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Červen 2017

Palackého stezka 2017
O l e g  J a n s k ý,  p ř e d s e d a  KČ T  o d b o r  H o d s l a v i ce

Vážení spoluobčané, 
v  sobotu dne 20. května 2017 

uspořádali hodslaviští turisté 46. roč-
ník tradičního turistického pochodu 
a 6. cyklojízdu Palackého stezka. Za 
příznivého počasí za turistikou vyšlo 
na jednotlivé trasy 395 turistů a vyje-
lo 22 cyklistů. Na naši nejdelší 25 km 
trasu, která vede na Velký Javorník, se 
zaregistrovalo 108 turistů. Do cíle do-
razilo 104 turistů. Z Hodslavic se na 
pochod vydalo 152 příznivců turistiky, 
z Nového Jičína 64 a Mořkova 40. Nej-
mladším účastníkem byl Tomáš Bartoň 
z Hodslavic, který v době konání Palac-
kého stezky měl 3 měsíce. Nejstaršími 
účastníky byli paní Anna Hromádková 
(rok nar. 1937), která dorazila do cíle 
15 km trasy v sedle pod Krátkou a pan 
Ing. Antonín Kramoliš (rok nar. 1933).  
V sedle pod Krátkou bylo pro všechny 
opět připraveno občerstvení.  Všichni 
zaregistrovaní dostali za odměnu tat-
ranku a čaj. I letos naše turistky-pořa-
datelky usmažily vynikající vaječinu. 
Aby se dostalo na každého, tentokrát 
ze 600 vajec. Dobrá nálada panovala i 
při opékání špekáčků. Velmi nás potěši-
ly příznivé ohlasy účastníků, které byly 
zaslány na internetové adresy a na so-
ciálních sítích.

Náš tradiční turistický pochod by-
chom jen stěží uskutečnili bez pomo-
ci našich občanů z  Hodslavic, a proto 
je mou povinností, jménem hodslav-
ských turistů, poděkovat pracovníkům 
Obce Hodslavice, zejména panu Mar-

tinu Reptovi, místostarostovi a  Josefu 
Kramolišovi za nezištnou pomoc v sed-
le pod Krátkou, dále panu Ing. Rostisla-
vu Holáňovi, Lukáši Sulovskému, Lubo-
ši Býmovi a pracovníkům restaurace Na 
Fojtství Hodslavice. 

Letošní rok jsme měli připraveno na 
15kilometrové trase pro cyklisty pře-
kvapení pro děti. Příští rok toto překva-
pení připravíme pro děti na 15 kilome-
trové trase určené pro pěší. Snad se jim 
bude líbit. 

Děkujeme všem Hodslavjanům, kteří 
nás svou účastí na jednotlivých trasách 
přišli podpořit a dodali nám tímto elán 
k uspořádání dalšího 47. ročníku Palac-
kého stezka, na který vás již nyní hod-
slavští turisté srdečně zvou.  

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou, nejen za 

hodslavské turisty, poděkovat panu 
Petru Holeňovi, který po padesáti le-
tech ukončil ze zdravotních důvodů 
svou činnost značkaře turistických 
tras. Během těchto let, společně se 
svou manželkou Růženou Holeňo-
vou, vyznačil bezpočet kilometrů tras 
v okolí Hodslavic a po celou dobu se 
staral o to, aby tyto trasy byly pře-
hledné a bezpečné a přinášely všem 
turistům jen ty nejlepší zážitky z po-
bytu v přírodě. 

Oleg Janský, předseda KČT odbor 
Hodslavice
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Hezkou zábavu
  přejí pořadatelé  

PROGRAM 

občerstvení je zajištěno

Dopolední program
8.00 Položení kytice na hrob otce Bittnera 
 s krátkou vzpomínkou a modlitbou. 

8.20 Prezentace mužstev na fotbalovém hřišti.

8.45  Zahájení fotbalového turnaje.

11.50 Vyhlášení turnaje a předání cen. 
  
Odpolední program

13.15  Vystoupení mažoretek Minipanenky 
 z Hranic na Moravě

13.30 Akrobatická koláž taneční skupiny STYX z Poruby

13.50  Ukázka voltyže jezdeckého klubu 
 Frenštát pod Radhoštěm

14.10 Ukázka Fit Dance vedeného Lenkou Buriánovou

14.20 Ukázka cvičení žákyň TJ Sokol Hodslavice 
 se švihadly

14.30 Kapela Světlo z Havířova.

16.00 Hudební skupina Alfa

18.10 Soutěž dospělých v řezání dřeva na rychlost.

18.45 Hudební skupina Klika NJ blues.

20.00  Soutěž dospělých v kopu na zavěšenou láhev.

20.40 Barmanská show z Olomouce.

21.00 Hudební skupina Corado - do 24.00

22.00 Laserová show 
 z Rožnova pod Radhoštěm

Navíc budou připraveny
 

15:30 - 17:00 Tradiční soutěže a hry pro děti.
16:30 - 19:00 Nafukovací atrakce, trampolína, malování na tvář.
18:00 - 20:00 Kotvené létání horkovzdušným balónem.

Na fotbalovém hřišti.

