
program, chtěli jsme dostat děti pod tlak. Do situace, kdy 
se budou muset rozhodnout mezi tím, co je důležité, a tím, 
co je jednoduché. Věřili jsme, že děti dokážeme přemluvit, 
podplatit, zmanipulovat. Že je, v rámci hry, dokážeme dostat, 
kam potřebujeme. Měli jsme, coby kolonizátoři, zálusk na 
území jejich kmene. Nakoupili jsme tašku dobrotek a jedno 
odpoledne začali chrastit tyčinkami, sušenkami, limonádami 
a bonbony. „Když prodáš ten bezcenný kus země (a s ním i 
svou čest, historii a identitu), na–vezmi si a jez, hoduj, pij. O nic 
nejde, je to jenom hra.“

Je vidět, že jsme byli krátkozrací.

Některé účastníky tábora sice vidina zvýšené hladiny cukru 
v krvi zaskočila nepřipravené, a chuti na sladké milerády 
podlehly, mnoho táborníků se slzami a hrdostí v očích z plných 
plic bránilo vše, co generace a generace před nimi v potu 
tváří budovaly. Milé děti, děkujeme vám. Za to, že nám jdete 
příkladem.

Končí září. Svět se, zdá se, vrací do všednosti. Jsme moc rádi, 
že pro vás na tento školní rok můžeme otevřít osm kroužků. 
Jsme moc rádi, že můžeme zase plánovat. Kéž bychom tento 
podzim zvládli ve zdraví. Buďme prosím ohleduplní, svědomití 
a odvážní. Jako ty ‚naše‘ děti.

ZPRAVODAJ
Říjen 2021

Máme za sebou dvanáct měsíců jakých svět neviděl. Kolem 
uplynulého roku, který nám zatřásl s jistotami a ukázal, že 
vděčnost sluší i maličkostem, projdeme po špičkách. Jako 
kolem kaše, která ještě nevychladla. Nebudeme tady žehrat 
nad výčtem kroužků a akcí, které mohly proběhnout–a 
neproběhly; buďme rádi za zdraví. A pojďme si povědět něco 
hezkého!

Kdy jste naposledy byli na táboře? Mnozí z nás na sklonku 
července. Opět v Bratřejově. Opět v kostýmech. Ze zimy 
Jižního pólu jsme se přesunuli do nekonečných dálav 
Severní Ameriky, abychom strávili týden ve společnosti jejích 
domorodých obyvatel, přiučili se jejich zvykům, naslouchali 
prastarým příběhům, snažili se porozumět tragickému střetu 
kultur a bojovali po boku kmene proti větrným mlýnům 
dějin. Sáhli jsme si na dno, abychom tam našli světlo, které 
vedlo naše kroky. Porazili jsme draka svých nejhorších obav, 
abychom objevili poklad vyhrazený těm, kteří se nebojí 
podívat se strachu do očí. Jak? Nezradili jsme své hodnoty. Ani 
za tu největší Nutellu. Objevili jsme v sobě sílu říct ne, dokud 
to ještě šlo. Postavili jsme se proti zlu. A dokázali odpustit těm, 
kteří nás utlačovali.

Z našeho letošního tábora jsme, troufám si tvrdit, neodjížděli 
stejní. Ani my děti, ani my vedoucí. Když jsme vymýšleli táborý 

SHM Hodslavice a rok, který nebyl
Vojtěch Hasalík, Salesiánské hnutí mládeže
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Usnesení z 58. schůze rady obce
konané dne

31.8.2021 na OÚ Hodslavice

Usnesení z 59. schůze rady
obce konané dne

21.9.2021 na OÚ Hodslavice

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) nejvýhodnější nabídku na provedení výsadeb „Obnova a 

výsadba polních komunikací na Mrázové a za Brodkem“ firmy 
LESY BESKYDY, a.s. Ostravice,

c) vyzvat investora ke změně projektové dokumentace 
na rekonstrukci břehů Zrzávky v centru obce předložené 
investorem Lesy ČR a pověřuje starostku obce zasláním výzvy,

d) zpracování a vytvoření podkladů, technických materiálů 
a žádosti k dotaci EFEKT 2022 na veřejné osvětlení v obci 
Hodslavice firmou EFOS - EFektivní OSvětlování s.r.o. dle 
nabídky,

e) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou ARRO, spol. s r.o. 
Hranice na akci „Sociální bydlení v Hodslavicích“ dle návrhu,

f ) rozpočtové opatření č. 4 dle návrhu.

II. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) místostarostu zajištěním úpravy čapího hnízda u základní 

školy. 

III. Rada obce    r u š í
a) členství p. A. N., Hodslavice v komisi pro sport, kulturu a 

propagaci obce a schvaluje členství Ing. L. Š., Hodslavice.

IV. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) prezentaci Ing. L. Š., Hodslavice veřejného prostoru pro 

mládež všeho věku,
c) prezentaci p. V. H., Hostašovice ke grafické identitě obce 

a pověřuje p. V. H. sestavením pracovního týmu,
d) rezignaci p. A. H., Hodslavice na funkci předsedkyně 

sociální komise a jmenuje p. E. J., Hodslavice předsedkyní 
sociální komise,

e) žádost p. V. R., Hodslavice o odkup pozemků a předkládá 
ji zastupitelstvu obce k projednání,

f ) žádost p. N. R., Nový Jičín o obnovení mostu a 
zpřístupnění pozemků, o které má zájem pro chov koní a 
pověřuje místostarostu vyřízením žádosti. 

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 finančního daru a darovací smlouvy 

poskytovatelům sociálních služeb občanům obce na 

financování těchto služeb v r. 2021 dle přílohy č. 1,
c) žádost Obce Hodslavice o pořízení územní studie 

veřejného prostranství – centra obce (ÚS – 3), ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 6, písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Pořizování územní studie bude pro obec 
Hodslavice zajišťovat ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. 
c) stavebního zákona úřad územního plánování Městského 
úřadu Nový Jičín,

d) rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu,
e) používání obecního rozhlasu ke komerčním hlášením 

(prodej) pouze pondělí až pátek v odpoledních hodinách (15 – 
18 hod.),

f ) využití cyklostezky KOLEJE k závodu Novojičínský 
půlmaraton 2021 v sobotu 23.10.2021 od 9:00 do 12:000 hod. 
za stanovených podmínek.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) vyjádření Lesů ČR Ostrava k žádosti o změnu projektové 

dokumentace pro akci „Zrzávka v Hodslavicích I.“ a pověřuje 
starostku zajištěním finančních požadavků v případě realizace 
změny,

c) návrh Ing. L. Š na převzetí provozování muzea Fr. 
Palackého Obcí Hodslavice a projednání odkládá na další 
schůzi rady obce,

d) žádost p. K. a T. N., Hodslavice o odkoupení obecního 
pozemku parc. č. 1263/1 v k. ú. Hodslavice a pověřuje 
místostarostu jednáním s žadatelem,

e) možnost úspor výdajů na čističce odpadních vod a 
pověřuje místostarostu zjištěním možností úspor.

Ulička Františka Palackého
Ing. Lenka Šíchová

Namontováno 💪❤ A je to. První (neoficiální) ulice v obci 
Hodslavice pro radost nás všech Hocłavjanů i návštěvníků. 
Těším se na Vaše fotky s Uličkou Františka Palackého ❤ 
Nezapomeňte označovat ❤ Najdete tam cedulky s popisem k 
jednotlivým historickým domkům. Zatím jednu a další budou 
přibývat. Taková koncentrace pamětihodností na vesnici je 
nebývalá, toho je třeba si vážit a stojí za to si to připomenout 
❤
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Trámové lavičky s citáty

