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Ú V O D N Í   S L O V O
Zpráva o činnosti Orla Hodslavice

BREZEN 2013ˇ

Historie
Oficiální vyhlášení jména Orel bylo 

provedeno předsedou strany křesťansko-so-
ciální p. Janem Šrámkem na Manifestačním 
sjezdu katolíků v  Olomouci dne 31. května 
1909.

K první obnově Orla došlo po 1. světové válce, a to 5. 1. 1919. 
Druhou obnovou Orla označujeme léta 1946 – 1948, kdy měl 
Orel 200  000 členů. Třetí obnova Orla byla vyhlášena Mani-
festačním sjezdem Čs. Orla v Brně 30. 6. 1990. Organizace se 

od roku 1919 až do roku 1992 nazývala Československý Orel. 
Na 10. sjezdu v Brně 18.10.1992 byl přijat název OREL.

   V Hodslavicích byl Orel  založen 20.7.1919. V archivu Jed-
noty Orla je uložena jednatelská kniha, která nás seznamuje 
se založením Orla a popisuje činnost do roku 1932. Více než 
čtyřicet let zákazu činnosti Orla od roku 1948 až do 1990 zna-
menalo mnohem větší ztrátu kontinuity než šest let v období 
1939 – 1945.

Třetí obnova ORLA
   V neděli 28. října 1990 se sešli bývalí členové Čsl. Orla z Hod-

slavic na katolické faře a obnovili činnost Jed-
noty Orla. Bylo jich 24 a zvolili výbor ve slo-
žení:

starosta Jan Plešek č. 140, místostarosta Jan 
Toman č. 359, jednatel Josef Číp č. 13, hospo-
dář Blažej Krutilek č. 86, vzdělavatel páter Jan 

Bittner č. 160.
Zpočátku byla činnost zaměřena na sportovní, turistické 

a duchovní akce pořádané župou Kardinála Bauera se sídlem 
ve Valašském Meziříčí. V roce 2000 byl založen oddíl. stolního 
tenisu, a to díky p. Josefu Tomanovi č. 413 a ostatním senio-
rům.

   Pořádáme celoroční cvičení stolního tenisu ve společen-
ském domě v  Hodslavicích. Možnost pro širokou veřejnost, 
máme 4 stoly. Trénujeme ve středu od 17.00 do 19.00 hodin.

   Zúčastňujeme se turnajů v našem okolí, kde dosahujeme 
dobrých výsledků.

   Na konec bych připomněl, že OREL je organizace, která má 
kromě sportu ve své náplni také duchovní, kulturní a vzdělá-
vací činnost.

ORELSKÉ   ZDAŘ  BŮH

Členové Jednoty Orla Hodslavice (5.7.1931)

Výlet Jednoty Orla Hodslavice 27.10.1935
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 50. zasedání rady obce konaného

dne 12.2.2013 na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 15. zasedání zastupitelstva obce

ze dne 21.2.2013

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

1/15/2013  Schválení programu - ZO
a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/15/2013  Volba návrhové komise, zapisovatele 

 a ověřovatelů - ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková 

– předsedkyně, Ing. Kamil Ondřejík, Ing. Milan Váhala – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Lubomíra Červenku, 

Miroslava Frýdla,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/15/2013  Kontrola usnesení ze 14. zasedání zastupitel-

stva obce - ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupi-

telstva obce. 
4/15/2013  Usnesení rady obce - ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 48 -  50.
5/15/2013  Plnění rozpočtu za období 1 – 12/2012 - ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosi-

nec 2012.
6/15/2013  Rozpočet na rok 2013, plán investičních akcí 

- ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2013: příjmy 21 135 000 Kč, 

výdaje 21 464 000 Kč, financování  - 329 000 Kč, 
b) schvaluje plán investičních akcí na rok 2013 dle přílohy. 
7/15/2013 Schválení zlepšeného výsledku hospodaření 

Základní školy a  Mateřské školy Františka Palackého 
Hodslavice, příspěvkové organizace a jeho  převod do 
rezervního fondu a do fondu odměn, odpisový plán na rok 
2013, převod 50 000 Kč z rezervního fondu do  investičního 
fondu - ZO

a) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy Fr. Palackého Hodslavice za rok 2012 ve výši 
537 652,55 Kč a převod zlepšeného výsledku ve výši 480 000 
Kč do rezervního fondu a 57 652,55 Kč do fondu odměn,

b) schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy 
Fr. Palackého Hodslavice na rok 2013,

c) schvaluje převod 50  000 Kč z  rezervního fondu do 
investičního fondu.

