vyslanci hodslavských spolků a 
mnozí využili „otevřených dve-
ří“ dvou sousedních význam-
ných památek k  prohlídce. 
V  17 hodin položila Mgr. Pavla 
Adamcová kytici květin v  ná-
rodních barvách k  pomníku F. 
Palackého, stejným gestem i nám všem prokázali velkou čest 
zástupci města Neratovice a tamějšího gymnázia, Muzea No-
vojičínska, Státního okresního archivu v N. Jičíně a Gymnázia 
Fr. Palackého ve Valašském Me-
ziříčí.

Poté všichni spolu s početným 
publikem přešli do společen-
ského domu, kde si kromě avi-
zovaného programu se zájmem 
prohlédli výstavu různých kro-
nik z rozličných období a méně 
známé staré i novodobé foto-
grafie z  Hodslavic a tematické 
výtvarné práce našich školáků.

Autorka textu se ujala mo-
derátorského slova a tradičně 
úvodem představila a uvítala 
všechny přítomné, jmenovitě 
prof. PhDr. Jiřího Lacha, děka-

na Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, PhDr. 
Rostislava Hladkého, kancléře UP v zastoupení rektora, a před-
nášející paní prof. PhDr. Libuši Hrabovou.

Programu se zúčastnilo mno-
ho dávných i nových přátel: 
z  výše uvedených Neratovic (v 
jejichž místní části – Lobkovi-
cích – Otec národa v  rodinné 
hrobce spočívá) starostka, mís-
tostarostka a ředitel gymnázia, 
delegace valašskomeziříčského 
gymnázia vedená ředitelem, 
pedagogický sbor hodslavské 
školy v čele s Mgr. Martinou Ho-
lubovou, reprezentanti města 
Nový Jičín a obcí Mořkov, Hosta-
šovice a Životice a samozřejmě 
představitelé vždy ochotně a 

profesionálně spolupracujících institucí PhDr. Sylva Dvořáčko-
vá (Muzeum Novojičínska), Mgr. Pavel Šustala (Státní okresní 
archiv) a PhDr. Jaroslav Zezulčík (zámek Kunín).

Srdečným potleskem byl 
uvítán rodák a čestný občan 
Hodslavic pan ThDr. Josef Hro-
mádka, jeden z bývalých místo-
předsedů československé vlády 
po r. 1989 a během své profesní 
služby synodní senior Česko-
bratrské církve evangelické.

S  krátkou zdravicí vystoupila 
starostka obce a za starobylé 
vysoké olomoucké učení se ujal 
slova prof. Lach.

Vlastní program zahájily tklivé 
tóny místní lidové písně „Pod 
našima vršíčkama“ v  trojhlas-
ném podání paní Jarmily Kuděl-

JUDr. Pavel Rychetský při proslovu (foto Z.K.)

V průhledně zastřešeném atriu opraveného bývalého konviktu – zleva 
dr. Rychetský, starostka, prof. Miller, rektor UP, dr. Hladký, kancléř UP 

(foto Z.K.)
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kové a sourozenců Karolíny a Libora Kudělkových (úsměvnou 
iluzi kudělkovské převahy na jevišti předáním růží zodpověd-
ně zdokonalil zastupitel Ondra Kudělka). 

Jeden ze dvou stěžejních bodů slavnostního odpoledne na-
plnila přednáška „Palackého století“, kterou zpracovala a pou-
tavě podala paní prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., dáma nejen 
úctyhodného věku a kondice, ale především úctyhodných vý-
sledků své celoživotní práce – byli jsme vděčni za možnost si 
ji poslechnout. 

Po její brilantní zralé úvaze nastal přesun do snad nadějné 
dorostenecké ligy - v rámci výuky češtiny napsali žáci 8. a 9. tří-
dy slohové práce na lehce uhodnutelné téma. Pan Mgr. Viktor 
Petrskovský tyto písemné úvahy zhodnotil a nominoval širší 
okruh devíti žáků, představených na pódiu, z nichž vybral tři s 
nejlepšími pracemi (umístění bylo pro všechny překvapením): 
téma „Tajemství úspěchu Františka Palackého“ přineslo úspěch 
v podobě pomyslné zlaté medaile Kateřině Muchové z 8. tří-
dy, druhou nejlepší úvahu (Jak dosáhl František Palacký své 
moudrosti?) napsala Michaela Štamberská (9.tř.) a práce Josefa 
Pítra (Jak se stát správným člověkem po vzoru Františka Palac-
kého) (8.tř.) byla oceněna třetím místem. Dalšími nominova-
nými byli Vendula Horáková, Aneta Indráková, Kristýna Kyselá, 
Natálie Litavská (8.tř.) a Ivana Hnilicová a Filip Hub (9.tř.).

Druhá část programu patřila opět hudební produkci. Čtyřice-
timinutovým koncertem nás přijeli obohatit členové komor-
ního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského pod uměleckým 
vedením paní Mgr. Anežky Michálkové. Ujala se i průvodního 
slova a doplnila jím tradičně stabilní interpretační výkon zná-
mého hudebního tělesa. 

