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Cyklostezku otevřel peloton  
v čele s Josefem Zimovčákem

V pátek 26. září zažila cyklostezka z Nového Jičína do Hosta-
šovic svoji premiéru. První pohodové cyklojízdy se zúčastnilo i 
přes nepřízeň počasí kolem pěti stovek lidí. Peloton vedl zná-
mý velocipedista Josef Zimovčák a za ním jeli zástupci obcí, 
které se na výstavbě podílely. V zádech pak měli směsici nad-
šenců všech věkových kategorií. Obce si pro účastníky nachys-
taly malé pohoštění a v závěru jízdy na Domorazu i hudební 
překvapení. Cyklostezka se začala stavět letos v dubnu. Podle 
projektové dokumentace měla stavba přijít na 42 milionů ko-
run včetně DPH, ve veřejné soutěži se částku podařilo snížit 
na 25 milionů korun. 85 procent způsobilých nákladů uhradí 
dotace Evropské unie.

Cyklostezka je dlouhá téměř 
10 kilometrů, široká 2,5 metru a 
pouze v Hodslavicích ji mohou 
na dvou rozšířených úsecích 
kromě cyklistů a in-line bruslařů 
využívat i chodci. V zimě ji bude 
možno využít jako běžeckou 
trasu. Její součástí je pět krytých 
odpočívek se stoly, lavičkami 
a stojany na kola. V každé obci 
je informační tabule s mapou, 
která upozorňuje na turistické 
atraktivity dané lokality.

„Je to nádherná cyklostezka. 
Vím, o čem mluvím, neboť jsem 
sjezdil kus světa. Cyklostezka 
není k závodění, ale ke klidné vyjížďce, na které má člověk na-
čerpat energii,“ pochvaloval si cyklojízdu velocipedista na vy-
sokém kole Josef Zimovčák.

Večer po prvojízdě proběhlo na novojičínském náměstí při 
koncertu skupiny The Beatles Revival vylosování  výherců 5 
kol, věnovaných obcemi. 

Přejeme všem uživatelům cyklostezky jen hezké zážitky a po-
hodovou jízdu.

V sobotu 27.9.2014 po poledni bylo oficiálně otevřeno kry-
té sportoviště v Hodslavicích, které mohou využívat jezdci na 
skateboardu, kolečkových bruslích a BMX kolech. Hala s  ná-
zvem „Sýpka area“ je pojmenována po budově, ve které je 
umístěna. V minulosti byla totiž využívána jako sýpka, je sou-
částí budov zemědělského družstva. 

Slavnostního otevření se zúčastnili jak přívrženci těchto 
sportů, tak i občané Hodslavic a přilehlých obcí. Iniciátorem 
a hlavním realizátorem super myšlenky – Radimem Barto-
níčkem alias Komárem a starostkou obce Hodslavice byla ve 
13.00 hodin slavnostně přestřižena páska a poté začaly závody 

o nejlepší „best trick“. Kategorie 
jezdců na skateboardech byla 
rozdělena podle věku do pat-
nácti a nad patnáct let. Jezdci 
na BMX kolech měli společnou 
kategorii. V  každé kategorii byl 
vyhlášen nejlepší jezdec, který 
převzal cenu. Po ukončení zá-
vodů následovala volná zábava 
za doprovodu hudby a hala byla 
k  dispozici všem, kteří si přišli 
zajezdit, pro všechny návštěv-
níky bylo nachystáno občerst-
vení. 

Na začátku všeho byl nápad 
jednoho nadšence. V mládí sám 
jezdil na skateboardu a chtěl, 

aby mladí lidé a děti měli možnost sportovního vyžití. Našel 
prostor k pronájmu a halu začal postupně se svými přáteli re-
konstruovat. Bylo nutné vystěhovat uložené zemědělské ná-
řadí, srovnat popraskanou podlahu a vyrobit překážky. Každá 
z překážek je originál. Některé byly vyrobeny na místě přímo 
na míru, jiné byly převezeny ze skateboardových ploch z okolí 
a upraveny. Zdi haly zdobí originální graffiti.

