
ZPRAVODAJ
Březen 2021

Tenisový rok 2020 byl silně ovlivněn výstavbou „Modernizace 
školního hřiště“ (položení umělého povrchu) a nejvíce 
pandemií Covid-19 a s tím spojené vládní omezení sportovních 
akcí. Nehrálo se vůbec, nebylo možno provádět zažité tréninky 
her v úterý a ve čtvrtek, jelikož hřiště (s jedním kurtem) bylo 
dáno do zkušebního provozu až 1.10. To už počasí nedovolilo 
vyzkoušet umělý povrch kurtu. Ovšem i tak bylo vládním 
nařízením v nouzovém stavu hrát zakázáno!

Z těchto důvodů nemohl být pořádán každoročně plánovaný 
turnaj „O přeborníka Hodslavic“ a „Memoriál JUDr. Romana 
Rydela“ ve dnech 31.7. – 2.8.

Místo toho se nám podařilo, v době uvolnění nouzového 
stavu, pro členy uspořádat „Členský turnaj ve čtyřhře“ 
na soukromém kurtu Č. Czyže za účasti 8 hráčů ( Blanka 
Mandalinič, J. Frýdl, M. Frýdl, P. Hanzelka, M. Janyška, P. 
Kudělka, P. Mokroš, M. Vitko)  a dalších pasivních členů Tenisu 
Hodslavice ( TH ).. Při dopoledním turnaji vyhráli Petr Kudělka s  
Petrem Mokrošem a při odpoledním turnaji vyhráli opět  Petr 
Kudělka s Blankou Mandalinič. Na závěr turnajů byly vyhlášeny 
výsledky s předáním cen vítězům – velkých štramberských uší 
a přichystáno menší pohoštění pro všechny zúčastněné.

S modernizací hřiště jsme museli uvolnit naši dloholetou 
klubovnu, v které bude zřejmě nová šatna pro zázemí hřiště, 
a přestěhovat se do suterénu bytu v ZŠ ( schváleno OÚ 

Informace o spolku Tenis Hodslavice z.s. v roce 2020 
Miroslav Frýdl

Hodslavice : 37. schůze Rady obce dne 5.8. bod I., písmeno 
b : bezúplatné zapůjčení prostor suterénního bytu Tenisu 
Hodslavice  na dobu neurčitou).

Rádi bychom se dopředu seznámili s Provozním řádem 
školního hřiště a Rezervačním systémem. Doufáme, že v 
rezervaci kurtu bude upřednostňován organizovaný spolek 
TH před neorganizovanými jednotlivci.

Společenské akce: v roce 2020 jsme popřáli k významnému 
životnímu jubileu: k 60-tinám dlouholetému prezidentu Tenis 
Clubu MVDr. Jirkovi Křižanovi, k 70 – tinám místopředsedovi 
TH Mgr. Petrovi Mokrošovi a k narození dcery Emy A. a J. 
Adamcovým.

Výroční členská schůze za rok 2020 se předpokládala 
12.3.2021, ovšem s dalším vyhlášením nouzového stavu bude 
v době uvolnění upřesněna.

Na závěr bychom chtěli poděkovat OÚ Hodslavice a všem 
našim příznivcům, kteří nám jakkoliv pomáháte. Moc si toho 
vážíme! 

Plánované akce na rok 2021:
06.2021 – 1. členský turnaj ve čtyřhře
30.7. – 1.8.2021 turnaj O přeborníka Hodslavic vč. Memoriálu 
JUDr. Romana Rydela 
09.2021- 2. členský turnaj ve čtyřhře
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Usnesení
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce 

Hodslavice konaného dne 18.2.2021
OÚ

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

1/12/2021  Schválení programu   
ZO
a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva 

obce.

2/12/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Socha, DiS. – předseda,
    Martin Pospíšil a Tomáš Kohout - členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Lubomír Adam, Ing. Kamil 

Ondřejík,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.

3/12/2021  Kontrola usnesení předcházejícího 
zastupitelstva obce

ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání 

zastupitelstva obce.

4/12/2021  Usnesení rady obce č. 42 - 47
ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 42 - 47.

5/12/2021  Plnění rozpočtu 1 - 12/2020
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až 

prosinec 2020.

6/12/2021  Plán investičních akcí na rok 2021, dotační 
zdroje 

ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2021, realizaci 

investičních akcí dle plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle 
plánu do rozpočtu obce na rok 2021.

7/12/2021  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v 
roce 2021 

ZO
a) bere na vědomí žádosti o dotace na sportovní, kulturní 

a zájmovou činnost na rok 2021 od subjektů a spolků v obci a 
schvaluje celkovou částku 265 000 Kč do rozpočtu obce na 
rok 2021.

8/12/2021 Kotlíkové dotace, spoluúčast obce 
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500,- Kč 

z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji účelově 
určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného 
příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. 
č. SFZP 138986/2019 a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu, 

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč z rozpočtu 
obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_11
7/0009638 a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu.

9/12/2021  Rozpočet obce na rok 2021
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2021: 
příjmy  41 549 000 Kč, 
výdaje  46 669 000 Kč,
financování   5 120 000 Kč.

10/12/2021  Spolufinancování hospodářských staveb
ZO
a) schvaluje Pravidla o spolufinancování vodohospo-

dářských staveb dle přílohy č. 10.

11/12/2021  Odpadové hospodářství za rok za rok 2020
ZO
a) bere na vědomí zprávu o hospodaření s odpady za rok 

2020.

12/12/2021  Kalkulace stočné
ZO 
a) schvaluje cenu stočného od 1.1.2021  ve výši 26,37 Kč/m3 

bez DPH a 29,01 Kč/m3 s DPH. 

13/12/2021  Převody majetku
ZO
a) schvaluje odkoupení části pozemku parc.čís. 517 zahrada 

v k.ú. Hodslavice o výměře 27 m2 a části pozemku parc.čís. 516 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodslavice o výměře 29 m2 
od pana P. K., bytem Hodslavice za cenu 80,- Kč za m2, Obec 
Hodslavice hradí náklady spojené s pořízením geometrického 
plánu, sepsáním smlouvy a podáním návrhu na vklad,

b) revokuje usnesení č.12/11/2020 část b),
c) schvaluje směnu pozemku parc. čís. 218 zast. pl. – díl 

označený písm. „b“ o výměře 32 m2 za část pozemku parc. čís. 
217 zahrada – díl označený písm. „a“ o výměře 13 m2 mezi Obcí 
Hodslavice a Ing. J. Š., bytem Hodslavice, dle geometrického 
plánu čís. 1006-112/2020 vyhotoveného Ing. F. N. Ing. J. Š. 
uhradí pořízení geometrického plánu, Obec Hodslavice hradí 
náklady spojené se sepsáním smlouvy a podáním návrhu na 
vklad. Tato směna je v obecním zájmu – z důvodu zajištění 
přístupnosti k budově č.p. 213 v majetku Obce Hodslavice.

14/12/2021
ZO 
a) schvaluje navržení kandidáta Ing. S. B. na přísedícího 

Okresního soudu v Novém Jičíně na období 2022 – 2026,
b) schvaluje evaluaci strategického rozvojového plánu 

obce Hodslavice komunitním způsobem.
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Usnesení
ze 47. schůze rady obce konané 
dne 9.2.2021 na OÚ Hodslavice

OÚ

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) program jednání,
b) stavební úpravy – rozdělení nebytových prostor v I. 

patře Obecního domu, Hodslavice čp. 161 dle nejvýhodnější 
nabídky,

c) záměr pronájmu rozdělených nebytových prostor v I. 
patře Obecního domu, Hodslavice čp. 161,

d) podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora vládou 
doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů MMR pod 
číslem výzvy 1/2021/117D8250 na opravu místní komunikace 
u vodní nádrže Kacabaja,

e) vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení 
domácích kompostérů a štěpkovačů Hodslavice“ a zadávací 
dokumentaci dle návrhu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) úpravu výše nájmu v nebytových prostorách ve 

vlastnictví Obce Hodslavice pro komerční účely,
c) cenovou nabídku firmy ENVIPARTNER s.r.o., Brno na 

aktualizaci Strategického plánu obce a pověřuje starostku 
předložením alternativního řešení do další schůze rady obce,