Závěrem si dovoluji přejít do osobní roviny a poděkovat všem 
viditelným i neviditelným aktérům (těch druhých bývá vždyc-
ky více), kteří jakkoli spolupracovali při této slavnosti – pracov-
níkům obecního úřadu a technických služeb, PhDr. Karlu Cho-
botovi a Mgr. Lence Chobotové za instalaci výstavy, p. Michalu 
Rýdlovi, p. Mgr. Petrskovskému, p. Mgr. Lubomíru Červenkovi 
za průvodcovské služby v muzeu, p. Lukáši Sulovskému za gra-
fické zpracování pozvánky, p. Jiřímu Mikulcovi za profesionál-
ní obsluhu hostů, zástupcům místních spolků a podporujících 
firem a živnostníků a Vám všem – včetně potěšitelného počtu 
mládeže, kteří jste svou účastí dali najevo sounáležitost s his-
torií, tradicemi a chloubou naší obce.

Cena Františka Palackého
P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

Od památného roku 200. výročí narození F.P. (1998) uděluje 
vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci cenu Františka 
Palackého každé dva roky významné osobnosti z různých vě-
deckých oborů. Před dvěma lety byla uvedeným vyznamená-
ním poctěna právě univ. prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (Viz 
úvodní text o slavnosti Palackého.)

Jako pokaždé i letos podpořila cenu F.P. obec Hodslavice 
částkou ve výši 10.000,- korun (ostatně popud ke konstituo-
vání tohoto vyznamenání vzešel právě z Hodslavic v rámci pří-
prav celého Roku Františka Palackého, zapsaného v seznamu 
kulturních výročí UNESCO r. 1998). Stejnou sumou přispívá i 
město Neratovice, podstatně více věnuje olomoucká univerzi-
ta. V individuální pamětní listině jsou vždy obě obce jmenová-
ny -  doslovně coby „místa spjatá se životem Palackého“.

Aktuální oficiální pozvání z  Olomouce, osobně zdůrazněné 
hosty naší květnové slavnosti, přijala starostka p. Mgr. Pavla 
Adamcová a doprovázela ji autorka textu. 

Na návrh  vědecké rady právnické fakulty se stal laureátem 
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České re-
publiky. (JUDr. Rychetský se této částky vzdal ve prospěch ná-
sledujícího ocenění.) Krátká ceremoniální slavnost se odehrá-
vala v Uměleckém centru UP, konkrétně v odsvěcené barokní 
kapli bývalého konviktu.

František Palacký, český historik, politik, spisovatel. Každý ho 
zná a ten, kdo ho nezná, už o něm alespoň slyšel. Muž naro-
zený v  malé vesničce Hodslavice je vzorem pro spoustu lidí. 
Tento muž dokázal to, co se některým zdá nemožné. Dokázal 
zaujmout, dokázal prorazit, dokázal všem, že to, kde se narodí-
te, nemá žádný vliv na to, jestli uspějete. Celý svůj život věno-
val učení a poznávaní. Celý jeho život byl o tom, získat co nejví-
ce vědomostí. Chtěl být někým a stal se jím. I po jeho smrti ho 
každý zná, i po jeho smrti na něj každý vzpomíná.I Přestože už 
zemřel, stále ovlivňuje spousty lidí. Jenže jak to všechno doká-
zal? Co je jeho tajemstvím?

Je těžké hledat nějaké vlastnosti zajišťující slávu společné 
pro všechny velikány, kteří dokázali ovlivnit svět.  Mým osob-
ním názorem však je, že i s pouze jednou vlastností se dá něco 
dokázat. Představme si, že každý máme v  sobě tu vlastnost, 
kterou měl i František Palacký. Představme si, že můžeme být 
stejně slavní jako on a všichni nás budou mít za vzor. A jedi-
né co k tomu budeme potřebovat je ctižádostivost. Myslím si, 
že stačí pouze tato vlastnost k tomu, abychom dosáhli toho, 
co František Palacký. Ano, spousta lidí by namítalo, že nestačí 
pouze to, že musíme být také inteligentní, pilní atd. 

Jenže když budeme ctižádostiví a budeme chtít něco doká-
zat, tak se začneme učit, začneme být pilní, začneme dělat vše 
pro to, abychom svého cíle dosáhli. A z toho usuzuji, že stačí 
pouhá ctižádostivost k tomu, abychom se stali někým, koho si 
budou lidé pamatovat i po naší smrti. 

Touto vlastností je obdařen každý z nás. Někdo ji dává najevo 
více a někdo méně, ale je v každém člověku. Neexistuje člověk, 
který by alespoň jednou nechtěl něčeho dosáhnout. Vzhle-
dem k tomu, že v každém se skrývá kousek té ctižádostivos-
ti, máme každý naději být někým víc než jen klukem, dívkou 
z ulice, na kterou se hned zapomene.

