
Hodslavský ZPRAVODAJ
Listopad 2015

Krásný dárek k 1.  narozeninám cyklostezky KOLEJE
M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  o b ce

První narozeniny cyklostezky KOLEJE doprovázelo sice skoro 
zimní počastí, skalní cyklisté však k narozeninové cyklojízdě 
26.9.2015 dorazili a odměněni byli dortem a výhrami v cíli.

Děkujeme jim za účast !
Nečekaným a úžasným dárkem k narozeninám však bylo zís-

kání evropského ocenění pro nejlepší greenways v belgickém 
Namur. Evropská asociace zelených stezek - Greenways zastou-
pená v ČR Nadací Partnerství ve spolupráci s hostitelským bel-

gickým regionem Valonsko ocenila 16. října 2015 v belgickém 
Namur vítěze již 7. ročníku cen pro nejlepší Evropské zelené stez-
ky – Greenways 2015. Ocenění v kategorii Excellence awards - 
tedy za kvalitní řešení si odvezla naše drážní stezka KOLEJE !!! 
Do letošního 7. ročníku soutěže bylo přihlášeno jedenadvacet 
projektů z devíti zemí a spolu se  stezkou KOLEJE byly oceněny 
i drážní stezky Severní dráha z německého Wuppertalu a špa-
nělská Vias Verdes Plazaola. Za ČR byly letos nominovány dva 
projekty, kromě drážní stezky Koleje i česko-rakouská drážní 
stezka ze Slavonic do rakouského Dobersberg. 

Z tuzemských cyklistických staveb byl v minulosti oceněn 
systém městských zelených stezek v Plzni. Cyklostezka KOLEJE 

je ale první drážní stezkou v České republice, která získala tuto 
cenu.

Ocenění v Belgii převzali zástupci Svazku obcí Cyk-
lostezka Nový Jičín - Hostašovice a města Nový Jičín. 
Cyklostezku vybudovalo v roce 2014 společně pět obcí sdru-
žených do svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. Trasa 
je dlouhá téměř 10 kilometrů, má asfaltový povrch a ve dvou  
rozšířených úsecích v naší obci ji kromě cyklistů a in-line brus-
lařů mohou využívat i chodci. Celkové náklady na její realizaci 
dosáhly 28 milionů Kč. Projekt byl podpořen z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. 

Po roce provozu je více než jasné, že vložené investice a úsilí 
svazku obcí nebylo marné. KOLEJE jsou vytížené po celý rok a 
za krásného počasí i přetížené, ale i přesto je na nich minimum 
kolizí. Za ohleduplnost vůči druhým, přizpůsobení jízdy po-
větrnostním a přírodním podmínkám a opatrnost při užívání 
stezky děkujeme Vám, cyklistům, inlajnistům, koloběžkařům, 
běžkařům.
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USNESENÍ z 21. zasedání rady obce 
konaného dne 13.10.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

V  letošním roce jsme stezku doplnili tzv. „cyklohraničníky“. 
Tyto vizuální hranice oddělují jednotlivé katastry obcí, kterými 
cyklostezka prochází. Cyklistům by měly, spolu s již vyznače-
nými kilometrovníky, usnadnit orientaci na trase.

Obec Hodslavice, tak jako ostatní obce svazku, provádí pravi-
delnou údržbu svého úseku stezky a prosí uživatele o nahláše-
ní případných překážek a poškození na cyklostezce na obecní 
úřad. 

Věříme, že společnou snahou bude stezka KOLEJE dlouho 
sloužit všem fanouškům zdravého pohybu na kolech i koleč-
kách a přejeme jim mnoho najetých kilometrů bez nehod…

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

I. Rada obce schvaluje
a) nájemní smlouvu na byt č. 3 v domě čp. 213 s p. Petrem 

Huškem na dobu určitou na 1 (jeden) rok za obvyklé nájemné,
b) účelovou neinvestiční dotaci a uzavření smlouvy o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice ve výši 5 700 Kč,

c) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8016546, 
Hodslavice, Bílková, p.č. 1237/2, NNK mezi Obcí Hodslavice a 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly,

d) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010365, 
Hodslavice, p.č. 268, Petrovič, NNK mezi Obcí Hodslavice a ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín IV – Podmokly,

e) umístění sídla spolku Český svaz včelařů, základní organi-
zace Hodslavice na adrese Hodslavice č. p. 211 (budova sídla 
Obce/Obecního úřadu Hodslavice), 

f ) spisový a skartační řád Obecního úřadu Hodslavice.
II. Rada obce bere na vědomí
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) žádost manželů Lenky a Michala Pavelkových, Hodslavice 

čp. 515 o projednání užívání pozemků mezi Obcí Hodslavice 
a žadateli a pověřuje starostku obce jednáním se žadateli a 
předložením návrhu řešení na dalším jednání rady obce,

c) udělení ředitelského volna dne 16.11.2015 na Základní 
škole v Hodslavicích z provozních důvodů

d) prošetřování nahlášené nepovolené stavby na parc. č. 
1520/16 v  k.ú. Hodslavice Oddělením stavebního řádu MěÚ 
Nový Jičín, 

e) žádost paní Evy Fencikové, Nový Jičín, Brožíkova 13 o opra-
vu místní komunikace a  vybudování opěrné zdi na parc. č. 
645/1 a 644/1 v k.ú. Hodslavice,

f ) náklady na dopravní obslužnost pro obec Hodslavice na 
rok 2016 ve výši 75 108 Kč.