Halu je možné využívat za každého počasí. Přejeme těm, kte-
ří do realizace haly vložili mnoho potu a financí, ať je hojně 
využívána a návštěvníkům, ať se jim dobře jezdí.

M o n i ka  Č e r n o c h ová

Sýpka area byla slavnostně otevřena
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 90. zasedání rady obce konaného
dne 11.9.2014 na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva obce 

konaného dne 4.9.2014

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

1/24/2014  Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 24. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/24/2014  Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmeno-

vání zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:  ing. Marie Ježková 

– předseda, členové - Zdenek Plešek, ing. Kamil Ondřejík,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: MUDr. Olgu Váhalovou, Ale-

nu Hromádkovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/24/2014  Kontrola usnesení 23. zasedání zastupitelstva 

obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozího za-

sedání zastupitelstva obce.
4/24/2014  Usnesení rady obce 84 - 89 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 84 – 89.
5/24/2014  Plnění rozpočtu 1- 8/2014 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen  

2014.
6/24/2014  Přijetí dotace z Operačního programu Život-

ního prostředí na financování projektu „Energetické úspo-
ry OÚ Hodslavice“ ZO

a) schvaluje přijetí dotace z OPŽP na financování projektu 
„Energetické úspory OÚ Hodslavice“, 

b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace z OPŽP,

c) pověřuje radu obce schvalováním případných pozdějších 
změn smlouvy se Státním fondem Životního prostředí. 

7/24/2014  Spolufinancování víceprací na stavbě „Cyk-
lostezka Nový Jičín -Hostašovice“, zvýšení členského pří-
spěvku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2014 
ZO

a) schvaluje spolufinancování víceprací na stavbě „Cyklos-
tezka Nový Jičín Hostašovice“ dle předloženého rozpočtu, 

b) schvaluje navýšení členského příspěvku o 25 000,-Kč za 
rok 2014 dle předloženého návrhu, 

c) bere na vědomí informaci o postupu realizace a dokončo-
vání projektu Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.

8/24/2014  Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické 
farnosti Hodslavice ZO

a) schvaluje finanční příspěvek ve výši 45 000,- Kč Římskoka-
tolické farnosti Hodslavice.

9/24/2014  Rozpočtová změna č. 3 ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 3: 
navýšení v příjmech o 4 933 000,- Kč, 
navýšení ve výdajích o 11 113 000,- Kč, 
financování  6 180 000,- Kč.
10/24/2014  Pověření k zastupování obce na řádné valné 

hromadě ASOMPO a.s.,  schválení stanov
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f )  záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se 

sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 72 
826, deleguje jako zástupce obce  pro výkon všech práv akci-
onáře pana Martina Reptu, nar. 22.12.1967, bytem Hodslavice 
čp. 25. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, 
je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře 
na valné hromadě konané dne 8.10. 2014, a to k výkonu všech 
práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní 
valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řád-
nou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou 
moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho 
jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Mgr. 
Pavlu Adamcovou, nar. 25.9.1967, bytem Hodslavice čp. 269, 

b) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e)  zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., 
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 
72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, 
které tvoří přílohu tohoto usnesení.  

11/24/2014  Informace k tvorbě nového územního plánu 
ZO

a) bere na vědomí zprávu k tvorbě nového územního plánu.

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 č. 14187084 se Státním fondem životního pro-

středí České republiky o  poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
v rámci operačního programu životního prostředí na projekt 
„Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“,

b) příkazní smlouvu č. 0122014 s ALVIT – INNOVACE A VZDĚ-
LÁVÁNÍ s.r.o. Ostrava na zajištění projektového managementu 
v rámci projektu „Chodník podél silnice II/483“, 

c) příkazní smlouvu č. 2014019 s firmou INNOVA Int. s.r.o. Os-
trava na zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Bezpečnost dopravy v obci Hodslavice“,

d) jako vítěznou nabídku veřejné zakázky „Výměna oken – 
budova čp. 78 Hodslavice“ firmy KSK SYSTÉM s.r.o. Zubří  ve 
výši 119 938,- Kč s DPH,

e) smlouvu o nájmu nebytových prostor ve Společenském 
domě Hodslavice čp. 4 Salesiánskému hnutí mládeže Hodsla-
vice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,

f ) pořízení prezentace obce Hodslavice na informačním pa-
nelu v Novém Jičíně, umístěném na ulici 5. května firmou DA-
RUMA spol. s r.o. na období 2015 – 2017 dle nabídky.

