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Ú V O D N Í   S L O V O

Maritn Repta, místostarosta

ˇ

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás na stránkách zpravodaje seznámil s  čin-

ností technické správy obecního úřadu. Technická správa má 
za úkol zajišťovat  práce související s chodem  obce. V součas-
né době zaměstnává obec na tyto práce 5 stálých pracovníků a 
od 1.4.2011 nastoupili 2 pracovníci na veřejně prospěšné prá-
ce (VPP) a jedna pracovnice na veřejnou službu. 

V  zimním období  byla hlavní náplní 
práce zimní údržba obecních komuni-
kací a jelikož zima k  nám byla relativně 
příznivá, byly prováděny výřezy a ořezy 
dřevin  zasahující do komunikací. Byl pro-
veden ořez stromořadí kaštanů a okolí 
parkoviště u vodní nádrže Kacabaja, vý-
řez a zprůjezdnění  uličky za Sulovskými, 
výřez obecní komunikace v  prostoru u 
zemědělského družstva, výřez dřevin 
zasahujících do komunikace spojující  
Hodslavice a Hostašovice (ve spolupráci 
s obcí Hostašovice se plánuje její zneprů-
jezdnění  pro motorová  vozidla, tak aby 
nedocházelo k jejímu poškozování), tak-
též bylo vyřezáno koryto vodního toku za 
základní školou směrem pod Pádol, kde 
by mělo dojít k odbagrování naplavenin 
po povodni. Vyřezána byla ulička pod so-
kolským hřištěm směrem k p. Čípovi, aby 
zde mohla být prováděna zimní údržba 
traktorem s  pluhem a taktéž byl prove-
den výřez koryta Tomanova potoka vedle 
soutoku se Zrzávkou, kde začalo docházet k narušování melio-
race toku. Od náletových dřevin byl vyřezán plot bývalé sklád-
ky ve Skále. V prostoru základní školy bylo provedeno skácení 
prosychajících a stínících borovic a pokácení  jabloní  na školní 
zahradě. Byl proveden výřez areálu fotbalového hřiště a  hasič-
ské zbrojnice. 

Další práce byly prováděny v budově obecního úřadu, kon-
krétně se jednalo o výrobu nových regálů v prostorách míst-

ností archivu a stěhování  bývalého archivu z obecního domu, 
úklid půdních prostor obecního domu a budovy OU. Několi-
kráte byla provedena  očista veřejných prostor obce sběrem 
plastů, papírů a skla a odpadků a v tomto budeme pokračovat 
i nadále. S jarním obdobím byly započaty práce v areálu zahra-
dy u mateřské školky. Byl proveden celkový úklid areálu, vývoz 
písku z  pískovišť a návoz nového, nově byl proveden  nátěr 

herních prvků pro děti, bude prove-
dena výměna poškozených dřevěných 
částí oplocení  a jeho kompletní nátěr 
a výstavba nových dřevěných herních 
prvků. 

Současně jsou prováděny práce 
v areálu hasičské zbrojnice - byla pro-
vedena demontáž starých kotlů na 
tuhá paliva a vyklizení místností v pří-
zemí zbrojnice. Vyklizena  byla hospo-
dářská budova a byly na ní provedeny 
nátěry plechů na střeše, stejně tak byly 
nátěrem opatřeny parapetní desky u 
oken a nádstřešek od hlavní cesty spo-
lu se zábradlím a oplocením celého 
areálu. Taktéž byla provedena  demon-
táž předělovací příčky v sále společen-
ského domu, která rušila akustiku sálu. 
Byly provedeny údržbové práce na do-
pravním značení v majetku obce, které 
bylo poškozeno vandaly a taktéž bude 
provedena instalace nového značení 
v  souladu s  pasportem dopr. značení 

v obci ( zóna na Léše). 
Dále bylo provedeno vyčištění  betonových žlabů příkopu 

podél hřbitovní  zdi, výkop příkopy k odvedení vody u kapličky 
na ,,Brňansku“, spolu s vyčistěním propustku na cestě do Ská-
ly. Provedeno bylo vyklizení tzv. Fojtovy stodoly, kterou obec 
využívala bez smluvního vztahu a její předání vlastníkům a 
proveden byl kompletní úklid v prostorách dvora u OU. Byly 
zlikvidovány černé skládky, které se objevily na katastru obce. 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 14.4.2011

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 8. zasedání rady obce konané dne 5.4.2011

na OÚ Hodslavice

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

I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Marie Ježková, Ing. Milan 

Váhala, Zdenek Plešek,
b) zapisovatele zápisu: Elišku Janskou,
c) ověřovatele zápisu: Alena Hromádková, Mgr. Petr Býma,
d) rozpočtovou změnu č. 1: navýšení v příjmech i ve výdajích 

o 1 139 000 Kč,
e) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zákona 

č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životi-
ce u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72  826, delegu-
je jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana 
Martina Reptu. Delegace zástupce obce, jakožto akcionáře, 
je určena k  výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře 
na více valných hromadách v období určeném dle následující 
věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mi-
mořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti 
ASOMPO, a. s. Tato delegace zaniká dne 31.12.2014 nebo od-
voláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvede-
ným v této větě.

Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, opráv-
něn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, 
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a vý-
hradně paní Mgr. Pavla Adamcová.

f ) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti 
Hodslavice na revitalizaci kostela sv. Ondřeje, a to 27 000 Kč 
z účtu dary na obnovu kulturních památek v obci, a 23 000 Kč 
z Fondu Františka Palackého do 30. 6. 2011,

g) zadávací dokumentaci a změnu projektu „Protipovodňová 
opaření obcí Novojičínska“, 

h) prodej jednotky č. 442/8, byt v budově číslo popisné 442 
na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvoří, včet-
ně spoluvlastnických podílů ve výši 885/5371 na společných 
částech budovy čp. 442 a spoluvlastnických podílů ve výši 
885/5371 na pozemku parc. č. 1366 zastavěná plocha a nádvo-
ří  o výměře 194 m2, vše v k. ú. Hodslavice, manželům Zdenku a 
Evě Zemanovým za nabídnutou kupní cenu 700 000 Kč s pod-
mínkami prodeje:

a. složení zálohy ve výši 100 000 Kč do 30. 4. 2011,
b. uhrazení zbývající části kupní ceny do 13. 5. 2011,

c. v  případě nesplnění podmínek prodeje zastupitelstvo 
obce   p o v ě ř u j e   starostku obce oslovením dalších zájemců 
provedeného výběrového řízení na koupi bytu dle stanovené-
ho pořadí a předloženého návrhu nových podmínek na prodej 
bytu na dalším zasedání zastupitelstvu obce,

i) koupi pozemku parc. č. 1679/6, orná půda o výměře 53 m2 

od Zdeňka Hromádky, Hodslavice čp. 65 a  parc. č. 1794/19, 
ostatní plocha o výměře 56 m2 od Josefa Hromádky, Ostrava, 
Náměstí Jiřího Myrona 3/2392, dle geometrického plánu č. 
723 - 32/2011 za 80 Kč za m 2 na vybudování parkoviště u evan-
gelického hřbitova.

II. P o v ě ř u j e
a) místostarostu obce, aby zkontroloval provedení oprav po-

vodňových škod.
III. B e r e    n a   v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení rady obce č. 6, 7, 8,
c) plnění rozpočtu za období leden až březen 2011.

