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FK Hodslavice - ohlédnutí za uplynulou sezónou
I n g.  J a k u b  K ra m o l i š  a  O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané. 
Jsou před námi prázd-

niny a s tím spojený čas dovo-
lených a nevšedních zážitků. 
Dříve, než se na ně vydáte do-
volím si trochu zrekapitulovat 
uplynulý fotbalový rok v  naší 
obci. Do mistrovských soutěží 
zasáhly v  ročníku 2017/2018 
dvě družstva, a to mladší žáci 
a muži. Žáci pod vedením tre-
nérského tria Petr Vyhlídal, Li-
bor Kudělka a Slavomír Fertal 
si vedli dobře a obsadili krásné 
4. místo. Je třeba nejen podě-
kovat trenérům, ale také Vám rodičům, prarodičům, 
kteří jste jim vždy dokázali vykouzlit úžasnou atmo-
sféru, kterou jim můžou leckde závidět. Fotbal to není 
jenom hra na dvě brány, je to i spousta práce, která 
někdy nejde vidět, a ne vždy je oceněna tak, jak by 
měla. Proto je třeba poděkovat Josefu Turkovi a Pav-
lu Kudělkovi, kteří se týden, co týden starají o to, aby 
fotbalové hřiště a jeho zázemí 
bylo vždy maximálně připrave-
no a nachystáno. V neposlední 
řadě, je třeba poděkovat i Vám 
fanouškům, dobrovolníkům a 
Vám všem za podporu, kterou 
nás během celého roku záso-
bujete.

Teď předám slovo Jakubovi, 
který zhodnotí výkon mužské-
ho týmu, který po podzimní 
části musel změnit trenéra a 
nově příchozí trenér Cacek 
měl jen málo času nato, aby 
mužstvu vštípil svůj herní plán.  

Po celou sezonu byl problém v  obraně, o této slabině naše-
ho týmu již víme a není to nic 
nového, na jaře se to poda-
řilo kompenzovat výkonem 
brankáře (Václav Cacek se jeví 
svými schopnostmi číst hru a 
reflexem za velkou posilu pro 
FK do budoucna), nicméně to-
hle není řešení do budoucnosti 
(spoléhat jenom na brankáře). 
Obrana musí fungovat spoleh-
livě celou sezonu a brankář je 
poté pouze zachráncem po-
slední instance. Podle mého 
názoru byl, ale největším pro-

blémem týmu útok, zejména pak v jarní části, neboť 
tým dal pouze 9 gólů za celé jaro, což je žalostné a 
střelecká potence v tomto ohledu velmi bídná. 

Na můj vkus chyběly průniky dravého Honzy Mičky, 
který bohužel na jaře vůbec neskóroval a tím nepři-
spěl svými schopnostmi k  celkovému střeleckému 
výkonu týmu (pamatuji na podzim, kdy několikrát 

takhle rozhodl zápas, případně 
připravil tutovku Vaškovi Miná-
řovi, který po jeho odedřených 
výkonech, vždy vcelku pohodl-
ně skóroval). Když to celkově 
shrnu, tak na jaře dali útočníci 
3 góly a to všechny Vašek Mi-
nář (ještě jeden nejspíše Mirek 
Zelenka v Albrechticích, ale to 
jsi, nejsem jistý, na jakém postu 
tehdy v Albrechticích hrál). 

Chyběly góly ze standardních 
situací, na což byl expert Petr 
Mikulák, zejména při postu-
pu do okresního přeboru, kdy 
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takhle dal alespoň 9 gólů v sezoně (ve III. třídě). Dále na jaře 
shořel střelný prach Kubovi Mikšíkovi, který v  tomto období 
nedal ani jeden gól. Určitě týmu chyběla bojovnost, naběha-
né kilometry a výdrž, kterou vždy oplýval Zdeněk Myška, pří-
padně Martin Minář, tým postrádal osobnost ve hře hlavou, ve 
které dříve dominoval Petr Špalek a zejména potom tvořivý 
záložník s  citem pro přihrávku (zde se možná mohly využít 
schopnosti Lukáše Kudělky) a konečně to nejdůležitější – zabi-
ják v útoku, takový bomber regionu (dříve tuto pozici zastával 
Kuba Mikšík a historicky ještě v I. A třídě Marcel Černoch, Hon-
za Sekyra, Filip Bartoň nebo Petr Vahalík, ten však hrával spíše 
zálohu, avšak počtem vstřelených gólů ho šlo řadit do útoku). 
To jsou body, které zapříčinily sestup mužstva do III. třídy. 

Mužstvo mužů zahájilo již ve čtvrtek 21. 6. 2018 letní přípravu 
na novou sezónu pod vedením trenéra Cacka s cílem pokusit 
se opět postoupit do Okresního přeboru. 

Věříme, že informací z fotbalového prostředí jsme Vám pře-
dali dost a nezbývá než Vám závěrem popřát pohodové prožití 
prázdnin, mnoho nevšedních zážitků, a hlavně bezpečný ná-
vrat do našich malebných Hodslavic. Těšíme se na Vás v nové 
fotbalové sezóně! 