Obec Hodslavice a Salesiánské hnutí mládeže
spolu s hodslavskými spolky pořádají

 SOBOTA 24. ČERVNA 2017

DEN OBCE HODSLAVICE
A 15. ROČNÍK

MEMORIÁLU OTCE JANA BITTNERA

DEN OBCE HODSLAVICE
A 15. ROČNÍK

MEMORIÁLU OTCE JANA BITTNERA
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USNESENÍ z 54. zasedání rady obce 
konaného dne 9.5.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  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   s c h v a l u j e
a) jako nejvýhodnější nabídku v  rámci veřejné zakázky na 

zhotovení projektové dokumentace a provedení autorského 
dozoru na stavbu „Sběrný dvůr v obci Hodslavice“ nabídku fir-
my Projekční kancelář Vladimír Mořkovský, Valašské Meziříčí, 

b) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ s Janem 
Merendou, Hodslavice 400 a smlouvu o zřízení práva stav-
by pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ s  Milanem 
Schindlerem, Hodslavice 158,

c) zpracování odborného hydrogeologického posudku pro 
nový vrt pitné vody firmou ALTEC International s.r.o. Holešov a 
zpracování žádosti o dotaci z Národního programu Životního 
prostředí výzvy č. 8 na provedení hydrogeologického průzku-
mu  paní Ing. Veronikou Kašparovou, Zašová, dle nabídek,

d) dohodu s Českou poštou s.p. o ukončení Smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor ze dne 15.9.1998 dle návrhu a bere 
na vědomí oznámení ČP s.p. o provozní době provozovny 
Pošty Partner:  Po až Pá 8 – 10, 14 – 18 hodin.  

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) program zlepšování kvality ovzduší ((PZKO) a pověřuje 

komisi pro životní prostředí projednáním technicko-orga-
nizačních opatření v  obci a předložení výsledku jednání do 
6.6.2017 radě obce,

c) informace o alternativním systému svozu odpadu a plat-
bách poplatku za svoz odpadu a pověřuje komisi pro životní 
prostředí prověřit možnosti zavedení nového systému v obci,

d) žádost o podporu provozu Linky bezpečí,
e) cenovou nabídku na prezentaci obce v projektu „Poznáva-

cí omalovánka regionu Novojičínsko“.

Srdečně zveme na 15. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.

Uzavření pošty
O Ú  H o d s l a v i ce

Z důvodu vzniku pošty Partner Hodslavice na čp. 304 k 
3.7.2017 bude pošta Hodslavice ve dnech 29. - 30.6.2017 (čtvr-
tek – pátek) pro veřejnost uzavřena.

Informace MAS Lašsko
O Ú  H o d s l a v i ce

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Za-
městnanost (OPZ) v rámci Prorodinných opatření:

Výzva běží od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory

4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora
5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017.

PONDĚLÍ  13:00   18:00
ČTVRTEK  13:00   18:00
Veřejný internet přístupný v provozní době knihovny.

PALACKÉHO PAMĚTNÍ KNIHOVNA
otevírací hodiny

O Ú  H o d s l a v i ce

Památné odpoledne pamětní školy
P h D r.  Zo ra  Ku d ě l ko vá

Určitě se pár textů tohoto červnového vydání bude věnovat 
85. výročí naší školy a otevření zrenovované knihovny – Pa-
mětní knihovny Františka Palackého. (Ostatně on sám (už coby 
úctyhodná osobnost národa) finančně podpořil založení dáv-
né hodslavské obecní knihovny.)

Chtěla bych jen – snad mohu napsat i jménem publika – po-
děkovat aktérům za mimořádně zdařilý, pestrý, vtipný a navíc 
i choreograficky náročný program školní akademie, který nám 
předvedli 27. května ve Společenském domě. Vystoupení dětí, 
vkusně přiměřené jejich věku, představovalo ukázku pestrých 
zájmů, dovedností a nápadů. Myslím, že mohutný potlesk mo-
hou plným právem vnímat jako symbolické ocenění své práce 
i členové pedagogického sboru, kteří stojí za celkovým scéná-
řem a režií. Aktivní kantorská účast na pódiu stejně jako oběta-
vá rodičovská podpora celé akce byla sympatickým projevem 
sounáležitosti. 

Vzhledem k blížícímu se závěru školního roku je téměř povin-
ností popřát všem do finiše hodně tvůrčích sil a zejména uči-
telstvu kvalitní prázdninovou regeneraci, neboť při neustálém 
bombardování ministerskými nápady, nařízeními, projekty a 
bufetovými vyhláškami, mnohdy zcela odtrženými od osvěd-
čené praxe a společenských potřeb, je těch pár letních týdnů 
bez křídy a tabule určitě nanejvýš žádoucích.
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M g r.  R e n a t a  Pe r n i c ká

Zprávičky ze školy…

Pozvání
M g r.  Lu b o m í r  Č e r v e n ka

Ve čtvrtek 6. července společně vzpomeneme upálení Mis-
tra Jana Husa. 

Sraz je na Place v 19.00 hod. 
Průvodem půjdeme na místní fotbalové hřiště, kde zazní 

k připomenutí tohoto velikána naší minulosti promluva. 
Srdečně zveme všechny spoluobčany. 

I měsíc květen byl nabitý nejrůznějšími akcemi. V  úterý 
2.5.2017 se třídy Berušek a Kuřátek vydali do základní školy, 
kde nás čekal hudební program s písničkami z pohádek, který 
si pro nás připravili studenti Gymnázia Nový Jičín. 