II.  Rada obce   p o v ě ř u j e  
/
III.  Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost p. Karla Litavského st. o úpravu chodníku u nemovi-

tosti čp. 14 v Hodslavicích   a pověřuje místostarostu vyřízením 
žádosti.
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M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková

Hodslavice vzpomínaly zahájení  
Velké války

V  měsíci září 2014 pokračovali pracovníci technické správy 
obce a pracovníci provádějící výkon veřejně prospěšných pra-
cí na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a  Úřadem práce v 
provádění údržby zelených ploch, včetně ořezů keřů ve vlast-
nictví obce. Úklidové práce byly také prováděny v budovách 
ve vlastnictví obce (obecní dům, hasičská zbrojnice, obecní 
úřad)a zbaveny plevelných rostlin byly spáry v dlažbě v pro-
storu Placu.

Na začátku měsíce byly provedeny úklidové práce po pro-
běhlém I. ročníku Hodslavských vodohrátek v  prostoru pře-
hrady Kacabajka, včetně zahrabání  travnatých ploch v okolí 
přehrady.

Před zahájením výstavby chodníků od křižovatky k  bytov-
kám bylo provedeno skácení stromů v blízkosti kapličky a vý-
řez části živého plotu.  Taktéž byly vyřezány náletové dřeviny 
podél komunikace za základní školou. V prostoru nového dět-
ského hřiště za ZŠ byla provedena instalace laviček a výkop 
dopadových ploch u dětských prvků.

Před slavnostním otevřením cyklostezky byla provedena in-
stalace technického zázemí v prostoru bývalé vlakové zastáv-
ky na dolním konci.

Odbornou firmou byly na budově společenského domu pro-
vedeny výměny částí pozednicových trámů v místě zbourané-
ho nepoužívaného komínu, jenž byl v havarijním stavu a kde 
docházelo k zatékání vody. Následně bylo provedeno překrytí 
střešními taškami. 

V neděli 14. září jsme se sešli v evangelickém kostele ke vzpo-
mínkové akci ke stému výročí zahájení 1. světové války.

Nejdříve zahájil setkání biblickým slovem pan farář Lubo-

J o s e f  H r o m á d ka

Pozvání na brigádu

Místní organizace rybářského svazu v  Novém Jičíně zve 
všechny hodslavské rybáře (mající zde trvalý pobyt) na brigá-
du, která se koná v sobotu dne 18. října 2014. Sraz účastníků 
v 7.00 hodin na Kacabaji. 

Vezměte s  sebou vhodné oblečení a nářadí (rybářské boty, 
motorovou pilu, křovinořez apod.). Bude prováděn výřez dře-
vin a úklid přehrady. 

V případě nepříznivého počasí se brigáda odkládá na 25. říj-
na 2014. 

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková

Drakiáda

V sobotu 4. 10. 2014 se i za nepříznivého počasí sešlo několik 
dětí s rodiči i prarodiči, aby vyvětralo své draky. Na obloze se 
jich nad Hodslavicemi v různých intervalech objevilo 19.

Odborná porota vyhodnotila vždy nejlepší draky z kategorií 
– „nej letec, nejhezčí drak vyrobený doma a nej drak Vozem-
bouch“. Každý účastník si odnesl kromě zážitků i nové  avia-
tické zkušenosti a dobrou náladu. Vždyť po ukončení soutěže 
vzlétl do výše i nej drak Vozembouch -  Krteček a ve vzduchu 
se celkem dlouho vznášel.