USNESENÍ z 22. zasedání rady obce 
konaného dne 27.10.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

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

I. Rada obce schvaluje
a) dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2015 s  firmou 

AOSTAV s.r.o. Valašské Meziříčí.

II. Rada obce bere na vědomí
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Os-

trava ke kotlíkovým dotacím,
c) zapojení ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice do projektu 

tvorby místního akčního plánu vzdělávání (MAP).
Další jednání rady č. 23: čtvrtek 12. 11. 2015 v 15.30 hodin.

Vážení spoluobčané,
   s nadcházejícím zimním obdobím a s tím spojenou údrž-

bou komunikací vyvstává do popředí problém s parkováním 
vozidel na obecních komunikacích. Jelikož většina těchto ko-
munikací není stavebně technicky řešena k parkování vozidel, 
žádáme vás, abyste svá vozidla na nich neparkovali. Vzhledem 
k  tomu, že při stáním vozidel nezbývají na komunikaci dva 
jízdní pruhy o šířce 3 m, dopouští se tak vlastník zaparkované-
ho vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000 Sb. § 25 odst. 3. 
Žádáme vás o přeparkování vozidel k vašim domům, do dvorů, 
průjezdů a na jiná vhodná místa tak, aby zimní údržba komu-
nikací byla lépe proveditelná, a nedošlo k případnému poško-
zení zaparkovaného vozidla. Umožníte tak i lepší dostupnost 
pro odvoz odpadu a případně průjezd sanitních vozů, zásobo-
vání, hasičů apod. Prakticky při každém vývozu komunálních 
odpadů řešíme případy, že některým občanům nebyly vyve-
zeny sběrné nádoby z důvodu toho, že svozová firma do dané 
lokality nemohla zajet, kvůli odstavenému vozidlu jenž bránilo 
průjezdu.

 Taktéž znovu vyzýváme občany- vlastníky parcel na nichž se 
nacházejí ovocné a okrasné dřeviny, které svými větvemi zasa-
hují  do obecních komunikací, aby provedli ořez těchto větví. 
V zimním období  vlivem váhy sněhu tyto větve brání využívá-
ní komunikací při průchodu občanů, znesnadňují a mnohde 
znemožňuji provádění zimní údržby komunikací prostředky 
obce. V  případě zájmu nabízíme provedení ořezových prací 
pracovníky obce. 

Děkujeme za zjednání nápravy tohoto stavu.  

Řešení stání motorových vozidel
na místních komunikacích

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

Vážení občané,
uplynul již rok a půl od zveřejnění informace o záměru na-

pojit systém Obecního Kabelového Rozvodu Hostašovice op-
tickým kabelem k Metropolitní Optické Sítí MIS Mořkov. Pro-
tože optický propojovací kabel bude procházet středem obce 
Hodslavice, byl rovněž zpracován projekt k vybudování Met-
ropolitní Optické Sítě MIS Hodslavice (za stejných podmínek 
jako MIS Mořkov). Tento záměr a projekt byl schválen zastupi-
telstvem i radou obce Hodslavice. Během uplynulé doby byly 
vyřízeny písemnosti a povolení potřebné pro spuštění tohoto 
projektu, který vzniká za významné podpory obce Hodslavice. 
Optická síť obce Hodslavice je budována v intencích vládního 
úkolu Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální 
Česko – přístup každého občana k bezpečnému vysokorych-
lostnímu internetu 30 – 100Mbps. Prioritou je rozvoj informač-
ní společnosti, mediální a digitální gramotnost a zefektivnění 
přístupu k stabilní a bezpečné síťové infrastruktuře, která do 
budoucna umožní neomezený přístup a variabilitu v užití sou-
časných ale i budoucích služeb IP. Optické vlákno tak v  obci 

4 M  R o ž n o v,  o b e c n í  ú řa d

Budování optické sítě  
v Hodslavicích
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R o s ť a  K ra m o l i š  a  Pe t r  M o k r o š

Pozvání na prezentaci

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 10.prosince 2015 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.

umožní bezpečnou poslední míli k uživateli až do rodinného 
domu. Dalším využitím Optické sítě obce Hodslavice je na-
plnění potřeb zajistit větší bezpečnost provozu na obecních 
komunikacích a pořádku na obecních pozemcích zřízením ka-
merového systému. 

Je obecním zájmem vytvořit a šířit ke všem občanům Obecní 
Infokanál obce Hodslavice, který bude pravidelně informovat 
občany o aktuálním dění v obci, ale i nejbližším okolí a spádo-
vé lokalitě Nový Jičín. Dalším zájmem je podpora a rozšíření 
přístupu k síti internet. Proto bude například občanům obce 
Hodslavice, kteří mají vypořádány všechny závazky vůči obci a 
nic jí nedluží, umožněno užívání služeb internetu po optic-
kém kabelu rychlostí 1Mbps zdarma.    

Realizace by mohla započít na jaře 2016. Nejprve budou 
napojeny objekty v majetku obce – úřad, škola, školka, hasiči, 
zájmové spolky a další…Ve společných obecních prostorách 
– obecní úřad, knihovna, společenský dům bude zprovozněn 
Hot-Spot pro návštěvníky těchto prostor. Dále pak dojde k za-
síťování obce po etapách. O možnosti napojení k síti, ceně za 
zřízení připojení a dalších podrobnostech budou aktuálně in-
formováni občané na obecních stránkách www.hodslavice.cz , 
nebo osobně pracovníky realizační firmy 4M Rožnov spol. s r.o. 
na tel. čísle: 603255372, nebo mailem: info@4mroznov.cz 

V příštích dnech některé obyvatele, na jejichž pozemcích 
stojí sloupy ČEZ a nebo vede vedení NN ČEZ s VO, ke kte-
rému je vyprojektováno přivěšení optického kabelu MIS 
Hodslavice, navštíví pracovníci realizační firmy s žádostí o 
souhlas s provedením stavby MIS Hodslavice. 

