Leden 2021

ZPRAVODAJ
Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
Pavla Adamcová, starostka - Jan Kudělka, místostarosta

Úvodem Vám všem přejeme do roku 2021 pevné zdraví,
pohodu v rodině i v zaměstnání či ve škole, malou radost
každý den a přes veškerá nečekaná a omezující opatření,
která nám přináší současná situace, i optimistický pohled
na svět kolem nás.
Když se krátce ohlédneme za loňským rokem v naší obci,
myslím, že můžeme být spokojeni alespoň na poli investičním.
Vloni jsme ukončili největší investici obce – výstavbu
kanalizace a ČOV, 1. září byl zahájen roční zkušební provoz a
už nyní je připojeno více než 170 domů. Moc Vám děkujeme
za svědomitý přístup k výstavbě celé kanalizace a domovních
přípojek. V oblasti vodohospodářské jsme výstavbou tlakové
stanice na Léše vylepšili zásobování pitnou vodou na
Mořkovsku.
ČOV den otevřených dveří

ČOV den otevřených dveří

Opět se naše obec připojila k poskytování příspěvku a půjček
na realizaci výměny kotlů v rámci projektu Kotlíkových dotací.
Dokončena byla i rekonstrukce antukového hřiště u ZŠ, ovšem
kvůli vládním omezením si děti ani další sportovci jeho nový
– umělý povrch a multifunkční vybavení zatím nevyzkoušeli.

Věříme, že se to v letošním roce obrátí k lepšímu a zase
se setkáme na tradičních i netradičních sportovních,
společenských a kulturních akcích. V obecním kalendáři
najdete termíny těch tradičních obecních a na webových
stránkách obce Vás budeme informovat i o těch, které zatím
nejsou naplánovány.
Důvodem malého optimismu jsou získané dotace na investiční
akce zahájené v loňském roce, které budou pokračovat v tom
letošním. Dokončuje se rekonstrukce bývalého zdravotního
střediska, kde vznikne 6 sociálních bytů a také v domě č.p. 213
projdou všechny byty celkovou rekonstrukcí – bude to velký
příspěvek do bytové oblasti v obci.
Do dalších velkých akcí se kvůli nejistým daňovým příjmům z
RUD(rozp. určení daní) do rozpočtu obce nemůžeme pouštět.
Současné zaúvěrování obce je veliké a nezodpovědný přístup
státu v počínající hospodářské krizi vylučuje, abychom se
ještě i my chovali takto nezodpovědně a zadlužovali obecní
majetek. Budeme se snažit využít nových dotačních výzev na
nutné provozní a udržovací práce a případné projektování
investičních akcí pro budoucí období.

Usnesení
ze 42. schůze rady obce konané dne
1.12.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tlaková stanice k vodovodu

Nové školní hřiště

I v loňském roce pokračoval proces tvorby nového územního
plánu,v první polovině roku 2021, ihned jak to epidemiologická
situace dovolí, proběhne druhé veřejné projednávání,o kterém
Vás budeme informovat ve zpravodaji a na webu obce.
Letošní investice do veřejných sítí, budov a vybavenosti
zároveň s rozpočtem na tento rok bude schvalovat
zastupitelstvo na zasedání ve čtvrtek 18. února v 18:00
hod. v klubové místnosti na OÚ. Srdečně Vás na něj zveme.
Budeme rádi, když nám sdělíte svá přání a nápady, co cítíte
jako nejpotřebnější investici, akci či změnu v chodu obce
(osobně, či prostřednictvím zastupitelů nebo mailem). Předem
děkujeme za každý nápad, názor, aktivitu.
Těšíme se, že společně můžeme zlepšit nejen naše okolí a
vybavenost obce, ale i naše životní prostředí a mezilidské
vztahy.Děkujeme všem, kteří vloni podali pomocnou ruku
svému okolí při zvládání úvodní vlny pandemie COVID a byli
oporou těm, co to potřebovali.
Jsme hrdi na Vás, co pomáháte i na Vás, co povzbuzujete
okolí, na Vás, co máte srdce i oči otevřené a na Vás, co se
nebojíte říci nahlas svůj názor. Právě toto je zárukou zdravého
a životaschopného společenství lidí, bez kterého je společnost
odsouzena k bezcílnému přežívání… Věříme, že u nás v
Hodslavicích, rodišti Otce národa, bez cíle nezůstaneme…
Proto se těšíme na setkávání s Vámi na tradičních kulturních
a sportovních i spolkových akcích a děkujeme všem, kteří ve
svém volném čase pomáhají, organizují, či finančně podporují
společenský život v obci. Na závěropět malé přání, abychom
se častěji radovali, než se hněvali, raději sdíleli, než se stranili a
pokusili se naslouchat, ne jen sdělovat.
Úspěšný rok 2021 Vám přejí
Pavla Adamcová, starostka
Jan Kudělka, místostarosta
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2021