d) požadavky spolků v Hodslavicích na dotace jejich 
spolkové činnosti,

e) program 12. zasedání zastupitelstva obce, které se bude 
konat 18.2.2021,

f ) dvě žádosti Moravskoslezského kraje Ostrava o 
poskytnutí dotace v rámci „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva 
na základě Smlouvy o spolupráci a předkládá je k projednání 
zastupitelstvu obce,

g) informace Krizového štábu Moravskoslezského kraje 
Ostrava o vytvoření strategie zapojení lékařů primární péče do 
procesu očkování obyvatelstva proti onemocnění COVID-19 a 
spuštění velkokapacitního očkovacího místa na Černé louce v 
Ostravě v době, kdy MSK bude mít dostatek vakcín,

h) výzvu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 
zaslanou Obci Hodslavice k zahájení reklamace kanalizace s 
firmou Metrostav a.s. z důvodu poškození asfaltového krytu a 
vzniku nerovností povrchu vozovky u revizních a kanalizačních 
šachet a pověřuje starostku zahájením reklamace.

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

MATERIÁL KANALIZACEOÚ

OÚ
Děkujeme Vám za urychlené připojování na kanalizaci a 

nahlášení pozdějších termínů připojení.  
Nadále vyzýváme vlastníky k urychlenému připojování, 

klimatické podmínky už jsou vhodné !!! Vlastníky, kteří 
nestihli smluvní termín 28.2.2021 a nenahlásili vyzýváme, 
aby tak učinili na mail kanalizace@hodslavice.cz, nebo na tel. 
792 771 741 a domluvili si náhradní řešení. 

Vážení spoluobčané, výdej materiálu pro budování 
kanalizačních přípojek je nepřerušen.

Materiál si můžete vyzvedávat po zaplacení na pokladně OÚ 
a předchozí domluvě na sběrném dvoře. Domlouvat se lze na 
telefonních číslech 720 998 835, 556 731 656 (místostarosta). 
Materiál Vám vydají zaměstnanci technické správy.

I. Budování domovních přípojek
PLATÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou 

sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění. 
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z 
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem 
kanalizace v obci.

2. Před každým napojením domovní splaškové kanalizační 
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem) 
musí být Vámi přizván zástupce správce kanalizace (viz 
kontakt níže) za účelem pořízení fotodokumentace celé 
přípojky včetně napojení na kanalizační sběrač obce a dům. 
Zástupce správce při napojení zároveň sepíše protokol o 
napojení, kam opíše stav vodoměru (jako podklad k novému 
účtování vodného a stočného).

!!! V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly, 
vlastník bude muset celou přípojku na vlastní náklady 
odkrýt ke kontrole !!! 

Upozorňujeme občany, aby si kalkulaci prací a 
předběžnou cenu sjednávali předem.

II. Vyčerpání splaškové vody ze stávajících septiků a 
jímek

Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze 
stávajících septiků a jímek se nesmí přečerpávat do nové 
splaškové kanalizace! Proto si po vyčerpání vyžádejte a 
uschovejte doklad pro případnou kontrolu. Vyčerpání 
splašků může provádět jen firma s oprávněním (dle 
zákona).

III. Zakoupení materiálu k provedení kanalizačních 
přípojek za výhodné ceny. 

Dle rozpisu materiálu v technické zprávě objednáte na OÚ 
(tel. 556 750 237, obec@hodslavice.cz) požadovaný materiál 
(tabulka s rozměry a cenou viz. níže). Materiál zaplatíte na 
účet obce nebo na pokladně a na základě vystaveného 
dodacího listu si materiál vyzvednete ve sběrném dvoře v 
jeho otevírací době.

Položka Specifikace zboží – SN 4 Cena za 
1ks s DPH

1. koleno PVC K 30 st. DN150 55 Kč

2. trubka PVC KG DN150, délka 1 m 95 Kč

3. trubka PVC KG DN150, délka 2 m 175 Kč

4. trubka PVC KG DN150, délka 3 m 255 Kč

5. trubka PVC KG DN150, délka 5 m 420 Kč
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké 

připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou 
spolupráci.

