
ZPRAVODAJ
Duben 2021

Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Hodslavice za rok 2020

Naší jednotce začal rok 2020 schválením Plánu odborné 
přípravy. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy 
stanoví Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 
podle kterého se všichni členové jednotky školili z požární 
taktiky, bojového řádu, bezpečnosti práce při zásahu a 
dalších okruhů tykajících se zásahu u mimořádných událostí. 
Nositelé dýchací techniky absolvovali pravidelně co 3 měsíce 
praktický výcvik v dýchací technice, strojníci zdokonalovali své 
schopnosti kondičními jízdami, velitelé se zúčastnili cyklické 
odborné přípravy.

Zásahová činnost:
Operační středisko povolalo naši jednotku v roce 2020 k 19 

událostem:
- 8x požár,
- 8x technická pomoc,
- 2x ostatní pomoc
- 1x únik kapaliny

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODSLAVICE
Lubomír Adam, velitel jednotky - Leoš Turek, starosta sboru

Loňský počet zásahů ovlivnilo hodně počasí. V souvislosti 
s vydatnými srážkami prováděla jednotka monitoring toků, 
odstraňovala stromy nejen z koryta řek, ale i z cyklostezky, 
držela pohotovost při zvednuté hladině Zrzávky. KOPIS (Krajské 
operační a informační středisko) povolalo naší jednotku 

až do Jeseníku nad Odrou, kde čerpala vodu ze sklepů.
Kromě zásahů byla jednotka dvacetkrát nápomocna obci 

a občanům. Jednalo se zejména o čištění studní, čištění a 
trasování kanalizací, zkoušky vsakování nově vznikajícího 
multifunkčního hřiště za školou, apod.

V polovině roku naše řady rozšířili dva noví členové, kteří 
absolvovali velitelem jednotky vedenou základní odbornou 
přípravu. Po její splnění byli vysláni do Ústřední hasičské školy 
Jánské Koupele, kde absolvovali kurz Nositel dýchací techniky.

Pravidelně se prováděla údržba techniky a agregátů, jejich 
funkční zkoušky, dělaly se i drobné opravy hasičské zbrojnice. 

V září 2020 byla naše jednotka určena jako záloha k 
zabezpečení náhradního zdroje elektrické energie pro „drive-
in“ volební stanoviště nadcházejících voleb do zastupitelstev 
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České Republiky. 

Díky zastupitelstvu obce Hodslavice mohly být nakoupeny 
věcné prostředky požární ochrany (požární příslušenství, 
osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a 
evakuaci osob, požární výzbroj).

Z činnosti sboru v roce 2020
Stav členské základny ke dni 31.12.2020 je 133 členů.
 Loňský rok poznamenal jako ostatní spolky i náš sbor. V 

úvodu roku jsme stihli uspořádat volební valnou hromadu, 
ze které vzešel nový výbor sboru. Podařilo se nám uspořádat 
hasičský ples ve společenském domě.  Další plánované akce 
musely být vzhledem nařízení vlády zrušeny. Z obecní dotace 

Nové překážky
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pro spolky byly pořízeny prodejní stánky, které zatím čekají na 
své využití.

Ale sbor jako takový nezahálel. Pokud to jenom trochu 
dovolovala situace, tak se členové kolektivu mladých hasičů 
scházeli v hasičské zbrojnici a připravovali se na závodní 
sezónu, která byla bohužel také zrušena. I tak si připravili 
nářadí a technické prostředky pro svou činnost. Díky dotaci  
Moravskoslezského kraje byly mladým hasičům pořízeny zcela 
nové překážky, které mají certifikaci pro použití na soutěžích v 
požárním sportu.

Dále díky dotaci společnosti ČEZ byla pořízena 3D tiskárna a 
také generátor ozónu. Ten byl použit na dezinfekci některých 
obecních budov a veřejných míst.

V rámci sborové činnosti se zvoleni delegáti účastnili 
shromáždění delegátů v Kujavách, kde bylo zvoleno nové 
vedení Okresního sdružení hasičů. Starostou okresního 
sdružení se stal Stanislav Kotrc st., který byl v krajských volbách 
zvolen i starostou sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.

Ocenění se dostalo i do našeho sboru, našemu členu, 
bývalému veliteli i starostovi sboru Janu Turkovi (č.p. 107) 
bylo uděleno nejvyšší vyznamenání, a to titul Zasloužilý 
hasič. Tento titul je výběrové vyznamenání, které se uděluje 
členům - hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji 
dobrovolného hasičstva. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům jednotky 
za odvedenou práci. Poděkování patří velitelům, strojníkům 
a členům jednotky a sboru, vedení obecního úřadu v čele s 
paní starostkou a panem místostarostou, zastupitelstvu obce, 
pracovníkům obecního úřadu, občanům, sponzorům, kteří 
nám pomáhali naplnit stanovené úkoly v loňském roce.