I. Rada obce s c h v a l u j e
a) program jednání,
b) doplnění pojistné smlouvy uzavřené se společností
D.A.S. Právní ochrana o pojištění vozidel jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice – dodávky Fiat Ducato, VW
Transporter,
c) poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč a darovací smlouvu mezi
Obcí Hodslavice a KOMPAKT spol. s r.o. Poděbrady na pořízení
sociálního automobilu pro Charitu Kopřivnice,
d) „Ceník hrobových míst pro rok 2021“ dle návrhu: nájem
za hrobové místo 4 Kč/m2/rok, služby spojené s nájmem
hrobového místa 100 Kč/místo/rok,
e) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice za trvalou akceschopnost a
pomoc při řešení havarijních stavů na majetku obce i občanů.
II. Rada obce z a m í t á
a) „Doporučení ředitelce ZŠ a MŠ Františka Palackého
Hodslavice“ manželů J. a D. K, Hodslavice o neaplikování
Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze
dne 16.11.2020, čj. MZDR 157/2020-39/MIN/KAN a opatření
navazujících/souvisejících a navrhuje žadatelům zaslat petici
zákonodárným orgánům.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) kompenzaci vzniklých víceprací na rekonstrukci hřiště ZŠ
firmou Z + M Partner, spol. s r.o. Ostrava,
c) zprávu starostky z jednání o uplatnění náhrady škody při
akci „Odkanalizování obce Hodslavice“,
d) žádost Charity Kopřivnice o umístění zapečetěné
pokladničky Tříkrálové sbírky na OÚ Hodslavice a pověřuje
starostku dojednáním podmínek,
e) žádost o svolení vybudování zábradlí před domem čp.
260 a pověřuje stavebního technika řešením žádosti,
f ) spolupráci Obce Hodslavice s Obcemi Hostašovice,
Krhová a Městem Valašské Meziříčí na projektu propojení
cyklostezky Koleje a cyklostezky Bečva

Usnesení
ze 43. schůze rady obce konané dne
14.12.2020 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) Smlouvu o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení
nového věcného břemene č. 03A.0439-20210.Z s firmou ČEPS,
a.s. Praha 10 dle návrhu,
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c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby IV-12-8020103/3, Hodslavice, p.
č. 1633/4, NNk, NNv s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 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) výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
Hodslavice v roce 2020,
c) informaci o zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci břehů Zrzávky pro Lesy ČR, s účastí Obce
Hodslavice dle schválené Smlouvy - dohody o spolupráci,
d) možnost získat dotaci na opravu tělocvičny ZŠ z výzvy
Národní sportovní agentury a pověřuje místostarostu
přípravou projektu.

Usnadněte si platby poplatků
OÚ

Nemusíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na popelnice
Vám doručíme osobně (lístky se budou roznášet průběžně,
nejpozději před 1.4.2021). Občanům, od kterých platby
budou připsány na účet obce po 1.4.2021, nebudou lístky na
popelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na
podatelně OÚ. Informace na podatelna@hodslavice.cz.
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2021.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Platba poplatku za odpad v letošním roce činí 540,- Kč
za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol
558, variabilní symbol uvádějte 1340000xxx (za xxx doplníte
své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před číslem
uvedete nulu).
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2021 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 270 Kč za osobu a do 30.9.2021
druhou polovinu.
Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby
pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické
péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj., nebo
snížení poplatku (tj. studenti bydlící mimo místo trvalého
pobytu o 100 Kč na osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými
dětmi o 100 Kč na osobu, musíte nejpozději do konce
března doručit na podatelnu OÚ žádost o snížení platby
nebo žádost o osvobození od platby.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM uplatňujícím osvobození od
poplatku z důvodu pobytu mimo území České republiky
déle než 9 měsíců, že k žádosti o osvobození musí doložit
např. pracovní vízum, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu,
potvrzení ze zdravotní pojišťovny nebo kopií průkazu
zdravotního pojištění.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ
nebo stáhnout na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad
– platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2021 nelze
přihlížet.
Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné) do 31.3.2021.
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PROSÍME DRŽITELE PSŮ O NAHLÁŠENÍ ČÍSLA ČIPU na
podatelna@hodslavice.cz.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit
platbu, zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail:
ekonom@hodslavice.cz.