Informace ke kanalizaci a přípojkám naleznete na webu obce: 
www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte mailem: 
kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741 – Josef Kudělka.
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Parkování u ZŠ

Svoz bioodpadu v roce 2021

Mimořádný svoz BIOODPADU 

Hodina země

Pár čísel z matriky a evidence obyvatel

Rekonstrukce mostu u křižovatky 
se silnicí č. I/57 směr Mořkov

OÚ

OÚ

OÚ

OÚ

OÚ

OÚ

Žádáme všechny občany, aby ve všední dny (pondělí až 
pátek) v době od 6:00 do 16:00 hodin neparkovali na parkovišti 
vedle základní školy.

Toto parkoviště je určeno výhradně pro zaměstnance školy a 
pro návštěvy ZŠ.

I v současné pandemické době zaměstnanci školy dojíždějí 
do školního zařízení, aby zajistili aktuální distanční formu 
výuky.

Děkujeme za dodržování shora uvedeného a pochopení.

Stejně jako v předcházejících letech i letos bude v naší obci 
probíhat svoz bioodpadu.

Hnědé kontejnery budou rozmístěny cca v polovině měsíce 
dubna. Datum upřesníme po sdělení ASOMPEM a .s. , Životice 
u Nového Jičína.

V pátek 26.3.2021 v odpoledních hodinách budou 
na pravidelná místa v obci umístěny velkoobjemové 
kontejnery na BIOODPAD. Jejich vývoz bude proveden v 
pondělí 29.3.2021. Je zde možno umísťovat BIOODPAD, 
jenž je běžně odkládán do hnědých svozových nádob. 
Velkoobjemové nádoby budou označeny znakem obce a 
nápisem BIOODPAD.

Zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2021. 
Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje v 
sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině 
Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení 
klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních 
paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní 
počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem 
oslabené lesy napadené kůrovcem. 

Další informace (včetně plakátu), najdete na stránkách www.
hodinazeme.cz.

Stav občanů v Hodslavicích k 1.1.2021 byl 1726, z toho 845 
mužů a 881 žen. Během roku 2020 se narodilo 23 dětí (11 
chlapců, 12 děvčat). Do obce se přistěhovalo 33 osob (15 
mužů, 18 žen), naopak se vystěhovalo 27 občanů (8 mužů, 19 
žen). Zemřelo 24 našich spoluobčanů (17 mužů, 7 žen). V roce 
2020 nás přibylo o 5 osob.

Po dlouhé době se narodilo jedno miminko doma v 
Hodslavicích.

V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 8 sňatků: 4 občanské 
obřady a 2 v evangelickém kostele, 2 v římskokatolickém 
kostele Božského srdce Páně.

Již více než rok mohou občané využívat dvě kontaktní 
místa na Czech Point a ověřování podpisů a listin – matriku a 
podatelnu. 

V roce 2020 bylo celkem provedeno:
*  355 případů ověření podpisů a listin,
*  přes Czech Point celkem občanům vydáno/provedeno:
 36  výpisů z rejstříku trestů,
   4  výpisy z katastru nemovitostí, 
 17 výpisů pro potřeby úřadu (přihlášení osob k 

trvalému pobytu),
   1  výpis z živnostenského rejstříku,
   1  výpis ze spolkového rejstříku, 

Od měsíce května do listopadu 2021 bude probíhat 
rekonstrukce mostu evid. číslo 483-001 u křižovatky – odbočka 
směr na Mořkov, a to za úplné uzavírky silnice II/483. Objízdná 
trasa je zatím v řešení. Bližší informace zveřejníme v příštím 
zpravodaji, popř. na webových stránkách obce.

Odpady za rok 2020 v číslech
OÚ

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme Vám shrnuli odpadové 

hospodářství za rok 2020.
V tomto čísle zpravodaje doplňujeme o tabulky s čísly k 

jednotlivým odpadům.