Doufáme, že občané svým souhlasem podpoří realizaci obec-
ní metropolitní optické sítě, která zpřístupní všem zájemcům 
moderní telekomunikační služby v té nejvyšší kvalitě.  

Zveme všechny zájemce na prezentaci o NAMIBII – nejpes-
třejší země Afriky, která se uskuteční v  restauraci Na Fojtství 
v pátek 13. listopadu 2015 od 17.30 hodin.

V obrovské a málo zalidněné zemi na jihozápadě Afriky na-
vštívíme nezměrný svět dun v poušti Namib, projdeme se ko-
lonií lachtanů u Cape Cross, druhým největším kaňonem světa 
Fish River, budeme pozorovat slony i lvy v  národním parku 
Etosha, seznámíme se s lidmi kmene Himba a na závěr objeví-
me nádhernou kvetoucí poušť.

V letošním roce si připomínáme významné výročí odsouzení 
a upálení katolického kněze, kazatele v Betlémské kapli, Mis-
tra svobodných umění, bakaláře theologie a rektora Karlovy 
univerzity, především pak církevního reformátora Jana Husa 
(asi 1371 – 6. červenec 1415). Mistr Jan Hus ve svém rozsáhlém 
teologickém a společenském díle reagoval na neutěšený stav 
katolické církve na přelomu 14. a 15. století, kdy jednak spolu 
soupeřili dva a posléze tři papeži (římský, avignonský a koncil-
ní) a jednak samotná církevní správa se proměnila ve vysávající 
fiskální systém vyžadující poplatky od farářů, klášterů, různých 

J i ř í  J u r o k

600. výročí upálení českého 
reformátora M. Jana Husa

církevních beneficiářů, biskupů a arcibiskupů. A to téměř za 
všechno, za rezervaci úřadu (expektance), za jmenování do 
úřadu (annáty), roční daně z beneficií, za různé církevní úko-
ny a rovněž za odpustky všech hříchů. Neutěšený stav církve 
ovšem nechtěl změnit jen Jan Hus, ale již jeho předchůdci ang-
lický kněz Jan Viclef a domácí kazatelé Konrád Waldhauser, Jan 
Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a Tomáš Štítný ze Štítného a 
také samotná církevní hierarchie v tzv. koncilním hnutí. 

Po koncilu v Pise v roce 1409 to byl zejména koncil v Kost-
nici (Konstanz u Bodamského jezera v  Německu), jenž s  po-
mocí římského a uherského krále Zikmunda Lucemburského 
skutečně odstranil trojpapežství (papežů Řehoře XII. v Římě, 
Benedikta XIII. v Avignonu a Jana XXIII. po koncilu v Pise) a 
znovu sjednotil církev pod nově zvoleným papežem Marti-
nem V. (1417 – 1431). Současně ovšem tento reformní koncil 
odsoudil reformní učení M. Jana Husa požadující církev jed-
nající v  souladu s  božím zákonem (biblí), nebažící po majet-
ku a penězích a odmítající moc všem církevním i světským 
hodnostářům žijícím ve smrtelném hříchu (vedoucím útočné 
války, schvalujícím zabíjení a loupežení, svatokupectví – ku-
pování církevních úřadů, mnohoobročnictví, lichvu, hazardní 
hry v kostky, vrchcáby aj., tance, vybírání mimořádných dávek 
od poddaných  - tzv. šacování, braní odúmrti, odpustky apod.) 
Jan Hus stejně jako Jan Viklef tak podporoval panovníkovy zá-
sahy proti církevnímu majetku, ale stejně tak usiloval o zlep-
šení celé tehdejší feudální společnosti, jakoby o spravedlivější 
feudalismus. Svým obratem k bibli a původnímu stavu chudé 
Kristovy církve Jan Hus v první evropské reformaci – husitství 
předznamenal druhou evropskou reformaci Martina Luthera  
a Jeana Kalvína v 16. století. Ve spise O církvi (De ecclesia) Jan 
Hus rozvinul myšlenky Jana Viclefa a vyložil bibli na základě 
rozumu a morálního svědomí, čímž zpochybnil jak existenci 
katolické hierarchie, tak přiznal pouze podmíněnou moc svět-
ským vrchnostem. 

V letošním významném roce 600. výročí Husova upálení pro-
běhlo již několik sympozií jednak teologických v Olomouci a 
Českých Budějovicích a jednak historických v Praze, další bu-
dou následovat v Táboře a  o Husově vztahu ke Karlově univer-
zitě opět v Praze.