8/15/2013  Podání žádosti o dotace – Energetické úspory 
ZŠ - ZO

a) schvaluje podání žádostí o dotaci na projekt „Energetické 
úspory ZŠ  Hodslavice“ z Operačního programu Životního 
prostředí a to v rámci vyhlášené XLIV. výzvy pro prioritní osu 
3, oblast podpory 3.2, opatření 3.2.1 Realizace úspor energie,

b) schvaluje realizaci projektu „Energetické úspory ZŠ Hod-
slavice“ s tím, že

- celková výše investičních nákladů nepřesáhne 13.000 tis. Kč 
vč. DPH, 

- projekt bude realizován pouze za podmínky schválení dot-
ace z výše    uvedeného operačního programu,

- finanční spoluúčast obce bude kryta bankovním úvěrem,
- realizace projektu proběhne v roce 2013,
c) ukládá starostce aktualizovat bankovní příslib vydaný 

Českou spořitelnou, a.s., pobočka Nový Jičín v roce 2012 pro 
účely financování realizace projektu.

9/15/2013  Ekonomické vyhodnocení provozování vodo-
vodu za rok 2012 - ZO

a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodo-
vodu Hodslavice –Straník za rok 2012.

10/15/2013  Projednání finančního daru občanům 
zničeného domu čp. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě pod 
Radhoštěm - ZO

a) schvaluje finanční dar ve výši 30  000 Kč občanům 
zničeného domu čp. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě p. R.

11/15/2013  Projednání možnosti úlev z poplatků za ko-
munální odpad - ZO

a) bere na vědomí možnost zavedení úlev z místního poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů,

b) pověřuje radu obce vypracováním návrhu změny znění 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) rada obce projednala požadavky spolků na příspěvky na 

činnost v roce 2013 a schvaluje výši příspěvků dle přílohy č. 1,
b) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Energetické úspory MŠ Hodslavice“. Zadávací dokumentace 
bude předložena ke schválení na dalším zasedání rady obce, 
včetně seznamu firem a složení hodnotící komise a komise pro 
otevírání obálek,

c) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, odst. 2, písm. 
q) účetní závěrku ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvkové organizace, za rok 2012,

d) podání žádosti o příspěvek na veřejně prospěšné práce 
z Úřadu práce Nový Jičín na 2 pracovní místa od 1.4.2013 na 
1 rok,

e) pronájem bytu 3+1 v hasičské zbrojnici na dobu určitou 1 
rok žadatelce sl. D.Bartoňové, dle stanovených podmínek,

f ) projednala a schválila program na 15. zasedání zastupitel-
stva obce,

g) vypracování nového EA pro ZŠ Hodslavice a podání žádosti 
o dotaci na přípravu energeticky úsporných projektů řešených 
metodou EPC,

h) výběr dodavatele na pokácení 3 kusů lip firmou ARBOR 
Nový Jičín, nejnižší cenová nabídka ze 4 nabídek,

i) pořízení GSM komunikátoru pro dálkové ovládání čerpadla 
vrtu č. 4,

j) stanovení výše nájmu společenského domu pro žadatele 
manžele Hutyrovy za neziskovou akci pro děti, dle zvýhodněné 
stanovené výše pro spolky,

k) dar ve výši Kč 1.500 Kč na poskytování sociálních služeb 
v  Občanské poradně Nový Jičín - Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.s.,

l) poskytnutí daru z  položky Příspěvky na tělovýchovnou 
činnost ve výši Kč 3.700 Kč na výstavbu Bezručovy chaty na 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

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

Lysé hoře na návrh zástupců spolků.
II. Rada obce   p o v ě ř u j e 
a) pověřuje Martina Reptu k  zastupování Obce Hodslavice 

na valné hromadě honebního společenstva Hodslavice dne 
7.3.2013,

b) výkonem státní správy ve věci povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les podle ustanovení § 76, odst. 1a) zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, Josefa Kudělku, stavebního technika OÚ.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) že se Obec  Hodslavice stala plátcem DPH,
c) žádost o dar na opravy evangelického kostela od farního 

sboru Českobratrské církve evangelické Hodslavice a odkládá 
rozhodnutí po předložení rozpočtu, případně výše získané 
dotace,

d) metodický materiál k OZV o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a dává na vědomí ZO 
možnost využití úlev pro skupiny občanů,

e) žádost o finanční podporu při vydání publikace „Obec 
Hodslavice v datech, událostech a fotografiích“ pana Ing. An-
tonína Kramoliše a postupuje ji ZO k projednání.

Únor, i když v něm cikánská zima nepřišla, přece jen nás 
potrápil při zimní údržbě komunikací. Sníh se totiž střídal s le-
dovkou a deštěm. Sněhová nadílka také zkomplikovala opravu 
havárie na výtlakovém potrubí ze Straníku do vodojemu Hod-
slavic.

Na zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet a plán 
investičních akcí na letošní rok a zastupitelé rozhodli o 
věnování 30 tisíc Kč z rozpočtu obce obětem neštěstí  z domu 
č.p. 39 ve Frenštátě p.R. 