USNESENÍ z 20. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 21.6.2018

V  souladu s  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/20/2018  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 20. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/20/2018  Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdenek Plešek - 

předseda, Dušan Býma, Lukáš Sulovský – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Martinu Holubovou, 

Mgr. Alenu Kulíškovou,
c) určuje provedením zápisu: Marii Pavlátovou.
3/20/2018  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva 

obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 19. zasedání zastupi-

telstva obce.
4/20/2018  Usnesení rady obce č. 74 - 76 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 74 – 76.
5/20/2018  Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí.
6/20/2018  Plnění rozpočtu 1-5/2018 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až kvě-

ten 2018.
7/20/2018  Rozpočtové opatření č. 3 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech                           25 000 Kč,
navýšení ve výdajích                       105 000 Kč,
financování                                        80 000 Kč.
8/20/2018  Vyúčtování vodného pro Skupinový vodovod 

Hodslavice-Straník ZO
a) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny 

pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a 
stočné za rok 2017 pro Skupinový vodovod Hodslavice-Stra-
ník.

9/20/2018  Závěrečný účet za rok 2017 DSO SOMPO 2016, 
zpráva z valné hromady ASOMPO a.s. ZO

a) bere na vědomí závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolné-
ho svazku obcí SOMPO 2016, vč. zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za 
rok 2017, 

b) bere na vědomí zprávu z valné hromady ASOMPO a.s.
10/20/2018  Určení počtu členů ZO pro nové funkční období 

ZO
a) stanoví dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) 15 členů zastupitelstva obce pro funkční období 2018 
– 2022.

11/20/2018  OZV – zrušení OZV č.1/2006 ZO
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2006.
12/20/2018  Převody majetku ZO
a) schvaluje prodej pozemku parcelní č. 8/1 o výměře 173m2 

(druh pozemku zahrada) v k.ú. Hodslavice paní H. N., Hodslavi-
ce, za cenu 250,- Kč/m2 a úhradu nákladů na vklad do katastru 
nemovitosti,

b) zamítá záměr prodeje pozemku 1274/2 o výměře 58 m2.

USNESENÍ z 75. zasedání rady obce 
konaného dne 31.5.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m c o vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

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) zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Specializovaná 

technika v  obci Hodslavice“ ve  zjednodušeném podlimitním 
řízení na pořízení zásahové dodávky pro JSDH Hodslavice za 
podpory dotace IROP a jmenuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnotící komisi ve složení:

Člen Náhradník
Lubomír Adam, velitel JSDH Leoš Turek, starosta JSDH
Mgr. Pavla Adamcová, starostka Mgr. Alen Kulíšková, radní
Ing. Martin Repta, místostarosta Dušan Býma, radní

II. Rada obce   p o v ě ř u j e
a) místostarostu zjištěním možnosti využití chodníku podél 

silnice č. I/57 v horní části obce pro cyklisty.
III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádost o finanční příspěvek Střediska sociálních služeb 

města Kopřivnice, p.o. za využití odlehčovací služby 3 občanů 
obce Hodslavice a zařazuje ji do seznamu žadatelů,

c) nabídku firmy Regionální televize „Akce pro malé obce“ 
k propagaci obce, 

d) nabídku Handicap centra Škola života Frýdek-Místek‚ o.p.s. 
na zakoupení dárkového balíčku. 

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 76. zasedání rady obce 
konaného dne 14.6.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m c o vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

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 poskyto-

vatelům sociálních služeb na financování těchto služeb dle 
přílohy č. 1,      

pokračování ze strany 1
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c) Smlouvu o zřízení práva stavby a Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem P. L., Hod-
slavice, na stavbu plynové přípojky na obecním pozemku parc.
čís. 1795/1, ostatní plocha, komunikace v k.ú. Hodslavice,

d) Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o.,
e) navýšení celkových očekávaných nákladů pro rekonstruk-

ce a vybavení učeben, bezbariérové úpravy a nábytek v rámci 
přípravy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (dotace 
EU) na výši 3  750 000,-- Kč pro ZŠ a MŠ Františka Palackého 
Hodslavice.

II. Rada obce   b e r e  n a  v ě d o m í
a) splnění úkolů z předcházejícího jednání RO a průběžné pl-

nění úkolů předchozích obecních rad,
b) aktuální informace zaslané KÚ MSK k zásobování obyvatel 

pitnou vodou – opatření k omezení využívání pitné vody jako 
užitkové,

c) výsledky letošního kola soutěže Vesnice roku v MSK a zís-
kané ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 
pro Obec Hodslavice,

d) oznámení KÚ Olomouckého kraje o uzavírkách silnice I/35 
Valašské Meziříčí – Hranice v  období 9.7.2018 – 15.8.2018 a 
14.9.2018 – 24.11.2018 a stanovené objízdné trase přes Hod-
slavice a Nový Jičín,

e) žádost pana F. R., Kunín, o snížení poplatku za nájem ve-
řejného prostranství pro pouťové atrakce a stanovuje jej na 
6500,-- Kč.