4.5.2017 se konala třetí lekce Veselých sportovec, na které 
jsme s dětmi jezdili na Zimní stadión do Nového Jičína. Děti 
zde pod vedením trenérů cvičily a pak zbyl i čas na hraní. 

V  neděli 14.5.2017 vystoupily děti z  Dramatického kroužku 
pod vedením paní učitelky Tománkové na Dni matek v  KD 
Hodslavice. Děti z kroužku flétniček pod vedením paní učitelky 
Fojtíkové zde zahrály písničky, které se za rok naučily. 

16.5.2017 opět navštívilo MŠ divadlo Leonka, tentokrát s po-
hádkou o žabičkách. 26.5.2017 jsme si v tělocvičně ZŠ pod ve-
dením lektorky Vendy zatančili Zumbu a dokonce nás přišel 
navštívit i veliký Mimoň! 29.5.2017 se konala poslední lekce 
plaveckého výcviku pro předškoláky. Děti dostaly mokré vy-
svědčení a také medaili.

Květen v mateřské škole
M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Den matek  
- Mgr. Kateřina Hubeňáková, Mgr. Viktor Petrskovský

Dne 14. 5. proběhla ve Společenském domě v Hodslavicích 
oslava Dne matek. Pro maminky bylo připraveno několik růz-
norodých představení. Nervozita vystupujících dětí nebyla na 
jejich výkonu nijak patrná. Maminky zhlédly několik pohybo-
vých vystoupení od aerobiku, baletu až po sportovní gym-
nastiku, také se zaposlouchaly do hudebního umění našich 
dětí, které zahrály své etudy na flétnu, kytaru a saxofon. Prů-
vodního slova celého programu se na výbornou ujala Zuzka 
Mičulková a Martin Mičulka, kteří maminkám předvedli také 
své recitační umění. 

I touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem vy-
stupujícím žákům, kterým byl za jejich vystoupení odměnou 
maminčin úsměv a potlesk! DĚKUJEME 

Holčičí a klučičí den ve školní družině 
- Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

V měsíci dubnu proběhla ve školní družině akce s názvem 
„Holčičí a klučičí“ odpoledne. Děvčata si donesla taneční kos-
týmy, vzájemně se nalíčila a mohlo se jít tancovat. Navštívila 
nás bývalá žákyně naší školy Tereza Pernická, která děvčata 
provedla disco tancem. Taneční odpoledne pod vedením lek-
torky Terky se děvčatům  moc líbilo.

Pro chlapce bylo připravené odpoledne v duchu bojového 
umění. Pod vedením pana Pavla Sedláře z DDM Fokus byli 
chlapci seznámeni s technikou juda a aikida. Chlapci si přišli 
na své a  nabyté zkušenosti si vyzkoušeli v praxi v družině.

Velké poděkování patří slečně Terce Pernické a panu Pavlu 
Sedlářovi za velkou ochotu a čas, kterou dětem věnovali.

Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář 
 - Mgr. Alena Kulíšková

V roce 2017 probíhá již 30. ročník soutěže Mladý zahrádkář. 
Žáci soutěží v testech vědomostí, poznávání osiva a rostlin. 
Celá soutěž je tříkolová – školní kolo, okresní a vítězové okre-
sů mezi sebou soutěží v národním finále. I v tomto jubilejním 
ročníku bude mít naše škola svého zástupce v národním finále.

V Praze ve dnech 16. - 18. června bude Zuzana Turková, žá-
kyně 6. třídy, se pokoušet navázat na dřívější úspěchy starších 
spolužáků. V okresním kole všechny soupeře s velkým násko-
kem 17 bodů „převálcovala“ a pouze chybné 2 body v testu a 
jedna chyba, kdy neurčila plod prosa, ji scházely, aby byla v 
okresním kole stoprocentní.

Zuzko, i Tobě budeme v polovině června fandit.
Okresní kolo Floristické soutěže - Mgr. Alena Kulíšková
Děvčata na fotografii (zleva Eliška Kubíčková, Gabriela Mičko-

vá, Zuzana Turková a Veronika Longinová) mají velký důvod k 
úsměvům. V okresním kole této soutěže v květinové vazbě se 
děvčata umístila na 1. až 4. místě. Eliška Kubíčková bude své 
kreativní umění poměřovat s vítězi okresů v zemském kole v 
Prostějově 2. června.  Eli, držíme palce.

Za tajemstvím čisté vody - Mgr. Alena Kulíšková
– soutěž vyhlášena ministerstvem 

zemědělství u příležitosti Světové-
ho dne vody 2017.

Letos se soutěžilo ve 2 kategoriích 
– obrázek a komiks.

Do soutěže se zapojilo více než 1000 dětí ze 140 škol z celé 
České republiky. Porota nejdříve vybrala 85 finalistů (33 obráz-
ků a 52 komiksů). Mezi nimi byl i komiks Život obyčejné kapky 
vody děvčat Dominiky Patkové, Kláry Heraltové a Zuzany Mi-
čulkové z 6. třídy.

Bohužel do první desítky se jejich komiks nedostal. I tak je 
umístění ve finále úspěchem.

