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Ú V O D N Í   S L O V O
Zpráva o činnosti Klubu českých turistů za rok 2011

Oleg Janský, předseda KČT Hodslavice

KVETEN 2012ˇ

Vážení spoluobčané,
před padesáti lety byl v naší obci založen Klub českých 

turistů. Při této příležitosti bychom vás rádi seznámili s  naší 
činností v roce 2011.

V  roce 2011 bylo v  našem odboru registrováno celkem 
48 členů, 26 mužů a 22 žen.

V odboru máme dále dva cvičitele pěší turistiky, dva cvičite-
le cykloturistiky, jednoho vedoucího a jednoho zaškoleného 
značkaře, kteří každoročně označí víc, než 15 kilometrů turis-
tických tras obnovují rozcestníky a směrové tabule. Dva členo-
vé, manželé Holeňovi, jsou mistry turistiky.

Naše činnost je zaměřena na letní a zimní turistiku a na cyk-
loturistiku. Zúčastňujeme se individuálních vycházek i turistic-
kých pochodů a srazů pořádaných jak republikovým vedením 
KČT, tak i akcí pořádaných oblastí Moravskoslezského kraje, 
pod který náš odbor spadá. 

Už se stalo tradicí, že první den v novém roce patří výstupu 
na Velký Javorník, kde se pravidelně setkáváme s ostatními tu-
risty z okolí, abychom si popřáli vše nejlepší a hodně úspěchů 
do příštího roku. V zimním období pořádáme třídenní výlet na 

běžky, kdy jsme ubytování v chatě novojičínských turistů Sku-
rečená, odkud pořádáme výpravy do okolí. 

V měsíci květnu vyjíždíme na první delší cyklistickou túru do 
Horní Lhoty u Opavy, kde se zúčastňujeme Turistického po-
chodu a cyklojízdy osvobození. Pravidelně vyrážíme na trasy 
turistického pochodu Okolím Mořkova. 

Hlavní naší turistikou akcí je pořádání pochodu Palackého 
stezka. V  loňském roce jsme tento pochod uspořádali už po 
čtyřicáté. V rámci pochodu byly pořádána další dvě turistická 
setkání. Prvním bylo tzv. Turistické kafe, které jsme pořádali 
společně s  oblastním výborem KČT Moravskoslezského kra-
je. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 25 turistů. Jednalo se 
o setkání starších turistů, kteří se nemohli pro svůj věk nebo ze 
zdravotních důvodů samotného pochodu zúčastnit. Účastníci 

setkání byli slavnostně přivítáni u pomníku Františka Palacké-
ho starostkou obce paní Mgr. Pavlou Adamcovou a předse-
dou odboru KČT v Hodslavicích. Poté se přemístili do salonku 
v restauraci Na Fojtství, kde mohli pobesedovat a kde jsme na 
památku připravili malé upomínkové předměty a občerstvení.

Další událostí byl v rámci celonárodní turistické akce „Voda ze 
střechy Evropy“ uskutečněn slavnostní odběr vody z prame-
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 31. zasedání rady obce konaného

dne 10.4.2012 na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 19.4.2012

nů vodního toku Zrzáv-
ka v  Hostašovicích. Ze 
startu Palackého stez-
ky, Seniorského kafe i 
odebírání vody pořídili 
záznam členové regio-
nálního televizního vy-
sílání RTL. Záznam byl 
odvysílán v regionálním 
vysílání televize Prima.

Čtyřicátého ročníku 
turistického pochodu 
Palackého stezka se zú-
častnilo 485 účastníků. 
Tito k nám přijeli ze še-
desáti měst a obcí České 
republiky.

Osmnáctého června 
bylo pořádáno Moravskoslezskou oblastí KČT mezinárodní 
setkání v  rámci evropských turistických pochodů Eurorando 
2011 do nejvýchodnější obce ČR, Bukovce na slévání vod z ev-
ropského rozvodí tří zemí Polska, Slovenska a České republiky. 
V rámci tohoto setkání byly slity jednotlivé vzorky vody ode-
brané členy KČT z pramenů řek do nádoby a voda z ní poputu-
je do Španělské Andalusie na evropské setkání turistů. Z naše-
ho odboru se tohoto setkání zúčastnily dvě skupiny. Skupina 
pěších turistů a skupina cykloturistů.

Ve dnech 2. až 7. července jsme absolvovali další vícedenní 
výlet, tentokrát do Moravského krasu. Ubytovaní jsme byli 
v  Ostrově u Macochy, do 131 kilometrů vzdáleného Ostrova 
u Macochy jsme jeli na kolech. Během pobytu jsme navštívili 
pivovar Černá hora, Blansko, dále, Křtiny a hrad Holštejn. 

Ani během prázdnin jsme nezaháleli a podnikli řadu zajíma-
vých pěších i cyklistických výletů. Mezi zajímavé patří čtyřden-
ní putování Českým středohořím, cyklistický výlet do Rakous-
kých Alp a cyklistický přejezd Černohorského a  Albánského 
pohoří.

28. října proběhly oslavy 90. výročí chaty na Prašivé, které 
bylo spolupořádáno oblastí KČT Moravskoslezského kraje, se-
tkání se zúčastnili turisté i cyklisté z Hodslavic.

Pravidelně se 26. prosince loučíme s uplynulým rokem výšla-
pem na Lysou Horu.