Svoz komunálního odpadu
OÚ

Svoz komunálního odpadu v roce 2021 začíná svozem ve
čtvrtek 14.1.2021, dále 28.1.2021. Interval zůstává 14tidenní,
nadále v sudých týdnech.

Kontrola kanalizačních šachet
OÚ

V měsíci lednu 2021 bude na místních komunikacích
probíhat kontrola kanalizačních šachet, kde je správcem Obec
Hodslavice - jejich správné výškové ustavení. Nedostatky
budou vyhodnoceny a následně postupně opravovány.
Totéž proběhne i na silnicí č. I/57 v jarních měsících (ne dříve
než v březnu) po povolení správcem komunikace Ředitelstvím
silnic a dálnic.

Zprávičky ze školy
Mgr. Kateřina Hubeňáková

10. prosince - Rozsvěcování vánočního stromku
Letos proběhlo rozsvěcování vánočního stromku trochu
jinak … Vánoční stromek jsme si letos netradičně ozdobili
do státních barev a jeho zdobení probíhalo individuálně po
třídách. Na záznam ze zdobení a rozsvěcení se můžete podívat
na webových stránkách školy. 
11. prosince - Slavnosti slabikáře

Prvňáčci se naučili už 9 písmen, umí číst slabiky a jednoduchá
slova. To bylo dost důvodů pro to, aby v pátek 11. prosince
2020 dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ. Slavnostně jim ji
předala p. ředitelka Martina Holubová a paní učitelka Heda
Kučerová, bohužel tentokrát bez rodičů.
Víte, kdy se z člověka stane čtenář? No přeci tehdy, když si ve
Slabikáři začne číst sám…
14. prosince – návštěva Mikuláše
Podzim uběhl jako voda a první prosincové dny dávají tušit
návštěvu svatého Mikuláše. A tak se také stalo. Vysoký muž
s dlouhým bílým vousem nachově rudým pláštěm s berlou
v ruce a dvěma postavami andělem a čertem po boku přišel
za námi do školy. Po chvíli vyprávění o jeho zajímavém životě
štědrý Mikuláš rozdal dárečky. Holky i kluci svatému Mikuláši
slíbili, že se budou nadále snažit být šikovnými a snaživými
dětmi, a tím Mikuláše velmi potěšili.
www.hodslavice.cz

Distanční výuka
Téměř celý listopad probíhala na všech školách vládou nařízená
distanční výuka. Žáci se opět ze dne na den stali za vydatné
pomoci svých rodičů, kterým za to patří velké poděkování,
„samouci“ a „organizátoři“ svého vzdělávání. Z učitelů se stali
„ICT technici“, kteří se snažili přes videokonference dětem
zprostředkovat probírané učivo, a také se staly úředníky, kteří
odpovídali na nekonečné množství mailů. Bylo to období
náročné pro všechny, ale také obohacující. Jak říká jedno české
přísloví, všechno zlé je k něčemu dobré. Učitelé se zdokonalili v
ICT technice a žáci se naučili větší samostatnosti a také museli
přijmout určitý díl zodpovědnosti za své domácí vzdělávání.
Jedno však všem určitě chybělo a to osobní kontakt, který je
nenahraditelný!
Vánoční přání z Anglie
Před 5 lety v předvánočním čase měla třída p. učitelky
Pavelkové hodinu anglického jazyka s rodilou mluvčí Barbarou
Stringfellow, která nyní již žije ve své rodné Anglii. Dnes jsme
od ní obdrželi vánoční přání pro všechny naše děti učící se
angličtinu. K tomu připojila fotografii svého stromečku, který
dekorovala výrobky z tehdejšího vánočního jarmarku. Ozdoby
jsme ji darovali za besedu na téma: „Vánoce ve Velké Británii“....
Děkuji Barbaře za milé přání a vzpomínku na naši školu.

Projekt v distanční výuce - J. Csikkel

Merry Christmas and Happy New Year 2021
I´m putting my Christmas tree and have special memories of
these gifts from the children from my English lesson. They have
a very special place on my tree... Hope you are well and looking
forward to a better New Year. Barbara
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2021

Projekt v distanční výuce J. Šebek
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Jubilejní XX. ročník „Silvestrovského běhu hodslavskými
uličkámi“ proběhl poněkud netradičně – bez hromadného
startu, bez časomíry, bez vyhodnocení. Kvůli omezujícím
opatřením si účastníci zaběhli „hodslavskou míli“ individuálně,
ale s radostí. Děti dostaly v cíli sladkou odměnu, dospělí trochu
valašské dezinfekce. Velikým bonusem pro účastníky byla
možnost se naočkovat proti COVIDu první valašskou vakcínou,

Projekt v distanční výuce J. Sobotka

kterou podávala očkovací jednotka ve složení MUDr. Babař +
sestra Babařová. První naočkovaní nám potvrdili, že jediným
vedlejším účinkem je přetrvávající veselá nálada, což je však
účinek žádoucí.

Projekt v distanční výuce L. Pavelka

20. ročník Silvestrovského běhu
Mgr. Pavla Adamcová, Tomáš Kohout

Děkujeme všem účastníkům a srdečně všechny zveme na
příští neomezený ročník !
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www.hodslavice.cz

Hodslavice a Rohlina
na miskách spravedlnosti
Ondřej Kudělka, DiS.

minulém povídání o historii jsme skončili u rodu Pukliců z
Pozořic, kteří o panství Štramberské přišli roku 1471, kdy jej
prodal Burian Puklice z Pozořic. Pojďte se společně semnou
podívat na další osudy našich obcí.
Jindřich Černohorský z Boskovic
Jindřich získal panství Štramberské včetně obcí Hodslavice
a Rohlina v roce 1471, kdy jej odkoupil od Buriana Puklice z
Pozořic. Jindřich sňatkem v roce 1473 s Kunkou z Cimburka
získává i panství Starojičínské, které má v držení až do své smrti
v roce 1476. V následujícím roce připadá majetek Jindřicha na
jeho bratry Beneše a Dobeše. Toto převzetí majetku posvětil
král Matyáš Korvín.
Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic
Oba bratři zdědili značný
majetek po svém otci Beneši
Černohorském z Boskovic. Jejich
domovským hradem byl hrad
Černá Hora (pozn. Okres Blansko,
Jihomoravský kraj). Dobeš velel
také obávané černé rotě krále
Matyáše Korvína, se kterou
obsadil 12. února 1469 brněnský
hrad Špilberk.Po smrti jejich
bratra Jindřicha získávají jeho
majetek. V roce 1478 vložili oba
bratři společně se svým dalším bratrem Tasem Štramberské
panství do rukou Beneše z Hustopeč. Tento vklad potvrdil král
Vladislav Jagelonský. Oba bratři si mohli dovolit koupit roku
1483 hrad Hoštejn, který vlastnili pouze 10 let. V roce 1485
došlo k násilné smrti jejich bratrance Jaroslava z Boskovic,
kterou měl na svědomí uherský král Matyáš Korvín. To vedlo
k tomu, že rod Boskoviců se odvrátil od uherského krále a
přidal se na stranu císaře Fridricha III. Habsburského, který
vedl válku právě proti uherskému králi. Beneš napadl statky
Matyáše Korvína a Dobeš velel vojsku, které 1. června 1485
dobylo Vídeň a císař následně učinil Dobeše svým nejvyšším
vojevůdcem. Dobeš se zpět na Moravu vrátil až v roce 1492 a
společně se svým bratrem Benešem spravoval rodové statky
až do své smrti, která nastala 20. prosince 1493 ve Vídni. Beneš
zemřel v roce 1507.
Páni z Hustopeč
Hodslavice i Rohlina poznali v roce 1478 nového pána, stejně
tak jako celé panství Štramberské. Byl jim Beneš z Hustopeč.
Beneš se oženil s Kunkou z Bystřice a spolu měli syna Albrechta.
Ten panství přebírá v roce 1502 a později také Bystřici pod
Hostýnemjménem svého synovce Lacka. Z této doby jsou první
zmínky o obyvatelích Hodslavic a Rohliny. Roku 1512 a 1513
žaloval Albrecht z Hustopeč u zemského soudu v Olomouci
Viktorína z Žerotína, že Viktorínovi poddaní konkrétně fojt
Matúš z Hostašovic a Holý syn Mikulášův z Petřkovic, sebrali
ptáky lidem z Rohliny Mackovi a Klimešovi (nejspíše na
čihadle). Ti si tuto škodu cenili na 60 stříbrných. V tomto sporu
bylo docíleno poklidu. V roce 1515 opět Albrecht podal žalobu
na Viktorína s tím, že syn hostašovského fojta Vavřinec a Jan
Vachůr ze Straníka sekali dřevo v háji nad Hodslavicemi bez
dovolení Albrechta a jeho hajných. Obě strany se nakonec
nějak domluvily, jak? To bohužel není známo.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2021

