
se nám jako jedinému týmu podařilo porazit i vedoucí Bystré, 
které obdržely jen 9 branek a z toho hned 3 od našich fotbalistů. 
Tímto mě velmi mrzí, že se soutěž nedohrála. Kluci měli na 
to zabojovat o postup do okresního přeboru. Věřím však, že 
v sezóně nadcházející se to klukům povede. Nová sezóna by 
měla odstartovat ve druhé polovině srpna. Veškeré informace 
o zahájení nové sezóny a další články včetně statistik můžete 
nově nalézt na webových stránkách hodslavské kopané fk-
hodslavice.webnode.cz.

 
Milí spoluobčané Vám Všem bych chtěl popřát hezké léto a 

těším se společně v nové sezóně pod Trojačkou.

ZPRAVODAJ
Červenec - srpen 2021

Milí spoluobčané, 

Máme tady po roce letní prázdniny a čas zasloužených a 
vytoužených dovolených. Úvodník tohoto zpravodaje má být 
věnován hodslavské kopané, na které jsme bohužel již třičtvrtě 
roku nebyli. Vůbec poslední zápas této krátké sezóny jsme pod 
Trojačkou sehráli na konci září, kdy jsme deklasovali Bludovice 
v poměru 7:2. Tenkrát jsem připomínal, že poslední branku 
vsítil Honza Mička téměř po roce a předpovídal jsem, že by mu 
to mohlo znova padat. Nicméně opět vinou nuceného zrušení 
soutěže se tak další branky odložily na neurčito. 

Dovolte mi tedy alespoň malou rekapitulaci. Naši fotbalisté 
v minulé sezoně odehráli jen 8 
mistrovských zápasů, přičemž 7 
z nich dokázali dotáhnout až do 
vítězného konce. Nad naše síly byl 
pouze Štramberk, přestože jsme po 
poločase doma vedli 3:1, tak nakonec 
jsme zápas prohráli. Docela kuriózní 
bylo, že veškeré zápasy odehrané 
venku jsme vyhráli na penalty, což 
je v porovnání s předchozími roky 
nesmírné zlepšení, zejména po 
psychické stránce. Nejlepším našim 
střelcem byl Michael Kuchtík, který 
se prosadil celkem 8 krát! Druhý 
nejlepší střelec byl Kuba Mikšík s 
6 brankami, které zaznamenal z 
6 odehraných zápasů. V brance 
se jasnou jedničkou stal Denis 
Strempek se 7 odchytanými zápasy. 
Do týmu se úspěšně zapracovali 
noví hráči, konkrétně Honza Stecula 
a Milan Štěpják.

 V celkovém součtu jsme skončili 
na 4. místě se ziskem 17 bodů, když 

Fotbalový klub Hodslavice
Za FK Jakub Kramoliš
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Usnesení
z 54. schůze rady obce konané

dne 15.6.2021 na OÚ Hodslavice Usnesení
z 55. schůze rady obce konané

dne 29.6.2021 na OÚ Hodslavice

Usnesení
z 53. schůze rady obce konané

dne 26.5.2021 na OÚ Hodslavice

OÚ

OÚ

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) prodloužení termínu komisi pro životní prostředí do 

30.11.2021 (úkol z RO č. 52, III/g),
c) provedení prací - odvodnění a hydroizolace budovy ZŠ a 

MŠ Fr. Palackého Hodslavice dle nabídky,
d) Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování veřejného 

vodovodu ze dne 09.11.2021 s Městem Nový Jičín dle návrhu,
e) navržené opatření – zřízení zón s dopravním značením 

ve vytypovaných lokalitách pro zvýšení bezpečnosti provozu 
na místních komunikacích,

f ) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028175 mezi 
Obcí Hodslavice a ČEZ Distribucí, a.s. Děčín dle podmínek 
stanovených stavebním technikem,

g) dořešení oplocení ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice u 
šaten tělocvičny pracovníky obce,

II. Rada obce   p o v ě ř u j e    
a) komisi pro životního prostředí urychleně do 16.7.2021 

zpracovat a zaslat RO mailem návrh systému odstraňování 
odpadů.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) cenovou nabídku firmy LAMBERGA s.r.o. Brno na 

zpracování dokumentace a technické poradenství za účelem 
přípravy na obnovu veřejného osvětlení s následnou možností 
zajištění dotace a pověřuje starostku dodáním další nabídky 
na příští jednání RO,

c) žádost p. T. M., Hodslavice o odkoupení části obecního 
pozemku par. č. 130/2 v k. ú. Hodslavice,

d) oznámení p. J. O., Rožnov p.R. o konání kulturní akce na 
soukromých pozemcích u vodní nádrže Kacabaja,

e) oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) 
o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace na opravu 
místních komunikací u vodní nádrže Kacabaja z důvodu 
formální chyby v žádosti a pověřuje starostku opakováním 
podání žádosti v další dotační výzvě MMR ČR,

