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ÚVODNÍ SLOVO
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Ch.F. Browne
M g r. H a n a H o rá ková , z á s t u p ky n ě ř e d i te l ky Z Š a M Š

„Blíží se 28. březen, Den učitelů, který slavíme na památku
J. A. Komenského. Tak mě napadá, jaký je vlastně dobrý
učitel? Ten, co naučí? Ten, co je oblíbený? Kombinace
obou? Kdo ví. Můžeme o tom diskutovat do nekonečna. Ale jsme-li žáci či studenti, vidíme to úplně jinak.
A jak vidí naši žáci učitele z Hodslavic? Nechala jsem
je, ať se zamyslí nad tím, kdo je to pro ně učitel. Žádnou jednoduchou a jednoznačnou definici učitele
jsem se nedozvěděla, ale zjistila jsem, že podle našich
žáků každý učitel oplývá svými neuvěřitelnými schopnostmi:

Hodslavští učitelé mají:
1…. tisíc očí! Vidí všechno, i když jsou k nám otočení zády.
2… hlasivky z oceli! Dokáží dokolečka vysvětlovat jednu věc
klidně i pět hodin v jednom kuse.
3. … kondici jako olympijský šampión! Běhají od katedry k tabuli a mezi lavicemi klidně 3000x za den!
4.… dokonalý sluch! Jsou schopni zachytit šepot na neuvěřitelnou vzdálenost.
5.… zabudovaný detektor! Chipsy, tahák, kola, mobil… Spo-

lehlivě odhalí vše, co do školy nepatří, i když je to dokonale
schované.
6.……a pak tu jsou DÚ, testy, zkoušení. To je jejich
specialitka. To jsou těžké chvíle, kdy zjistíme, co
vlastně neumíme.
7 .…..patent na vyvolávání žáků a čtení myšlenek.
Vždy vyvolají toho, který se vůbec nepřipravoval.
Ale škola není jen zkoušení a testy, také je bohatá
na veselé historky, zážitky a humorné hlášky - hodslavské učitele samozřejmě nevyjímaje. Výroky učitelů
a žáků jsou kořením nudných hodin. Bez nich by žáci často
usnuli již po několika minutách. Zde uvádím jen pár z nich:

„Pane učiteli, nešla by na vysvědčení přeci jen ta dvojka z fyziky?
Nováková, to leda, že ji ovládáte jako Newton? Kdo že, pane učiteli? Aha, tím tedy máme vaši známku vyřešenou.“
„Ani Shakespeare by nenapsal takovou tragédii, jako jste vy, Nováku.“
„Co se divíš jako Prokop Diviš.“

„Čím dříve odpadneš, tím více času získáš na dohánění.“
„Vyřešení problému spočívá v tom, najít řešitele.“
Hardware - ta část počítače, do které se dá kopnout.
Vysvětlete pojem kružnice – je to přímka, která má dva konce v
jednom bodě.
Z hodiny němčiny: „Vyplývá z testu nějaké ponaučení?“
Žák, který dostal špatnou známku: „Nejezdi do Německa, nedomluvíš se.“
„Vůbec se nesnaž, stejně to neznáš!“
„Jaký byl vztah mezi Marií Terezií a Josefem II.?“
Odpověď: „Něco spolu určitě měli…“
„Nechápeš, přijď na doučování….“
„Dávej si pozor na závorky, mohou být velmi nebezpečné!“
„Máš to mezi 2 až 3, pojď k tabuli a zopakujeme si učivo za první
pololetí.“
Odpověď: „Tak já bych bral raději tu trojku.“
Pokud jste dočetli až sem s úsměvem na rtech, tak nebyla
snaha všech mých bývalých ani současných kolegů marná.
Hezký Den učitelů nejen mým kolegům a kolegyním, ale i rodičům, prarodičům a všem, kteří se stále něco nového učí.

Ano, na školu vzpomínáme všichni…na některé kantory
s láskou a s vděkem, na některé se smíchem…
A tak všem současným učitelům, kteří mají radost ze své
krásné a záslužné profese děkujeme a přejeme jim, aby na
ně žáci vzpomínali jen v dobrém.
A těm bývalým, na které vzpomínáme v dobrém, děkujeme, že nás učili s láskou….
Za obec Hodslavice, žáky současné i bývalé
Pavla Adamcová a Martin Repta.