Zasedání zemského soudu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zasedání_zemského_soudu_1530.gif

Mohlo by se zdát, že sporů bylo již dost, ale opak je pravdou.
V roce 1516 opět Albrecht podal žalobu na Viktorína, neboť
Matúš Nevrle ze Straníka přesekal volně hranice u Rohliny a
sáhl na grunt a odmítal to opravit. Roku 1516 žádal Viktorín z
Žerotína Albrechta z Hustopeč, aby mu předvedl k svědectví
před zemský soud Jana Bíleho, Macka, Prokopa Vaňka, Jakuba
Škarodku z Hodslavic. Viktorín tvrdil, že Albrecht brání svým
poddaným z některých vsí, mimo jiné i z Hodslavic chodit s
kříži (procesí na zdar úrody) a stavovati se do Nového Jičína.
Roku 1519 žaloval Albrecht Viktorína, že Václav Ostach ze
Straníka vysekal nějaké dřevo Jakubu Kmetovi z Rohliny.
Zemský soud tehdy konstatoval, že Viktorín musí Ostacha
přidržeti k tomu, aby škodu Kmetovi nahradil. Další soudní
pře, kdy Albrecht zažaloval Viktorína byla, když na kopci poblíž
vsi zajal Ondřej Hložek z Hodslavic dobytek z Hostašovic.
Ten hnal podle „obyčeje dědinného“ k fojtovi, odkud si měli
dobytek hostašovští vykoupit. Ovšem, lidé z Hostašovic se
dobytku zmocnili silou a mého člověka zbili, pravil Albrecht.
Albrecht se roku 1521 svářil se svým synovcem Lackem, který
již byl plnoletý, a proto mu Albrecht v dubnu předal panství
Štramberské a sám si podržel Bystřici. Pánem Hodslavic
a Rohliny se tedy stal Lacek, který se také několikrát soudil
s Viktorínem z Žerotína. Zajímavým sporem je příběh jistého
Jakuba Bradáče ze Starojické Lhoty (patřící Viktorínovi), který
se stal fojtem v Hodslavicích, a to nejspíše proti vůli svého pána.
Roku 1523 zastavil Lacek z Hustopeč své dědictví Viktorínovi
z Žerotína, avšak roku 1524 prodal panství Štramberské
za 6.500 kop grošů jeho bratru Bernardovi z Žerotína. Jaké
vesnice vlastně náležely k panství Štramberskému: Štramberk,
Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Rohlina, Životice, Bludovice,
Skorotín, Nové Albrechtice (Albrechtičky), Nová Horka,
Ženklava, Libhošť, půl Sedlnic a Závišic.
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.e-stredovek.cz
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²90
tito naši spoluobčané :
² Radek Podešva, Marcel Černoch ² Libuše Minářová

Irena Bartoňová ² Jiří Kramoliš, Anna Býmová,
Zdeněk Hrubý, Libuše Palacká, Jan Kývala
² Stanislav Rýc, Česlav Czyž, Hana Neumannová,
Miroslav Vyhlídal ² Ludmila Palacká

²

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci se narodili
Václav Hříva a Eliška Hromádková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

Sofie Kašpárková, 5. třída

V měsíci prosinci jsme se rozloučili
s paní Zdenkou Kudělkovou.

20. ročník Silvestrovského běhu
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