V souvislosti s odkazem M. Jana Husa v Česku a konkrétně na 
Novojičínsku lze připomenout, že na jeho obranu před těžkým 
vězením a posléze proti jeho upálení několikrát vystoupil vý-
znamný moravský šlechtic, nejvyšší purkrabí pražský, nejvyšší 
hofmistr a moravský zemský hejtman Lacek z Kravař na Helfš-
tejně, poručník nezletilého Jana z Kravař na panstvích Štram-
berk, Rožnov a polovici panství Starý Jičín a města Nového Ji-
čína, poručník nezletilého Beneše z Kravař na panstvích Fulnek 
a Bílovec a poručník nezletilých Jiřího a Lacka ze Šternberka 
na panství Odry. Právě jako dočasný pán na panství Štramberk 
tamějšímu městu a všem vesnicím panství v roce 1411 udělil 
zřejmě pod Husovým vlivem právo odúmrti (správněji: vzdal 
se práva odúmrti ve prospěch poddaných).  Moravský zemský 
hejtman Lacek z Kravař organizoval protesty zprvu moravské 
šlechty proti Husovu uvěznění a za veřejné slyšení ve Velkém 
Meziříčí 13. února 1415 a v Brně 8. května, dále české a morav-
ské šlechty v Praze 12. května a konečně proti Husovu upálení 
v Praze 2. září 1415, kdy protest zpečetilo 452 šlechticů. Lacek 
z Kravař, zprvu straník a rádce markrabího Jošta Lucemburské-
ho, od roku 1407 nejvyšší purkrabí a nejvyšší hofmistr na dvoře 
českého krále Václava IV., od roku 1408 navštěvoval kázání M. 
Jana Husa v Betlémské kapli a několikrát se ho zastal v poli-
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tických jednáních na českém zemském soudě. Jako morav-
ský zemský hejtman od roku 1411 až do své smrti v prosinci 
1416 na svých rozsáhlých statcích podporoval reformní názory 
a později husitské kněze podávající od roku 1415 pod obojí 
způsobou chleba a vína. Lacek z Kravař tak možná nechtěně 
přispěl k prvnímu zorganizování předobrazu pozdější husitské 
strany v České koruně.

     Na připomenutí událostí před 600 léty Muzeum Novojičín-
ska spolu s Husitským muzeem v Táboře zpřístupnilo putovní 
výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, která proběhla 
v červenci v Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku, 
od srpna do října v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a nyní 
od 4. listopadu do 16. prosince je zpřístupněna v přízemí 
Obecního úřadu v Hodslavicích (v sousedství Památníku 
Františka Palackého, historika husitství). Přijďte se podívat.

  K výstavě se konal v Památníku J. A. Komenského přednáš-
kový večer 19. června t. r. s přednáškami PhDr. Jiřího Juroka, 
CSc., Jan Hus, krize církve a počátky první evropské reformace, 
Marie Mrtvé, Jan Amos Komenský, následovník Jana Husa a 
Pavla Šebka,  Nová vydání knih J. A. Komenského.  

Již třetím rokem osvětlily hodslavské uličky světýlka. Podzim-
ní prázdniny jsme přivítali Lampionovým průvodem. Ten začal 
v 16 hodin na hřišti za školou, kde děti vítali Jinálek a Ája z pla-
nety Jinálkov (více na www.jinalek.cz). Připravili si malování na 
obličej a balonkování. Děti se mohly při čekání zahřát teplým 
čajem a také dostaly už tradičně svítící náramek. Po setmění 
jsme se všichni vypravili na všemi očekávaný průvod. Přes ces-
tu nás bezpečně převedli místní hasiči, kteří za světel majáků 
zastavili na chvíli dopravu. Stejně jako v  loňském roce jsme i 
letos zvolili obdobnou trasu. Od školy kolem hasičárny přes 
Záhumenní až k restauraci Na Fojtství. Od Fojtovy stodoly le-
movaly cestu svíčky a u hospody plápolal oheň s vyřezávanou 
dýní. Na konci naší trasy byl pro všechny zmrzlíky připraven 
čaj a bonbony. K zakoupení byly připraveny špekáčky, které si 
návštěvníci mohli opéct. Účast byla i přes značnou nemocnost 
vysoká. Jsem velmi ráda, že se lampionový průvod zabydlel 
v Hodslavicích a za sebe můžu slíbit, že nás v příštím roce čeká 
vylepšení. 

M o n i ka  Ku l í š ko vá

Lampionový průvod

Děkuji všem přítomným, díky kterým se vybralo na dobrovol-
ném vstupném 2200 korun, které poputují do MŠ Hodslavice 
na pomůcky pro děti. Dále chci poděkovat za hasiče jmenovitě 
Janu Turkovi a Lubomíru Adamovi za dohled nad bezpečným 
přechodem přes silnici. Aleně, Aleši a Lukáši Kulíškovým za 
pomoc, Romanu Holeňovi za poskytnutí zázemí a finančního 
daru, Obci Hodslavice za sponzorský dar a v neposlední řadě 
učitelkám z MŠ, které si s dětmi připravily krásné lampionky. 

Těšíme se v příštím roce Monika Kulíšková a Darina Turková

V sobotu 14. 11. 2015 ve 14.30 hodin 
zveme všechny jubilanty na malou oslavu 

ve Společenském domě v Hodslavicích.

Osobní pozvánky s návratkou obdrží jubilanti poštou.

… v z p o m í n á  a  v y p rá v í  p a n  M i r o s l a v  M e r e n d a

Okénko do minulosti

Někde v lese by mně bylo líp
Vzpomínka na rok 1943
Rok 1943. Byl to krutý rok. Konec války byl stále v nedohled-

nu a její dopady byly velmi zlé. Avšak i v této těžké době jsem 
prožil i šťastné dny. Bylo mi dopřáno se odpoutat a  zapom-
enout na všechno to zlé, kterého všude bylo tolik.