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) poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč na potřeby spojené s 

odstraňováním škod způsobených tornádem obcím: Lužice, 
Hrušky, Hodonín – Bažantnice, Týnec, Tvrdonice a Mikulčice a 
schvaluje Smlouvy o poskytnutí daru dle návrhu,

c) přijetí daru a Darovací smlouvu z Moravskoslezského 
kraje Ostrava na vybavení jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice speciální technikou – 2 dýchací přístroje PSS 
4 000 set, dle návrhu, 

d) záměr prodloužení vodovodní a kanalizační stoky 
k pozemkům parc.č. 1541/8, 1541/9, 1541/10, 271 v k.ú. 
Hodslavice – před realizací nutno doložit projektovou 
dokumentaci ke schválení provozovateli vodovodu a 
kanalizace,

e) bezplatné umístění poštovní schránky České pošty, 
s.p., Region Severní Morava, Ostrava na parc. č. 208/1 v k.ú. 
Hodslavice.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) další nabídku na vypracování žádosti o dotaci na 

rekonstrukci veřejného osvětlení a podkladů s tím spojených 
a pověřuje starostku doplněním dalších informací na příští 
schůzi rady obce,

c) žádost T. J. Sokol Hodslavice o spoluúčast Obce 
Hodslavice na rekonstrukci a modernizaci sokolského hřiště 
v rámci dotace KABINA z Národní sportovní agentury (NSA) a 
vyzývá žadatele k předložení informací včetně rozpočtu akce 
na srpnové jednání zastupitelstva obce,

d) žádost o opravu (vyasfaltování) místní komunikace 
na parc. č. 1276/1 v k. ú. Hodslavice od majitelů přilehlých 
nemovitostí a pověřuje místostarostu vyřízením žádosti,

e) návrh vybírat parkovné na parkovišti u vodní nádrže 
Kacabaja a pověřuje starostku zjištěním legislativy a 
následným zavedením poplatku v případě finanční výhodnosti.

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) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou ARRO, spol. s r.o. 

Hranice, k projektu „Sociální bydlení v Hodslavicích.“ ze dne 
15.6.2020.

f ) oznámení Ředitelství správy silnic a dálnic Ostrava o 
výsledku vývrtů v komunikaci č. I/57 z důvodu výškového 
propadu šachet a následné odmítnutí reklamace stavby 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ zhotovitelem stavby firmou 
Metrostav a.s. Praha,

g) stížnosti občanů na hlučnost a otřesy způsobené poklesy 
kanalizačních šachet a pověřuje starostku zasláním výzvy 
správci komunikace k provedení opravy komunikace dle zák. 
č. 13/1997 Sb.,

h) požadavek na umístění závory k vjezdu na místní 
komunikaci u vodní nádrže Kacabaja a pověřuje místostarostu 
zajištěním dvou cenových nabídek na provedení a podmínek 
pro vybudování,

i) možný režim parkování u vodní nádrže Kacabaja a 
pověřuje vedení obce předložením informací na další schůzi 
RO. 
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Zajímá Vás jak by mohly 
Hodslavice vypadat 

v horizontu padesáti let?
Zveme Vás na první prezentaci urbanistické studie, 

kde budeme diskutovat nad potenciálem veřejných 
prostranství naší obce. 

Setkání proběhne 

19.8. v 17. hod na obecním úřadě.

Srdečně Vás zveme
na 14. zasedání

zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

středu 17. 8. 2021
v 17:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

URGENCE - INFORMACE KE KANALIZAČ-
NÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

Opakovaně vyzýváme vlastníky nemovitostí, kteří dosud 
nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci, k urychlenému 
připojování v co nejkratším termínu !!! 

Obec dosud nepokutovala nedodržení smluvního termínu 
připojení, ale bude nucena tyto pokuty začít vymáhat, aby 
splnila podmínky poskytovatele dotace a nebyla nucena 
vracet část dotace. Obci hrozí postih až do výše 5 mil. 
Kč, což ohrozí další investiční akce a provoz obce. Pokud 
by se tak stalo, bude obec požadovat zaplacení plné 
ceny veřejné části přípojky po majiteli pozdě připojené 
nemovitosti (po 1.9.2021).  

Vlastníky, kteří se zatím nestihli připojit vyzýváme, 
aby nahlásili, kdy tak hodlají učinit, na mail 
kanalizace@hodslavice.cz.

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. Výzvu k převzetí zasílejte s dostatečným časovým 
předstihem! 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 končí, už jen doprodáváme 
zásoby na skladě !!! 

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 – neotálejte s vyzvednutím !!!

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

1. koleno PVC K 30 st. DN150 67 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 422 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.

Kompostéry
OÚ

Obec Hodslavice má ještě volných 35 ks kompostérů. 
Občané, kteří mají zájem a zapomněli o kompostér požádat, 
můžou tak nyní telefonicky na čísle: 556 750 237, na mail: 
podatelna@hodslavice.cz, popř. osobně na podatelně 
obecního úřadu.
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POKLOPY na silnici č. I/57
OÚ

Vážení spoluobčané, 
dne 1. 7. 2021 proběhla další schůzka ohledně opravy 

propadlých poklopů na silnici I/57  v katastru obce Hodslavice 
za účasti OÚ Hodslavice, ŘSD, Metrostav jako zhotovitel 
kanalizace, Eurovia/PORR jakožto zhotovitel rekonstrukce 
silnice 1/57, nezávislý soudní znalec v oblasti silniční dopravy 
pan Ing. Jan Hradil, Ph.D.

Jednání probíhalo dle níže uvedeného:
- Jednotliví účastníci přednesli své stanovisko z 

průběhu výstavby – oba zhotovitelé nadále zpochybňují jejich 
pochybení při výstavbě / opravě.