Jak jsme již naznačili, v  letošním roce si v měsíci září připo-
meneme 50. výročí založení KČT v Hodslavicích. Připravujeme 
malou výstavku, která zájemce o turistiku seznámí s historií i 
současnou činností našeho odboru a na kterou vás již nyní sr-
dečně zveme.

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

I. S c h v a l u j e
a) program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce,
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková -  před-

sedkyně, členové Petr Hub, Pavel Horák,
c) zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
d) ověřovatele zápisu: Ing. M. Ježková, A. Hromádková,
e) rozpočtovou změnu č. 1: příjmy navýšení o 135 000 Kč,
        výdaje navýšení o 135 000 Kč, 
f ) podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostře-

dí z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6.6. 
(zdroje podzemní vody) na provedení hydrogeologického 
průzkumu v obci Hodslavice,

g) začlenění území obce Hodslavice do územní působnosti 
MAS Lašsko, o.s., (MAS = Místní akční skupina),

h) členství obce Hodslavice v MAS Lašsko, o.s., 
i) nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce s platností 

od 1.5.2012.
II. P o v ě ř u j e   a   u k l á d á
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – zajištěním a pro-

vedením potřebných úkonů vyřízení členství obce Hodslavice 
v MAS Lašsko, o.s.

III. B e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 9. zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení rady obce č. 29, 30, 31,
c) plnění rozpočtu za období leden až březen 2012,
d) seznámení se s programem Leader, s principy fungování 

MAS a návrhem nových stanov MAS Lašsko, o.s.,
e) informace o projektech.

Rada obce v souladu s ustanovením § 101 odst. 4, 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) firmu Vlastimil Zelenka, Nový Jičín, Skalky 2094/96 k de-

montáži původního místního rozhlasu,
b) program 10. zasedání zastupitelstva obce,
c) realizaci technického dozoru projektu „Protipovodňová 

opatření obcí Novojičínska“ firmami Vlastimil Zelenka, Nový 
Jičín, Skalky 2094/96 a M&B SONIC Michaela Křenková.

II.  Rada obce   v y d á v á
a) jednací řád Rady obce Hodslavice s účinností od 10.4.2012.
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů rady č. 30 – splněny,
b) nabídky firem na výměnu oken v budovách Obce Hodsla-

vice, vyhodnocení těchto nabídek a stanovení pořadí dle ce-
nové nabídky s  tím, že firmy v  pořadí I. – III. budou vyzvány 
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USNESENÍ
z 32. zasedání rady obce konaného

dne 25.4.2012 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) výběr nejvýhodnější nabídky pro akci „Výměna oken – bu-

dovy Obce Hodslavice“ – firmy PVC OKNA s.r.o, Frenštát p R., 
b) vypovězení nájmu z  nebytových prostor v Hodslavicích 

čp.  161 paní Sikorjakové z Kopřivnice, k 30.6.2012 a zveřejnění 
záměru pronájmu těchto prostor za účelem  poskytování slu-
žeb.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e  
a) Martina Reptu, místostarostu – přípravou znění hřbitovní-

ho řádu
b) Martina Reptu, místostarostu – sepsáním výzvy obča-

nům k podávání žádostí ke změnám územního plánu obce do 
31.5.2012 a zveřejnit výzvu ve Zpravodaji obce a na interneto-
vých stránkách obce.

III. Rada obce   s o u h l a s í
a) s umístěním reklamní tabule 3 x 2 m firmy ALVE spol. s r.o., 

Veřovice na parc.č. 1820, k.ú. Hodslavice, nad opěrnou zdí u 
chodníku ke Kacabaji,

b) s parkováním historických vozidel v okolí sochy Fr. Palac-
kého na náměstíčku a na parkovišti před Obecním domem 
dne 28.9.2012 při 2. ročníku Svatováclavské vyjížďky historic-
kých vozidel po hradech a zámcích v okolí Nového Jičína, který 
pořádá VALAŠSKÝ VETERAN CAR KLUB Rožnov p. R.

IV. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu plnění úkolů – splněny,
b) informaci o způsobu směny pozemků obce s  pozemky 

soukromého vlastníka ležícími pod místními komunikacemi,
c) žádost paní Jaroslavy Cikritové z Nového Jičína o vyjádření 

ke sjezdům z pozemku a   p o v ě ř u j e stavebního technika 
vypracováním odpovědi,

d) žádost paní Zdenky Krestové z Hodslavic o pronájem ne-
bytových prostor v Obecním domě čp. 161 za účelem podni-
kání v krejčovství.

Další jednání rady obce č. 33: 10.5.2012 v 15.30 hodin

V dubnu nastoupila na místo pokladní na OÚ paní Eva Davi-
dová, přivítali jsme nové občánky obce a koncem měsíce jsme 
se dokonce na jarním sluníčku i zahřáli. 

3. 4.  V klubu důchodců proběhl velikonoční jarmark. RNDr. 
Cahlík ze společnosti Altec Internacionál z  Holešova provedl 
měření v  lokalitě na Bařince, ke zjištění vhodnosti umístění 
hydrogeologických vrtů. Děti ze Salesiánského hnutí mládeže 
provedli výsadbu stromků jako prevenci sesuvů půdy v lokalitě 
za Včelínem.

4.4.  Na obec přišly na besedu se starostkou a místostarostou 
žáci ZŠ s paní učitelkou Palackou a paní učitelkou Šmigurovou  
v rámci projektu „Já, bývalý žák“ , který je věnován 80. výročí 
naší školy.