Rada obce v  souladu s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v  plat-
ném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném zně-
ní:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) jmenování konkurzní komise na obsazení funkce ředitele/

ředitelky Základní školy a mateřské školy Fr. Palackého Hod-
slavice, příspěvkové organizace: Mgr. Pavla Adamcová – před-
sedkyně, Bc. Vlastimil Bartoň, Bc. Danuše Dědicová, Mgr. Irena 
Frýdlová, Mgr. Marta Hloušková, Mgr. Alena Kulíšková, Mgr. 
Petr Mokroš - členové. Konkurzní komise zahájí svou činnost 
dne 20. 4. 2011 ve 13.00 hodin na OÚ v Hodslavicích otevírá-
ním doručených nabídek uchazečů.

b) členský příspěvek ve výši 5  323 Kč za členství ve Svazu 
měst a obcí České republiky a účast starostky obce na XII. Sně-
mu Svazu měst a obcí ČR dne 26. a 27. 5. 2011,

c) vydání vnitřního pokynu k provádění hlášení obecním roz-
hlasem,

d) obnovu antukového povrchu na školním hřišti Základní 
školy v Hodslavicích.

II. Rada obce   j m e n u j e
a) předsedy komisí: 
ing. Jaroslav Ježek komise pro územní rozvoj, plánování 

a investice,
Alena Hromádková komise sociální a zdravotní,
Dagmar Pátková komise pro životní prostředí,
Mgr. Alena Kulíšková komise pro kulturu, vzdělávání, sport 

a propagaci obce. 
III. Rada obce   v y h l a š u j e
a) záměr – pronájem nebytových prostor v Obecním domě 

v Hodslavicích, č.p. 161.
IV. Rada obce    p o v ě ř u j e
a) starostku obce  - projednáním žádosti rodičů dětí navště-

vující mateřskou školu s  ředitelem základní školy a mateř-
ské školy ohledně zkrácení doby uzavření mateřské školy od 

Pracovníci tech. správy se taktéž podíleli na výsadbě stromo-
řadí  a keřů podél chodníků na Kůtě. Samozřejmostí se staly 
práce pro občany naší obce prováděné za úplatu zaměstnan-
ci  tech. správy (doprava materiálu traktorem, ořezové práce 
motorovou pilou apod.). V nadcházejícím období bude hlav-
ní náplní práce  údržba travnatých ploch v  obci. Pokračovat 
budou i práce při údržbě obecního majetku - zvažované od-
drenážovaní okolí obecního domu, přestěhování stavebního 
materiálu v prostorách dvora u OU, nátěrové práce na budově 
za nákupním střediskem apod. 

Prosím všechny Hodslavjany, aby v případě, že zjistí závady či 
nepořádek na obecním majetku a plochách, informovali pra-
covníky technické správy, OÚ nebo vedení obce. 

Předem Vám za Hodslavice krásnější děkuji !
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

1. 7. 2011 do 5. 8. 2011 o jeden týden,
b) místostarostu obce  - vyřešením evidence povolenek ke 

vjezdu do zákazu vjezdu na hráz Kacabaje vydáním nových 
povolenek.

V. Rada obce  s o u h l a s í
a) se změnou v textu usnesení dále uvedených: v textu změ-

na pojmu „finanční příspěvek“ na „dar“ v usneseních ze:
4. zasedání rady obce v bodě I. písm. e),
6. zasedání rady obce v bodech I. písm. g), I. písm. i).
VI. Rada obce  b e r e   n a   v ě d o m í 
a) kontrolu usnesení rady č. 7,
b) vyhodnocení nabídek na byt č. 8 v  domě čp. 442 

– pořadí: 1. manželé Zemanovi, Hodslavice čp. 442, 
2.  ing. Daniel Cvalín, Valašské Meziříčí, Družstevní 310,  
3. Romana Matalíková, Hodslavice čp. 517 a   p ř e d k l á d á   
ke schválení zastupitelstvu obce,

c) předloženou změnu  projektu „Protipovodňová opatření 
obcí Novojičínska“ a zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
firmou Envipartner s.r.o. a   p o s t u p u j e   je po dopracová-
ní ke schválení zastupitelstvu obce (po vyřešení připomínek 
Obce Šenov u Nového Jičína),

d) odpověď stavebního technika manželům Pácovým, Hod-
slavice čp. 166, včetně nabídky pomoci s vyjednáním souhlasu 
správců dotčených sítí,

e) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hod-
slavice za rok 2011 s výsledkem:  za rok 2010 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky,

f ) projednání programu 4. zasedání zastupitelstva obce, kte-
ré se uskuteční 14. 4. 2011,

g) informaci firmy ASOMPO Životice u Nového Jičína o svozu 
bio odpadu,

h) další termín konání zasedání rady obce: středa 27. 4. 2011 
v 15.00 hodin.

Co se dělo v obci
Duben byl ve znamení očisty obce, díky patří všem, kteří po-

mohli, zvláště mládeži, ale o tom si přečtete dále ve zpravoda-
ji.  Také technická správa se činila viz. úvodník pana místosta-
rosty. Takže následuje už jen stručný souhrn:

1.4. Jednání vedení s majitelkami pozemků za obecním úřa-
dem o možném dalším využívání pro obec.

5.4. Odvoz sbírky starého ošacení Diakonií Brou-
mov, s  nakládkou pomohli kluci z  technické správy. 
Odpoledne nás navštívili redaktoři Valašského rádia ke krát-
kému rozhovoru do vysílání a proběhlo 8. zasedání rady obce 
(viz. usnesení výše).

 8.4. V poledne byla na městském úřadu Nový Jičín – za účasti 
zainteresovaných starostů a pracovníků Města NJ podepsána 
zakládací smlouva „Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hosta-
šovice“ a proběhla první schůze svazku. Členové schválili podá-
ní žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku zrušené 
regionální dráhy Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží do ma-
jetku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice na SŽDC.  
Odpoledne proběhla očista obce.

14.4. se uskutečnilo 4.zasedání ZO v hasičárně (viz. usnesení 
výše). 

16.4. svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – díky 
všem, co se podíleli,  za hladký a vzorný průběh !

18.4. Jednání místostarosty a starostky s p. Jindrou Kudělkou 
o výpovědi smlouvy na provozování místního vodovodu a dal-
ších krocích v této oblasti.

20.4. Proběhlo první jednání konkurzní komise na výběr ředi-
tele ZŠ. Termín konkurzu byl stanoven na 23. května, přihláše-
no je 8 uchazečů.

21.4. se staroska zúčastnila semináře Spolku pro obnovu ven-
kova o budoucím rozvoji venkova, který se konal na KÚ v Os-
travě.

27.4. Jednání s ředitelem společnosti Starojicko a.s. o možné 
součinnosti obce a firmy.

28.4. byl uspořádán seminář pro zastupitele o procesu poří-
zení územního plánu, důležité informace zastupitelům před-
nesly pracovnice odboru územního plánování MěÚ N.Jičín – 
zpracovatelé návrhu ÚP pro naši obec.  

 29. 4. snaha upálit všechny čarodějnice na Sokoláku…Nepo-
vedlo se, uletěly jsme…;o))

OÚ Hodslavice

Dary na opravu kostelíku Sv. Ondřeje

Srdečně děkujeme novým dárcům –  MUDr. J. 
Moštěkovi, MUDr. O.Váhalové, Ing. M.Váhalovi a dal-
ším, kteří nechtějí být zveřejněni, za jejich štědrost.  
Na účtu darů je nyní 38,5 tis. Kč. Část bude v  nejbližší době 
odeslána na účet římskokatolické farnosti.

Dary můžete dále zasílat na účet obce: 1765703319/0800, 
s variabilním symbolem: 3319000XXX  - kde za XXX dosadíte 
vaše číslo popisné, nebo složit do pokladny přímo na obecním 
úřadu. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme Vám předem za vaši štědrost a obětavost.

Martin Repta, místostarosta

Kontejnery na velkoobjemový odpad 
a na železný šrot

Upozorňujeme občany, že v areálu dvora u obecního úřadu 
jsou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad a na že-
lezný šrot. Tyto mohou využívat i občané obce k odložení od-
padu, po předchozí domluvě buď osobně na OU, nebo na tel. 
556 731656,  777 721580. Do kontejnérů  nesmí být umístěna 
stavební suť, sklo, barvy apod.
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Martin Repta, místostarosta

Upozornění

Dle obecně závazné vyhlášky č.1/2010 je povinností  zaplatit 
poplatek za odvoz a likvidaci odpadů do 31.3. běžného roku. 
Jelikož ještě i k  dnešnímu dni nemají někteří občané tento 
poplatek uhrazen žádáme je, aby tak učinili neprodleně. V pří-
padě neuhrazení tohoto poplatku nebude svozová firma pro-
vádět odvoz jejich sběrných nádob na odpadky. Na sběrných 
nádobách by z důvodu větší přehlednosti měly být umístěny 
jen samolepky letošního roku.  Ponechání nálepek i z předcho-
zích let může být příčinou nevyvezení nádob.

OÚ Hodslavice

Prodej bytu 3+1

Obec Hodslavice opakovaně oznamuje ve smyslu ustanovení 
§ 39 odst.1 zákona čís.128/2000 Sb. zákona o obcích ( obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že hodlá prodat jednot-
ku 442/8 – byt v č.p.442 v Hodslavicích ( 3+1 , 74,5 m2 ), včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem pozemku č.parcely 1366 (zastavě-
ná plocha v k.ú.Hodslavice). Byt je volný.

Náležitosti nabídky:
nabídka na koupi bytu musí být podána v  písemné formě 

v zalepené obálce a musí obsahovat
jméno, příjmení a adresu navrhovatele, kontaktní údaje - te-

lefon, e-mail,
navrženou kupní cenu v Kč, ve výši min. 600.000,- Kč,
Podmínky prodeje:
kupní cena musí být uhrazena na bankovní účet obce do 1 

měsíce od schválení prodeje zastupiteli na 5. zasedání ZO dne 
16.6.2011, tj. nejpozději do 16.7.2011.

Termín a způsob podání nabídky: do pondělí  6. 6. 2011 
do 16.30 hod., a to buď osobně na podatelně Obecního úřa-
du Hodslavice (matrika v přízemí) nebo doporučenou poštou. 
Nabídku podávejte v uzavřené obálce s nápisem „neotvírat – 
nabídka na koupi bytu“.

Zájemce má možnost si domluvit osobní prohlídku bytu – 
kontaktní osoba – Josef Kudělka, tel. 556750237.

Měsíční povinná platba do fondu oprav Společenství vlastní-
ků domu č.442 činí 2 690,- Kč.

OÚ Hodslavice

Zprávy z matriky

   Stav občanů v Hodslavicích k 31. 12. 2010 byl 1715 občanů, 
z toho 828 mužů a 887 žen. Během roku 2010 se narodilo 17 
dětí (9 chlapců, 8 děvčat). Do obce se přistěhovalo 34 osob (14 
mužů, 20 žen), naopak se vystěhovalo 35 občanů (14 mužů, 21 
žen). Zemřelo 15 našich spoluobčanů (9 mužů, 6 žen).

V Hodslavicích bylo celkem uzavřeno 6 sňatků: 4 na obecním 
úřadu, 1 v evangelickém kostele, 1  v římskokatolickém koste-
le. Mimo obec uzavřely manželství 4 páry.

Na matrice bylo provedeno:
• celkem 400 případů ověření podpisů a listin,
• vydáno celkem 18 matričních dokladů (4 rodné listy, 10 

oddacích listů, 4 úmrtní listy),
• vydána celkem 2 osvědčení pro sňatky před orgánem 

církve,
• sepsáno 18 žádostí o vydání Osvědčení o státním občan-

ství s příslušnými fotokopiemi matričních dokladů pro 
Krajský úřad MSK v Ostravě, z toho 15 žádostí o osvěd-
čení pro vydání cestovního dokladu osobě mladších 15 
let a 3 žádosti o osvědčení pro první vydání občanského 
průkazu.

Sepsány čtyři zápisy o určení otcovství, z toho tři zápisy k ne-
narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů a jeden 
zápis k narozenému dítěti. 
Přijato jedno prohlášení o užívání příjmení v  nepřechýlené 
podobě a jedno oznámení o přijetí dřívějšího příjmení (po 
rozvodu manželství).
Správní řízení ve věci změny příjmení, 8 správních řízení o ná-
vrzích na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
V roce 2010 využilo možnosti podat žádost o vydání nového 
občanského průkazu na OÚ v Hodslavicích 109 občanů.
Přes Czech Point na počkání vydáno 35 výpisů z rejstříku tres-
tů, 30 výpisů z katastru nemovitostí, 2 výpisy z živnostenské-
ho rejstříku, 1 výpis z obchodního rejstříku.

OÚ Hodslavice

Nabídka živnostníkům a provozovnám v obci

Stále trvá nabídka na zveřejnění informací o živnostní-
cích a provozovnách na webových stránkách obce, adreso-
vaná všem živnostníkům, kteří o to požádají. Rozsah informací 
(kontakt, nabízené služby, otevírací doba, foto atd.) záleží na 
potřebách každého živnostníka (podobně jako například na 
stránkách zasova.cz/firmy). Na internetu budou mít možnost 
zájemci zdarma používat dobře zapamatovatelné vlastní do-
mény jako: hodslavice.cz/zednickeprace, hodslavice.cz/droge-
rie či hodslavice.cz/stolarstvi apod. a sami si tyto prezentace 
spravovat. 

Zájemci mohou dodat potřebné informace buď pracovnicím 
obecního úřadu nebo na mail obec@hodslavice.cz.

Vedle informací připojte i adresu domény, o kterou máte zá-
jem - např. hodslavice.cz/servisplynu. Živnostníci, kteří už mají 
vlastní stránky mohou připojit odkaz na ně.

OÚ Hodslavice

Informace k tvorbě nového územního plánu obce

Obec Hodslavice pokračuje v  přípravě podkladů pro poří-
zení nového územního plánu. Z důvodu nevypsání dotací na 
jeho pořízení Ministerstvem pro místní rozvoj v letošním roce, 
bude pořízení odloženo na příští rok.

Upozorňujeme občany, aby se seznámili se stávajícím 
územním plánem a pokud mají výhledově (na období až 
20 let) záměr změnit u svého nemovitého majetku (po-
zemky, domy, hosp. stavení) způsob využití, aby svůj po-
žadavek předložili na obecní úřad. Tyto žádosti budou při 
následném zpracování v příštím roce zohledněny v procesu 
návrhu a poté schvalování nového územního plánu. 

Martin Repta, místostarosta

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V sobotu 16.4.2011 proběhl  v naší obci pravidelně pořáda-
ný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Celkově 
bylo na skládku společnosti  Asompo  v  Životicích dovezeno 
15,87 t. velkoobjemového odpadu a nebezpečným odpadem 
byla naplněna  3 skříňová  vozidla. Celkové náklady akce se 
vyšplhaly k 60 000,-Kč.
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OÚ Hodslavice

Blíží se nám léto a už tradiční obecní slavnosti…

U příležitosti významného jubilea Hodslavic – 600. výročí od 
první písemné zmínky o naší obci bude letošní Den obce, ko-
naný 18. června, trochu slavnostnější a s bohatým kulturním 
programem, jehož součástí bude také symbolický akt zasazení 
památné lípy na prostranství mezi rodným domkem Františka 
Palackého a obecním úřadem. Program slavnosti bude zveřej-
něn v příštím zpravodaji a najdete jej i na webu obce, na pla-
kátech a ve vývěsních skřínkách. 