Oslavy 85. výročí založení naší školy - Mgr. Renata Pernická
27. května 2017 jsme oslavili 85. výročí založení naší školy. 

Ti, co přišli dopoledne, si mohli prohlédnout všechny prostory 
školy, pamětníci pak srovnávali. Snad téměř každý z návštěv-
níků se zastavil v koutku, kde byly dobové fotografie i texty z 
novin od založení po současnost.

Odpoledne se potom ve Společenském domě uskutečnily 
hned dvě představení Akademie žáků. Bylo vyprodáno. ,,A 
byla to vskutku pěkná podíváná,“ jak by řekl František Palacký.

Pozvání na výstavu
Pe t r  Pa v l í k ,  ZO  Č S C H  H o d s l a v i ce

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá u příležitosti 
místní pouti 24.-25. 6. 2017  XXII. místní výstavu drobného zví-
řectva. Výstava se uskuteční v prostorách za Obecním domem. 
Na výstavě budou vystaveni králíci, holubi, drůbež hrabavá i 
vodní. Výstava bude přístupna veřejnosti v  sobotu 24. 6. od 
14.00 hod. do 19.00 hod. V neděli 25. 6. od 8. 00  hod do 16.00 
hod.  Zájemci budou mít   možnost zakoupení chovných zví-
řat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má vstup 
volný. Pro děti máme připravenou také jízdu na koni. Přijďte se 
podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech. 

Na Vaši návštěvu se těší chovatelé.



www.hodslavice.czstrana 5

Poděkování - Dana Kudělková
Nedá mi to, abych nepochválila celou sobotní akci a přede-

vším akademii. Úžasný nápad s Palackým i originální předsta-
vení každé třídy měly své kouzlo a myslím si, že nebyl člověk v 
hledišti, který by nebyl dojat a mile překvapen.

Opravdu se Vám to parádně povedlo, a už nyní se těším za 5 
let na další originální oslavy školy.

Obdiv patří učitelům, žákům i všem ostatním, kteří se na osla-
vách jakkoli podíleli.

Z deváté třídy budou středoškoláci... - Renata Pernická
Všichni žáci 9. třídy byli úspěšně přijati na střední školy již v 1. 

kole přijímacího řízení. Přejeme jim hodně štěstí na jejich cestě 
za budoucím povoláním.

Návštěva městské policie Nový Jičín 
- Mgr. Helena Tisovská a Bc. Petra Pavlíková

V měsíci květnu navštívila školní družina městskou policii v 
Novém Jičíně. Děti si prohlédly zbrojní sklad, služebnu, mo-
nitorovaný kamerový systém, služební auto a skútr. Policisté 
s dětmi probrali zásady bezpečného chování při cestě do ško-
ly, chůze a jízdy v provozu. Děkujeme městské policii za zpro-
středkování besedy a za příjemně strávené odpoledne.

Soutěž v přírodovědě - Mgr.Alena Palacká
V rámci předmětu přírodověda se 5. třída zapojila do sou-

těže, kterou vyhlásil Státní zdravotní ústav ke Světovému dni 
bez tabáku. Úkolem bylo vymyslet pohádku nebo příběh, je-
hož námětem je prevence kouření, a předat tak informace o 
negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším úkolem 
bylo uspořádat představení pro 1. nebo 2. třídu a jeho záznam 
zaslat organizátorům. Na video se můžete podívat na strán-
kách školy.

Výsledky výtvarných soutěží - 
Renata Pernická

Z Nového Jičína a z Prahy k nám 
došly v minulém týdnu další vý-
sledky výtvarných soutěží. Na 1. 
místě se v okresním kole soutěže 
Požární ochrana očima dětí umís-
tila ve své kategorii ZUZANA MI-
ČULKOVÁ ze 6. třídy.

A v celostátním kole soutěže Mé 
toulky za zvěří se ANETA  INDRÁ-
KOVÁ z 9. třídy probojovala na 
krásné 6. místo. Oběma děvčatům 
blahopřejeme...

Hořela škola! - Aleš Kulíšek, požární technik ZŠ
3. května 2017 v 10 hodin začala hořet základní škola Fran-

tiška Palackého v Hodslavicích. Požár vznikl od elektrického 
vedení v kabinetě fyziky. Velkým štěstím pro školu bylo, že se v 

tomto prostoru nacházela ředitelka školy, které s dvěma žáky 
chystala předměty na výstavku k 85. výročí otevření školy.

Stačila varovat voláním: „Hoří“ vedle se učící děti s paní uči-
telkou. Sama se však nemohla přes plameny dostat ven, svým 
tělem chránila žáky, kteří s ní zůstali v kabinetě uvězněni. Sna-
žila se dostupnými prostředky oheň uhasit a současně volala 
na tísňovou linku 150, kde ohlásila tyto skutečnosti.

Pomocí volání hoří a následně za použití amplionu se sirénou 
se evakuovala celá škola. 

Z asfaltového hřiště pak všichni zaměstnanci školy i žáci sle-
dovali valící se kouř z okna kabinetu fyziky.

Jako první, v 10, 06 dojela k požáru školy jednotka SDH Hod-
slavice. Zástupkyně ředitelky podala hlášení o stavu na požá-
řišti veliteli jednotky. Hasiči začali roztahovat hadice a prová-
děli likvidaci požáru. K požáru dojeli další jednotky a to HZS 
Moravskoslezského kraje ÚO Nový Jičín.

