
cyklistickou sezónu. V měsíci květnu sledujeme s obavami 
vývoj počasí a tipujeme, jak právě letos bude na našem 
turistickém pochodu Palackého stezka. V červnu cyklisté 
vyjíždí na Slovensko, aby se zúčastnili atraktivní jízdy Okolo 
Tatier. Začátkem prázdnin pak pořádáme vícedenní cyklistický 
výlet do různých koutů naší republiky, občas i do zahraničí. 
V září nebo říjnu pořádáme vícedenní výlet pro pěší turisty. 
Poslední pravidelnou akcí je oblíbený tradiční Štěpánský 
výstup na Lysou horu.

 I přesto, že organizované turistice loňský rok nepřál 
a turistické akce byly zrušeny, podařilo se nám v červenci 
uskutečnit týdenní cyklistický zájezd do Krkonoš. Ubytovaní 
jsme byli v Janských Lázních. Vyjeli jsme na Černou horu nad 
Janskými Lázněmi, odkud jsme pokračovali k turistické chatě 
Výrovka a k Luční boudě, která je téměř pod naší nejvyšší horou 
Sněžkou. Odtud už je vjezd cyklistům zakázán, a tak následující 
den jsme ji z Pece pod Sněžkou museli zdolat pěšky. Zdatnější 
cykloturisté však možnosti dopravy auty pohrdli a z Janských 

ZPRAVODAJ
Květen 2021

 Stěžejní turistickou akcí Klubu 
českých turistů, odbor Hodslavice 
je pořádání tradičního pochodu 
Palackého stezka. Přesto, že s jeho 
zdárným zajištěním bývá spojeno 
mnoho příprav a různých starostí, vždy 
se na něj těšíme pro jeho atmosféru, 
hlavně u konce 15 km trasy v sedle 

pod Krátkou, kde máme vlastně jen jednou v roce příležitost 
setkat se s podobně naloženými přáteli, kteří mají rádi 
turistiku a pohyb v přírodě. Tato turistická akce se stala v 
širokém okolí oblíbenou a za dobrého počasí se jí pravidelně 
zúčastňuje přes 300 osob. Vloni v tuto dobu jsem musel do 
Hodslavského zpravodaje uvést, že poprvé po 49 letech bude 
turistický pochod Palackého stezka zrušen, a to z důvodu 
„koronavirové“ pandemie a následných opatření Vlády ČR. 
Už v této době jsme se s nadějí připravovali na jubilejní 50. 
ročník, který se má konat v sobotu 22. 5. 2021. Budeme jej ale 
letos moci uspořádat? Nevíme! V době, kdy píši tento článek 
(21. 4. 2021), pořádat tuto akci nesmíme z důvodů dozajista 
všem známých. Jak to bude od začátku či od poloviny května? 
Uvolní se vládní opatření, zůstanou stejná jako nyní? To určitě 
nedokáže odhadnout nikdo. Snad ani ti, co je vydávají. Nám 
na pochodu opravdu záleží, a proto budeme připraveni do 
poslední chvíle. Sledujte, prosím, webové stránky našeho 
klubu a aktuality na webových stránkách obce Hodslavice, kde 
budeme zveřejňovat nejčerstvější informace. 

 V roce 2021 máme v našem odboru zaregistrováno 
celkem 54 turistů - 24 žen a 30 mužů. Činnost řídí pětičlenný 
výbor. Zabýváme se pěší turistikou a cykloturistikou. V 
celoročním plánu vycházek máme zařazeny pravidelné akce. 
Už řadu let se pravidelně, vždy první den v roce, scházíme s 
přáteli turistiky na Velkém Javorníku, a tak máme možnost projít 
první turistickou trasu v roce po hřebenu předhůří Beskyd do 
Hodslavic. V měsíci březnu využíváme nabídky Novojičínských 
turistů k pobytu na jejich turistické chatě Skurečená. V dubnu 
pravidelně vyjíždíme na Prženské paseky, abychom zahájili 

Klub českých turistů, odbor Hodslavice
Oleg Janský

Cesta k prameni Labe
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Lázní na vrchol Sněžky a zpět došli po svých. Následující dny 
jsme si prošli i projeli trasy v okolí a vyzkoušeli cyklotraily u 
Trutnova. Poslední den, který byl určen pro cyklistiku, jsme 
využili k výjezdu k prameni Labe. Přes Vrchlabí, Horní Mísečky 
a Medvědín jsme se vyšplhali až k Labské boudě. Odtud je 
opět vjezd cyklistům k prameni Labe zakázán, a tak jsme k 
němu museli po svých.