A tak jsem v sobotu 17 července 1943 odjížděl domů na dovo-
lenou. Následující dny byly pro mne také i dobou odpočinku 
od shonu a práce.

Snažil jsem se proto tento čas náležitě využít. Téměř každý 
den jsem se toulal po okolních horách a zajížděl do soused-
ních i vzdálenějších měst. 

A tak jsem se v  závěru své dovolené, v  pátek 23. července 
1943, vypravil na dvoudenní výlet. Navštívil jsem Zlín a prohlédl 
si jeho pamětihodnosti včetně památníku Tomáše Bati a Lesní 
hřbitov s hroby T. Bati, pilota Broučka a řed. Hlavničky. V 5 ho-
din jsem odjel rychlíkem do St. Města-Velehrad a pak pěšky do 
Uherského Hradiště. 

Blížil se však již večer a nastala starost o nocleh. 
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M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Zprávičky z naší školičky…

M g r.  E va  H e g a r o vá

Zprávičky ze školy…
Z místních obyvatel mne však nikdo k přenocování nepřijal. 

Lidé se tenkrát báli. Jen mi doporučovali jít na policejní stanici. 
A to jsem nakonec učinil.

V následujících chvílích měl jsem dojem nějakého zločince. 
Zavedli mne do jakési podzemní díry, pouze s ventilátorem, bez 
oken. Tuto místnost uzavíraly těžké dveře. Vzduch, také nebyl 
zrovna příjemný. Zkrátka vězeňská cela. Tak jsem tedy uléhal 
na tvrdá prkna primitivní postele, přikryl tenkou páchnoucí 
dekou v místnosti těch, kteří nehodí po cestách spravedlivých. 

Když mne v půl 7 přišel „probudit“ policejní inspektor, byla 
v mém „spacím pokoji“ stále tma. Byl jsem však hrozně rád, že 
je již ráno. Za pár minut byl jsem na náměstí, zhluboka si odd-
ýchl a vydal se na další pouť. Navštívil jsem pak ještě Velehrad 
a hrad Buchlov. Cestou jsem se však v myšlenkách stále vra-
cel k předešlé noci s otázkou i odpovědí: Někde v lese by mně 
bylo líp.

Dovolená skončila a příští den jsem se znovu vrátil do tvrdé 
reality života. 

Školní rok je už v plném proudu a v mateřské škole se pořád 
něco děje. Nové děti už si ve školce zvykly a těší se každý den, 
co zajímavého je čeká. Během října si děti povídaly o nejrůz-
nějších tématech – ovoce, zelenina, podzim, bacily, počasí, uči-
ly se poznávat stromy a spoustu dalšího. Na konci října jsme 
se pustili do výroby lampiónků na již tradiční Lampiónový 
průvod, který nám připravují maminky z Klubu rodičů. Tento-
krát jsme lampiónky vyráběli ze sklenic, které jsme si pomocí 
ubrouskové metody vyzdobili nejrůznějšími motivy. Letošní 
průvod se konal v úterý 27. 10. 2015 a před jeho začátkem si 
děti mohly užít malování na obličej a balónkování. 

Pro děti ze třídy Kuřátek jsme si jako již každoročně připravily 
projektový den Halloween. S dětmi jsme si vyzdobili třídu, vy-
dlabali jsme si dýně a těšili jsme se na úterý 27.10, až to „celé 
vypukne“. Děti i paní učitelky přišly v krásných kostýmech a tak 
náš netradiční den mohl začít. Děti čekaly nejrůznější úkoly – 
tančení, lovení „červíků“ a jablíček, slalom na koštěti, hry s dý-
němi, strefování do strašidelného kruhu, skládání kostlivce a 
další. Kdo se nebál, mohl si za odměnu vzít strašidelný bonbón 
z kotlíku s mluvící rukou. Odpoledne jsme si ještě zahráli kužel-
ky s dýněmi a vyrobili jsme si ducha. Dětem se tento netradiční 
den moc líbil a všichni společně jsme si jej užili. 

Vysílání rádia Školík - Mgr. Eva Hegarová
Dne 9. 10. 2015 vysílání rádia Školík si připravili žáci 9. třídy 

s paní učitelkou Mgr. Alenou Palackou. Ve šmoulí vesnici připo-
mněli události uplynulého měsíce ve škole i mimo ni.

Cestujeme za poznáním – Anglie 2015 
– Mgr. Hana Horáková

V týdnu 11. 10. 2015 – 16. 10. 2015 zavítalo 50 žáků naší školy 
do Anglie, aby poznalo její krásy, mentalitu tamních lidí a jejich 
zvyky. 

První den jsme strávili přejezdem přes Německo, Lucembur-
sko, Belgii a v nočních hodinách jsme dorazili do  francouz-
ského města Calais, odkud jsme se časným ranním trajektem 
přeplavili do jihoanglického přístavu Dover. Počasí nám přálo, 
a tak jsme si mohli vychutnat pohled na slavné bílé doverské 
útesy. 