Hasiči s dýchací technikou vyvedli postižené žáky a paní 
ředitelku, pro její četná zranění, vynesli na nosítkách a všem 
poskytli první pomoc a čekali na příjezd lékařské záchranné 
služby. Poté školu důkladně prohlédli, jelikož se začal postrá-
dat ještě jeden žák. Ve škole však nalezen nebyl, ukázalo se, 
že byl pouze nedisciplinovaný a bez povolení vyučujícího se 
vzdálil pozorovat dění kolem hasicích vozidel.

Takhle by byla tato událost popsána v každém tisku po celé 
ČR. Skutečnost byla však taková, že vedení školy v součinnos-
ti s SDH Hodslavice a HZS Moravskoslezského kraje ÚO Nový 
Jičín uspořádalo cvičení, jak pro samotné hasiče, tak i žáky a 
zaměstnance školy.

Vše bylo řádně naplánováno, nikomu se nic nestalo a za-
městnanci školy s žáky si, jako každý rok, vyzkoušeli, jak rychle 
opustí školu, kdyby bylo třeba. Tentokrát to zvládli za 2 minuty 
a 55 sekund. Všech 164 žáků a 21 zaměstnanců by se před po-
žárem zachránilo.
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O n ř e j  Ku d ě l ka

FK Hodslavice

Vše bylo poctivě zdokumentováno chlapci z osmé třídy, za to 
jim patří dík. Poděkování patří také hasičům, jak za zásah, tak 
za to, že dětem představili techniku, se kterou k zásahu dora-
zili.

Vážení sportovní přátelé, fotbalové hody se pomalu, ale jis-
tě blíží ke svému konci. Stejně tak jako se pomalu blíží konec 
sezóny, která může přinést postupové oslavy. Před FK Hodsla-
vice stojí již poslední zápasy a my všichni uděláme maximum, 
abychom hodslavský fotbal opět pozvedli a zapsali jej zase o 
kousek více do podvědomí fotbalové veřejnosti. Pokud se vše 
vydaří, pokusíme se zapojit do projektu České televize a FAČR 
– Můj fotbal živě. Tento projekt dá veřejnosti vybrat z různých 
fotbalových utkáních napříč soutěžemi v  celé republice. Vy-
braný zápas poté bude Česká televize vysílat živě na stanici ČT 
Sport. 

p o r.  M g r.  Le n ka  S i ko r o vá ,  ko m i s a ř  P Č R

Začala motorkářská sezóna

S  postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá 
na našich silnicích stále více motocyklistů, kteří se vydávají po 
dlouhé pauze na pohodové projížďky, které se však mohou 
velmi rychle změnit v  minimálně hodně nepříjemný zážitek. 
Na rozdíl od automobilistů, kteří jsou v případě nárazu chráně-
ni deformační zónou, je motocyklista chráněn pouze ochran-
nou přilbou a několika milimetry oblečení, které má na sobě. 
Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnější než řidič auta. 

Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou mo-
torkáře, stále častěji však motocyklisté doplácí na chyby a ne-
pozornost ostatních účastníků silničního provozu.

Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli 
ohleduplní a tolerantní, jediná „schválnost“ či nepozor-
nost může vést k tomu nejhoršímu, zbytečnému vyhasnu-
tí, mnohdy mladého, lidského života…

Rady pro motorkáře:
Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, 

ohleduplnost a tolerance je klíčem k úspěchu. Jezdec na mo-
torce je mnohem zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte 
a problémům raději předcházejte. Na jízdu je potřeba se sou-
středit, nikdy nejezděte, pokud se na to necítíte. 

Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak 
v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost brzd). Zabe-
re to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku 
můžete spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré své 
motorce a gumám dopřát, aby se ohřály na správnou provozní 
teplotu. Není třeba připomínat, že alkohol ani jiné návykové 
látky ovlivňující koncentraci k řízení nepatří!

Základní bezpečnostní pravidla: 
- dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního 
provozu většinou neumí odhadnout vaši rychlost,
- pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu 
(přilba, kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy vám může 
zachránit život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle či 
vestu
- základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte pře-
devším ve svých rukou,
- nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat 

s  tím, že vás může někdo na silnici ohrozit, byť máte podle 
předpisů přednost,
- neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v  pozor-
nosti, mějte neustále přehled o všech a o všem,
- udržujte bezpečný odstup,
- v  žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých 
nevidíte konec a nemáte přehled, co se v nich děje,
- nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíž-
dění prudce brzdících aut, nikdy nevíte, proč brzdí, co je před 
nimi,
- nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka.

A  ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění 
rozmyslet a počkat na vhodnější dobu... 

(převzato z Novojičínského zpravodaje – červen 2017, napsala 
Jana Hůlová, odbor životního prostředí)

Svinec je nejrozlehlejší chráněné území okresu Nový Jičín, 
mimo území chráněné krajinné oblasti Poodří a Beskydy. Od 
roku 1995 se rozkládá v katastru Kojetín u Starého Jičína o vý-
měře 38,3 hektaru v přírodním parku Podbeskydí, ve vrcholo-
vé partii kopce a na jeho svazích v  nadmořské výšce 398 až 
546 metrů.