 V září jsme podnikli víkendový výjezd do Jeseníků. 
Ubytováni jsme byli nedaleko Branné v osadě Kronfelzov. 
Vyšlápli jsme si na Paprsek, Šerák a Keprník. Více organizovaných 
akcí už nám „koronavir“ nedovolil. Řada našich členů však 
podnikala individuální vycházky a našlapala řadu kilometrů. 
Značkaři našeho odboru opravili a vyznačili turistické značky 
na 6 km turistických tras. 

Usnesení
ze 50. schůze rady obce konané
dne 7.4.2021 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) Domovní řád pro sociální obecní byty v Hodslavicích čp. 

400 dle návrhu, 
c) Smlouvu o nájmu sociálního obecního bytu, Hodslavice 

čp. 400 dle návrhu,
d) přidělení sociálních obecních bytů v Hodslavicích čp. 

400 žadatelům, kteří splňují podmínky pro přidělení dle 
navrženého seznamu,

e) přidělení služebního bytu v Hodslavicích čp.102  D. 
B. zaměstnankyni ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, 
příspěvková organizace a nájemní smlouvu dle návrhu,

f ) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2020 s firmou 
ARRO, spol. s r.o., Hranice dle návrhu,

g) Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 „Rozvoj sociálního 
bydlení v objektech č.p. 400 a č.p. 78 Hodslavice“ s Agenturou 
regionálního rozvoje ČR MOLATRADE s.r.o., Osek nad Bečvou 
dle návrhu,

h) Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru s 
firmou REMA Systém, a.s., Praha 4 dle návrhu,

i) Dodatek č. 11 ke smlouvě č. HDS11_SOD  s firmou DIGIS, 
spol. s r.o., Ostrava,

j) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 78 T. H., 
Hodslavice a nájemní smlouvu dle návrhu,

k) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní a kanalizační 
přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 
273/2 v k. ú. Hodslavice s L. a M. H. Nový Jičín 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) upřesnění účelu poskytnutých dotací spolkům (možné 

čerpání),
c) možnost pořídit architektonickou studii pro obec, jako 

podklad pro územní studii v obci a další rozvoj obce,
d) podmínky vypracování evaluace Strategického a 

rozvojového plánu rozvoje Obce Hodslavice s firmou 
Partnership – Evropská škola partnerství z. s. Třebíč,

e) nabídku na umístění OX BOXU v obci Hodslavice a  
pověřuje starostku doložením podmínek smlouvy do další 
schůze rady obce,

f ) právní analýzu advokátní kanceláře Jany Zwyrtek 
Hamplové, Mohelnice k připravovanému nařízení o opatření 
souvisejících s návratem dětí do mateřských a základních škol 
– celodenní nošení roušek a pravidelné testování.

Baďurka

 Závěrem bych se chtěl pochlubit naším turistickým 
úspěchem. Jsme hrdi na to, že člen našeho odboru Petr Holeňa 
byl za dlouholetý přínos pro KČT oceněn nejvyšším turistickým 
vyznamenáním, kterým je Veřejné uznání Čestný odznak 
Vojty Náprstka. Petře, blahopřejeme a přejeme ještě mnoho 
našlapaných kilometrů po krásných českých kopečcích.
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Usnesení
ze 51. schůze rady obce konané 
dne 29.4.2021 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) pořízení multifunkčního stojanu od firmy JD Rozhlasy 

s.r.o. Horní Bečva k vodní nádrži Kacabaja ve variantě TOP 
SPOT (včetně osvětlení a kompresoru) dle určené specifikace 
za nabídkovou cenu, 