Výdaje
Odpad Množství (t) cena (Kč)

Papír 24,81 96 759

Sklo 27,66 17 979

Plast 24,52 179 241

Komunální odpad 291,95 483 177

Objemný odpad 62,52 113 161

BNRO 7,26 13 794

BRO (hnědé kontejnery) 142,89 215 720

Sběrný dvůr (vývoz kontejneru) 67 000

Výdaje celkem 1 294 656,44 Kč

Příjmy
Poplatek za komunální odpad 

(Kč)
Železo + 

OSVČ (Kč)
Ekonom 

(Kč)

895 192 36 868 17 8247,5

Příjmy celkem 1 110 307,50 Kč
Rozdíl    -184 348,94 Kč

Ostatní odpady
Odpad Množství cena (Kč)

Textil 3,858 t 0

Elektro 5,137 t 0

Jedlé oleje 250 l 0
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pohádka líbila, byla vtipná a proložena písničkami. Účastníci 
představení měli možnost se zapojit do děje pohádky. 
Z rozzářených dětských tváří bylo patrné, že se kulturní 
představení vydařilo.

Canisterapie ve školní družině 
Bc. Petra Pavlíková

V pátek 26. února jsme měli ve školní družině milou návštěvu. 
Školní družinu navštívili pejsci, a to bývá vždy velké pozdvižení. 
Lektorka Johana Kučerová nám přišla ukázat své dva psy 
cvičené pro canisterapii. Učili jsme se chovat tiše v přítomnosti 
psů, měli jsme možnost lehnout si vedle nich, hladit je po 
srsti, krmit pamlskem a dokonce si od nich nechat stáhnout 
ponožku. Děti vnímaly potřeby zvířat, ale také jejich ochotu 
spolupracovat, trpělivost a přítulnost. Na základě obrázků psů 
jsme se učili přiřazovat názvy plemen. Psi bravurně překonávali 
překážky v podobě tunelu a tyčí. Terapie s pejsky vždy hodně 
rychle uteče a nám nezbývá, než se těšit na další shledání.

Zprávičky ze školy
Mgr. Martin Bouška

Bobujeme a sáňkujeme, HURÁ!!! 
Mgr. Eva Hegarová

Ve středu 17. února šli druháci v rámci hodiny Tělesné 
výchovy bobovat a sáňkovat na kopec v Hodslavicích. Kromě 
radostného pohybu zažili i soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka. 
Už se moc těší na další hrátky se sněhem.

Návštěva loutkového divadla ve školní družině 
Mgr. Bc. Helena Tisovská

Ve středu 24.2.2021 do školní družiny zavítalo loutkové 
divadlo, které dětem zahrálo pohádku „Zlatovláska“. Dětem se 

   2  zprostředkovaní identifikace fyzické osoby,
   5  zřízených datových schránek,
   5  konverzí listin na žádost občana (4 z elektronické 

podoby do listinné, 1 z listinné do elektronické podoby),
   37 konverze listin z elektronické podoby do písemné 

pro potřeby úřadu,
*  vystaveno celkem 20 matričních dokladů (1 rodný list, 11 

oddacích listů, 8 úmrtních listů) a 1 fotokopie zápisu o uzavření 
manželství,

*  vydána  4  osvědčení pro sňatek uzavíraný před orgánem 
církve,

*  sepsáno  7  zápisů o určení otcovství k nenaroz. dítěti 
souhlasným prohlášením rodičů,

*  vyřízena 1 žádost o změnu příjmení na předešlé po rozvodu 
manželství včetně vydání nového oddacího listu,

*  zapsáno 1 prohlášení o volbě druhého jména včetně 
vydání nového oddacího listu,

*  umožněno 1 žadateli (po ověření oprávněnosti) nahlížení 
do matr. knihy na konkrétní zápis,

*  projednán ve správním řízení 1 návrh vlastníka objektu 
na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobám, které se v 
objektu již nezdržují. 
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Únor v MŠ

Ohleduplnost není „in“

Před 80 lety, 4. února 1941 zemřel 
Jan Křižan, zakladatel parní pily 

v Krásně nad Bečvou 
(od r. 1924 součásti Valašského Meziříčí)

Učitelky MŠ

PhDr. Zora Kudělková

Dušan Dobeš a Ondřej Křižan

I když díky pandemii koronaviru jsou podstatně omezeny 
akce, které byly původně naplánované, v týdnu od 15. – 19. 2. 
opět naše MŠ ožila. A to karnevalovým veselím! Děti se mohly 
každý den převlékat do karnevalových masek. Ve středu nás 
navštívilo „Divadélko Ententýky“ s karnevalovým programem. 
Děti si u známých písniček zatančily a zasoutěžily. Ve čtvrtek 
karnevalové veselí vyvrcholilo maškarním dopolednem. V 
každé třídě paní učitelky nachystaly dětem zábavný program. 
Probíhaly promenády v maskách, ze kterých porota (paní 
učitelky) vybrala tu nejkrásnější. Po té následoval taneční 
maraton, který opět bedlivě sledovala porota, aby pro změnu 
vyhodnotila nejlepšího tanečníka, či tanečnici. Ti nejlepší 
získali diplom a všechny děti dostaly sladkou odměnu. 
Program vyvrcholil oblíbenými soutěžemi mezi jednotlivými 
družstvy.