USNESENÍ
ze 21. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 20.2.2014
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/21/2014 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva
obce.
2/21/2014 Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing. Marie Ježková
- předseda, Alena Hromádková, ing. Kamil Ondřejík – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Hub, ing. Milan Váhala,
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c) určuje provedením zápisu Lenku Burianovou.
3/21/2014 Kontrola usnesení 20. zasedání zastupitelstva
obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
4/21/2014 Usnesení rady obce č. 70 - 73 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 70 – 73.
5/21/2014 Plnění rozpočtu 1- 12/2013 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2013.
6/21/2014 Plán investičních akcí na rok 2014, dotační
zdroje ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2014 dle přílohy.
7/21/2014 Rozpočet na rok 2014 ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2014: příjmy 19 567 000 Kč, výdaje 16 852 000 Kč, financování - 2 715 000 Kč.
8/21/2014 Ekonomické vyhodnocení provozování vodovodu za rok 2013 ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –Straník za rok 2013.
9/21/2014 Žádost o rozšíření návrhu zadání ÚP ZO
a) zamítá zařazení žádosti manželů Býmových o rozšíření zastavitelné plochy na parc. č. 1541/1 v k.ú. Hodslavice do zpracování návrhu územního plánu Obce Hodslavice.
10/21/2014 Projednání ZADÁNÍ Územního plánu Hodslavice ZO
a) schvaluje 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, ZADÁNÍ Územního plánu Hodslavice (upravené po
projednání), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu.
b) bere na vědomí vyhodnocení projednávání návrhu ZADÁNÍ Územního plánu Hodslavice v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu.
11/21/2014 Metropolitní optická síť v Hodslavicích ZO
a) schvaluje výstavbu a provozování optické Sítě Elektronických Komunikací (SEK) v obci Hodslavice na náklady firmy 4M
Rožnov spol. s r.o. dle smlouvy.
12/21/2014 Převody majetku ZO
a) schvaluje na žádost paní Hany Křenkové ze dne 27.11.2013
nápravu průběhu hranic pozemků parc. č. 180/2 a 180/3 v k.ú.
Hodslavice dle GP č. 774-6/2014 zpracovaného ing. Marií
Ježkovou a pověřuje starostku obce podpisem souhlasného
prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků parc. č. 180/2
a 180/3 v k. ú. Hodslavice,
b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku
parc. č. 1795/1 v k. ú. Hodslavice o výměře cca 16 m2, přiléhající
k parc. č. 1119.
13/21/2014 Vesnice roku – zapojení do soutěže ZO
a) schvaluje zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova v roce 2014.
14/21/2014 Diskuze ZO
a) schvaluje termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2014 viz příloha,
b) schvaluje zapojit se do vzdělávání občanů v rámci operačního programu MŠTM ČR „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ formou partnerské smlouvy,
c) bere na vědomí zprávu a nakládání s odpady v roce 2013,
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d) bere na vědomí zprávu o chátrajícím objektu firmy Dileko
a pověřuje radu obce průzkumem nevyužitých a chátrajících
objektů v obci a jejich majetkoprávních vztahů.

USNESENÍ
ze 73. zasedání rady obce konaného
dne 11.2.2014 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) výzvu k odstranění nepovolené stavby p. Petra Prouska,
Hodslavice čp. 36 na obecním pozemku a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce zasláním výzvy s podmínkami
stanovenými stavebním technikem,
b) zpevnění břehu u vyústění kanalizace z Léchy do vodního
toku Zrzávka dle dohody se správcem toku Lesy ČR, st. p., Frýdek-Místek na žádost p. Hubrové, Hodslavice čp. 142, s realizací v jarních měsících,
c) výši příspěvků a darů spolkům a sdružením v obci dle přílohy č. 1 s podmínkou čerpání a vyúčtování nejpozději do 31.
10. 2014,
d) řešení problematiky podomního prodeje v obci formou
prevence – upozornění ve zpravodaji, vzdělávání občanů ve
spotřebitelské gramotnosti, zvyšování právního povědomí
formou besed a přednášek,
e) pronájem bytu 3+1 v Hodslavicích čp. 102 p. Kristýně Vychodilové, Hodslavice čp. 102, na dobu určitou 1 rok dle stanovených podmínek,
f ) smlouvu o poskytnutí daňového a účetního poradenství
s Ing. Jiřím Turoňem, Palackého 689/2, Havířov, daňovým poradcem,
g) finanční dar ve výši 5 000 Kč příspěvkové organizaci Domov DUHA Nový Jičín, Hřbitovní ul., kde je umístěno 5 seniorů
z Hodslavic,
h) zveřejnění konání 6. setkání handicapovaných děti a mládeže z Moravskoslezského a Olomouckého kraje dne 6.9.2014
ve zpravodaji č. 7-8/2014 na žádost předsedy Fondu PhDr.
Mgr. Vítězslava Černocha.
II. Rada obce z a m í t á
a) žádost p. Dominiky Bartoňové, Hodslavice čp. 543, o ukončení nájemní smlouvy k bytu v Hodslavicích čp. 102 dohodou
ke dni 11.2.2014. Nájem bude ukončen dle smlouvy dne 28.2.
2014,
b) žádost p. Alexandra Vizváry z Horní Suché a Tomáše Srby z
Nového Jičína o pronájem pozemku ve vlastnictví Obce Hodslavice – parkoviště u Kacabaje dne 13. a 14. 6. 2014 na hudební produkci elektronické hudby.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce – zajistit informace
ke zchátralé nemovitosti poblíž hospody na dolním konci od
likvidátora družstva Dileko (poslední vlastník nemovitosti).
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) informace k žádosti Petra Prouska, Hodslavice čp. 36, o
odprodej nebo pronájem části obecního pozemku p.č. 1795/1
o výměře cca 16 m2 , zamítá pronájem části pozemku a předkládá zastupitelstvu obce žádost o odprodej k posouzení
na vypsání nebo nevypsání záměru prodeje části pozemku,
b) průběžné plnění úkolů předcházejích rad obce,
c) nabídku firmy DARUMA spol. s r.o., Plzeň, na prezentaci
obce na infopanelech, pověřuje starostku zajistit propagastrana 3