c) přijetí opatrovnictví pro řízení ve věci stavby „V 403/803 
– zdvojení vedení - Odstranění vedení V403“ a „V403/803 
– zdvojení vedení“ (ÚR Magistrát města Frýdek-Místek, čj 
MMFM 186559/2019) pro p. Rozinu Kramolišovou, nar. 1890 
Obcí Hodslavice, zastoupenou Mgr. Pavlou Adamcovou – 
starostkou,  

d) vypracování Urbanistické studie rozvoje obce Hodslavice 
firmou studio OBJEKTOR, Praha 5 dle cenové nabídky ze dne 
28.4.2021 a Smlouvu o dílo dle návrhu,

e) podání žádosti o podporu projektu „Rekonstrukce a 
vybavení cvičné kuchyně“ z Integrovaného regionálního 
operačního programu, Výzva č. 24 MAS Lašsko, z.s. a souhlasí 
s provedením zhodnocení majetku dotčeného realizací 
projektu a udržení výstupu projektu po dobu udržitelnosti ZŠ 
a MŠ Hodslavice,

f ) budoucí napojení rodinného domu na pozemku parc. 
č. 1633/4 v k.ú. Hodslavice na obecní vodovod, kanalizaci a 
místní komunikaci,

g) Smlouvu o dílo č. 21/2021 o poskytování veřejně 
dostupných služeb s firmou 4 M Rožnov spol. s r.o., Rožnov 
pod Radhoštěm – síť pro veřejné prostory obce dle nabídky,

h) změnu způsobu poskytnutí dotace na činnost 
Salesiánskému hnutí mládeže Hodslavice na úhradu faktur a 
dokladů z rozpočtu obce ve výši schválené dotace.

II. Rada obce   z a m í t á
a) žádost p. M. F., Hodslavice o povolení parkování 

nákladního vozidla na veřejném prostranství. 

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) odpověď Vlády ČR a Ministerstva školství a mládeže 

k žádosti o zrušení opatření spojených s testováním dětí a 
nošením roušek v ZŠ a MŠ Hodslavice,

c) výsledky auditu Ministerstva financí ČR na projektu 
„Odkanalizování obce Hodslavice“ – bez závad, 

d) oznámení o neposkytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje z „Programu na podporu zdravého 
stárnutí v MSK na rok 2021“,

e) žádost Linky bezpečí, z.s., Praha o podporu,
f ) žádost o zřízení retardéru a pověřuje místostarostu 

jednáním s žadateli o místě umístění retardéru,
g) nabídku od firmy Agdata s.r.o., Brno na pořízení 

monitoring znečištění ovzduší a předává komisi pro životní 
prostředí k seznámení. 

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

Děkujeme Vám za urychlené připojování na kanalizaci 
a nahlášení pozdějších termínů připojení. Nyní máme 
připojeno kolem 300 domů, zatím to není ani 75% !!! 
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. 
603 885 604.

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 

Srdečně Vás zveme
na 13. zasedání

zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

středu 26. 5. 2021
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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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 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

5. trubka PVC KG DN150, délka 5 m 618 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.

Poděkování

Informace k opravě poklopů v silnici I/57

OÚ

OÚ

Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup při sběru 
odpadu v akci Ukliďme spolu Hodslavice při příležitosti Dne 
Země a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Dne 4.5.2021 byly provedeny zkušební odvrty , které mají za 
úkol odhalit příčiny propadu a poklesu kanálových šachet.

Odvrtaný materiál bude následně podroben laboratorním 
zkouškám s protokolárním výsledkem, který bude sloužit jako 
podklad pro vypracování znaleckého posudku. Předpoklad 
1-2 měsíce.

Zkušební testy poklopy silnice

Zprávičky ze ZŠ
Mgr. Alena Kulíšková

Je tady květen, měsíc lásky, osvobození, měsíc, kdy jsme 
měli již podruhé v plánu farmářský májový jarmark, oslavu 
Dne matek. A ani v květnu 2021 se naše naplánované akce 
neuskuteční.