Československé veřejnosti 
byl představen v Albu 
representantů všech 
oborů veřejného života 
československého takto: 
„Křižan Jan, * r. 1882 v 
Hodslavicích, Mor. Studoval 
českou obchodní akademii 
v Brně. V r. 1910 zařídil 
si samostatný obchod 
dřevem v Krásně n. B. a r. 
1913 postavil parní pilu 
tamtéž, podnik postupem 
doby rozšířil tak, že patřil k 
největším závodům svého 
druhu v republice.“ 1

Vlastní sklad měl od r. 1913 a s pořezem začal 1914. Počátky 
však byly velmi obtížné. Krátce po vypuknutí 1. světové války 
Jan Křižan narukoval. Dvakrát se zúčastnil bojů na východní 
frontě, dvakrát se vrátil se střelným zraněním. Provoz a pilu 
před exekucí z týdne na týden zachraňovala jeho manželka 
Emilie. Posléze se jí podařilo přemluvit bratra Františka 
Dobeše, aby opustil Prahu. Zůstal na pile i po návratu Křižana. 
Se švagrem se spřátelil už za jeho pobytu v lazaretu na zámku 
Kinských. Brzy se stal prokuristou na pile a nemálo přispěl k 
rozkvětu podniku.

Koncem ledna 1941 Jan Křižan onemocněl. Průstřel plic 
a snad i 35 let v jeho těle váznoucí kulka z východní fronty 
přispěly k zhoršení stavu. Antibiotika tehdy nebyla k dispozici. 
Stav se náhle zhoršil a 4. února Jan Křižan nemoci podlehl. 
Jeho první manželka, Emilie roz. Dobešová ze Stříteže nad 
Bečvou, zemřela již v r. 1933. Pilu zdědil syn Jan Křižan ml. a 
jeho dvě sestry. 

V rozporu s tehdejším právem, po jednáních komunistů Jana 
Kubiše a Ladislava Vlčka s ministrem průmyslu Bohumilem 
Laušmanem za zády Jana Křižana ml., byla pila znárodněna 
jakoby byla součástí Vítkovických železáren. Přežila bez 
výrazných změn půl století. Manažeři Dřevařských závodů 
a.s. z doby komunismu v 90. letech zastavili pořez, propustili 
zaměstnance a získali u IPBa do katastru zapsali stomilionovou 

půjčku. Jejich nástupci nechali později ještě funkční stroje 
i jeřáby odvézt neznámo kam. To vše se dělo v době, kdy  
potomci Jana Křižana (byl popraven 14. června 1951) usilovali 
od r. 1991 o navrácení majetku a jejich nárok měl být proti všem 
machinacím chráněn tzv. blokačním paragrafem restitučního 
zákona. Není známo, proč se tak nestalo.  Československá 
a později česká justice spory a manipulaci s restituovaným 
majetkem doprovázela více než jedno čtvrtstoletí. 