Příprava na sportovní sezónu

Usnesení
ze 48. schůze rady obce konané
dne 4.3.2021 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) provedení evaluace Strategického a rozvojového 

plánu Obce Hodslavice firmou Partnership-Evropská škola 
partnerství, z.s., Třebíč dle nabídky  - komunitním způsobem,

c) Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR SZIF na projekt „Vybavení Společenského domu 
Hodslavice“ dle návrhu,

d) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2020 Základní a 
Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové 
organizace, ve výši 150 701,61 Kč a jeho převod do rezervního 
fondu,

e) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 
Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace za 
rok 2020, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha, 
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2020,

f ) rozpočet na rok 2021 Základní a Mateřské školy Františka 
Palackého Hodslavice, p.o. dle návrhu,

g) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 161 ve 
2. nadzemním podlaží o výměře 23,31 m2 a nájemní smlouvu 
s p. T. K. dle návrhu,

h) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 161 ve 
2. nadzemním podlaží o výměře 31,5 m2 a nájemní smlouvu s 
p. R. P. dle návrhu,

i) Dodatek č. 2 - 2021 Smlouvy číslo HO-1/2013 o 
provozování tepelných zdrojů s firmou DOTEP – CT, s.r.o., Nový 
Jičín dle návrhu,

j) Dodatek č.  2 – 2021 Smlouvy o nájmu technických 
zařízení v nebytových prostorách 24.1.2013 s firmou DOTEP – 
CT, s.r.o., Nový Jičín dle návrhu.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
a)  místostarostu zajištěním opravy propustě na místní 

komunikaci u Léchy, úklidem cyklostezky a přípravou hřiště u 
ZŠ na provoz - ve spolupráci se základní školou.

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) jednotlivé žádosti spolků o dotace na spolkovou činnost 

a pověřuje starostku upřesněním dotačních podmínek pro 
spolky a předložení návrhu na další schůzi rady obce,

c) kompenzaci vzniklých víceprací s firmou KONEKO, 
spol. s r.o. Ostrava vykonávající autorský dozor na stavbě 
„Odkanalizování obce Hodslavice“,

d) žádost p. O. H., Hodslavice o odkoupení části pozemku 
parc. č. 853/2 – místní komunikace v k.ú. Hodslavice 
nebo zpevnění této části místní komunikace a pověřuje 
místostarostu jednáním s žadatelem,

e) žádost Ing. Jana Stuchlíka, Kozina 520  o vyjádření k 
projektové dokumentaci STAVBA OBČERSTVENÍ na parc. č. 
1565/4 k. ú.  Hodslavice a vzhledem k tomu, že projektová 
dokumentace neodpovídá skutečnému stavu, rada obce 

Zásah Jeseník nad Odrou
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Usnesení
ze 49. schůze rady obce konané
dne 16.3.2021 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) poskytnutí finančních dotací z rozpočtu obce subjektům 

dle přílohy č. l a smlouvy o poskytnutí dotace, 
c) nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Pořízení 

domácích kompostérů a štěpkovačů - Hodslavice“ firmy SDO 
Technika s.r.o. Šenov u Nového Jičína ve výši 1 457 500 Kč bez 
DPH a schvaluje kupní smlouvu s vítězným uchazečem dle 
návrhu,

d) podání žádosti o dotaci Ministerstva financí ČR z 
programu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury na projekt „Obec Hodslavice – rekonstrukce 
bytového domu, Hodslavice čp. 213“ pro obecní objekt čp. 213 
a administraci žádosti firmou D.P.R. Management s.r.o. Horní 
Tošanovice dle nabídky,

e) poskytnutí dotace na výstavbu domovní čističky 
odpadních vod ve výši 12 156 Kč p. V. M., Hodslavice a smlouvu 
o poskytnutí dotace dle návrhu,

f ) Dodatek č. 5 Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu s firmou SUEZ CZ a.s. Praha 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) přechodné úpravy provozu, uzavírky, objízdné trasy a 

dočasného přemístění autobusových  zastávek při rekonstrukci 
mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice 
a schvaluje návrh s úpravami dle přílohy.

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

Covid ???  To dáme !!! ;o)

OÚ

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Děkujeme Vám za urychlené připojování na kanalizaci 
a nahlášení pozdějších termínů připojení. Nyní máme 
připojeno kolem 240 domů, zatím to není ani 50% !!! 
Potřebujeme mít připojeno min. 80 %, abychom splnili 
podmínky poskytovatele dotace a nebyli nuceni vracet 
část dotace. Obci hrozí postih až do výše 5 mil. Kč, což by 
ohrozilo další investiční akce a provoz obce.

