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Ú V O D N Í   S L O V O

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

ˇ

Milí Hodslavjané,
léto a prázdniny jsou za dveřmi a dříve než se rozje-

deme na dovolené a tábory po naší krásné vlasti či do světa, 
můžeme se společně pobavit a poveselit na již pátém setkání 
pro všechny generace, na Dni obce. Letos konaném netradič-
ně, mimo pouť - v sobotu dne 18. června 2011.

Hodslavice v  letošním roce oslaví 600. výročí od první pí-
semné zmínky o obci a z tohoto důvodu jsme rok 2011 pojali 
jako „Rok tradic a zvyků“, 
rok oslav a rok setkává-
ní všech Hodslavjanů, 
abychom si připomněli, 
že žijeme v obci, kde se 
narodil a první roky živo-
ta prožil nejvýznamnější 
český historik a „Otec ná-
roda“ František Palacký, 
kde se nalézá nejstarší 
dřevěný kostelík v kraji a 
dalších deset kulturních 
památek. V tomto duchu 
proběhne i Den obce. 
Komise pro kulturu vzdělávání a sport spolu s místními spolky 
pro Vás přichystala mimořádně bohatý kulturní program, který 
zahájí už v pátek 17. června vernisáž výstavy obrazů a tapisérií 
rodáků Miloslava a Vladislava Kramolišových v prostorách SD 
Jednota a následovat bude přednáška ThDr. Josefa Hromádky 
s hudebním doprovodem Barokního tria ZUŠ Nový Jičín v kul-
turním domě.

V  sobotu Vás už dopoledne zveme spolu s  evangelickou a 
katolickou farností na ekumenickou bohoslužbu do kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně. Hlavní odpolední program před tře-
tí hodinou zahájí skvělá cimbálovka Trojačka a v 15:00 hodin 
proběhne na „Placu“ slavnostní zahájení oslav za přítomnosti 
předsedkyně PSP ČR paní Miroslavy Němcové a dalších vý-
znamných hostů z  řad historiků a významných rodáků. Před 
rodným domkem Františka Palackého paní Němcová zasadí 

v historickém duchu spolu s hraběnkou Walburgou a malým 
Františkem Palackým památnou lípu a pak už se rozběhne 
hlavní kulturní program.

Potěší Vás vystoupení dětí, soubor lidových tanců, country 
tance úžasných HOBA (hodslavských bab ;o)), dechovka Záho-
řané, rockové kapely Synkopy 61 a Věšák. Nakonec si můžete 
i zatančit ! Prostě každý si najde to své…. V rámci obvyklého 
doprovodného programu v průběhu odpoledne (hry pro děti, 

občerstvení od myslivců 
a rybářů) můžete shléd-
nout šikovnost leteckých 
modelářů, navštívit vý-
stavu gobelínů a obrazů 
v přízemních  prostorách 
nákupního střediska, 
projet se po Hodslavicích 
na koňském spřežení 
nebo navštívit některou 
z  mnoha kulturních pa-
mátek Hodslavic, které 
budou tento den zdar-
ma zpřístupněny veřej-

nosti. O výborné občerstvení se postarají naši myslivci, Klub 
důchodců, místní včelaři a další spolky a prodejci specialit. Ve 
stánkovém prodeji najdete upomínkové předměty z Hodsla-
vic i tradiční řemeslné výrobky ze dřeva a keramiky.

Pokud by nám náhodou počasí nepřálo, celý program se pře-
sune do kulturního domu. Úplný program slavností naleznete 
na poslední straně zpravodaje.

Srdečně Vás jménem obce i organizátorů oslav na toto kul-
turní setkání zvu a věřím, že si je všichni užijeme ve sváteční 
atmosféře a se sluncem nad hlavou.

Do nadcházejících letních dnů Vám přeji mnoho vzrušujících 
prázdninových a dovolenkových zážitků a šťastný návrat ve 
zdraví do našich krásných Hodslavic.
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 9. zasedání rady obce konané dne 27.4.2011

na OÚ Hodslavice

Rada obce v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  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) podepsání smlouvy s  p. Kosem na provedení psycholo-
gického testování uchazečů konkurzního řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice,
b) smlouvu číslo IP-12-8008676/003 o zřízení věcného bře-
mene – zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, 
zemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 369/4 
v k. ú. Hodslavice, rozsah věcného břemene je vymezen geo-
metrickým plánem číslo 708-121/2010,
c) zřízení vodovodní přípojky pí Janě Barfajtové, Nový Jičín, 
Dlouhá 52 na parc. č. 375 v k. ú. Hodslavice,
d) smlouvu číslo IV-12-8006212/VB/1 o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hodslavice 
a ČEZ Distribucí, a.s. – předmětem smlouvy je umístění, zří-
zení a provozování zařízení elektrizační distribuční soustavy 
– kabelového vedení NN v délce cca 6m na pozemku parc.čís.  
1794/1 v k.ú. Hodslavice,
e) žádost Českého svazu včelařů, základní organizace Hod-
slavice na umístění stánku k prezentaci, ochutnávce a k pro-
deji včelích produktů na Dni obce.
II. Rada obce   v y h l a š u j e
a) výběrové řízení na prodej bytu č. 8/442 s těmito podmín-
kami: minimální cena 600 000,- Kč se splacením do 16. 7. 
2011, podání nabídky do 6. 6. 2011,
b) výběrové řízení na dodavatele plynofikace klubovny 
v Obecním domě v Hodslavicích čp. 161 za podmínek:
• oslovení min. 3 dodavatelů,
• termín odevzdání nabídek do 6. 6. 2011,
• záruční doba na dílo min. 36 měsíců, na zařízení min. 24 

měsíců
• hodnocení dle ekonomické výhodnosti,
a    p o v ě ř u j e    starostku oslovením dodavatelů.
III. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) starostku obce - zveřejněním inzerátu na prodej bytu č. 8 

v čp. 442.
IV.  Rada obce    z a m í t á
a) žádost p. M. Dohnala, Frenštát p. R., Fr. Horečky 330 o po-

skytnutí příspěvku 10  000 Kč na provedení rekonstrukce ka-
nálového žlabu v délce cca 40 m   a   s o u h l a s í  s vyřešením 
rekonstrukce kanálového žlabu na náklady obce dle doporu-
čení stavebního technika – vyčištění a prohloubení stávajícího 
koryta.

V. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 8 – úkoly splněny,
b) informaci starostky o odstoupení všech zájemců od koupi 

obecního bytu č. 8/442,
c) žádost p. Ladislava Davida, Hodslavice 282 o zhotove-

ní dokončovacích prací na betonové opěrné zdi u čp. 282   
a    s c h v a l u j e   řešení navržené stavebním technikem, tj. 

osazení železných sloupků na betonovou opěrnou zeď a oplo-
cení si zřídí žadatel sám,

d) žádost pí Aleny Špalkové, Hodslavice 151 na opravu odto-
kového kanálu u čp. 151 a vyřešení žádosti dle návrhu staveb-
ního technika,

e) žádost p. Blažeje Krutilka, Hodslavice 86 o řešení prosako-
vání dešťových vod na soukromý pozemek    a   s o u h l a s í   
s řešením navrženým stavebním technikem – na náklady obce 
provést drenážování podél pozemku č. 263 v délce cca 30 m,

f ) žádost p. Miroslava Tomana, Hodslavice 421 o propláchnutí 
a opravu potrubí od rodinného domu čp. 421  a   p o v ě ř u j e   
místostarostu vyřešením žádosti,

g) žádost p. Luboše Rýdla, Hodslavice 210   a   p o v ě ř u j e   
stavebního technika prošetřením situace,

h) žádost pí Ivety Kovářové, Hodslavice 102 o pronájem části 
pozemku (parc.č. 552) za hasičskou zbrojnicí   a   p o v ě ř u j e   
místostarostu řešením žádosti,

i) výpověď Smlouvy o provozování a správě veřejného vodo-
vodu „Skupinový vodovod Hodslavice – Straník ze dne 30. 6. 
1997“ podanou Jindrou Kudělkou, Hodslavice 101, ke dni 31. 
12. 2011,

j) žádost Ing. Kamily Grešákové Kotalové, Hodslavice 115 o 
pronájem nebytových prostor v obecním domě čp. 161 od 1. 
5. 2011   a   p o v ě ř u j e    starostku jednáním a podpisem 
nájemní smlouvy s Ing. Grešákovou Kotalovou s výší ročního 
nájmu 300 Kč za m2,

k) žádost pí Jiřiny Krutilkové, Hodslavice 203 o přidělení bytu 
v domě čp. 213,

l) záměr Mysliveckého sdružení Hodslavice na výsadbu plo-
donosného sadu v lokalitě „Velká stodola“   a    d o p o r u č u j e    
přidělení prostředků z MŽP ČR,

m) informaci starostky obce o podání žádosti o dotaci na Den 
obce na Ministerstvo kultury ČR.

Další jednání rady obce: 12. 5. 2011, 24. 5. 2011, 7. 6. 
2011.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 10. zasedání rady obce konané dne 12.5.2011

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) nájemní smlouvu ke služebnímu  bytu v Hodslavicích čp. 4 

s Martinou Sváčkovou,
b) interiérové úpravy obřadní síně obecního úřadu a   

p o v ě ř u j e    starostku jednáním o ceně realizace díla,
c) dodatek č. 1 a 2 Smlouvy o dílo s  firmou ENVIPARTNER, 

s.r.o.  Brno,
d) zřízení vodovodní přípojky k  pozemku par. č. 440/3  a 

442/2 k. ú. Hodslavice Lukáši Kulíškovi, Hodslavice čp. 59,
e) zřízení vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1787/22 k.ú. 

Hodslavice manželům Vladimíře a Pavlovi Ulrychovým, Hod-
slavice čp. 440,

f ) zřízení evidence a pořadníku žádostí o obecní byty dle 
předloženého návrhu na podkladě evidovaných žádostí a zve-
řejnění evidence na webu obce.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) místostarostu – jednáním o systému svozu bio odpadu a 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

možného využití dotací EU,
b) místostarostu – řešením problematiky sběru tříděného 

odpadu (komodity papír).
III. Rada obce   s o u h l a s í 
a) s pasportizací bytu v Hodslavicích čp. 4,
b) se změnou dodavatele telefonních služeb – pevných linek 

z O2 na GTS Czech.
IV. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 9 – úkoly splněny,
b) informace o záměru podat žádost o dotaci z Operační pro-

gram životního prostředí na projekt zateplení ZŠ a MŠ Fr. Pa-
lackého Hodslavice,

c) informace o možnostech realizace projektu odkanalizová-
ní obce Hodslavice,

d) zprávu o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocen-
ském pojištění a důchodovém pojištění provedené Okresní 
správou sociálního zabezpečení v Novém Jičín,

e) žádost p. Dagmar Buddeusové, Praha 10, Nosická 14, na 
odkoupení pozemku o  rozměru cca 45 m2, který souvisí se 
vchodem a vjezdem do jejich objektu v  Hodslavicích čp. 79 
a   p o s t u p u j e    zastupitelstvu obce,

f ) žádost o pomoc p. Dagmar Buddeusové, Praha 10, Nosická 
14 při řešení problému s odpadovým kanalizačním potrubím 
na pozemku v Hodslavicích    a   p o v ě ř u j e   stavebního tech-
nika vyřízením žádosti,

g) rozbor mezd nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Hod-
slavice na rok 2011,

h) možné varianty provozování obecního vodovodu.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 11. zasedání rady obce konané dne 24.5.2011

na OÚ Hodslavice

a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění.

IV. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 10 – úkoly plněny,
b) informaci ředitele ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o or-

ganizaci školního roku 2011/2012 v mateřské škole - otevření 
3. třídy MŠ od 1. 9. 2011,

c) žádost ředitele ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o navý-
šení rozpočtu na provoz MŠ o 119 306 Kč   a    p o v ě ř u j e    
starostku přípravou podkladů pro zastupitelstvo obce,

d) žádost o navýšení školného v Mateřské škole v Hodslavi-
cích na 300 Kč měsíčně za dítě od 1.9.2011,

e) informaci o schválení odprodeje par. č. 454 o výměře 324 
m2 v k.ú. Hodslavice za 100 Kč za 1 m2 představenstvem Jed-
noty SD v Novém Jičíně  Obci Hodslavice  a     d o p o r u č u j e   
zastupitelstvu obce schválení odkupu,

f ) zpracování žádosti o dotaci na tvorbu krajinářské studie 
pro Obec Hodslavice Agenturou ochrany přírody a krajiny, 
Ostrava, jako podkladu pro tvorbu nového územního plánu 
obce,

g) záměr tvorby krajinotvorných prvků z prostředků dotace 
z Operačního programu životního prostředí,

h) žádost p. Pavla Hasalíka, Životice čp. 100 o zapracování 
požadavků do územně plánovací dokumentace Obce Hodsla-
vice,

i) žádost p. Bronislava Bartoně, Hodslavice čp. 549, o vyřeše-
ní problému s odvozem odpadu nájemce bytu č. 2 v čp. 442 
v Hodslavicích   a   p o v ě ř u j e   starostku zajištěním právního 
rozboru,

j) provedení auditu plynových kotlů v objektech Obce Hod-
slavice.

Další jednání rady obce: 7. 6. 2011 v 15.30 hodin.

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) pořízení dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) a Požární ochrany pro Obec Hodslavice od do-
davatele: Aleš Kulíšek a syn - nejvýhodnější nabídka ze tří do-
davatelů,

b) poskytnutí slevy za pronájem společenského domu pro 
nevýdělečnou akci organizace Junák – svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Pagoda,

c) zřízení vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu 
na pozemku par. č. 181 k. ú. Hodslavice a její napojení na veřej-
ný vodovod a jednotnou kanalizaci obce,

d) přijetí daru na odstraňování následků povodní od Diecéz-
ní charity ostravsko-opavské, Ostrava, ve výši 257 000 Kč,

II. Rada obce    j m e n u j e
a) paní Mgr. Martinu Holubovou na pracovní místo ředite-

le/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Fr. Palackého Hodslavice na dobu určitou dva roky 
s účinností od 1. 8. 2011.

III. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika –  přidělováním čísel 

popisných a evidenčních budovám dle ustanovení § 31 bodu 

Květen  je nejkrásnější měsíc roku, vše kvete, tráva roste před 
očima a hoši z technické správy sečou a sečou, natírají a malu-
jí…  Hodslavice budou i díky jim zase o něco hezčí…

4.5. venkovní pochůzka místostarosty s  p. Stupárkem z  o.s. 
Divous Odry k  možným realizacím krajinotvorných prvků 
z prostředků Operačního programu Životní prostředí

5.5. se na OÚ sešel organizační výbor Dne obce. 
6.5. proběhlo jednání k alternativám projektu Odkanalizová-

ní obce
8.5. v kulturním domě poděkovaly děti školkou i školou po-

vinné krásným vystoupením ke Dni matek svým maminkám 
za jejich péči a lásku. 