10.4. Starostka se zúčastnila jednání rady svazku Cyklostezka 
Nový Jičín-Hostašovice na OÚ v Mořkově k projednání dalšího 
postupu projektu a možnosti připojit se k  připomínkám KÚ 
k  materiálu o bezúplatném převodu rušených tratí na obce. 
Rada obce po 31. zasedla ke svému jednání, usnesení výše ve 
zpravodaji. 

11.4. Starostka a místostarosta se zúčastnili schůzky 
akcionářů ASOMPO a.s. v sídle společnosti v Životicích u N.J. a  
vyslechli si záměry vedení firmy a hospodářské výsledky, které 
budou na valné hromadě 31.5.2012 předloženy k projednání. 

12.4. Starostka a místostarosta navštívili Domov pro seniory 
Duha v N.Jičíně, kterému obec poskytla dar a poseděli s šesti 
občany Hodslavic, kteří v domově žijí. Další měření na Bařince 
k vhodnosti umístění průzkumných hydrogeologických vrtů – 
vytyčení konkrétních lokalit.

16.4. Starostka se zúčastnila spolu s  p. Alenou Kulíškovou 
besed občanů Neubuze u Zlína o rozvoji obce – v rámci pro-
jektu komunitní škola, kterého se také účastníme. 

17.4. Podepsána smlouva s Úřadem práce NJ na financování 
2 nových pracovních míst na obci v rámci VPP a SÚPM na půl 
roku. 

19.4. Starostka se zúčastnila schůze  Spolku pro obnovu 
venkova v Ostravě s tématy financování regionálního školství 
a regulace hazardu na území obce. Odpoledne zasedli ke své-
mu 9. jednání zastupitelé obce, usnesení výše ve zpravodaji.

20.4. Jednání starostky a místostarosty s  předsedou MAS 
Lašsko o.s., p. Davidem Kvitou. Obec Hodslavice se po sch-
válení členství zastupiteli obce stala členem tohoto sdružení. 
Členství nám přinese další šance čerpání dotací EU v příštím 
plánovacím období 2014-2020. 

22.4. Přivítali jsme 7 nových občánků  a popřáli jim i jejich 
rodičům šťastný a spokojený život v naší obci. 

24.4. Místostarosta se zúčastnil výběrového řízení na doda-
vatele prací na odstranění žel. trati v rámci projektu výstavby 
cyklostezky.  Sejmutí svršku trati proběhne v letních měsících. 

25.4.  Jednání  k  zajištění technického dozoru při insta-
laci bezdrátového rozhlasu a protipovodňových varovných 
systémů v rámci realizovaného projektu firmou JD ROZHLASY 
s.r.o. Večer zasedli radní ke svému 32. jednání, usnesení výše 
ve zpravodaji.

27.4. Starostka se zúčastnila setkání starostů menších obcí 
s prezidentem ČR Václavem Klausem v lázních Klimkovice. 

k doplnění chybějících údajů do dalšího jednání rady obce,
c) zprávu o činnosti Salesiánského hnutí mládeže Hodslavice.
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M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

Na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a  Úřadem práce 
o organizaci a výkonu veřejné služby tuto vykonává  v součas-
nosti 6 pracovníků (4 muži a 2 ženy). V  rámci výkonu veřej-
né služby byl proveden úklid některých chodníků v prostoru 
obce, bylo provedeno vyčištění okolí státní silnice I/57 sběrem 
odpadků, kompletně byla provedena očista parkoviště pod 
přehradou na Kacabajce a bylo započato čištění zámkové 
dlažby od mechu a nečistot v prostorách katolického hřbitova. 
Vyčištěno od nečistot bylo jezírko před budovou základní ško-
ly. V rámci výkonu veřejné služby ženami je prováděna očista 
prostor OÚ, prostor společenského domu a prostor obecního 
domu a výpomoc při administrativních pracích  na OÚ a v ZŠ.

Byla provedena instalace sběrných nádob a dle smlouvy se 
společností Asompo  bylo provedeno zpevnění ploch pod 
sběrnými nádobami položením betonových panelů, které by 
měly zabránit poškozování těchto  nádob.

Ochranným nátěrem byly opatřeny plechové části střechy 
vodojemu na Bařince, přístřešek ze zadní strany u budovy ZŠ 
a oplechování střechy ČOU u OÚ, na které byla provedena vý-
měna střešních latí a oprava krytiny. Byla provedena instalace 
plastových ochran na sazenice vysazené jako prevence sesuvu 
půdy dětmi ze Salesiánského hnutí mládeže. V prostorách dvo-
ra OU byl proveden návoz kameniva a jeho rozhrnutí a úprava. 
Byla provedena výmalba zasedací místnosti OÚ. Na 17 lokali-
tách v obci byly nainstalovány sáčky na psí exkrementy.

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

Informace k tvorbě nového územního plánu obce

Obec Hodslavice pokračuje v procesu pořízení nového 
územního plánu. 

Vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří 
ještě chtějí požádat o změnu jejich užívání, aby tak učinili do 
konce května 2012 na OÚ Hodslavice nebo na odbor územ-
ního plánování MěÚ NJ. Tyto požadavky budou zahrnuty do 
podkladů pro zpracování zadání nového územního plánu. 

