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

Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, 
jako každým rokem Vám na jeho počátku přejeme 

pevné  zdraví, optimismus a spokojenost v osobním i pracov-
ním životě a samozřejmě lásku, 
radost i trochu štěstí a těšíme se, 
že pár radostných a zábavných 
chvilek prožijeme i společně na už 
tradičních obecních a spolkových 
akcích. 

Důvodem našeho optimismu je 
opět několik vydařených investič-
ních akcí v  loňském roce, získané 
dotace na ně a příslib dalších v le-
tošním a samozřejmě i příjemná 
setkání s Vámi při vydařených spo-
lečenských a sportovních akcích, 
které se vloni uskutečnily. 

Začněme tím nejdůležitějším – 
vodou. Realizovali jsme vystroje-
ní nově zbudovaného vydatného 
vrtu na Bařince a rozšíření vodo-
jemu o úpravnu - filtraci vody ze 
záložního vrtu HV4 (na katastru 
obce Straník) a nového vrtu HVH2 
(nový vrt na Bařince). Dotaci na 
tuto čtyřmilionovou investici jsme 
získali od Moravskoslezského 
kraje a pokryla  přes 70% všech 
nákladů. Souběžně s  touto akcí 
proběhla rozsáhlá rekonstruk-
ce vodovodního řadu za téměř 
700tis. korun a jsme moc rádi, že 
výměna  nefunkčních částí – sekčních uzávěrů a instalace no-
vých jen krátce přerušila dodávku pitné vody Vám odběrate-
lům. 

Moravskoslezský kraj k nám byl loni štědrý a poskytl dotace 
také na dvě další akce. Získali jsme 300 tis.Kč na rekonstruk-

ci bytu v  ZŠ na vybudování Palackého pamětní knihovny a 
dotaci na projektovou dokumentaci rekonstrukce Obecního 
domu, kde po úpravách přesuneme ordinace našich lékařů ze 
zdravotního střediska. Doufáme, že i na tuto rekonstrukci zís-

káme letos dotace z  Operačního 
programu životní prostředí, jako 
tomu bylo v předchozích letech u 
ZŠ a MŠ, OÚ a hasičárny, a zreali-
zujeme ji. 

Úpravy prostor pro novou 
knihovnu v  ZŠ za 1,6 mil.Kč by 
měly být dokončeny v  lednu a 
poté se do nich knihovna přestě-
huje. Snad se více dětí, možná i 
s  rodiči, cestou ze školy zastaví 
v nové knihovně a rozšíří naši čte-
nářskou obec.  Uvolněná místnost 
knihovny v  budově OÚ bude ná-
sledně využívána jako klubovna. 

Do finále spěje také rekonstrukce 
šaten na fotbalovém hřišti (1,7mil.
Kč) a věříme, že se naši velcí i malí 
fotbalisté budou těšit po zápasech 
do sprch a důstojného zázemí i na 
domácí půdě. Na jaře ještě pro-
běhnou úpravy terasy, hlediště a 
okolí šaten.

Chystáme se zvelebit i centrum 
obce – náš „Plac“. Po zhotovení ar-
chitektonických návrhů studenty 
architektury VŠB Ostrava a násled-
né diskuzi s nimi jsme Vás oslovili 

s anketou, jak by měl tento prostor v budoucnu vypadat. Do 
tvorby vlastních návrhů se nadšeně zapojili i dva žáci ZŠ a při 
druhém setkání vznikl základ požadavků pro budoucí podobu 
Placu a blízkého okolí. Děkujeme všem, kteří se do ankety a 
diskuzí zapojili a ještě zapojí a věříme, že po dalším setkání nad 
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USNESENÍ z 44. zasedání rady obce 
konaného dne 6.12.2016

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

požadavky oslovíme projektanty s jasnou vizí centra obce.
Snažíme se upravit i naše vzdálenější okolí a veřejné plochy. 

Loni se nám povedlo obnovit původní polní cestu z  Hůrek 
směrem ke Kacabajce,  vysazením dubové  a lipové aleje, v lo-
kalitě Končiny byly zbudovány dvě nové vodní plochy ke sta-
bilizaci vodního režimu v krajině. Byla zpracována projektová 
dokumentace a podána žádost o dotaci na úpravu Kacabaje 
a pokud budeme úspěšní, proběhne na podzim odbahnění 
odkalovací nádrže a částečná rekonstrukce břehů, přepadu a 
stavidla vodní nádrže.

Projekt optické sítě, kterou realizuje na své náklady firma 4M 
Rožnov, se už loni rozběhl a po zimě bude dále pokračovat za-
síťováním celé obce. 