Podzim začíná a můžeme jen doufat, že sobotní draci nebyli 
letos poslední, kteří se na Hodslavice z velkých výšek dívali a 
že jsme nalákali další děti i jejich rodiče k pobytu venku a pro-
větrání jejich draků.

Kvůli výstavbě nového chodníku dojde k posunutí autobu-
sových zastávek směr Mořkov z křižovatky k bytovkám a Ku-
želně. Toto posunutí bylo vynuceno platnými zákony, protože 
stávající umístění nevyhovuje platným předpisům z hlediska 
bezpečnosti.  Nové zastávky budou zprovozněny s aktualizací 
jízdních řádů. Obec požádala o změnu trasy - přidání zastávky 
u fojtství do spojů na Mořkov. Toto rozšíření je nyní v jednání. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Změna zastávek na Mořkov 
 – nový chodník

mír Červenka, po něm 
historické souvislosti 
připomenula paní dok-
torka Zora Kudělková 
a  následky Velké války 
nám připomenul pan 
Petr Mokroš.

Po písni a motlitbě se 
všichni účastníci přesu-
nuli k  památníku Obě-
tem válek před obec-
ním úřadem, kde Jan 
Tyml zahrál skladbu na 
trubku a Šimon Kudělka 
zarecitoval báseň.

Položili jsme k  památ-
níku kytici a poklonili 
se všem hrdinům, kteří 

položili životy za svobodu českého národa.
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Nedaří se vám najít práci, protože neovládáte počítač?
Děti se odstěhovaly do  ciziny a vy  se s  nimi neumíte  spojit, protože  si s 
moderními technologiemi netykáte?
Nebo tohle vše máte v malíčku a chcete se vrhnout na zpracování fotek?
Nebaví vás na vše přicházet metodou pokus-omyl?
Děti nebo partner nemají trpělivost vám vše v klidu vysvětlit?

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s PC tématikou, kde vám 
srozumitelnou   a   jednoduchou   formou  podáme   potřebné  informace  
z oblasti počítačové gramotnosti.

Kurzy na téma počítačová
gramotnost

ve Vaší obci Hodslavice
Termíny kurzů s lektorkou PaedDr. Jaroslavou Chodurovou:

13.10.2014 Základy práce s počítačem 8 – 12 hod

20.10.2014 Práce s texty Word  14 – 18hod

03.11.2014 Práce s tabulkami  Excel  8 – 12 hod

10.11.2014 Internet 14 – 18hod

24.11.2014 Elektronická komunikace 8 – 12 hod

      Kurzy budou probíhat v hasičské zbrojnici v Hodslavicích.        
                      OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO!!!

Přihlášení na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 
nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 

www.znamsvujsvet.cz

Kurzy i následné individuální konzultace jsou zcela ZDARMA

a navíc pro vás bude připraveno občerstvení.

Kurzy jsou financované z finančních prostředků Evropské unie,
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187
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Le n ka  B u r i a n ová

Orientační běh  
aneb Za poznáním Hodslavic

Jak jinak se rozloučit s  létem než sportem. T.J. SOKOL Hod-
slavice pořádal dne 23.9.2014 orientační běh „Za poznáním 
Hodslavic“. Běh byl určen pro všechny děti z Hodslavic i okolí. 
Děti od 3. třídy se mohly zúčastnit samostatně a mladší děti 
s doprovodem dospělé osoby, aby mohly plnit úkoly na sta-
novištích. 

V  úterý v  16.00 hodin jsme se všichni společně setkali na 
place u památníku Fr. Palackého, a i když foukal studený vítr a 
bylo mokro, děti se těšily na nová dobrodružství. Každý účast-
ník dostal startovací číslo a mohl vyrazit do terénu. Hned první 
úkol otestoval jejich bystrost a všímavost. Děti měly vyhledat 
v  prostranství u dřevěného kostelíka křestní jména rodičů 
Františka Palackého a spočítat, kolik kol se vejde do stojanů 
umístěných v  tomto prostoru. Po vyřešení této úlohy a krát-
kém běhu se před nimi objevil další úkol, a to čtení s porozu-
měním. Soutěžící měli na informační tabuli na začátku cesty 
k památné lípě nalézt dané slovo v  textu. Po krátké pauze u 
čtení museli účastníci vyběhnout kopeček k  Fojtovu lésku a 
zjistit, ke kterému výročí byla vysazena lípa, kterou zde zasadil 