ci obce formou informační brožury umístěné v infocentrech
v okolí obce,
d) program zasedání zastupitelstva obce 20. 2. 2014,
e) nabídku Akademie o. p. s. Brno v rámci operačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ s 0 % spoluúčastí
obce a předkládá zastupitelstvu obce k projednání možného
zapojení se.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Únor tak jako leden překvapil téměř jarním počasím. Pro
údržbu ideální čas na ořezy, kácení, pro milovníky zimy smůla. Zábavu si však mohli užít malí i velcí na plesovém parketu.
Na zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet a plán investičních akcí na letošní rok a zastupitelé schválili Návrh zadání
nového územního plánu obce, který najdete na webu obce.
Nově Vás mohou informovat o dění v obci také videoreportáže natočené studiem TV Mikroregiony. Najdete je na
webu obce pod nabídkou Videoreportáže - http://www.
hodslavice.cz/videoreportaze a starší záznamy shlédnete
pod položkou Archiv zpravodajství - http://www.tvmikroregiony.eu/archiv_hodslavice.htm
1.2. proběhl ve společenském domě hasičský ples – odkaz na
videozáznam z něj naleznete na webu,
3.2. proběhlo v Kopřivnici setkání zástupců neziskových organizací ke tvorbě strategie rozvoje regionu v rámci MAS Lašsko a 5.2. ke stejnému tématu zasedli v Novém Jičíně zástupci
obcí,
6.2. – proběhlo setkání pracovní skupiny péče o seniory a
k plánování sociálních služeb na MěÚ Nový Jičín za účasti starostky a referentky,
8.2. - proběhl ve společenském domě školní ples s pestrým
programem – odkaz na videozáznam z něj naleznete na webu,
10.2. – jednání se zástupci odborné firmy k řešení filtrace na
zdroji vody pro obecní vodovod,
11.2. – zasedala po 73. rada obce viz usnesení výše,
15.2. – se ve společenském domě pobavily děti na maškarním bále, více ve článku ve zpravodaji ,
17.2. – na obci jsme přivítali zástupce vedení sousední obce
Krhová starostku, p. Kristelovou a radního p. Čáně – jednání
k problematice odpadového hospodářství,
20.2. – zasedalo v hasičské zbrojnici zastupitelstvo obce na
20. schůzi viz usnesení výše,
22.2. - proběhl ve společenském domě ples SHM s pestrým
programem, k tanci hrála cimbálovka Trojačka,
26.2. – starostka se zúčastnila jednání Rady Místní akční skupiny Lašsko ve Štramberku, odpoledne proběhla v hasičské
zbrojnici beseda o sociálních službách, kterou pro občany připravily pracovnice soc. odboru MěÚ Nový Jičín.
27.2. – setkání Malých obcí v Prostějově, seminář pro starosty
k dotačním, právním a organizačním novinkám absolvovala
starostka, místostarosta navštívil obec Sedlnice k získání zkušeností z realizace komplexních pozemkových úprav, které se
v obci připravují.
28.2. – na MěÚ Nový Jičín proběhlo poslední jednání hodnotící komise veřejné zakázky na stavbu Cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice a komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka
firmy Alpine Bau s.r.o. Po uplynutí zákonné lhůty k námitkám
by mohla být podepsána smlouva s vítěznou firmou a výstavba zahájena už v jarních měsících.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

Technická správa hlásí

Plánované investice na rok 2014

Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

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

V měsíci únor 2014 byly pracovníky technické správy obce a
pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na
základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce prováděny následující práce: v prostoru hřiště za základní školou
bylo provedeno dodělání výkopu pro novou základovou zídku, na niž bude provedena instalace záchytných síti k ochraně
budovy bývalých školních dílen při hrách na hřišti. Zelené plochy kolem školního hřiště byly shrabány od listí a spadlých větví. V prostoru školní zahrady bylo provedeno skácení vzrostlých smrků pichlavých ohrožujících budovu školy.
Započato bylo s úklidem na některých místní komunikacích,
které byly pro zlepšení schůdnosti a sjízdnosti posypány drceným kamenivem, znovu byl proveden sběr odpadků v okolí
státní silnice a místních komunikací a v korytě vodního toku
Zrzávka na katastru obce. Prováděny byly výkopové práce při
opravách uzávěrů a hydrantů na vodovodním řádu. V objektech společenského domu, obecního domu a obecního úřadu
byly nainstalovány zásobníky na tekuté mýdlo a toaletní papír.

Kde jsme už získali dotaci:
- Vrty u Bařinky
- Cyklostezka
- Přechod u ZŠ
Kde čekáme na dotaci a pak budeme realizovat:
- ZŠ - odborné učebny
- Kompostéry pro občany
- Chodník na Mořkov
- Dětské hřiště za ZŠ
- Tvorba nového Územního plánu (realizovat začneme i bez
dotace)
- Regenerace zeleně na hřbitovech a v centru obce
Příprava projektu na realizaci:
- Filtrace vrtu HV4 ve Straníku
- Rekonstrukce návsi
- Výstavba bezbariérových bytů pro seniory za nákupním střediskem

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu

Informace z porady starostů

Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V sobotu 12.4.2014 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového 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, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Informace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

Svoz komunálního odpadu
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných nádobách nejpozději od 1. 4. 2014 byly umístěny pouze samolepky
na rok 2014 (žlutá barva) a všechny ostatní byly odstraněny !!!
Do 31.3.2014 platí růžová samolepka z roku 2013.

Upozornění pro občany
O b e c H o d s l a v i ce

K 31.3. je splatný poplatek za komunální odpad. Pokud
uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby zdržující
se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče –
LDN) nebo snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo místo
trvalého pobytu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi)
musíte nejpozději do konce března doručit na podatelnu
OÚ Žádost o snížení platby nebo Žádost o osvobození od
platby. Studenti musí k žádosti doložit potvrzení o studiu.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo
na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby poplatků. K žádostem doručeným po 31.3.2014 nelze vyhovět.
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M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka

Kotlíková dotace
2. ledna 2014 byla vyhlášena 4. Společná výzva MŽP a Moravskoslezského kraje týkající se programu na výměnu starých
kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle. V současné
době je vyčerpána zhruba třetina z celkové alokované částky
60 milionů korun. Podporovanými typy kotlů jsou plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy na tuhá paliva, biomasu,
tuhá paliva a biomasu, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu
pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
Seznam podporovaných kotlů je zveřejněn a spravován Státním fondem životního prostředí ČR na stránkách http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/.
Dotační program se zaměřuje především na obyvatele, kteří
provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, a směřuje
je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a
s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně
učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové
legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává
šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady.
Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do tří měsíců od
podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět
měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali
nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace.
Webový projekt „Čistý komín“
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe zahájila na konci
loňského roku webový projekt Čistý komín (www.cisty-komin.
cz). Projekt umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje
přidávat fotografie silně kouřících komínů na mapu a přimět
tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění.
Snímky komínů lze zobrazit na adrese www.cisty-komin.cz/
pridej-komin.html.
Současné pravomoci obcí při kontrole lokálních topenišť
jsou bohužel velmi omezené. Cílem aplikace je upozornit dostrana 4

mácnosti, které znečišťují kouřem své okolí, že jejich způsob
vytápění sousedy obtěžuje. Web zároveň nabízí znečišťovatelům možnosti, jak ožehavou situaci změnit.