I v loňském roce pokračoval proces tvorby nového územního 
plánu u našeho zpracovatele – MěÚ v Novém Jičíně zpracová-
ním vyjádření k námitkám, které byly k návrhu nového územ-
ního plánu podány. Následně proběhne veřejné projednávání 
s Vámi, občany. Budeme Vás o termínech předem informovat 
ve zpravodaji a na webu obce. 

Největší investice nás však teprve čeká. Pro projekt odkana-
lizování obce a výstavbu čističky odpadních vod žádáme nyní 
o stavební povolení a do 19. ledna bude podána žádost o do-
taci z OPŽP. Obec vykupuje pozemek pro čističku a následovat 
bude výběr projektanta realizační dokumentace stavby. 

Letošní investice do veřejných budov, vybavenosti i prostran-
ství projedná a navrhne investiční komise a rada obce jej před-
loží ke schválení zastupitelům na únorové schůzi, kde se také 
bude schvalovat rozpočet na tento rok.

 Srdečně Vás na jednání zastupitelstva obce dne  23. února 
v 18:00hod do hasičské zbrojnice zveme.

Budeme rádi, když nám sdělíte své přání, nápady, náměty na to, 
co cítíte jako nejpotřebnější, třeba mailem nebo prostřednictvím 
zastupitelů. Předem děkujeme za každý nápad, názor, aktivitu. 
A na závěr veliké poděkování všem, kteří ve svém volném čase 
pomáhají, organizují, či finančně podporují společenský život 
v obci. 

Přejeme Vám úspěšný rok 2017. 

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  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 12. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 15.12.2016

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

1/12/2016 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva 

obce.
2/12/2016 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanze-

lková - předsedkyně, Mgr. Petr Mokroš, Mgr. Alena Kulíšková 
– členové,

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu, Zdenka 
Pleška,

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/12/2016 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání zastupi-

telstva obce.
4/12/2016 Usnesení rady obce č. 41 - 44 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 41 - 44.
5/12/2016 Investiční akce obce – odkanalizování obce ZO

a) schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFDI na pořízení 3 ks 
měřičů rychlosti,

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP ve výzvě č. 42 
v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika po-
vodní na realizaci projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“,

c) schvaluje realizaci projektu „Odkanalizování obce Hodsla-
vice“ v případě obdržení dotace.

6/12/2016 Převody nemovitostí ZO
a) schvaluje nákup části pozemku parcelní č. 1741/1 v k.ú. 

Hodslavice o výměře 5400 m2 dle zákresu z projektové do-
kumentace ke stavebnímu řízení k akci Odkanalizování obce 
Hodslavice vypracované ing. Lubomírem Novákem, za cenu 
200,- Kč za m2 ve veřejném zájmu pro výstavbu čističky od-
padních vod, dočišťovací nádrže a přístupové komunikace 
od vlastníka Libora Tomana Hodslavice č.p. 248 a zmocňuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy dle vyhotoveného 
geometrického plánu, pořízeného na náklady kupujícího, a za 
podmínek stanovených výše,

b) schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 824/1 dle zá-
kresu,

c) bere na vědomí nabídku spolku Házíme lano z.s. na mož-
né odkoupení nemovitosti - pozemku a stavby na adrese Hod-
slavice č.p. 233 Obcí Hodslavice po prvním čtvrtletí 2017,

d) bere na vědomí nabídku Tělocvičné jednoty Sokol Hod-
slavice na darování budovy č.p. 230 obci Hodslavice dle pod-
mínek ČOS,

e) bere na vědomí informaci p. Richarda Turka k možnosti 
odkoupení části pozemku u č.p. 95, Hodslavice.

7/12/2016 Plnění rozpočtu 1 – 11/2016 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-11/2016.
8/12/2016 Rozpočtové opatření č. 4 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
snížení v příjmech o 77 000 Kč,
snížení ve výdajích o 77 000 Kč.
9/12/2016 Pověření rady obce schválením rozpočtového 

opatření č. 5 ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č. 

5 v neomezeném rozsahu.
10/12/2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017 ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 - příjmy dle 

skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpoč-
tu 2016, úhradu investičních a neinvestičních výdajů ze smluv 
uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční příspěvek 
příspěvkové organizaci Základní a mateřské škole Františka 
Palackého Hodslavice do schválení rozpočtu 2017 ve výši 250 
000 Kč měsíčně, úhradu nákupu pozemku dle bodu 6/12/2016 
a).

11/12/2016 Termíny zasedání ZO na rok 2017 ZO
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce na 

rok 2017.