Zprávičky ze ZŠ

Obec + Ing. Lenka Šíchová

Mgr. Renata Pernická

Na trámy na Place v Hodslavicích jsme přidali citáty Františka 
Palackého. Tyto trámové lavičky vznikly díky pěti laskavým 
sponzorským darům. Děkujeme moc! ❤

Poděkování
Mgr. Bc. Martina Holubová, ředitelka školy
Tímto bych chtěla velice poděkovat panu Lukáši Zelenkovi 

za zapůjčení notebooků, které žáci mohli využívat během 
distanční výuky v minulém školním roce a stále je máme pro 
případnou potřebu ve škole k dispozici.

Další díky patří panu doktorovi MUDr. R. Ševelovi za 
poskytnutý finanční sponzorský dar ve výši 5000,- Kč na 
podporu výuky.

Vaši pomoci si vážíme a děkujeme! 

Vítání prvňáčků v novém školním roce 2021/2022
Mgr. Gabriela Mičková

Spolupráce prvních a devátých tříd má v naší škole již 
dlouhou tradici. Pro žáky devátých ročníků to znamená, že si 
berou pod svá ochranná křídla svoje nejmladší spolužáky a 
pomáhají jim zpříjemnit novou etapu jejich školního života. 
Tak tomu bylo i tento rok, kdy je slavnostně vítal Pat a Mat....

CYKLISTICKÝ KURZ 9. TŘÍDY
Mgr. Vladimíra Kratochvílová
Ve středu 1. 9. 2021 se 9. třída vydala na plánovaný cyklistický 

kurz. Dopoledne jsme na kolech vyrazili přes Štramberk směr 
Příbor do kempu Ricco.  Večer nás čekala prohlídka starého 
hřbitova, kde jsme při světle hořících loučí napjatě poslouchali 
zajímavé a někdy i tajemné příběhy. Druhý den nás čekal 
cyklovýlet na Ondřejník. A věřte nebo ne, všichni jsme nakonec 

zvládli vyjet opravdu náročný kopec do sedla Ondřejníku. 
Odpoledne jsme se pobavili a osvěžili u bazénu, kde proběhla 
aquashow. Páteční dopoledne jsme si užili prohlídku města 
Příboru, navštívili jsme piaristický klášter a jeho krásné zahrady, 
rozhlédli jsme se po okolí z věže místního kostela a po obědě 
jsme se rozjeli domů přes Sedlnice, Bartošovice a Libhošť. Byl 
to super kurz, na kterém jsme si dali do těla a za 3 dny jsme 
najeli více než 100 km. Pobavili jsme se, ale také se něco 
nového dověděli a naučili. Všichni máme na co vzpomínat.

Radostné sportování
Mgr. Gabriela Mičková
13. září se prvňáčci vydali do mateřské školky, kde je s 

radostí přivítaly paní učitelky a kamarádi. Děti čekalo společné 
soutěžení v běhu, skoku z místa a hodu míčkem. Nejdříve se 
vytvořily 3 promíchané skupiny dětí ze školy a školky. Potom 
už se všichni s ještě větší radostí pustili do závodění. Počasí 
nám přálo, vítězové si odnesli ceny a diplomy, celé dopoledne 
jsme si moc užili, a ještě jsme udělali něco pro své zdraví.

BRUSLENÍ
Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová, PhD.

Poslední volné kompostéry
OÚ

Obec Hodslavice má 15 ks volných domácích kompostérů. 
Občané, kteří si dosud nezažádali a mají zájem, si 
můžou požádat na tel. čísle 556 750 237 nebo mailem 
podatelna@hodslavice.cz.