Připravme se na jaro
O b e c H o d s l a v i ce

Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení
jarních zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají
hasiči často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných
domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného
vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu.
Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše
500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě,
že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství
je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním
fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku
požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení
takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se
ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích
mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a
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s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám
na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi
zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000 Kč.

Hodslavští chovatelé hodnotili
Pe t r, Pa v l í k , p ř e d s e d a ZO Č SC H H o d s l a v i ce

Vážení spoluobčané,
i my, chovatelé bychom Vás rádi pozdravili v roce 2014. Přejeme Vám všem
především zdraví, spokojenost a pohodu. Na únorové výroční schůzi jsme
hodnotili činnost za rok 2013, který byl
pro všechny chovatele také rokem volebním. Byl zvolen nový výbor základní
organizace Hodslavice. Předseda Pavlík
Petr, jednatel Bartoň Radoslav, členové Kudělka Radek, Turek
Pavel, Frydrych Jaromír, Kramoliš Rostislav, Oleják Tomáš, zástupcem našich chovatelů v okresní organizaci Nový Jičín je
přítel Sekera Viliam. Naše členská základna má po přistoupení
dvou nových členů v roce 2013, slečny Davidové Anety (Hodslavice 404) a Hasalíka Petra (Hostašovice 205), 19 chovatelů.
Z toho jsou dva mladí chovatelé.
Nový chovatelský rok začíná pro nás již počátkem zimy, kdy
vybíráme ta nejlepší zvířata do svých chovů. Nejnáročnější je
odchovat zdravá a kvalitní zvířata, aby odpovídala standardům daného plemene, následně potom vybíráme ta nejlepší
pro prezentaci na výstavách. Ne vždy se ale daří tak, jak bychom si přáli. Tato chovatelská záliba je velice náročná, proto
se musí dělat odpovědně a s nadšením. Nesmí se nic podcenit z chovatelského hlediska, zdravotního stavu zvířat – to by
mohlo mít za následek i ztrátu celého chovatelského roku.

V jarních měsících začala pro nás příprava na místní výstavu,
která se konala 8. - 9. června 2013. Pro uskutečnění výstavy je
nutné zajistit různá povolení, smlouvy s posuzovateli a organizačně připravit chod celé výstavy. Na naší výstavě bylo k vidění
více než 350 kvalitních zvířat, z toho 185 králíků, 80 holubů a
90 kusů drůbeže. O tom, že se naše výstava líbí, svědčí nejenom velká návštěva, ale i hodně cizích vystavovatelů. Z našich
chovatelů získali čestné ceny: Sekera Viliam za kolekci německý obrovitý strakáč havanovitý (Nosh), Turek Pavel za kolekci
novozélandský bílý (Nb), Bartoň Richard mladý chovatel za
samce kastorex (Ca) a Pavlík Petr za kolekci kuní velký hnědý
(Kuvh) a kalifornský černý (Kal). Ostatní ceny u králíků, holubů i drůbeže obdrželi cizí chovatelé. Hodslavští chovatelé byli
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v loňském roce velice aktivní a úspěšní. Vystavovali na výstavách v Bílovci, Holicích, Kelči, Zašové, Malhoticích, Jistebníku
n.O, Příboře a v Loučce. Okresní výstavu ve Studénce obeslali
Kudělka Radek a Sekera Viliam. Přátelé Kudělka Radek a Pavlík Petr uspěli také na celostátní výstavě mláďat v Lysé n. Labem, čestnou cenu získal Pavlík Petr a velmi dobré hodnocení
zvířat měl i Kudělka Radek. Další poháry přivezli Pavlík Petr
ze speciálky v Nezvěsticích a přítel Sekera Viliam z Moravskoslezské výstavy v Přerově. Celkem jsme na různých výstavách
v loňském roce vystavili 241 králíků a přivezli 24 čestných cen.
Nejvíce ocenění získali: Sekera Viliam 8 na německé obrovité
strakáče, Pavlík Petr 9 na kuní velké hnědé a kalifornské, Kudělka Radek 5 na castorexe, Turek Pavel 1 na novozélandské
červené a Bartoň Richard 1 na castorexe. Za naši aktivní výstavní činnost v roce 2013 máme velikou šanci vyhrát v soutěži o nejlepší ZO v okrese Nový Jičín. Z výčtu naší činnosti je
vidět, že se nám dařilo. Na druhé straně je třeba říci, že se nám
nedaří přilákat více nových, hlavně mladých zájemců o chovatelství. V současné době máme dva mladé chovatele: Bartoně
Richarda a Frydrycha Tomáše. Jsou to snaživí kluci, a jestli jim
zájem o chovatelství vydrží, budou z nich v budoucnu dobří
chovatelé, je nám ale líto, že nemají více následovníků. I naše
členská základna stárne a stala by se nenapravitelná škoda,
kdyby do budoucna nebyli pokračovatelé této krásné záliby.
Na členských schůzích v roce 2013 jsme se průběžně informovali o aktuálním dění nejenom v ČSCH, ale také v naší obci. Na
podzim se někteří naši členové zúčastnili výsadby ovocných
stromků u Hostašovic a v zimních měsících také vyráběli nové
voliéry pro drůbež.