Klub českých turistů, odbor Hodslavice. Poté se stejnou trasou 
vraceli na Záhumení, kde na ně čekal opět nelehký úkol na 
zjištění jejich přesnosti, a to hod kroužky. Po splnění úkolu je 
čekala cesta za poznáním přírody aneb poznávání listů stro-
mů. Další disciplína vyzkoušela jejich koncentraci. Malí spor-
tovci absolvovali chůzi na kladině a slalom s pingpongovým 
míčkem na lžíci, který nesměl spadnout na zem. V posledním 

úkolu na cestě k cíli, museli závodníci vyhledat letopočty tý-
kající se staré evangelické školy a evangelického kostela. Děti 
všechny úkoly poctivě zapisovaly do kartiček, k nim dostávaly 
razítka a za každý nesplněný úkol jim byly připisovány trestné 
body, které pak měly dopad na jejich konečný čas. 

Orientačního závodu se zúčastnilo celkem 11 závodníků, kte-
ří byli rozděleni do skupin. Ve skupině rodičů s dětmi, byli 4 zá-
vodníci, do skupiny mladších žáků se přihlásili 2 závodníci a do 
skupiny starších žáků 5 závodníků. A jak to všechno dopadlo? 

Kategorie rodičů s dětmi

Celkové umístění Jméno Celkový čas

1. místo Honzík Šebek 21min 06sec

2. místo Matěj Fertáľ 22min 55sec

3. místo Anička Šebková 28min 04sec

4. místo Maruška Sulovská 31min 21sec

Kategorie mladších žáků

Celkové umístění Jméno Celkový čas

1. místo Gabča Mičková 21min 28sec

2. místo Marek Býma 26min 48sec

Kategorie starších žáků

Celkové umístění Jméno Celkový čas

1. místo Jana Marková 15min 46sec

2. místo Míša Kudělková 18min 58sec

3. místo Aneta Kopřivová 27min 37sec

4. místo Dia Bartušková 22min 09sec
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Vítězi však byli všichni zúčastnění, protože se nikdo nezranil 
a všichni doběhli ve zdraví do cíle, což náležitě oslavili teplým 
čajem a drobnou sladkostí. Děkuji všem, kteří se na tomto zá-
vodě organizačně podíleli a také všem závodníkům za jejich 
účast a sportovní nadšení. Věřím, že na dalším orientačním 
běhu přivítáme nové závodníky.

učitelé ZŠ Hodslavice

Zprávičky ze školy…

Dětský čin roku – Mgr. Viktor Petrskovský
Na začátku měsíce září se naši žáci zúčastnili školního kola 

soutěže Dětský čin roku. Děti psaly o svých dobrých skutcích, 
kterými pomohly kamarádům, rodičům, starším osobám a 
také přírodě. Z velkého množství prací bylo 9 příběhů vybráno 
a posláno do dalšího kola. Tam už bude záležet na porotcích, 
kteří ty nejlepší příspěvky umístí na webové stránky. O vítězích 
v jednotlivých kategoriích pak rozhodne veřejné hlasování na 
stránkách www.detskycinroku.cz, které proběhne od 1. října 
2014. Držme našim žákům pěsti!

Volby do školské rady – Mgr. Gabriela Mičková
V úterý 16. 9. 2014 proběhly v rámci plenární schůze rodičů 

volby do školské rady zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ Hod-
slavice. Ze čtyř navržených kandidátů se novými členy stávají 
Jan Bartoň s 64 hlasy a Žaneta Kudělková s 55 platnými hlasy. 
Všem, kteří hlasovali, děkujeme a gratulujeme nově zvoleným 
členům školské rady.