USNESENÍ z 77. zasedání rady obce 
konaného dne 27.6.2018

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

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) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezské-

ho kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program 
na podporu financování akcí s podporou EU“ na projekt „Od-
kanalizování obce Hodslavice“ a přijetí investiční dotace ve 
výši max. 3 mil. Kč do rozpočtu obce, 

b) smlouvu o bezúplatném převodu majetku – techniky (ra-
diostanice ruční SMART, inv. č. 10600149, nabíječ jednonásob-
ný inv. č. 2193030012) jednotce Sboru dobrovolných hasičů 
Hodslavice (JSDH) s ČR – Hasičským záchranným sborem Mo-
ravskoslezského kraje Ostrava-Zábřeh,

c) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Územní plán Hodslavice s Ing. 
arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN, Ostrava-
-Mariánské Hory, 

d) opravu dešťové kanalizace na parc. č. 1795/1 v k.ú. Hodsla-
vice dle žádosti p. P.L., Hodslavice, za podmínek stanovených 
stavebním technikem na náklady žadatele,

e) poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 Kč na pokrytí ná-
kladů spojených s  poskytováním odlehčovacích služeb v  Bí-
lovci pro Město Bílovec a darovací smlouvu,

f ) výjimku z  nejvyššího počtu žáků ve třídě dle vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, v platném znění, na počet 33 
žáků ve třídě při zachování maximální možné kapacity školy 
pro ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, příspěvková or-
ganizace,

g) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s  firmou FABRIKO MORAVA 
s.r.o., Životice u Nového Jičína ze dne 26.2.2018,

h) vyřazení drobného hmotného dlouhodobého majetku dle 
seznamu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Speciální tech-

nika v obci Hodslavice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na pořízení zásahové dodávky pro JSDH Hodslavice“ z důvodu 
nedodržení žádné nabídky a schvaluje vypsání opakovaného 
zadávacího řízení,

c) žádost Lesy ČR, správa toků – oblast Povodí Odry, Frýdek-
-Místek o odkoupení části pozemku – koryta Stranického po-
toka parc. č. 1724/8 v k. ú. Hodslavice, 

d) možnost čerpání dotace na likvidaci jmelí v rámci Operač-
ního programu životní prostředí 2014 - 2020, v rámci aktivity 
4.2.3 „Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů 
(včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických 
a koncepčních podkladů a nástrojů) a pověřuje místostarostu 
podáním žádosti o dotaci, 

e) obdržení dotace z  Nadace Partnerství na akci „ Výsadba 
ovocné aleje u Zadního léska“ ve výši 29 700 Kč.

Další jednání rady č. 78:    17.7.2018 ve 14.00 hod. na OÚ 

O Ú  H o d s l a v i ce

Dovolená lékařů

Dovolená MUDr. Jana Moštěka 
V době od 27.8. do 31.8.2018 bude mít MUDr. Jan Moštěk 
dovolenou.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové 
V době od 13.8. do 31.8.2018 bude mít MUDr. Olga Váhalová 
dovolenou.  
Zástup: MUDr. Radek Ševela v době svých ordinačních hodin.

Proces tvorby nového územního plánu obce se posunul do 
další fáze, kdy v měsíci červnu 2018 byly zpracovatelce návrhu 
ÚP předány pokyny k úpravě návrhu nového územního plánu 
obce. Po zapracování těchto pokynů do textové i mapové části 
ÚP proběhne veřejné projednávání návrhu nového územního 
plánu. Předpokládaný termín veřejného projednání je za-
čátek září 2018. Přesný termín bude vyvěšen na úřední desce 
a zveřejněn na webu obce.

I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Nový územní plán (ÚP) 
obce Hodslavice

O Ú  H o d s l a v i ce

Informace k budování  
nové kanalizace a připojení  
nemovitostí na kanalizaci

V  současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stav-
by. Pokud nenastanou komplikace, mělo by být uzavřeno do 
konce srpna. Poté budou následovat další kontrolní kroky ze 
strany poskytovatele dotace – SFŽP a ke konci roku 2018 před-
pokládáme zahájení stavby.

Přípojky
Jak jsme Vás informovali v únoru, projekt domovní přípoj-

ky na budoucí splaškovou kanalizaci zpracovává zdarma 
pro Vás občany Obec Hodslavice a bude žádat o územní sou-
hlas za všechny připojované nemovitosti. Jednotliví majitele 
objektů připojovaných ke kanalizaci budou postupně vy-
zýváni ke spolupráci na upřesnění přípojky. 