Maškarní ples
Mgr. Petra Musilová

Maškarní ples
V sobotu 15.2.2014 se ve společenském domě konal maškarní ples. Děti se na něj velice těšily a připravily si krásné masky.
V sále jsme mohli potkat princezny, víly, Rákosníčka, berušky,
dýně, kašpárka, piráty a další zajímavé masky. Program byl
opravdu bohatý. Nejprve se se svým vystoupením představily děti z kroužku zumby pod vedením Bc. Venduly Ostřanské.
Poté už děti čekal program pana Čapčucha. Ten si pro děti
připravil pásmo písniček, které prokládal vyprávěním. Děti si
vyzkoušely, jaké to je zpívat do mikrofonu. Po krátké přestávce
přidal pár písniček i pro rodiče. Nakonec přišla tolik očekávaná
tombola. Každý si tak z maškarního plesu odnesl malý dáreček. Na závěr přišla diskotéka. Všechny děti se s radostí pustily
do tance. Doufám, že se dětem i rodičům maškarní ples líbil a
budeme se těšit zase za rok!

Zprávičky ze školy…
Mgr. Renata Pernická

Co nás čeká v letošním roce?
Prioritou je pro nás Místní výstava v Hodslavicích 28. - 29.
6. 2014. Tímto zveme také všechny zájemce. Přijďte se podívat
na krásu a ušlechtilost zvířat v naších chovech. I když je to pro
nás finančně náročné, chceme kromě místních výstav v okolí
také vystavovat a uspět na Moravskoslezské výstavě v Přerově,
celostátní výstavě v Nových Zámcích u Litovle a na speciálních
výstavách v Kolíně, v Holicích a Nezvěsticích. Chovatelství je
krásný koníček, který je možné dělat v každém věku. Proto
oslovujeme všechny zájemce o chovatelství, aby přišli mezi
nás. V jejich chovatelských začátcích jim samozřejmě rádi pomůžeme.
Závěrem chci jménem všech hodslavských chovatelů poděkovat OÚ v Hodslavicích za podporu naší chovatelské činnosti.
Děkujeme těm, kteří nám pomáhají v průběhu výstavy, bez jejich pomoci bychom tuto náročnou akci nezvládli. Děkujeme
také všem návštěvníkům, kteří pravidelně navštěvují naše chovatelské přehlídky a také těm, kteří navštíví letošní výstavu.
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Recitační soutěž na naší škole
Den 6. 2. 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže, na 2.
stupni zvítězila Vendula Horáková z 6. třídy, na 1. stupni v první kategorii zvítězil Vojtěch Martínek z 3. třídy a v druhé kategorii zvítězil Šimon Kudělka z 5. řídy.
Jízda se psím spřežením - Mgr. Petra Pavlíková
V pondělí 10. 2.2014 měli žáci školní družiny možnost zúčastnit se přednášky o severských psech. Dozvěděli se spoustu zajímavostí: např. jak se ke psům správně chovat. Milým
zpestřením programu bylo skotačení se štěňaty. Spřežení děti
povozilo, také si mohli vyzkoušet, jaké je to být na chvíli musherem, tedy vůdcem psího spřežení.
Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích - Mgr. Alena Palacká
Týden, od neděle 9. února do pátku 14. února, strávili šesťáci
a sedmáci na lyžařském kurzu ve Velkých Karlovicích. Přestože letošní zima není lyžování příliš nakloněna, kromě úterka,
kdy celý den pršelo, se lyžovalo každý den. Více než polovina
dětí stála na lyžích poprvé, ale během kurzu udělali všichni pokroky. Ve čtvrtek změřili své síly ve slalomu. Ve dvoukolovém
závodu se na 3. místě umístil Lukáš Czyž, na 2. místě Jakub Mikulák a zvítězil Filip Hub. V kategorii dívek se na 3. místě umísstrana 6

tila Aneta Indráková, na 2. místě Andrea Bartončíková a první
příčku obsadila Valérie Horáková. Instruktory může těšit to, že
všichni závodníci projeli všemi brankami a úspěšně dojeli do
cíle. Celkově se lyžařský kurz vydařil.
Konverzace v anglickém jazyce - Mgr. Renata Pernická
13. 2. 2014 se ve Fokusu v Novém Jičíně uskutečnilo okresní
kolo soutěže Konverzace v anglickém jazyce, ve kterém nás
tento rok reprezentovala jen Vendula Horáková ze 6. třídy. Za
přípravu na tuto soutěž, boj mezi samými ,,sedmáky´´ a reprezentaci školy ji poděkování rozhodně patří.
Projektový den - Recyklohraní - Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 20. února proběhl na naší škole projektový den s názvem Recyklohraní. Děti z 1. až 3. třídy si formou her a různého
„tvoření“ uvědomovaly důležitost třídění odpadu. Naučily se
rozlišovat sběrné kontejnery a z různých odpadů vyráběly prostorové objekty dle své fantazie. Děti z ostatních tříd se vydaly
do Hodslavic rozdávat tašky na třídění odpadu a sbírat drobný
elektroodpad. Třídit odpad má smysl a pevně věřím, že v této
smysluplné činnosti budeme všichni pokračovat.
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….pokud doma máte vyřazený elektrospotřebič, můžete ho
donést do školy ☺