9.5. Jednání s  firmou Firesta – možnosti realizace projektu 
Odkanalizování Hodslavic.

10.5. Jednání starostky, místostarosty a stav. technika s  fir-
mou HB Real - podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení ZŠ a 
MŠ. Jednání místostarosty s ing. arch. Friedlovou k projektům 
na výsadbu zeleně v intravilánu obce i ve volné krajině z do-
tačních prostředků OPŽP. Konkurz na ředitele ZŠ – proběhla 
1. část - psychotesty. Účast místostarosty na jednání  Sdružení  
měst a obcí na obranu beskydského regionu ve Frenštátě p.R.

12.5. Starostka se účastnila na MěÚ N.Jičín zasedání komise 
pro památkovou péči – schvalování dotací na opravu pamá-
tek. Odpoledne proběhlo 10. zasedání rady obce (viz. usnesení 
výše).
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 16.5. Návštěva OÚ Starý Jičín –  jednání o tvorbě územního 
plánu obce, ekonomice, provozu obecního vodovodu a kana-
lizace. Opět se sešel organizační výbor Dne obce.

17.5. Ke škole byly přistaveny kontejnery na tříděný odpad- 
papír, sklo. Kontejnery  byly zajištěny pomocí dotací.

18.5. Vandalové vysypali a poškodili 2 kontejnery na biood-
pad na Dolním konci. Členové SDH Hodslavice provedli čistění 
kanalizačních přípojek a vyčerpání vody ze studní na katolic-
kém hřbitově.

 19.5. Starostka se zúčastnila školení krizového řízení pro sta-
rosty v Ostravě 

20.5. Jednání starostky a stav. technika s firmou Mott Macdo-
nald – možnosti podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení 
ZŠ a MŠ. Jednání starostky o možnosti financování projektu 
zateplení ZŠ a MŠ s pracovnicemi bank. sektoru.

21.5. se uskutečnil 40. ročník Palackého stezky.
23.5. Proběhla druhá část konkurzu na výběr ředitele ZŠ. 

Konkurzní komise vybrala nejvhodnějšího kandidáta viz. člá-
nek dále ve zpravodaji.

24.5. Rada obce po jedenácté zasedla ke svému jednání.
26.-27.5.  Proběhlo malování v obřadní síni OÚ. Starostka se 

zúčastnila sněmu SMO ČR ve Zlíně. V pátek 27.5 od 18:45 pro-
běhla v evangelickém kostele Noc kostelů.

30.5. Převzetí nově vybudované strukturované kabeláže v ZŠ.
31.5. Setkání starostů s hejtmanem kraje na KÚ v Ostravě ab-

solvovala starostka, poté jednala se zástupci společnosti Kraj-
ská energetická agentura Moravskoslezského kraje o možné 
spolupráci v projektu zateplení ZŠ a MŠ. Odpoledne proběhlo 
společné jednání finančního výboru a komise pro investice a 
rozvoj.

O Ú  H o d s l a v i ce

Dary na opravu kostelíku Sv. Ondřeje

Srdečně děkujeme novým dárcům –  Petr Hub, Cziepovi, 
Nový Jičín, Zdena Turková č.p. 68, Palačtí, č.p. 226, Dana Su-
lovská č.p. 40 a dalším, kteří nechtějí být zveřejněni, za jejich 
štědrost. Na účtu darů je nyní 50 tis. Kč. Část bude v nejbližší 
době odeslána na účet římskokatolické farnosti. 

Dary můžete dále zasílat na účet obce: 1765703319/0800, 
s variabilním symbolem: 3319000XXX  - kde za XXX dosadíte 
vaše číslo popisné, nebo složit do pokladny přímo na obecním 
úřadu. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám předem za vaši štědrost a obětavost.

Jaroslav Ježek, předseda komise pro územní rozvoj, 
plánování a investice

Dotazník obce Hodslavice

Jedním z hlavních úkolů obce je rozvoj svého území a starost 
o potřeby svých občanů. K tomu je vhodné znát potřeby a ná-
zory svých občanů, proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat 
o vyplnění dotazníků, které se v blízké době objeví ve Vašich 
schránkách. Dotazník bude obsahovat otázky na kvalitu živo-
ta v naší obci, na Vaši představu dalšího rozvoje obce a bude   
anonymní. Prosíme Vás o jeho pečlivé vyplnění.

Dále chystáme schůzky s občany, na kterých chceme zjistit 
Vaše názory a podiskutovat o tom co se v obci děje, co se chys-
tá a o tom, co byste v obci rádi měli, viděli nebo zažili.

M U D r.  Ra d e k  Š e ve l a

Dovolená MUDr. Radka Ševely

MUDr. Radek Ševela bude mít od 23. 6. do 10. 7. 2011 dovo-
lenou.

Zastupovat ho bude MUDr. Michalský v Mořkově 
Po, Út, Čt, Pá 7.00 – 10.00 hod., 
Stř. 13.00 – 15.30 hodin.

M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Konkurz na ředitele Základní školy

ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice bude mít od 1.srpna 2011 
nového ředitele, tedy přesněji ředitelku. Rada obce dne 24. 
května na svém 11. zasedání jmenovala na tuto pozici paní 
Mgr. Martinu Holubovou, kterou konkurzní komise doporu-
čila jako nejvhodnějšího kandidáta z osmi přihlášených ucha-
zečů. Konkurz proběhl ve dnech 10. a 23. května a uchazeči se 
podrobili psychologickým testům pod vedením psychologa a 
ústnímu pohovoru před celou konkurzní komisí. Sedmičlenná 
komise pracovala ve složení:

Mgr. Pavla Adamcová za zřizovatele

Bc. Vlastimil Bartoň za zřizovatele

Bc. Danuše Dědicová za odbor školství KÚ MSK

Mgr. Irena Křiváková za ČŠI

Mgr. Marta Hloušková za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Alena Kulíšková za Školskou radu

Mgr. Petr Mokroš odborník v oblasti státní správy

Můžeme tedy oficiálně poblahopřát paní Mgr. Martině Ho-
lubové ke jmenování a popřát jí mnoho úspěchů v práci pro 
naše děti. 

Věřím, že se jí v naší škole bude dařit a bude důstojnou ná-
stupkyní pana ředitele Mgr. Jaromíra Hlouška, kterému dě-
kuji za dlouholetou pedagogickou a řídící práci v hodslav-
ské škole a přeji mu do další práce, či odpočinku hlavně 
pevné zdraví a rodinnou pohodu. 
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Charita Hodslavice a Charita Kopřivnice spojují 
své síly za účelem zkvalitnění a rozšíření dalších 
služeb ! 

Náš kvalifikovaný tým s dlouholetou zkušeností 
Vám, nebo Vašim blízkým, může nabídnout :

PEČOVATELSKOU SLUŽBU - dle zákona 108/2006 Sb.
• pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti …

OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU - na základě indikace ošetřujícího 
lékaře

• aplikace inzulínu a injekcí
• ošetřování dekubitů, převazy
• odběry krve, moči, stěry
• měření tlaku, chystání léků
• péče o ležící pacienty …

Bližší informace možno získat na: 
tel. 556 813 637 (charita), tel. 731 625 702 (vrchní sestra)
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
web: www.charitakoprivnice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS !

C h a r i t a  H o d s l a v i ce

Informace Charity Hodslavice

M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Smíšený pěvecký sbor „Ondráš“

Toto pěvecké těleso není třeba veřejnosti nijak blíže předsta-
vovat. Svůj široký repertoár předvádí desítky let nejen na do-
mácích koncertech, ale také téměř po celé Evropě. Vystoupení 
v Holandsku, Německu, Francii, bývalém Sovětském svazu, Es-
tonsku a dalších zemích byla hodnocena vždy jenom kladně a 
byla nádhernou ukázkou naší vyspělé kultury. 

A když uvádím, že činnost sboru se počítá na desítky let, není 
na tom nic přehnaného. Neboť právě minulý měsíc - v květnu 
- tomu bylo neuvěřitelných 60 let, co tento sbor vznikl. Sice 
pod jiným názvem a s jiným repertoárem, ale postupem času 
dospěl až do dnešní úrovně. 

Pro naši obec je jistě radostné konstatování, že na výborné 
umělecké úrovni se podíleli a podílejí i naši spoluobčané. Kteří 
to jsou? Pan ing. Milan Váhala, který navíc již několik roků je 
nejen účinkujícím členem, ale zároveň i prezidentem sboru. 
Dále je to paní Jarka Kudělková (manželka našeho stavebního 
technika) a paní Jarmila Prousková, která však už aktivní čin-
nost po 20 letech ukončila. Škoda.... 

U příležitosti tohoto významného výročí uspořádal sbor v so-
botu 7. května slavnostní koncert v Beskydském divadle v No-
vém Jičíně a v jeho průběhu byli odměněni pamětními odznaky 
zasloužilí členové sboru. Z našich tří „zástupců“ byli odměněni 
dva - paní Prousková a pan Váhala - odznaky nejcennějšími - 
zlatými. Toto ocenění uděluje Unie českých pěveckých sborů. 
Ráda bych jim tímto za všechny občany naší obce srdečně po-
blahopřála a poděkovala za jejich příkladnou reprezentaci.

M a r t a  J a c ková

Informace Klubu důchodců

Klub důchodců má ve svém programu obnovení starých tra-
dic. Zahájili jsme ukázkou dření peří a předení vlny na kolo-
vrátku pro zdejší ZŠ.

Akce měla úspěch, a proto ji budeme opakovat v měsíci listo-
padu pro MŠ a zájemce z řad občanů.

Další akcí bylo stavění májky a teď nás čeká kácení a tradiční 
„škračení vajec“.

Také náš soubor HOBA pokračuje úspěšně ve své činnosti. 
Své Country tance předvedl v Sedlnici na celookresním setká-
ní důchodců a ve Veřovicích na setkání OŮ s důchodci.

9. 6. 2011 jedeme tančit Českou besedu do Domova důchod-
ců na Bezručově ulici v Novém Jičíně, kde ještě k tomu přidáme 
pásmo Tanečnice v provedení p. D. Merendové a H. Gerykové. 
Věřím, že se jim všem bude náš program líbit, vzpomenou si   
na své mládí a s námi si tyto známé písničky zazpívají.

Další informace na www.kdhodslavice.estranky.cz.
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Mgr. Gabriela Mičková

Zprávičky ze školy

Obec Hodslavice, ČCE Hodslavice

Pozvání

Zveme všechny občany na vzpomínkové setkání k uctění pa-
mátky MISTRA JANA HUSA.

Setkání se koná ve středu 6. července 2011 v 19:00 hodin.
Shromáždění účastníků je před pomníkem Františka Palac-

kého na návsi, odkud odejde průvod na fotbalové hřiště, kde 
proběhne vlastní vzpomínka a zapálení vatry.

Srdečně zveme 
všechny děti 
na tradiční 

POHÁDKOVÝ LES
 který se koná v pátek 

10. června 2011 
na Výletišti Zrzávky. 
Průběžný start od 

15.30 do 17.00 hodin.

D a g m a r  M a r t i n í ková ,  ve d o u c í  u č i t e l ka  M Š

Den matek v mateřské škole

Maminky slavily svůj svátek na zahradě mateřské školy. Sešli 
jsme se za krásného počasí ve čtvrtek 26. května, abychom po-
děkovali maminkám za jejich lásku a starostlivost. Paní učitel-
ky s dětmi sestavily program, který děti radostně procvičovaly. 

Nejprve se předvedly děti ze třídy Veverek a ukázaly, jak ve své 
školičce cvičí, tentokrát to bylo cvičení se stuhami. Přednesly 
básničky a zahrály hudebně pohybové hry. Potom nastoupi-
ly děti ze třídy Berušek. Přednesly pásmo básní, zatancovaly 
několik tanečků a zahrály několik hudebně pohybových her. 
Pak zatancovaly na píseň Pavla Nováka Mravenci. Abychom 
ještě víc umocnili slavnostní odpoledne, zazpívali všichni pí-
seň Naše máma. Každé dítě předalo mamince vlastnoručně 
zasazenou pokojovou květinu. 

Potom vystoupily děti, které navštěvovaly kroužek angličtiny. 
Viděli jsme, že se toho také hodně naučily. Nejpůsobivější byla 
závěrečná píseň, kdy děti podle barev na kartičkách cinkaly na 

různě barevné zvonečky. Pohoštění pro oslavenkyně připravi-
ly a roznesly obětavé maminky z Klubu rodičů, kterým srdeč-
ně děkujeme. Věříme, že se vystoupení dětí pro své maminky 
všem líbilo a prožili s námi příjemné odpoledne.

Školní družina
2. května měly děti ze školní družiny možnost strávit od-

poledne v místní „hasičárně“.Čekalo je nejen povídání o této 
důležité profesi, ale také prohlídka hasičské zbrojnice a jízda 
v hasičském autě. Děkujeme Richardu Turkovi, který pro děti 
zajímavé odpoledne připravil.

Na měsíc květen měly děti ze školní družiny v týdnu od 16.5. 
do 20.5. naplánovaný „ Týden všemožných olympiád“. Celý tý-
den dětem přálo počasí, tak se pustily do sportování . Každý 
den se těšily na nové disciplíny a bojového ducha nezapřely! 
Soutěžily v běhu s vajíčkem, ve skoku do písku, skákání v pyt-
li, šplhu, vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole či koloběžce a 
mnoho dalšího. Na konci každého dne proběhlo vyhodnocení 
a každého sportovce čekala malá odměna.

Mladý zahrádkář
5. května se uskutečnilo okresní kolo soutěže Mladý zahrád-

kář v Novém Jičíně. Naši školu reprezentovalo 10 žáků a nej-
lepšího výsledku dosáhla NELA VRÁNOVÁ z 8. třídy. Umístila se 
na 3. místě. Nelo, gratulujeme !

Testování žáků
Z mezinárodních výzkumů PISA vyplynulo, že čeští žáci mají 

lepší vědomosti než dovednosti. Abychom si tuto skutečnost 
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ověřili, v pátek 6. května se naši žáci 5. a 9. třídy zúčastnili pro-
jektu testování Kvalita školy. Projekt je zaměřen na diagnos-
tiku dovedností žáků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií formou elektronického testování 

a poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům, pedagogickým 
pracovníkům, vedoucím pedagogickým pracovníkům, včetně 
doporučení dalších jejich činností v českém jazyce, matemati-
ce, anglickém jazyce a přírodovědných předmětech. Každý žák 
ihned po ukončení testu dostal výsledky včetně dovedností s 
doporučením dalších činností pro zlepšení. 

K výsledkům testování bude mít trvalý přístup žák pod svým 
heslem. Projekt je tak v souladu s Dlouhodobým záměrem roz-
voje vzdělávací soustavy v České republice a bude probíhat až 
do roku 2013, kde bude vyhodnocen posun žáků v jejich vědo-
mostech i dovednostech. Přestože testování probíhalo v pátek 
v posledních vyučovacích hodinách, dosahovali naši žáci stej-
ných výsledků jako studenti víceletých gymnázií. Největší po-
tíže činila žákům všech škol snížená schopnost matematické 
představivosti a čtenářské gramotnosti.

Den matek
Dne 8. května oslavily všechny maminky svůj svátek. Děti 

z mateřské a základní školy si pod vedením paní učitelek při-
pravily program plný básniček, tanců, hry na různé hudební 
nástroje a zpěvu. Krásná mramorová srdíčka, která maminky 
dostaly v kytičce, vyrobily děti ze ZŠ. 

O občerstvení a kytičku pro maminky se postarala Obec Hod-
slavice. Ještě jednou děkujeme všem dětem, které vystupova-
ly nebo pomáhaly při obsluhování maminek a babiček. Úsměv 
na tváři všech a dlouhotrvající potlesk byl důkazem toho, že 
„naše“ děti jsou opravdu velice šikovné!

Dopravní hřiště
V  pondělí 9. května měli žáci 4.třídy výuku na dopravním 

hřišti. Cílem bylo získat průkaz cyklisty. Z  11 dětí jej získaly 
pouze 4!

Řemeslo má zlaté dno
11. května navštívila 8. třída přehlídku technických profesí 

pod názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci navštívili sportovní 
halu v Kopřivnici, kde tři školy Novojičínska prezentovaly své 
technické obory. Přehlídka se žákům líbila a některým snad i 
pomohla ve výběru povolání, jehož volba je již příští školní rok 
čeká.     

Divadlo loutek Ostrava
12. května děti z mateřské školy a prvňáčci nasedly do au-

tobusu, který je dovezl do Divadla loutek Ostrava na loutko-
vé provedení slavného pohádkového vyprávění Josefa Čapka 
„Povídání o pejskovi a kočičce“. Společně s pejskem a kočičkou 

prožívaly jejich velké radosti i malá trápení v příbězích o tom, 
jak spolu hospodařili. Dětem se představení líbilo a plny zážit-
ků přijely domů.

Skládka ASOMPO
 V úterý 17. května byli žáci 7. třídy na exkurzi na eko-

logické skládce v Životicích u Nového Jičína.  Pan inženýr Haj-
ník nám promítl video o fungování skládky a řekl některé další 
zajímavé informace o firmě ASOMPO, které letos slaví dvacáté 
narozeniny. Je zajímavé, že i hromada odpadu, když se sládku-
je tak, jak má, může být něčím užitečná. 

V Životicích už z velké části tato hromada vypadá jako pěk-

ný zelený kopec, který dokonce vydělává peníze. Metan, plyn, 
který se zde tvoří, čerpají a v motorech tvoří elektřinu a teplo 
využívají na sušení dřeva.

 Je důležité, abychom odpad správně třídili a tím šetři-
li naše životní prostředí. 

Beseda s olympionikem
 Dne 19. května  

navštívili naši školu šermíř 
Aleš Depta společně s Ag-
nesou Zochovou, projek-
tovou asistentkou firmy 
Decaro RMG, zabývající se 
pohybovým programem 
s  názvem Odznak vše-
strannosti olympijských 
vítězů (OVOV) a podpo-
rovaný našimi sportovci 
Robertem Změlíkem a 
Romanem Šebrlem. 

V  průběhu besedy se 
žáci dozvěděli o životě 
Aleše Depty, o jeho po-
stupném sportovním 
růstu a jeho konečných 
úspěších ve sportovním šermu, především pak o účasti na 
OH v  roce 1992 v  Barceloně. Celý program doprovázela p. 
Zochová různými otázkami z oblasti sportu, zdraví a pohybu. 
Za správné odpovědi byli žáci odměňováni drobnými dárky. 
Dalšími účastníky byli dva profesionální vojáci z vojenské po-
sádky v Přerově. Ti žákům popsali práci vojáků, že není jen o 
válečných misích a zbraních, ale především o pomoci lidem 
postižených různými katastrofami. A bez pevného zdraví a vý-
konnosti by toto povolání dělat určitě nemohli. 

Celá beseda probíhala v přátelském a veselém duchu a měla 
za cíl poukázat na to, jak je důležité se věnovat sportování, růz-
ným pohybovým aktivitám, a tím posilovat své zdraví. Věřím, 
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tivní zpětná vazba tím víc, že naši absolventi jsou dlouhodobě 
úspěšní nejen u přijímacího řízení, ale i při samotném studiu. 
Zlí jazykové mohou namítat, že je přebytek míst na SŠ.  Naši 
absolventi jsou však úspěšní i tam, kde jsou nastaveny přijíma-
cí zkoušky a výběr je náročný .

Naši žáci pokračují ve studiu takto: Gymnázium Valašské Me-
ziříčí 2, SPŠ a SOU stavební Valašské Meziříčí 3, SZeŠ Nový Jičín 
2, Ochrana osob a majetku  Zlín 1, ISŠ COP Valašské Meziříčí 1, 
Konzervatoř P.J.Vejvanovského 1, Mendlova SŠ 1, SOU Šenov 
1, OU Nový Jičín 2. Studijní obory si zvolilo 50% žáků.

Deváťáci, buďte úspěšní a šiřte dobré jméno ZŠ Františka 
Palackého. 

že se všem zúčastněným líbila a že se můžeme těšit na další 
podobné setkání.

Sběr starého papíru
V pondělí 23. května a v úterý 24. května proběhl sběr sta-

rého papíru žáky naší školy. Jak velké množství žáci nasbírali 
ještě nevíme, ale již teď patří velký dík všem, kteří se aktivně na 
jeho sběru podíleli. Jsou to: (3.tř.)-Daniel Vahalík, Adam Faluši, 
(4.tř.)-Filip Hub, Pavel Krutilek, Ondřej Tobola, Lukáš Bartoň, 
(5.tř.)-Tomáš Makovic, Milan Michálek, Denis Sváček, Kristý-
na Čípová, (6.tř.)- Lukáš Bartoň, Jan Tyml, Markéta Kolečková, 
Ondřej Horák, Tomáš Frydrych, Klára Vahalíková, (7.tř.) -Jiří Ho-
rák, David Bartoň, Adéla Hromádková, Marek Kotouč, Lucie 
Bartončíková, Klára Horáková, (8.tř.)- Lucie Kolečková, Tereza 
Kudělková, Nela Fenciková, Nela Vránová, Martin Dulák, Lau-
ra Maňasová, Soňa Černochová, (9.tř.)- Matěj Tobola, Dominik 
Bartoň, Daniel Hasalík. 

Namaluj ideální Twistrovskou školu !
Tak zní název výtvarné soutěže, do které se zapojila i naše 

škola. Prostřednictvím internetu mohou všichni žáci i rodiče 
hlasovat pro obrázek, který vytvořila 7. třída a který najdete na 
internetových stránkách této soutěže . www.algida-twister.
cz/skoly

Prosím, podpořte hlasováním naši školu! Hlasování probíhá 
od 23.5. do 12. 6.2011.

Deváťáci přijati !
Kvalita školy se projevuje mnohými ukazateli. Jedním z nej-

důležitějších je úroveň vzdělávání a úspěšnost absolventů na 
SŠ. Jako už tradičně můžeme i letos konstatovat, že všichni 
naši žáci v přijímacím řízení byli úspěšní. V 1. kole přijímacího 
řízení byli umístěni všichni žáci na studijní a učební obory pod-
le své volby a přání. Úspěšnost žáků je pro nás všechny pozi-

Věnováno památce PhDr. Luboše Křižana

Antonín Kramoliš

1411-2011... 600 let od první písemné zmínky o Hodslavicích
Kdy vznikla obec Hodslavice přesně nevíme. Některá literatu-

ra uvádí druhou polovinu 13 století (PaL5 str. 51), jiná 14. stole-
tí, (PaL1 str. 20-21). Je skutečností že půdorys obce ukazuje že 
jde o tzv. lánovou lesní ves s plužinou záhumenicovou. Obce 
Hodslavice i Rohlina příslušely ke Štramberskému panství a 
na rozhraní 14. a 15. století přešly na pány z Kravař. První pí-
semnou zmínku máme z roku 1411, kdy Lacek I. z Kravař pustil 
odúmrť šestnácti osadám na panství, tzn. dal  právo obyva-
telům svobodně odkazovat svůj majetek. Příslušnou listinu 
uveřejnil Boh. Blažek v publikaci „Z archívu města Štramberka“ 
(1931). Tehdy už byl postaven v  Hodslavicích farní kostel sv. 
Ondřeje, jehož některé kusy inventáře ukazují svým vznikem 
na období konce 14. a začátku 15. století (PaL 1. str. 199).

V (PaL 10) je uvedeno:
První hodslavský kostel byl postaven z  nadace vrchnosti 

v průběhu 14. století a farnost byla zřízena kolem roku 1383 
(údaj z kroniky hodslavské farnosti). V  záznamech olomouc-
ké kapituly (kapitula-kolegium duchovních (kanovníků) při 
katedrálním kostele (dómská kapitula)) je zpráva z roku 1419, 
která uvádí hodslavského faráře Mikše. Již první kostel byl dře-
věný a pravděpodobně stál na místě nynějšího kostela sv. On-
dřeje. Nejcennějším předmětem je socha Panny Marie s Ježíš-
kem tzv. Hodslavská Madona, která byla vytvořena neznámým 
umělcem v  rozmezí let 1400 – 1420. Dokument z  roku 1419 
dokazuje, že kostel sv. Ondřeje byl katolický s farářem Mikšem. 
Jednalo se o jeho finanční zajištění u kostela ve Valašském Me-
ziříčí. Záduší mu udělil Jindřich z Bystřice, seděním na Arnulto-
vicích u Bystřice pod Hostýnem (obec Arnultovice zanikla v 15. 
století. List Jindřicha z Bystřice z 24. 4. 1419 je uveden v PaL 5 
str. 199 – 202.

Lacek z Kravař, majitel panství se stal příznivcem Mistra Jana 
Husa od roku 1410 za svého pobytu v Praze na dvoře krále Vác-
lava IV. V roce 1411 po smrti markraběte Jošta, stává se morav-
ským zemským hejtmanem. V roce 1416 Lacek z Kravař umírá 
a po dlouhých dědických sporech přebírá majetek v roce 1421 
Jan z Kravař. Po smrti Lacka z Kravař nastává postupný rozpad 
husitské šlechtické opozice a posun jejího vedení doprava.

Poměry na novojičínsku ve 20. letech 15. století byly silně 
ovlivněny dobytím města Odry vůdcem moravských šlechtic-
kých husitů Janem Tovačovským z Cimburka, který zde založil 
husitskou posádku. V roce 1427 zaútočili husité na město Nový 
Jičín. Následovalo obležení, dobytí, vypálení a vyvraždění 
obyvatelstva Nového Jičína, což vše se jeví ústředním bodem 
celého tažení v roce 1427. Tady je nutné upozornit, že husité 
vyvražďovali obyvatelstvo měst po delším branném odporu. 
(PaL 4. str. 28, 29, 43, 97, 105)

Jan z Kravař odkázal ve své závěti z roku 1433 zboží štramber-
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ské Ctiborovi z Cimburka s příkazem, aby jej prodal a zaplatil 
jeho dluhy. A tak vykonavatelé poslední vůle Ctiborovy část 
panství vložili do zemských desek olomouckých. (PaL 6.)

Text z Cudae Olomucensis lib. X r. 1437 (F VII. r.) 98 – str. 365: 
Překlad latinského textu:

Jiří ze Šternberka a Lukova, Petr z  Konice, Jan a Miroslav 
z Cimburku, rodní bratři ze Sehradic, Jan Messenpek, Pán na 
Helfštýně a Racek z  Vyškova a Mořic, ručitelé a opatrovníci 
někdejšího panství pana Ctibora na Cimburku a Jičíně níže 
vyjmenované polnosti a vesnice jmenovitě Veřovice, Mořkov, 
Hodslavice, Rohlina, Bludovice, Žilina a Životice zároveň se 
všemi právy patronátními ke kostelům výše uvedených sídel i 
se všemi i jednotlivými právy k těmto sídlům náležejícím aniž 
by ponechávaly něco z  těchto práv předcházejícímu pánu a 
držiteli těchto majetků a jeho dědicům panu Ctiborovi Vilémo-
vi řečenému Puklice z Pozořic a jeho dědicům prodávající výše 
uvedené do jeho vlastnictví se všemi právy dědickými k  na-
bytému majetku náležejícími. Údaj o patronátních právech 
dokazuje, že v roce 1437 po husitských válkách byl kostel sv. 
Ondřeje katolický. Patronát (církevní právo) upravuje práva a 
povinnosti zakladatele kostela např. navrhovat kdo má obsa-
dit místo faráře. Naproti tomu má povinnost nést stavební a 
personální náklady. Další zápis v zemských deskách olomouc-
kých je z roku 1481 (Cudae Olomucensis lib. X. rok 1481 XII – 
146 f 21 str. 22 a 23). Tas, biskup olomúcský Dobeš a Beneš 
bratří vlastní nedílní z  Boskovic, Benešovi z  Hustopeč a jeho 
erbóm hrad Štramberk, městečko Štramberk, ves Zenkleb, ves 
Rybí, ves Libhošť, ves Vernířovice, ves Mořkov, ves Hodslavice, 
ves Rohlina, ves Žibotice, ves Žilina, ves Bludovice a ve vsi Zá-
višicích, což k Štramberku přísluší, se všemi kostelnými podací-
mi, dvuor v Žilině, dvuor pod Štramberkem s horami, s potoky, 
s lesy, s rybníky i se všemi mezami, nic nevynímajíc vkládáme 
a vpisujeme ku pravému dědicstvie podle listův vysvobození 
králův českých, listův znovu k dědicství daných, kteříž se tuto 
dole píší totižto krále Matiášův a krále Vladislavuov JMtí:

Zápis v zemských deskách dokazuje, že v té době v uvede-
ných vsích byly farnosti i kostely katolické. Výraz kostelnými 
podacími je totožný s výrazem patronát a dále uvedenou sku-
tečnost osvědčuje i to, že spoluvlastníkem je olomoucký bis-
kup. Údaje o Hodslavicích ze zemských desek olomouckých 
konzultovány s  dr. Kovářovou ředitelkou  zemského archívu 
Opava, pobočka Olomouc.

Zápis v zemských deskách z. r. 1524 – 1525 (Cudae Olomu-
censis lib. XX – f. 2 – 7 – str. 238)

Lacek z Hustopeč i se svými erby a potomky Bernartovi ml. 
z Žerotína a na Fulnece a jeho erbóm a potomkóm dědictvie a 
zbožie své vlastní dědičné a žádnému nezávadné, hrad Štram-
berk a jeho se vším příslušenstvím, ves Ženkleb, ves Vermířo-
vice, ves Mořkov, ves Hodslavice, ves Rohlinu, ves Žibotice, ves 
Žilinu i s tím dvorem žilinským, ves Bludovice, ves Rybí, ves Zá-
višíce, ves Libhošť i s tím dvorem, kterýž leží v městečku Štram-
berce s rolí oranů i neoranů, s  lidmi platnými i neplatnými, s 
lukami, s pastvami, s pastviščemi, s háji, s lesy, s chrastinami, s 
horami, s doly, s hony, s vodami tekůcími i netekůcími, s jezery, 
s mlýny, s mlýništěmi, s rybníky, s rybništěmi, s kostelními po-
dacími, s potoky, s mezemi atd.

Po smrti Bernartově v r. 1532 se rozdělili synovci o jeho dědic-
tví, statek štramberský i s Hodslavicemi a Rohlinou připadl r. 
1533 Bedřichovi z Žerotína a po jeho smrti spravovala panství 
novojičínsko-štramberské jeho vdova Libuše z Lomnice spolu 
s Přemkem Prusínovským z Víchova a Přemkem z Žerotína.

Zápis v deskách olomouckých z r. 1531 (C. Ol. lib. XXIII – str. 
271 – 50)

Lacek Štramberský z Hustopeč Bernartovi mladšímu z Žero-
tína a na Fulnece atd. ves Hodslavice atd. i s jinými dvory, dvo-

řišti, s podacími kostelními, s lidmi platnými i neplatnými atd. 
Údaj,  s podacími kostelními dokazuje, že kostel byl v  tomto 
období katolický. V PaL 1 str. 29 – 30 uvádí Adolf Turek: kostel 
sv. Ondřeje byl opravován v roce 1533 a znovu roku 1551.

Rok 1551 v historii kostela sv. Ondřeje vyvolal mnoho úvah 
předpokladů a názorů. Skutečností je, že dřevěné stavby vy-
žadovaly vždy stálou péči a údržbu. Jako příklad uvádím i 
poslední dvacetileté období od r. 1990 dodnes. Můžeme kon-
statovat, že byly provedeny dvě velké rekonstrukce a několik 
menších oprav. Vrátím-li se k roku 1551, přikláním se k názoru 
některých autorů, že se nejednalo o výstavbu nového kostela, 
ale o opravu nebo rekonstrukci. Kostelík nemohl být půdorys-
ně měnen, měl vyhrazený prostor jak z důvodu sousedství bu-
dov a pozemků Fojtství a také z důvodu, že okolo kostelíka byl 
hřbitov pro celou obec až do roku 1858. Během působení Dr. 
Th. Antonína Englishe, katolického faráře v Hodslavicích v le-
tech 1874 – 1881 začal jmenovaný psát kroniku farnosti. Při 
obhlídce kostela našel na jednom z trámů letopočet MDANNo  
9MDIII (PaL 9 str. 76) který prozkoumal a napsáti pak dal a při-
bíti nad hlavní dveře kostela. Zdá se že doby té nově zbudo-
vaný kostelík vysvěcen (uvedeno v PaL 3 str. 15). V PaL 1 str. 
30 je uvedeno: avšak v druhé polovině šestnáctého století žili 
v obou vsích (Hodslavice a Rohlina) vedle menšiny katolické a 
vedle hrstky Českých Bratří, kteří hleděli ke sboru novojické-
mu nebo krásenskému, většinou Luteráni, kteří měli ostatně 
na panství většinu. Luterští spravovali jako farnost Hodslavice, 
Mořkov, Veřovice, Hostašovice a snad i Rohlinu a sídlili asi vět-
šinou v Hodslavicích. Bohoslužby konali v kostele sv. Ondřeje, 
jenž byl opravován už v roce 1523 a znovu roku 1551 a jenž 
dostal roku 1614 a 1615 nové zvony. 

Jmény jsou Luteránšti faráři známí, 1588 Eliáš Horný, 1600 
Bartoloměj, 1614 Jakub Archesius Polnický „hoclavský, moř-
kovský a veřmířovský pastor“, jenž dal téhož roku ulíti zvon pro 
hodslavský kostelíček a 1615 patrně druhý, r. 1624 byl nucen 
odejít odtud poslední evangelický kněz jménem neznámý. 
Dále popis z PaL 9 str. 26 – 27: Zvon z roku 1615 byl roku 1906 
sňat z věže kostela sv. Ondřeje a instalován s dvěma dalšími ve 
věži chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně. Zvon váží 80 kg a má 
na povrchu aplikované reliéfní medajlony s postavami Davida 
a Goliáše. Na zvonu je nápis v němčině, v překladu „Sláva buď 
bohu na výsostech a pokoj na zemi lidem dobré vůle“. (vyob-
razení viz. PaL 9 str. 133)

Za I. Světové války byly dva velké zvony z  chrámu skonfis-
kovány a až do roku 1924 se zvonilo jen umíráčkem. Tomuto 
účelu slouží dodnes a jako hlavní zvony slouží od uvedeného 
roku dva nové, které byly zakoupeny zásluhou P. Kamila Filipce 
a obětavostí zdejších farníků, jak uvádí farní kronika.

Pozvání na volejbal

Miroslav Vyhlídal, ředitel turnaje

     Volejbalový oddíl TJ Hodslavice ve 
spolupráci s  Moravskoslezským volej-
balovým svazem pořádá 2. – 3. čer-
vence 2011 38. ročník volejbalového 
turnaje „Hodslavice 2011“ v  kategorii 
mužů I. třída – antuková liga (jeden ze 
čtyř turnajů) mistrovství České republi-
ky na antuce, II. třída mužů – otevřený 
turnaj „O sele europoslance Ing. Evžena 
Tošenovského“, otevřený turnaj žen a 

v neděli pak i družstva smíšená.
     Zveme všechny příznivce sportu na tyto významné spor-

tovně společenské akce.
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Čtyřicátý ročník turistického pochodu
Palackého stezka

Oleg Janský

     Hodslavský turistický pochod Palackého stezka se v letoš-
ním roce vydařil.

     Určitě všichni víte, že v sobotu 21. května 2011 se v naší 
obci uskutečnil jubilejní čtyřicátý ročník turistického pochodu 
Palackého stezka, který pořádali členové Klubu českých turis-
tů, odbor Hodslavice. Tento pochod byl ústředím Klubu čes-
kých turistů v letošním roce zařazen mezi významné akce KČT.

     Už od sedmé hodiny ráno jsme my, hodslavští turisté, netr-
pělivě očekávali účastníky pochodu. Tyto s mikrofonem v ruce, 
před restaurací Na Fojtství, vtipně vítal Dalibor Kramoliš (č. 8), 
kterému se podařilo vyloudit nejeden úsměv na ještě rozespa-
lých tvářích prvních účastníků. V letošním roce počasí oprav-
du přálo, a snad i proto počet vypsaných přihlašovaných lístků 
utěšeně narůstal. Rádi jsme na startu vítali přátele a kamarády, 
se kterými se setkáváme nejen na turistických akcích. Potěši-
li nás úplně všichni. Nejvíce však Hodslavjané, které jsme na 
stezce snad ještě nikdy neviděli, i ti, které neodradí ani to nej-
horší počasí, a my jen tipujeme, v kolik hodin tentokrát na start 
přijdou.

     Přijeli pro nás vzácní hosté: člen předsednictva Klubu čes-
kých turistů Ing. Rostislav Kašovský, generální sekretář KČT 
pan Mojmír Nováček, předseda Moravskoslezské oblasti Klu-
bu českých turistů pan Břetislav Boháč, předsedkyně revizní 
komise Moravskoslezské oblasti paní Jitka Musilová a člen této 
revizní komise a náš kamarád Josef Drozdek, který k nám pra-
videlně na stezku přijíždí společně se svou manželkou. 

     Protože letošní ročník byl jubilejní, kromě již obvyklých 
visaček s motivem Palackého stezky, jsme zapsaným účastní-
kům přidali na památku odznaky se stejným motivem. Překva-
pil nás zájem o trička, kterých jsme na startu prodali naprostou 
většinu. Na trika s logem Palackého stezky je stále poptávka, a 
tak jsme se rozhodli, že zbytek prodáme na dni obce.

     V devět hodin jsme u pomníku Františka Palackého přiví-
tali společně se starostkou obce paní Mgr. Pavlou Adamcovou 
turisty - seniory, kteří se zúčastnili setkání s názvem „Turistické 
kafe“. Pro tyto turisty bylo připraveno malé občerstvení v re-
stauraci Na Fojtství. 

     Po ukončení prezentace jsme odešli na Zrzávky v Hostašo-
vicích, kde jsme do připravené láhve odebrali oba vzorky vody, 
které zde pramení. V rámci celonárodní turistické akce „Voda 
ze střechy Evropy,“ poputuje do Španělské Alhambry na setká-
ní evropských turistů pod názvem Eurorando.

     Ze startu Palackého stezky, Seniorského kafe i odebírání 
vody pořídili záznam členové regionálního televizního vysílá-

ní RTL. Záznam má být vysílán v regionálním vysílání televize 
Prima.

     V  cíli první etapy v  sedle Pod Krátkou byl pro každého 
účastníka připraven čaj a tatranka. Ti, kteří zde ukončili pat-
nácti kilometrovou trasu, obdrželi účastnický list. 148 turistů 
a tři psi (Džejsi, Tekynek, Michal) absolvovalo dvaceti pěti kilo-
metrovou trasu na Velký Javorník. Odhadem šesti účastníkům 
dvaceti pěti kilometrová trasa nestačila a absolvovali ji ještě 
jednou, tentokrát zpět.

     Čtyřicátého ročníku turistického pochodu Palackého stez-
ka se zúčastnilo 485 účastníků. Tito k nám přijeli ze šedesáti 
měst a obcí České republiky. Hodslavjané nás nezklamali. Na 
start se jich dostavilo 187. Z Nového Jičína na pochod přije-
lo 68 turistů, z Mořkova 28, z Hostašovic 23 a z  Kopřivnice 16 
turistů. 

     Po ohlédnutí za již uplynulým čtyřicátým ročníkem Palac-
kého stezky je možno uvést, že proběhl v příjemné a přátelské 
atmosféře, o čemž svědčí ohlasy turistů, kteří se pochodu zú-
častnili. Nemalý zájem byl i o výstavku, která byla na startu při-
pravena a o trika i odznaky, které jsme na pochod přichystali.

     Za hodslavské turisty děkuji všem, kteří se pochodu zú-
častnili. Nezbývá než poděkovat i dalším našim spoluobča-
nům, kteří nejsou členy Klubu českých turistů. Zejména Danku 
Čípovi, bez jehož pomoci bychom jen stěží dopravili zásoby 
do sedla Pod Krátkou, Daliboru Kramolišovi za vtipné modero-
vání na startu a Ing. Stanislavu Bartoňovi za zapůjčení zvukové 
aparatury. Dále děkuji občanům, kteří nám poskytli finanční 
příspěvek na pochod. Nemalý dík patří obecnímu úřadu za po-
skytnutí finančního příspěvku a zejména starostce obce paní 
Mgr. Pavle Adamcové za přivítání turistů - seniorů u pomníku 
Františka Palackého a za účast při slavnostním odebírání vody 
z pramenů Zrzávky v rámci celonárodní turistické akce „Voda 
ze střechy Evropy“.

     V  příštím roce Klub českých turistů, odbor Hodslavice, 
oslaví padesáté výročí od jeho založení. Již nyní přemýšlíme, 
co vylepšíme a jak nejlépe vás s naší činností seznámíme. Bu-
deme opravdu rádi, když v příštím, čtyřicátém prvním roční-
ku Palackého stezky, přivítáme na startu alespoň stejný počet 
Hodslavjanů, jako v roce letošním.

FK Hodslavice

Ondřej Kudělka

Jarní část sezóny je v plném proudu, a zbývá již necelých 30 
dní , než nám tato sezóna skončí. Ale teď bych Vás rád sezná-
mil s našimi dosavadními výsledky. Po utkání s Tichou-B (tento 
zápas byl popsán v minulém vydání zpravodaje) jsme zajížděli 
do Straníka. Utkání se sousedním Straníkem bych popsal snad 
jen jedním slovem,  a to „KOPANÁ“ , zápas jsme vyhráli 1:0, 
když se cca v 10. vteřině po chybě obrany trefil Vašek Minář. 

V  dalším zápase jsme na domácím hřišti přivítali celek ze 
Skotnice-B Mošnov. Zápas nabídl mnoho šancí na obou stra-
nách, ale nakonec jsme se radovali z vítězství my a vyhráli jsme 
těsně 3:2. Další kolo jsme měli jet do Veřovic, ale zápas kvůli 
nepřízni počasí byl odložen. A tak se nám naskytla volná nedě-
le a mohli jsme vidět bronzovou radost našich hokejistů. 

Následující zápas přijela na naše hřiště Ženklava. Zápas to byl 
velmi vyrovnaný a o utkání rozhodl jediný gól, o který se po-
staral Jakub Kramoliš ve 25. minutě. Další informace naleznete 
na našich internetových stránkách. www.fkhodslavice.xf.cz a 
www.fotbal-hodslavice.webnode.cz.
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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. 
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Životní jubilea našich občanů v květnu a červnu 2011:

50 let Ivo Štefek •  Rostislav Holáň
55 let Zdeňka Pavlíková
60 let Michal Morávek • Marie Ježková • Jarmila Palacká
65 let Viliam Sekera
70 let Marie Bartoňová • Anna Kudělková
75 let  Jan Plešek
85 let Marie Davidová
96 let Ludmila Kominářová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V květnu se narodily Tereza Kuncová a Štěpán Pospíšil.

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

V květnu jsme se rozloučili s panem Vítězslavem Býmou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

autor: Jan Hutyra, 2.třída ZŠ

DEN OBCE HODSLAVICE