Obec Hodslavice také umožní budoucím připojeným od-
běr materiálu na kanalizační přípojku za zvýhodněnou cenu 
(množstevní sleva).



www.hodslavice.czstrana 5

Školní rok 2017 – 2018 přinesl kromě běžné výuky řadu mi-
moškolních aktivit, soutěží a jiných společenských akcí, o nichž 
jsme vás ve Zpravodaji i na webu školy průběžně informovali.

Také měsíc červem byl ve znamení různých akcí. Žáci soutě-
žili, doháněli známky, psali testy a hlavně se třídními kolektivy 
byli na školních výletech v různých částech celé republiky. 

Nejmenší z 1. a 2. třídy byli v Rožnově pod Radhoštěm, třeťáci 
byli ve Štramberku, čtvrťáci se vydali přes kopec pěšky na hrad 
Starý Jičín. Děcka z pětky navštívila jeskyně i propast v Tepli-
cích nad Bečvou, šesťáci Olomouc. Sedmička šla pěšky z Tro-
janovic přes Radhošť až do Rožnova a druhý den na kolech 
po cyklostezce domů. Osmáci byli v Praze, kterou si prohlédli 
z úhlu historického, současného, sportovního i kulturního. No 
a nejstarší žáci školy byli na jižní Moravě. Probádali Lednicko 
valtický areál, ramena Dyje, Janův hrad a celé město Mikulov 
i jeho okolí.

Všem se nám cestování líbilo, poznali jsme spoustu nového a 
hlavně jsme se vrátili všichni domů zdraví a spokojení.

Kromě výletů naši žáci také reprezentovali školu v  různých 
soutěžích.

Zuzka Turková ze sed-
mé třídy v národním finále 
soutěže Mladý zahrádkář 
obsadila v silné konkurenci 
40 žáků z celé ČR krásné 3. 
místo. Děkujeme Zuzance 
za vynikající reprezentaci 
školy a do budoucna pře-
jeme mnoho studijních i 
osobních úspěchů.

Zlato z  Pythagoriády - 
Mgr. Pavla Pavelková

Výborného výsledku 
v  podobě 1. místa v  ma-
tematické soutěži Py-
thagoriáda dosáhl žák 
šesté třídy David Novot-
ný. V  okresním kole této 

soutěže zvítězil mezi 26 účastníky. 
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

Zprávičky ze školy ...
M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

O Ú  H o d s l a v i ce

Nová kniha „Památník Františka 
Palackého v Hodslavicích“ 

Turnaj v miniházené - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 25. 6. 2018 odjeli naši páťáci odehrát třetí turnaj v mini-

házené. Opět tvořili dvě družstva, a to Hodslavice 1 a Hodsla-
vice 2. V šestičlenné skupině se Hodslavice 1 umístily na krás-
ném druhém místě, bohužel Hodslavicím 2 se moc nedařilo a 
skončili na místě šestém. Po sečtení bodů ze všech tří turnajů 
se Hodslavice 1 dozvěděly, že postoupily do závěrečného finá-
lového turnaje, který se hrál hned další den.

V  prvním zápase je čekal tým Dlouhá Nový Jičín. Kluci bo-
jovali a tým z  Dlouhé nakonec po skvělém výkonu porazili. 
Bohužel v  dalších třech utkáních se jim nedařilo, především 
v obraně. Proto tyto tři, vždy dobře rozehrané zápasy, prohrá-
li. Zvláště prohra s Mořkovem je hodně bolela, protože je na-
konec místo do hry o celkové vítězství poslala až na 5. místo. 
Přesto jim děkujeme za krásný výsledek a reprezentaci školy.

Koncert – Škola hrou - Johanka Bartoňová, 3. třída
V  úterý 26. června k  nám do školy přijel slovenský zpěvák, 

pan Viktor. Zpíval nám československé písničky, které sám slo-
žil. Na koncertu byl celý první stupeň. Naučil nás mnoho písni-
ček a také nás naučil taneček. O Africe jsme dokonce zpívali ve 
12 jazycích. Moc se nám to líbilo a chtěli bychom si ty písničky 
ještě někdy zazpívat.

Tak a je to tady… Připadá mi to jako včera, kdy na počátku 
září vítali deváťáci malé prvňáčky do školy a dnes se s nimi už 
ostřílení malí školáčci loučili. Ano, proběhlo slavnostní ukon-
čení školního roku. Paní ředitelka udělila pochvaly, představila 
nejúspěšnější žáky všech tříd, poděkovala žákům i pedago-
gům za výborné výsledky a popřála všem krásné prázdniny.

Po jejím projevu si vzala slovo paní starostka, která se rozlou-
čila s deváťáky, poděkovala za práci pro obec a naši krásnou 
školu a také popřála všem hlavně moc dlouhé prázdniny.

U příležitosti oslav 220. výročí narození Františka Palackého 
byla vydána kniha „Památník Františka Palackého v  Hodsla-
vicích“, kterou vydalo Muzeum Novojičínska společně s Obcí 
Hodslavice, za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 
Kniha stojí 150,- Kč a je možné ji zakoupit na podatelně a mat-
rice obecním úřadu v úředních dnech Po, St 8:00 – 11:00, 13:00 
– 17:00 hodin.
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Vě ra  M i č ko vá ,  s t a r o s t ka  TJ .  S o ko l  H o d s l a v i ce

Poděkování

V sobotu 16.6.2018 proběhlo na so-
kolském hřišti veřejné cvičení naší 
tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice 
s ukázkou sletových skladeb.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří nás přišli podpořit a věřím, 
že všichni odcházeli spokojeni a ales-
poň trošku pozitivně naladěni. Podě-
kování patří sponzorovi -   Řeznictví 

Kučera.
Za ochotu a pomoc děkujeme zejména Obci Hodslavice, ZŠ a 

MŠ Františka Palackého Hodslavice, Hospodě na „Domoracu“, 
Michalu Kramolišovi, Lukáši Sulovskému, Radimu Holeňovi, 
hodslavským turistům, Bronislavě Hejkalové, Miroslavu Vyhlí-
dalovi a manželům Valockým.

V neposlední řadě patří velké díky všem účinkujícím, kteří se, 
věřím, 

s chutí našeho veřejného cvičení zúčastnili a všem ochotným 
lidem, kteří zajišťovali občerstvení a technické zabezpečení 
celé akce.

Ještě jednou všem velké díky!

5. ročník HODSLAVSKÉHO  VODOHRANÍ 
 

recesistické závody a soutěžení u příležitosti 40. výročí napuštění vodní nádrže Kacabaja 

25. srpna 2018 od 13. 15 hodin 
Připlujte si zasoutěžit se svým netradičním plavidlem na živý pohon  
(soutěžit nemohou plavidla s motorovým pohonem).  
Kategorie – jednotlivci, skupiny, nejoriginálnější, nejrychlejší … plavidlo. 
 

Program: 
13:15  zápis a prezentace plavidel 
14:00  start netradičních plavidel  
???   doplutí do cíle, vyhodnocení soutěže 
15:00   hry, soutěže na kanoích a vodohrátky pro děti i dospělé 

Soutěž o Dřevěného Kacabaju (jízda na lodi, plavání, běh a…) 
 

Možná i nějaké překvapení??? 
Bohaté občerstvení a ceny budou zajištěny. Dobrou náladu s sebou. 
K tanci i poslechu zahraje TLUKOT JATER. 
Účast na vlastní nebezpečí        Těší se na vás pořadatelé 

No a pak si vzali slovo žáci deváté třídy, aby se se svými učiteli 
vtipně a individuálně rozloučili.

Já bych ještě jednou chtěla deváťákům na jejich nové cestě 
životem popřát stejně jako slova citátu: „Není ostuda mít křídla 
od bláta. Ostuda je mít křídla - a neletět....“

Dnes už bývalí deváťáci, přeji vám všem krásný a úspěšný let. 
Všem žákům ty nejúžasnější prázdniny a všem kolegům klid-
nou a ničím nerušenou dovolenou.

O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Návštěva prezidenta republiky 
v Hodslavicích

V  létě roku 1928 byl 
na návštěvě Valašska 
prezident Tomáš Ga-
rrigue Masaryk, všude 
kde projela prezident-
ská kolona byly vyvě-
šovány prapory, domy 
byly ozdobené chvojím  
a květinami. Podél cest 
stáli husté řady obyva-
tel z blízkého i dalekého 
okolí, děti školou po-
vinné vytvářely špalíry 
a všechna srdce plesala 
radosti vstříc drahému 
Osvoboditeli. Ne jinak 
tomu bylo i u nás 23. 
června, kdy se kolona 
s  prezidentem Masary-
kem zastavila v  našich 

Hodslavicích. 
Hodslavice se na tuto událost připravily a neponechaly nic 

náhodě, všude vlály prapory, domy byly vyzdobeny květinami 
a nechyběla ani slavobrána. Od Domoráce až k Mořkovu, byla 
prováděna hlídková služba, která byla tvořena členy různých 
tělocvičných jednot. Mezi tím na náměstí před měšťanskou 
školou udržoval pořádek hasičský sbor, neboť na prezidenta 
již čekalo četné obyvatelstvo místních obyvatel, ale také oby-
vatel ze širokého okolí, včetně zástupců úřadů a starostů. Na 
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vyvýšeném stanovišti byl připraven pěvecký sbor z Valašsko-
meziříčského Sokola. Všichni již netrpělivě čekali… když v tom 
se přiblížila šestá hodina odpolední a kolona s  prezidentem 
vjela do Hodslavic. Z obou kostelů se začalo rozléhat hlasité 
zvonění a přítomných se zmocnilo hluboké pohnutí. Pan pre-
zident i přes svůj vysoký věk vypadal svěže, a oproti programu 
vystoupil ze svého auta a přijal hlášení náčelníka okresní poli-
tické správy vrchního rady B. Ščávy a zástupce legionářů. V za-
stoupení starosty obce Hodslavic pozdravil pana prezidenta 
továrník Jan Křižan z Krásna těmito slovy:

„Vítaje Vás pane prezidente, jménem všeho obyvatelstva obce 
Hodslavic a blízkého okolí. Nenalézám dost vhodných slov, 
abych Vám projevil hlubokou úctu a vděčnost všech za všech-
no to, co jste vytrpěl a vykonal pro svůj osvobozený národ. Sklá-
níme se, pane prezidente před Vašim životním dílem a slibuje-
me Vám, že na jeho zabezpečení a upevnění chceme kráčeti za 
Vašim vznešeným příkladem v duchu pravdy a spravedlnosti a 
v obětavé práci tvořivé. Máme Vás, pane prezidente staří i mla-
dí srdečně rádi, po hodslavsky „hrubě“ rádi. Budeme zde na 
této památné půdě vždy a za všech okolností státi věrně při Vás  
a provázeti Vás vroucím přáním, aby nám prozřetelnost zacho-
vala ještě dlouho Vaše vzácné zdraví, Vaši moudrou radu a ot-
covské vedení.“

Za školní mládež pozdravila pana prezidenta žákyně čtvrté 
třídy zdejší obecné školy Jarmila Býmová.

„Slovutný pane prezidente! S  úctou pohlíží školní mládež 
denně k Vašemu obrazu. Slovy nevypovíme, jakou oddanos-
tí překypuje naše nitro dnes, kdy dostalo se nám štěstí, že 
můžeme pohlédnouti ve Vaši laskavou tvář. Náš slavný rodák 
přikázal nám, abychom se vzdělávali a dle vzdělaného rozu-
mu jednali. Chceme ve škole i v životě říditi se jeho odkazem 
i Vašim moudrým vedením. Buďte nám vroucně vítán, veliký 
následovníku Palackého!“

Pan prezident poté přijal květinu od vítající školačky, a také 
od zástupce obce obraz rodného domku Palackého od malíře 
J. Kučery. Pan prezident se následně podepsal do pamětní kni-
hy v rodném domku Palackého a všem přítomným pověděl:

„Já Vám nebudu na Vaše milé proslovy a uvítání mnoho po-
vídat. Vy jste všechno řekli, co bych mohl říci. Pro mě Palacký 
znamenal v  životě mnoho. Od něho jsem se naučil rozumět 
vývoji našeho národa, on mně ukázal, jaký český národ od Pro-
zřetelnosti měl a má poslání, v tomto duchu Palackého jsem 
pojímal úkol svého života a pracoval. Myslím, uděláme všichni 
dobře, když půjdeme cestou, kterou nám naznačil. Já Vám dě-
kuji ještě jednou za milé uvítání a přeji Vám všechno dobré pro 
Hodslavice a celý kraj.“

Když pan prezident pronesl tato slova, se všemi se srdečně 
rozloučil a při nasedání zpět do auta pronesl „No, musíme 
dále.“ Za bouřlivého zdravení a volání slávy se prezidentská 
kolona vydala směrem na Radhošť. 

Zdroj: Kronika obce Hodslavice.
Zdroj: http://www.panovnici.cz/tomas-garrigue-masaryk

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Vás srdeč-
ně zve na Muzejní školu (nejen) pro seniory IV. Muzejní škola 
(nejen) pro seniory představí během cyklu devět přednášek z 
oborů historie, archeologie, národopisu, dějin umění, zoologie 
či mykologie. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumen-
tují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a 

M g r.  M a r t i n  V i t ko,  v e d o u c í  o d d.  e d u č n í h o, p r o p a g.  
M U Z E U M  N o v o j i č í n s ka

Muzejní škola (nejen) pro seniory 
IV.

přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. 
Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním 
posláním Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých před-
nášek garantují pracovníci Muzea Novojičínska. Východiskem 
muzejní školy je zájem seniorů vzdělávat se a seznamovat se s 
děním v jednotlivých oborech. 

Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 
1. října do 26. listopadu 2018, vždy ve dvou termínech od 9.00 
do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 v Trámovém sále Žerotín-
ského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední či od-
polední skupinu. Závazné přihlášky formou zápisu přijímáme 
na pokladně Žerotínského zámku v Novém Jičíně v pracovních 
dnech v termínu od 1. 7. do 21. 9. 2018 (od 8.00 do 17.00 hod.; 
kromě pondělí). Cena celého cyklu přednášek je 300,- Kč. Ka-
pacita pro skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná 
po zaplacení kurzovného. 

Více informací na webových stránkách www.muzeumnj.cz 
nebo na telefonu 556 701 156. Kontaktní osoba: Mgr. Martin 
Vitko.

Program přednášek:
1. 10. 2018 – PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik): Svatá bo-

lest. Flagelace v náboženské kultuře středověku a raného no-
vověku

8. 10. 2018 – Jan Číp (dokumentátor, historik): Židé v Novém 
Jičíne. Přednáška u příležitosti výročí postavení židovské syna-
gogy (1908) a vyhnání Židů (1938) 

15. 10. 2018 – Mgr. Eva Sulovská (kurátorka): Výročí tří vý-
znamných německých malířů (Anton Berger, Eduard Veith, 
Franz Barwig) 

22. 10. 2018 – Mgr. Renata Sobotíková (botanička) a Mgr. 
Markéta Máchová (zooložka): Procházka lužními lesy v Pood-
ří 

29. 10. 2018 – Mgr. Martin Vitko (historik): Osudové „osmičky“ 
20. století na Novojičínsku

!úterý 6. 11. 2018! – Ing. Jiří Lederer (mykolog): Houby a 
houbaření. Přednáška odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Mís-
tek

12. 11. 2018 – PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (vedoucí Muzea 
v Příboře, etnolog, kurátor): Kopřiva – plevel, který šatil 

19. 11. 2018 – Mgr. Renáta Jašková (kurátorka sbírek, 
dokumentátorka): Nový Jičín a okolí na dobových po-
hlednicích ze sbírek Muzea Novojičínska

26. 11. 2018 – Poslední přednáška bude spojena s prohlídkou 
národní kulturní památky – Památníku Františka Palackého 
v Hodslavicích, jedné z poboček Muzea Novojičínska.

O Ú  H o d s l a v i ce

Do kopce z kopce

pokračování na straně 10

Tak jako všeobecně roste zájem turistů o dovolené v tuzem-
sku, roste zájem i o poznávání oblasti naší obce, našeho okolí a 
vůbec předhůří Beskyd. Postupně pracujeme na tom, co jim, a 
nejen jim, nabídnout. Máme turistické razítko. 

Letos jsme se rozhodli podpořit turistiku „místního dosahu“ 
společně s okolními obcemi. Vznikla tak myšlenka na mapku 
oblasti od Lhot po Veřovice, od Krhové po Zubří, která by uká-
zala možné trasy, značené i neznačené jednak turistům, ale i 
také místním občanům, jež se rozhodnou si vyrazit do vesnice 
za kopec na oběd či pivko a vrátit se zase zpět. Cílem bylo taky 
podpořit a zviditelnit místní hospůdky, restaurace a ubytovací 
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12. 6. 2018

Spolky a riziko zrušení ze strany soudu
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v dnešním příspěvku se zaměříme na 
problematiku spolků.

Spolky jsou mezi námi hojně 
rozšířeny. Jedná se o formu 
uskupení (korporaci) užívanou 
k různorodým činnostem. Běžně 
například fotbalový spolek, 
zahrádkářský spolek, horolezecký 
spolek, spolek přátel rodiny, 
podnikatelský spolek a mnoho 
jiných.

Podle ust. § 214 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, alespoň tři 
osoby vedené společným zájmem 
mohou založit k jeho naplňování 
spolek jako samosprávný svazek 
členů a spolčovat se v něm.

Založit spolek lze svépomocí 
(vodítko nalezneme v ust. § 218 
NOZ), s pomocí svých známých, 
s pomocí advokáta nebo jiného 
odborníka. Jde o aktivní činnost. Je 
zde rozhodnutí skupiny lidí o tom, 
že založí spolek.

Zaměříme se ale na situace, kdy 
spolky již mnoho let existovaly, 
a zákon v souvislosti s přijetím 
nového občanského zákoníku změnil 
úpravu. Bez aktivního rozhodnutí 
spolku. Čistě pasivně a plošně vůči 
všem dosud existujícím spolkům. 
Dříve byly spolky označovány jako 
občanská sdružení podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Pro existující spolky se 
s příchodem nového občanského 
zákoníku mnohé změnilo, ač to 
některé spolky dosud 
nezaregistrovaly nebo dostatečně 
nezohlednily.

K 1. 1. 2014 se sdružení začala 
označovat jako spolky. Od tohoto 
okamžiku jsou spolky také 
dohledatelné ve spolkovém rejstříku. 
K 1. 1. 2016 byla občanská sdružení 

(nově spolky) povinna přizpůsobit 
své názvy a uvádět slova „spolek“, 
„zapsaný spolek“ nebo alespoň 
zkratku „z. s.“

Mnohem důležitější pak je 
datum 1. 1. 2017, kdy k tomuto dni 
byly spolky povinny dle ust. § 3014 
NOZ:

- přizpůsobit stanovy právní 
úpravě NOZ,

- zapsat povinné údaje o spolku 
do spolkového rejstříku,

- zapsat pobočné spolky do 
spolkového rejstříku, byly-li
zřízeny,

- založit dokumenty do sbírky 
listin (tyto povinnosti zejména 
podle ust. § 29 a § 72 zákona o 
veřejných rejstřících).

V praxi se lze setkat s mnoha 
spolky, které tuto povinnost 
nezaregistrovaly a stanovy a vnitřní 
dokumentaci neaktualizovaly, čímž 
také ani nezapsaly do spolkového
rejstříku.

Co v takovém případě hrozí?

Kromě pořádkové pokuty od soudu, 
nutnosti věnovat čas řešení 
zanedbaných formalit, tak 
především zrušení a likvidace 
spolku autoritativně ze strany soudu.

Není neobvyklé, že rejstříkové 
soudy při běžné kontrole spolkového
rejstříku nebo při jakýchkoliv 
úkonech ve vztahu ke spolku zjistí 
nedostatky u konkrétního spolku a 
přichází na řadu výzva soudu ke 
zjednání nápravy. 

V rámci výzvy soud poučí o 
nesplněných povinnostech, stanoví 
lhůtu (běžně 30-60 dnů) a poučí o 
tom, že nebude-li napraveno, tak 
soud zapsanou osobu zruší a nařídí 
její likvidaci.

Dlouho fungující spolek tak riskuje, 
že své fungování nuceně zakončí 
pouze z formálních důvodů. 
Mnohdy se v této soudem dané lhůtě 
vedoucí spolku rozhodnou věc řešit 
zrychleně, svépomocí, ve stresu a 
výsledek nemusí být podle 
požadavků soudu. Stále hrozí 
zrušení spolku podle zákona.

Konkrétně je vhodné odpovědět 
soudu, vyhotovit pozvánku na 
valnou hromadu, připravit stanovy, 
realizovat valnou hromadu, zajistit 
zápisy, prohlášení, zvolit orgány, 
zajistit případné souhlasy se sídlem, 
sepsat návrh na zápis do spolkového 
rejstříku, doložit listiny, potažmo se 
vzdát práva odvolání. K tomu řádně 
začít užívat nový název a vše časově 
vzájemně doladit.

Dle mého názoru není vhodné 
vyčkávat, zda soud nedostatky 
spolku objeví a vyzve k nápravě. 
Správný postup je vše vyhotovit 
zavčas, byť po zákonné lhůtě, a 
vyhnout se tak sankcím.

Pokud se spolku podaří vše soudu 
doložit, tak má vyhráno, rejstříkový 
soud aktualizuje záznam v rejstříku 
a většinou neukládá sankci.

V případě, že spolek dostatečně 
nereaguje, tak soud zahájí řízení o 
zrušení spolku s likvidací, nařízení 
likvidace a jmenování opatrovníka. 
I v této fázi je možné ještě spolek 
zachránit a zrušení s likvidací 
odvrátit. Pokud se to spolku podaří, 
tak soud řízení o zrušení zastaví, je 
nutno opatrovníkovi uhradit náklady 
a rejstříkový soud promítne 
opravený stav spolku do rejstříku.

Riziko zrušení se stále dotýká 
mnoha spolků, a proto věřím, že 
například v době letních prázdnin a 
volnějšího období se alespoň část 
z nich rozhodne svůj stav napravit.
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zařízení. Nápad se zalíbil i okolním vesnicím a tak vznikla pra-
covní skupinka zástupců 9 obcí. Tito zástupci, většinou staros-
tové, oslovili zařízení ve svých oblastech působnosti, nabídli 
jim reklamu, značili v mapě turisticky zajímavá místa a třeba i 
stezky vhodné pro pěší či cyklisty, které v terénu značeny ne-
jsou, ale jsou starousedlíky užívané. Tak třeba v mapě najdete 
různé cesty jak se pohodlně projít od nás do Zubří či Krhové, 

jak se z Veselé dostat do Hrachovce, ze Zubří do Vidče apod. 
Mapa se jmenuje příhodně „Do kopce z  kopce přes naše 

obce“, byla vydána v nákladu 12 tis. výtisků, o které se obce a 
inzerující subjekty podělily. K  dispozici je na Obecním úřadě 
v  Hodslavicích a u průvodce v rodném domku Františka Pa-
lackého. 

Přejeme krásné léto plné pěkných výšlapů či výjezdů po na-
šem krásném okolí. 
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Yvona Bartončíková • Radka Bartoňová
Zdeněk Krumpolc • Irena Krutilková • Josef Štamberský
Bronislav Marek • Jan Rýdl • Zdeňka Trčková
Roman Merenda • Hana Bradnová • Jana Geryková
Jaroslav Kafka • Anna Kratochvílová • Eugen Horák
Jaroslava Zbořilová • Miroslav Kramoliš • Petr Pavlík
Jena Grussmannová • Jindřich Kyselý • Anna Tomanová
Vít Kutáč • Věra Cahlíková • Františka Hromádková
Jiří Kudělka • Josef Kramoliš • Lidmila Kramolišová
50. výročí uzavření manželství Jana a Jiří Vičanovi, Marta 
a Juraj Jackovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu se narodili Jakub Procházka, Adam Minář, 
Leontýna Žitníková, Ina Bartoňová. 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Fotografie ze života obce ... 

Cena Františka Palackého Den obce

ZŠ Hodslavice - ocenění žáci na obecním úřadě Den obce