Nadále Vás tedy vyzýváme k urychlenému připojování, 
klimatické podmínky už jsou vhodné !!! Vlastníky, kteří 
se zatím nestihli připojit vyzýváme, aby nahlásili, kdy tak 
hodlají učinit, na mail kanalizace@hodslavice.cz, nebo na 
tel. 792 771 741.

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 

Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám sdělila své malé zamyšlení v této nelehké 

době „covidové“. Žijeme na naší krásné planetě Zemi v jednom 
velikém společenství lidí a živé i neživé přírody a pro naše 
přežití je nutná vzájemnost, úcta a respekt ke každé částečce 
tohoto společenství. Je bláhové si myslet, že ovládneme toto 
společenství příkazy, že usměrníme jeho vývoj dle svého 
rozumu, že budeme pány tohoto společenství. Zkusme se 
na svět kolem nás dívat jako na svoji součást, kterou máme 
chránit a rozvíjet, ne omezovat, ničit a hubit. Zkusme se zbavit 
strachu z toho, že nemůžeme vše ovládat, že je tu něco, co 
nás neposlouchá, co nás ohrožuje, a aktivně si budujme 
svoji obranu. Strach je nejškodlivější emoce, způsobující 
duševní strádání s následkem oslabení imunity, neschopnosti 
logicky myslet a radovat se ze života. Každý z nás dospělých a 
svéprávných jedinců je zodpovědný jen za své zdraví, svůj život. 
Chraňme si je dle svého přesvědčení a potřeb a respektujme 
to i u ostatních. Já si pro svou psychickou pohodu ráda 
odepřu sledování zpráv s nic neříkajícími statistikami a raději 
se potěším hudbou nebo hezkou knihou, snažím se zůstat v 

pověřuje starostku k výzvě žadatele, aby předložil celkový 
záměr či studii zamýšlené výstavby v lokalitě určené k rekreaci.

kontaktu s přáteli a co nejvíce pobývat v přírodě. Každému 
něco přináší radost, zkuste si ji dopřávat co nejčastěji a sdílejte ji 
s nejbližšími, mi to zaručeně pomáhá (ovšem, pokud to nejsou 
trnky v tekutém stavu, to bych raději dávkovala s přestávkami 
;o))). Nalézejme i na nepříznivých událostech kladné stránky a 
návod, jak se z nich poučit…

Zdraví a svoji imunitu si můžeme posilovat střídmou a 
vhodnou stravou, vitamíny, zdravým a pravidelným pohybem, 
otužováním a správným dýcháním – to za nás opravdu nikdo 
jiný nevyřeší. 

Je na nás osobně, jak naložíme se svým zdravím fyzickým i 
psychickým, a já věřím, že zodpovědně. 

A společně doufejme, že i politici dospějí k přesvědčení, že 
zákazy a restrikce jsou kontraproduktivní, prodlužují délku 
trvání epidemie, přinášejí obrovské ztráty na poli ekonomie, 
společenského života, rodinného života i tělesného a 
duševního zdraví celé společnosti.

Přeji Vám, ať se buď uchráníte od virové nákazy, nebo její 
průběh ani nepocítíte.

Děkuji Vám za osobní zodpovědnost a přeji pevné zdraví. 
Vaše starostka
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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, nebo po telefonické domluvě na tel. 720 99 88 35 
(místostarosta) v jinou dobu. Sběrný dvůr je otevřen v liché 
týdny Stř 8-10, 15-17, So 8-11.

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.

Zákaz parkování vozidel na chodnících

Vývozy tříděného odpadu

Opravy poklopů v silnici č. I/57
a místních komunikacích

Uzavírka silnice č. II/483,
oprava mostu směr Mořkov

OÚ

OÚ

OÚ

OÚ

Vážení spoluobčané,
v posledních měsících se výrazně zvýšil nešvar parkování 

vozidel či jiných prostředků na chodníkových tělesech v obci 
Hodslavice, především v úseku od hasičárny směr Nový Jičín. S 
tím jsou spojeny kupící se stížnosti maminek s kočárky vedoucí 
malé děti a starších občanů na neprůchodnost chodníkových 
těles z důvodu zaparkovaného auta.

Parkování lze realizovat pouze pro nezbytně nutné činnosti 
a dobu jako je:
 nástup a výstup osob s pohybovým omezením, 

zdravotním postižením atd.,
 vyložení či naložení materiálů, nákupu atd.
Po ukončení uvedených činnosti je bezpodmínečně 

nutné vozidlo neprodleně z chodníkového tělesa odstranit. 
Chodníkové těleso musí být průchozí v celé jeho šíři bez 
omezení.

Proto Vás opětovně žádáme, abyste chodníková tělesa 
nepoužívali k parkování vozidel za účelem krátkodobých či 
dlouhodobých návštěv, či trvalému parkování. Svá vozidla 
parkujte na místech k tomu určených či vlastních parcelách. 

Nahodile budou prováděny kontroly v součinnosti s Policií 
ČR. 

Vážení spoluobčané,
vzhledem ke stále probíhající celosvětové pandemii 

Coronaviru, dochází vlivem karantén či přímo onemocněním 
Covid – 19 ke snížení kapacit pracovníků firem zajišťujících 
svozy tříděného odpadu.

Vážení spoluobčané, 
vzhledem ke katastrofální situaci ohledně kanalizačních 

poklopů na silnici č. I/57 Vám přinášíme aktuální informace ke 
způsobu a termínu opravy.

Již v lednu 2021 Obec Hodslavice podala oficiální reklamaci 
na zhotovitele kanalizace fy Metrostav z důvodu znatelných 
poklesů kanalizačních poklopů. 

Po ukončení zimního údržbového období (31.3.2021) 
budou provedeny zkoušky (do 15.4. 2021) průkaznosti, 
proč k poklesům v určitých úsecích dochází. Následně bude 
vyhodnoceno a opraveno v předpokládaném termínu do 
konce června 2021 v návaznosti na odklon tranzitní dopravy 
ze silnice č. I/35 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.

Po vyhodnocení stavu poklopů v místních komunikacích, 
které proběhlo dne 1.4.2021 dojde k realizaci oprav poklopů v 
místních komunikacích nejpozději do konce dubna 2021.

Vážení spoluobčané, 
jak jsme Vás již v minulém zpravodaji informovali od 1.5.2021 

do 30.11.2021 bude uzavřena silnice ve směru na Mořkov 
z důvodu rekonstrukce mostu. Objízdné trasy z důvodu 
zajištění dopravní obslužnosti a zásobování budou vedeny 
po místních komunikacích ve dvou směrech, a to ve směru od 
Mořkova přes lokalitu Lechy a ve směru do Mořkova v lokalitě 
kolem katolického kostela. Z důvodu zajištění především 
bezpečného a plynulého průjezdu bude v obou směrech po 
celou dobu objízdné trasy zákaz zastavení. Vznikla dohoda o 
součinnosti s Policií ČR, která bude po dobu trvání objízdné 
trasy v pravidelných intervalech kontrolovat dodržování 
dopravního značení a pomáhat při dodržování bezpečnosti a 
plynulosti provozu.

Objízdné místní komunikace budou moci využívat pouze 
obyvatele obce Hodslavice a řidiči, kteří budou mít povolení 
vydané OÚ Hodslavice.

Proto žádáme všechny obyvatele uvedených lokalit, aby 
vozidla, která parkují na obecních pozemcích přilehlých k 
uvedeným místním komunikacím, přeparkovali do svých 
zahrad či na místa jiná k tomu určená. 

V posledním dubnovém týdnu bude provedena 
kontrola průjezdnosti v součinnosti s Policií ČR. V případě 
neuposlechnutí výzvy budou vozidla odtažena na náklady 
majitele vozidla.

Bližší informace najdete na webu obce.

Z uvedeného důvodu může docházet ke zpožděním ve 
sjednaných termínech vývozu. 

Proto v případě zaplnění sběrných míst neváhejte využít 
možnosti uložení odpadů do sběrného dvora v jeho provozní 
době, kterou najdete na stránkách OÚ v kalendáři akcí.
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Pořídili jsme kompostéry a štěpkovače

Aktualizace Strategického
rozvojového plánu Hodslavic

Kolik nás bude stát poplatek za svoz
odpadů v roce 2022? Záleží jen na nás …

Svoz bioodpadu v roce 2021

Poděkování 

Informace ke Dni obce

Multifunkční hřiště u ZŠ
je už pro Vás otevřeno

OÚ

OÚ

Ing. Veronika Hurtová – Komise pro životní prostředí

OÚ

OÚ

Ing. Lenka Burianová,
předsedkyně komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce

OÚ

Vážení spoluobčané,
v minulém týdnu jsme obdrželi kompostéry pro všechny, 

kteří se účastnili ankety, která probíhala v minulém roce. Po 
dokončení administrativních záležitostí budeme kompostéry 
vydávat ve sběrném dvoře v jeho provozní době, kterou 
najdete na webu obce. Předpoklad je konec dubna 2021.  
Sledujte tedy bedlivě web obce a hlášení rozhlasu.

Součástí nákupu z dotačního titulu jsou i dva výkonné 
štěpkovače, které budou k zapůjčení občanům a dva 
kontejnery na textil, které budou rozmístěny v obci. 

Prosíme aktivní občany o spolupráci na aktualizaci 
strategického plánu. Bližší informace najdete na webu obce 
a budete-li mít zájem zapojit se, napište na mail starosta@
hodslavice.cz.

Pro tento rok byl poplatek za svoz směsného komunálního 
odpadu (dále pak“ SKO“) již stanovený. Jaký však bude příští 
rok? 

V současné době platí nový odpadový zákon (viz zpravodaj 
únor), který stanovuje, kolik kilogramů SKO za dotovanou (tzn. 
sníženou) cenu může vyprodukovat každý občan v Česku za 
kalendářní rok.  Tato hodnota se každý rok mění a meziročně 
úměrně klesá. Pro nás jako pro občany to znamená, že už 
tento rok bude záležet na tom, jak moc jsme schopní vytřídit z 
komunálního odpadu vše, co tam nepatří.  

Pokud chceme zůstat na stejném poplatku (nebo částku ještě 
snížit), měl by každý občan Hodslavic za měsíc vyprodukovat 
o 1 kg odpadu SKO méně než vloni. 

Pro 4členou domácnost je to tedy o 4 kg odpadu/měsíčně (1 
kg za týden) méně, než jste byli zvyklí.

Kde začít? Využívejte náš sběrný dvůr - pro vše, co již 
nepotřebujete, plňte „barevné“ kontejnery, pořiďte si 
kompostéry, neplýtvejte potravinami. Zamyslete se nad tím, 
co vyhazujete. Nejlevnější odpad je vždy ten, který nevznikne!

Inspirací, jak správně třídit je na internetu mnoho, např. 
www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz

O stavu vývoje našeho odpadového hospodářství vás 
budeme pravidelně informovat.

Hnědé kontejnery budou rozmístněny na obvyklá místa v 
úterý 20.4.2021, první svoz se uskuteční ve středu 21.4.2021.

Rádi bychom poděkovali jménem všech rodičů, dětí a 
všech ostatních, kteří se v této pandemické době účastní či 
účastnili během velikonočních svátků i mimo ně úžasných 
aktivních, volnočasových, zábavných her, všem organizátorům 
především za čas strávený přípravou a hlavně za  zájem i v 
této nelehké době hledat způsob, jak zabavit především děti 

Milí Hodslavjané, protože nevíme, jak se bude situace kolem 
covid-19 dál rozvíjet, je toto téma DEN OBCE 2021 stále 
otevřené. Nicméně už teď víme, že akce nebude v takovém 
měřítku, v jakém původně měla být. Pevně však věřím, že 
nějaký hezký letní večer s hudbou a posezením by se podařit 
mohl. Moc se těším, až se kultura opět bude moct probrat k 
životu a začneme si ji zase společně užívat a věřím, že se 17. 
července společně shledáme. 

Dobrá zpráva pro všechny 
sportovce a milovníky 
zdravého pohybu – od 
počátku dubna můžete 
využít ke svému sportování 
multifunkční hřiště za školou. 
Provozovatelem hřiště je 
ZŠ. Pro občany Hodslavic je 
rezervace ZDARMA. 

Pravidla pro používání hřiště, provozní řád hřiště a registraci 
do on-line rezervačního systému naleznete proto na stránkách  
školy – www.zshodslavice.cz. Ve škole také obdržíte čip na 
odemčení hřiště.   

Přejeme Vám příjemné sportování.

a mládež nejen doma, ale také v přírodě v okolí naší krásné 
obce.

Poděkování patří:
Daně Kudělkové T. J. Sokol, Lence Burianové,
Zuzaně Mičulkové, Lukáši Sulovskému Royal Rangers,
Františku Hasalíkovi SHM, kolektivu pedagogů ZŠ a MŠ.

Obrázek: Skladba průměrné popelnice v Česku, zdroj: EKO-KOM. 
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Zapojte se do sbíraní odpadků v různých částech vesnice, pytle
budou k dispozici na stanovištích tříděného odpadu a navíc i u

hasičárny. Naplněné pytle potom položte opět na tato stanoviště. 
 
 
 

Z této akce můžete zasílat i fotografie :) a to na email
lenicka.burianova@seznam.cz a můžete se tak zapojit do

slosování o drobné upomínkové předměty Hodslavic. 
 