Závěrem něco o veřejně prospěšné činnosti Jana Křižana. Dne 
26. května 1926, v den 50. výročí úmrtí Františka Palackého, 
byl v Hodslavicích za Křižanovy účasti uložen základní kámen 
nové školy. Hodslavská kronika zaznamenala: „Slavnostní řeč 
Prof. Dr. Alberta Pražáka“ (pozdějšího předsedy České národní 
rady) „elektrizovala a zanechala hluboký dojem.“ 2 Ředitel 
měšťanské školy v Hodslavicích Blažej Raška dále zapsal: 
„Vlastním iniciátorem myšlenky vystavěti Františku Palackému 
v Hodslavicích trvalý a užitečný pomník - novou školu - byl 
továrník Jan Křižan.“  Do celonárodní sbírky tehdy přispěl i 
prezident T.G. Masaryk. „Podíl občanů a rodáků hodslavských 
činil … 423.000 Kč. Na této částce, jíž obecní pokladna nebyla 
vůbec zatížena, měl hlavní zásluhu Křižan, jenž mimo jiné 
poskytl ze své pily veškerý stavební materiál svého oboru.“ 
3V r. 1937 za starosty pana L.S. Štorkána otec a syn Křižanovi 
darovali městu pozemek, který umožnil občanům Krásna 
přístup k novému nádraží ze strany zámku Kinských (Nádražní 
ulicí). V létě 1938 Jan Křižan osobně přispěl „na obranu státu“. 
Na obranu před nebezpečím hrozícím z Hitlerova Německa 
přispěla i společnost Jan Křižan a spol. (50.000 Kč). Zatímco 
historiografie minulé éry o společnících sdělovala především 
příslušnost několika z nich k německé národnosti, fakt je že 
podporovali obranu našeho společného státu. 4

Zdroje:
1.  Fr. Sekanina, ed., Umělecké nakladatelství J. Zeibrdlich, 

Praha 1927, Str. 1024
2.  Blažej Raška: Měšťanská škola. V: Palackého rodná obec. 

Hodslavice 1948 (Fotoreprint ARPA Brno 1998) Str. 186
3.  Tamtéž, str. 188
4.  Lidové noviny, č. 322, 28. června 1938
(Celý článek viz Dřevařský magazín č. 3, 2021 

https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/)

Vážení čtenáři,
dovolte, abych se s Vámi podělila o jednu malou všední 

příhodu z pátečního nákupního dopoledne 26. února. Místo 
děje: obchod Hruška, účinkující: dle předpisu 3 zákazníci, 2 
paní prodavačky – všichni s respirátory. Zápletka: dovoz zboží. 
Mladý muž přiváží bedýnky, přes bradu nedbale vyhrnutý 
nákrčník. Paní vedoucí upozorňuje od pokladny, že má mít 
respirátor nebo dvě roušky. Mladík nereaguje a znovu přichází 
s další dodávkou. Pokyn je zopakován, a to již s dovětkem, že i 
dovozci to mají v předpisech. Na scénu vstoupí řidič dodávky 
(otec) a rádoby mužně, leč na nepravém místě, se zastává 
svého neorouškovaného syna. Sám nemá ani ten rolák. 
Hlasy nabývají na síle. Za normálních okolností bych oběma 
dodavatelům řekla, že jen a jen na nich spočívá jednoznačné 
provinění, ale přes hlasový fond a kadenci řeči jsem neměla 
šanci. (Nutno podotknout, že syn si v závěru vystoupení nasadil 
černý respirátor.) Činohra však ještě nekončí. Na odchodu jsem 
zaslechla, jak s domnělým sebepotvrzením řve rodič volně 
do prostoru: „V deseti prodejnách nebyl žádný problém, jen 
v Hodslavicích!“ Hmm – na deseti různých místech se jen tak 
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610 let obce Hodslavice
Ondřej Kudělka, DiS. 

Vážení a milí Hodslavjané, 
v dnešní době prožíváme všichni společně pandemii 

coronaviru. Každý z nás ji vnímá jinak, ale dotýká se nás všech, 
ať chceme či nechceme. Jsem však bytostně přesvědčen, 
že ohleduplnost, odpovědnost a vzájemná sounáležitost 
je cestou, která vede k lepším zítřkům a normálnímu životu. 
V tomto roce si připomínáme 610 let od první písemné 
zmínky naší obce, která si prošla mnohými útrapami. Sucho, 
povodně, morová epidemie či světové války, to vše otřáslo naší 
obcí a ovlivnilo životy našich předků.  Avšak ani tyto útrapy 
nedokázaly vzít lidem radost ze života a všechnu jeho krásu 
a rozmanitost. Každý den můžeme vidět krásy naší obce ať už 
to je kostel sv. Ondřeje nebo rodný dům Františka Palackého. 
František Palacký řekl:

„Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá“
Slova Františka Palackého jsou aktuální v jakékoli době. 