Den v Olympijském parku Letná - Mgr. Gabriela Kmentová
Ve čtvrtek 20. 2. se naše škola vydala na celodenní výlet za
sportem do stověžaté Prahy. V soutěži Moje olympiáda jsme
vyhráli krásné 5. místo v kraji a odměnou nám byl celý den
strávený v Olympijském parku Letná.
Den pro 40 žáků naší školy a 4 učitele začal velmi brzy. Již o
půl čtvrté ráno jsme nasedli do autobusu a rozjeli se plni očekávání do hlavního města. Na místo jsme dorazili v osm hodin,
kde se nás po chvilce čekání ujal mladý muž – Vojta, který byl
celý den naším průvodcem. Dostali jsme snídaňový balíček a
po snídani jsme vyrazili za prvním sportem – curlingem. Děti
si vyzkoušely tento v televizi jednoduše vypadající sport na
vlastní kůži a zjistily, že až tak jednoduché to není. Dalším místem, na kterém si děti vyzkoušely své umění bruslit, bylo sportoviště s názvem Ledový ráj. Dětí se ujali zkušení instruktoři a
na ledové ploše s kluzišti a ledovými chodníčky nás učili základy bruslení a krasobruslení. Troufám si tvrdit, že bruslení bylo
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pro většinu z nás největším sportovním zážitkem. Po obědě
nás čekal ještě jeden sport – biatlon. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se přesunuli k hlavní tribuně, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Moje olympiáda. Moderátoři si
postupně na pódium volali zástupce jednotlivých základních
škol, kde jim poblahopřáli a předali diplom. Všichni jsme také
na velké obrazovce zhlédli videa škol. Tímto byl hlavní program ukončen.
Před odjezdem domů jsme si stihli nakoupit suvenýry pro rodiče a kamarády nebo jen tak na památku, vystáli si frontu na
trdelník☺a vydali se k autobusu, který nás chvilku po osmé
hodině večerní v pořádku dovezl k naší škole.
A co říci na závěr? Ačkoli sněhové podmínky nebyly ideální a
sníh na některých místech nahradilo bláto a kaluže vody, my
si výlet užili. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás v soutěži
podpořili, poslali nám hlasy, a my tak mohli strávit krásný sportovní den!
Turnaj v miniházené v Novém Jičíně - Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 24. února jsme se my, žáci 5. třídy, zúčastnili druhého
kola turnaje v miniházené. V prvním kole, které se konalo na
podzim, jsme se se základy miniházené teprve seznámili a turnaje jsme se jeli jen „zúčastnit“. Hra se nám velmi zalíbila a dali
jsme si za cíl, že v druhém kole budeme úspěšnější, že bychom
se mohli umístit na pomyslné „bedně“…a povedlo se!!! Opět
jsme nasadili dvě družstva – HODSLAVICE 2 a HODSLAVJÁCI a právě druhému uvedenému družstvu se povedlo vybojovat
krásné 3. místo! ☺ Gratulujeme.
Rádio Školík opět vysílalo….
25. 2. 2014 vysílalo Rádio Školík v režii 5. třídy pod vedením p.
uč. Bc. Kateřiny Hubeňákové.
Turnaj ve vybíjené
27. 2. 2014 byli vybráni žáci ze 4. a 5. třídy na turnaji ve vybíjené v Novém Jičíně.
Projekt Škola volá - Mgr. Eva Hegarová
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 začal projekt pro předškolní děti s názvem Škola volá. Předškolní děti se setkají celkem 4x, každé setkání je zaměřeno na rozvoj určitých schopností a dovedností,
které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte a pro jeho
úspěšný vstup do školy.						
		

Z historie a života hodslavské
Tělocvičné jednoty SOKOL
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

16. února 1862 byl založen v Praze „SOKOL“, jehož zakladateli byli dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokolská myšlenka
doletěla na Valašsko necelé dva roky po vzniku Pražské tělocvičné jednoty a v roce 1894 byla založena Tělocvičná jednota
Sokol v Hodslavicích.
Prvním starostou byl zvolen bratr Josef Palacký, náčelníkem
bratr Ondřej Turek. Cvičilo se v domě čp. 81, dnešní prodejna
Koláčů z Cyrilova pekařství.
Do mladé jednoty se hlásilo mnoho členů a z jejich píle a
nadšení se uskutečnilo první veřejné cvičení už v následujícím
roce 1895 na zahradě bratra Josefa Hromádky, vedle dnešní
hasičské zbrojnice.
Nesmírným úsilím a obětavostí všech členů byla už v roce
1896 postavena sokolovna (dnešní Falcon), kde se cvičilo až
do roku 1939. Od roku 1940 cvičily všechny složky v tělocvičně
Pamětní školy Františka Palackého.
Kromě tělocvičné činnosti vyvíjela jednota Sokol velkou činHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

nost na poli kulturním. Už v roce 1897 zahájil svou činnost sokolský divadelní kroužek hrou „Praha je Praha“. Hrálo se v restauraci Na Fojtství za velkého zájmu obecenstva z Hodslavic
a okolí. Divadelní kroužek nacvičil a sehrál každoročně čtyři až
šest her.
Ze zažloutlých papírů zápisů z výborových schůzí Sokola jen
stěží si dnes dovedeme představit nesmítnou obětavost a práci tehdejších členů, jejich starosti a radosti z vykonané práce
konané nezištně v duchu Tyršova hesla „Ni zisk – ni slávu!“.
9. října 1892 se v Místku konala ustavující schůze nové župy
a v ní byl přijat návrh, aby Východní sokolská župa moravská
nesla název „Župa Františka Palackého“, a to pro jeho zásluhy
o věc českou, vysvětlení a obhájení českých dějin a pro jeho
význam jako rodáka z Hodslavic, které leží v oblasti župy.