Soutěž ve sběru papíru – Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 23. 9. proběhla soutěž ve sběru starého papíru. Děti se 

v půl desáté chopily svých vozíků, koleček a vyrazily do ulic. A 
jak to vše dopadlo? Na 3. místě se umístila 6. třída (32,5kg/žák), 
na 2. místě 3. třída (39,92 kg/žák) a 1. místo obsadila 7. třída 
(48,1 kg/žák). Na vítěze pak čekal nádherný dort. Ale i ostatní 
děti byly za svou snahu odměněny. Vždyť celkem nasbíraly ne-
uvěřitelných 4100 kg papíru!

Poděkování – Mgr. Martina Holubová
Vedení školy tímto děkuje rodičům Danielu Čípovi za pomoc 

při úpravě školní zahrady a úhradu nákladů spojených s po-
užitím zahradní techniky a Janu Bartoňovi za opravu školní 
zvukové aparatury.

Žákovský parlament 2014-2015 – Mgr. Hana Horáková
I v letošním školním roce bude na naší škole pracovat žákov-

ský parlament, a to v tomto složení:
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Nastává podzim a s  ním 
přichází i nová topná se-
zóna. Každý majitel komí-
na by měl dbát na to, aby 
nerozšířil smutnou statis-
tiku požárů zapříčiněných 
špatnou údržbou spotře-
bičů paliv a komínových 
těles, a to  zabezpečením 
pravidelných revizí, kon-
trol a čištění spalinových 
cest.

Kdy a v jakých lhůtách 
se tedy revize, kontroly a 

čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může prová-
dět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv.

nprap. Dagmar Benešová, HZS

Topení a komíny

3. třída - Klára Hubová, Eliška Kubíčková
4. třída - ZuzanaTurková, Zuzana Mičulková
5. třída - Barbora Kyselá, Gabriela Mičková
6. třída - Daniela Pechová, Petr Knápek
7. třída - Aneta Indráková, Vendula Horáková
8. třída - Tereza Marešová, Michaela Štamberská
9. třída - Zuzana Bílková, Libor Kudělka

Své zástupce do parlamentu si volí žáci své třídy. Žákovský 
parlament je snahou naší školy zapojit žáky aktivně do jejího 
dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve 
škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky 
i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity.

Bližší informace o žákovském parlamentu a aktuálních schůz-
kách najdete na www.zshodslavice.cz.

Pomůžeme našim žákům nejen k novému stolu na stolní 
tenis, ale také tříděním elektroodpadu k ochraně životní-
ho prostředí? - Mgr. Hana Horáková

Naše škola je již několik let zapojena do školního recyklač-
ního programu Recyklohraní, který vznikl v září roku 2008 se 
záměrem podpořit environmentální výchovu na základních 
a středních školách v České republice. Cílem projektu je pro-
hloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem 
baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou 
tematických her, praktických činností, kvízů a menších pro-
jektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a 
vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr 
získávají školy body, které si pak mohou v speciálním interne-
tovém katalogu vyměnit za různé odměny.

Žáci naší školy by chtěli nový stůl na stolní tenis, jehož hod-
nota je 6 475 bodů. Zatím se nám podařilo nasbírat 2 691 
bodů. K získání nového stolu na stolní tenis nám chybí 3784 
bodů. Pomůžete nám?

Ping pongový stůl

Ping pongový stůl skládací 
s hrací deskou z 19mm dřevotřísky 
a 4 kolečky umožňujícími snadnou 
manipulaci 
 
držák na pálky a míčky (pálky a 
míčky 
nejsou součástí příslušenství) 
 
rozměry 274 x 152,5 x 76 cm
hmotnost 52 kg

Veškeré nepotřebné drobné spotřebiče (varné konvice, mi-
krovlnky, tiskárny, fény, sendvičovače apod.)můžete donést 
kdykoliv do školy, v případě dovozu větších elektrospotřebičů 
kontaktujte Mgr. Hanu Horákovou na telefonním čísle 603 203 
239.