Ale stejně jako vše na světě má i tato vlastnost svou špatnou 
stránku. František Palacký si vybral tu správnou cestu. Zapsal 
se do mysli lidí tím, že svou prací, jednáním, vystupováním 
byl velkým vzorem pro celou společnost. Ale spousta lidí již 
zjistila, že ctižádostivosti se dá využívat i k odsouzeníhodným 
činům. Chovají se k ostatním chladně, povýšeně nebo dokon-
ce i hůř, jen aby dosáhli svého cíle co nejjednodušeji. Zjistili 
totiž, že je lepší být necitlivý, než se ohlížet při své cestě na 
vrchol na ostatní. Nejhorší však je, když se ctižádostivost spojí 
se lstivostí. Lidé podobní úlisným hadům proklouzávají živo-
tem a zanechávají za sebou slizkou stopu v podobě slz ostat-
ních nebo mnohem horších následků. Bohužel mnoho lidí si 
vybralo právě tuto špatnou cestu. Ale proč? Copak lidé neumí 
dosáhnout svého cíle bez toho, aby ostatním ubližovali? Dou-
fám, že se hodně lidí inspiruje Františkem Palackým a skloubí 
ctižádostivost s laskavostí a ctností.

Dle mého názoru je ctižádostivost potřebná a velmi vysky-
tovaná vlastnost, ale může způsobit i spoustu potíží. Touto 
vlastností se pyšnil i František Palacký a přinesla mu spoustu 
„ovoce“ stejně jako jiným, jemu podobným lidem. Proč se 
ale mnoho lidí se stále ohlíží jen na sebe a dělají pouze to, co 
má význam pro ně samé, nikoli pro ostatní? Potom dochází 

Tajemství úspěchu 
Františka Palackého

K a t e ř i n a  M u c h o vá ,  8 .  t ř í d a  Z Š
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k  tomu, že tito lidé nápad, myšlenku či možnost, která není 
pro ně samé výhodná, zavrhnou, přestože by mohla pomoci 
lidem, zvířatům nebo třeba i celé planetě. 

Buďme proto ctižádostiví, buďmě odhodlaní, ale nebuďme 
sobečtí a chovejme k sobě navzájem úctu a laskavost, tak jako 
nám to ve svém životě ukázal František Palacký.

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/10/2016 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/10/2016 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martina Ho-

lubová - předsedkyně, Ondřej Kudělka, Lukáš Sulovský – čle-
nové,

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milan Váhala, Dušan 
Býma,

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/10/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání zastupi-

telstva obce a pověřuje radu obce projednáním a navržením 
technického opatření proti vjezdu těžké techniky na cyklos-
tezku.

4/10/2016 Usnesení rady obce č. 34 - 36 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 34 - 36.
5/10/2016 Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích,
b) schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce šaten na 

fotbalovém hřišti“.
6/10/2016 Plnění rozpočtu 1-5/2016 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až květen 

2016.
7/10/2016 Cena Fr. Palackého, převod z fondu Fr. Palac-

kého ZO
a) schvaluje převod z fondu Františka Palackého ve výši 10000 

Kč na běžný účet obce na úhradu daru Univerzitě Palackého v 
Olomouci dle smlouvy.

8/10/2016 Rozpočtové opatření č. 2 ZO
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
navýšení v příjmech o 4 028 000 Kč,
navýšení ve výdajích o 4 028 000 Kč.
9/10/2016 Úprava ceny vodného pro Skupinový vodovod 

Hodslavice - Straník ZO
a) schvaluje cenu vodného pro odběratele pitné vody Skupi-

nového vodovodu Hodslavice - Straník od 1.1.2017 ve výši 23 
Kč/m3 bez DPH, 26,45 Kč/m3 s DPH.

10/10/2016 Změna měsíčních odměn neuvolněným za-
stupitelům ZO

a) schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva za výkon funkce člena rady ve výši 1578 Kč s účinností 
od 1.7.2016.

11/10/2016 Projekt Pošta Partner ZO
a) bere na vědomí nabídku České pošty s.p. na zapojení obce 

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 10. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 23.6.2016

do projektu Pošta Partner tj. provozování poštovních služeb 
obcí a podmínky této spolupráce, finanční, provozní i technic-
ké nároky provozu,

b) bere na vědomí možnost provozování služby Pošta Partner 
společností COOP Jednota Hodonín a.s. na prodejně v obci,

c) zamítá provozování poštovních služeb v rámci projektu 
Pošta Partner Obcí Hodslavice. 

12/102016 Zpráva z valné hromady ASOMPO, a.s. ZO
a) bere na vědomí zprávu z valné hromady ASOMPO, a.s.
13/10/2016 Diskuze ZO
a) bere na vědomí bere na vědomí žádost T.J. Sokol Hodslavi-

ce o projednání případného odkoupení budovy čp. 230 (býva-
lé kino) Obcí Hodslavice.

USNESENÍ z 35. zasedání rady obce 
konaného dne 7.6.2016

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  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) darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč Uni-

verzitě Palackého v Olomouci na spolufinancování Ceny Fran-
tiška Palackého,

b) finanční dar ve výši 3 000 Kč a darovací smlouvu se Stře-
diskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Kopřivnice na 
provoz sociálních služeb v roce 2016.

II. Rada obce   j m e n u j e 
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového 

řízení veřejné zakázky „Palackého pamětní knihovna“ ve slo-
žení:

Člen Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka Bc. Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik Marie Pavlátová, DiS.

Ing. Radomír Tyml Ing. Petr Kosík

Ing. Milan Váhala Mgr. Alena Kulíšková

Mgr. Petr Mokroš Mgr. Martina Holubová

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) další podklady a informace k projektu Pošta partner ČR 

s.p.,
c) žádost Občanského sdružení při dětském centru Kopřivni-

ce – ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, po doplnění informací o svo-
zu občana z Hodslavic projednat na dalším jednání rady obce,

d) program 10. zasedání zastupitelstva obce, které se usku-
teční 23.6.2016,

e) žádosti občanů o umístění zpomalovacích polštářů na 
„Léše“ u bytovek a pověřuje Martina Reptu, místostarostu re-
alizací opatření,

f ) informace firmy Rušar Mosty o rekonstrukci mostu na Moř-
kov s předpokladem realizace stavby – jaro/léto 2017,

g) žádost Občanské demokratické strany, oblastní sdružení 
Nový Jičín, Opava, Bruntál o umístění placené politické inzer-
ce  v Hodslavském zpravodaji v době krajských voleb a zamítá 
umístění politické inzerce ve zpravodaji pro všechny politické 
subjekty v rámci voleb do krajského zastupitelstva v roce 2016.
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Dovolená MUDr. Olgy Váhalové

USNESENÍ z 36. zasedání rady obce 
konaného dne 23.6.2016

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  M a r t i n  R e p t a ,  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) poskytnutí daru a darovací smlouvu o poskytnutí daru ve 

výši 1500,- Kč Občanskému sdružení při dětském centru Kop-
řivnice na svoz postižených dětí do ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřiv-
nici, který byl zabezpečen i pro občana naší obce,

b) darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč Škole 
života, o.p.s., Nový Jičín na podporu činnosti Denního stacio-
náře (poskytnutí daru schváleno na 32.zasedání RO),

c) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na stavbu 
„Palackého pamětní knihovna“ nabídku od firmy VYKI TOOLS 
GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, Nový Jičín za cenu 1 344 
426,75 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce uzavřením a po-
depsáním smlouvy s vítězným uchazečem,

d) provedení výměny SU a hydrantů na vodovodním řadu v 
Hodslavicích firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, Kop-
řivnice dle nabídky za cenu 532 693,49 Kč s DPH a pověřuje 
starostku obce uzavřením a podepsáním smlouvy,

e) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu pro-
vedení stavby „ přípojka vody Hodslavice 337“ s Lukášem Ze-
lenkou, Janovice 4, Starý Jičín, a pověřuje stavebního technika 
stanovením podmínek pro stavbu.

II. Rada obce  j m e n u j e
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového 

řízení veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÝCH ŠA-
TEN HODSLAVICE“ ve složení:

Člen Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka Bc. Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik Marie Pavlátová, DiS.

Vladimír Mořkovský, projektant Jaroslav Kafka

Josef Turek,  
zástupce FK Hodslavice

Ing. Milan Váhala, radní

Ondřej Kudělka, zastupitel Mgr. Alena Kulíšková, radní

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce.
Další jednání rady č. 37: 19.7. 2016 v 15:30 hodin.

Dovolená na dětském zdravotním středisku  
MUDr. Olga Váhalová – dětské zdravotní středisko bude mít 
od 25.7.2016 do 12.8.2016 dovolenou. Nutné případy ošetří 
MUDr. Radek Ševela v době svých ordinačních hodin.

Sekání trávy
B c.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Sezóna pravidelného sekání zeleně a údržby zahrad je v pl-
ném proudu. Lze říci, že snad každý, kdo má zahradu, seká trá-
vu sekačkou. V nabitém pracovním týdnu na péči o zahradu 
mnohdy nezbývá čas a tak vrčivý zvuk přichází na řadu větši-
nou v pátek, v sobotu, ale i v neděli.

Připomínáme, že se v obci snažíme ctít pravidlo o nepouží-
vání hlučných strojů v neděli, ať už sekaček nebo pil, aby byl 
zajištěn klid pro nedělní odpočinek. Prosíme, buďte navzájem 
ohleduplní a nenechávejte si sekání trávy až na neděli.

Rádi bychom poděkovali poctivým nálezcům, kteří přines-
li věci, které náhodně nalezli na území obce, k nám na úřad. 
Jedná se hlavně o klíče, osobní doklady, peněženky (mnoh-
dy s větším obnosem peněz nebo platebními kartami), tašky 
s osobními věcmi, mobilní telefony a podobně. Děkujeme ne-
jen za úřad, ale především za vlastníky nalezených věcí. 

Pokud jste nešikovností nebo neopatrností něco ztratili, než 
propadnete panice, zkuste se nejprve dotázat na OÚ, zda ztra-
cená věc nebyla odevzdána poctivým nálezcem. Mnohdy si 
tak ušetříte zbytečně nervování. Osobní doklady nebo mobilní 
telefon (pokud je zapnutý) se vracejí majitelům snadno, ale na-
příklad u klíčů je vrácení podmíněno skutečně tím, že se někdo 
zeptá, zda se nenašly.

Poděkování poctivým nálezcům
O Ú  H o d s l a v i ce

Nejen dle statistik se zvyšuje průměrná délka lidského života 
a ve společnosti tak přibývá starých lidí, a s tím souvisejících 
problémů. Dnešní senioři se mnohdy nejsou schopni dobře ori-
entovat v současných, dravých a často bezohledných životních 
podmínkách. Stávají se tak snadným terčem nejen kriminality 
zvenčí, ale stále více narůstá i domácí násilí, kterému jsou tito 
lidé vystaveni. Den 15. červen byl vyhlášen jako Světový den 
proti násilí na seniorech. Při této příležitosti uspořádal Život 
90 interaktivní seminář s názvem „Týrání a zneužívání seniorů 
v Česku: co funguje, co chybí a jak dál?“. Jeho cílem bylo od-
borné zhodnocení dosavadní praxe z pohledu oběti týrání a 
zneužívání. Výstupem ze setkání odborníků jsou opatření a 
plány dalších aktivit vedoucích ke zlepšení ochrany obětí.

Světový den proti násilí  
na seniorech

O Ú  H o d s l a v i ce

Na den vzpomínek na Mistra Jana Husa přijel po dlouhé 
době do Hodslavic pan Václav Macháček-Rieger s ženou Ha-
nou. Před 18 lety doprovázel na Palackého slavnosti svou mat-
ku paní doc. PhDr. Věru Macháčkovou-Riegrovou, pravnučku 
Františka Palackého a vnučku dr. Františka Ladislava Riegra, 
která tehdy při hlavním programu pozdravila naše shromáž-
dění jménem potomků našeho rodáka. V doprovodu autorky 
textu si prohlédli obě muzejní expozice, kostelík sv. Ondřeje a 
tiše vzdali hold společným předkům – rodičům Františka Pa-
lackého, pochovaným vedle kostelíku. 

Manželé Macháčkovi-Riegrovi budují postupně v zámku Mal-
či stálé muzeum nejen Palackému, ale i jeho zeti a politické-
mu následovníku ve straně Staročechů - výše uvedenému F. 
L. Riegrovi. Na zámek Maleč, kde byl F. Palacký oddán s Terezií 
Měchurovou, si jistě také dobře vzpomínají i členové našeho 
bývalého pěveckého sboru Hlahol, neboť tam během onoho 
významného roku 1998 uspořádali krátké vystoupení. Vážení 
hosté pak pokračovali v cestě na zámek Kunín a po dvouden-
ním pobytu přes Kroměříž domů.

Cesta za pokolením předků
P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá
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lano pro výcvik jezdeckých koní).
Z Hodslavic jezdí do frenštátského klubu trénovat Diana Bar-

tůšková, Tereza Czyžová a sestry Kristýna, Barbora a Klára Kyse-
lých, mezinárodních závodů se většinou účastní bez nejmladší 
Kláry. Soutěží jednotlivci, páry i skupiny.

Na jaře reprezentovala Tereza Czyžová třikrát nejen naši obec 
a svůj sportovní klub, ale i Českou republiku, a to na meziná-
rodních závodech v  Budapešti (28.4.-1.5.), ve Frenštátě pod 
Radhoštěm (4.-5.6.) a ve slovenském Pezinku (16.-19.6.). V Bu-
dapešti hráli na její počest českou hymnu – poprvé startovala 
v zahraničí v kategorii jednotlivců, ve Frenštátě byla druhá. Do 
náročné soutěže v  Pezinku se nominovalo 17 děvčat ze Slo-
venska, Česka, Rakouska, Polska, Maďarska, Ruska, Německa, 
Itálie, ale také z USA, Izraele či Argentiny. Na nejvyšší místo na 
stupni vítězů opět vystoupila Tereza Czyžová a slavila zaslou-
žené a povzbuzující vítězství. 

Terezce patří velké uznání a gratulace!