O činnosti a trvání jednoty Sokol v Hodslavicích dala by se
jistě napsat celá kniha, v dalším chceme připomenout jen některá významná data a události, též jako příspěvek do obecní
kroniky:
rok 1907 – počaly cvičit v Hodslavicích ženy
rok 1908 – k sokolovně bylo přistaveno jeviště se šatnou
rok 1911 – organizace Sokol má v Čechách a na Moravě přes
tisíc jednot a více jak sto tisíc členů
rok 1914 - první světová válka, činnost ustává, v roce 1916 je
na vojně přes padesát bratrů
- Česká obec sokolská byla rozpuštěna – necvičí se
rok 1917 – zahajuje činnost sokolský tamburářský kroužek
rok 1918 – vznik československého státu – tělocvičná a kulturní činnost opět zahájena
- jednota má koncem roku 1918 132 členů
rok 1919 – vlast volá o pomoc, Sokolové pomáhají při hájení
Slovenska proti Maďarům
pokračování na straně 10
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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
Žádost je možné si vyzvednout v MŠ Hodslavice, na webových stránkách MŠ či
ZŠ nebo požádat e-mailem (reditel@zshodslavice.cz,
petra.musilova@zshodslavice.cz), řádně vyplněnou doručit do MŠ Hodslavice
29. dubna 2014.
Přijímací řízení proběhne

29. dubna 2014
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 20. 2. 2014

Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
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- na náměstí v Hodslavicích zasazena Lípa svobody
rok 1920 – VII. sokolský slet v Praze. Jednoty, které se účastnily,
si musely samy opatřit k vaření a stravování potraviny a kuchaře. Sletu se zúčastnilo z jednoty 21 členů
- župa Valašská byla rozdělena na devět okrsků, Hodslavice byly sedmý okrsek
- připravuje se návštěva prezidenta T. G. Masaryka
rok 1921 – byla sehrána opera Viléma Blodka „V studni“, na veřejném cvičení v Hodslavicích cvičilo: 52 mužů, 32
žen, 34 dorostu, 31 žáků a 24 žačky
rok 1922 – od paní Havlíčkové zakoupeno dnešní sokolské cvičiště za 7 500 Kč, v Sokolovně bylo uspořádáno první
kinematografické představení soukromou společností, vstupné 1,- Kč za sedadlo
rok 1923 – cvičební činnost členů trvá do dvaceti šesti let věku
- v Sokolovně se zřizuje čítárna a je založen lyžařský
odbor
rok 1925 – byla dohodnuta přestavba sokolovny
rok 1926 – Župa Valašská dává podnět ke stavbě Palackého pamětní školy v Hodslavicích
- usneseno zřízení kina v sokolovně, musí se postavit
strojovna k výrobě elektrického proudu
- VIII. všesokolského sletu se zúčastnilo z jednoty 35
členů
- k promítání filmů se kupuje promítací přístroj a
k doprovodu němých filmů gramofon
rok 1927 – na popud bratra Křižana z Valašského Meziříčí byl
utvořen výbor pro výstavbu Palackého pamětní školy
- ustanoven odbor turistiky a sportovní: lyžařských
závodů na Radhošti se zúčastnilo šest bratrů
- ustanoven sokolský pěvecký kroužek mužský
rok 1930 – ustanoven ženský sokolský pěvecký kroužek
rok 1931 – nacvičila se opereta „Tulák“
rok 1934 – byl pořádán „Večer hudby a zpěvu“ – účinkovaly sokolské pěvecké sbory a tamburářský sokolský spolek
rok 1935 – děti sehrály divadelní hru „Pohádky zimního večera“, kterou nacvičila učitelka sestra Božena Fořtová
rok 1936 – do kina byla zakoupena zvuková promítací aparatura
rok 1939 – z důvodu politické situace byla odložena divadelní
hra Karla Čapka R.U.R.
- koncem dubna má jednota 220 členů
- německá okupace
- úřadům bylo oznámeno, že Sokol Hodslavice bude
i nadále pokračovat v činnosti
- poslední veřejné cvičení Sokola v červenci 1939 za
velké účasti občanů, bylo prodáno 545 vstupenek
- krátce na to byl vydán zákaz konání veřejných cvičení, průvodů a proslovů
rok 1940 – všechny složky Sokola cvičí v tělocvičně Palackého
pamětní školy
- zákaz konání veřejných cvičení, sletů a zábavných
programů
- byla sehrána divadelní hra Ladislava Stroupežnického „Naši furianti“
- na plakátech musí býti české a německé nápisy
- zákaz všech zábav a nošení sokolských stejnokrojů
a odznaků
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2014

rok 1941 – dne 4. dubna 1941 konala se v Hodslavicích poslední schůze výboru Sokola
- 15. dubna 1941 byla nacistickými okupanty činnost
Sokola zakázána
- účetní knihy a seznam nemovitostí byly zabaveny a
uloženy na četnické stanici
- zápisy z výborových schůzí od založení v roce 1894
byly uschovány a dodnes jsou svědectvím o činnosti
hodslavských Sokolů
Za protektorátu ustal sice navenek sokolský život, ale v srdci
jsme Sokoli zůstali, nářaďové družstvo cvičilo dál tajně každou
neděli v tělocvičně školy.
Němci věděli, jak nebezpečný je Sokol pro jejich pangermánskou ideologii k ovládnutí světa a zotročení národů, nastala
doba s o k o l s k é h o t e m n a .