Láska k naší obci je pro mě osobně velmi silná a jsem hrdý 
na to, že právě Hodslavice jsou mým domovem. Dovolím si 
u příležitosti 610 let popřát Hodslavicím, ať jsou obcí, která 
si je stále vědoma svých přírodních a kulturních památek. 

Obcí, která je vlídná a přátelská ke všem svým občanům. Obcí, 
která v těžkých časech podá pomocnou ruku každému, kdo ji 
potřebuje. Obec to nejsou jenom domy, jsme to my všichni. 
Přeji nám všem, ať dokážeme společně překonat vzájemné 
neshody a ať společně uděláme z Hodslavic úžasné místo. To 
nám všem přeji.

Z lásky k naší obci, jsme společně s Jakubem Kramolišem 
založili občanskou iniciativu, kterou jsme nazvali Hodslavice 
srdcem. Touto iniciativou chceme Hodslavicím poděkovat za 
vše co pro nás a naše předky udělaly, zároveň chceme přispět 
ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci. Budeme 
se snažit Vám pravidelně přinášet zajímavosti, články a 
organizovat zajímavé akce. Máte-li, doma zajímavé fotografie, 
nebo víte o příbězích, které by měly být dovyprávěny, velmi 
rádi je vaším jménem zveřejníme. Budeme rádi, když se 
podíváte na naše webové stránky www.hodslavicesrdcem.
webnode.cz popř. nás budete sledovat na Facebooku. Pokud 
nám chcete napsat nebo zaslat vaše fotografie nebo články, 
zde je naše emailová adresa: hodslavice.srdcem@email.cz

V dalším vydání zpravodaje se opět vrátíme po stopách pánů 
Hodslavic a Rohliny. Tentokráte se dostaneme k Bílé hoře a 
událostem, jež potkaly naše obce.

producírovali neohrožení hrdinové, až ten jedenáctý obchod 
jim komplikuje život…

Ušetřím sebe i Vás zbytečných hodnocení a úvah o 
zodpovědnosti. Raději – snad i za vesnický „kolektiv“ – poděkuji 
všem našim paním prodavačkám, že pro nás vytvářejí alespoň 
trochu zdání normálnosti.

P.S.
Doufám, že popis následující epizody změní pachuť z 

rouškového, bohužel asi nikterak ojedinělého příběhu. Ve 
stejném týdnu jsem náhodně zpovzdálí registrovala malou 
skupinku školních dětí s paní učitelkou, jak došly ke hrobu 
rodičů Františka Palackého (vedle kostelíku sv. Ondřeje) a tam 
si povídaly. Velmi potěšitelné a příkladné!
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K A F I R A

pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem pomáhat dětem a dospě-
lým s těžkým zrakovým postižením. I nyní v době pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomů-

že vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do živo-ta“. Po-
skytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance 
nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, 
o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační po-
můcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vy-
školení lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výu-
ku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bez-
platně, a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích v No-
vém Jičíně, Opavě, Ostravě, a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb jsou dospělí a senioři, se zrako-

vým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kafira.cz
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Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                  774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

• Výroba a montáž hrobů na zakázku
• Odborné renovace a opravy stávajících pomníků
• Strojní broušení terasových pomníků bezprašnou tech. 

přímo na místě
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (nerezové, bronzové, žulové)
• Zhotovení nových betonových základů
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – ZAMĚŘÍME – PORADÍME

K o u p í m
 

dům nebo stavební pozemek 

v Hodslavicích a okolí.
Nejsem realitní kancelář. Děkuji za nabídky.

tel. 607 275 418.



Johana Mikulcová, 6. tř.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum  50²55²60²70²75²80
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Radmila Doleželová, Otgon Lkhamsurenová ² Tomáš 
Blokeš, Alena Špalková ² Eliška Janská, Petr Bartončík
 ² Jan Býma ² Marie Jedlitschková, Anna Kudělková

² Marie Kudělková
 

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ² 

V měsíci únoru se narodily Stela Pokorná 
a Michaela Boušková.

 
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 

mnoho štěstí v nastávajícím životě.
² ² ² ² ² 

V měsíci únoru jsme se rozloučili s paní 
Vlastou Doubravskou a paní Evou Tomanovou.

Tenis Hodslavice Tenis Hodslavice

ZŠ - Canisterapie