Hned první den nás čekala celodenní prohlídka Londýna. 
Nejprve jsme si prohlédli Westminsterské opatství, budo-
vu Parlamentu se slavným Big Benem. Přestože tento klenot 
pozdně viktoriánské neogotiky známe z fotografií, pohled na 
vlastní oči byl impozantní. Následovala návštěva Národní gale-
rie, kde jsme kromě děl anglických mistrů obdivovali i obrazy 
Rembrandta, Leonarda da Vinciho či Moneta.  V poledne jsme 
spěchali k Buckinghamskému paláci, sídlu královny Alžběty II., 
abychom zde zhlédli výměnu královských stráží. Odpoledne 
jsme absolvovali výuku angličtiny, tradičně netradičně v par-
ku. Samozřejmě jsme nevynechali návštěvu Piccadilly Circus 
ani procházku po Oxford Street. První den jsme zakončili ná-
vštěvou Britského muzea, kde se bylo opravdu na co dívat.

Ubytováni jsme byli v malém hotelu, kde jsme měli jedineč-
nou možnost vyzkoušet svou znalost angličtiny, ochutnat ty-
pické anglické jídlo a zjistit, zda to celé zvládneme i bez ma-
minek.

Na jeden den jsme si dovolili hlavní město opustit, abychom 
zavítali do krásného přímořského města Brightonu, kde jsme 
se prošli nádhernými parky, zavítali do Royal Pavilionu, na 
chvíli jsme se zastavili u mořského pobřeží, abychom se na zá-
věr nechali unést krásou křídových útesů Seven Sisters.

Ani další den jsme nezaháleli a navštívili studentské město 
Oxford, vyfotili se u jedněch z největších a nejznámějších kolejí 
Christ Church a zhlédli hlavní studijní knihovnu, která patří k 
nejstarším knihovnám v Evropě. Po tradičním anglickém obě-
dě jsme se vydali ke Stonehenge, nejslavnější megalitické pa-
mátce na světě, kde na nás dýchl svou tajemnou atmosférou 
komplex menhirů a kamenných kruhů.

Poslední den jsme zamířili k symbolu Londýna – Toweru. Tato 
středověká pevnost patří k nejpozoruhodnějším stavbám v 
Londýně, a tak nebylo těžké strávit tam celé dopoledne. Kro-
mě prohlídky komplexu budov jsme měli možnost obdivovat 
i britské korunovační klenoty, kolekci brnění z královské sbírky 
a zbytky hradeb opevnění z doby římské správy.

Asi největší atrakcí byla návštěva Tower Bridge, kde jsme měli 
možnost se projít po skleněném stropě ve výšce 42m, ale také 
navštívit strojovnu mostu. 

Bylo by nemyslitelné být v Londýně a neprojet se po řece 
Temži, takže jsme si i my vychutnali tuto plavbu a kochali se 
výhledem na oba břehy Temže s mnoha architektonicky zají-
mavými stavbami. Vylodili jsme se v Greenwichi - zde se totiž 
nachází světoznámá Královská observatoř, která je místem, 
kudy prochází nultý poledník a odkud se určuje světový čas, a 
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          ZŠ a MŠ Fr. Palackého 

                 Hodslavice 
 

        vás srdečně zve na 

 

 

  který se bude konat 

                       dne  27. 11. 2015 

                               od 15.00h 
                        ve všech prostorách školy. 

 

 

           Přijďte se naladit do příjemné vánoční atmosféry. 
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zápas se pro náš tým vyvíjel lépe, po pěkných gólech Honzy 
Horáka, Pavla Janyšky a Honzy Hutyry jsme vedli nad Kunínem 
3:0. Po přestávce se soupeři podařilo snížit na konečných 3:2 
pro naše kluky.

Poslední zápas proti škole Jubilejní jsme vysoko prohráli a 
v turnaji se umístili na 3. místě.

Poznámka na okraj: - Mgr. Alena Kulíšková
V  minulosti naši žáci byli zařazováni do kategorie Vesnic-

kých (malých) škol, v rámci „finančních úspor“ došlo ke slou-
čení kategorií a my poměřujeme ve všech sportovních soutě-
žích výsledky s velkými – i sportovně zaměřenými školami. A 
to je úkol těžký.

Jsme rádi, když naši sportovci jsou ve velké konkurenci ales-
poň trochu úspěšní. Proto nás vítězství nad Kunínem těší.

Gemma – Mgr. Alena Palacká 
Ve čtvrtek 22. 10. se žáci 9. třídy zúčastnili přehlídky středních 

škol GEMMA v Novém Jičíně. Cílem této přehlídky je přiblížit 
žákům a jejich zákonným zástupcům vzdělávací možnosti v 
okrese Nový Jičín a blízkém okolí.

Zvířátkový den ve Školní družině  – Mgr. Helena Tisovská
V pátek 23. 10. 2015 se ve školní družině sešli domácí mazlíčci 

našich dětí. Dorazila morčata, dále želvička a pejsci. Všechna 
zvířátka byla představena, některá zvířátka nám ukázala, co 
umí. Celé odpoledne nás naše zvířátka bavila a šla z ruky do 
ruky. 

O n d ř e j  Ku d ě l ka

FK Hodslavice

to jsme si nemohli nechat ujít. Naši návštěvu jsme zakončili ná-
vštěvou Canterburského hradu a pomalu se rozloučili  s Anglií 
a vydali jsme se na cestu domů.

Mnohdy bylo naše putování náročné, ale domů jsme si při-
vezli kromě spousty suvenýrů a fotografií nejen krásné vzpo-
mínky, ale i mnoho nezapomenutelných zážitků.