Svůj pocit z distanční výuky znázornili šesťáci ve své práci v 
programu Jamboard „Já žák 6. třídy“. 
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Poděkování

Hodslavský informační dluh

Mgr. Martina Holubová

PhDr. Zora Kudělková

Ředitelka školy tímto velice děkuje manželům Pastýříkovým 
z Hostašovic za poskytnutý finanční dar ve výši 10 000,- Kč  
(na nákup neinvazivních testů pro nejmladší žáky) a panu 
Romanu Kolaříkovi (Lakovna Kolařík) za poskytnuté věcné dary 
(dezinfekční prostředky, neinvazivní testy, gumové rukavice, 
atd.) v hodnotě 10 000,- Kč.

Vzhledem k vysokým nákladům souvisejícím s provozem 
školy a nutnosti zajištění přísných hygienických pravidel s 
ohledem na onemocnění Covid-19 jsou pro nás tyto dary 
velkou pomocí.

Samozřejmě děkuji i všem ostatním, kteří projevili jakoukoliv 
spoluúčast.

Bohužel až na podnětný dotaz jednoho studenta filozofie 
bratislavské Univerzity Komenského „Prečo nie je medzi 
rodákmi žiadna zmienka o Svätopluku Štúrovi?“, napsaný 
našemu obecnímu úřadu, doplňuji tímto textem malou 
částečku do historické mozaiky obce. Životní osudy našeho 
polozapomenutého rodáka jsou navíc dalším z nesčetných 
důkazů, které svědčí o vskutku „nevlídných“ praktikách obou 
totalitních režimů.

V letech 1883-1924 sloužil místnímu evangelickému sboru 
coby farář Antonín Štúr ze Zemského Podhradí u Trenčína. 
Svätopluk, nejmladší z jeho pěti dětí, se na hodslavské faře 
narodil 24. ledna 1901. Po povinné školní docházce absolvoval 
německou střední školu v Hodoníně, roku 1918 se celá rodina 
přestěhovala do Bratislavy. (Tento časový údaj koliduje s 
informací v „Palackého rodné obci“ – jak je výše uvedeno, otec 
odchází do Bratislavy na penzi roku 1924.)

Syn Svätopluk dokončil roku 1930 studia na Filozofické fakultě 
Univerzity Komenského, o pět let později dosáhl doktorátu a 
roku 1938 docentury. Během válečné existence Slovenského 
štátu státní správa jeho profesi „nepotřebovala“. Roku 1945 se 
na stejné univerzitě stal řádným profesorem, ovšem již od roku 
1949 opět nesměl přednášet a dokonce byl vyloučen z fakulty.

V době politického uvolnění v 60. letech mohl alespoň 
spolupracovat s médii, v roce 1968 se vrátil na domovskou 
univerzitu, kde je však již v březnu 1970 znovu nežádoucím. Z 
politického rozhodnutí byl zbaven pedagogického působení 
a až do konce života (zemřel 12. února 1981 v Bratislavě) mu 
byla znemožněna veřejná a publicistická činnost.

Univerzitní profesor Svätopluk Štúr se zabýval estetikou, 
dějinami filozofie a logikou. Ve výběru z jeho díla budiž uvedeno 
například: Smysl slovenského obrození (1948), Německá vůle 
k moci (1967), Marxisticko-leninská vůle k moci – spis mohl 
vyjít až deset let po jeho smrti, tj. roku 1991. Ve stejném roce 
jej prezident Václav Havel vyznamenal in memoriam Řádem 
Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy.

K oběma životním výročím si náš rodák zaslouží nejen 
veřejnou vzpomínku ale – i když velmi opožděně – hluboký 
respekt a úctu.

Co říkáte? Názory dětí mluví za vše...
A co pedagogové? Alespoň na 1. stupni máme konečně ve 

třídách skutečné děti. V rotační výuce se střídají žáci 1. - 5. 
tříd. Staráme se o děti zaměstnanců tzv. vybraných profesí. 
Pomáháme dětem s testováním a zjišťujeme, jak jsou na tom 
děti po distanční výuce. Jaké mají znalosti, co je třeba dopilovat 
a docvičit. Děti pracují, tvoří a jsou ve škole moc rády.

Prvňáčci dokonce vytvořili celé stádo králíčků. No nejsou 
rozkošní?

 Druháčci s paní učitelkou Hegarovou vyrazili oslavit Den 
Země prací a posbírali několik pytlů odpadků. Třeťáčci již 
pracovali i v okrasné zahradě, pleli vřesy. 

Škola se pomaličku vrací k normálu.  
A my, učitelé žáků druhého stupně svým kolegům trochu 

„živé děti“ ve škole závidíme.
Zatím se nám vrátili ke konzultacím pouze žáci deváté třídy. 

Ty čekají přijímací zkoušky. (Držíme vám palce, abyste plně 
prokázali své znalosti a byli úspěšní).

Také žáci z 8. třídy přišli ke konzultaci – praktické. Dorazili 
dobrovolně a sázeli na školním pozemku brambory, pleli, 
stříhali keře a drtili větve v okrasné zahradě. Jsem moc ráda, že 
jim na vzhledu školy záleží a přišli, když je třeba pomoci.

 Všichni zaměstnanci školy s napětím očekáváme dny 
budoucí. Doufáme, že se do rotační výuky konečně připojí i 
třídy starších dětí. Už se na své žáky těšíme. Snad se „NĚCO“ 
nezvrtne a my 10. května budeme mít polovinu dětí ve škole a 
jen druhou polovinu u počítačů. Vždyť některé naše žáky jsme 
v reálu viděli naposledy 14. října. Určitě vyrostli, vyspěli a také 
se do školy těší.

P.S.  V budově školy na vás čekají novinky. Nová výmalba a 
podlaha s úpravami obložení v prostoru do školní jídelny. 

Nebudete se asi učit na počítačích informatiku (v učebně 
mediatéky se právě buduje nová podlaha, elektřina – no 
prostě celá učebna ). Paní ředitelka je také jako na staveništi…  
Hodslavská škola se chystá ve velkém na své devadesáté 
narozeniny, které bude slavit v roce 2022.

Přeji všem zdraví, optimismus a radost z květnových dnů.   
Mgr. Alena Kulíšková
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Chovatelé z Hodslavic

Čarodějnickou stezkou

Hodslavice, 
zbojníci a doba pobělohorská.

Věra Žižková

Dana Kudělková, T.J. Sokol Hodslavice

Ondřej Kudělka, DiS.

Přesto, že doba je jaká je, chovatelé nespí. Naše zvířata totiž 
nejdou odložit do skříně, nebo odstavit do garáže. Chovatelé 
se musí o svá zvířata postarat, ať jsou nemocní, v karanténě 
nebo jen nejsou ve své kůži. I chovatelé z ČSCH Hodslavice to 
tak mají. A tak dál chováme, množíme a doufáme, že se situace 
rozvolní a my opět budeme moci předvést naše odchovy na 
výstavách. Nic nespojuje lidi tak, jako jejich společný koníček. 
Měníme si zkušenosti jak se dá a těšíme se na naše první 
posezení po dlouhodobém odloučení. Tak nám všichni držte 
palce, ať naše zvířátka prospívají a jsou zdravé. Stejně, jako my 
všichni. 

30.4. .... den, na který se těší všechny čarodějnice. A letos byl 
obzvlášť vydařený. Objednávka počasí byla včas odeslána a 
proto jsme doufali, že i přes deštivé předpovědi vše vyjde. A 
VYŠLO! Noční bouřka dala všem jasně najevo, že ten správný 
den přichází a všechny čarodějnice si začaly připravovat 
své nejlepší outfity, aby všechny oslnily. A že se nás na 
ČARODĚJNICKÉ STEZCE sešlo! 8 čarodějnic, 1 čaroděj a spousta 
dětských kolegyň a kolegů, kteří si trasu mohli průběžně projít 
mezi 17.-19. hodinou a splněním všech 8 úkolů (čarodějnické 
malování / skoky v čarovném pytli / skládání kouzelných střepů 
/ let na koštěti / čarodějnický hod / netopýří kuželky / kouzelný 
pytlík ) si zasloužili získání čarodějnického vysvědčení a přijetí 
do spolku čarodějnic. Nakonec ČARODĚJNICKOU STEZKOU v 
průběhu dvou hodin prošlo 78 odvážlivců. 

Jsme rádi, že čarodějnic i čarodějů v Hodslavicích přibývá :-)

V minulém povídání o historii jsme se dozvěděli o sjednocení 
Hodslavic a Rohliny v jednu obec a také o událostech, které 
rozpoutala bitva na Bílé hoře a dotknuly se i Hodslavic.

Jezuité majitelé Hodslavic
Řád jezuitů se Novojičínsko-štramberského panství ujímá v 

roce 1624. S ním přišly změny, které se citelně dotkly každého 
v panství. Poddaní přišli o svá privilegia, přibylo roboty a obce 
musely platit pokuty za „účast“ na povstání. Došlo k výrazné 
rekatolizaci poddaných. Jezuité panství drželi do roku 1773, 
kdy byl jejích řád zrušen. 

Hodslavice a doba pobělohorská

Panství Novojičínsko-štramberské, pod které jsme spadali, 
bylo roku 1624 konfiskováno ve prospěch jezuitského 
konviktu. Důvodem byla odbojnost proti císaři a císařským 
jednotkám. Hodslavice a okolní obce byly těžce postiženy. 
Docházelo k častému průchodu nepřátelských vojsk Dánů, 
Mansfeldů či Švédů. Dále to byla císařská vojska a také vpády 
Valachů, kteří bojovali ve třicetileté válce na obou stranách 
a nemilosrdně plenili v celém okolí. Důkazem o této krutosti 
je obléhání hradu Štramberk císařskými vojsky a následné 
obsazení Valachy. V roce 1624 byl hrad Štramberk vypálen 
polskými procísařskými korzáry. Z dochovaných záznamů 
víme, že po celý rok 1647 byl hrad Štramberk sužován nájezdy 
jednotek švédského generála Arvida Wittenberga a není 
tudíž vyloučeno, že právě vojska generála Wittenbergera 
byla ta, jenž učinila celý úsek od Hostašovic až po Štramberk 
nebezpečný pro jakékoli cestování.  V roce 1663 začaly v 
Hodslavicích pokusy o těžbu železné rudy (ocelek a pyrit) a 
drahých kovů. Vytěžený ocelek a pyrit byl dovážen do hutě 
ve Frýdlantu. Další ranou pro obec byla povodeň v roce 1696, 
která způsobila rozsáhlé škody a vzala také „knihy dědinné“. 
O nelehké době svědčí i to, že v okolí se pohybovala družina 
zbojníků. Do již tak těžkých časů přišla v roce 1715 morová 
epidemie, která se dostala na Moravu.

Družina zbojníků za humny
Nejspíše vidina snadného zisku a sláva vedly k tomu, že se 

Jiří Gajdůšek zvaný Jura narozený v nedalekých Životicích u 
Nového Jičína stal zbojníkem. V mládí utekl drábům (pěším 
vojákům) z Novojičínského panského dvora. Následně si 
sestavil vlastní zbojnickou družinu, se kterou působil na 
rozsáhlém území hukvaldského panství, ale převážně v okolí 
Životic u Nového Jičína. V roce 1705 začalo jejich působení v 
hukvaldském panství, kde byly posíleny jednotlivé posádky. 

Generál Arvid Wittenberg
www.wikimedia.org
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Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek 
motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo nejsou dostatečně 
zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět a na 
co si dát pozor před a při jízdě?
•	 Jeden	 z	 důležitých	 bodů	 je	 dobrý	 technický	 stav	

motorky. S tímto je provázaná hustota vzduchu v pneumatice 
a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního 
kola je rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, 
že boční strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní 
vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce 
umístěné na rámu stroje.

V roce 1707 zbojníci pod vedením Gajdůška přepadli zámek 
v Trnávce, kde měli těžce zranit bývalého hukvaldského 
hejtmana Maximiliána Harasovského z Harasova. Po jistý čas 
se zbojnická družina spojila s dalším známým zbojníkem. Tím 
byl Ondřej Fuciman zvaný Ondráš, který byl svými druhy zabit 
1. dubna 1715. Gajdůšek se svými zbojníky působil i v údolí 
Kojetína a Stranického potoka, tady vedla cesta z Valašského 
Meziříčí do Nového Jičína. Zde přepadával zejména kupecké 
vozy a kupce okrádal o zboží a peníze.

Na odlehčenou se hodí slova písničky z pohádky Lotrando a 
Zubejda. „Pod dubem za dubem, tam si na tě počíháme, pod 
dubem za dubem, tam tě oškubem“. 

Dalším známým místem, kde docházelo k řádění loupežníků, 
bylo Pádolí ve Veřovických vrších a lokalita v místě dnešní 
Kacabaje se po nějaký čas stala jejich útočištěm. Dne 
29.7.1716 byl vydán přípis císařem Karlem VI. (otec Marie 
Terezie - pozn. red.) k potrestání zbojníků a jejich činnost 
měla být vojensky potlačena. Do kraje proto vytáhly vojenské 
jednotky, které nakonec Gajdůška s velkou částí jeho družiny 
chytily. Následovalo vsazení do vězení v novojičínské věznici. 
Jeho život vyhasl 17. listopadu 1719, kdy byl za velkého zájmu 
lidu popraven na náměstí v Novém Jičíně. Kde a zda vůbec byl 
Jiří Gajdůšek zvaný Jura pohřben, není známo. Doloženo však 
máme, že zbylí zbojníci znepokojovali kraj až do roku 1736. 

V roce 1898 se našlo v Životicích u Nového Jičína při kopání 
na statku poblíž jedné stoleté lípy 92 kusů zlatých uherských 
dukátů pocházejících z 15. a 16. století. Majitelem statku byl 
rychtář, který tyto dukáty rozdal chudým rodinám. Má se za to, 
že tyto mince zde ukryl právě Jiří Gajdůšek.

My se můžeme jenom domnívat, zda za ukradenými 
gruntovními knihami naší obce, které dle záznamu odcizili 
loupežníci, nemůže stát právě zbojnická družina pod vedením 
Gajdůška. Mohl někdo z Hodslavic být součástí této družiny? 
Může se v našem okolí ukrývat schovaný poklad loupežníků? 
Na tyto otázky nám odpoví snad jen čas, nebo štěstí vás 
čtenářů.

V dalším vydání zpravodaje se opět podíváme na osudy naší 
obce.
Zdroje: 
- Palackého rodná obec – František Hanzelka 
- www.wikipedia.cz
- www.hrady.cz
- https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/jiri-gajdusek

Motorkáři na cestách
(aneb dobrej gang)

por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence

•	 Opomíjeným	 prvkem	 bývá	 vybavení.	 Zkušený	
motorkář nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení 
a vybavení. 
•	 Znalost	 svého	 stroje	 je	 pro	 motorkáře	 zásadní.	

Obecně platí, že motorka má o poznání delší brzdnou dráhu 
než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy. 

•	 Dalším	 neméně	 podstatným	 faktorem	 jízdy,	 je	 včas	
a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou 
přijít. V hustém městském provozu se často stává, že řidič 
zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve 
zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné 
je osvojit si úhybný manévr. 
•	 Asi	každý	motorkář	již	zažil	náhle	odbočení	automobilů	

doleva v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet rovně. Tato 
situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. 
Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce 
přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
•	 Mezi	 nejčastější	 příčiny	 dopravních	 nehod	 patří	

nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě vybízí k svižné 
jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem. V tomto 
směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv. 
nadoraz). 
•	 Důležitou	 součástí	 bezpečné	 jízdy	 je	 koncentrace.	

Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které 
v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze 
stejného důvodu není vhodné sedat na motorku rozzuřený 
nebo jinak psychický rozhozený.

Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou.

Cyklistická sezóna začíná
nprap. Karla Špaltová

Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je  pryč a ranní 
teploty jsou také stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou 
na cestách stále častějším jevem. 

Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou 
po dlouhé zimě by každý cyklista měl navštívit nejprve 
specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do 
stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. Někteří cyklisté 
si své kolo servisují sami, a tak je třeba po zimě připomenout 
povinnou výbavu jízdního kola:

- přední odrazka bílé barvy
- zadní odrazka červené barvy
- dvě na sobě nezávislé brzdy
- oranžové odrazky ve výpletu kol
- oranžové odrazky na obou stranách pedálů
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Virtuální exkurze v elektrárnách: 
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ 

nové studio i program
Vladislav Sobol

V době covidové distanční výuky se 
staly virtuální výpravy do nejstřeženějších 
prostor Česka doslova hitem, energetici je 
proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká 

tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci 
navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během 
virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín 
nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky 
unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky 
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 
31 tisíc školáků i dospělých zájemců.

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí 
věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná 
ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve 
virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální 
moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na 
telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických 
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a 
zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy. 

Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line 
prohlídek elektráren těšit? Špičková technika interaktivního 
TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace 
a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, 
originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor 
pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s 
prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. 
„Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích 
nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se 
rodí bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 
21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a 
elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci 
získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité podobě 
plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.

Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění 
na konci loňského roku se k do elektráren virtuálně podívalo 
už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních 
ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás 
přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a 
nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu 
nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě 
rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto 
cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční 
výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. 
Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line bádání 
v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní 
energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina 
Bartůšková.

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci 
zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-
line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce 
školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů 
hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro 
veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny 
exkurze jsou zdarma.

Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku 
vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům 
navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují 
interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také 
přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.
svetenergie.cz

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo 
doplňujeme také o:

- světlomet s bílým světlem
- zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme 

časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při snížené 
viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky. 

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za 
jízdy ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 
18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě 
ochrannou přilbu, může Vám zachránit život. 

 A závěrem pár připomenutí:
•	 cyklisté	smějí	jet	jen	jednotlivě	za	sebou
•	 cyklista	nesmí	vozit	předměty,	které	by	znesnadňovaly	

řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního 
provozu
•	 na	jízdním	kole	se	na	vozovce	jezdí	při	pravém	okraji	

vozovky, jen jednotlivě za sebou
•	 jízdním	kolem	se	rozumí	 i	koloběžka,	pro	kterou	tak	

platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním kole
•	 je-li	zřízen	jízdní	pruh	pro	cyklisty,	stezka	pro	cyklisty	

nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro 
cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen 
jich užít
•	 cyklista	jedoucí	na	jízdním	kole	je	také	považován	za	

řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových 
vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani za 
řídítka jízdního kola

Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, 
že i cyklista je účastníkem silničního provozu a proto je třeba 
být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy. 
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Přijmeme na naše prodejny brigádníky na pozici

prodavač/ka masa a uzenin

Pro maminky na rodičovské dovolené, důchodce. Záskok za dovolené, nemoc.

Odměna 100 Kč/hodinu čistého.

BRIGÁDA U MACHAČE

V případě zájmu kontaktujte paní Vladimíru Fiuráškovou:
tel.: 733 183 086, e-mail: vladka@machac.eu

www.machac.eu

Koupaliště Mořkov
Přijme brigádníky na následující pozice:

-----------------------------------------

Servírky, číšníky (praxe nutná)
Kuchaře (praxe nutná)

Pizzaře
Rozvoz pizzy

(pouze místní, vhodné i pro důchodce)
-----------------------------------------

Platové podmínky a ostatní informace  podá p. Skybová
teL. 732252953 nebo mail. koupaliste.morkov@seznam.cz
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Koupím
 

dům nebo stavební pozemek 

v Hodslavicích
a okolí.

Nejsem realitní kancelář.
Děkuji za nabídky.

tel. 607 275 418.



Daniela Čípová, 7.B
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum  55²60²65²70²75²90
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Miroslav Burda, Jan Býma ² Jana Fojtíková ² Květa 
Čípová, Pavel Merenda ² Miroslav Frýdl, Miroslav Rýc, 
Zdeněk Rýdl ² Anna Grussmannová, Viliam Sekera * 

Zdeňka Kudělková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ² 

V měsíci dubnu se narodili David Macíček, 
Vít Merenda a David Minář.

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

² ² ² ² ²

Den Země

ČarodějTJ Sokol, čarodějnice

ZŠ