- Proběhla pochůzka po komunikaci I/57 za účelem 
zjištění rozsahu problému

- Byl domluven následný postup průběhu vyhotovení 
posudku

- Nyní bude následovat předání veškerých podkladů a 
DSPS znalci

- Bude domluven termín provedení opravy dvou 
poklopů revizních šachet za přítomnosti zainteresovaných 
stran – předpokládaný termín začátek 8/2021

- V rámci prováděné opravy bude akreditovanou 
laboratoří udělán rozbor zásypového materiálu kanalizace a 
statické zkoušky na pláni

- Následně bude dopracován znalecký posudek

Vzhledem ke složitosti situace se oprava bohužel značně 
časově prodlužuje. Proto Vás všechny žádáme především 
o trpělivost, byť víme, že je situace stále horší, nemáme v 
současné době žádné možnosti, jak tuto katastrofální situaci 
urychlit.

Děkujeme za pochopení.

Obec Hodslavice

00297917

83,231

 1 850 559

tun

MJ

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 28.7. do 6.8.2021 bude mít MUDr. Jan Moštěk 

dovolenou.
Dovolená dětské lékařky MUDr. Olgy Váhalové 
Ve dnech 9.8. až 27.8.2021 bude mít MUDr. Olga Váhalová 

dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Radek Ševela ve svých 
ordinačních hodinách.

Dovolená lékaře pro dospělé MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 26.8. až 3.9.2021 bude mít MUDr. Radek Ševela 

dovolenou.
Zástup MUDr. Michalský v Mořkově: Po 8:30 – 10:30, Út (Nový 

Jičín, Máchova ul.) 8:30 – 10:30, Stř 13:00 – 15:30, Čt a Pá 8:30 
– 9:30 hod.

Upozorňujeme všechny čtenáře,
že provoz Palackého pamětní knihovny v základní škole po 

dobu letních prázdnin bude omezen: a to v pondělí i ve čtvrtek 
od 15:30 do18:00 hodin. 

Dovolená lékařů

Návštěvní hodiny knihovny 
v době letních prázdnin 

OÚ

OÚ
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Výlet 1. třídy 
Mgr. Heda Kučerová
Žáci 1. třídy společně s předškoláky z mateřské školy podnikli 

turistický výlet na výletiště Zrzávky, kde jsme si zahráli hry, užili 
přírody a spokojeně došli zpět do školy.

Návštěva v Hostašovicích
Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Eva Hegarová

Zeměpisná vycházka 
Radim Petrskovský, 7. B

Ve čtvrtek 28.5.2021 jsme se vydali na zeměpisnou vycházku 
do Straníku prozkoumat Polštářové lávy.Počasí nám velice 
přálo a tak jsme započali naši cestu. Kochali jsme se přírodou, 
fotili a něco malého i snědli... Když jsme dorazili na misto, paní 
učitelka nám rozdala pracovní listy. Následovně jsme si přečetli 
něco z historie této přírodní památky a poté jsme si prohlédli 
vyvřelou horninu.Protože čas utíkal rychle, vyrazili jsme pěšky 
zpět do školy. 

Skalka pod kapličkou představuje poslední ukázku z forem 
podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. ( Křída je 
vývojová etapa Země, je nejmladším a zároveň nejdelším 
útvarem druhohor. Trvá tedy přibližně od 145 do 66 milionů 
let před současností. )

Polštářové lávy vznikají při podmořských výlevech na 
strmých svazích, kdy se láva tekoucí po svahu roztrhá na části, 
které se pak hromadí při úpatí svahu.

Skalka je ojedinělým přírodním útvarem na území České 
republiky. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je celý 
útvar chráněn jako přírodní památka.

Situace se zlepšuje. Dochází k rozvolňování.  V tělocviku už 
konečně fungujeme a v pondělí  7. 6. 2021 jsme uskutečnili 
první florbalový školní turnaj na multifunkčním hřišti. 

Přihlásily se 4 týmy. Hrálo se systémem každý s každým. Herní 
doba byla 2 x 10 minut a třetí třetina se hrála minut 5. Jenže 
parné počasí a možná i trochu chybějící pohyb (téměř rok 
bez tělesné výchovy) byly na hráčích znát. Proto poslední tři 
zápasy se hrály na 2 x 10minut.

Zprávičky ze ZŠ

Florbalový turnaj

Mgr. Renata Pernická

Mgr. Alena Kulíšková

Je třeba ocenit herní nasazení všech hráčů. Byli to žáci od 
páté až do deváté třídy, fyzické i herní rozdíly byly znatelné, ale 
jsem ráda, že 22 žáků přišlo poměřit své umění.

Nejúspěšnějším střelcem byl Jakub Bartoň, zvaný Baryk se 16 
góly, za ním s 8 brankami byl Lukáš Mroček a třetím střelcem 
byl Dalibor Drda s 6 góly. Kluci gratuluji.

Je třeba pochválit brankáře, kteří se i v neprofesionální 
výzbroji vrhali do střel a některá odřená kolena to potvrzují. 
Děkuji také všem hráčům, že nezapomněli ani na fair play 
(pouze 2 fauly – že Pepi?).

Náš první turnaj se zdařil a zde jsou výsledky.
Stará garda: Jan Bartoň, Patrik Mička, Ondra Chovanec, 

Simon Kudělka, Lukáš Pecha, Josef Hutyra, Jakub Bartoň, Jan 
Turek

NYGGAS: Lukáš Mroček, Robin Vrána, Patrik Drda, Matěj 
Kudělka, Jonáš Mička, David Kuhn

Chábři:     Jiří Hutyra, Filip Bartoň, René Vyhlídal, Tomáš Turek, 
a střídali se u nich starší spoluhráči, neboť je další přihlášení 
členové týmu (Petr Martiník, Lukáš Chrenko, Matěj Fertáľ) 
nechali ve štychu a nepřišli

COCONUT WOOD: Dalibor Drda, Dominik Horák, Jan Horák, 
Adam Kudělka, Patrik Holiš, Lukáš Pecha (5.A)

Stará 
garda NYGGAS Chábři Coconut 

Wood Body Po-
řadí

Stará garda 7:4 11:0 10:1 6 
(28:5) 1.