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 zřízení práva stavby pro stavbu „Odkanalizování 

obce Hodslavice“ s p. Liborem Tomanem, Hodslavice 248 na 
pozemku par. č. 795 v k.ú. Hodslavice dle návrhu,
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b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2016 na stav-
bu „Palackého pamětní knihovna Hodslavice“ s firmou VYKI 
TOOLS GROUP s.r.o., Nový Jičín dle návrhu,

c) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 na stavbu 
„Stavební úpravy šaten TJ Hodslavice“ s firmou FABRIKO MO-
RAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína dle návrhu,

d) dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze dne 27.7.2016 o výkonu 
technického dozoru investora (TDI) ke stavbám „Palackého pa-
mětní knihovna“ a „Stavební úpravy šaten TJ Hodslavice“ s Ing. 
Karlem Trlicou, Janová, dle návrhu,

e) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Hodslavice za činnost v oblasti požární 
ochrany v roce 2016.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) program zasedání zastupitelstva obce a návrh termínů za-

sedání v roce 2017,
c) žádost o projednání darování budovy čp. 230 od Tělocvič-

né jednoty Sokol Hodslavice Obci Hodslavice a předkládá k 
projednání zastupitelstvu obce,

d) nabídku p. Richarda Turka na případné odkoupení části 
pozemku u čp. 95, pokud by Obec Hodslavice tuto nemovitost 
nabyla a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,

e) nabídku Házíme lano z. s. na odkoupení nemovitosti čp. 
233 (DIILEKO) a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,

f ) žádost manželů Josefa a Moniky Mičulkových a Josefa a 
Marie Turkových o změnu účelu používání obecní kanalizace 
a pověřuje Josefa Kudělku, stavebního technika provedením 
potřebných úkonů.

USNESENÍ z 45. zasedání rady obce 
konaného dne 15.12.2016

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  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) smlouvy o zřízení práva stavby ve prospěch Obce Hodsla-

vice pro realizaci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ s 
vlastníky pozemků dle soupisu v příloze 1, 

b) smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě ve prospěch Obce Hodslavice pro realizaci stav-
by „Odkanalizování obce Hodslavice“ s vlastníky pozemků dle 
soupisu v příloze 2,

c) smlouvu mezi Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce a.s., Dě-
čín, zastoupená firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava, o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-8011947 Hodslavice par. č. 80, Slo-
váček, NNV a NNK,

d) dodatek č. 4 smlouvy ze dne 12.3.2012 mezi Obcí Hodsla-
vice a F.K. Hodslavice o. s., o pronájmu a užívání areálu fotbalo-
vého hřiště a šaten dle předlohy.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce.

USNESENÍ z 46. zasedání rady obce 
konaného dne 30.12.2016

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  B c.  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) rozpočtové opatření č. 5/2016: 

navýšení v příjmech     +     786 000 Kč,  
snížení ve výdajích   - 12 923 000 Kč, 
financování    - 13 709 000 Kč, 
b) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku par. č. 802 v k.ú. 
Hodslavice v  rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“  
s Pavlem Borošem a Mgr. Miroslavou Borošovou dle návrhu,

c) finanční dar ve výši 1  500 Kč Českému svazu ochránců 
přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice živočichů a návštěv-
nické středisko Dům přírody Poodří Bartošovice na provoz zá-
chranné stanice pro rok 2017.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) žádosti o finanční příspěvky na činnost subjektů: Domov 

pro senizory OASA Petřvald 2-Petřvaldík, Pečovatelská služba 
OASA Nový Jičín,  Centrum pro zdravotně postižené MSK Os-
trava, detašované pracoviště Nový Jičín (2 žádosti) a zařazuje 
je do evidence žádostí, dle které bude výše příspěvku stano-
vena radou obce po schválení rozpočtu na rok 2017 zastupi-
telstvem obce.

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně nároč-
né, než platba v  hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte 
možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. 
Nemusíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na po-
pelnice Vám doručíme osobně nejpozději před 1.4.2017. 
(Lístky na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpoz-
ději před 1.4.2017. Občanům, od kterých platby budou 
připsány na účet obce po 1.4.2017, nebudou lístky na po-
pelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na 
podatelně OÚ.  Informace na podatelna@hodslavice.cz.

   Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2017.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od 15. února 2017.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí     8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Středa    8:00 – 11:00 13:00 – 17:00 
   Platba poplatku za odpad se v letošním roce nemění, 

činí 430,- Kč za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, kon-
stantní symbol 558, variabilní symbol uvádějte 1340000xxx (za 
xxx doplníte své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před 
číslem uvedete nulu). Pokud použijete starý variabilní symbol 
se správným číslem popisným, bude platba správně přiřazena.

   Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2017 můžete 
poslat polovinu poplatku, tj. 225 Kč za osobu a do 30.9.2017 
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob na-
jednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do 
31.3.2017 a 860 Kč do 30.9.2017).

Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby 
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby 
pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnic-
ké péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj. – viz 
OZV č. 1/2015 na WEB stránkách obce), nebo snížení poplatku 
(tj. studenti bydlící mimo místo trvalého pobytu o 100 Kč na 
osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi o 100 Kč 
na osobu, musíte nejpozději do konce března doručit na 
podatelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost o osvo-
bození od platby. 

Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo 
stáhnout na www.hodslavice.cz  v záložce Obecní úřad – plat-
by poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2017 nelze přihlí-
žet. 

Usnadněte si platby poplatků . . .
O Ú  H o d s l a v i ce
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Ohlédnutí  
za benefičními vystoupeními

M g r.  Lu b o m í r  Č e r v e n ka

Plesy v roce 2017

21.1. Společenský ples SRPŠ při ZŠ a MŠ  
Františka Palackého Hodslavice

28.1. Společenský ples Klubu důchodců

4.2. Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů

11.2. Společenský ples Salesiánského hnutí mládeže

25.2. Dětský maškarní ples MŠ

Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč za 
každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce 
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol 
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné) do 31.3.2017.

Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu, 
zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail ekonom@hodslavice.
cz.    

V adventní době se konalo celkem šest benefičních vystou-
pení ve prospěch hodslavického evangelického kostela. Každé 
z nich bylo zahájenou kratičkou epizodou z historie kostela, od 
jehož otevření uběhne v roce 2019 dvě stě let. I po tomto ob-
dobí zdejší evangelický stánek stále vydává svědectví o tom, 
že zde byli muži a ženy, kteří vzali vážně příklad Pána Ježíše 
Krista a podle jeho slov se pokoušeli žít. 

Nyní je odpovědnost za tento chrám svěřena naší generaci 
a tudíž kostel dnes vydává svědectví o nás, jak se o něj stará-
me, jaké místo zaujímá v našich životech, jak je pro nás důleži-
té, aby v něm zněla zvěst evangelia, tedy poselství o Boží lásce.  
A jak si jí vážíme.

Celkem v  kostele 
i v kazatelských stani-
cích v Mořkově a Stra-
níku vystoupilo téměř 
čtyřicet nejrůznějších 
účinkujících rozmani-
tých žánrů. Největší 
pozornosti se co do 
počtu návštěvníků tě-
šil varhanní koncert. 

Jsme přesvědčeni, 
že všichni návštěvní-
ci byli uměním hostů 
potěšeni a že v  ad-
ventní době byli ale-
spoň na malou chvíli 
odvedeni od svých 
starostí a koloběhu 
všedních dní. 

Po odečtení nákladů především na cestovné hostů činí celko-
vý výnos benefičních vystoupení 20.277 Kč. Děkujeme všem, 
kteří přispěli jakýmkoli darem!

A zároveň prosíme, abyste na opravu kostela, s  nímž je či 
bylo v minulosti nějakým způsobem spjato mnoho rodin zde i 
v okolí, pamatovali jak finančně, tak také prakticky (brigádnic-
ky) a rovněž modlitebně. Samému Bohu nechť vzejde z naše-
ho počínání sláva!

DO NOVÉHO ROKU 2017
Tak už je to tu. Opět se změnila poslední číslice našeho le-

topočtu. Máme různá očekávání, plány, představy, touhy od 
toho nového roku a rovněž tak i obavy, strachy, přiznejme si 
to: jsme plni nejistoty. Jaký ten rok bude? Co přinese? 

Je toho mnoho, co ve svém životě, v  životě nám milých a 
blízkých lidí nemůžeme ovlivnit. Avšak je toho mnohem víc, 
co můžeme. Šířit kolem sebe klid a naději. Povzbuzovat, moti-
vovat, hladit a objímat, pomáhat, vyjadřovat svůj zájem i lásku 
docela prakticky. Nemyslet pouze na sebe. Tak to ostatně vyjá-
dřil i František z Assisi ve své modlitbě: 
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: 
Kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
Kde je křivda, ať přináším odpuštění,
Kde je nesvár, ať přináším jednotu,
Kde je pochybnost, ať přináším víru,
Kde je blud, ať přináším pravdu,
Kde je zoufalství, tam ať přináším naději,
Kde je smutek, ať přináším radost,
Kde jsou temnoty, ať přináším světlo. 
Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, jako spíš utěšovat,
Být chápán, jako spíše chápat, být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest: kdo dává, ten přijímá, kdo odpouští, tomu bude 
odpuštěno, kdo umírá, ten povstává k životu věčnému. Amen.