Pozvání obce na oslavy přijala paní Miroslava Němcová, 
předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu ČR, která se 
stane  patronkou památné lípy. 

Pozváno bylo a ještě bude více významných hostů a mezi 
nimi i Věra Čáslavská, kterou oslovili manželé Prouskovi. S je-
jich svolením si můžete přečíst  její zajímavou a milou odpo-
věď:

„Vážení a milí manželé Prouskovi, děkuji za milé pozvání k 
Vám na Moravu, ale bohužel, musím se omluvit.  Až do listopa-
du mám velmi mnoho povinností, časově hodně náročných. 
Především dnes a denně se věnuji natáčení dokumentárního 
filmu, který režíruje paní Olga Sommerová - v současnosti, až 
do odvolání, se věnuji a budu věnovat Japoncům, kteří potře-
bují maximální pomoc a podporu (jsem čestnou předsedkyní 
Česko - japonské společnosti v Praze). Také mne stále urguje 
nakladatelství, které by mělo vydat knihu mých vzpomínek, 
abych už konečně napsala aspoň jednu kapitolu, ale bohu-
žel, dosud jsem nenapsala ani řádku (!)  V říjnu bych měla 
odjet do lázní a také na pár dní do Japonska. O bezpočtu vy-
stoupení a besed pro veřejnost, práci pro Český olympijský  
výbor, jehož jsem čestnou předsedkyní, nemluvě. Po delší od-
mlce, se musím věnovat i jistým rodinným záležitostem a také 
se chci věnovat své roční vnučce, která žije na Šumperecku.  
Vážení a milí manželé, je mnohem víc toho, co 
jsem ještě nezmínila, zřejmě bych potřebovala  
 nafukovací kalendář a dvojnásobně větší fyzickou kondici, 
abych vše ve zdraví ustála, ještě jednou se moc omlouvám, 
přeji Vám hodně zdraví a pohody, se srdečným pozdravem 
Vaše Věra Čáslavská.“  

„Bůh nemůže být všude – proto stvořil matku.“
Židovské přísloví

„Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.“
J.G.von Herder

Komise pro kulturu, vzdělá-
vání, sport a propagaci  při OÚ 
spolu s paní učitelkami a žáky 
MŠ a ZŠ Fr. Palackého v  Hod-
slavicích zvou všechny mamin-
ky, babičky a prababičky na 
společnou oslavu Dne matek 
v neděli 8. května od 14 ho-
din do kulturního domu. 
   

Mgr.Alena Kulíšková

Oslava Dne matek

redakce Zpravodaje

Omluva

Omlouváme se paní Mgr. Dagmar Pernické i Vám, čtenářům, 
za mylné uvedení provedení korektur minulého zpravodaje. 
Několik článků neprošlo korekturami. Děkujeme za pochopení. 
V tomto a dalších číslech již nebudou korektury prováděny u 
všech příspěvků.

Libuše Palacká, ČCE Hodslavice

Noc kostelů 2011 v Hodslavicích

Letošní noc kostelů připadá na 27. května. Tato tradice – ote-
vřít jednu noc v  roce kostel pro návštěvníky  – vznikla v  Ra-
kousku. První Noc kostelů proběhla ve Vídni v roce 2005 a bě-
hem 4 let se rozšířila po celém Rakousku. 

V  roce 2009 se otevřely první 
kostely v  naší republice. Vloni už 
bylo otevřeno přes 400 kostelů a 
přišlo se podívat na čtvrt milio-
nu návštěvníků. V  letošním roce 
chceme i u nás otevřít náš evan-
gelický kostel. Zveme vás v pátek 
27. května od 19 do 24 hodin, 
přijďte se podívat a poslechnout 
si připravený program. Sáhli jsme 
do vlastních zdrojů: – se svými 
písněmi vystoupí evangelická 
mládež, také na cimbál lze zahrát 
v kostele. Nevěříte? Přijďte se zaposlouchat. Máme u nás něko-
lik talentovaných dětí a mladých lidí, kteří hrají na nejrůznější 
hudební nástroje a provětráme i naše opravené varhany. Ne-
bude chybět ani slovo o historii kostela  nebo pro zamyšlení. Je 
možné také v tichu jenom tak posedět.    

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a ter-
mínem v České, Slovenské  i Rakouské republice. Proto nevá-
hejte a přijďte. 

Zveme vás v sobotu 14. května 2011 od 19 hodin na 
MÁJOVOU ZÁBAVU do kulturního domu. Hraje kape-
la VAR. Výtěžek zábavy bude věnován na konto oprav 
památek v obci.

Na účast se těší pořadatelé.

Vítání jara s písničkou připravily učitelky MŠ pro děti a rodiče 
na čtvrtek 7. 4. 2011. Děti s paní učitelkou vyhnaly paní Zimu  
a zavolaly Jaro. S rodiči poznávaly písničky podle obrázků, 
pak skládaly obrázky z písniček jako puzzle. Vzpomínaly na 
všechny možné písničky o jaru a o zvířátkách. Společně jsme 
je všechny zazpívali. Po úklidu židlí, kdy jsme udělali „taneční 
parket“ , jsme tancovali tanečky a hráli hudebně - pohybové 
hry. Nakonec si všichni pochutnali na frgálech. Strávili jsme 
společně příjemné odpoledne. 

Maškarní karneval pro děti z mateřské školy a mladší se ko-
nal v sobotu 12. 3. v  15.00 hodin ve společenském domě v 
Hodslavicích. Program připravilo divadélko Křesadlo na téma 
Z pohádky do pohádky. Maminky z Klubu rodičů přišly také 

Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka MŠ

Zprávičky z mateřské školy

Stávající územní plán a všechny jeho změny jsou k  na-
hlédnutí na obecním úřadu a v  elektronické podobě na 
stránkách Krajského úřadu MSK, odkazy najdete na webu 
Hodslavic: www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce.
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v maskách a vysloužily si tím obdivné pohledy dospělých a 
radost dětí. Účast byla přiměřená okolo 40 dětí v maskách a 
několik jich přišlo v civilu. Vzhledem k současné nemocnosti 

byla účast spíše překvapivá. Bylo kde si sednout a tanečníci i 
soutěžící se na parketu netlačili. Děkujeme všem za to, že se 
s námi přišli pobavit, za dárky do tomboly a za jejich dobrou 
náladu, s kterou na karneval přišli. 

Velké poděkování patří maminkám z Klubu rodičů: Jitce Ky-
selé, Pavle Churavé, Monice Mičulkové, Elišce Blablové, Kat-
ce Pitrové a Janě Mizerové za jejich práci. Bez jejich aktivity 
a ochoty - na vrub vlastních dětí, by se takové akce nemohly 
konat. Jménem mateřské školy a ostatních rodičů jim velice 
děkuji.

učitelé ZŠ

Zprávičky ze školy

24. března byl na Pedagogické fakultě UK v  Praze v  rámci 
mezinárodního sympozia v oblasti komunitní péče o kulturně 
historické dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj prezen-
tován projekt, který ve své výuce realizují žáci 7. třídy. Projekt 
bude zakončen v období dne obce a vy se budete moci sezná-
mit s  jeho výstupy. Práce žáků komisi natolik zaujala, že byla 
vybrána mezi 10 nejlepších projektů v České republice a bude 
uvedena ve Sborníku příkladů dobré praxe.

31. března si členky klubu důchodců paní Marta Jacková, 
Alena Harbulová, Vlasta Hubová, Marie Jedlitschková, Marie 
Mikudová a Ludmila Bartoňová připravily pro žáky naší školy 
ukázku tradičních činností v Hodslavicích. Ukázaly nám draní 
peří a rodačka z Hodslavic paní Anna Rýdlová ukázala předení 
vlny na kolovrátku.

Děti si mohly obě činnosti vyzkoušet a zjistily, že tyto práci si 
vyžadují určitou obratnost prstů. Žáci za odměnu naše senior-
ky obdarovali písničkou a deváťákům se tak líbilo, že zazpívali 
písně tři.

Děkujeme našim starším spoluobčankám, že se snaží ales-
poň ukázkami udržovat některé tradice v obci. Vždyť toto kul-
turní dědictví je nenahraditelné pro udržování našich kořenů 
v obci. 

1. dubna na Den ptactva žáci školní družiny spolu s  paní 
vychovatelkou Petrou Pavlíkovou strávili odpoledne s panem 
místostarostou Martinem Reptou, který děti provedl místním 
podlesím. Žáci shlédli krajinu z blízkého posedu a zvířátkům 
zodpovědně naplnili krmelce zásobami, které si přichystali.

Dne 5. dubna 8. a 9. třída vyrazila do Nového Jičína na di-
vadelní představení s  názvem: O věrném milování Aucassina 
a Nicollety. Příběh, jenž patří ke klasice raného středověku, se 
odehrává ve 13. století ve Francii a pojednává o lásce dvou lidí, 
kterým však v cestě stojí hlavně rozdílné majetkové a spole-
čenské poměry. Přes veškerá úskalí, která museli oba milenci 
překonat, došlo k naplnění jejich lásky.

8. dubna jeli žáci 1. - 4. třídy do Beskydského divadla v No-
vém Jičíně na Jupiádu aneb Veselou hudební školu. Tři hudeb-
níci pro děti připravili pestrý program s  písničkami a soutě-
žemi. Nekonečný potlesk svědčil o tom, že se koncert dětem 
moc líbil.

Dne 8. 4. 2011 se v ZŠ Hodslavice uskutečnila beseda s Tomá-
šem Graumannem, jedním z dětí, jež vděčí za svůj život siru 
Nicolasi Wintnovi.

Sir Nocolas Winton v době nacistické okupace zachránil 669 
židovských dětí pocházející převážně z  Československa. Pro 
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tyto děti zařizoval transport a pobyt ve Velké Británii, a tím je 
zachránil téměř před jistou smrtí v koncentračních táborech. A 
Tomáš Graumann patřil k těm šťastným, kteří této hrozbě unik-
li. Nebylo to však pro něj jednoduché. Žil v úplně cizí rodině a 
to ještě netušil, že svou vlastní rodinu, která zůstala v Česko-
slovensku, již nikdy nespatří, včetně svých rodičů a mladšího 
bratra, který takové štěstí neměl.  V době transportu onemoc-
něl, a když se naskytla další možnost, byl odjezd vlaku zasta-
ven. Hitler napadl Polsko a československé hranice se uzavřely.

V  Anglii T. Graumann vystudoval zdravotnickou školu a vli-
vem církve se z něj stal i silný křesťan, což ho zavedlo do misi-
onářského týmu vydávajícího se na Filipíny, kde strávil něko-
lik let a kde se seznámil se svou budoucí manželkou. Žil také 
v Americe, ale stesk po rodné zemi u něj převládl a dnes žije 
v opět České republice.

Na besedě se také objevila jeho manželka, syn a vnuk. Jelikož 
p. Graumann již neuměl příliš dobře česky, musela jeho slova 
překládat přítomná tlumočnice.

V  závěru p. Graumann rozdal výtisky Nového Zákona i se 
svým věnováním. I když beseda trvala téměř dvě hodiny, 
všichni velice pozorně a se zaujetím poslouchali. Věřím, že byla 
pro naše žáky velmi zajímavá a přínosná. 

A nakonec bych uvedl citát Gercena Alexandra Ivanoviče: 
„Zapomínat se nemá. Minulost má svá práva. Je třeba se s ní 
vyrovnat a nikoli zapomenout.“

Mgr. Viktor Petrskovský

V pátek 8. dubna se již po čtvrté uskutečnila akce Za Hodsla-
vice čistější, kdy dospělí, studenti – členové Royalu a 10 žáků 
naší školy posbírali asi 50 velkých pytlů různých odpadků. Le-
tos jsme čistili hlavně Křižanův potok.

Ze školy přišli a s úklidem pomohli Eva Franková, Vojta Za-
pletal, Vašek Kudělka, Ondra Tobola, Lukáš Bartoň, Nela Fen-
ciková, Nela Vránová, Matěj Tobola, Honza Kudělka a Dominik 
Bartoň.

Za to, že jim není životní prostředí obce, kde žijí lhostejné a 
přišli pomoci, jim patří poděkování.

Dne 12. dubna navštívila 8. třída s p.uč. Pernickou Úřad prá-
ce v Novém Jičíně, kde byli seznámeni s funkcí tohoto úřadu, 
nezaměstnaností na Novojičínsku a možností pracovního 
uplatnění v tomto regionu. Formou besedy mohli žáci zjistit, 
jak nejlépe postupovat při výběru budoucího povolání, které 
je v 9. třídě bude rozhodně čekat.

To, že duben je Měsícem bezpečnosti nám žáci 3. třídy při-
pomněli při svém vysílání rádia Školík 18. dubna. Ke každé 
dopravní značce měli připravenu básničku, pak nás seznámili 
s děním v uplynulém měsíci, připomněli, kteří spolužáci oslaví 

narozeniny a celé vysílání ukončili hezkou básničkou. S tou se 
chceme podělit i s vámi.

Než začne jaro
Jindřich Balík

Udělat jaro dá pořádnou práci –
zařídit, aby už zpívali práci,
vytahat ze země kytky a trávu,
pro louky připravit barevnou slávu,
vyleštit slunce ať zlatě se třpytí,
čmelákům objednat jídlo a pití,
postavit na stráně domečky šnečí,
k motýlům promluvit motýlí řečí,
rozvonět jabloň a třešni a hrušku …

Udělat jaro dá pořádnou fušku!

Angličané ve výuce

„Welcome, again,“, tak takto jsme opět přivítali v pondělí 18. 
dubna Angličany z městečka Dudley ve Velké Británii. Jazyko-
vou učebnu znovu ovládlo 8 rodilých Angličanů se zajímavým 
programem. Sedmá, osmá i devátá třída se tak dozvěděla o 
připravované svatbě královského prince Williama, ale také 
o tradicích a oslavách Velké Británie. Naučili se nový tanec, 
ochutnali pravou anglickou čokoládu a samozřejmě komuni-
kovali. Na skok se podívali do města, kde se měli orientovat 
nejen podle pokynů, ale také podle mapy v cizím jazyce.

V ukázkovém rozhovoru navštívili ordinaci lékaře a pokusili 
se určit diagnózu nemocného. Na závěr jim zazpívala černoš-
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ská zpěvačka Vie Watson krásnou gospelovou píseň.
Díky mezinárodní organizaci Next Level International měli 

naši žáci možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti v an-
glickém jazyce.

Setkání s  Angličany bylo veselé, příjemné a zajímavé. Také 
oni nám sdělili, že se u nás cítí uvolněně a spokojeně, a že se 
do naší školy rádi vracejí. Už nyní se těšíme na další setkání.

Mgr. Pernická Renata
Mgr. Horáková Hana
V podvečerních hodinách téhož dne probíhaly ve škole kon-

zultace o prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí. V někte-
rých třídách byly ukázkové hodiny, v jiných probíhaly konzul-
tace jen s rodiči, v jiných konzultace rodič – učitel – žák. Děti 
se dověděly, jak na tom jsou výsledky jejich práce a co mohou 
ještě vylepšit, aby konečné účtování na vysvědčení bylo co 
možná nejlepší. 

Naše škola je školou partnerskou nakladatelství Fraus. V rám-
ci partnerství obdrželi žáci 6. -9. třídy letáček s informacemi o 
tom, jak si mohou zdarma doma do svého počítače stáhnout 
interaktivní učebnici. Tato jim může být nápomocna v  lepší 
přípravě do výuky.  Bližší informace můžete najít na www.fle-
xilearn.cz 

Třeťáci nám zarecitovali, že udělat jaro DÁ POŘÁDNOU FUŠ-
KU, a žáci celé školy chtěli jaro urychlit. Přivolávali jsme ho 
prací 19. dubna (s předstihem 3 dnů) před Dnem Země. Děti 
z prvního stupně sbíraly odpadky okolo školy a pak upravova-
li své záhonky v  zeleninové části školní zahrady. Jejich starší 
spolužáci nasbírali po obci asi 5 pytlů odpadků, v Křižánkách 
směrem od školy celou velkou hromadu koberců, pytlů, igelitů 
a dalšího nepořádku. Pak pomáhali s úpravou školního hřiště, 
záhonů v okrasné i zeleninové části zahrady a nejstarší deváťá-

ci pracovali celých šest hodin na sokolském hřišti.
Škoda jen, že tam, kde bylo v úterý čisto, ve čtvrtek se již po-

valovaly opět papíry, krabičky od cigaret a PET lahve. Nebuď-
me ke svému okolí lhostejní, uvědomme si, že děti vychová-
váme hlavně osobním příkladem a buďme pro ně vzory, které 
budou napodobovat, nebuďme líní a pro papírek se ohněme, 
snad si toho děti všimnou a budou nás následovat.

V  minulém vydání Hod-
slavského zpravodaje psala 
paní Dagmar Pátková a Zu-
zana Kojetínská o nutnosti 
třídění odpadu. Škola se za-
pojila do projektu Ukliďme 
si svět. V  rámci projektu 
budeme ve škole vybírat 
elektrospotřebiče (malé i 
velké – třeba i lednice, trou-
by … NEVYBÍRÁME moni-
tory a televizory). Více in-
formací najdete na  http://
www.uklidmesisvet.cz 

Dále ve škole probíhá sběr 
starého papíru. Svázané balíčky přineste do školy nebo infor-
mujte žáky, kteří jsou vašemu bydlišti nejblíže. 

19. dubna proběhla poslední lekce výuky plavání žáků 1. 
až 4. třídy. Všichni žáci získali Mokré vysvědčení. To je prvním 
velkým krokem k jejich bezpečnému pohybu ve vodě. Gratu-
lujeme.

Na základě § 24, odst. 2, Školského zákona, vyhlásil pan ře-
ditel Mgr. Jaromír Hloušek na den 20. 4. 2011 ředitelské volno 
z technických důvodů. V úterý 19. 4. (odpoledne) dále pak ve 
středu 20. 4. a v době velikonočních prázdnin (21., 22. 4. 2011) 
byly v celé školní budově prováděny práce spojené se zasíťo-
váním školy. Zasíťování školy (kabeláž pro připojení učeben k 
internetu) je nutné k tomu, abychom mohli čerpat přidělené 
dotace z EU ve výši přes 900 000 Kč.

V  úterý 26. dubna ráno proběhl výchovný koncert cimbá-
lové muziky Réva. Hudebníci ze Zlína ukázali žákům školy, 
že i na cimbál, basu, housle a klarinet se dají zahrát skladby  
J.A.Mozarta, J.S.Bacha, Mettalicy či Kabátů. Děti si zasoutěžily 
ve vědomostech z oblasti hudby, zazpívaly si a také zatančily. 
Koncert se všem líbil.

Ve dnech 26. až 28. čekají žáky 9. třídy přijímací pohovory. Dr-
žíme všem palce, aby ve srovnání se svými vrstevníky z jiných 
škol byli úspěšnější a na své vybrané obory byli přijati. 

Mgr. Alena Kulíšková
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   Klub českých turistů, odbor 
Hodslavice, pořádá dne 21. 5. 
2011, již tradiční turistický pochod 
Palackého stezka. Mezi Hodslavja-
ny se určitě najdou ti, kteří si ne-
nechali ujít téměř žádný ročník. 
Dále ti, kteří se na pochod vydají 
jen občas, a určitě i ti, kteří z  růz-
ných důvodů tuto turistickou akci 
nenavštívili vůbec.               

Připomínáme se a zveme vás, je-
likož letošní ročník Palackého stezky je pro nás velmi význam-
ným. Právě před čtyřiceti lety byl zakládajícími členy hod-
slavské turistiky pochod založen. O jeho oblibě svědčí i to, že 
v letošním roce jej  ústředí Klubu českých turistů zařadilo mezi 
sedm významných turistických akcí v  České republice. Proto 
my, pořadatelé, se na pochod i tentokrát snažíme připravit co 
nejlépe. Budou vyrobeny pamětní odznaky, trička, účastnické 
listy. Budete moci shlédnout i malou výstavku o hodslavské 
turistice s pamětními fotkami, na kterých se mnozí určitě po-
znáte. 

   V rámci letošního ročníku Palackého stezky se konají i další 
události. Ve spolupráci s oblastním výborem Klubu českých tu-
ristů jsme do Hodslavic pozvali turisty – seniory z celého kraje 
na takzvané „Seniorské kafe“, aby i oni si mohli připomenout 
atmosféru pochodu, kterého se pro svůj věk a zdravotní stav 
již nemohou zúčastnit. Určitě rádi si prohlédnou naše Hodsla-
vice a rodný domek Františka Palackého, jehož expozice bude 
bezplatně otevřena. Škoda jen, že náš dřevěný kostelík  zrov-
na prochází rekonstrukcí. Bude pro nás čest je pohostit a rádi 
s nimi vzpomeneme na jejich zážitky při toulkách přírodou.

    V rámci celonárodní 
turistické akce nazvané 
„Voda ze střechy Evro-
py“ bude slavnostně 
odebrán vzorek vody 
z pramenů Zrzávky, kte-
rá se vlévá do Odry. Je to 
jedna ze 166 akcí v prů-
běhu devíti měsíců le-
tošního roku, kdy turisté 

odebírají vodu z  povodí Labe, Vltavy, Moravy a Odry. Česká 
delegace je pak odveze do španělské Granady na třetí celo-
evropské setkání turistů, kde společně se vzorky ostatních vý-
znamných evropských řek se spojí v závěrečném ceremoniálu 
v Alhambře ve Lví kašně. Smyslem této akce je připomenout, 
že voda je jako životadárná tekutina vzácný a v budoucích le-
tech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit využívat 
hospodárně a ekologicky.

    Rádi vás proto dne 21. května 2011 uvidíme na startu na-
šeho pochodu. Zápis účastníků je v době od 7.00 do 9.00 hod 
v restauraci Na Fojtství. Připraveny jsou tradiční trasy. Patnácti-
kilometrová do sedla Pod Krátkou a dvaceti pěti -kilometrová 
na Velký Javorník. Občerstvení a pamětí listy budou pro vás 
v cíli připraveny. Podpořte  nás, hodslavské turisty, svou účas-
tí hlavně vy Hodslavjané, a to nejméně v takovém počtu jako 
patrioté z vedlejší vesnice při pochodu „Okolo Mořkova“. Pro-
hlédněte si Hodslavice a široké okolí z našich krásných kopců, 
aby těch, kteří z  různých důvodů tuto turistickou akci nena-
vštívili vůbec, bylo mezi Hodslavjany co nejméně.

Vážení sportovní přátelé, příznivci přírody
 a turistiky

Za hodslavské turisty Oleg Janský

Palackého stezka 2011- 40. ročník

Petr Holeňa, mistr turistiky

Vážení spoluobčané, turisté, milovníci přírody,
   chtěl bych Vás pozvat na 40. ročník Palackého stezky, který 

se koná v sobotu 21. května 2011. Zároveň bych Vás sezná-
mil se vznikem tohoto pochodu.

   V listopadu 1965 jsem se zúčastnil semináře cvičitelů turisti-
ky v Jedovnici, jeden z instruktorů pan ing. Karel Kulle nás po-
zval do Prahy, že v roce 1966 pořádá 1. ročník pochodu 100 000 
loktů českých Praha - Prčice. S partou ze Suchdolu nad Odrou 
jsem se dohodl, že tam pojedeme. Počasí nám nepřálo, ráno 
v 6.00 hodin jsme vyrazili z Prahy – Karlova a pršelo nám celých 
70 km až do Prčice. Na 5. ročník pochodu jsem vylákal Pepu 
Burdíka, Frantu Davida (77), Miru Tomana (74). Počasí nám přá-
lo, bylo až horko. Po návratu domů při různých besedách jsme 
se domluvili, že bychom nějaký pochod mohli uskutečnit i u 
nás. Čtyři ogaři Pepa Číp (40), Lojza Chalupa, Petr Holeňa 

a Miloš Hromádka (29) se domluvili a prošli trasu 70 km 
z Hodslavic do Hodslavic. Při konečném hodnocení jsme do-
spěli k názoru, že by to byl pochod přece jen dlouhý, hlavně 
pro mládež i starší, a tak jsme se shodli, že bude stačit pochod 
na Velký Javorník a pro mládež do „Sedla“. Pochod jsme chtěli 
pořádat na jaře v  roce 1972. Jelikož jsme nenašli pochopení 
u tehdejšího vedení místního národního výboru, nakonec se 
to podařilo uspořádat pod výborem okresního odboru turis-
tiky v září 1972. II. ročník už pořádal Odbor turistiky Hodslavi-
ce. Nejvíce účastníků  bylo ve III. ročníku 1974  - 1 613 turistů. 
V Sedle pod Krátkou se navařilo pro účastníky 800 litrů čaje. 
V roce 1977 byla stezka rozšířena o trasy na 50, 10, 20, 35 km. 
V  celostátním kalendáři dálkových pochodů v  roce 1986 byl 
uveden termín Palackého stezky na 24. května 1986. Tento 
den byly vyhlášeny volby do všech zastupitelských orgánů, a 
proto předsednictvo OVČSTV rozhodlo zrušit termín konání 
turistické akce „Palackého stezka“ a uskutečnit ji v jiném termí-
nu. Po mnoha jednáních a velké podpoře OV KSČ, MVNF, MNV 
a TJ Sokola Hodslavice se XV. ročník uskutečnil v  původním 
termínu. Tímto se dokázalo, že stezka si získala nejen v okrese, 
ale i celostátně oblibu.

Zdrávi došli

Caminito del Rey, cesta do nebe

Mgr. Petr Mokroš

Každoročně se vydávám se svými vesměs mladšími kamará-
dy znalými cizí řeči do hor, objevil jsem možnosti zažívat po-
city horolezce prostřednictvím via ferrat – zajištěných cest. Na 
začátku minulého roku se  mi na mailu objevilo krátké video 
z neskutečné zajištěné cesty, ne však přírodní, ale vytvořené 
člověkem. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že tato 
zvláštní stezka se nenachází ani v Andách, ani v Číně, ale v cel-
kem dostupné Andalusii. 

Od nápadu k  realizaci cesty nebylo daleko a začátkem čer-
vence jsme spolehlivým automobilem uháněli do Španělska. 
Cesta dlouhá 3 100 km nebyla žádná lahůdka, první noc jsme 
projeli Německem, druhý den Švýcarskem a Francií, v noci 
jsme překročili španělské hranice. Nad ránem nám však došel 
benzin, zbytek noci jsme přečkali na karimatkách za městem 
v  Katalánsku. Trošku jsme se prospali, ráno nabrali palivo a 
přes vnitrozemí Španělska pozdě večer dorazili do kempu u 
našeho cíle. 

Ráno jsme se ještě vzpamatovávali z  dlouho cestování, ale 
brzy jsme se již vyptávali na cestu. Místní nám poradili překva-
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Eko-koutek

Dagmar Pátková, Komise pro životní prostředí

pivě cestu přes železniční tunely a ubezpečili, že projíždějící 
vlak nás nezachytí, jsou prý dostatečně široké. Neodradily nás 
vysoké zábrany, dostali jsme se na koleje a po projití dvou tune-
lů jsme konečně uviděli stezku. Na protější skále ve výšce více 
než sto metrů nad tokem řeky se vinula úzká betonová lávka, 
na které ovšem ob-
čas betonové desky 
chyběly a zbývaly 
jen ocelové nosní-
ky. Jistě se ptáte: 
„Kde se vzala tato 
zdánlivě nesmysl-
ná stavba?“  Trase, 
která místy vede až 
tři sta metrů vysoko 
nad údolím, se říká 
„Královská cesta“. 
Název má připomí-
nat španělského krále, který tudy prošel v roce 1921. Tehdy se 
ale mohl spolehnout na bytelné betonové desky, položené na 
ocelových nosnících zapuštěných do skály, které doplňovalo 
zábradlí. Tři kilometry dlouhá visutá stezka vysoko nad údo-
lím vznikla jako obslužná trasa při stavbě tří přehrad na řece 
Guadalhorce v  letech 1901 – 1921. O unikátní památku pak 
sto let nikdo nepečoval, zábradlí zmizelo a část desek se zřítila. 
V současné době je jediným jištěním fixní lano, za jehož stav 
nikdo neručí. Od roku 2000 je stezka oficiálně uzavřena, neboť 
z ní padalo příliš mnoho lidí. Po řadě smrtelných úrazů úřady 
prvních asi pět metrů odstřelily, čímž chtěly odradit případné 
zájemce.

To však neplatilo pro nás, prošli jsme ještě jedním tunelem, 
sestoupili k  řece, přebrodili ji a po namáhavé cestě vzhůru 
konečně vyzkoušeli pevnost betonové lávky. Po většinu trasy 
nám lávka nad kaňonem El Choro (Pramen) připadala docela 
bezpečná, ale pro jistotu jsme se po celou dobu jistili. Problé-
mem byly jen úseky, které bylo třeba projít po nosnících, ale 
pro trochu adrenalinu jsme sem přece cestovali! Odměnou 
nám byly nádherné pohledy na vápencové skály a zelenou 
barvu říčky vinoucí se hluboko pod námi. Poklid vzácných 
okamžiků však občas narušil lomoz vlaků projíždějících ne-
smyslně centrem pohoří. Královo přání zřejmě muselo být spl-
něno stůj co stůj.

Tříkilometrovou stezku jsme prošli bez větších problémů, do-
razili jsme až k odstřelené části. Jelikož jsme nechtěli slaňovat, 
prošli jsme ji opačným směrem ještě jednou a intenzivně jsme 
se věnovali fotografování.

Pokud si chcete tento adrenalinový zážitek užít, musíte si po-

spíšit. Regionální vláda v Malaze totiž oznámila, že letos v létě 
začne kompletní rekonstrukce stezky, která by měla stát 8,3 
milionu eur. Otázka je, co z ní zbude po aplikaci unijních bez-
pečnostních předpisů.

Vážení občané,
V  dnešním eko-koutku se dotkneme proble-

matiky kanalizace a všeho, co s tím souvisí. 
Jak víte, čeká nás v nejbližších letech výstavba kanalizace pod-
le směrnic Evropské unie. V Hodslavicích kanalizace existuje, 
ale naprosto nevyhovuje. Je třeba si uvědomit, že odtékající 
voda z  domácností  je také odpad, který je třeba likvidovat. 
My zatím platíme pouze vodné. A to činí 17,- Kč za kubík vody. 
Směšná částka. V porovnání s jinými městy a vesnicemi oprav-
du malá částka. Vděčíme za to vrtům ve Straníku a tomu, že 
stočné platí obec. Ale tato situace je nadále neúnosná. V brzké 
době se budeme muset podílet na platbách za stočné, tak jak 
je to samozřejmé v jiných obcích. Zatím se v Hodslavicích vo-
dou nešetřilo.

V současnosti odtéká splašková voda, ve většině případů ne-
čištěná, kanalizací od domů do potoka a pouze se monitoruje 
její stav. Aby se stav odpadních vod nezhoršoval, je třeba kaž-
dý rok vyvážet septik či žumpu a při té příležitosti kontrolovat 
jejich technický stav. A hlavně v žádném případě nevylévat do 
odpadů chemikálie. Rozbory vody vypouštěné kanalizací do 
potoka jsou nákladné a provádějí se každé dva měsíce. Pokud 
naměřené hodnoty překročí únosnou mez, bude obec platit 
pokuty a to se promítne do ceny za stočné. 

Na jednání v příštím zastupitelstvu se o tom dozvíte více.
A teď ještě jednou k  třídění odpadu. Svoz velkoobjemové-

ho a  nebezpečného odpadu jistě ocení každý občan, který 
se potřebuje zbavit objemnějších věcí a chemikálií. Jsme však 
překvapeni tím, čeho se mnohdy zbavujete pouhým hozením 
do kontejneru. Jsme v třídění nedůslední. Co se nehodí nám, 
může ocenit jiný člověk a skládky nebudou tak hrozivě narůs-
tat. 

Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, jestli by se třeba dětské 
oblečení, z něhož vaše dítě už vyrostlo, nehodilo jiné mamin-
ce. Zachovalé oblečení se dá odnést do charity, hračky dětem 
do školky nebo jimi potěšit děti v nemocnicích.

Velké kusy plastů nebo objemný polystyren, do něhož bývají 
zabaleny objemné elektrospotřebiče a které se nevejdou do 
sběrných nádob,  můžete umístit ke sběrné nádobě na plast. 
Je jen třeba zajistit, aby to vítr nerozfoukal. 

Jaký efekt to pro obec a tedy i pro občana bude mít? Každá 
vytříděná tuna plastu, papíru, skla či kovu znamená ušetření 
minimálně 2000 Kč za odvoz a likvidaci odpadu. Nemluvě o 
přínosu pro naši krásnou krajinu. 

Víme, že všechno nepůjde naráz. Je třeba se ale učit, zajímat 
se o tuto problematiku 

a důsledně začít s tříděním odpadu. Udělejte si z toho zába-
vu. 

Požádáme o spolupráci školu a skauty. Z ušetřených peněz 
by škola a zájmové skupiny mohly  získat finanční příspěvek a 
zároveň by pomohly starším občanům, třeba jednou za měsíc, 
zbavit se papíru a jiného odpadu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošní „Očistě obce“. Je 
nás rok od roku více a to je dobré znamení.

Přejeme Vám krásné jarní dny, voňavé ovzduší a čisté prostře-
dí.
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00.      Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. 
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná  nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva. 

Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.

 PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.   
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.

TUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku. 

KAMENICTVÍ

NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických 

tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátě-

ry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), 

montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 

i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě 

Vašeho bydliště zdarma
- již víc než 10 let odvádíme profesionální práci !!!

 OBJEDNÁVKY u : 
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín 
tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz
IČ: 64973182

 K u ž e l n a  -  b a r  

oznamuje změnu otevírací doby,
a to v úterý až v pátek

otevřeno již od 11 hodin.

OTEVÍRACÍ DOBA

úterý až čtvrtek 11.00 – 21.00 hodin
pátek 11.00 – 22.00 hodin
sobota 11.00 – 23.00 hodin
neděle 10.00 – 21.00 hodin

Ceník komerční inzerce

Velikost reklamy ČB tisk Barevný tisk

celá strana 750 Kč 2000 Kč

1/2 strany 370 Kč 1000 Kč

1/4 strany 220 Kč -

1/8 strany 150 Kč -

všechny ceny jsou s DPH.
Sleva 25% : - pro firmy se sídlem v Hodslavicích
                  - pro ostatní při opakované inzerci (3 a více).
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Životní jubilea našich občanů v květnu 2011:

50 let Jana Fojtíková
55 let Květa Čípová • Pavel Merenda
60 let Miroslav Frýdl • Miroslav Rýc • Zdeněk Rýdl
75 let Stanislav Kudělka
80 let Zdeňka Kudělková
85 let Věra Pavelková

60. výročí uzavření manželství František a Anna Adamovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V březnu se narodily Noemi Mičková a Michelle Plešková.

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

V únoru jsme se rozloučili s paní Libuší Slavíkovou, v dub-
nu s panem Miloslavem Býmou, panem Josefem Kudělkou, 
panem Jaroslavem Palackým a paní Marií Tedeskovou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

autorka: Linda Sváčková, 2.třída ZŠ

Ondřej Kudělka

FK Hodslavice

Dříve než jsme vstoupili do jarních bojů o lepší umístění 
v tabulce, sehráli jsme poslední přátelské utkání, a to v Hosta-
šovicích. I když jsme přijeli do Hostašovic ve velmi oslabené 
sestavě, tak jsme přesto dokázali porazit domácí celek. Porazili 
jsme ho na jeho půdě 1:2. K prvnímu jarnímu utkání sezóny 
2010/2011 jsme zajížděli na půdu Vlčovic - Mniší „B“ , které 
bylo v tabulce na čtvrtém místě. Bohužel se nám nepodařilo 
přivést ani bod a podlehli jsme domácím 2:0. V dalším zápase 
jsme přivítali opět tým ze špice tabulky. Na naše hřiště dora-
zil celek z Tiché, kterému by vítězství v tomto utkání pomohlo 

k bojům o první příčku. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a 
v prvním poločase se nám podařilo vstřelit úvodní gól zápasu, 
konkrétně ho vstřelil Petr Mikulák, který si dorazil chycenou 
penaltu. O poločasu se šlo do kabin za stavu 1:0. Ve druhém 
poločasu se krásně trefil Honza Mička a zvýšil na 2:0. Výsledek 
zápasu se nezměnil, i když na obou stranách byly šance na 
vstřelení branky.  A tak FK Hodslavice porazili v druhém utkání 
sezóny Tichou „B“ 2:0. Další informace o utkáních naleznete na 
stránkách klubu. www.fkhodslavice.xf.czn

Horní řada zleva.: Václav Minář, Jan Mička, Ondřej Kudělka, Pavel Macíček, Radim Hromádka, Ondřej Bláha, Jiří Mikulec, Martin Palacký, 
Pavel Kudělka, Josef Turek, Pavel Hromádka. Dolní řada zleva: Zdeněk Myška, Jakub Kramoliš, Martin Minář, Petr Mikulák, Petr Špalek, Michal 
Kurowski, Patrik Palacký ,ležící z leva.: Marek Urban, Libor Kudělka)