NYGGAS 4:7 7:2 7:4 4 
(18:13) 2.

Chábři 0:11 2:7 6:7 0 
(8:25) 4.

Coconut 
Wood 1:10 4:7 7:6 2 

(12:23) 3

A mně nezbývá, než doufat, že v dříve avízované soutěži 
Hýbeme se hezky česky budeme úspěšní a na dalším turnaji 
budou mít brankáři lepší vybavení. Děkujeme, že hlasujete.

https://www.hybemesehezkycesky.cz/online-hlasovani/
detail/167?region_id=41
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Žáci 2. a 3. třídy se v úterý 8. 6. vydali na turistický výlet do 
Hostašovic. Naším cílem byla Základní škola, kde jsme byli 
velice mile přijati. Děti si společně ve třídách vyzkoušely 
práci se svými budoucími spolužáky, všichni jsme si prohlédli 
školu a hlavně novou, krásnou tělocvičnu. Po svačince a 
malém občerstvení v místním obchodě, jsme pokračovali na 
Kacabaju. Počasí nám přálo a po společných třídních hrách 
se děti za odměnu mohly také vykoupat. To bylo radosti! Po 
krátkém osvěžení jsme se vydali na cestu zpět ke škole. Celý 
den jsme si všichni společně užili 

Školní výlet 4. třídy
Mgr. Kateřina Hubeňáková
8. června se za krásného slunečného počasí vydali žáci 4. třídy 

do Nového Jičína na školní výlet. Cílem výletu byla naučná 
stezka na Svinec připravena pracovnicemi Novojičínského 
muzea. Paní Eva děti seznámila s místními pověstmi, paní 
botanička Renáta dětem ukázala a podrobně popsala vzácné a 
chráněné rostliny v chráněné oblasti a paní zooložka Markéta 
zase děti učila poznávat ptáčky podle jejich zpěvu. Po celou 
dobu naučné stezky děti plnily zábavné úkoly v pracovním 

listu, jenž byl klíčem k otevření pokladu, který byl pro děti 
připraven na konci stezky. Chtěla bych i touto cestou poděkovat 
pracovnicím Novojičínského muzea za perfektně připravenou 
naučnou stezku, která byla velmi poutavá, zábavná a hlavně 
naučná. Troufám si říct, dle nadšení dětí při plnění úkolů a také 
dle jejich rozzářených tváří po celou dobu výletu, že se všem 
dětem výlet líbil a domů si s sebou odnášely mnoho nových 
vědomostí a spoustu příjemných zážitků. 

…. a víte vlastně podle čeho Svinec dostal svůj název? Tak na 
to se zeptejte čtvrťáků, oni už to vědí 

Výlet 5. A, B třída
Mgr. Petra Janíková, Mgr. Martin Bouška
V úterý 8. 6. jsme se vydali na delší procházku po okolí 

Hodslavic. 
Naši první zastávkou byl větrný mlýn, u kterého jsme nabrali 

síly na další cestu. Hlavním cílem tohoto výletu byla návštěva 
dřevěného kostelíku, evangelického kostela a Rodného domu 
Františka Palackého, který je veden jako národní památka. 
Všemi objekty nás provedl místní farář, jenž měl připravený 
bohatý výklad. 

Dále jsme navštívili místní fotbalové hřiště, vodní nádrž 
Kacabaja, prameny Zrzávky a výlet jsme zakončili limonádou 
na nádraží v Hostašovicích.

Celý den bylo příjemně teplo a všichni žáci si výlet užili.

Výlet 6. třídy 
Mgr. Alena Palacká a  Mgr. Bc.Helena Tisovská
6. třída prožila letošní výlet v lanovém centru v Rožnově pod 

Radhoštěm , kde si žáci vyzkoušeli různé aktivity dle vlastního 
výběru.
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Výlet 7.A  třídy
Julie Novosadová, žačka 7.A
7.A jela do Brna na výstavu Body Worlds, kde jsme se 

dozvěděli spoustu informací o lidském těle. Mne samotnou 
hodně, a myslím, že i ostatní, zaujala skutečnost, že exponáty 
byly kdysi opravdoví lidé. Po té co jsme si prohlédli výstavu, šli 
jsme na Brněnském výstavišti do budovy, ve které je zábavní 
vědecký park VIDA. Bylo tam mnoho zajímavých věcí, třeba 
jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být na vozíčku, taky jsme 
mohli zkusit pokusy s vodou nebo elektřinou. Měli jsme dobrý 
oběd a potom nám pan průvodce ukázal zase jiné pokusy se 
světlem. Bylo to opravdu zajímavé.

V Brně se mi moc líbilo, ale líbilo se mi také to, že jsme si 
všichni ve vlaku povídali a popěvovali i s druhou sedmou 
třídou, která jela na výlet s námi. A to byla velká zábava. Podle 
mě to byl můj zatím nejlepší školní výlet.