Návštěva Školní družiny v azylovém domě 
– Mgr. Helena Tisovská

Ve středu 14. 10. 2015 jsme se jeli se školní družinou II. oddě-
lení podívat do azylového domu v Novém Jičíně. Věnoval se 
nám jeden z pracovníků AD, pan Mirek Macháč, vysvětlil nám 
a popovídal, o jakou sociální službu jde a co  Charita Nový Jičín 
provozuje. Prohlédli jsme si azylový dům pro rodiny s dětmi a 
muže, dále noclehárnu a charitní šatník.  

Děti ŠD předaly sladkosti a jiné hračky dětem z  azylového 
domu, všichni si společně zahráli hru a skvěle se bavili. 

Za sladké a jiné drobnosti pro děti AD, které děti a rodiče po-
stupně do školy přinášeli, patří velké díky!

Dopravní hřiště – Mgr. Gabriela Kmentová
V pátek 16. října 2015 navštívila 4. třída dětské dopravní hřiš-

tě v areálu ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Bohužel nám nepřálo 
počasí, takže jsme dopravní výcvik absolvovali pouze teore-
ticky. Praktická část - jízda zručnosti a jízda podle dopravních 
značek – nás čeká na jaře. Do té doby se budeme pilně učit 
poznávat značky a podle obrázků řešit dopravní situace… Na 
jaře budou děti skládat teoretickou a praktickou zkoušku. Ti, 
co ji úspěšně složí, získají průkaz cyklisty.

Turnaj v halové kopané  - Petr Knápek, 7. třída
V úterý 20. října 2015jsme se zúčastnili turnaje mladších žáků 

v halové kopané v  hale ABC v Novém Jičíně. Turnaje se zúčast-
nila družstva škol Kunína, Jubilejní NJ a Tyršova Frenštát. Hrálo 
se systémem každý s každým na 2 x 10 minut.

První zápas proti Frenštátu skončil naší prohrou 0:5. Druhý 

Od roku 1924, kdy vznikl sportovní klub kopané, uplynulo již 
neuvěřitelných 91 let. Za tu dobu k nám do našich Hodslavic 
přijelo nespočet týmů, ať už známějších či těch méně zná-
mých. Společně s nimi dorazili i jejich příznivci, kterých za ty 
roky nebylo jistě málo. Od roku 1960 jsou na fotbalovém hřišti 
postaveny šatny, které se až na pár menších úprav již 55 let 
nezměnily. Naše fotbalové šatny jsou naprostým unikátem a 
spojení tribuny a šatny je velmi ojedinělé. Ovšem zub času pů-
sobí, ať chceme nebo ne. Opravy a rekonstrukce, které se v po-
sledních letech a obzvláště  v tomto roce uskutečnily, pomohly 
zlepšit, zkulturnit a opravit obecní budovy, jako jsou obecní 
úřad nebo teď hasičská zbrojnice. Modernizování je potřeba 
všude, a proto se domnívám, že tribuna na fotbalovém hřišti 
by si také zasloužila rekonstrukci a úpravy. Přeci jenom každý 
týden se do Hodslavic vydávají fanoušci a hráči z celého okresu 
a fotbalové hřiště je nejnavštěvovanějším objektem v celých 
Hodslavicích. Reprezentace a první dojem je ve všem velmi 
důležitý. Proto pověření členové fotbalového klubu jednali a v 
jednáních pokračují s obecním úřadem ohledně modernizace 
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fotbalových kabin. Kdo na fotbalovém hřišti byl, tak ví, jak to 
tam vypadá a že opravy a úpravy jsou zcela nezbytné. 

Fotbalový klub Hodslavice na tuto rekonstrukci nemá finanč-
ní prostředky, ty, se kterými klub hospodaří, slouží na celoroční 
provoz hřiště, vodu a elektriku spojenou s fotbalovou činnos-
tí. Proto pokud se na hřišti opravuje, tak jen po velmi malých 
krůčcích, anebo z dotací, kterých fotbalový klub moc nemá. 
Veškerá aktivita v posledních letech směřuje k mládeži, které 
se začíná dařit. Mezi našimi žáky se objevují hráči, kteří mo-
hou ve své fotbalové kariéře dosáhnout velkých sportovních 
úspěchů. Rádi bychom veškerým fotbalovým kategoriím na-
bídli kvalitní zázemí a materiální jistoty, aby se v naší obci fot-
bal i nadále rozvíjel a jeho dlouhodobá tradice pokračovala. 
Věříme, že se nám podaří se s obecním úřadem úspěšně do-
hodnout a zrealizovat rekonstrukci fotbalových tribun. Pokud 
byste nám chtěli i Vy jakkoli pomoci, nejen  v modernizaci fot-
balové tribuny, obraťte se prosím na nás. 