K projednání záměrů budou v následujícím období svolány 
veřejné schůze, kde budeme společně diskutovat nad 
žádostmi Vás, občanů, i potřebami obce.

O Ú  H o d s l a v i ce

POZOR NA ZLODĚJE !!!

Vážení občané, v poslední době se v obci opakují domovní 
krádeže.  Po konzultaci s pracovníky Policie ČR Vás prosíme 
o  zvýšenou  ostražitost, zabezpečení majetku proti krádežím 
a spolupráci s  policií. Pokud si všimnete neznámých osob 
důvodně podezřelých z možné krádeže, zaznamenejte si SPZ 
vozidla nebo jiné identifikační údaje, vyfoťte je a ihned zkon-
taktujte policii na tel. čísle 158. Po obci se pohybují podezřelí 
z krádeží, používají také různé typy automobilů i s přívěsnými 
vozíky.

Každou krádež ihned nahlaste Policii ČR, i když škoda 
nebude velká. Častá přítomnost policistů v obci může případné 
pachatele odradit.

I n f o r m a č n í  s e r v i s  Po l i c i e  Č R

Zebra u ZŠ v Hodslavicích

Do celorepublikového projektu prevence v dopravě se opět v le-
tošním roce zapojili i novojičínští policisté. 

Již poněkolikáté se i policisté preventivně informační skupi-
ny ÚO Nový Jičín zapojili do preventivní akce „Zebra se za Tebe 
nerozhlédne“. Tentokrát se společně s dopravními policisty vy-
dali před Základní školu Františka Palackého v Hodslavicích. 

V úterý 10. dubna od sedmé hodiny ranní bylo osloveno ně-
kolik desítek školáků. Děti se seznámily s pravidly bezpečného 
přecházení. Aby si malí účastnící silničního provozu zapama-
tovali základní návyky BESIPu, obdrželi od policistů brožurku s 
radami jak správně a bezpečně přecházet přes silnici. 

Dopravně preventivní akce probíhá ve spolupráci se Zdra-
votní pojišťovnou Ministerstva vnitra a krajským koordináto-
rem Besipu. 

Preventivní akce Zebra se za Tebe nerozhlédne je zamě-

řena na kontrolu dodržování pravidel pro přecházení pozem-
ních komunikací, na odbourání mýtu o absolutní přednosti 
chodců na přechodech pro chodce. Slogan „Zebra se za tebe 
nerozhlédne“ má připomenout, že vstupem na silnici bez 
rozhlédnutí člověk riskuje vlastní život. Děti jsou na silnicích 
ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a neumí 
ještě dobře odhadovat a předvídat. Jejich každodenní cesta 
do školy bude bezpečnější díky světlému oblečení a reflexním 
prvkům na školní brašně a botách.

Zebra radí: 
Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti 

přechod pro chodce, použij ho! Do vozovky smíš vstoupit po 
bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, 
vpravo, vlevo a pokud nejede žádné vozidlo, rychle přejdi! Do 
vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy ne-
vbíhej před jedoucí vozidla. 

Příčinou mnoha tragických nehod je také nedostatečná vidi-
telnost chodců. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou obleče-
ní a doplňky z reflexních materiálů, které odrážejí dopadající 
světlo až na vzdálenost 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost 
za tmy a za snížené viditelnosti. 
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Druhý koncert se uskutečnil o týden později v neděli 1. dub-
na ve společenském domě v Hodslavicích. Na pódiu se během 
hodiny a půl dlouhého programu vystřídaly Smyčcový orches-
tr a soubor ZUŠ Valašské Meziřící, Hudební skupina evangelic-
ké mládeže a cimbálová muzika Trojačka. 

Mladí hudebníci 
z  Valašského Mezí-
říčí koncert zaháji-
li; poté následoval 
přednes Žalmu 150 
paní Janou Tymlo-
vou. Rockovou ná-
ladu vneslo do sálu 
vystoupení Hudební 
skupiny evangelické 
mládeže, jejíž členo-
vé zahráli a zazpívali 
několik písní s nábo-
ženskou tématikou. 
Koncert dále pokra-
čoval pod taktovkou 
paní dirigentky Hele-
ny Hrachové a Smyč-
cového souboru ZUŠ 
Valašské Meziříčí, 
složeného z  mlad-

ších žáků. V jejich podání zazněly například skladby Sarabanda 
nebo Kloboucký tanec. 

Asi největší přízeň diváků si vysloužilo vystoupení místní 
cimbálové muziky Trojačka, která předvedla duchovní a lidové 

Michaela Krýdová

Velikonoční koncerty

Období Velikonoc se v Hodslavicích neslo ve znamení hud-
by a koncertů. V neděli 25. března se v evangelickém kostele 
konal koncert Orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. Hudební 
těleso z Nového Jičína předneslo Posledních sedm slov vyku-
pitele na kříži od Josepha Haydna.  Umělecká vedoucí orches-
tru Anežka Michálková o díle řekla: „ Jsou zde časté rytmické 

a dynamické změny, náročný je i emocionální projev, nicmé-
ně všichni se hraní zhostili se ctí.”  Jednotlivé části koncertu 
byly proloženy biblickým čtením a meditacemi pana faráře 
Lubomíra Červenky. Podle něj bylo vystoupení aktuální právě 
v předvelikonočním období. 

Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského

Hudební skupina evangelické mládeže

Smyčcový orchestr a soubor ZUŠ Valašské Meziříčí

OÚ Hodslavice

VÁŽENÍ PEJSKAŘI ...

...umístili jsme na něko-
lika stanovištích a u té-
měř všech odpadkových 
košů v obci sáčky na psí 
exkrementy a předem 
Vám děkujeme, že je bu-
dete využívat a po vašich 
pejscích už nezůstanou 
nevzhledné hromádky.  

Zároveň se obracíme 
na ty z Vás, kteří pouštíte 

své pejsky opakovaně a bez dozoru ven na veřejná prostran-
ství s upozorněním  možného postihu tohoto jednání a také 
možné další dohry…

Obrátili se na nás občané, kterým se toto jednání nelíbí, a 
volně pobíhající psi jim způsobují škody na majetku s  touto 
výzvou:

„Žádám spoluobčany o zabezpečení jejich psů, kteří chodí na 
můj pozemek a způsobují velké škody. Jinak bude pes odchycen, 
předán do útulku a bude zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí 
uložení pokuty.“

Obec má sepsánu smlouvu s Městskou policií Nový Jičín na 
odchyt volně pobíhajících psů a jejich následné umístění do 
útulku. Náklady za tento odchyt a umístění v útulku následně 
uhradí majitel psa.
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Klub českých turistů, odbor Hodslavice,

pořádá v sobotu 19. května 2012 

41. ročník turistického pochodu Palackého stezka.
     Připraveny jsou trasy na 15 a 25 kilometrů. Start 

účastníků je od 7 do 9 hodin od pomníku Františka 
Palackého, prezentace v  restauraci Na Fojtství v  Hod-
slavicích. 

Cíl patnáctikilometrové trasy je v Sedle pod Krátkou, kde 
bude pro účastníky pochodu připraveno občerstvení. Cíl 
dvacetipětikilometrové trasy je na Velkém Javorníku.

Pořadatelé první kontroly (K1) u památníku odboje na 
Trojačce se setkávají stále s větším zájmem účastníků po-
chodu o informace, proč byl památník zbudován. Proto 
využijeme článku z publikace Almanach obětí fašismu 
okresu Nový Jičín, kde přímý účastník partyzánských 
bojů Karol Kopálek popisuje činnost partyzánské sku-
piny v okolí Trojačky, se kterým se zájemci budou moci 
seznámit v místě prezentace a přímo u Památníku od-
boje.

Jelikož posledních ročníků Palackého stezky se 
zúčastňovalo stále více cyklistů, letos poprvé jsme 
připravili i etapy pro cyklisty - na 15, 30, 50 a 100 kilometrů, 
které většinou povedou po cyklistických trasách.

Zveme všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu 
k účasti na našem tradičním pochodu.

       
  Oleg Janský, předseda KČT Hodslavice

Evangelický sbor v Hodslavicích Vás všechny 
srdečně zve na 

NOC KOSTELŮ, 

která se tento rok bude konat v pátek 1. června. 

Začínáme v 19.00 hod. , konec bude kolem 
22.00 hod. V případě zájmu či příznivého počasí se 

bude i opékat. 

Program bude určitě pestrý. 
Přijďte se pobavit i povzbudit!

Lubomír Červenka, farář

Tomáš Kyselý (Tim), Royal Rangers Hodslavice

Děti pro přírodu

Dne 25.3.2012 jsme se sešli s dětmi z Royal Rangers Hodsla-
vice ve věku 8 až 14 let a společně s  panem místostarostou 
Martinem Reptou šli sadit stromky na kopec Na hůrkách. Jme-
novitě přišli: Anička Kudělková, Kuba Palušík, Šimon a Amálka 
Kudělkovi, Pája Kristek, Libor Toman, Vašek Kudělka, Šimon Ky-
selý a Natálka Jančálková. Vysázeli jsme  sto mladých jabloní a 
opatřili je kůlem a plastovým krytem proti zvěři. Byl to pro nás 
přínos, protože většina z nás stromky  sázela poprvé. Dokonce 
po pozdějším shlédnutí se ukázalo, že se stromky uchytily. 

Michaela Krýdová

Pálení čarodějnic

V pátek 27. dubna se na sokol-
ském hřišti v Hodslavicích kona-
la akce pálení čarodějnic. Členo-
vé TJ Sokol připravili pro děti a 
jejich rodiče bohatý program. 
Malí čarodějové a čarodějky si 
mohli projít trať s různými sou-
těžními úkoly jako například 
podbíhání lana, skákání v  pyt-
lích nebo malování obrázků 
se zavázanýma očima. Na děti, 
které splnily všechny disciplíny, 
čekala v  cíli malá odměna. Ve 
tři čtvrtě na osm přišel na řadu 
hlavní bod programu – zapálení 

hranice. Za několik minut nebylo po čarodějnici ani památky 
a účastníci akce si na ohni opekli špekáčky. Zábava s hudbou 
pak pokračovala až do pozdních večerních hodin.

Fotografie z akce na zadní straně...

písně v úpravě tentokrát bez svých typických krojů. Jak nám 
sdělil jeden ze členů seskupení Marek Číp, důvod byl prostý – 
k duchovní tématice některých písní se jednoduše nehodily. 

Celý program završilo závěrečné číslo žáků ZUŠ Valašské Me-
ziříčí. Soudě podle potlesku a pochvalných hodnocení se kon-
cert publiku velmi líbil. 

Trojačka
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Mgr. Alena Kulíšková

Zprávičky ze školy ...

Měsíc duben uplynul jako voda v Zrzávce a jsou tady dub-
nové zprávičky ze školy.

Recyklační hlídka - Mgr. Hana Horáková
V  pátek 30.3.2012 navštívila naši školu Recyklační hlídka 

z projektu Ukliďme si svět. Žáci 3. - 9. třídy byli rozděleni do 
čtyř družstev, ve kterých plnili různé tematické úkoly.  Zábav-
nou a hravou formou se žáci seznámili s důležitostí třídění od-
padu a recyklace. Za splněné úkoly a za odevzdaný nefunkční 
elektrospotřebič obdrželi různé dárky ( flash disk, pétanque, 
PC lampu, pastelky…). Akci zpestřili interaktivní hlavolamy 
z  IQ parku v Liberci, které nadchly nejen žáky,  ale i učitele. 
Páteční setkání s Recyklační hlídkou nás pobavilo i poučilo.

O píšťalových varhanách - Mgr. Heda Kučerová
3. dubna se všichni žáci školy zúčastnili výukového 

programu o píšťalových varhanách, který se uskutečnil 
v  římskokatolickém kostele.  Hra i povídání pana varhaníka 
bylo zajímavé. Škoda jen, že jsme neslyšeli pravé varhany, ale 
pouze varhany elektrické.

Projektový den Já, bývalý žák - Kateřina Hubeňáková
Dne 4. dubna 2012 proběhl ve škole projektový den napříč 

školou s názvem Já, bývalý žák. Pro některé žáky paní učitelky 

s  bývalými žáky připravily besedu, jiné skupiny navštívily 
současná působiště bývalých žáků. Z  odpovědí na položené 
otázky a získaných materiálů děti vytvořily rozmanité výstupy. 
Všechny zpracované „vizitky“ bývalých žáků jsou vystaveny ve 
škole a my budeme jenom rádi, když se u příležitosti oslav 80 
let školy na ně přijdete podívat.

Okresní kolo Biologické olympiády 
V dubnu se konalo okresní kolo Biologické olympiády.  Ve 

starší kategorii školu reprezentoval žák 8. třídy Michal Hub a 
obsadil 30. místo.

V kategorii mladší jsme měli širší zastoupení, a to žáky ze sed-
mého ročníku. Ondřej Horák byl 19., Dominika Kalichová 20. a 
Michaela Kovářová 26. 

Hasík - Mgr.Gabriela Mičková a Mgr.Viktor Petrskovský
Ve dnech 12. 4. a 20. 4. navštívili hasiči z Kopřivnice se svým 

výukovým programem HASÍK druhou a šestou třídu. Při první 
návštěvě si druháci zopakovali důležitá tel. čísla, jak a kdy 
přivolat pomoc hasičů. Při druhém setkání si vyzkoušeli prak-
tická cvičení, ukázali si, kde jsou ve škole únikové východy a 
poslechli si zvuk sirén. Druháci na památku vytvořili koláž, 
kterou si hasiči vystaví na svoji stanici.

Cílem programu pro šesťáky bylo poučit a připravit žáky na 
nečekané události, které mohou ohrozit jejich zdraví. Akce 
probíhala zábavnou formou a nechyběly ani sladké odměny. 
Žáci se dozvěděli, jak a kdy správně hasit oheň, jaké exis-
tují druhy hasicích přístrojů, co dělat, když začne hořet, a 
mnoho dalších důležitých informací. Druhá část tohoto pro-
gramu následovala v  pátek 13. 4. 2012. Pro hasiče měli naši 
žáci připravené obrázky, o které byli požádáni a kterými 

Rozhodnutí stát se matkou
je to nejzásadnější.
Je to rozhodnutí, že vaše srdce bude navždy
chodit mimo vaše tělo…

Elizabet Stone

Komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci 
při OÚ Hodslavice spolu s 

paními učitelkami a žáky MŠ a ZŠ Fr. Palackého
 zvou všechny maminky, babičky a prababičky 

na společnou oslavu 

DNE MATEK 

v neděli 13. května od 14 hodin do kulturního domu.
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si hasiči z  Kopřivnice chtěli vyzdobit nové prostory svého 
pracoviště. Ani v  tomto pokračování nechyběly např. ukázky 
a rady správné komunikace s  hasiči a řešení různých situací. 
Doufáme, že program všechny žáky pobavil a hlavně poučil 
pro případy, které mohou nastat kdekoli a kdykoli.

Třídní schůzky
17. dubna se konaly třídní schůzky. Ve společné části v aule 

školy proběhlo první setkání nového občanského sdružení 
s názvem Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka 
Palackého v Hodslavicích, které vzniklo z  Klubu rodičů. Poté 
se rodiče a v  některých třídních kolektivech i žáci rozešli do 
tříd, aby konzultovali učební výsledky v  předmětech za třetí 
čtvrtletí. Také byli seznámeni s  akcemi, které děti čekají do 
konce školního roku.

Barevný den
V pátek 20. dubna proběhl další barevný den. Tentokrát byl 

ve znamení jarních barev. Zeleno – žlutý. Nejvíce částí oděvů 
v těchto barvách měli žáci 4. třídy. Gratulujeme k vítězství.