Výlet do Brna
Šebek, žák 7.B 
Náš výlet začal v 6:20 v Novém Jičíně. Na vlakovém nádraží 

jsme se sešli všichni jen ne Radim Indrák, ten totiž zaspal 
a nestihl vlak z Nového Jičína do Suchdolu nad Odrou. V 
Suchdolu nad Odrou se už k nám přidal a tak jsme všichni 
nastoupili na vlak Regiojet a jeli jsme do Brna. Jízda vlakem byla 
o hodně lepší než jsem čekal, byli jsme rozděleni v kupečkách. 
Povídali jsme si, přecházeli jsme do jiných kupé, holky zpívaly i 
tancovaly a bylo to prostě super. Ale to už jsme byli na hlavním 
nádraží v Brně. Tam jsme chvilku čekali, než paní učitelky koupí 
jízdenky na tramvaj (brněnsky šalinu). Na zastávce jsme čekali 
na tramvaj číslo 1. Když už konečně přijela, tak jsme se pokusili 
nastoupit. Povedlo se to skoro všem až na pár lidí, kterým se 
dveře nakonec znovu otevřely a my všichni dojeli na místo.

Na výstavišti jsme v pavilonu D si prohlédli výstavu Body 
worlds. Výstava byla úžasná. Byla na ní bývalá reálná těla, na 
kterých byly cedulky s popiskami. Bohužel se tam nemohlo fotit 
ani natáčet, takže z té výstavy nemáme žádnou dokumentaci. 
Na konci výstavy jsme se shromáždili a šli jsme společně do 
Vida centrum. Tam jsme měli nejprve 1 hodinu rozchod a to 
bylo super. Bylo tam strašně moc různých věcí, které jsme 
mohli prozkoumat strašně moc zábavných i poučných věcí. 
Poté jedné hodině jsme měli být u turniketu a samozřejmě pár 
lidí přišlo pozdě. Ale když už jsme tam byli všichni, tak jsme se 
vydali na oběd. Oběd ve Vidě byl neskutečně dobrý, maso se 
tam skoro rozplývalo na jazyku. 

Po obědě jsme šli znovu do Vida centra a šli jsme tam 
prozkoumat úplně všechno, co tam bylo. A že tam toho bylo 
fakt hodně! Taky jsme tam v průběhu měli prohlídku, kde jsme 

se taky dozvěděli hodně informací o světlu í jako třeba, že když 
je tma a máme kostkový cukr v uzavřeném sáčku a rozdrtíme 
to třeba kleštěmi, tak to vydává malé světlo a spoustu dalších 
věcí. Čas rychle plynul. A my se tramvají vrátili k nádraží. Chtěli 
jsme najít McDonald‘s, ani podle map v mobilu jsme jej nenašli. 
Tak jsme se spokojili aspoň s KFC.

Když už si všichni koupili to, co chtěli, už byl čas jít na vlak. 
Vlak přijel a my jsme po celém dni odjeli konečně domů, byl to 
super výlet a chtěl bych podobný zažít znovu.

Domů jsme přijeli okolo osmi hodin a všichni jsme se už těšili 
domů po tom nejlepším výletě, který jsme kdy zažili.

P.S. Aspoň pro ukázku foto z galerie výstavy

8. třída v Praze 
Mgr. Renata Pernická a Mgr.Vladimíra Kratochvílová
Pražský hrad dětem je projekt pro školy v ČR zaměřený na 

poznávání památek Pražského hradu. Základní prohlídka 
8. třídě trvala cca 2,5 hod. a zahrnovala službu úžasné 
průvodkyně p. Krásné a prohlídku objektů Pražského hradu: 
katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Basiliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku.

Po toulkách Prahou nás čekalo překvapení- setkání s panem 
Andrejem Babišem. Protože v této době byla Praha zcela bez 
turistů, měli jsme se opravdu královsky....

9. třída v Ostravě
Eliška Kubíčková, žákyně 9.A
Naše třída 9.A se vypravila na školní výlet do Ostravy. 

Namířeno jsme měli do únikových místností, kde jsme 
potrénovali naše mozkové závity a mrštnost i přesnost jsme 
si vyzkoušeli v Laser game aréně. Všichni jsme se těšili, proto 
nám cesta autobusem rychle utekla.

Po příjezdu jsme vyrazili do únikových místností AL CAPONE, 
KRÁL ARTUŠ nebo NULOVÁ ŠANCE. Rozdělili jsme se na 3 
skupinky a za 60 minut jsme z místností museli uniknout. Bylo 
to hodně napínavé, ale nakonec jsme se všichni ven dostali.

Od Laser game jsme toho hodně očekávali a s klidným 
srdcem řeknu, že to naše očekávání překonalo.

Z výletu jsme byli tak znavení, že někteří z nás při cestě 
zpět usnuli ve vlaku. Věřím, že jsme si poslední výlet všichni 
pořádně užili.
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Dopravní soutěž mladých cyklistů

Sbírka na postižené tornádem 
na jižní Moravě

Mgr. Alena Kulíšková, vedoucí soutěže a školní metodik prevence

Mgr. Lubomír Červenka, evangelický farář 

Tato soutěž má tradici na naší škole již několik desítek let. 
Možná si i některý z rodičů vzpomene, jak překonával překážky 
na kole, plnil testy z dopravních předpisů, opravoval kolo či 
plnil poskytování první pomoci.

Školní kolo jízdy zručnosti probíhalo v úterý 15.6.2021 pro 
všechny žáky školy.

Žáci 8. a 7. třídy mi přišli již před sedmou hodinou pomoci s 
trasou. (Moc děkuji).

Někteří již v 7.20 jeli svůj závod. Vše probíhalo téměř jako 
vždy. Většina dětí, přesně 142 (67% žáků školy), přijela na 
svém kole (některé menší děti dokonce doprovodili rodiče z 
Hostašovic) a byla připravena na soutěž. Jenže v některých 
třídách  (2., 5.,6.,4.) 41 dětí odmítlo se soutěže zúčastnit a na 
trať se nevydalo vůbec.

A co mě téměř šokovalo, že někteří žáci neumí na kole vůbec 
jezdit. 

No nestojí tato skutečnost za zamyšlení???
Ale pojďme k těm dětem, které si zaslouží můj velký obdiv. 

Jsou to děti, které v jednotlivých třídách zvítězily. Měly výborný 
čas a žádnou trestnou minutu za chybu na překážce nebo 
dotyk země nohou. Byli to: 1. tř. Štěpán Vyčichl, 2. tř. Matyáš 
Ondřejík, 3. tř. Tadeáš Pác, 4. tř. František Hruška, v 5. třídě 
Jakub Ondřejík a René Vyhlídal, v 7. třídě Patrik Holiš, v 9. tř. 
Patrik Drda, Ladislav Homolka a Ivana Ježková.

Největší napětí až do poslední chvíle bylo ve třídě 8. čtyři 
žáci - Ondřej Chovanec, Jakub Bartoň, Radek Martiník a 
Pavel Heralt -neudělali žádnou chybu a o pořadí rozhodovaly 
setiny sekundy. Nakonec nejrychlejší byl Ondra s časem 39,16 
o 60 setin sekundy před Kubou Bartoněm. Kluci gratulujeme 
a všem ostatním žákům doporučuji jezdit na kole, pohybovat 
se aktivně a ne na motorových koloběžkách nebo až ke škole 
autem. Děcka trénujte, abyste příští rok kluky porazili. A porazit 
déváťáky! To je výzva! 

Ve škole jsme testovali jízdu zručnosti a ve Výchově ke zdraví 
také testy znalostí dopravních předpisů. A zde nastal další 
nepříjemný okamžik. Ze 45 dětí 6. a 7.A třídy nebyl nikdo, kdo 
by neudělal v testech chybu. A to je hodně na pováženou.

Navíc do školy přišla od některých občanů žádost, abychom 
děti upozornili na dodržování pravidel silničního provozu. I 
na našich uličkách platí dopravní značky, pokud nejsou, tak 
přednost zprava. A také je třeba poučit děti na motorových 
koloběžkách (doufám, že všechny jsou pro děti do 15 let podle 
platné legislativy), jaký nebezpečný stroj mají ve svých rukách 
a že tyto děti stejně jako cyklisté pravidla znají a dodržují. 
(vždyť i v 25 km rychlosti může nastat nepříjemný úraz…)

 Pokusme se společně dohlížet na bezpečnost dětí tak, aby se 
nám v září po prázdninách zdravé do školy vrátily.

Vážení spoluobčané, každý, kdo sledoval záběry z obcí na 
jižní Moravě, kterými se prohnalo 24. června 2021 tornádo, 
musel být tou napáchanou spouští zasažen. Proti ní se zdají 
důsledky povodně před dvanácti lety zde v Hodslavicích 
nepatrné. Neočekávaně, bez možnosti přípravy, přišli mnozí o 
svůj majetek, prakticky o vše. Někteří dokonce zahynuli. Ani si 
neumíme představit, co všechno tamní obyvatelé museli, musí 
a budou muset i v následujících dnech, prožívat. 

 Abychom alespoň trošku pomohli, vyhlásil jsem 
sbírku. Moje očekávání však bylo malé. Asi mám malou víru v 
dobro a ochotu člověka! Ne 25.000 Kč, jak jsem doufal, nýbrž 
přímo 10x tolik, tj. 250.000 Kč, se vybralo během tří dnů. Díky 
za všechny dary.

 Celý víkend mi zvonil telefon, dveře fary se netrhly. 
Mé srdce jásalo. Zhruba 105 osob (mě známých i neznámých, 
bez rozdílu vyznání, dokonce i několik přespolních) zazvonilo 
přímo na faře s tím, že přináší dar za sebe, nebo i za své 
příbuzné! Už v pátek bylo vybráno 50.000 Kč. Během soboty se 
vybralo dokonce 2x tolik! Při bohoslužbách v neděli pak věřící 
v evangelickém kostele přispěli částkou 47.600 Kč. Do večera 
se ještě ozývali další a další, a to ještě i ráno v pondělí 28. 6. 
Nakonec z toho bylo, nechce se mi věřit, ¼ milionu!

 Rozhodl jsem se poslat celou sbírku na Úřad městyse 
Moravské Nové Vsi. Paní, se kterou jsem po telefonu mluvil, 
mi sdělila, že i ona přišla prakticky o všechno. A také, jak si váží 
veškeré pomoci, která je vskutku překvapivá. Takže díky, díky, 
DÍKY!