Muži
Datum Čas Domácí Hosté

22.8. 17:00 FK Hodslavice Ženklava 3 : 6

29.8. 17:00 Tichá B FK Hodslavice 2 : 3

5.9. 16:30 FK Hodslavice SK Statek Nová Horka 4 : 0

12.9. 16:00 FK Hodslavice Straník 2 : 2

19.9. 16:00 Vlčovice B FK Hodslavice 1 : 2

26.9. 16:00 FK Hodslavice Bernartice 4 : 1

4.10. 15:30 Kunín B FK Hodslavice 0 : 1

10.10. 15:00 TJ Sokol Nový Jičín 
- Bludovice

FK Hodslavice 0 : 2

17.10. 15:00 FK Hodslavice Mořkov B 2 : 0

Starší přípravka

Datum Čas Domácí Hosté

5.9. 10:00 AFC Veřovice FK Hodslavice 2 : 11

11.9. 16:30 Lichnov FK Hodslavice 3 : 6

18.9. 17:00 FK Hodslavice Kateřinice 6 : 3

24.9. 16:00 Frenštát B FK Hodslavice 0 : 13

2.10. 17:00 FK Hodslavice Rybí 1 : 11

9.10. 17:00 FK Hodslavice Lubina 12 : 0

16.10. 16:00 Štramberk FK Hodslavice 3 : 2

23.10. 17:00 FK Hodslavice Trojanovice I. 12 : 2

27.10. 16:00 Tichá FK Hodslavice 2 : 4

6.11. 17:00 FK Hodslavice Trojanovice Bystré 10 : 1

Starší žáci
Datum Čas Domácí Hosté

6.9. 10:00 FK Hodslavice Vlčovice- Mniší 2 : 2

29.9. 16:30 FK Hodslavice Lubina 2 : 3

17.9. 17:00 Trojanovice FK Hodslavice 1 : 5

19.9. 10:00 Veřovice FK Hodslavice 6 : 3

27.9. 14:00 Tichá FK Hodslavice 0 : 4

4.10. 10:00 FK Hodslavice Trojanovice 0 : 1

11.10. 10:00 FK Hodslavice Veřovice 2 :  2

17.10. 10:00 Lubina FK Hodslavice 10: 0

23.10. 17:00 Vlčovice- Mniší FK Hodslavice 1 : 1

1.11. 10:00 FK Hodslavice Tichá 5 : 1

V Novém Jičíně zahájilo provoz coworkingové centrum, které 
nese název “COWO NOVO – prostor pro (spolu)práci”. Možná 
jste pojem “coworking” ještě neslyšeli. Co to je? V doslovném 
překladu to znamená “spolu-práce”. Jde o sdílený prostor pro 
samostatnou práci i spolupráci profesionálů a jiných pracovní-
ků, kteří zde nezávisle na sobě realizují své projekty a rozvíjejí 
své podnikání. Proč byste přece měli platit měsíční nájem za 
celou kancelář, když potřebujete svůj stůl a židli třeba jen dva 
dny v týdnu? Nebo naopak – proč byste měli být omezení tím, 
kdy je vám budova, kde vaše kancelář sídlí, přístupna, když se 
vám lépe pracuje ve zcela jiné hodiny či dny? COWO NOVO na-
bízí různé měsíční tarify (již od 650 Kč), které zohledňují různé 
nároky svých klientů. Samozřejmostí je možnost si některou z 
plně vybavených místností pronajmout jednorázově a nechat 
si zajistit občerstvení.

V COWO NOVO si můžete pronajmout své místečko pro prá-
ci, zasedací místnost, dataprojektor, využít tiskárnu… nebo si 
třeba něco půjčit ze sdílené knihovny. Klientům je k dispozi-
ci také sdílená asistentka, která je přesně ten “někdo”, kdo za 
vás vystojí frontu na poště nebo vám skočí pro něco do měs-
ta, zatímco vy se budete věnovat své práci. Kde COWO NOVO 
sídlí? Zabydlelo se v pravém křídle novojičínského gymnázia, 
kde dříve bývalo Komunitní vzdělávací centrum. Více o COWO 
NOVO a nabízených službách se dozvíte na www.cowonovo.cz 
nebo na Facebooku, kde již teď COWO NOVO sleduje více než 
250 lidí (www.facebook.cz/CoworkingNJ).

COWO NOVO však nenabízí “jen” prostor pro práci, na své si 
přijdou i všichni ti, kteří rádi navštěvují různé workshopy, kurzy 
a semináře. COWO NOVO má již teď v nabídce několik atraktiv-
ních akcí plánovaných na podzim a zimu, program je postup-
ně doplňován. Sníženého vstupného mohou využít rodiče na 
RD, studenti a ZTP. 

Myšlenka sdíleného prostoru, který je pojítkem pro svět fi-
rem, neziskových organizací, podnikatelů, osob se zájmem o 
osobní rozvoj a freelancerů, byla uvedena v život v roce 2005, 
postupně se tento trend šíří po celé světě – nyní už i na Novo-
jičínsku. 

Kontakt:
Lucie Hrdličková, koordinátorka
+420 725 210 057
lucie.hrdlickova@proficionj.cz
www.cowonovo.cz

Lu c i e  H r d l i č ko vá ,  ko o r d i n á t o r ka

V Novém Jičíně zahájilo provoz 
coworkingové centrum
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50 let Miroslav Plešek • Dagmar Stiebrová

55 let Miroslav Pavlica

60 let Marie Merendová • Petr Mička 

 Libuše Cabáková • Marta Kudělková

65 let Jan Merenda • Petr Frydrych

80 let Zdenka Turková

85 let Anna Adamová • Vlasta Doubravská

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci v srpnu se narodili Nela Jurasová a Matyáš Burian.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho 

úspěchů v nastávajícím životě.
² ² ² ² ²

V měsíci říjnu jsme se rozloučili s panem Janem Knápkem.

Petr Bartoň, ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v listopadu 2015:

Fotografie ze života obce ...

Vážení spoluobčané, 
dne 30. 10. 2015 zemřel v klidu domova ve věku nedoži-

tých 83 let pan Josef Bartoň, rodák z Hodslavic, který vyko-
nával funkci starosty v obci Sedliště v letech 1998 - 2006. 

Kdo jsme ho znali, věnujme mu tichou vzpomínku 
na  uctění jeho památky. 

Lampionový průvod

Halloween v MŠ