2.2. – proběhl ve společenském domě ples Klubu důchodců, 
4.2. – proběhla obhlídka stavu stropu a střechy tělocvičny ZŠ 

projektantem a statikem, na jejich doporučení bude strop o 
prázdninách opraven,

8.2. – převzetí zpracované žádosti o dotaci na chodník na 
Mořkov, která nemohla být v řádném termínu podána  na fond 
dopravy (viz článek v lednovém zpravodaji).  Na OÚ proběhlo 
školení BOZP pracovníků technické správy obce,

9.2. – proběhla instalace světelného hlásiče na budovu obec-
ního domu, (demontován z prostor společenského domu),

12.2. - zasedala po 50. rada obce viz usnesení výše,
14.2. – obhlídka tělocvičny ZŠ v Kunčicích p. O. , kde provedli 

zdařilou rekonstrukci stropu – shlédla starostka, ředitelka ZŠ a 
místostarosta, 

20.2.- 22.2. – oprava havárie přivaděče vody z úpravny vody 
do hodslavského vodojemu (viz. článek dále ve zpravodaji),

21.2. – starostka se účastnila členské schůze Spolku pro ob-
novu venkova v Kuníně, odpoledne zasedalo v hasičské zbro-
jnici zastupitelstvo obce na 14. schůzi viz usnesení výše,

22.2. – starostka se zúčastnila v Příboře ustavující valné hro-
mady Místní akční skupiny Lašsko, jejímž členem je obec,

 25.2. – schůzka starostky s  odborníky (projektantem, en-
erg. auditorem, projektovým manažerem, TDI) k  projednání 
podkladů na podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ.

V tělocvičně základní školy byly na doporučení statika pro-

vedeny sondy (odstranění omítek, rákosu a spodních desek) 
k posouzení  dřevěné konstrukce stropu, 

27.2. – na MěÚ v N. Jičíně proběhlo další jednání Rady svazku 
Cyklostezka za účasti starostky. Na pobočce ČNB v   Ostravě 
byla podána žádost o zřízení bankovního účtu obce, na který 
budou poukazovány platby dotací od státu tak, jak to ukládá 
novela zákona.

K  1. únoru 2013 vykonávají práci na VPP (veřejně prospěš-
né práce) 4 muži a 1 žena. Hlavní náplní práce zaměstnanců 
technické správy a pracovníků na VPP bylo stejně jako v před-
chozím měsíci provádění úklidových prací spojených se zim-
ní údržbou komunikací, chodníků a prostranství na katastru 
obce. 

I v měsíci únoru pokračovaly údržbové práce v objektu zá-
kladní školy, při renovaci učeben, likvidaci nepotřebného in-
ventáře, vyklízení sklepních prostor, prostor skladů u tělocvič-
ny, při odvozu nepoužitelného materiálu a výmalbě.

Pokračováno bylo ve výřezu prostranství nad parkovištěm 
u Kacabajky, provedeny byly pravidelné úklidy v  okolí sběr-
ných nádob na separovaný odpad a svozy sběrných pytlů na 
Tetra-packy. U budovy MŠ byly provedeny pomocné práce 
před plánovaným zateplením obvodového pláště a výměnou 
oken, v prostorách  ,,pekla“ ve společenském domě byly nátě-
rem opatřeny železné trubky vytápění. V prostorách hasičské 
zbrojnice bylo započato s výrobou a instalací mříží k zabezpe-
čení proti neoprávněnému vniknutí do objektu. 

Po skácení 3 ks vzrostlých zdravotně poškozených lip v pro-
storu školního hřiště byl zahájen úklid větví a kmenů z těchto 
prostor.
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J o s e f  Ku d ě l ka  a  M a r t i n  Re p t a

Zpráva o průběhu odstranění  
poruchy na vodovodu

Ve středu 20. 2. 2013 v cca 7.30 hod byl zjištěn značný pokles 
vody na vodojemu v Hodslavicích, po provedení odečtu vodo-
měru a rozboru situace jsme určili poruchu na výtlačném řadu 
z úpravny vody ve Straníku do vodojemu v Hodslavicích. Místo 
poruchy bylo lokalizováno během dopoledne. Byly zahájeny 

přípravné práce na odstranění poruchy (zjištění případného 
křížení sítí apod.) Lokalita, kde došlo k  prasknutí přivaděče 
vody, se nacházela nedaleko fotbalového hřiště ve Straníku na 
podmáčeném svahu a k výkopu musel být použit pásový bagr, 
který zajistila a opravu provedla firma Jan Kudělka.

O poruše byla telefonicky informována školní, zdravotní a re-
staurační zařízení v obci. Místním rozhlasem byli informováni 
občané, o průběhu poruchy byli odběratelé rovněž informo-
váni na webových stránkách obce. V průběhu odpoledne byly 
provedeny výkopové práce a obnažení části potrubí s prask-
linou. Ve čtvrtek 21.2.2013 v dopoledních hodinách byla do-
končena oprava vodovodu, byla provedena dezinfekce po-
trubí, následný proplach a cca od 12,45 hodin byl napouštěn 
vodojem v Hodslavicích. Zároveň byla prováděna kontrola a 
odkalování rozvodů veřejného vodovodu na hydrantech.   Ve 
večerních hodinách byla obnovena dodávka vody v celém 
rozsahu. Následně další dny probíhalo odkalování všech větví 
rozvodného řadu. Akreditovanou laboratoří následně prove-
dený rozbor vody stanovil nepřekročení limitu u všech závaz-
ných sledovaných ukazatelů.

O Ú  H o d s l a v i ce

Pozor na končící platnost  
některých řidičských průkazů

Zákonem č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byly 
prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů.

Řidičským průkazům vydaným v období od 1. 1. 2001 do 30. 
4. 2004 (typ 6) končí platnost 31. 12. 2013. Výměna řidičského 
průkazu je bezplatná a je nutná osobní účast.

Kde vyřídit:  Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, Diva-
delní ul. č. 1, Nový Jičín.

Co je třeba doložit: - občanský průkaz nebo pas,
 - stávající řidičský průkaz,
 - průkazovou fotografii.
Úřední hodiny:  Po, St   8.00 – 11.00    12.00 – 17.00  hodin,
 Čt       12.00 – 14.00 hodin.
Dobrá rada: Nenechat výměnu na poslední chvíli (až na pro-

sinec).

     V sobotu 6.4.2013 proběhne v naší obci svoz velkoobje-
mového a nebezpečného  odpadu.

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

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

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

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

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

Svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných nádo-
bách nejpozději od 1. 4. 2013 byly umístěny pouze samolepky 
na rok 2013 ( růžová barva) a všechny ostatní byly odstraněny !!!  
Do 31.3.2013 platí zelená samolepka z roku 2012.

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

Svoz komunálního odpadu

T.J. Sokol Hodslavice 
nabízí spolkům i jednotlivcům 

areál sokolského hřiště včetně budovy
 k pořádání sportovních i společenských akcí.

Bližší informace u p. Bačkové, 
tel. 603 108 860. 
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Termín Spolek Co – akce Kde? Poznámky

16.3. SHM Národní rada SHM Hodslavice celostátní setkání

březen TJ Sokol Jarní vycházka okolí Hodslavic

22.3. ZŠ Velikonoční jarmark budova ZŠ

29.3. - 1.4. KČT + OÚ Zájezd Česko saské Švýcarsko zájezd 

duben ZŠ + FK McDonald‘s Cup ???

duben SHM Turnaj v šipkách pro širokou veřejnost klubovna SHM

6.4. ZŠ a MŠ Dětský maškarní ples Společenský dům

19.4. Klub důchodců Vítání jara Společenský dům

26.4. TJ SOKOL Pálení čarodějnic sokolské hřiště

květen Klub důchodců Stavění májky

květen SHM Otevřený turnaj pro veřejnost v šachu

12.5. ZŠ, MŠ, OÚ Den Matek Společenský dům

18.5. KČT Palackého stezka 42. ročník., 
2. ročník cyklojízdy 

trasy kola i pro děti

červen Tenis klub Žákovský turnaj kurty

15.6. TJ Oddíl volejbalu 5. ročním Memorialu Josefa Matějů  
ve volejbale žáků

sokolské a školní 
hřiště

1.6. Žáci 9. Tř. ZŠ + OÚ Otevření dětského hřiště Hodslavice projekt  
Extra třída

8.6. OÚ + Spolky Den obce prostranství před 
Obecním domem

8. - 9.6. ČSCH Místní výstava drobného zvířectva

9.6. Obec + církve pouť

15.6. SDH Slavnostní valná hromada ke 130. výročí 
založení SDH v Hodslavicích

Hodslavice

23.6. SHM + FK + OÚ 11. ročník Memoriálu otce Jana Bittnera fotbalové hřiště

6. - 7.7. TJ Oddíl volejbalu 40. ročník volejbalového turnaje  
Hodslavice 2013

sokolské a školní 
hřiště

13.7. Nohejbal 13. ročník turnaje trojic  
„Hodslavská Hňápa“

sokolské hřiště

7. - 13.7. Royal Rangers 7. Malý tábor Kateřinice děti do 10 let

14. – 19.7. SHM Letní tábor pro děti ???

3.8. SDH Oslavy k 130. Výročí založení SDH v obci

červenec – srpen TJ Sokol Slet pod Řípem společná cvičení

červenec – srpen TJ Sokol Letní tábor pro dětské zájemce

4. - 17.8. Royal Rangers 7. Velký tábor Spálov děti od 10 let

7. a 14.8. Tenis club Tradiční tenisové turnaje kurty

17. - 21.8. Royal Rangers 7. Teencamp Spálov mládežníci

27. - 29.7. Tenis club Turnaj O přeborníka Hodslavic hřiště ZŠ

11. - 12. 8. Tenis club Memoriál JUDr. R.Rýdela hřiště ZŠ

září ČCE Oslavy položení základního kamene 
kostela

14.9. SHM Nohejbalový turnaj pro širokou veřejnost sokolské hřiště

21.9. SHM + Royal + OÚ Drakiáda Společenský dům + 
okolí Hodslavic

říjen Klub důchodců Vinobraní 

říjen TJ Sokol Welnes pobyt pro ženy ???

Plán akcí spolků a organizací v obci Hodslavice na rok 2013
(s výhledem plesové sezóny 2014)

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková
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říjen TJ Sokol Orientační běh pro děti Hodslavice a okolí

19. nebo 26.10. OÚ + FK Hodová zábava Společenský dům hrají Apači

říjen – listopad OÚ Setkání jubilantů Společenský dům

24.11. OÚ Vánoční strom prostranství před 
OÚ

prosinec Klub důchodců Mikulášská nadílka Společenský dům

advent ZŠ Vánoční jarmark budova ZŠ

prosinec OÚ Vánoční koncert Společenský dům

26.12. OÚ + FK Štěpánská zábava Společenský dům

28.12. SHM Turnaj v halové kopané a florbalu 
 pro veřejnost

tělocvična Veřovice

v týdnu 
27.-30.12.

Nohejbal Povánoční turnaj  trojic tělocvična Mořkov

31.12 OÚ + FK Silvestrovský běh

31.12. – 1.1. OÚ Vítání roku 2014 na place

Rok 2014

25.1.2014 Klub důchodců Společenský ples Společenský dům

1.2.2014 SDH Společenský ples Společenský dům

8.2.2014 ZŠ a MŠ Společenský ples Společenský dům

15.2.2014 SHM Společenský ples Společenský dům

Plán akcí je otevřený. Bližší informace budou zveřejňovány v aktualitách na webu obce, na plakátech, v místním rozhlase a Hodslav-
ském zpravodaji.

Eliška Janská, matrikářka

Pár čísel z matriky a evidence obyvatel

Stav obyvatelstva v Hodslavicích k 31. 12. 2012 byl 1705 ob-
čanů, z toho 825 mužů a 880 žen. Během roku 2012 se naro-
dilo 11 dětí (5 chlapců, 6 děvčat). Do obce se přistěhovalo 27 
osob (11 mužů, 16 žen), naopak se vystěhovalo 40 občanů (16 
mužů, 24 žen). Zemřelo 10 našich spoluobčanů (3 muži, 7 žen).

 V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 5 sňatků: 2 na obecním 
úřadu, 1 na jiném vhodném místě, 1 v římskokatolickém koste-
le, 1 v evangelickém kostele. Mimo obec uzavřelo manželství 
9 párů. 
Na matrice bylo provedeno:
*  celkem 364 případů ověření podpisů a listin,
*  přes Czech Point vydáno:
 51 výpisů z rejstříku trestů,
      31 výpisů z katastru nemovitostí,
               2 výpisy z obchodního rejstříku,
 1 výpis z bodového hodnocení řidiče,
*  20 matričních dokladů (8 rodných listů, 8 oddacích listů,                                                                       
4 úmrtní listy),
*  3 osvědčení pro sňatky uzavírané před orgánem církve 
 (2 pro r. 2012 a 1 pro sňatek v lednu  2013).

V roce 2012 nebyl sepsán žádný zápis o určení otcovství k ne-
narozenému nebo narozenému dítěti souhlasným prohláše-
ním rodičů.

1 správní řízení ve věci změny příjmení (rodného) a zaslání 
pravomocného rozhodnutí příslušné matrice narození k vydá-
ní nového rodného listu.

  1 případ sepsání zápisu o rozvodu manželství (sňatek uza-
vřen v cizině) pro Zvláštní matriku Brno a 1 správní řízení ve 
věci změny příjmení na předešlé (po rozvodu manželství) a za-

slání všech dokladů k provedení zápisů do matriky manželství 
vedené u Zvláštní matriky v Brně. 

9 správních řízení o návrhu/žádosti vlastníka objektu na zru-
šení údaje o místu trvalého pobytu osobě, která se v objektu 
již nezdržuje. 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Okénko do historie obce

Milí spoluobčané, 
pro Vás, kteří se rádi ohlédnete za časy minulými a zajímá Vás, 

co se kdysi dělo u nás v  Hodslavicích, otevíráme okénko do 
historie, kde budeme postupně uveřejňovat zajímavé pasáže 
z našich obecních kronik a fotky zachycující dobu našich pra-
babiček, či našeho dětství...

Obecní kroniky v počtu 9 kusů, zachycující roky 1928-2005, 
jsou uloženy ve Státním okresním archivu Nový Jičín. Jsou 
také naskenovány a v digitální podobě uveřejněny na strán-
kách Zemského archivu v Opavě - Archivní Vademecum, kde si 
je můžete prohlédnout. 

Odkaz na tyto stránky naleznete na webu obce pod nabíd-



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2013strana 7

kou Historie - Kroniky obce. Kroniky jsou Vám k dispozici i v 
elektronické podobě na OÚ Hodslavice. 