Manželé Macháčkovi-Riegrovi a Z.K. (foto p. V.M.-R., samospoušť)

Vážení spoluobčané,
hodslavští chovatelé uspořádali 4. – 5. června u příležitosti 

Dne obce a místní pouti tradiční výstavu drobného zvířectva. 
Padesát chovatelů místních i z okolí vystavilo na naší výstavě 
180 králíků, 100 holubů a 22 voliér drůbeže. Výstava byla obe-
slána pěknými a kvalitními zvířaty. Posuzovatelé v sobotu do-
poledne posuzovali všechna zvířata a vyhodnotili ta nejlepší. 
Chovatelé těchto zvířat při nedělním vyhodnocení obdrželi 
věcné ceny, jako připomínku na naši výstavu. Bylo uděleno 16 
cen chovatelům králíků, 7 chovatelům holubů a 5 cen obdrželi 
chovatelé drůbeže. Nejvíce ocenění získali hodslavští chova-
telé na králíky. Čestné ceny získali: Viliam Sekera na Německé 
obrovité strakáče modré (Nosm.), Turek Pavel na Novozéland-
ské červené (Nč.), Pavlík Petr na Kuní velké hnědé (Kuvh.) a na 
Kalifornské (Kal.), Kudělka Radek na Kastorexe (Ca). Kudělka 
Radek získal také na samici Kastorex titul šampión výstavy. 
Náš chovatel Bartoň Marcel získal čestnou cenu na slepice Ko-
šamo. Předání česných cen na nedělním vyhodnocení výstavy 
se zúčastnila také starostka obce paní Mgr. Pavla Adamcová. 
Letošní výstavě přálo pěkné počasí a tak její návštěva byla ur-
čitě zpestřením nejenom v sobotu při Dni obce, ale i v neděli 
při návštěvě pouti. Zájem dětí byl také o jízdu na koni, kterou 
zajišťovala paní Věra Žižková. 

Za zdařilý průběh celé výstavy děkuji všem chovatelům a je-
jich rodinným příslušníkům. Bez jejich pomoci bychom sami 
takovou akci nezajistili. Děkuji také všem občanům, kteří se 
přišli na výstavu podívat a obecnímu úřadu  nejenom za pod-
poru naší činnosti, ale také se zajištění některých činností před 
výstavou.

Letošní výstava je za námi. Hodslavští chovatelé se budou 
snažit připravit podobnou přehlídku zvířat také v  roce 2017, 
na kterou Vás všechny srdečně zvou.

Ohlédnutí za výstavou
Pe t r  Pa v l í k ,  p ř e d s e d a  Č S C H  ZO  H o d s l a v i ce

Kromě příslušných rodin, přátel, sousedů a známých ví mož-
ná jen několik náhodných čtenářů, že se před několika roky 
rozhodlo pár pohybově nadaných děvčat pro náročnou těles-
nou aktivitu, která od nich vyžaduje mnoho úsilí, volného času 
k tvrdému tréninku, zodpovědnou pravidelnou péči o zvířata – 
a od jejich rodičů velkou podporu a promyšlené organizování 
rodinného programu. 

Úvod textu směřuje k voltiži, jedné z 10 soutěžních jezdec-
kých disciplín, uznávaných Mezinárodní jezdeckou federací. 
Tento sport je jakousi kombinací gymnastiky, tance a akroba-
cie na cválajícím koni, vedeném lonžérem (lonže je oprať či 

Neobyčejná a cenná mezinárodní 
propagace Hodslavic

P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

Vítězství v Pezinku

Výlet z klubu Sluníčko
B l a n ka  M a n d a l i n i č  a  Ve r o n i ka  H u r t o vá

Maminky s dětmi z klubu Sluníčko vyrazili dne 14.6.2016 do 
Rožnova p.R., kde navštívili POHÁDKOVÉ LÁZNĚ. Je to skvělé 
centrum zábavy pro děti. Děti se dokonale vyřádily na všech 
atrakcích a všichni byli spokojení. Výletu se zúčastnilo 14 dětí!
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M g r.  V i k t o r  Pe t r s ko v s k ý

Zprávičky ze školy…

Dopravní hřiště - Eliška Kubíčková – žákyně 4. třídy
Dne 30. 5. 2016 se 4. třída vypravila na dopravní hřiště v No-

vém Jičíně. Nejprve jsme psali docela složitý test. Potom jsme 
zjistili výsledky, test nezvládli 2 L. Potom jsme se dostavili ven 
a dělali jsme zkoušky ve zručnosti na kole. Ve zručnosti nás če-
kal průjezd „úzkým tunelem“, slalom, kladina, průjezd kolečky 
a nakonec prudké zastavení. Na závěr jsme jezdili podle do-
pravních značek. Potom jsme dostali průkazy a šli na zmrzlinu.  
Na „zmrzku“ jsme šli nejprve naproti dopravnímu hřišti, tam 
měli zavřeno. Tak jsme šli ke Kauflandu, tam taky zavřeno! Ale 
nakonec paní učitelku něco napadlo, pozvala nás k sobě domů 
na nanuk. Dolízali jsme si nanuky a šli na autobus. Přijeli jsme 
do školy a šli na oběd. Pak šli domů a pochlubili se průkazy 
cyklisty. Výlet se všem líbil.