UKLIĎME SPOLEČNĚ
HODSLAVICE

Pojďme společně v rámci světového svátku životního
prostředí  uklidit naše Hodslavice.

DEN ZEMĚ 22. dubna

AKCE SE USKUTEČNÍ V TÝDNU OD 19.-26. DUBNA, poté
budou pytle svezeny.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!
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Zprávičky ze ZŠ Očkování psů

Cesta za velikonočním pokladem 

Mgr. Alena Palacká MVDr. Jiří Křižan

Ing. Lenka Burianová

Matematický klokan 
V pátek 19. 3. proběhlo celostátní kolo soutěže Matematický 

klokan, tentokrát on-line.  Z naší školy se zapojilo 58 žáků z 
páté až osmé třídy. Ve svých kategoriích byli nejlepší: Katka 
Bartoňová a Zbyněk Novosad (kategorie Klokánek – 5. třída), 
Ondřej Novotný (kategorie Benjamín – 6. a 7. třída) a Josef 
Hutyra (kategorie Kadet – 8. třída).

Velikonoční odpoledne
(Bc. Petra Pavlíková, Mgr. Bc. Helena Tisovská)

Ve dnech 30. 3. – 31. 3. 2021 proběhlo ve školní družině online 
velikonoční odpoledne.Děti byly zábavnou formou seznámeny 
s tradicemi Velikonoc. Součástí programu byly soutěže, kvízy i 
velikonoční tvoření.V závěru programu měly za úkol najít na 
své zahradě malé překvapení v podobě zaječích bobků, které 
jim tam zanechal zajíček Ušáček s přáním hezkých Velikonoc.

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 22. 
dubna 2021 
•	 ve	 dvoře	 čp.	 75	 (u	 MVDr.	 Jiřího	 Křižana) 

 v době od 16 do 17 hodin,
•	 na	 dolním	 konci	 obce	 u	 autobusové	 zastávky 

 od 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na 

vodítku a mít náhubek.

Ve dnech od 2.4.-5.4. mohly děti s rodiči v Hodslavicích 
hledat poklad. Začátek trasy byl u obecního úřadu, kde si 
účastníci mohli vzít hrací kartu a vydat se po stužkách na cestu 
s 11 úkoly. Děti prošly krátký okruh kolem obecního úřadu 
a místních památek a v tajence se dozvěděly, že poklad je 
schovaný v suchém pařezu. Další dva úkoly měly vyřešit přímo 
na kartě a ty jim napověděly přesné místo, kde se poklad 
nachází. Já pevně věřím, že si hru děti užily a neodradilo je ani 
počasí, které se zrovna na velikonoční svátky trošku pokazilo. 
Účastníků bylo přes 70, což je opravdu krásný počet. Všem 
zúčastněným moc děkuji a věřím, že vymyslíme něco dalšího :) 

R e g i s t r a c e
k předškolnímu vzdělávání dětí
se letos bude konat  v období

2.5 - 4.5.2021. 
Více informací na webových stránkách školy 

www.zshodslavice.cz
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
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VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
hodslavskými uličkami

za výbor T.J. Sokol Hodslavice Dana Kudělková,  místostarostka

Ač jsou Velikonoce především křesťanskými svátky, mnozí je 
vnímají jako svátky jara, ke kterým patří návštěvy rodiny, přátel 
i sousedů. Současná situace však běžné aktivity neumožňuje 
a tak jsme připravili pro děti a jejich blízké venkovní akci, 
která skloubila procházku po Hodslavicích s luštěním tajenky. 
Počasí sice bylo opravdu aprílové, ale nenechali jste se odradit 
a vyrazili do uliček a zákoutí Hodslavic, kam ani možná běžně 
nechodíte.

71 písmenek tajenky bylo rozmístěno po obci tak, abyste 
je za pomoci upravené mapy Hodslavic našli. Všechny 
odevzdané tajenky byly téměř bez chyb a text „KROPENATÁ 
SLEPIČKO, JAKÉ MI DÁŠ VAJÍČKO? JÉ, TO BUDE PŘEKVAPENÍ - 
NAD STRAKATÉ PŘECE NENÍ“  většině z Vás nedělal problém. 

Byla radost chodit po vesnici a vidět pobíhající děti i 
dospěláky s papírem a tužkou v ruce.

Děkujeme za Vaši účast, za kladné ohlasy - naše práce tím 
nebyla zbytečná.

Hodslavice a Rohlina
v době třicetileté války

Ondřej Kudělka, DiS.