Vrchol je bezlesý, svahy porostlé smíšenými lesy a mezemi 
s rozptýlenou zelení. Lesnicky jsou nejhodnotnější druhově a 
věkově pestré listnaté porosty v západní části s převažujícím 
zastoupením jasanu a lípy s  dalšími vtroušenými dřevinami 
– javorem, smrkem, habrem, modřínem a borovicí. Geomor-
fologicky území náleží do celku Podbeskydská pahorkatina, 
podcelku Štramberská vrchovina, okrsku Petřkovské vrchy. 
Jihovýchodní svahy Svince odvodňuje levostranný přítok Zr-
závky.

Předmětem ochrany je botanická hodnota území se vzácný-
mi rostlinami v jeho vrcholové části. V druhově bohatých trá-
vobylinných společenstvech se zachovala původní vegetace 
s mnoha zajímavými druhy rostlin. Silná je zejména populace 
zvláště chráněného vstavače bledého na zarůstajících svaho-
vých stupních, proto jsou kromě pravidelného kosení luk při 
péči o území redukovány nálety dřevin.

Prostředí vytváří různorodé biotopy pro zástupce fauny. En-
tomologický průzkum v roce 2005 prokázal výskyt 155 druhů 
hmyzu, na teplých prosluněných stanovištích bylo zazname-
náno 769 druhů motýlů, což představuje 22,7 procenta zá-
stupců této skupiny v České republice. Území je důležité také 
pro mnohé druhy volně žijících ptáků.

Cílem je zachování krajinářsky, biologicky, historicky i spo-
lečensky cenného území. Oblast Skalek až k  vrcholu Svince 
představuje významné odpočinkové zázemí Nového Jičína. 
Nejčastějšími rekreačními činnostmi jsou pěší turistika a cyklo-
turistika, v zimním období běžecké a sjezdové lyžování, v létě 
je využívána ke koupání blízká vodní nádrž Čerťák.

Hodnoty území zachycují informační tabule naučné vlasti-
vědné stezky směřující z Nového Jičína k pramenům Zrzávky. 
Záměr umístit v blízkosti vrcholu Svince vyhlídku k přiblížení 
okolních panoramat Beskyd a Oderských vrchů občané ne-
podpořili. Přesto rozvoj vhodných rekreačních aktivit při zajiš-
tění trvalé ochrany životního prostředí patří k prioritám. Kro-
mě zachování biologické rozmanitosti a ekologické stability je 
zřejmá snaha ochránit i dochovaný obraz krajiny.

I n g.  H a n a  H ů l o vá ,  o d b o r  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  M ě Ú  N o v ý  J i č í n

Přírodní rezervace Svinec
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„100 eurové“ s.r.o.
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

zakládání a fungování obchodních 
společností je oblast, se kterou se 
často setkáváme při rozhodnutí, že 
„začneme podnikat“. 

Dovolím si tvrdit, že nejznámější je 
společnost s ručením omezeným 
(dále jen „s.r.o.“). 

A právě založení s.r.o. doznalo 
v posledních dvou letech mnoha 
změn. Nejedná se tedy o novinku 
posledních dní, avšak stále se 
můžeme setkat s různými a různě 
přesnými informacemi. 

Nejprve vezmeme založení s.r.o. 
historicky. Před rokem 2014 bylo 
pro založení s.r.o. obvyklé a 
mnohdy nutné využít služeb 
právních (mimo jiné k přípravě 
podkladů, k zajištění listin, 
k doporučení toho, jakou formu 
společnosti zvolit, jakou strukturu a 
podobně), notářských (k osvědčení 
skutečností a společenské smlouvy) 
a dále šel zakladatel 
na soud (k přijetí návrhu na zápis do 
obchodního rejstříku, jeho provedení 
a úhradu soudního poplatku). 

Od 1. 1. 2014 s účinností „nového“ 
občanského zákoníku, potažmo 
fakticky od 1. 5. 2015 s účinností 
novely zákona o soudních 
poplatcích, je možné vynechat účasti 
u soudu a zůstávají mnohdy právní 
služby a nutně notářské služby. 
Jedná se o využití tzv. přímého 
zápisu notářem, který je z naší 
zkušenosti rychlejší než soudní, a 
také levnější. Levnější v tom 
smyslu, že platíme nižší soudní 
poplatky. Konkrétně pak za první 
zápis akciové společnosti notář 
vybere poplatek 8.000,- Kč oproti 
soudu s 12.000,- Kč. U společnosti 
s ručením omezeným je tomu u 
notáře 2.700,- Kč oproti soudu 
s 6.000,- Kč. Pro úplnost je vhodné 

dodat, že oproti soudu u notáře 
zaplatíme dále nad rámec notářské 
služby, avšak ve výsledku se dle 
naší praxe dostáváme finančně stále 
níže, než soudní cestou. 

Od 7. 6. 2016 se nemění postup 
zakládání popsaný výše, ale 
z iniciativy Evropské unie lze 
v určitých případech ušetřit na 
soudním poplatku. Jedná se zejména 
o iniciativu na podporu malých a 
středních podniků tzv. Small 
Business Act. V českém právním 
řádu jde o novelu zákona o soudních 
poplatcích označenou pod č. 
161/2016 Sb. Konkrétně byl přidán 
do zákona § 11 odst. 8 písm. d). 