Zákazem společenského života nejvíce trpěla mládež, ale
přes veškeré zastrašování a výhrůžky shromažďovali se mladí
lidé „na černo“ v hospodářských místnostech na gruntě u Hromádků č. 65 při tanci a zábavě, bylo to však jen pro zvané, kteří
nic neprozradili.
V těchto těžkých a smutných dobách dne 5.3.1944 vznikl klub
mladých „Nebeč“, kteří sdružovali českou vlasteneckou mládež na vesnici a udržovali tradiční zvyky, varovali mládež před
vstupem do Kuratoria, a tím byli trnem v oku tehdejším mocipánům a přisluhovačům.
Po osvobození už 26. května 1945 byla v Hodslavicích opět
zahájena sokolská činnost ve svobodné republice s velkým
nadšením – bohužel tenkrát jsme ještě netušili, že ne nadlouho!
4. června 1945 konala se valná hromada, na níž byl zvolen
nový výbor Sokola. 11.9.1945 filmem „Počestné paní pardubické“ zahájilo činnost „Kino Sokol Hodslavice“. Následuje nařízení o sjednocení tělesné výchovy a následující zdlouhavá a
bezvýsledná jednání.
rok 1946 – prohlášení České obce sokolské, že od 1.1.1946 Sokol plně rozvíjí svou činnost s a m o s t a t n ě
- v jednotě zahajuje činnost odbor odbíjené
- 18.8.1946 na stadionu v Novém Jičíně zatancovali
hodslavští Sokoli v sedmi kolonách (56 účinkujících)
s velkým úspěchem Českou besedu od Fr. Hellera
– sehrána divadelní hra Karla Čapka „Loupežník“
rok 1947 – v rámci oslav 50 let trvání divadelního odboru sehrána dvě divadla
- k účasti na XI. sletu se přihlásilo: 90 mužů, 65 žen, 44
dorostu a 20 žactva
-při sokolském sletu na školním hřišti byla zacvičena
sletová prostná za velké účasti cvičících i veřejnosti
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rok 1948 – založen tenisový odbor Sokola
- do nadšeně se rozvíjející práce sokolské začíná
zasahovat komunistický režim: 12.4.1948 z nařízení
akčního výboru musel být ustaven akční výbor Sokola z členů výboru, doplněný o nové členy z roku
1947, ale členy KSČ!
- přes tyto násilné zásahy, jednota Sokol se nadšeně
připravuje na blížící se XI. všesokolský slet v Praze.

Sokolská činnost vyvrcholila a svým způsobem však i skončila na XI. sletu. Účast na vystoupeních o sletu předčila všechny
dřívější. Důsledky však byly pro mnohé velmi nepříjemné a u
některých i kruté a tragické. Byli postaveni před vyšetřující komise a řada členů byla obviněna z provolávání protikomunistických hesel.

Četnická stanice v Hodslavicích zakázala konání pietního večera v Sokolovně za zesnulého prezidenta dr. Edvarda Beneše
a jsou vážné obavy o další vývoj jednoty, která měla koncem
roku 1948 400 členů!
Krátce po sletu, koncem listopadu 1948, byl celý výbor Sokola předvolán na místní národní výbor na schůzi akčního
výboru a jeho předsedou Miroslavem Rýdelem byl výbor Sokola rozpuštěn a další činnost Sokola v Hodslavicích byla jako
n e ž á d o u c í zastavena!
Členové Sokola hodslavského se jen těžko smiřují s touto
násilnou nečinností, proto v roce 1953 přistupuje většina mladých členů za členy Základní organizace Svazu požární ochrany, přidávají se rovněž i členové klubu Nebeč, k požárníkům
přešel též sokolský divadelní kroužek, který pod hlavičkou
požárníků sehrál celou řadu divadelních her. Mladí se zapojili
do požárního výcviku a o jejich umění a rychlosti při zásahu
svědčí množství pohárů a diplomů v okresních i krajských soutěžích, v roce 1959 vybojovali hodslavští požárníci druhé místo v celostátní soutěži požárních družstev v Bratislavě a v roce
1966 dokonce zlatou medaili na mezinárodních závodech požárních družstev v Jugoslávii.
Po osvobození od komunistické totality byla od 1.7.1991
opět obnovena činnost Tělocvičné jednoty Sokol v Hodslavicích, ale za mnohem těžších podmínek. Začínáme s naší mladou generací, poněvadž ti praví Sokolové mezitím zestárli,
nebo odešli na věčnost. Věříme však, že Tyršova sokolská myšlenka stále platí a trvá, neboť ji tolik potřebujeme k tělesnému
i duchovnímu ozdravění našeho národa.
(Z knihy Čtení o Hodslavicích – pokračování příště)
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
pro pracoviště
Památník Františka Palackého v Hodslavicích:

Průvodce
Požadavky: VŠ, případně SŠ vzdělání ukončené maturitou,
časová flexibilita - práce o víkendech a svátcích, zodpovědnost, dobrý zdravotní stav, občanská a morální bezúhonnost,
bydliště v blízkosti Památníku výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci v oblasti muzejnictví, vstřícný
přístup, možnost seberealizace, platové zařazení dle platných mzdových předpisů. Pracovní smlouva na dobu určitou – do 31.10.2014.
Předpokládaný nástup: 1. duben 2014.
Písemnou žádost se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání je nutné doručit nejpozději do 17. března 2014 na adresu:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12
741 11 Nový Jičín
nebo na e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
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mob. 605925932
MLČOCH L.
Hřbitovní 74a , Nový Jičín,
Tel. 556709032
www.tranas.wz.cz
E-mail :kamenictvi@post.cz

- na zhotovení pomníku,
rámů a krycích desek se
nyní poskytne

JARNÍ SLEVA
20%
vypracujeme Vám zdarma
nezávaznou nabídku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v březnu 2014:
50 let Marie Býmová • Božena Merendová
55 let Miloslav Býma
60 let Dušan Krutílek • Alena Býmová
70 let Josef Neradil
75 let Zdenka Kudělková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V únoru jsme se rozloučili s Annou Tomanovou.

autorka: Michaela Kovářová, 9.třída,
reprodukce Picasso

ZŠ a MŠ ve fotografiích

Maškarní ples MŠ

Maškarní ples MŠ

Den v Olympijském parku Letná

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích
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