V minulém povídání o historii jsme se vydali za pány z 
Žerotína, kteří po rodu z Hustopeč převzali správu našich obcí.
Jan z Žerotína prodal novojicko-štramberské panství za 39 000 
moravských zlatých (19.000 grošů) novojičínským měšťanům, 
kteří se tak stali novou vrchností a Štramberk městem 
podřízeným Novému Jičínu. A tady začíná naše další povídání. 

Pod správou novojičínských měšťanů
O osudu našich obcí a jejich občanů pod správou 

novojičínských měšťanů se nám mnohé nedochovalo. V 
roce 1578 bylo uvedeno, že vesnice, které v minulosti patřily 
pod panství štramberské nemusejí platit Novému Jičínu na 
kata.Hodslavice a Rohlina stejně jako ostatní obce se v roce 
1585 setkali s morovou epidemií, která zde trvala od Letnic 
až do Vánoc. Náhlá vysoká horečka, bolesti hlavy a břicha, 
třesavka, bolesti kloubů, únava, hnisavý zánět mízních uzlin, 
to vše byly příznaky moru. Domy, ve kterých byli nakaženi 
byly zapečetěny. Na vchodových dveřích byl udělán vápnem 
kříž, aby do něj nikdo nesměl. Výjimku měli lékaři, apatykáři 
a kněží, kteří přinášeli potraviny a byliny nemocným. Dům 
byl zapečetěn až na 40 dní. Po uplynutí této doby, nebo do 
vyléčení osob, byl dům vybílen, vyčištěn a několikrát vykouřen 
jalovcem. Po skončení této epidemie bylo mnoho mrtvých a 
lidé vyhlíželi lepší zítřky. Roku 1586 bylo fojtu hodslavskému 
a také rohlinskému umožněno svobodně odebírat pivo, a to v 
Novém Jičíně nebo ve Štramberku. 

Poslední zmínka o Rohlině
V roce 1613 měly mezi sebou města Štramberk a Nový 

Jičín spor. O co přesně šlo nevíme, avšak v tomto sporu bylo 
rozhodnuto zemským podkomořím, že Hodslavice a Rohlina 
patří ke štramberskému právu, do něhož se novojičínští nemají 
vkládat. Zde máme poslední zmínku o Rohlině, která následně 
splynula s Hodslavicemi v jednu obec.

Hodslavice za třicetileté války
Třicetiletá válka začala pražskou defenestrací, která proběhla 

23. května 1618 a z oken Pražského hradu byli vyhozeni královští 
místodržící. Tato defenestrace se stala demonstrativním aktem 
odporu českých stavů proti porušování Rudolfova majestátu 
(listina zaručující náboženskou svobodu, která byla vydána 9. 
července 1609 císařem Rudolfem II.). Hlavním představitelem 
českého stavovského povstání byl Jindřich Matyáš Thurn. 
Po vyhození královských místodržících z oken byla zvolena 
prozatímní vláda třiceti direktorů, která nahradila správu pěti 
královských místodržících a generálem stavovské armády byl 
zvolen Jindřich Matyáš Thurn. 

Stavové z Moravského markrabství si zachovávali neutralitu a 
spíše se klonili na císařskou stranu, neboť vůdcem moravských 
stavů byl Karel starší ze Žerotína, který nepodporoval vzpouru 
z důvodu malé zahraniční podpory. Generál stavovské armády 

Zásah Jeseník nad Odrou
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Thurn přiměl moravskou šlechtu k převratu. Změna na postu 
moravského hejtmana pomohla a moravští stavové se přidali 
ke stavovskému povstání. Moravským hejtmanem se stal 
Ladislav Velen ze Žerotína. 19. srpna 1619 byl z českého trůnu 
sesazen Ferdinand II. Štýrský, který byl o devět dní zvolen a 
následně korunován na římského císaře. Stavové na český trůn 
dosadili Fridricha Falckého, který byl korunován 4. listopadu 
1619. 

Vše směřovalo k bitvě na Bílé hoře, která se uskutečnila 8. 
listopadu 1620. Bitvy se zúčastnila česká stavovská armáda v 
čele s Jindřichem Matyášem Thurnem a proti ní stály armády 
císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda 
německé Katolické ligy, které velel Maxmilián I. Bavorský. Bitva 
na Bílé hoře byla po dvou hodinách dobojována a stavovská 
armáda byla poražena. Když se zpráva o porážce donesla k 
Fridrichu Falckému rozhodl se utéct, nejprve do Vratislavi a 
pak do Haagu. Celé stavovské povstání skončilo popravou 
dvaceti sedmi českých pánů 21. června 1621. 