Školní výlety 
Kam jsme se letos podívali v rámci školních výletů?
1.- 3. třída - Zoo Lešná, 4. a 7. třída - Štramberk, 5. třída 

-Teplice n. Bečvou, 6. třída -  Svinec a okolí, 8. třída - Lednice-
Mikulov, 9. třída - Olomouc. 

Fotografie a články k jednotlivým výletům najdete na webu 
základní školy.

Den otevřených dveří v ZD Starojicko  
- Mgr. Alena Kulíšková

V pátek 10. června se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili dnu otevře-
ných dveří v ZD Starojicko. U vchodu na bráně se nás ujal sám 
pan ředitel Milan Krumpoch. Celým areálem nás provedl a uká-
zal nám bioplynovou stanici, areál živočišné výroby, kde jsme 
měli možnost pozorovat dvě minuty staré telátko. Viděli jsme 
odchovnu dobytka, ustájení v ekofarmě, dojírnu a také tank 
na chlazení mléka. Po malém občerstvení jsme mohli v rámci 
projektu „Zemědělství žije“ se zapojit do soutěží. Určovali jsme 
osivo, zemědělskou techniku, potravinářské produkty. Mohli 
jsme si vyzkoušet, jak se dojí z umělého vemínka. Nejzajíma-
vější část naší návštěvy byla prohlídka techniky. Kluci si bedlivě 
prohlédli traktory, postřikovače a největší atrakcí i pro děvčata 
byla prohlídka speciálu Tatra – doprovodného vozidla na Rall-
ye Paříž – Dakar. Za všechny spokojené žáky i nás paní učitelky 
chceme za prohlídku a milé pozvání zaměstnancům Starojicka 
a.s. poděkovat.

Deblový turnaj ve volejbalu - Mgr. Alena Kulíšková
V  pondělí 13. 6. 2016 se konal deblový turnaj. Původně se 

přihlásilo 9 dvojic. Jenže Verča Pavlíková se zranila, takže holky 
nedorazily a někteří kluci dali zřejmě přednost zápasu ČR vs. 
Španělsko.

Turnaj se hrál systémem „ Každý s každým“ . Vítězi se nakonec 
stali Lukáš Bartoň a Ondřej Tobola, druhé místo obsadili Lukáš 
Czyž a Pavel Krutilek a na třetím místě skončili Filip Hub a Sta-
nislav Homolka (všichni z deváté třídy).

Radost udělali žáci 6. třídy, kteří se umístili na pěkném 4. mís-
tě v konkurenci starších hráčů. Během turnaje proběhlo něko-
lik pěkných volejbalových výměn.

Chci žákům z 9. třídy popřát volejbalovou budoucnost v tý-
mech na středních školách. Základy herních činností mají, nyní 
je na nich, jestli je v budoucnu zužitkují.

Minitenisovým přeborníkem školy za rok 2016 se stal 
Honza Bartoň - Mgr. Alena Kulíšková

Přeboru školy v minitenisu se zúčastnilo 9 žáků školy. V tur-
naji, který se hrál systémem každý s každým, zvítězil bez ztráty 
setu Honza Bartoň.

Na druhém místě s jednou porážkou se umístil Patrik Mička 
a třetí byl Ondra Chovanec s jednou remízou a dvěma poráž-
kami. Dalšími žáky v pořadí, jak se umístili, byli Simon Kudělka, 
Josef Hutyra, Jakub Bartoň, Laura Mičková, Klára Stoklásková a 
Matěj Kratochvíl.
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3. ročník HODSLAVSKÉHO  VODOHRANÍ 
 

recesistické závody a soutěžení  
 

27. srpna 2016 od 13. 15 hodin 
Připlujte si zasoutěžit se svým netradičním plavidlem na živý pohon 

(soutěžit nemohou plavidla s motorovým pohonem). 
Kategorie – jednotlivci i skupiny 

Program: 
13:15  zápis a prezentace plavidel 
14:00  start netradičních plavidel  
???   doplutí do cíle, vyhodnocení soutěže 
15:00   hry, soutěže na kanoích a vodohrátky pro děti i dospělé,  
   aquazorbing … 

Soutěž o Dřevěného Kacabaju (jízda na lodi, plavání, běh a…) 
19.00   k tanci a poslechu hraje TLUKOT  JATER. 
Bohaté občerstvení a ceny budou zajištěny. Dobrou náladu s sebou. 
Pro osádku na soutěžním plavidle pivo, limo zdarma. 
Účast na vlastní nebezpečí          Těší se na vás pořadatelé 

Na hru všech dětí se dalo celkem dívat a bude fajn, když o 
prázdninách nebudou sedět jen doma, ale přijdou si na školní 
kurty zahrát.

Jen připomínám, děcka, vždycky si kurt postříkejte a po 
ukončení hry po sobě zameťte.