 A začneme úvodním záznamem v první kronice obce Hod-
slavice spolu s představením prvního kronikáře Blažeje Rašky, 
zapsaným v říjnu roku 1928.

„Zákonem z 30. ledna 1920, čís. 80. Sbírky zákonů a nařízení, 
uloženo bylo všem obcím státu československého pečovati o řád-
né a pečlivé zapisování místních pamětí do obecní kroniky. Po 
vydání zákona zastupitelstvo obce Hodslavic zvolilo jednoho z 
nejstarších učitelů a po jeho odchodu z Hodslavic jiného občana 
kronikářem. Ani jeden ani druhý nedostali se přes přípravné práce 
a k vedení ani k založení obecní kroniky nepřikročili. Na sklonku 
roku 1927 zvolen jsem byl obecním zastupitelstvem místním kro-
nikářem já, Blažej Raška, ředitel měšťanské školy v Hodslavicích. 
Nejsem zdejším rodákem, ale působím v Hodslavicích od září 
roku 1921. Meškav prvou polovici roku 1928 mimo Hodslavice, v 
hospodářském kursu při vyšší hospodářské škole v Olomouci, ují-
mám se po uplynutí letních a podzimních měsíců začátkem zimy 
1928 svého kronikářského úkolu. Počnu vylíčením přítomného 
stavu obce do roku 1927. „

V příštím zpravodaji se tedy těšte na zajímavé líčení prvního 
kronikáře Hodslavic… 

Mgr. Alena Palacká

Zprávičky ze školy…

Denisa Černochová

Účast žáka naší ZŠ na Halovém  
mistrovství České republiky v tenise

Díky lednovému 3. místu na přeborech Moravskoslezského 
kraje mladších žáků, se  Jakub Mikulák,  žák 6. třídy ZŠ Fr. Pa-
lackého v Hodslavicích, kvalifikoval na Halové mistrovství ČR 
konané od 1. února 2013 v Mělníku. 

Jako jediný zástupce Moravskoslezského regionu postoupil 
mezi 16 nejlepších tenistů své věkové kategorie chlapců do 12 
let. Poté sice nestačil na pozdějšího celkového vítěze turnaje 
Jonáše Forejtka z pražského tenisového oddílu  1.ČLTK,  ale i 
tak se svými  výkony postaral o skvělou reprezentaci naší školy 
i obce.

A tímto Ti gratulujeme, především tvá rodina.

Soutěže
Únor je již tradičně měsícem, kdy probíhají různé soutěže. 

V  úterý 5.  února a v  pondělí 11.  února proběhlo školní kolo 
recitační soutěže. Na prvním i druhém stupni se soutěžilo ve 
dvou kategoriích.  V  kategorii nejmladších, II. a III.  třída, zví-
tězila Zuzka Mičulková (II.  tř.) a v kategorii IV. a V. třída se na 
prvním místě umístila Vendula Horáková (V. tř.). V kategorii VI. 
a VII. tř. zvítězil Libor Kudělka (VII. tř.) a v nejstarší kategorii, VIII. 
a IX. tř., Ondřej Horák (VIII. tř.). V okrskovém kole školu repre-
zentovaly Zuzka Mičulková a Vendula Horáková.

 Ve středu 13. února proběhlo školní kolo matematické sou-
těže Pythagoriáda pro žáky VI. a VIII. třídy a ve čtvrtek 14. úno-
ra pro žáky páté třídy. Páťákům se dařilo, protože celkem šest 
žáků (Vendula Horáková, Danek Vahalík, Aneta Indráková, Kat-
ka Muchová, Natálie Litavská a Matúš Makovic) se stalo úspěš-
nými řešiteli, to znamená, že správně vypočítali aspoň 60  % 
příkladů. Na 1.  místě se umístila Vendula (80  % správně), na 
druhém Danek (73 %) a na třetím Aneta (67 %).

 V úterý 19. února proběhly školní kola Biologické a Zeměpis-
né olympiády. I v obou těchto soutěžích byli úspěšní řešitelé ti, 
kteří odpověděli správně aspoň 60 % otázek. Biologická olym-
piáda měla dvě kategorie. V mladší kategorii, VI. a VII. tř., byla 
nejlepší Kristýna Čípová ze VII. tř. (72 % správných odpovědí) 
a úspěšní řešitelé byli i šesťáci Filip Hub, Václav Kudělka a Jiří 
Mičulka. Ve starší kategorii, VIII. a IX. tř., olympiádu úspěšně 
zvládli osmáci Dominika Kalichová a Roman Býma. Úspěšní 
řešitelé se budou připravovat na okresní kolo, které proběhne 
v březnu a dubnu. 

Zeměpisná olympiáda byla rozdělena na tři kategorie, VI. tř., 
VII. tř. a společná kategorie VIII. a IX. tř. Ze sedmáků byl nej-
lepší Libor Kudělka a úspěšná byla i Zuzka Bílková. Soutěžící 
v nejstarší kategorii byli úspěšní všichni – osmáci Ondřej Horák 
a Lukáš Bartoň i deváťáci Denis Mička, Michal Hub a Karolína 
Kudělková. Nejlepší byli shodně Ondřej a Denis, kteří správně 
odpověděli na 89 % otázek. Do okresního kola postupují nej-
lepší úspěšní řešitelé z každé kategorie. 

V  únoru už proběhla také okresní kola některých soutě-
ží. V  úterý 12. dubna reprezentovali naši školu v  Olympiádě 
z českého jazyka Dominika Kalichová z osmé třídy a Jiří Horák 
z deváté třídy. Velmi úspěšní byli naši žáci v okresním kole Kon-
verzace v anglickém jazyce, která se konala ve čtvrtek 14. úno-
ra. Tomáš Makovic, ze 7. třídy, se ve své kategorii umístil na 8. 
místě z 26 účastníků a Adéla Hromádková z 9. třídy obsadila ve 
své kategorii 12. místo, při stejném počtu soutěžících. Oběma 
blahopřejeme. 

Zápis do 1. třídy - Mgr. G. Mičková a Mgr. H. Kučerová
V úterý 5. února přišly děti k zápisu do 1. třídy. Hned při vstu-

pu je přivítaly pohádkové postavičky ztvárněné staršími děv-
čaty, které je uvedly do třídy s interaktivní tabulí. Děti se s rodiči 
mohly podívat na pohádku nebo si vybarvit omalovánku. Pro 
každé dítě si učitelky 1. stupně připravily úkoly zjišťující jejich 
školní zralost a připravenost. Za odměnu si budoucí prvňáčci 
odnesli keramický tužkovník, vyrobený dětmi z 8. a 9. třídy. 

Indiánské odpoledne - Bc. Petra Pavlíková
Na pátek 8. února jsme se všichni moc těšili, protože nás če-

kalo netradiční odpoledne ve školní družině – maškarní ples. 
Celým programem v  indiánském duchu nás provázeli žáci 
7. třídy. Následoval disco tanec, soutěže, dámská volenka a na 
závěr jsme si všichni nazdobili perníkový amulet, který nás měl 
chránit od zlých duchů. Dlouho nám však nevydržel. Děkuje-
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me žákyním 7. a 9. třídy, které nám zpestřily program taneč-
ním vystoupením a všem pedagogickým pracovníkům, kteří 
pomáhali při přípravě a organizaci plesu. Paní kuchařky nám 
upekly výbornou bábovku, za což jim také patří poděkování. 

Zahájení výuky plavání
Žáci I. až IV. třídy zahájili 12. února plavecký výcvik. V průbě-

hu deseti lekcí by měli zvládnout základy různých plaveckých 
stylů a bezpečný pohyb ve vodním prostředí. Po absolvování 
výcviku obdrží všichni mokré vysvědčení.   

Akce historického kroužku - Mgr. Jan Juřica
Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy…. Takový byl ná-

zev výstavy v muzeu v Příboře, na níž se 21. února vydali žáci 
sedmé a osmé třídy, kteří navštěvují historický kroužek. Jak 
již napovídá název výstavy, k vidění byly předměty vyrobené 
z přírodních materiálů a to nejen z Beskyd, ale z celého světa. 
Žáci si tak mohli prohlédnout repliku nejstarších bot na světě 
z Ameriky, lýkové a kokosové látky z Afriky a Oceánie či repli-
ku bot pravěkého „Ötziho“. Z našich zeměpisných šířek jsme si 
prohlédli např. svíčku z šišky, dýmky z kořenů stromů, nádoby 
z mosoru, různé ošatky, výrobky z kůry a mnoho dalšího. Jed-
ním z nejzajímavějších exponátů byly čepice a klobouky z cho-
roše. Jedna chorošová čepice byla dokonce i na vyzkoušení. 
Žáci si také vyzkoušeli, jak těžké je rozdělat oheň jen s pomocí 
tření dřeva. Po prohlídce muzea následovala ještě krátká pro-
cházka po dalších pamětihodnostech města. 

Projekt Škola volá - Mgr. Hana Horáková
Dobrodružnou plavbu připomíná projekt „Škola volá“, který 

má usnadnit přechod dětí z MŠ do ZŠ. K jeho první části se 
ve čtvrtek 21. února plni očekávání sešli naši předškoláci. 
Po společném začátku a úvodní pohybové písničce byly děti 
rozděleny do tří skupin, kde se pod vedením paní učitelek Mgr. 
Evy Hegarové, Mgr. Hedy Kučerové a Mgr. Gabriely Mičkové 

seznamovaly zábavnou formou s prostředím školy a správný-
mi návyky při psaní. Vyrobily si své jmenovky, propluly geo-
metrickými tvary a závěrečnou pohybovou básní se naladily 
na další plavbu. 
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Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace 

742 71 Hodslavice 300     556750140     reditel@zshodslavice.cz      www.zshodslavice.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice 

vyhlašuje 

zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Hodslavicích 

 

Přihlášku je možné si vyzvednout v MŠ Hodslavice, na webových stránkách MŠ 
či ZŠ nebo požádat e-mailem (mshodslavice@seznam.cz), řádně vyplněnou 

doručit do MŠ Hodslavice 17. dubna 2013. 
 