Vážení spoluobčané, přeji všem Vám i sobě, abychom měli tu 
odvahu změnit priority svého života. Aby byl na prvním místě 
zase Pán Bůh sám, pak naši bližní a nakonec teprve naše oso-
ba. Přeji tedy každému z nás: 

Kéž Bůh naplní Tvé srdce radostí a sejme z Tebe starosti. Ať je 
ti nablízku na všech Tvých cestách. Kéž jeho láska naplní Tvůj 
život pokojem a štěstím. Amen.

Dne 30.12.2016 jsme si v kulturním domě na vánočním ve-
čeru, pořádaném salesiánským hnutím mládeže, připomněli 
vánoční atmosféru a zároveň jsme oslavili 10. výročí založení 
tohoto klubu v Hodslavicích. Celým večerem prováděl Vojtěch 
Hasalík a program byl velice pestrý a zajímavý. 

Vánoční atmosféra byla zahájena dětmi z kytarového krouž-
ku pod vedením Barbory Schindlerové a Lenky Burianové. Děti 
zde měly své první vystoupení a zahrály krásnou písničku Bílý 
vánoční slon. Poté následovala ještě jedna kytarová skladba a 
to Kampak to spěcháte pastýřové, která byla také malým při-
pomenutím krásného Vánočního času a narození Ježíše Kris-
ta. Nechyběla ani překrásná básnička, vzpomínající dobu, kdy 
chodí vesnicí čert, anděl a Mikuláš, kterou recitovala Markétka 

Vánoční večer
I n g.  Le n ka  B u r i a n o vá
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Večerková. Svou mikulášskou básničkou si získala srdce nejed-
noho diváka, moc se jí vystoupení povedlo. 

V programu nesměla chybět naše klasická česka koleda a to 
písnička Jak jsi krásné neviňátko. Tuto písničku a bílou hvěz-
du od Václava Ptáčka přišly zazpívat sestry Deniska a Nikolka 
Horákovy. Následovalo vystoupení Zuzanky Mičulkové a jejího 
bratra Pavla Mičulky s písní Vločka. A protože k Vánocům ne-
odmyslitelně patří pohádky, nechyběla ani mini série pohád-

Přejeme hodně slunných dnů v Novém roce 2017 a děkujeme všem sponzorům.
Klub Sluníčko

Člověk v  tísni, o.p.s. si Vás dovoluje po-
zvat na besedu o povodních a možnos-
tech protipovodňové ochrany. Záměrem 
tohoto setkání je představit zkušenosti a 
znalosti, které jsme nashromáždili při naší 
pomoci během povodní v České republi-
ce i cizině. Zároveň bychom chtěli slyšet i 
Váš názor, protože Vaše zkušenosti mohou 

být užitečné i pro další občany žijící v oblastech ohrožených 
povodní. 

Na této besedě Vám zároveň představíme prezentaci a pří-
ručku Žijeme v  záplavové oblasti, které jsou cennými zdroji 
informací potřebných pro prevenci, ochranu a zpracování 
následků v případě dalších povodní. Při organizaci této be-
sedy spolupracujeme s vedením Vaší obce.

Beseda proběhne v  hasičské zbrojnici ve čtvrtek 
26.1.2017 v 18:00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Pozvánka na besedu o povodních
J a n  J e l í n e k ,  Pr o j e k t o v ý  ko o r d i n á t o r,  Č l o v ě k  v   t í s n i ,  o. p. s .

kových písniček, které si připravili sourozenci Libor a Karolína 
Kudělkovi, Barča Schindlerová a Lenka Burianová. V jejich po-
dání zazněly písně Modlitba z nové pohádky Anděl páně 2, Há-
dej, kterou v pohádce O dvanácti měsíčkách nazpíval Ondřej 
Ruml a To k vánocům patří. 

Po těchto vystoupení následovalo malé občerstvení v podo-
bě vánočního cukroví, kávy, svařáku a samozřejmě nesměly 
chybět mandarinky. Mezitím se na pódiu připravil velmi vý-
znamný host a to kapela Nyklband z  Frenštátu pod Radhoš-
těm. V  jejich podání se sálem kulturního domu rozezněly 
známé i neznámé vánoční koledy a písně. