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ÚVODNÍ

M

ilé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
na prahu roku 2011 bych Vás ráda pozdravila
a všem popřála jeho prožití ve zdraví a spokojenosti. Před
sebou máte první číslo Hodslavského zpravodaje letošního
roku, roku, kdy si připomeneme 600 let od první písemné
zmínky o naší obci. Vzhledem k tomuto významnému výročí připravuje obec ve spolupráci s komisemi a hodslavskými spolky řadu kulturních a společenských akcí, jejichž
vrcholem bude den obce, který se nebude konat v den
pouti, ale proběhne dne 18. června 2011 tradičně na „Placu“. K zajištění zdárného zvládnutí všech akcí souvisejících
s oslavami byl zřízen přípravný výbor, který již zahájil svou
činnost. Jen namátkou bych jmenovala plánované zpřístupnění hodslavských památek s poskytnutím výkladu,
chceme realizovat výstavu starých fotografií a pohlednic
„Hodslavice v minulosti“, pomůžeme klubu důchodců se
stavěním a kácením máje a určitě Vás překvapíme a potěšíme dalšími akcemi, se kterými Vás včas seznámíme.
Co se týká plánovaných investičních akcí v obci, počítáme
s pokračováním přípravy projektové dokumentace odkana-

SLOVO
lizování obce. Realizovat by se měl projekt Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska, jehož je naše obec garantem,
a na něž byla schválena dotace MŽP ČR. Proběhnout by
měl převod společenského domu Charity na obec, plánováno je provedení zateplení budovy MŠ, pokud obec na žádost podanou v srpnu loňského roku získá dotaci. Budou
pokračovat práce na přípravě nového územního plánu
obce, v jednání je zajištění opravy Fojtovy stodoly prostřednictvím dotací. Na jaře bude opraven chodník na Kút
a čekají nás další práce související s chodem obce. Provedení všech těchto a možných dalších akcí závisí na finančních možnostech v rámci rozpočtu obce, který bude v letošním roce značně zatížen splátkami poskytnutých úvěrů
(jen splátka na hasičské auto bude činit 1 790 000,- Kč).
Snahou vedení obce bude snížení provozních výdajů, získání dotací a případná realizace dalších projektů, na které
jsou zpracovány studie, pokud to rozpočet obce dovolí.
Pavla Adamcová, starostka obce

Dary na obnovu kulturních památek v obci

Hodslavice jsou krásná obec s mnoha kulturními památkami, které si zaslouží péči a starost, aby se i naše vnouča-

ta mohla potěšit umem našich pradědů. V letošním roce se
bude opravovat dřevěný kostelík sv. Ondřeje s přispěním
dotace EU a v plánu je i oprava Fojtovy stodoly. Dotace
nepokryjí veškeré náklady oprav, a proto se rada obce na
svém 2. zasedání rozhodla obrátit se na Vás, občany Hodslavic a firmy podnikající v Hodslavicích s prosbou o poskytnutí finančního daru na dofinancování těchto oprav.
Dary můžete 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.
Seznam dárců bude zveřejňován ve Zpravodaji i na internetových stránkách obce.
Děkujeme vám předem za vaši štědrost a obětavost.

USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 14.12.2010
Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková, Pavel
Horák, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu: Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Miroslava Frýdla, MVDr. Jiřího Křižana,
d) usnesení rady obce č. 1.,2.,
e) vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Hodslavice,
f) rozpočtovou změnu č.3: příjmy navýšení 24 832 000 Kč,
výdaje navýšení 24 832 000 Kč,
g) rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2010,
h) kupní smlouvu s Charitou Hodslavice na koupi budovy
čp. 4 – stavba občanského vybavení na pozemku parc.
č. 160 zastavěná plocha a nádvoří (Společenský dům)
a pozemek parc. č. 160 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1363 m2 vše k. ú. Hodslavice,
i) úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou a.s.
č. 0322545409 ve výši úvěru 3 mil. Kč na koupi Společenského domu Hodslavice čp. 4 se splatností do 12/2015,
úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce,
j) záměr prodeje jednotky č. 442/8 – byt v budově čp.
442 na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvoří,
včetně 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 nádvoří vše v k.ú. Hodslavice ,
k) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zvýšení poplatku na 450 Kč na 1 osobu s trvalým bydlištěm
v Hodslavicích),
l) pokračování v projektu protipovodňových opatření,
m) koupi pozemků parc. č. 450 zahrada o výměře 163 m2
a parc. č. 448/5 ostatní plocha o výměře 198 m2 v k.ú.
Hodslavice za cenu 32 490 Kč (část dvora obecního úřadu),
n) bezúplatný převod budovy bez čísla popisného
nebo evidenčního na pozemku parc. č. 448/3 zastavěná plocha a nádvoří (Polygonální stodola u Fojtství) a pozemek parc. č. 448/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m2 v k. ú. Hodslavice do vlastnictví
Obce Hodslavice,
o) plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2011,
p) zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru
Hodslavice (upravené po projednání) ve smyslu § 84 odst.
2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je
obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Souhlasí
a) s výsledky projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hodslavice viz přílohy č. 1 a č. 2.
Vydává
a) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), změnu
č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hodslavice,
která se vydává za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za použití ustanovení § 171 až
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3
stavebního zákona formou opatření obecné povahy.
Neschvaluje
a) okamžitý prodej jednotky č. 442/8 – byt v budově čp.
442 na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvoří,
včetně 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 nádvoří vše v k.ú. Hodslavice,
b) výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 480 Kč na osobu,
c) odprodej části pozemku parc. č. 1365 ostatní plocha
k. ú. Hodslavice manželům Bartoňovým,
d) odprodej pozemku parc. č. 1673/13 orná půda o výměře 99 m2 v k. ú. Hodslavice manželům Kudělkovým,
e) odprodej pozemku okolo domu čp. 441 parc. č. 1365/4
k. ú. Hodslavice o výměře 1926 m2 Společenstvím vlastníků
bytových jednotek čp. 441,
f) žádný z předložených návrhů odměn neuvolněným zastupitelům s tím, že návrhy budou projednány na dalším
zasedání zastupitelstva obce.
Pověřuje a ukládá
a) radu obce schválením rozpočtové změny č.4 v neomezeném rozsahu,
b) starostku obce podpisem kupní smlouvy s Charitou
Hodslavice na koupi Společenského domu,
c) starostku obce podpisem smlouvy o koupi pozemků 450
a 448/5 a smlouvy o bezúplatném převodu budovy bez
čísla – polygonální stodola a pozemku parc. č. 448/3,
d) radu obce projednáním žádosti o převod nemovitosti
okolo domu čp. 441 parc. č. 1365/4 k. ú. Hodslavice o výměře 1926 m2 Společenstvím vlastníků bytových jednotek
čp. 441.
B e r e na v ě d o m í
a) důvodovou zprávu o řízení vedeném o změně č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hodslavice s konstatováním,
že změna územně plánovací dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Ani
ve stanovisku krajského úřadu a stanoviscích dotčených
orgánů nejsou shledány žádné rozpory,
b) vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 5
ÚPNSÚ Hodslavice v rozsahu přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
c) plnění rozpočtu 1 – 11/2010,
d) rozhodnutí rady obce o přidělení příspěvků spolkům.
Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starosta obce
Martin Repta v.r.
místostarosta obce
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USNESENÍ
z 2. zasedání rady obce konané dne 9.12.2010
na OÚ Hodslavice
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) finanční příspěvky na činnost spolků a sdružení v obci
Hodslavice pro rok 2011 v celkové výši 88 500 Kč dle předloženého návrhu – viz příloha č. 1,
b) záměr pronájmu nebytových prostor ve Společenském
domě Charity Hodslavice v případě schválení zakoupení
nemovitosti Obcí Hodslavice,
c) finanční příspěvek ve výši 6 800 Kč pro rok 2011 na „Záchranně plavecký výcvik“ žáků 6. a 7. třídy ZŠ Hodslavice,
d) smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
e) žádost SMP Net, s. r. o. o umístění STL – plynovodů (rekonstrukce) na parcele obce Hodslavice, včetně uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
f) výši poplatků za zveřejnění inzerce v Hodslavském zpravodaji – viz příloha č. 2,
g) zveřejnění výzvy občanům a firmám z Hodslavic v Hodslavském zpravodaji k věnování darů na obnovu kulturních
památek v souvislosti s možnou obnovou Fojtovy stodoly.
II. Rada obce p ř e d k l á d á k e s c h v á l e n í
zastupitelstvu obce
a) záměr o bezúplatném převodu Fojtovy stodoly na Obec
Hodslavice,
b) záměr úplatného převodu pozemků vlastníků Palackých
parc. č. 448/5 ostatní plocha o výměře 198 m2 a parc. č.
450 zahrada o výměře 163 m2 (v případě kladného stanoviska vlastníka),
c) záměr úplatného převodu pozemku vlastníka SD Jednota Nový Jičín parc. č. 454 o výměře 324 m2 na Obec
Hodslavice (v případě kladného stanoviska vlastníka).
III. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
/
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení minulé rady obce,
b) informace starostky a místostarosty
- o projektu „Protipovodňová opatření Novojičínska“,
- o přidělené dotaci na tento projekt,
- o možných následných výdajích spojených s provozem
systému,
c) informaci místostarosty o záměru bezúplatného převodu Fojtovy stodoly na Obec Hodslavice s možností získání
dotací na její opravu,
d) záměr úplatného převodu pozemků vlastníků Palackých
parc. č. 448/5 ostatní plocha o výměře 198 m2 a parc. č.
450 zahrada o výměře 163 m2,
e) záměr úplatného převodu pozemku vlastníka SD Jednota Nový Jičín parc. č. 454 o výměře 324 m2 na Obec
Hodslavice,
f) žádost o finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí bezplatné zveřejnění v lednovém čísle Hodslavského zpravodaje,
g) žádost PhDr. Zory Kudělkové za Společenství vlastníků domu čp. 441 o odkoupení obecního pozemku parc.
č. 1365/4 v k. ú. Hodslavice za odhadní cenu – rada obce
doporučuje pouze pronájem obecního pozemku, žádost
předložit k projednání na zasedání zastupitelstva obce,
h) vyrozumění Hasičského záchranného sboru Moravskostrana 3

slezského kraje o změně organizace integrovaného záchranného systému (IZS) v okrese Nový Jičín,
i) předání podkladů ke schválení změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice na jednání zastupitelstva
obce,
j) rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy
o povolení výjimky,
k) souhlasné závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín k provedení zásahu do významných krajinných prvků – do vodního toku Stranický potok,
l) usnesení Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje,
Katastrální pracoviště Nový Jičín o zastavení řízení ve věci
podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí (Obec Hodslavice – p. Melichařík),
m) sdělení Oddělení stavebního úřadu MěÚ Nový Jičín
o souhlasném stanovisku s rozdělením par. č. 1673/1
a 674/2 v k.ú. Hodslavice dle žádosti p. Aleny Kudělkové,
Hodslavice čp. 101,
n) informaci o obsazení místa kuchařky v MŠ od 1. 1. 2011
a o možnosti otevření 3. oddělení MŠ ve školním roce
2011/2012 – bude proveden průzkum.
Mgr. Pavla Adamcová v.r.
starosta obce
Martin Repta v.r.
místostarosta obce
Příspěvky a dotace spolkům pro rok 2011
Subjekt
výše příspěvku
Klub důchodců
15 000 Kč
ZO ČSCH
8 000 Kč
Včelaři
5 000 Kč
TJ Hodslavice - volejbal
8 000 Kč
TJ Hodslavice - fotbal
4 000 Kč
Tenis-Club Hodslavice
7 000 Kč
Klub českých turistů
5 000 Kč
TJ Sokol Hodslavice
4 000 Kč
FK Hodslavice
10 000 Kč
Rybáři Hodslavice
1 000 Kč
SDH
1 000 Kč
Royal Rangers
2 500 Kč
Nohejbal
1 500 Kč
TJ Orel Hodslavice
1 000 Kč
Myslivecké sdružení Hodslavice
8 000 Kč
Cimbálovka Trojačka
3 000 Kč
SHM Hodslavice
4 500 Kč
Celkem

88 500 Kč

Ceník komerční inzerce
Velikost reklamy

ČB tisk

Barevný tisk

A4 (celá strana)

750 Kč

2000 Kč

A5 (1/2 strany)

370 Kč

1000 Kč

A6 (1/4 strany)

220 Kč

-

A7 (1/8 strany)

150 Kč

-

všechny ceny jsou s DPH.
Sleva 25% : - pro firmy se sídlem v Hodslavicích
- pro ostatní při opakované inzerci (3 a více).
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Co se dělo v obci
První podpis starostky ve funkci byl na tiskopis nájmu
hrobového místa. Místostarosta jen poznamenal, ať se podívá, zda to nejsou místa pro ně dva.
Hned druhý den na úřadu se oba zúčastnili dne otevřených dveří na ZŠ Fr. Palackého, kde s panem ředitelem
absolvovali prohlídku celé školy.
V průběhu listopadu a prosince proběhlo několik jednání
s Ing. Zubkovou ohledně tvorby nového územního plánu
a projednávaných změn č. 4 a 5 stávajícího územního plánu.
19.11. Bylo zorganizováno školení bezpečnosti práce,
školení požární ochrany a školení řidičů motorových vozidel, kterého se zúčastnili i pracovníci obcí Hostašovice
a Veřovice.
22.11. Proběhlo jednání se zástupci Charity o odkupu
společenského domu do vlastnictví obce a zabezpečení
sociálních služeb pro občany Hodslavic asistenční a pečovatelskou službou Charity (viz výzva dále ve Zpravodaji).
23.11. Jednání s Ing. Jarošem – zabezpečení povolení k vypouštění odpadních vod. Odpoledne se uskutečnilo
1. zasedání rady obce (usnesení bylo zveřejněno v prosincovém Zpravodaji)
24.11., 29.11. a 8.12. Jednání o způsobu provozování
jídelny MŠ po 1.1.2011 a o možném rozšíření MŠ o další
oddělení.
26.11. Schůzka zástupců zájmových spolků a sdružení
na obci.
29.11. Schůzka s hodslavskými faráři. Jednání finančního
výboru k plnění rozpočtu r. 2010 a k rozpočtovým změnám.
První sněhová nadílka prověřila naši připravenost na zimu.
30.11. Starostka se spolu se starostou Hostašovic zúčastnila schůze Spolku pro obnovu venkova v Hlavnici u Opavy.
Starostka i místostarosta se zúčastnili slavnostní bohoslužby při příležitosti svátku sv.Ondřeje v dřevěném kostelíku,
za účasti starostů okolních obcí.
3. 12. a 6.12. Jednání o projektu Protipovodňových opatření se zástupci firmy Envipartner – realizátorem projektu
a Empemont- vypravovatel techn. zadání. Vánoční jarmark
na ZŠ – starostce i místostarostovi se velice líbil.
6.12. Jednání se zástupcem firmy Alpine – dokončení
oprav povodňových škod.
7.12. Starostka a místostarosta jednali na Státním památkovém ústavu v Ostravě a na odboru památkové péče
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o možnostech
získání dotací na záchranu kulturní památky Fojtova stodola. Starostka se účastnila porady pracovníků ZŠ. Proběhlo 1. zasedání kontrolního výboru – na podnět rady obce
a starostky – prošetření opravy komínu na ZŠ.
8.12. Schůzka se zástupcem fy Avona Ing. Novákem
a p. Vyhlídalem k doplnění podkladů a požadovaných dokumentů projektové dokumentace Odkanalizování obce
Hodslavice.
9.12. Uskutečnilo se 2. zasedání rady obce (usnesení dále
v tomto Zpravodaji).
10.12. Úhrada a vyúčtování oprav povodňových škod
přes ČP a.s. v N. Jičíně.
13.12. Pracovníci Valašského muzea v přírodě provedli
obhlídku Fojtovy stodoly pro následné vypracování posudku stavu památky.
14.12. V hasičské zbrojnici proběhlo 2.zasedání zastupiHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

telstva obce (usnesení dále v tomto Zpravodaji).
15.12. Na obecním úřadě se na 1. zasedání sešla komise
pro územní rozvoj, plánování a investice.
16.12. Na pozvání klubu důchodců se starostka a místostarosta zúčastnili kulturního programu konaného klubem u příležitosti ukončení roku.
20.12. Jednání s p. Jindrou Kudělkou – revize smlouvy
o nájmu obecního vodovodu. Návštěva JUDr. Hyvnara, starosty Šenova u N .J. – jednání o pokračování v projektu
Protipovodňových opatření.
21.12. Jednání se zástupci firem Alpine, Nosta – nabídky
jejich služeb.
22.12. Starostka podepsala v N. Jičíně úvěrovou smlouvu
s Českou spořitelnou a.s. na financování koupě Společenského domu Charity.
27.12. Starostka podepsala 21 žádostí o kolaudační souhlas - povodňové opravy v Hodslavicích (mosty,zábradlí).
28.12. Ve společenském domě Charity zorganizovala kulturní komise benefiční vánoční koncert, výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu kulturních památek v obci.
28. - 29.12. Příprava, budování a zprovoznění kluziště
za ZŠ.
30.12. Schůzka s podnikateli a živnostníky na obci.
31.12. Silvestrovský běh „hodslavskými uličkámi“. Slavnostní ukončení roku 2010 na „Place“ a přivítání roku 2011
hodslavskou vařonkou.
1.1.2011 Hrátky o hodslavský puk – hokejový turnaj
a soutěže pro děti na kluzišti za školou.

Ošetřovatelské a asistenční služby
Chtěla bych požádat všechny občany, kteří mají ve své
rodině nebo ve svém okolí člověka, který by potřeboval
asistenční nebo ošetřovatelskou pomoc, aby nám nejpozději do konce ledna svého blízkého nahlásili - buď komukoliv z členů sociální komise, nebo přímo na obecní úřad.
Asistenční a ošetřovatelskou pomocí se rozumí také například praktická pomoc s nákupy, dohled na podání léků
a podobně. Sociální služby budou dle možností zajišťovány
také ve spolupráci s Charitou.
Věřím, že potřební lidé kolem nás nám nikomu nejsou
lhostejní. Abychom mohli co nejlépe pomoci, jsou pro nás
informace o potřebách našich spoluobčanů nezbytné a důležité. Předem vám proto chci poděkovat za spolupráci
a přeji všem klidný a úspěšný rok 2011.
Za sociální komisi Alena Hromádková
Výzva občanům
Žádáme vlastníky parcel, na nichž se nacházejí ovocné
a okrasné dřeviny, které svými větvemi zasahují do obecních komunikací, aby provedli ořez těchto větví. V zimním období vlivem váhy sněhu tyto větve brání využívání
komunikací při průchodu občanů, znesnadňují a mnohde
znemožňuji provádění zimní údržby komunikací prostředky
obce. V případě zájmu nabízíme provedení ořezových prací
pracovníky obce.
Děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.
Martin Repta
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Změna poplatku za odvoz odpadu

Malé vysvětlení

Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2011 platí nová vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se mění roční poplatek na 450,- Kč na osobu. Změna
je také v Čl. 5 vyhlášky: Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují mimo území
ČR,
b) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese
Obecního úřadu v Hodslavicích,
c) fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
d) fyzické osoby pobývající prokazatelně po dobu delší než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče,
(léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna,
výchovný ústav, dětský domov, diagnostický ústav apod.)
(2) Úleva se poskytuje:
a) studentům bydlícím na kolejích, popř. v soukromí ve
výši 100,- Kč,
b) rodinám s více než 2 nezaopatřenými dětmi ve
výši 100,- Kč na poplatníka.
(3) Žádost o osvobození nebo o úlevu od poplatku je
občan povinen podat na Obecní úřad Hodslavice do 31.3.
kalendářního roku.
(4) Úlevy poskytnuté dle Čl. 5 odst. 2 písm. a), b) se
nesčítají.
Celé znění nové vyhlášky je k dispozici na obecním úřadu
a naleznete je i na stránkách obce: www.hodslavice.cz.
Zvýšení poplatku vyvolalo nadměrné zatížení obecního rozpočtu dofinancováváním nákladů na svoz odpadu
a zvýšení cen dodavatelů těchto služeb. Ročně obec doplácí na svoz odpadu více než 200 tis. Kč, které by mohla použít lépe a užitečněji. Ani schválené zvýšení poplatku však
tento schodek nepokryje, proto v průběhu tohoto roku plánujeme provést revizi systému odvozu odpadu a průzkum
mezi dodavateli těchto služeb, abychom poplatek nemuseli
dále razantně zvedat.
Děkujeme Vám za pochopení.

Schválení poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Hodslavice radou obce konanou dne 23.11.2010 na nákup
chemického postřiku na invazivní rostliny se stalo předmětem kritiky některých spoluobčanů a tato zazněla i z řad
některých zastupitelů na zastupitelstvu obce konaném dne
14.12.2010, kde jsem poskytnutí finančního příspěvku vysvětlil, a jelikož ne všichni spoluobčané se zastupitelstva
zúčastnili, využívám této možnosti k podání vysvětlení.
Žádost o poskytnuti dotace jsem za myslivecké sdružení
jehož jsem předsedou, vypracoval 30. 7. 2010 a na obecní
úřad byla žádost doručena dne 2.8.2010 a zaregistrována
pod č.j. 618. Někdy v průběhu měsíce září 2010 mi starosta p. Vyhlídal sdělil, že se současná rada zmíněnou žádostí již nebude zabývat a přenechá věc nově vzniklé radě,
která vzejde z podzimních komunálních voleb. Na svém
prvním zasedání se nová rada obce zabývala žádostmi i
podstatně staršími, které bylo potřeba řešit. Dotace bude
využita na úhradu nákupu chemického postřiku, který byl
proveden v dubnu 2010, a postřik byl použit na likvidaci
invazní rostliny křídlatky na katastru obce. Největší lokalita
s výskytem této rostliny se nachází v lokalitě “koňský hřbitov“ na parcele, která je v majetku obce. Jedná se o velice
agresivní rostlinu s intenzivním růstem, která se šíří vegetativně zejména převozem zeminy po vodě apod. V případě jejího rozšíření dokáže totálně zlikvidovat stávající vegetaci, a proto na celém území naší republiky je prováděna
její likvidace. Členové MS Hodslavice provádějí její postřik
již několik let, ale jde o práci náročnou jak na čas, tak na
prostředky, ale určitě prospěšnou pro naše životní prostředí. Z důvodu vysoké finanční náročnosti jsme požádali o
příspěvek obec. V těchto aktivitách chceme pokračovat i
v následujících létech, tak aby výskyt této nežádoucí rostliny na našem katastru byl zcela eliminován (s poskytnutím
finančního příspěvku pro MS Hodslavice souhlasilo všech
pět členů rady obce).
Martin Repta, místostarosta
Nová alej na katastru obce Hodslavice

Upozornění k podání přiznání k dani
z nemovitostí na rok 2011

Od svého vyčlenění z MS Straník v roce 1993 se myslivci
z Hodslavic snaží o zlepšování podmínek k životu rostlinných a živočišných společenstev v obvodu honitby Hodslavice, a tím i k zlepšování podmínek pobytu návštěvníků
přírody. Na jaře 2010 jsme zpracovali projekt na výsadbu

Upozorňujeme, že pokud došlo v roce 2010 ke změně
okolností rozhodných pro vyměření daně, mají vlastníci
nemovitostí povinnost podat do 31. ledna 2011 daňové
přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 (§13a zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Změna okolností v tomto případě znamená,
že v průběhu roku 2010 došlo například ke koupi, prodeji,
darování nemovitostí (nebo jen jejich části), změna v osobě poplatníka, vydání stavebního povolení či kolaudačního
rozhodnutí.
Dne 1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“). Na základě § 250 daňového řádu vzniká
daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li
daňové přiznání do 31. ledna 2011. Minimální výše pokuty
činí 500,- Kč.
Úřední hodiny finančního úřadu:
pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.

stromové a keřové aleje na cestě do Straníka. Po projednání tohoto záměru s vlastníky parcel, na kterých tato komunikace leží, jsme zpracovali žádost na MŽP ČR o poskytnutí dotace z dotačního titulu Program péče o krajinu
v roce 2010. Pro nedostatek finančních prostředků však

strana 5

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

byla naše žádost zamítnuta. Přesto už v jarním období byla
provedena výsadba 1300 ks keřů druhů trnka polní, řešetlák počistvý, kalina obecná, střemcha bílá, krušina olšová
apod.
V druhé polovině roku byl ministerstvem vypsán nový
dotační titul s názvem Podpora obnovy přirozených funkci krajiny s termínem pro odevzdání žádostí do 30. 9.
2010. Administrativa tohoto titulu byla podstatně složitější, přesto jsme uvedenou žádost včetně projektové dokumentace zpracovali a podali na Agenturu ochrany přírody
a krajiny do Ostravy, která provádí administraci a posuzuje
došlé žádosti z hlediska jejich přínosů pro konkrétní lokalitu, vhodnost druhové sklady dřevin apod. V měsíci říjnu
jsme přistoupili k provedení výsadby alejových stromů, jejich ukotvení proti bořivým větrům a ochranně proti zvěři, včetně ochrany sazenic keřů. Celkem bylo provedeno
vylepšení jarní výsadby 200 ks keřů a dále výsadba 66
ks alejových stromů dřeviny jasan ztepilý ze strany od
Stranického potoka, kde alej navazuje na výsadbu podél
tohoto toku. Ze směru od obce byla provedena výsadba
60 ks stromů lípa srdčitá, vše ve sponu 10m. Mezi stromy je provedená výsadba keřů ve sponu 1m. Při výsadbě
byla vynechána ochranná pásma vedení plynu, el. vedení a ochranné pásmo plánovaného produktovodu. Dne
19.11.2010 vydalo MŽP rozhodnutí o přidělení dotace na
tuto akci. Cesta na Straník slouží jako spojnice jak k přejezdům zemědělské techniky, tak při návštěvách obyvatel
obou sousedních obcí i k vycházkám do přírody. Poděkování za pomoc patří ing. Marii Ježkové za rychlé zaměření
trasy budoucího produktovodu, panu Jindrovi Kudělkovi za
provedení výkopu děr pro sadbu alejových stromů a dovoz
zeminy na jejich zásyp a panu Richardu Turkovi za provedení zálivky keřů a stromků vodou v době sucha. Mé
největší poděkování však patří členům MS Hodslavice, kteří
odpracovali bezpočet hodin jak při realizaci tohoto projektu (výroba kůlů k sazenicím, jejich odkornění a impregnace
, vlastní výsadba, ochrana sazenic keřů a stromů apod.),
tak při ostatních pracích během celého roku v honitbě.
Od roku 2007 do konce roku 2010 realizovali členové
MS Hodslavice krajinotvorné projekty na katastru obce,
na které jsme získali dotace z MŽP ČR v souhrnné výši
422 405,- Kč a vlastní prostředky MS investované do těchto akcí se vyšplhaly na 74 800,- Kč. Mimoto jsme z krajského úřadu získali dotace na vybrané činnosti mysliveckého
hospodaření ve výši 24 185,- Kč. (provoz políček pro zvěř,
instalace umělých nor k tlumení lišek, zřizování napaječek pro zvěř apod.) Při počtu 11 členů MS jde o obrovský
kus práce ke zlepšení přírodních podmínek v našem okolí. Všem členům MS patří moje velké díky. Chlapi, jsem
na Vás hrdý.
Martin Repta, předseda MS Hodslavice

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice pořádá v domě
Charity dne 22.1.2011 v 19.00 hodin tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje duo Express. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší hodslavští hasiči.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

Vánoční benefiční koncert
Zajisté nejen já, ale všichni návštěvníci vánočního benefičního koncertu jsme plni dojmů. Bylo velice příjemné
se loučit s usmívajícími se občany, kteří odcházeli domů
spokojeni s nezapomenutelnými zážitky. Vždyť vystoupení

všech aktérů bylo bez chyby, bylo každé jiné, a tím velice
půvabné a úžasné. Chtěla bych poděkovat všem velkým
i malým vystupujícím, všem, kteří se zasloužili, aby vystoupení byla bezvadná, všem, kteří se podíleli na pohodové a příjemné atmosféře celého koncertu. Jmenovitě se

na celé atmosféře podíleli sourozenci Karolína a Libor Kudělkovi, kteří svými nebeskými hlásky zazpívali Došli jsme
k vám na koledu, Nesem vám noviny a Aleluja. Honza Tyml
zahrál na trubku Z jedné strany chvojka a Já bych rád
k Betlému. Školní děti vystřídala cimbálová muzika Trojačka, aby její členové zahráli vánoční písně úplně jinak,
než je známe, zahráli je na cimbál a doprovod a jejich vystoupení bylo úžasné. Po cimbálovce nastoupil Chrámový
pěvecký sbor svaté Cecílie, aby pod vedením pana Jaromíra Kramoliše předvedl Marhulovu Českou mši vánoční. Při
jejich zpěvu až přecházel mráz po zádech. Sbor zkušených
zpěváků vystřídal Dětský a mládežnický sbor České církve
evangelické v Hodslavicích a zazpívali Když na světě smutno bylo, Kampak to spěcháte pastýřové a Noc se ránu podobá. Také jejich výkon byl velmi působivý a milý. Krásné
a radostné mládí vystřídal pěvecký sbor Klubu důchodců
v Hodslavicích Radost, aby dokázal, že se dá i ve zralém
věku věnovat s láskou hudbě a zazpívali opět pod vedením
Mirka Kramoliše píseň Už z hor zní zvon, Tichou noc France
Grubera z roku 1818 a Purpuru pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Téměř celý sál zpíval nebo si alespoň s tímto
sborem krásné písně broukal. Na úplný závěr si plný sál
společenského domu Charity zazpívat náboženskou píseň
Narodil se Kristus Pán.
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Koncert byl benefiční a já vám děkuji za to, že jste byli
skvělí hudebníci i báječné publikum a všem, kteří darovali
jakoukoliv finanční částku na obnovu kulturních památek
v obci. Vždyť celkový výtěžek v částce 8 530,- Kč není
malý a zajisté bude účelně využit.
Mgr. Alena Kulíšková,
za komisi pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci

stavení bylo poučné, a tak určitě zaslouženě patří do výuky
vlastivědy a dějepisu.
			
Mgr. Renata Pernická

Měsíc prosinec na naší škole…
Příchod adventu jsme si na naší škole připomněli hned
ráno 3. prosince. Sedmá třída přivítala učitele a žáky u vánočního stromu jeho symbolickým rozsvícením. Nakonec
jsme stromeček okrášlili modrými a bílými ozdobami, které
si děti samy v hodinách vyrobily.

A potom se už ve třídách začalo pilně pracovat- vyrábět,
lepit, stříhat, dekorovat, aby se odpoledne na vánočním
prodeji výrobků mohly děti se svými pracemi pochlubit.
A co teprve, když se ve škole objevili rodiče nebo prarodiče, tety a strýcové, kteří si přišli něco pěkného koupit!
Radost ze zakoupení třeba i drobnosti měli tedy nejen rodiče, ale především děti. Vánoční jarmark se tak stává
pěknou tradiční akcí naší školy.
Součástí jarmarku byla také výstava betlémů uspořádaná paní ing. Kamilou Grešákovou-Kotalovou, která je
sbírá asi 12 let. Návštěvníci si tak mohli prohlédnut 64 bet-

Návštěva u spolužáka a kamaráda z 9.třídy
Dne 15. prosince jsme navštívili v rámci hodiny pracovních činností Richarda Bartoně, mladého člena ZO ČSCH
Hodslavice.
Je to chovatel králíků a papoušků a my jsme se byli podívat na jeho chov. Chová králíky plemene český červený
a castorex. Řekl nám, že králíky může chovat každý, kdo
má na to prostor, dostatek sena, zrní a hlavně chuť a výdrž
se chovu denně věnovat.
Kromě králíků Ríša chová drobné ptáky - andulky, agaporny a také japonské křepelky.
I přesto, že se Ríša chovatelství věnuje pouze rok, je
úspěšný a může se již pochválit dvěma poháry z výstav.
Také nám řekl, že před výstavou musí svá zvířata naočkovat a při výstavě potvrzení předložit.
Povídání bylo zajímavé, prohlídka se nám moc líbila
a chceme Richardovi za exkurzi u něj doma poděkovat

a popřát mnoho dalších chovatelských úspěchů.
Spoluautoři článku:
Tomáš Frydrych, Dominika Kalichová a Lukáš Bartoň, žáci 6. třídy

lémů vyrobených z různých materiálů jako je papír, keramika, porcelán, vosk, dřevo, plast, vizovické pečivo, kukuřičné šustí… Výtěžek ze vstupného zůstal na škole na úhradu
kompenzačních pomůcek do výuky s možností využití ve
školní družině.
K zajímavému setkání s rytíři z dob Karla IV. a Jana Lucemburského došlo na naší škole v pondělí 6. prosince.
Cílem tohoto vystoupení bylo přiblížit dětem život rytířů v období vrcholné gotiky. Žáci tak uviděli názorné
ukázky soubojů s chladnou zbraní
- od meče a štítu až po kopí, ale také scénky z dob dávno
minulých, které známe snad jen z historických filmů. Předstrana 7

Přátelské utkání v basketbalu se žáky ZŠ Mořkov
V pátek 17. prosince odehráli žáci našeho volejbalového
kroužku přátelské utkání proti družstvu ZŠ Mořkov v basketbalu.
Již po příchodu do tělocvičny nás překvapila naše převaha v počtu hráčů. Nás přijelo 14, soupeřů bylo pouze 6.
Po rozcvičení bylo dohodnuto, že budeme hrát ve 4 hráčích
a hrací doba bude 4 x 10 minut hrubého času.
Jenže v 7. minutě první čtvrtiny se soupeři zranil asi nejlepší hráč Martin Jančálek (podvrtnutí kotníku), hra byla
přerušena a po nezbytném poskytnutí pomoci a zajištění
odvozu se pokračovalo. V první části hry jsme zvítězili
32:9.
Poté došlo k dohodě a my „darovali“ soupeři Luboše
Daška a Martina Duláka, abychom mohli hrát dále. Také
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

do hry nastoupili mladší spolužáci a druhou čtvrtinu jsme
vyhráli o 5 bodů 31 : 26.
Do třetí části nastoupili opět hráči základní čtverky Radek
David a Dominik Bartoň a to se projevilo opět na vedení. Po dalším prostřídání mladších spolužáků jsme zvítězili
28 : 9. Nakonec jsme odehráli pouze 3 čtvrtiny a celkový
výsledek utkání byl 91 : 44.
Nejúspěšnějším střelcem byl Radek David s 33 body
(z toho 3 trojkové body), Dominik Bartoň 22 bodů, Lukáš
Hrdina 18 bodů, Jiří Turanský 10 bodů. 4 body vstřelil Dominik Mareš a po 2 bodech Tomáš Kučera a Luboš Daško.
Nejúspěšnějším střelcem soupeře byl Luboš Daško, celkové body nejsou uvedeny, ale střelil dokonce i trojku.
Hráči našeho týmu byli celkově technicky lepší, dobře se
uvolňovali, rychle se vraceli do obrany a hlavně byli mnohem přesnější ve střelbě po dvojtaktu.
S panem učitelem Antonínem Cinkem jsme se dohodli na
dalších utkáních, a to nejen v basketu, ale i ve volejbalu.
Už se těšíme na další měření sil.
Mgr.Alena Kulíšková, vedoucí kroužku
ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
si Vás dovolují pozvat na

který se koná 28. 1. 2011 v 19.00 hod
ve společenském domě Charity v Hodslavicích
K tanci a poslechu hraje skupina CADILLAC
Občerstvení a tombola zajištěny
Vstupné dobrovolné

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
koná se v sobotu 29.1.2011 ve 14.00 hod
ve společenském domě Charity v Hodslavicích
Živnostníci a provozovny můžou být zviditelněni
v brožurce a na webu
V předposlední den starého roku byly na schůzce s hodslavskými živnostníky na obecním úřadě domluveny dva
konkrétní výstupy. Všichni živnostníci a podnikatelé budou
mít možnost zdarma zviditelnit své provozovny a řemesla:
a) v brožurce, která bude zdarma distribuována do každé
hodslavské domácnosti a za b) na nově vznikajících internetových stránkách obce. Vedle servisu pro podnikatele, to bude i služba občanům Hodslavic.
BROŽURA: bude obsahovat seznam a základní info
o provozovnách a živnostnících (předmět činnosti, nabízené služby, kontakt, otevírací doba, fotografie provozovny či
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činnosti); v rozsahu jaký bude daný živnostník požadovat.
WEB: v sekci Služby a řemesla bude na stránkách hodslavice.cz zveřejněn seznam všech živností a provozoven,
které o to požádají. Rozsah informací (kontakt, nabízené
služby, otevírací doba, foto atd.) opět záleží na potřebách
každého živnostníka (podobně jako například na stránkách
zasova.cz/firmy).
Na internetu dále budou mít možnost zájemci zdarma používat dobře zapamatovatelné vlastní domény jako: hodslavice.cz/zednickeprace, hodslavice.cz/drogerie či hodslavice.cz/stolarstvi apd.
Zájemci jak o brožuru, tak o webové stránky dodejte
potřebné informace do 28. února 2011. Buď pracovnicím
obecního úřadu nebo na mail podatelna@hodslavice.cz.
Vedle informací připojte i adresu domény, o kterou máte
zájem - např. hodslavice.cz/servisplynu (pokud máte zájem). Živnostníci, kteří už mají vlastní stránky připojte jejich adresu.
Více informací o tom, jak být vidět v brožuře nebo na
webu, najdete v průběhu následujích týdnů na nově spuštěných stránkách obce - www.hodslavice.cz.
Petr Býma
Nastává období plesů a velkých společenských
akcí
S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných
velkých společenských událostí.
V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům těchto akcí některé povinnosti, které jsou upraveny
v předpisech, vzhledem k tomu, že akce s vyšším počtem
účastníků mají zvýšené nároky na zajištění požární bezpečnosti. Především se mohou se konat jen ve stavbách,
které jsou k takovémuto účelu určeny, a kde je zabezpečen
dostatečný počet
a kapacita únikových cest. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné označení,
mít dostatek hasebních prostředků, proškolené pořadatele
a při akcích s větším počtem osob zřídit preventivní požární
hlídku. Pokud organizátor v rámci přípravy akce vyzdobí
místnosti hořlavými dekoracemi nebo zařadí do programu
večera vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí provést
další preventivní opatření. Výzdoby a textilie, po kterých by
se mohl šířit požár a které jako hořící odpadávají, anebo
odkapávají, nesmí být umísťovány pod stropy a podhledy.
Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi
se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např.
vodík, acetylén). Takto plněné balónky nesmějí být používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve
většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz.
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále
v obecně závazných vyhláškách obcí.
V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek
požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím započetím, pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž musí akci
přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku
požáru, a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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Milí spoluobčané ...

HODSLAVJANI NA VANDRU

opět jsme na prahu nového roku. Přeji Vám všem šťastné
vykročení, pevné zdraví a ať se Vám vše daří.
K tomu, abychom byli zdraví, potřebujeme zdravou a čistou krajinu. Naše obec se krásně rozkládá uprostřed lesů,
v blízkosti vody a přitom v dosahu větších měst. Važme si
toho a udržujme svou vesnici čistou. Třídění odpadu se
každým rokem zlepšuje. To je dobrá zpráva.
Horší je to s ovzduším. Ještě stále si někteří lidé neuvědomují, že spalováním nejrůznějších odpadků otravují
vzduch a ničí zdraví sobě a všem okolo.
To chci s pomocí dalších členů komise životního prostředí napravit. Všímejte si, prosím, svého okolí a upozorňujte
na znečišťovatele. To není udavačství. To je zodpovědnost.
Byla nám dána do vínku krásná zem a je naší povinností
ji zachovat krásnou pro budoucí pokolení.
Těším se na spolupráci s vámi se všemi.
Dagmar Pátková, za komisi životního prostředí
Kontakt : 737 403 315

Pracují v rybích továrnách na Aljašce, opravují letadla v Pákistánu nebo se potápějí desítky metrů hluboko
v zatopených moravských lomech. Rozmanité jsou cesty
Hodslavjanů. Nový seriál „Hodslavjani na vandru“ se má
pokusit zachytit zajímavá putování některých z nich, ať už
ze zahraničí či z domova. Pokud máte vlastní „cestopis“
z vandru, přineste ho pracovnicím na obecní úřad nebo
pošlete mailem na adresu: zpravodaj@hodslavice.cz. A nezapomeňte na fotku.
V prvním díle si můžete přečíst o cestě Andrey a Zdeňka
Pleškových po Finsku. A i v dalším díle zajedeme na sever:
s Česlavem Czyžem na norsko-ruské ostrovy Špicberky.
Česlav se zřejmě (s výjimkou slavné výpravy hodslavských
polárníků na severní pól v roce 1909...) dostal ze všech
Hodslavjanů vůbec nejseverněji. Dále chystáme vyprávění
Niny a Lukáše Kratochvílových o životě v Kanadě ap.
Hezké čtení.
Petr Býma
Finsko nás uchvátilo pořádkem a překvapilo pitím

Úspěch členek Sokola Hodslavice
V sobotu dne 4. 12 .2010 se naše členky sokola – mladší
žákyně zúčastnily závodu v přeskoku přes švihadlo, které
pořádala TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Z celkového
počtu 25 soutěžících se naše členky umístily na vynikajících místech, a to:
v nejmladších kategoriích se umístila Jana Marková na 1. místě, v dalších kategoriích Míša Štamberská
na 3. místě a Petra Bačková na 4. místě a v nejstarší kategorii Klárka Vahalíková na 1. místě. Všem děvčatům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho
Sokola Hodslavice.
Alena Špalková a Irena Vytejčková
FK Hodslavice

Zajímavá nabídka
Škola pro obnovu venkova Třanovice nám nabídla možnost zúčastnit se studijní cesty do Finska
a pobaltských zemí (Litva, Estonsko) , a to v rámci programu MMR financovaného z dotací Evropské unie. Jednalo se o cestu ve dnech 15. -23. června 2010, kterou jsme
si navzdory možnosti úhrady z obecního rozpočtu zaplatili
sami.
V následujících řádcích bych se ráda zaměřila na pobyt
v destinaci turisticky nejzajímavější - a tou je Finsko. Zde
jsme přicestovali až třetí den naší cesty – tj. 18. června.
Suomi
Finsko, jak známo, je jednou ze tří zemí Skandinávského
polostrova, a tak bylo nutno využít kromě našeho červeného autobusu třineckých ocelářů také trajekt:-) Na něj jsme

Vánoce utekly jako voda, a to znamená, že se začíná opět trénovat. Jak se
říká, zimní příprava je nejdůležitější před
začátkem jarní části. Proto budeme trénovat jak v prostorách tělocvičny, tak i
venku. Na co se budeme ale nejvíce zaměřovat, bude tradiční turnaj na umělé
trávě v Novém Jičíně. Rozpis zápasů viz níže. Výsledky turnaje a jiné zajímavosti naleznete na našich internetových
stránkách www.fkhodslavice.xf.cz
Ondřej Kudělka
Pátek 28.1. 19:00
Sobota 5.2. 17:00
Pátek 11.2. 19:00
Sobota 19.2. 17:00
Sobota 26.2. 19:00
Sobota 5.3. 17:00
Sobota 12.3. 19:00
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SOKOL SEDLNICE - FK HODSLAVICE
FK HODSLAVICE - FC KOPŘIVNICE
KOTOUČ ŠTRAMBERK - FK HODSLAVICE
FK HODSLAVICE - TJ TATRA PŘÍBOR
TJ SOKOL ŽILINA - FK HODSLAVICE
NJ–DOROST - FK HODSLAVICE
FK HODSLAVICE - TJ SOKOL TICHÁ

nastoupili v 18 hod předešlého dne 17. 6. Jako milovníka
dobrého jídla mě uchvátila večeře formou švédského stolu,
kterou jsme si vychutnali během naší asi dvouhodinové
plavby z estonského Tallinu. Po příjezdu do finského přístavu v Helsinkách nás čekala cesta do Sastamaly vzdálené
asi 220 km. Zde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Ellivuori na velkém ostrově na jezeře! Finsku je totiž léta připisováno přízvisko „země tisíce jezer“ - odtud také pramení
známý název Suomi. Ve skutečnosti zde najdeme 187 888
jezer. Jednoduše krása! Ovšem až na jeden detail – ve FinHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