Jaký je praktický dopad? Při 
zakládání s.r.o. si můžeme zvolit, 
zda se bude jednat o „základní 
formu“ osvobozenou od soudního 
poplatku 2.700,- Kč nebo nikoliv. 
Pokud zvolíme základní formu, pak 
tedy ušetříme 2.700,- Kč. Označení 
„základní“ vypovídá o tom, že 
zakladatel upraví pouze základní 
náležitosti stanovené zákonem a nic 
více nad rámec. Takové řešení může 
mít své výhody i nevýhody. Z naší 
praxe se nejčastěji užívá při 
jednočlenné s.r.o. s běžným 
peněžitým vkladem (jeden 
společník, jeden jednatel). 

Ani touto formou se sice 
nedostaneme na v nadpisu tohoto 
příspěvku a ve společnosti často 
zmiňovaných 100 euro, avšak o 
snížení nákladů na s.r.o. bezpochyby 
půjde a této ideální částce se alespoň 
malými kroky přibližujeme. 

Nyní si ještě shrneme postup, aby 
zakladatel měl představu, jaké 
úkony bude pravděpodobně 
absolvovat. 

Nejprve je na místě rozmyšlení 
počtu jednatelů, společníků, výše 
žádaného základního kapitálu, 

předmětu podnikání, namyšlení 
obchodní firmy, kontrola zejména 
zaměnitelnosti a klamavosti firmy 
v rejstříku. Lze využít internetové 
vzory nebo právní pomoc. Podle 
výsledku pak zakladatel připraví 
dokumenty, se kterými absolvuje 
sezení u notáře. 

Po založení s.r.o. u notáře bude třeba 
umístit sídlo společnosti, vyřídit 
případné živnostenské oprávnění, 
složit základní kapitál a opět 
prostřednictvím notáře zajistit přímý 
zápis do rejstříku. 

Následuje zajištění přístupu do 
datové schránky, registrace u 
finančního úřadu k vybraným 
daním. 

Závěrem lze doporučit také 
přihlášku ochranné známky a vyřešit 
potřebu či povinnost registrace u 
úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Výše uvedený postup nemusí být 
konečný. Vždy bude záležet na 
individuálních činnostech a vztazích 
v s.r.o. Takto se můžeme dále dostat 
k povinnostem vůči správě 
sociálního zabezpečení, zdravotní či 
jiné pojišťovně, Úřadu práce a 
dalším. S těmito oblastmi dále 
nejčastěji pomůže daňový poradce 
nebo interní či externí účetní. 
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10:00  slavnostní zahájení  
10:10  složení služebního slibu novými policisty 
10:20  slavnostní ocenění policistů 
11:00  zásahová jednotka pronásleduje ozbrojeného pachatele 
11:10  speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům 
11:35  služební psi při zadržení nebezpečného pachatele 
12:00  výcvik koní Městské policie Ostrava 
12:25  dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků 
12:55  oddělení hlídkové služby – zákrok prvosledových hlídek 
13:10  výcvik psů Městské policie Ostrava 
13:35  Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům 
13:55  Zdravotnická záchranná služba – záchrana života 
14:20  speciální pořádková jednotka zakročuje proti výtržníkům 
14:45  služební psi při zadržení nebezpečného pachatele 
15:10  dopravní nehoda se zraněnými – spolupráce hasičů, policistů a zdravotníků 
15:40  oddělení hlídkové služby – použití TASERu 
15:55  výcvik koní Městské policie Ostrava 
16:15  výcvik psů Městské policie Ostrava 
16:40  Vazební věznice Ostrava – zákrok proti vězňům 
17:00  Zdravotnická záchranná služba – záchrana života  
 
 
 
 vrtulník Policie České republiky 

speciální vozový park   
ukázky výstroje a zbraní 
zásahová jednotka 
speciální pořádková jednotka 
dopravní služba 
pyrotechnická služba 
oddělení kriminalistické techniky 
daktyloskopie – otisky prstů 
oddělení hlídkové služby  
cizinecká policie  
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PROGRAM 

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 pořádá 

Armáda České republiky 
Zdravotnická záchranná služba Ms kraje 
Hasičský záchranný sbor Ms kraje 
Městská policie Ostrava  
Záchranný tým Českého červeného kříže  
Vazební věznice Ostrava 
Zdravotní pojišťovna MV ČR 
Rádio Čas  
BESIP 
Corrado - laserová střelnice  

        
   

 

 

PO CELÝ DEN SENIOR KOUTEK S PREVENTIVNÍ TÉMATIKOU A  MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ UVEDENÉ KNIHY 
12:00, 14:00, 16:00 čtení z knížky „Černá kronika aneb ze soudních síní“ 
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KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ 
 
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně 
do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování. 
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které 
právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad 
přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku 
uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím 
návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky: 

1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C) 

Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. 
tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). 
Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré 
kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy 
na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém 
steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne a proces rozkladu 
se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat 
na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také 
jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme 
posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!). 

2. správná vlhkost kompostu 

Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má 
být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít a 
tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, 
suché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru 
málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype (viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, 
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud 
kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek 
vpravo).  
 