Události, které rozpoutala bitva na Bílé hoře se dotknuly 
i Hodslavic. Novojičínsko-štramberské panství bylo roku 
1624 konfiskováno ve prospěch jezuitského konviktu, neboť 
odbojnost proti císařským jednotkám nebyla zapomenuta. 
Poddaní pro účast na povstání přišli o svá privilegia. Hodslavice 
a okolí byly velmi těžce postiženy, neboť zde byl častý průchod 
nepřátelských vojsk. Ať už to byly vojska Dánů, Mansfeldů či 
Švédů. Dále to byla císařská vojska a také vpády Valachů, kteří 
bojovali ve třicetileté válce na obou stranách a nemilosrdně 

Štípané palivové dřevo 
 

Tvrdé dřevo (buk, dub, jasan) 
 
Štípaná polínka  33cm 950Kč/prms 
Štípaná polínka 25cm 1150Kč/prms 
Štípaná polínka čistý buk  33cm 1050Kč/prms 
 
Měkké dřevo (smrk) 
 
Štípaná polínka 33cm 650Kč/prms 
Štípaná polínka 25cm 800Kč/prms 
 
Doprava zajištěna dle dohody, max. objem 10m3 
V případě zájmu možno domluvy individuálních rozměrů 
Ceny jsou včetně DPH. 
 
Objednávky na tel.: 604 111 189 nebo email risa.bar@atlas.cz 

 Dřevoslužby 
 Richard Bartoň 
 Hodslavice 

 

plenili v celém okolí. Obec velmi trpěla a dlouho po válce se 
nemohla vzpamatovat. 

Poblíž Hodslavic, které měli spojnici na „Hučnici“ (předchůdce 
nynější „císařské“ silnice) se strhla nějaká blíže neznámá 
šarvátka. Roku 1647 a 1648 se výslovně uvádí, že celý úsek 
od Hostašovic po Štramberk, kudy vedla vedlejší cesta 
rovnoměrně s „Hučnicí“ byla pro cestování nebezpečná, a to 
pro pobyt loupeživých vojáků. 

V okolí obce začaly pokusy o těžbu železné rudy a drahých 
kovů. První zmínka o vytěžené železné rudě (ocelek a pyrit) 
je doložena v roce 1663, kdy byla ruda dovezena do hutě ve 
Frýdlantu. Nejvíce se dolovalo „v Končinách“, na Havlíčkově 
kopci a „v Púštích“.  Velká povodeň před rokem 1696 zasáhla 
Hodslavice, a kromě rozsáhlých škod vzala také „knihy dědiné“, 
které by jistě přinesly mnoho zajímavých věcí z historie naší 
obce. 

V dalším vydání zpravodaje se opět podíváme na osudy naší 
obce.

Ondřej Kudělka, DiS.
Zdroje: 
Palackého rodná obec – František Hanzelka
www.hrady.cz, 
www.wikipedia.cz
www.vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-2/pro-
ti-cerne-smrti.html



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2021 strana 10

 

 

Mobilní hospic Strom života 
Kostelní 71/37, Nový Jičín 741 01 

553 038 016 | info@zivotastrom.cz | www.zivotastrom.cz 
Číslo účtu pro zasílání darů 3925391369/0800 

 

V Novém Jičíně dne 10. 3. 2021

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz 
návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit, může 
potkat každého z nás.  

V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace Mobilní 
hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard 
specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby 
jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány 
všechny možnosti léčby a jejich blízkým. 

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je 
prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o 
umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje 
poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.

Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby 
poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom 
života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je
připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.

Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným 
nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to 
sami!

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat,  naleznete 
na www.zivotastrom.cz

Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá, protože je 
vždy jedinečná. 

nebo na telefonním čísle 553 038 016.

Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života
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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.



Ester Davidová, 2. tř.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum  50²60²70²91²94²95
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Ivana Turková, Irena Trčková ² Marie Kuszalová, 
Marcela Macíčková, Josef Rýdl ² Zdena Turková,

Věra Bílková, Ludmila Podolská ² Ludmila Kudělková ² 
Ludmila Kudělková ² Anna Kudělková

 
50. výročí uzavření manželství Zdena a Zdeněk Turkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ² 

V měsíci březnu se narodila Viola Žitníková. 
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 

mnoho štěstí v nastávajícím životě. 
² ² ² ² ² 

V měsíci březnu jsme se rozloučili s paní 
Annou Kudělkovou a panem Jiřím Matalíkem.

² ² ² ² ²

Den matek, dne 9.5.2021

Milé maminky a babičky, ze srdce vám přejeme vše nejlepší 
ke Dni matek, hlavně hodně zdraví a úsměv na tváři.

Mladí hasiči

Velikonoční odpoledne Velikonoční putování