Nesbíráme – televizory, obrazovky PC, notebooky  
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Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na 
trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenské-
ho oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komíno-
vých systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného 

umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a před-
mětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární 
bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn 
volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čis-
tícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bez-
pečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorov-
nými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem 
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu 
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty 
kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv 
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se 

zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících 
částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průcho-
du nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové 
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živ-
nostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové 
cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva 
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět 
svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou 
uvedeny v tabulce viz níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové ces-

ty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Výkon při-
pojeného 
spotřebiče 
paliv Činnost

Druh paliva připojeného 
spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné Plynné
Celoroč-
ní provoz

Sezonní 
provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové 
cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spalinové 
cesty 1x 1x 1x

Výběr pevných (tu-
hých) znečisťujících 
částí a kondenzátu 1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění 
spalinové cesty 2x 1x 1x

Výběr pevných (tu-
hých) znečišťujících 
částí a kondenzátu 2x 1x 1x

Čištění spotřebiče 
paliv 2x

nejméně podle 
návodu výrobce

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s roz-
vahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, 
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do 
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním 
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. 
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. 
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu 
a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Haseb-
ní práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k 
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při 
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod 
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze tako-
vé palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání 
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se 
tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdále-
nosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné 
rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového 
tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto 
případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých 
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komí-
nového tělesa.
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8.11.2014 se bude konat 
v Hospůdce na dolním již druhý

Ha l l oween

Začátek v 16.00 hod. 
Veškeré hry pro děti připraveny a od 

20.00  hod. zábava pro dospělé. 
Hrát bude náš známý DJ David Martin 

(BRZDA). Najdete nás na facebooku.
Tereza Kubešová
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Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, 
přijedu k Vám, 
zaměřím objekt, 
navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu 
a když se Vám to bude 
líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.
www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony  
a další ceny.

www.colemanie.cz

Váš poradce: Radek Šťastný,  
mobil: 725 675 657
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, 
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630 
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725

Výrobky těchto 
partnerů u nás  

nakoupíte výhodněji
Nejkvalitnější česká betonová 

taška za exkluzivní cenu!
Pouze v Colemanu

za cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

ZIMA SE BLÍŽÍ
Připravte na ni svou 
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH  
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM

V nabídce protisněhové zábrany  
pro všechny typy krytin

STŘECHA LAST MINUTE
Potřebujete zakrýt před 

zimou dřevo?

Zakrývací plachty,  
trapézové plechy,  

bitumenová krytina  
Onduline za výhodné ceny 

 VÝVOZ FEKÁLŮ ZE SEPTIKŮ, 
JÍMEK, ŽUMP A ČOV

 LIKVIDACE LAPOLŮ 
A ODPADNÍCH VOD

 AUTODOPRAVA A ČERPÁNÍ 
TEKUTÝCH ODPADŮ A FEKÁLŮ

tel.: 774 582 800 - NON-STOP!!
e-mail: info@fekal.eu www.fekal.eu

V
48
79
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Životní jubilea našich spoluobčanů v říjnu 2014:
50 let Radomíra Plešková

55 let  Ludmila Klosová

60 let Václav Šimek • Marcela Macháčová

65 let  Marie Erleová

70 let Jaroslava Turková

75 let Miluše Turková

85 let Josef Rýdl

93 let Vlasta Bartoňová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zuzka Turková, 4. třída ZŠ

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA

Ostrava, Výstavní 123
ostrava@pramos.cz

775 591 311, 777 811 471, 775 591 351

Opava, Nákladní  15
opava@pramos.cz

775 591 375

www.pramos.cz
®

7

Pro
dloužená záruka 7 let

OKNA
ZA
POLOVINU

Naše trumfy: Zastavte se, zavolejte!
Vlastní český 7-komorový
profil
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
Na výrobu profilů
nepoužíváme recyklát
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
Výroba od roku 1995

Volejte ZDARMA 800 100 111

V neděli 26. října 2014 v 10.00 hodin se na Obecním 
úřadu v  Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání 
narozených občánků do svazku naší obce.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................