sku totiž ani v noci nezažijeme úplnou tmu. A tak nám nejen hodinový časový posun, ale také „světlá noc“ způsobila
malé potíže. Ale i s těmi jsme se posléze vyrovnali.
Umění respektovat soukromý majetek
Po snídani jsme absolvovali pěší túru k Ďáblově hoře, odkud se skýtal nádherný výhled do krajiny. Cesta nahoru
vedla lesem, a tak jsme se cestou od našeho průvodce
dozvěděli spoustu zajímavých informací. Jelikož zde lesy
pokrývají dvě třetiny území, patří většina lesních pozemků
soukromým vlastníkům, a to asi z 90 %. Stát vlastní jen
taková území, o která nikdo nejeví zájem. Veškeré soukromé vlastnictví je zde respektováno díky uvědomělé vnitřní kázni místních obyvatel. Lesní porosty zde jsou pečlivě
udržovány – o tom jsem se přesvědčila, když jsem téměř
na každém kroku zahlédla u nás tolik známý vřes, využívaný jako planě rostoucí rostlina ve farmacii.
Mr Mauri Kunnas a další
Nejznámějšího finského autora dětské literatury jsme navštívili v jeho muzeu v rodném městě Vammala. Samozřejmě jen jeho dílo. Množství jím vytvořených postav v tradičním prostředí učí poznávat svět nejen děti ve Finsku, ale
jeho knihy jsou známy snad po celém světě. Odpoledne
nás čekala návštěva ateliéru Mrs Anneli Keinonen a podívali jsme se do dílny na zpracování kůží Elisa-Marjaana,
kde jsme zhlédli i divadlo pro přiblížení historie tohoto dědičného řemeslného umění.
Co nás vlastně ještě napadne, když se řekne Finsko
Asi každý si při vyslovení jména této severské země představí nejen množství již zmíněných jezer, ale také finskou
vodku a saunu. Během našich několika dnů strávených
zde jsme si nemohli nevšimnout, že Finové opravdu rádi
a hodně pijí. A tak jsme si dovolili být trochu nezdvořilí
a zeptali jsme se proč? „Bílé noci a nedostatek slunce přes
den nás vyčerpávají a přivádějí k depresi.“ prozradil nám
místní manažer Petri. Sklenka silné finské vodky je tedy
prostředkem pro udržení dobré nálady:-)
Na závěr svého cestovatelského psaní nemohu nezmínit
finskou saunu, která se od té naší značně liší – je umístěna
na břehu jezera a topí se v ní zásadně dřevem, ze kterého
je i postavena. Já osobně jsem si vyzkoušela plavání v jezeře Haapajärvi, hned po naší večeři na agrofarmě v Haapaniemi. Saunu zde najdeme prakticky „na každém kroku“
a je využívána také u příležitosti nejrůznějších obchodních
i společenských jednání.
Spoustu pozdravů ze severských cest Vám zasílají
Zdenek a Andrea Pleškovi

Výzva - změny jízdního řádu
Do konce ledna 2011 lze podávat návrhy na změny autobusových linek VEOLIA - TRANSPORT, které budou podkladem pro změny linek od března 2011.
Pokud máte požadavky na změny současného jízdního řádu, zašlete je do 25. 1. 2011 na mail: podatelna@hodslavice.cz.
Dne 10. 1. 2011 se uskuteční na OÚ Mořkov jednání se
zástupci VEOLIA - TRANSPORT a Moravskoslezského kraje
ke změnám jízdních řádů za účasti starostů okolních obcí.
Informace z tohoto jednání budou uveřejněny na internetových stránkách Hodslavic.
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Fond ohrožených dětí
Jako nejosamělejší strom,
jako nejztracenější ostrov,
jako nejvyprahlejší poušť...  
jsou děti bez lásky.

Fond ohrožených dětí si opět dovoluje obrátit se
na Vás, naše dárce, i na širokou veřejnost s prosbou
o příspěvek a pomoc pro děti, které pomoc ostatních
potřebují – pro děti týrané, zanedbávané, opuštěné.
Vážení a milí přátelé, velmi si vážíme toho, že díky Vaší
pomoci jsme mohli v loňském roce nalézt náhradní rodiče
30 opuštěným dětem, pro které stát neměl náhradní rodinu, o 775 dětí pečovat v Klokánkách a 210 dětem i jejich
rodičům poskytnout zázemí v našich azylových domech.
Jen díky naší sbírce jsme mohli v roce 2009 otevřít dva
nové Klokánky - v Janovicích nad Úhlavou a v Chomutově a v září 2010 další Klokánek v Dlouhé Loučce na Olomoucku - v loňském roce jsme totiž k naší lítosti museli
odmítnout 739 žádostí o přijetí pro nedostatek kapacity.
Vážení a milí přátelé, jakéhokoli Vašeho příspěvku si velmi
vážíme a doufáme, že společně s Vámi pomůžeme ještě mnoha dalším dětem, které pomoc potřebují. S mnoha
díky a s přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do roku 2011
za Fond ohrožených dětí
Marie Vodičková, předsedkyně
P.S. Dary věnované našemu sdružení lze podle zák.
č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:
- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo
činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)
- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze
odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).
Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi
potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy,
z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.
Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00 PRAHA 1,
občanské sdružení, tel./fax: 224 236 655, 224 221 137,
IČ: 004 99 277
Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou
sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300
Inzerce
Obec Hodslavice prodá byt č. 8 v čp. 442, velikost 3 + 1, odhadní cena 750 000 Kč.
Poptávku zašlete na OÚ Hodslavice do 31. 1. 2011
(mail:podatelna@hodslavice.cz).
Zájemci budou posléze vyzváni k cenové nabídce
obálkovou metodou.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich občanů v lednu 2011:
50 let Irena Bartoňová
55 let Jiří Kramoliš
Anna Býmová
Zdeněk Hrubý
Libuše Palacká
Jan Kývala
60 let Stanislav Rýc
Česlav Czyž
Hana Neumannová
Miroslav Vyhlídal
65 let František Šimek
80 let Vladislav Palacký
Ludmila Palacká
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou
pohodu.
František Palacký a Bratislava
Na rohu budovy bývalého evangelického lycea v Bratislavě jsou umístěny pamětní desky významných učitelů a absolventů. Nápis nad jmény vystihuje význam školy: „V tomto a vedľajšom dome č. 15 bývaleho evangelického lycea
študovali, účinkovali a vzkresenie národa pripravovali.“
Na pamětní desce nechybí ani
jméno našeho rodáka Františka
Palackého s letopočtem 1815.
14 letý František přišel s otcem
do Prešpurku (jméno Bratislava
se začalo používat až v roce 1844)
v červnu 1812, aby studoval na
lyceu. Jednalo se o pětitřídní
gymnázium, na něž docházeli ti,
kteří se chtěli stát faráři. Na studia
navazoval dvou či tříletý kurs
filozofie, nahrazující do jisté míry
univerzitu. Vyučovacím jazykem
foto: Tereza Krutílková
byla latina.
Letní prázdniny v roce 1813 strávil František v Hodslavicích.
Když se v srpnu vracel, zastihla jej u Trenčína povodeň,
Váh zatopil celé trenčínské údolí.
Naštěstí se mu ještě podařilo přejít na druhou stranu řeky
a ráno uviděl, že pod vodou zmizel i hostinec, kde chtěl
původně nocovat.
Na lyceu byl vedoucím katedry českého jazyka a literatury
Juraj Palkovič. František mu pomáhal s vydáváním
jeho „Týdeníku“. Palkovič však nebyl dobrým učitelem
ani zaměstnavatelem. Proto od něj odešel v únoru 1814
a finančně si pomáhal kondicemi u šlechtických studentů.
Na škole se seznámil se starším Jánem Kollárem a Jánem
Benediktim. Posledně jmenovaný poslal Palackého dopis,
prodchnutý vlastenectvím, Pavlu Josefu Šafaříkovi,
který studoval v Jeně. Část dopisu uveřejnil P. J. Šafařík
v „Prvotinách pěkných umění“. V červnu 1817 se P. J.
Šafařík objevil v Prešpurku. Deset dní se procházeli v okolí,
diskutovali a zde vzniklo přátelství po celý život.
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Prázdnin 1817 využil František Palacký k putování
do Slezska, kde navštívil představené evangelické obce
v Těšíně, odkud chtěl kazatel a učitel Jan Winkler odejít
na studia do Německa, a navrhl jej za svého nástupce.
Doma měl rozepři s otcem, protože neslíbil na uvolněné
místo nastoupit, a nakonec otce usmířil kázáním
v hodslavském kostele. Bylo první a poslední v jeho životě.
Jiří Morava v publikaci „Palacký, Čech, Rakušan, Evropan“
vysvětluje, že František Palacký prožil náboženskou krizi,
do níž se dostal studiem metafyziky i celkovou skepsí,
která v těchto letech je mladým lidem vlastní.
Mnohem silnějším poutem k Prešpurku se Palackému
stala zralá žena, u níž poprvé v životě našel souznění kvalit
a lásky. Ve vlastním životopise zaznamenal 1. prosince 1817
jako největší štěstí své mladosti. Devatenáctiletý mladík
se pro ženu dvojnásobného stáří stal zdrojem síly a životní
oporou.
V druhé polovině 1819 pobýval František Palacký
v jihoslovenském Csúzu, dnešním Dubníku u Nových
Zámků, kde byl domácím učitelem synů Jánose a Karolyho
Josefiny Csúzyové.
V srpnu 1819 přijel otec Jiří s 12 letým bratrem Františka
Ondřejem do Prešpurku, aby zde studoval na evangelickém
lyceu za finanční podpory Františka. Tím František velmi
pomohl rodině v jejich svízelném hmotném postavení.
V letech 1820 až 1821 pobýval František Palacký ve Vídni,
kde studovali synové paní Csúzyové, pod jeho dohledem.
Jeho společenský život tu byl velmi bohatý. Stýkal
se s Dobrovským, který zde vydával své „Institutiones
linguae slavicae“, s malířem Františkem Tkadlíkem,
redaktorem Václavem Antonínem Svobodou, Slovincem
Kopitarem, Srbem Vukem Karadžičem a dalšími.
Ve Vídni František Palacký intenzivně studoval jazyky,
filozofickou literaturu a věnoval se své oblíbené estetice.
V létě roku 1822 odehrál se v záměrech o jeho
budoucnosti zásadní obrat. V dopise Jánu Kollárovi píše:
„Já ostatně nyní v historiích ležím, nelze mi žíti, nebudu-li
moci do vlasteneckého dějepisu se dáti. Aspoň husitstvo,
budu-li živ, jistě popíši. Jest se čemu hněvati, jak málo se
v té slavné krajanů našich zdoby doma i venku šetří.“
V říjnu 1822 podlehla tyfu jeho matka, předtím už jeho
bratr Josef. V únoru 1823 se Palacký rozloučil s přáteli
a profesory v Prešpurku, poté odjel do Vídně, kde pobyl
u svých přátel. V březnu se vydal na cestu z Vídně
do Hodslavic, částečně pěšky a povozem. Cesta trvala
7 dní. V Hodslavicích se potěšil s rodinou i s přáteli, navštívil
v Kuníně hraběnku Truchsess-Waldberg-Zeil a ředitele
Turka, jejichž osvícenská škola byla už v říjnu 1814 zrušena.
4. dubna 1823 nastoupil opět sedmidenní putování
z Nového Jičína do Prahy. Tak skončilo 11 leté
úspěšné působení Františka Palackého v Prešpurku
a v jihoslovenském okolí. Zde získal vzdělání, seznámil se
s mladou slovenskou inteligencí, ale také s předními
představiteli vídeňských, českých a jihoslovanských literátů
a umělců.
Do Prahy přijel zralý 25 letý muž, který se stal vynikajícím
vědcem, politikem, historikem a také znamenitým
organizátorem. V Praze také v roce 1876 zemřel a jeho
celoživotní dílo bylo korunováno pojmenováním „Otec
národa“.
Antonín Kramoliš
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Silvestrovský běh hodslavskými uličkámi 2010
Jistě většina z nás zaregistrovala, že v pátek byl 31.prosinec, prostě Silvestr. Pro někoho jen jeden z mnoha
dnů, pro většinu
z nás poslední den
v roce. Ale jsou
mezi námi i takoví,
kteří si jdou v tento
den s radostí zaběhat hodslavskými
uličkámi nebo se
jen tak pobavit.
Vloni na Silvestra, v den konání 10. ročníku, se takových nadšenců našlo
108, údajně nejvíce v historii tohoto běhu.
A jaké byly výsledky?
Kategorie:
A – Benjamínci ( kluci i holky)
1. Zámečníková Helenka, 2. Novotný Ondra, 3. Mandaliničová
Martina
B – Holky
1. Palacká Markéta, 2. Čiháková Julie,
B – Ogaři
1. Mikulec Jan, 2. Jandl Matěj, 3. Kudělka Libor
C – Cérky
1. Machová Pavlína, 2. Bartoňová Babora, 3. Kudělková Karolína
C – Pazúři
1. Bartoň Dominik, 2. Horák Ondra, 3. Mareš Dominik
D – Ženy
1. Kojetínská Zuzana, 2. Býmová Renata, 3. Adamcová Pavla
D – Muži
1. Sopuch Michal, 2. Macíček Vladimír, 3. Strnadel Milan
Pozvání a přespolní
Ženy – 1. Pavlová Dagmar
Muži – 1. Mandalinič Josip
Nejmladší účastník – Zámečníková Helenka
Nejstarší účastník – Franek Jan

Máme celý rok na to, abychom trénovali na další ročník,
abychom překonali dosavadní rekordy trati. Pazúři z roku
2004, kdy rekord drží Adam Kolařík časem 5:34, z roku

2007 rekord Mirky Horákové v kategorii cérek 5:56, rekord žen z roku 2007 a 2008 Renaty Býmové v čase 5:54
a doposud nejlepší čas trati z roku 2004 Zdeňka Dohnala
v čase 4:38.
Nesmíme zapomenout na sponzory, bez jejich přispění by
nebyly žádné ceny a ani občerstvení:

Obecní úřad Hodslavice, Roman Kolařík – autolakovna,
Luboš a Jan Býmovi – parní pekárna, Jan Kučera – řeznictví Jan, hospůdka U Lukiho, restaurace U Hubů, restaurace
Na Fojtství, Tomáš Kresta – instalatérství, Roman Matalík,
Ladislav Minář - plynoservis, Vlastimil Lipinský, Lumír Kovačík, Olda Sulovský, Anna Býmová, Alois a Pavla Kolaříkovi, Aleš a Alena Kulíškovi. Všem touto cestou děkujeme,

za pomoc při finančním zajištění Silvestrovského běhu.
Poděkování také patří Policií ČR za zajištění bezpečnosti, Renatě a Ondrovi Kudělkovým, Aleně Kulíškové mladší
i starší a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého závodu.
Jelikož s manželkou pomáháme s tímto závodem teprve od roku 2004, a chtěl bych zdokumentovat celou historií silvestrovského běhu, tímto vás prosím, pokud máte
doma nějakou dokumentaci či fotografie týkající se závodu
a chcete se s nimi podělit, můžete mne kontaktovat:
ales.kulisek@gmail.com, mob.603 178 504.
Aleš Kulíšek
1. ročník hrátek O hodslavský puk
Stejně tak jako jsme v Hodslavicích zakončili rok 2010,
podařilo se nám zahájit i rok nový,
rok 2011. Na tradici Silvestrovského
běhu jsme se pokusili navázat tradicí novou - hokejovou. I když většina
lidí ještě dospávala jistě bujaré oslavy konce roku, našli se i tací, kteří si
rádi přivstali, aby se mohli zúčastnit
premiérového novoročního turnaje
O hodslavský puk.
Ač tato akce vznikala na poslední chvíli a informace byly
minimální, sešlo se 5 týmů, které předvedly nemalé sportovní výkony. Rodinné týmy Bartoňů a Adamců doplnili Hasiči, Hyžáci a Gajdoši. Celý turnaj se odehrál v přátelském
duchu. I když o výsledky vůbec nešlo, uveďme alespoň pro
pořádek… Na prvním místě se umístili Gajdoši, kteří si dokázali poradit se všemi soupeři a bez ztráty bodu celý turnaj vyhráli. Na dalších místech se umístili Adamci, Hyžáci,
Hasiči a Bartoňovi. Nezapomněli jsme však ani na nejmenší děti a fanoušky, kteří si mohli zasoutěžit v průběhu dne
v různých hokejových disciplínách.
Doufáme, že se nám podařilo založit novoroční tradici
a že se příští rok na bruslích za školou zase sejdeme v minimálně stejném počtu jako letos.
Aleš Hyžák
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