 Dnes odpoledne u mě zazvonila další osoba, že prý 
chce přispět a že takových bude jistě víc. Tak to je nová výzva. 
Mohlo by se zdát, že my jsme svou „povinnost“ už splnili, když 
jsem přispěli. Ti postižení však budou na odstraňování škod 

Poděkování 
členům jednotky SDH Hodslavice

Mgr. Alena Kulíšková

Výuka o vztazích v přírodě, o ekosystémech probíhá ve třídě, 
sledováním filmů, čtením textů. Nejefektivnější je přímo v 
reálu, v terénu. My ve škole máme k této výuce velmi dobré 
podmínky.  Máme výukové tabule, venkovní posezení a hlavně 
různé typy ekosystémů v okrasné i užitkové zahradě. Mezi ty 
zajímavější patří školní jezírku. Je stejně staré jako škola, patří 
do okrasné části zahrady. Jenže se již několik let voda v něm 
neobměňovala a my s žáky v biologických praktikách při 
rozboru kvality vody zjistili, že v ní máme řasy, ale hlavně sinice. 
Rybníček se stal brčálníkem, který pomalu začal zapáchat, a 
my se začali obávat o osud ryb, které v jezírku máme.

Takže jsme volili různé možnosti, jak na nápravu stavu. V 
praktikách jsou i kluci, členové Malých hasičů a ty napadla 
možná spolupráce. Po mé prosbě velitel jednotky zavelel a v 
pátek 25. června probíhal nácvik technické pomoci u nás ve 
škole.

Vodu opatrně čerpali, rybičky odchytávali, kameny, které se v 
jezírku objevily asi po různých stavbách, vytahali, bláto ze dna 
vynosili. No prostě chlapi pro naše lekníny a koi kapry vytvořili 
nový, nezapáchající a průhledný vodní domov.

Chtěla bych touto cestou poděkovat členům jednotky: 
Evženu Kučerovi, Janu Mičkovi, Lukáši a Aleši Kulíškovým, 
Adamovi Rýdelovi a hlavně veliteli Lubomíru Adamovi za 
velkou pomoc a hlavně jejich volný čas. Moc si vaší pomoci 
vážíme 
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pracovat ještě hodně dlouho. A budou potřebovat každou 
korunu. Navíc dnes bylo oznámeno, že nový odhad na pokrytí 
všech ztrát je 14-15 miliard Kč. 

Rozhodl jsem se proto ve sbírání financí pro výše zmíněný 
městys pokračovat. Věřím, že je to pomoc především pro ty z 
vás, kdo nemáte bankovní účet a kdo neovládáte internetové 
bankovnictví. 

Takže, kdo chce, může se na mne obrátit. Nejraději nejdříve 
telefonicky, a to na čísle: 777 804 340. Tato II. sbírka pro 
postižené tornádem bude otevřená do 20. července 2021. 
Poté bude odeslána. Tak je to na vás, milí spoluobčané, zda 
touto cestou přispějete, nebo třeba znovu přispějete…

S díky a s úžasem 
Lubomír Červenka, evangelický farář 

Temný Domorac, 
Hodslavice a František Palacký 

Ondřej Kudělka, DiS.

V minulém povídání o historii jsme se dozvěděli o řádění 
loupežníků, kteří přepadávali zejména kupecké vozy a kupce, 
kteří jeli cestou z Valašského Meziříčí do Nového Jičína. 
Cesta vedla údolím mezi Kojetínem a Stranickým potokem a 
jako útočiště loupežníkům sloužila oblast dnešní Kacabaje. 
Hodslavice stále patřily pod řád jezuitů, kteří provedli 
výraznou rekatolizaci poddaných. Dostáváme se do roku 1724 
a začneme toto povídání jednou krvavou příhodou.

Smrt číhá v lese
Psal se 19. leden roku 1724 a v Hodslavicích ležel portugalský 

pluk prince Emanuela. Nikdo jistě nečekal, že téhož dne 
dojde k vraždě. Jan Kr. Hürber z portugalského pluku zastřelil 
jednoho rejthara z téhož pluku pro peníze v lese u Domorace. 
Vrah se úspěšně vyhýbal zatčení, to se odehrálo 26. srpna, kdy 
byl chycen a zatčen. Ke svému činu se dobrovolně přiznal a 
těsně před svou smrtí svého činu litoval. Následně byl sťat a 
jeho tělo bylo vpleteno na kolo. 

Konec jezuitského řádu 
Obce v držení jezuitského řádu a Hodslavice nevyjímaje 

měly za sebou těžké časy. Po hrůzách války, přibylo roboty a 
obce byly ještě nuceny platit pokuty za „účast“ na povstání. 
Hodslavice 17. července 1768 zasáhla vichřice a krupobití, 
které zničilo celou úrodu.  Roku 1771 byla obec stejně jako 
okolní obce zasažena velkou neúrodou, po niž následoval 
hlad. Jezuitský řád byl roku 1773 zrušen. Další ranou, kterou 
museli obyvatelé obce snést byla v roce 1775 velká povodeň, 
která měla za následek úlevu na daních a na vrchnostenských 
dávkách. 

Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede 
skrz ves

Jistě jste poznali slova ze 
známé písně o generálu 
Laudonovi. Můžeme se jen 
domnívat, zda tato slova 
se vztahují i na naši obec. 
Ovšem co můžeme s jistotou 
říci je to, že generál Laudon 
navštívil Nový Jičín za svůj 
život celkem dvakrát a není 
tak vyloučenou, že právě do 
Nového Jičína mohl se svou 
armádou projíždět právě 

Hodslavicemi. Byl znám jako velký vojevůdce. Vojevůdce, který 
se zasloužil o vítězství v boji s Pruskem i Turky. Byl prohlášen 
také hrdinou. Generál Laudon byl následně poslán na Moravu, 
kde se připravovala nová válka s Pruskem. Poprvé Nový Jičín 
navštívil v květnu 1790 a při této návštěvě si s novojičínskými 
zasoutěžil ve střelbě. Jeho druhá návštěva byla 8. července 
1790, ovšem z jiných důvodů. Na cestě onemocněl (velký 
záchvat třesavky) a byl převezen do hlavního stanu, který se 
nacházel v Novém Jičíně. 12. července u něj propukl zápal plic 
a toho dne k němu dorazila také jeho rodina. Stihl nadiktovat 
poslední dopis určený císaři Leopoldu II. a dne 14. července 
umírá. 