ZŠ Hostašovice v naší škole - Mgr. Renata Pernická
V  úterý 14. 6. 

2016 nás navštívi-
la školní družina 
ze ZŠ Hostašovice, 
aby si vyzkoušela 
naše dopravní hřiš-
tě. Kromě jízdy na 
kole  a jízdy přes 
překážky pro ně 8. 
třída připravila také 
zábavné soutěže, 
procházku po poci-
tovém chodníku a 
také  chůzi na  chů-
dách. Ve výtvarném 
ateliéru si mohly 
děti odpočinout 
a poté   pracovat  s 
keramickou hlínou. 
Za necelou hodin-

ku byli ,,na světě“ nádherní ježci, kteří poputují koncem školní-
ho roku za svými tvůrci  do Hostašovic. Pochvalu zaslouží pře-
devším osmáci, kteří se dětem toto odpoledne věnovali.

Zájezd do Galaxie - Helena Tisovská
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 navštívila školní družina rodinný zábav-

ní park Galaxie ve Zlíně. Děti se vydováděly na raketoplánu, 
trampolíně, galaktickém pudinku, vesmírné stanici a jiných ne-
obvyklých atrakcích. Paní vychovatelky se rovněž bavily,  s dět-
mi si zaskákaly a užily si tak společně příjemné odpoledne. 

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář  
- Mgr. Alena Kulíšková

Tento diplom hovoří za vše. Venda Horáková loňské vítěz-
ství z Rakovníka obhájila a podruhé v řadě zvítězila. Za sebou 
s náskokem 2 bodů nechala všech 37 dalších soutěžících z celé 
republiky. 

Blahopřejeme k úspěchu!
Tak se nám to povedlo….. - Mgr. Hana Horáková
Naše škola se zapojila do školního recyklačního progra-

mu  Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti 
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je 
zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také za-
jistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v 
co nejvyšší míře.

V rámci programu Recyklohraní jsme v průběhu dvou let šet-
řili body získané za staré elektrospotřebiče, které jsme násled-
ně vyměnili za nový ping-pongový stůl!!

Děkujeme všem našim žákům, rodičům a učitelům, kteří po-
máhali se sběrem starého elektroodpadu. 
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V sobotu 3. září 2016 se uskuteční v obci Mořkov u Nového 
Jičína VIII. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravsko-
slezského, Zlínského a Olomouckého kraje.  Jedná se o zábav-
ně relaxační  a výchovně vzdělávací akci, jejímž cílem je usnad-
nit začleňování  těchto dětí do běžného života. V kulturní části 
programu bude taneční mistr Zdeněk Chlopčík – známý porot-
ce z televizní soutěže-učit děti společenskému chování a nau-
čí je tanec, poté děti čeká  vystoupení Vladimíra Hrona, před-
staví se skupina akrobatického tance, mistr moderní magie, 
bublinková show, vystoupení taneční skupiny Elektro Boogie. 
Děti čeká také neformální beseda o tom, jak se bránit šikaně 
a  užívání drog, setkají se redaktorem Českého rozhlasu, bude 

připravena krátká prezentace Švédska a další. Jsou připraveny 
soutěže o ceny, kolo štěstí, tombola a projížďky motorovým 
vláčkem. Děti budou mít zajištěn  celodenní velmi kvalitní stra-
vovací a pitný režim. Akci pořádá pod záštitami Ministerstva 
školství mládeže a TV ČR, hejtmanů Moravskoslezského a Zlín-
ského kraje a s  podporou obcí a měst Fond pro opuštěné a 
handicapované děti a mládež, který 13 let pracuje zdarma pro 
tuto skupinu dětí, zorganizoval zdarma na 80 akcí pro cca 9000 
dětí, hodnota  akcí se pohybuje okolo 3 500 000 Kč. Patronát 
nad setkáním převzali Vladimír Hron a poslankyně Parlamentu 
ČR Mgr. Dana Váhalová. Akce je zdarma.
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Fotografie ze života obce  ... Oslavy Františka Palackého a Den obce

........................................... I N Z E R C E ...........................................
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Lenka Pavelková • Zdenko Zeman • Blažena Rýdlová
Pavla Kolaříková • Werner Bartl • Pavel Přikryl
Lidka Burianová • Petr Číp • Anna Čípová
Marie Valocká • Jarmila Čípová • Petr Merenda
Hana Hyžáková • Vladimír Rýdl • Alena Kramolišová
Božena Bartončíková • Jana Bartoňová • Marie Kudělková
Vlasta Rýdlová • Jiří Rýdel • Marta Jacková
Zdenka Býmová • Miroslav Filip • Václav Rasl
František Krumpolc • Josef Toman • Anna Hušková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu se narodila Emma Strelcová.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu mnoho 
úspěchů v nastávajícím životě.

Nikola Stoklásková 4. třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červenci a srpnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce - Den obce