 

3. přístup vzduchu do kompostu 

Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se 
kompost provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze 
spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? 
Překopejte ho! A opravdu to funguje.  

ŠPATNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ 
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Chcete zdarma kotel ? 
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci, 

určenou jen pro 6000 zájemců! 
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398 
 

 

  

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování 

- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu. 
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak 

kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký. 
- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho 

zároveň. 
- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír. 
- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kompostování. 
- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není 

problém je z kompostu vysbírat. 
- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují bioodpad (čímž 

kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem 
něco špatně, žížaly jej opouštějí. 

- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví. Pokud domácnost 
nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky. 

 

Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě 
přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože 
esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením a 
vysušením.  

Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především toho kuchyňského  
do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem,  

a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí 
nemalé peníze. 

Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte 
možnost na  YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho úspěchů 
v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz  

Ing. Radek Staňka  
vedoucí týmu MOJE ODPADKY 

 

 

 

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD 
DO POPELNICE NEPATŘÍ! 

........................................................................................................... I N Z E R C E ...........................................................................................................
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Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - Z deváté třídy budou středoškoláci... ZŠ Hodslavice - Oslavy 85. výročí založení naší školy

ZŠ Hodslavice - Holčičí a klučičí den ve školní družině ZŠ Hodslavice - Holčičí a klučičí den ve školní družině

ZŠ Hodslavice - Floristická soutěž ZŠ Hodslavice - Návštěva městské policie Nový Jičín

FK Hodslavice FK Hodslavice
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Zdeňka Krestová • Jan Slavík • Eva Hoďáková
Jaroslava Kramolišová • Petr Janáček
Antonín Kurowski • Jozef Valocký • Dana Sulovská
Ladislav Kudělka • Irena Kudělková
Ladislav Merenda
25. výročí uzavření manželství  Martina a Zdeněk Marešovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V  měsíci květnu se narodili Petr Mičulka, Ondřej 
Hromádka a Antonín Bouška.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě. 

Nela Kramolišová, 6. třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

V  neděli 28. května se ve věku 93 
let uzavřel život našeho milého bra-
tra Miroslava Merendy. Od mládí až 
do pozdního stáří byl členem naše-
ho evangelického sboru. Po celou tu 
dobu pomáhal dle svých možností 
a schopností tam, kde bylo potřeba. 
Padesát let byl ve staršovstvu, jedno 
volební období působil jako kurátor 
sboru a rovněž vypomáhal jako laický 
kazatel. Zvěstí evangelia sloužil nejen 
u nás, nýbrž také v okolních sborech. 

Na životě bratra Merendy se vrchovatě naplnilo žalmistovo 
vyznání: „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mně budou 
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet 
do nejdelších časů.“ (Ž 23,6)

Staršovstvo evangelického sboru v  Hodslavicích jménem 
všech místních věřících děkuje Pánu Bohu za jeho život, za vše, 
čím nás svou službou a osobním příkladem obohatil.

Za ČCE   -   Mgr. Lubomír Červenka

² ² ² ² ²

Pocta naší mámě - Miroslav Merenda
Již je to dávno, hodně, hodně dávno. Však jako by to bylo včera. 

Venku se pomalu stmívá a naše máma se vrací z pole domů. Se-
hnutá pod tíhou trávy, kterou nažala na mezi pro naše dvě bílé 
kozy. Všichni jsme na ni čekávali. My děti, i ty dvě kozy. Všichni 
jsme čekali na večeři, kterou nám s úsměvem dá. Ach, jak ta veče-
ře chutnávala! Vonící brambory a vonící mléko a k tomu mámin 
úsměv a klid. Za ten Vám, mámo, děkuji nejvíc.

Nikdy si nestěžovala na tvrdý život. Na bídu, strádání, ba ani na 
nemoc. Byla šťastná, že my rosteme a budeme jí pomáhat. A my 
jsme pomáhali rádi, i když na skotačení zůstávalo času méně a 
méně. 

Léta ubíhala. A my jsme, jeden za druhým odcházeli z našeho 
domova. Domov se vyprázdnil a všude byla válka. Daleko, daleko 
byl rodný práh, daleko byla uplakaná máma.

Všechno šťastně přežila. Víra jí dávala sílu a my jsme se opět 
všichni vrátili zpátky. 

Avšak srdce mámy muselo se rozšířit. Vnoučata také chtěla mít 
své.

Až jednou přišel den, kdy jsme ji uložili odpočívat. A já od té chví-
le se dívám a hledám ve světě její obraz.

² ² ² ² ²

… touto krásnou poctou maminkám a tichou vzpomín-
kou se loučíme s  jejím autorem, panem Miroslavem Me-
rendou, který zemřel v  neděli 28. května 2017 ve věku 93 
let. Bylo pro mne velikou ctí a potěšením nahlédnout do 
jeho vzpomínek, deníků a zápisků, jako do kroniky let dáv-
no minulých. Formou povídek publikovaných v  našem 
zpravodaji se o své vzpomínky podělil i s  Vámi, čtenáři. 
Dodatečně Vám děkujeme, pane Merendo, a s láskou, kterou 
jste sám rozdával, budeme vzpomínat… 

Za Obec Hodslavice Pavla Adamcová, starostka

Rozloučení s panem Miroslavem Merendou,  
nejstarším občanem Hodslavic