Narození Františka Palackého 

František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích. 
Jeho otec Jiří Palacký byl učitelem na místní škole. František 
se nejprve vzdělával u svého otce a poté nastoupil do 
významné školy v německojazyčném Kuníně. Následovalo 
studium latinské školy v Trenčíne, do roku 1818 studoval na 
evangelickém lyceu v Bratislavě. Po ukončení studií působil 
jako vychovatel v urozených šlechtických rodinách. V roce 
1820 se poprvé setkal s Josefem Dobrovským, a to ve Vídni. 16. 
září 1827 se oženil s Terezií Měchurovou. František Palacký se 
také zasloužil roku 1829 o vydání českého časopisu společnosti 
vlasteneckého muzea. V této době začal František Palacký 
pracovat na svém největším díle – Dějiny národa českého 
v Čechách a Moravě. Díky tomuto dílu, která dalo základ o 
historickém vědomí země, byl nazýván jako „Otec národa“. Byl 
také jmenovaný členem panské sněmovní říšské rady. František 
Palacký navštívil naposledy své rodné Hodslavice 21. července 
1873, kdy poseděl v kruhu hodslavských občanů v „Besedě“ 
na fojtství. Bolestně se jej dotklo, že jeho rodný dům byl 
velmi zchátralý. Dne 26. května 1876 umírá František Palacký 
na zápal plic. Smutečního průvodu se v Praze zúčastnilo na 
50.000 lidí. Pochován je v rodinné hrobce v Lobkovicích, které 
jsou součástí Neratovic. 

Právě na konci minulého měsíce uplynulo přesně 145 let od 
úmrtí Františka Palackého. (viz. obrázek)

Ve kterém roce byla sestavena podrobná mapa obce? Kde 
a na co zemřel voják pruské armády? Proti čemu protestovali 
představitelé obce? O tom všem se dozvíte v dalším vydání 
zpravodaje.

Zdroje: 
- Palackého rodná obec – František Hanzelka
- www.wikipedia.cz
- www.hrady.czErnst Gideon von Laudon

(13.02.1717 – 14.07.1790)
Zdroj: Wikipedia.cz

František Palacký (14.06.1798 – 26.05.1876)
Zdroj: Wikipedia.cz
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KVĚTINKA HODSLAVICE
oznamuje změnu otevírací doby během letních prázdnin  a UZAVŘENÍ z důvodu dovolené

Po - Pá     8:00 - 11:00     14:00 - 16:00         So     8:00 - 10:00
Ne            ZAVŘENO

V DOBĚ OD 2.8. DO 8.8.2021 BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ V KVĚTINCE ZAVŘENO.

Sdílená výuka angličtiny 

Angličtina dostupná pro všechny díky pod-
poře obce v oblasti zvyšování vzdělanos-
ti občanů v projektu „SDÍLENÁ VÝUKA 
ANGLIČTINY“. Projekt využívá videolek-
ce „Domácí učitelka angličtiny“ a má am-
bice učit a naučit angličtinu od úplných 
začátků všechny dospělé zájemce včet-
ně seniorů. Mohou ji však v případě zá-
jmu využít i mladší občané.  Možnost vy-
zkoušet blok 10 lekcí na 30 dnů zdarma. 
Prezentace je umístěna pod odkazem: 

ANGLIČTINA VE VAŠÍ OBCI 
(www.sdilena-anglictina.webnode.cz). 
Další informace na webových stránkách obce.

KADEŘNICTVÍ
Dita Pospíšilová

(BARTONČÍKOVÁ)
Hodslavice čp. 161 (Obecní dům)

Nabízí kadeřnické služby pro 
dámy, pány, děti...

Pracovní doba dle objednání.
Tel. č. 

605 95 96 22
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červenci a srpnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75²80²85
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Lenka Černochová, Jiří Mizera, Pavel Bartoň,
Zdeněk Grabovský ² Lenka Pavelková ² Zdenko Zeman, 

Blažena Rýdlová, Pavla Kolaříková, Pavel Přikryl, 
Lidka Burianová ² Petr Číp, Anna Čípová,

Marie Valocká, Jarmila Čípová, Petr Merenda 
² Hana Hyžáková, Vladimír Rýdl, Alena Kramolišová, 

Božena Bartončíková, Jana Bartoňová, Jiří Jurajda, 
Marie Kudělková, Vlasta Rýdlová ² Jiří Rýdel,

Marta Jacková ² Zdenka Býmová, Miroslav Filip,
Václav Rasl, František Krumpolc, Josef Toman 

² Anna Hušková

60. výročí uzavření manželství   Lidmila a Antonín 
Kramolišovi, Miluše a Jiří Turkovi.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu se narodila Vendula Turková. 

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu jsme se rozloučili 
s panem Štefanem Harbulou.

² ² ² ² ²

Ocenění nejlepších deváťáků na OÚ

Výlet 8. tř. Poděkování hasičům