Vysílání rádia Školík
V  pravidelném vysílání Školíku nás třeťáci v  pondělí 23. 

dubna  informovali o dění ve škole v  uplynulém období. Při 
vysílání se děti učí získávat a zpracovávat informace a hlavně 
se učí vystupovat před početnějším publikem, což není vůbec 
jednoduché.

Pondělí 23. dubna - Mgr. Gabriela Mičková
Většina žáků 1. až 4. třídy absolvovala od 6. 2. do 23. 4.  

plavecký výcvik na bazéně v  Novém Jičíně. Děti měly šanci 
naučit se základní plavecké dovednosti a různé plavecké styly. 
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Absolventi výcviku si donesli domů  Mokré vysvědčení. Jen 
aby dovednosti, kterým se v  10 lekcích naučili, zase rychle 
nezapomněli. 

Většina žáků 9. třídy vykonávala povinné písemné přijímací 
zkoušky na střední školy.

Tento den žáci druhého stupně školy si připomněli Den Země. 
Nejdříve si o tomto významném dni povídali a pak slavili prací. 
Šesťáci a sedmáci sbírali papírky a odpad v obci a pak praco-
vali na úsecích a školním hřišti. Osmáci do vozíků sbírali po 
obci starý papír (je ho téměř plný kontejner). A deváťáci, kteří 
zůstali ve škole, pomáhali s pracemi ve školních interiérech.

Mladší spolužáci Den Země slavili v úterý. Povídali si o nut-
nosti ochrany životního prostředí. Sbírali papírky a hlavně 
pracovali na svých úsecích na školním pozemku. Také sbírali 
kameny na školním hřišti.

Žáci školy ukázali, že se manuální práce nebojí a velký kus 
díla byla po nich vidět. Nezbývá něž si jen přát, aby čisté Hod-
slavice a jejich okolí nám zůstaly co možná nejdéle.

V  úterý 24. 4. se konaly třídní schůzky v  ZŠ Hostašovice. 
Schůzek se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Martina Holubová 
se zástupkyní Mgr. Hanou Horákovou, aby rodiče potencionál-
ních žáků informovaly o aktivitách naší školy a podmínkách 
vzdělávání v Hodslavicích.

Řemeslo má zlaté dno
25. dubna žáci 8. ročníku absolvovali v rámci přípravy na vol-

bu povolání Přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté 
dno“.  Celá akce byla pořádána Úřadem práce, VOŠ a SOŠ, SOU  
strojní Kopřivnice, SŠ  Šenov u Nového Jičína, Gymnáziem a 
SPŠ elektrotechnická Frenštát p.R. Žáci se mohli informovat o 

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří při-

spěli na oslavy 80. výročí založení Palackého pamětní školy 
jakoukoliv částkou, nebo žákovskými pracemi, dokumen-
ty, fotografiemi či jinými školními materiály. Velice si vaší 
pomoci vážíme. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

V sobotu 14.4. jsme na domácím hřišti přivítali celek z čela 
tabulky Skotnici „B“ Mošnov. Pro nás to byl první zápas 
v tomto roce a hned to byl křest ohněm. Úvod utkání byl ze 
začátku opatrný z obou stran. Ale netrvalo to dlouho a šanci 
přibývalo na obou stranách.  Probíhala právě 43. minuta, když 
se vedení ujali hosté a po akci z pravé strany a následné při-
hrávce na volného útočníka se radovali z první vstřelené bran-
ky v zápase. Do kabin se šlo za stavu 0:1 pro hosty.  

Do druhého poločasu jsme šli s  tím, že zkusíme s nepřízni-
vým výsledkem něco udělat. Hosté drželi na svých kopačkách 
míč více než my,ale kýženého srovnání na 1:1 jsme se dočka-
li. Když se dobře uvolnil Honza Mička a jeho střílený centr si 
srazil hostující obránce do brány.   Tento gól nám do žil vlil 
novou energii a začali jsme více útočit. Ale soupeř toho mohl 
brzy využít a ujmout se vedení.   Když po zdařilé akci hostu-
jící útočník minul prázdnou branku, všichni jsme si oddechli. 
Jenže aby těchto infarktových situací nebylo málo, hosté měli 
ještě jednu příležitost a opět neproměnili střelu do prázdné 
brány.   V  82. minutě zahrál standartní situaci Martin Palacký 
a jeho střelu na mokrém terénu brankář neudržel a následně 
neposedný balón dopravil do sítě hostů Martin Minář a ujali 
jsme se vedení v zápase 2:1. Bohužel toto vedení jsme do kon-
ce utkání neudrželi a soupeř využil naši chyby v rozehrávce a 

možnostech studia a dalšího uplatnění učebních i maturitních 
oborů v praxi. Také si sami mohli vyrobit rámeček na fotografii, 
klíčenku, namíchat různé barvy a jiné praktické činnosti.

Ve druhé části programu jsme si prohlédli prostory školy,  dí-
lny a laboratoře  VOŠ a SOŠ.

Celá Přehlídka byla organizátory perfektně připravena a 
může napomoci našim žákům při volbě povolání.
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Prodej RD 3 + 1 (možná půdní vestavba) v Hodslavicích
 na Léše, pozemek cca 1200 m2. 

Dům k rekonstrukci, topení plynem, teplá voda 
 elektrokotel, obecní vodovod. 

Informace tel.: 602 547 757, 736 632 575.

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky

.......................................... I N Z E R C E ..................................................

V dalším utkání, které se hrálo 28. dubna, jsme doma přivítali 
tým z Lubiny.  Utkání bylo vyrovnané  a oba týmy se pravidel-
ně střídaly v  držení balónu. Šancí začalo přibývat. Ale k  naší 
smůle se jako první radovali z  vedoucího gólu hosté.  Když 
neposednou střelu si nešťastně srazil do vlastní branky Radim 
Hromádka. Inkasovaný gól nás nabudil a začali jsme soupeře 
mírně přehrávat, šanci přibývalo, ale nám se nedařilo vstřelit 
vyrovnávací gól. Po rohovém kopu se soupeři nepodařilo dů-
razně odkopnout míč a ten z voleje, z dobrých 25 metrů trefil 
nádherně Radim Hromádka a srovnal stav na 1:1. Tento výsle-
dek se do poločasu nezměnil. 

Druhá půle byla přehlídkou neproměněných šancí.  Sice se 
nám podařilo míč dopravit do soupeřovy brány, ale veškerá 
radost byla zbytečné, neboť byl odpískán offside.  Asi nej-
větší šanci druhého poločasu měli hosté, kterým se podařilo 
překonat obranu i brankáře, a míč putující do prázdné brány 
v poslední chvíli vykopl Ondřej Kudělka.  Zápas skončil tedy 
nerozhodně 1:1.

Datum Čas Domácí Hosté

14.4. 15:30 FK Hodslavice Skotnice „B“ Mošnov 2:2

21.4. 16:00 Mořkov „B“ FK Hodslavice 1:2

28.4. 16:00 FK Hodslavice Lubina 1:1

5.5. 16:30 FK Hodslavice Veřovice  „B“ :

13.5. 16:30 Ženklava FK Hodslavice :

19.5. 17:00 FK Hodslavice Vlčovice-Mniši „B“ :

27.5. 17:00 Straník FK Hodslavice :

2.6. 17:00 Hostašovice FK Hodslavice :

9.6. 17:00 FK Hodslavice Tichá „B“ :

16.6. 17:00 Bartošovice „B“ FK Hodslavice :

 
Více zde: http://fotbal-hodslavice.webnode.cz/

z  rychlého brejku nás potrestal. Utkání tedy skončilo neroz-
hodně 2:2.

V sobotu 21. dubna jsme k dalšímu soutěžnímu utkání zajeli 
na půdu sousedního Mořkova „B“. Náš soupeř se nacházel na 
posledním místě tabulky, a tak jsme do Mořkova jeli s jasným 
cílem zvítězit. První poločas utkání byl zajímavý. V úvodu zá-
pasu jsme si museli zvykat na hřiště, které nám, ale i domá-
cím působilo nemalé problémy. První velkou šanci utkání měli 
domácí, ale nedokázali ji využít. Poté jsme se nadechli k tlaku 
a zavřeli jsme domácí mužstvo na jejich půlce. Šancí na naší 
straně přibývalo, ale k naší smůle jsme ani zcela odkrytou brá-
nu netrefili. Těsně před koncem se z gólu překvapivě radovali 
domácí, když po naší chybě skórovali. Do šaten se tedy šlo za 
stavu 1:0. 

Druhá půle byla z naší strany ještě daleko více aktivní a chtě-
li jsme s výsledkem utkání něco udělat. O první ohrožení do-
mácí branky v  druhém poločase se postaral Martin Palacký, 
který svou dalekonosnou střelu namířil tak dobře, že domá-
cí brankář měl co dělat, aby střelu vytěsnil aspoň na břevno. 
Náš tlak narůstal a soupeř nás musel zastavovat čím dál tím 
víc za pomocí faulů. Díky tomu jsme zahrávali standardní situ-
aci z velmi dobrého místa. Petr Mikulák nacentroval a Martin 
Palacký efektně a efektivně skóroval z voleje a srovnal na 1:1. 
V další nádherné akci měl opět prsty Martin Palacký, ale jeho 
povedené sólo a následnou střelu zastavilo břevno.  Kýženého 
gólu na obrat v utkání jsme se nakonec dočkali. Domácí celek 
si počínal nedovoleně a standardní situace se ujal opět Petr 
Mikulák, který nádherným centrem našel hlavu Petra Špalka a 
ten se v zakončení nemýlil a vstřelil rozhodující gól na 1:2. Do 
konce utkání se stav nezměnil, a tak jsme si z Mořkova odvezli 
tři body.
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PETR KUBÍČEK ml.

INSTALATÉR
VODA   PLYN   TOPENÍ

rozvody vody*topení*podlahového topení
montáž zařizovacích předmětů*rozvody plynu

hydrantového potrubí 
a renovace koupelen od A do Z

tel. 737 610 674
email: kubicekpetr@hotmail.com
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Životní jubilea našich spoluobčanů v květnu 2012:
50 let Irena Mičková
55 let Miroslav Tedesko • Dana Křižanová
60 let Eva Mokrošová • Miroslav Kocián
 Miroslav Hruška • Růžena Býmová
65 let Eliška Kovačiková • Jana Vičanová
 Bohuslav Hřib • Ludmila Demeterová
 Miloslava Blahová
70 let Marie Tomanová • Petr Melichařík
25. výročí uzavření manželství Josef a Lucyna Fialkovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V březnu se narodil Šimon Vyčichl.

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

autor: Tomáš Kovář, 7.třída ZŠ

SPOLEČENSK Á KRONIK A

Pálení čarodějnic ve fotografiích