Ti, kteří si o kompostér zažádali a dosud si jej nevyzvedli, 
mají kompostér nachystaný k vyzvednutí ve sběrném 
dvoře v liché týdny: středa 8:00-10:00, 15:00-17:00 a 
sobota 8:00-11:00 hod.
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Žáci 2. a 3. třídy naší školy jezdí každou středu od 15. září 
bruslit na zimní stadion do Nového Jičína, kde se učí koordinaci 
pohybu na bruslích a rozvíjí své pohybové dovednosti. Bruslení 
je součástí tělesné výchovy a žáky velmi baví.

Sběr papíru v ZŠ Hodslavice 23. - 24. 9. 2021
Mgr. Jan Anlauf
Stejně jako v předchozích letech i v tomto školním roce 

soutěžili žáci ZŠ Hodslavice ve sběru starého papíru. Ve dnech 
23.9 a 24. 9. byl k budově školy přistavěn speciální kontejner, 
do kterého mohli žáci přinést papíry, časopisy, staré knihy a 
jiný papírový odpad. 

Na prvním místě soutěže se tentokrát umístili žáci 8. B, 
kde každý sesbíral v průměru 47,4 kg papíru (celkem 758 
kg). V těsném závěsu byla 2. třída, kde vycházela hmotnost 
sesbíraného papíru 45,5 kg na jednoho žáka (celkem 728,5 kg) 
a třetí se umístila 5. třída s průměrem 41 kg (celkem 902 kg). 

Společnými silami tak děti posbíraly úctyhodných 5155,5 kg 
starého papíru, ze kterého se opět stala surovina pro recyklaci a 
výrobu, což je důležitý krok v současném trendu udržitelného 
hospodářství. Peníze utržené z prodeje pak budou použity na 
další provoz školy. Všem, kteří se sběru účastnili, patří velký dík 
za jejich úsilí i za to, že svým dílem přispěli ke zlepšení světa 
okolo nás.

Zářijový projektový den v 8. B třídě
Mgr. Alena Kulíšková
V pondělí, den před státním svátkem jsme měli malý 

projektový den.
Úkolů jsme si ve třídě dali však více. Nejdříve jsme pro 

spolužáky z jiných tříd v rámci přípravy na školu v přírodě 
vytvořili výukový poster na téma Netopýři. Jsou to létajíci 
myšky, které patří do skupiny letouni.

 Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice 
jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry 
užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá. Víte, že pro zásah 
do jejich sídla nebo činnosti způsobující jejich rušení je proto 
třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Takovým zásahem je 
např. i plánované zateplení domu, kde se vyskytují netopýři ve 
spárách mezi cihlami, nebo výměna střešní krytiny na půdě s 
letní kolonií netopýrů.

My budeme tato zajímavá zvířata monitorovat v Moravském 
krasu. A také děti budou moci plnit 2 výzvy. 

V první výzvě mohou zasílat pořízenou fotografii netopýra. 
Ve druhé výzvě přímo v Blansku vyhodnotíme nejhezčí 
namalovaný obrázek netopýra.

V dalším bodě dne jsme se zabývali odpady.
O nich už víme hodně informací, ale tzv. skryté zdroje jsme 

studovali poprvé.
Vzali jsme si k prostudování mobilní telefon. Ten má téměř 

každý a my zjišťovali o nich různé informace.
V roce 2010 se na celém světě prodalo asi 1,2 miliardy 

mobilních telefonů. V roce 2020 se jen na českém trhu prodalo 
4,55 milionu. To jsou čísla! 

Osmáci prošli školu a udělali statistiku v počtu mobilů. 
Hodně nás překvapila. Žáci tvrdili, že jít do 1. třídy je zbytečné, 
že prvňák přece mobil nemá. Ale… podívejte se do tabulky

Třída Počet 
přítomných 

žáků ve škole 
27. 9. 2021

Počet žáků, 
vlastníků 

svého 
mobilu

Počet 
mobilů v 

domácnosti
(asi odhad)