     Přijímací řízení proběhne 
 

17. dubna 2013 
 v době od 10 do 14 h v budově mateřské školy 

 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
b. evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem  
c. potvrzení pediatra o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

 

 

V Hodslavicích dne 28. 2. 2013 

 

 

 

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy 
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Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků pouze z kvalitních 
 materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, impregnace 
proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání, pískování a montáž písma (zlacení, stříbření, 
barvení)
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 
i  žuly

- zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma!
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

u objednávek do 30.4. žulový materiál 
za  loňské ceny a navíc 20% sleva 

na kamenické práce!!!

 

 Máme tady již březen, což pro nás znamená, že zimní pří-
prava se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Pomalu se 
z prostor tělocvičny budeme přesouvat na hřiště, neboť prv-
ní mistrovské zápasy nenechají na sebe dlouho čekat. Jak 
muži  tak žáci poctivě nabírali fyzickou kondici, aby mohli 
v  mistrovských zápasech podávat co nejlepší výkony a také 
se dočkat zasloužených vítězství.  Jarní část sezóny přinese 
opět velkou porci fotbalových utkání, tak se máte na co těšit. 
Přehled všech zápasů  mužů  a žáků najdete v rozpisu utkání.  
 
Muži

Datum Čas Domácí Hosté

13.4 16:00 FK Hodslavice Ženklava :

20.4 16:00 Vlčovice - Mniši B FK Hodslavice :

27.4 16:00 FK Hodslavice Troj. - Bystré :

5.5 10:15 Žilina FK Hodslavice :

11.5 16:00 FK Hodslavice Lubina :

19.5 16:30 Rybí FK Hodslavice :

25.5 17:00 Mořkov B FK Hodslavice :

2.6 17:00 Straník FK Hodslavice :

8.6 17:00 FK Hodslavice Veřovice B :

15.6 17:00 Tichá B FK Hodslavice :

Žáci

Datum Čas Domácí Hosté

21.4 10:00 FK Hodslavice Starý Jičín :

27.4 14:00 Hostašovice FK Hodslavice :

1.5 10:00 FK Hodslavice Nový Jičín :

5.5 10:30 FK Hodslavice Skotnice :

8.5 10:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :

10.5 16:30 Bernartice n. O. FK Hodslavice :

17.5 17:15 Nový Jičín FK Hodslavice :

26.5 10:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :

29.5 17:00 Skotnice FK Hodslavice :

9.6 10:00 FK Hodslavice Hostašovice :

13.6 17:00 Starý Jičín FK Hodslavice :

Více informací naleznete na internetových stránkách  
http://www.fotbal-hodslavice.webnode.cz/
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Palivové dřevo - Dolní Bečva (bývalé JZD)

Nabízíme palivové dřevo - Buk 

• Štípané polena - délka 33 cm, 25 cm, 50 cm
 • Ukládané v paletách 1x1x1 m
 • Ceny: délky 33 cm - 1 400 Kč/1Prmr
  délky 25 cm - 1 500 Kč/1Prmr 
  délky 50 cm - 1 350 Kč/1Prmr

Dřevo měříme pomocí míry 1 Prmr (prostorový metr rovnaný), což znamená, že nařezané a naštípané 
 dřevo je srovnáno do krychle o rozměrech 1m x 1m x 1m. 

Objednávky přijímáme po celý rok.
Zajistíme dopravu na Vámi určené místo.

Telefon:   603 881 397



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail : 
zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

Životní jubilea našich spoluobčanů v březnu 2013:

50 let Jitka Hanzelková

55 let Dagmar Kramolišová • Koloman Kuszala

 Josef Hubeňák

75 let Antonie Palacká

85 let Božena Merendová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V únoru jsme se rozloučili s Boženou Čípovou.

autor: Vojtěch Hromádka, 1. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Zápis do 1. třídy základní školy

Na úterý 5. února byly předškolní děti se svými rodiči pozvané k zápisu do 1. třídy základní školy. Děti se velice těšily, nervozita byla 
často vidět na jejich rodičích. Protože zápis je záležitost velice pohodová, prováděná zábavnou a hravou formou, všechny tváře se 
rychle uvolnily a děti i rodiče si významnou věc v životě dítěte hezky užili. Paní učitelky byly usměvavé a přívětivé. Starší školáci vítali 
děti s rodiči v pohádkových kostýmech a také toto navodilo atmosféru klidu a pohody. Takže – nové děti do ZŠ jsou zapsané a už se 
těší na 1. září, kdy poprve navštíví školu jako její žáci.