1. 11 5 42

2. 12 6 44

3. 10 4 37

4. 17 12 29

5. 17 16 79

6. A,B 32 30 80

7. A,B 23 25 ! 112

8. A, B 23 23 127

9. 10 10 58

CELKEM 155 131 608
A ještě jsme nezjišťovali, kolik mobilů leží doma různě po 

šuplících. Podívejte se i vy. 
A proč tohle všechno počítání? No přece proto, že mobilní 
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Začal nám nový školní rok a do naší mateřské školy jsme 
přivítali, dalo by se říct „mazáky“ z minulých let, ale také zcela 
nové děti, které zavítaly především do třídy „Motýlků“. Zřejmě 
právě v této třídě to měly první dny paní učitelky nejnáročnější. 
Jejich práce se změnila v takový malý branný výcvik, do 
kterého byly zapojeny veškeré ruce i nohy z řad školkového 
personálu, které se nacházely poblíž. Dnes se vody již uklidnily 
a paní učitelky si pochvalují, jak jsou jejich děti šikovné a snaží 
se začlenit do běžného režimu.

Do tříd „Sluníček a Koťátek“ nám přibyly ke stávajícím dětem 
převážně bývalí „Motýlci“, kteří si zvykají na chod těchto tříd. 
Učí se větší samostatnosti, používání příboru, spolupráci s 
kamarády, zapojili se do výletů po okolí Hodslavic a mohou se 
těšit na různé akce, které jim paní učitelky připravily.

V pondělí 13.9. proběhla na zahradě mateřské školy 
„Olympiáda“. Předškoláci se utkali s prvňáčky ve třech 
disciplínách. Závodili v běhu, skoku a hodu. V každé z disciplín 
vzešli tři vítězové a diplom s výhrou si domů odnesli jak 
předškoláci, tak žáci první třídy základní školy v Hodslavicích. 
Všechny děti pak byli za účast odměněni cenou útěchy.

A abychom využili krásného počasí a povzbudili sportovního 
ducha, naplánovali jsme na čtvrtek 15.9. krátký výlet na Skalky 
linkovým autobusem pro děti z horních tříd. Ten jsme si spolu 
s dětmi náležitě užili. Po krátkém výšlapu na děti čekala sladká 
odměna. Na oběd jsme se vrátili autobusem do školky.

I do příštích měsíců plánujeme akce, které se s předstihem 
dozvíte a pokud bude příznivá situace, proběhne i společná 
akce s rodiči. 

Uvidíme tedy, co nám další dny přinesou…
Nazdárek kašpárek

Září v mateřské škole
Aneta Vrbicová

telefon obsahuje přes 50 různých látek:
~ 56 % plasty (především z uhlíku a vodíku),
~ 8 % měď (Cu),
~ 9 % hliník (Al),
~ 8 % železo (Fe),
~ 5 % oxid křemičitý (SO),
~ 4 % křemík (Si),
~ zbytek: nikl (Ni), cín (Sn), chrom (Cr), olovo (Pb), neodym 

(Nd), zinek (Zn), stříbro (Ag), palladium (Pd), zlato 
(Au), antimon (Sb), titan (Ti), bizmut (Bi), kobalt (Co), berylium 

(Be) a další
A tyto látky nám leží v zásuvkách a pro výrobu nových 

zařízení se stále těží zdroje z naší přírody. Jak dlouho ještě?
Nebylo by fajn, starý telefon vrátit a recyklovat? Nebylo by 

fajn pořád netoužit po nových a nových modelech? Musí být 
náš život pořád o hromadění předmětů, oblečení, kabelek, 
zbytečného množství jídla a jen o požitcích? Jak dlouho toto 
naše chování příroda unese? Není právě čas začít každý se 
změnou u sebe?

Zamysleme se. Jak říkám ve škole: „Příroda bez nás přežije, 
my bez ní nikoliv“…

Dopravní výchova 4. třídy
Mgr. Kateřina Hubeňáková
Dne 30. 9. 2021 se 4. třída vydala do Nového Jičína na ZŠ 

Dlouhá na dopravní výchovu vedenou strážníky Městské 
policie Nový Jičín. Děti se učily poznávat základní dopravní 
značky a také se učily řešit dopravní situace v křižovatkách. 
A protože nám letos počasí přálo, tak si děti také mohly 
vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti. Ve škole se děti budou 
k dopravní výchově průběžně vracet, protože je na jaře čeká 
vědomostní test a praktická zkouška, která se skládá z jízdy 
zručnosti a z jízdy na dopravním hřišti. 

Tak nám držte palce, abychom na jaře průkaz cyklisty všichni 
získali! :-)

Škola v přírodě
Mgr. Alena Kulíšková
Po ročním odkladu kvůli epidemiologickým opatřením se 

konečně blíží ozdravný pobyt žáků naší školy. Dříve jste byli 
zvyklí na termín „Škola v přírodě“.

Pobyt je určen pro všechny žáky 1. – 9. třídy a může být 
pro nás MALOU CESTOU DO PRAVĚKU. Škoda, že kapacitní 

podmínky rekreačních zařízení neumožní pobyt celé školy 
najednou.  A my žáky musíme rozdělit na 6. - 8. ročník (ti 
pojedou od 4. – 8. října) a 1. – 5. ročník, který vyrazí 18. října 
2021. S prvním stupněm pojedou deváťáci, kteří budou plnit 
také funkci pomocníků.

Co nás bude čekat?
*pobyt v příjemném prostředí Moravského krasu, v 

rekreačním zařízení Vyhlídka Češkovice - Blansko. 
* nové informace z oblasti ekologické výchovy, bádání v 

terénu a ukázky rybaření, exkurze u větrné elektrárny, v Byčí 
skále, prohlídky jeskyně Balcarka, Punkevní jeskyně s plavbou 
v lodičkách, návštěva interaktivní výstavy v Domě přírody 
Moravského krasu a určitě spoustu zábavy a zajímavých úkolů.

Co se naučíme?
*jaké jsou rozdíly v oblastech nám známých – CHKO Beskydy 

a CHKO Moravský kras. Také budeme zvládat samostatnost, 
zodpovědnost, spolupráci, naslouchání a bádáni – dovednosti, 
které jsou důležité pro život.

Tak nám držte palce, aby všechno klaplo podle plánu a my si 
školu v přírodě užili.
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Oznámení občanům:

Hodslavice po Františku Palackém
„a boj občanů o hospody“.

HORAL MOŘKOV a.s.

Ondřej Kudělka, DiS.

Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s., Životice u 
Nového Jičína 103 upozorňuje občany na každoroční výdej 
naturálií (pšenice, oves), který proběhne v čase od 8:00-
12:00 hod. v těchto termínech:

středa (20. 10. , 27. 10. , 3. 11. , 10. 11. , 24. 11. 2021),
sobota (23. 10. , 6. 11. , 13. 11. 2021).
Hotovostní vyplácení pachtovného za rok 2021 bude 

probíhat v měsíci leden – březen 2022, a to každou středu 
v čase od 8:00 – 12:00 hod., příp. dle telefonické dohody na 
tel.č. 556759367.

Vážení a milí čtenáři, 
po delší odmlce se opět na stránky zpravodaje vrací 

historické povídání o naší obci. Věřím, že u dobrého čaje či 
šálku kávy si najdete chvíli a vydáte se se mnou po stopách 
historie. V posledním článku, který jsem Vám přinesl v červnu, 
jsme si připomněli život a dílo Františka Palackého a jeho 
poslední návštěvu v rodných Hodslavicích, která se odehrála 
21. července 1873, kdy poseděl v kruhu hodslavských občanů 
v „Besedě“ na fojtství a 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. 

Dalo by se říci, že historie Hodslavic se dělí na dvě období. 
A to na dobu před Františkem Palackým a na dobu po něm. 
Přibližně v roce 1880 se v Hodslavicích v budově dnešní 
restaurace na Fojtství začaly vyrábět lihové nápoje studenou 
cestou. V obci byl dále jeden hostinec, mlýn, kovář, krejčí 
a nejspíše také obuvník a několik zedníků, tesařů a tkalců. 
Dále se zde nacházela pila s cihelnou a továrnička na výrobu 
leštidel a vazelíny (do roku 1906). Obec se v těchto dobách 
velmi bránila zřizováni nových hostinských koncesí. Proto se 
můžeme dočíst, že v roce 1864 nechtěli povolit v obci kuželnu 
v č.p. 102 z důvodu, že by k pohoršení zavdala příčinu. V roce 
1868 z výše uvedených důvodů nepovolili Šenk Janu Křižanovi 
v č.p. 102. Stejnou žádost obec zamítla i v roce 1870. Další 
zamítnutí koncesí obci bylo v roce 1872, kdy o ni žádal Adolf 
Adler a také v roce 1876, kdy se ji marně snažil získat Filip 
Herz v č.p. 81. Obec nezůstala jen u nepovolování koncesí, ale 
dokonce v roce 1882 rozhodla, že hospody mají být zavřeny 
v 22 hodin. V roce 1889 bylo hospodě v č.p. 180 zakázáno 
nalévat víno a pivo. Rok 1897 přinesl hospodám v obci zákaz 
karetních her a her v kostky. V roce 1899 bylo nařízeno, že by 
se tato porušení měla hlásit policejnímu komisaři, neboť hluk 
a pitky z toho byly.

Roku 1882 vyhořely domy č.p. 65 a 177. Hodslavice tou 
dobou ještě neměly Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl až 
v roce 1883. Psal se rok 1889 a Hodslavice zažily velké sucho, 
kdy nepršelo od 27. dubna do 17. července. O dva roky později 
roku 1891 přišla v červnu průtrž mračen s povodní. Povodeň 
zasáhla dolní konec, kde byly domy zaplaveny až po okna. 
Možná si teď říkáte, jak vlastně v danou dobu vypadaly domy 
v naší obci. Díky práci pana Karla Červinky, který publikoval 
článek v roce 1894 v časopise vlasten. spolku muzejního v 
Olomouci (stal se také učitelem v Hodslavicích) víme, jak domy 
vypadaly. Obrazově je zachytil MUDr. Josef Turek (tehdy medik) 

a díky tomuto si můžeme i po 127 letech udělat představu, jak 
tehdejší budovy vypadaly. 

Na obrázku vidíme Adamův grunt č.p. 66 

 Dovolím si jednu latinskou větu: Habent sua fata libelli – 
knihy mají své osudy. Jsou to právě knihy, které nám přináší 
tolik zajímavostí z naší historie, která k nám promlouvá 
každý den. V příštím vydání zpravodaje se podíváme nejen 
na spolkový život v obci, ale také o co se v obci přičinil Adolf 
Stránský. Závěrem Vám přeji ať se Vám všem daří a u dalšího 
historického povídání se budu na Vás těšit.

Zdroje:
Palackého rodná obec – František Hanzelka, 
Národní knihovna České republiky

Hodslavice srdcem
Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení a milí přátelé,
jsme občané Hodslavic, kteří mají obec ve svém srdci, a právě 

proto vznikl náš název Hodslavice srdcem. Tuto občanskou 
iniciativu jsme se rozhodli založit, neboť jsme si vědomi všech 
kulturních, přírodních a historických hodnot, které jsme zdědili 
po svých předcích. Proto se pravidelně snažíme přinášet 
zajímavé články a historické fotografie z života obce. Také 
chceme Hodslavice oživit různými a zajímavými přednáškami.

V úterý 14. září 2021 proběhla přednáška „Bezpečnost nejen 
pro seniory“. Přes krásné počasí, které lákalo pracovat na 
zahrádkách a zahradách, si na přednášku našlo pár občanů 
cestu, za což bych jim ještě jednou rád poděkoval. Na 
přednášce jsme probrali, jak se nestát obětí zlodějů, jak předejít 
krádežím a jak se nenechat napálit od „šmejdů“. Závěrem 
bych rád poděkoval panu Pavlu Kachtíkovi, který přednášce 
dodal praktické rady a zkušenosti. Další akci, kterou pořádala 
iniciativa Hodslavice srdcem, byl kurz „Sebeobrany nejen pro 
ženy“, který se uskutečnil ve čtvrtek 23. září 2021 a probíhal 
v kulturním domě. Sebeobrana je souhrn mnoha vlastností a 
dovedností, které se nám v běžném životě můžou hodit. Jak se 
nedostat do konfliktu, jak předejít útoku a jak se případným 
útokům bránit. Nejen to se dozvěděli účastníci, kteří na tento 
kurz dorazili. Rád bych jim všem ještě jednou poděkoval. 
Speciální poděkování patří panu Martinu Hnilicovi, který celý 
tento kurz vedl. Závěrem se hodí říci, že kurzu sebeobrany se 
není třeba bát. Nikomu se nic nestalo. Budeme se na Vás těšit 
při dalších akcích.

Pokud máte chvíli, najdete nás na internetových stránkách: 
www.hodslavicesrdcem.webnode.cz nebo na Facebooku. 
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Rodina koupí
dům nebo chalupu

se zahradou,
případně

stavební pozemek
v obci

Hodslavice.
Za nabídky
děkujeme.
tel. kontakt:

731 257 138

Koupím
dům nebo

stavební pozemek 
v Hodslavicích

a okolí.
Nejsem realitní kancelář.

Děkuji za nabídky.

tel. 607 275 418.
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www.solar-kerberos.cztel: 724 866 943 

Ušetřete až 75% nákladů na ohřev vody!

Nejefektivnější solární ohřev vody na trhu

Návratnost do 6 let

Nulové provozní náklady 

Instalace během jednoho dne

Bez smlouvy s distributorem

Funguje s libovolným bojlerem

Vyvinuto i vyrobeno ve Valašském Meziříčí 

SOLAR KERBEROS
FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

Typická instalace 

do 60.000 Kč

při z
apočtení dotace*

*dotaci                                                 

 45.000 Kč vyřídíme za vás

Nejefektivnější využití sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích 
rozpočtů, největší položkou jsou náklady na vytápění tvořící 
průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky 
zateplování domů,  výměně oken apod.  Druhou největší 
položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však 
zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje 
ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.  

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní 
ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky zadarmo, stačí k 
ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované 
řešení vyvinuté rmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, 
která ho dodává do desítek zemí po celém světě. 

Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše 
přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje minimální zásahy 
do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip 
fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie 
přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - 
třeba toho, který už doma máte. Výhodou také je, že není potřeba 
uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde 
po odečtení dotace do  60.000 Kč, což se Vám při běžném užívání 
vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou 
investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým 
provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete 
čerpat dotaci 45.000 Kč z programu Nová zelená úsporám.  

Více informací najdete na 

www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 724 866 943. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum 55²65²75²80²91²93
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Rostislav Kramoliš ² Marie Kramolišová, Dalibor 
Koliba, Radim Hromádka, Antonín Geryk ² Libuše 

Turková, Marie Krumpolcová ² Jozef Fialka ² Jiří Turek
² Božena Kramolišová

50. výročí uzavření manželství 
Marie a Josef Pítrovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci září se narodil Vojtěch Kobliha.

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

² ² ² ² ²

Vítání občánků 4.9.2021

Valerie Geraková, 6.A tř.

Vítání občánků 4.9.2021

SHM táborHodslavice srdcem - sebeobrana


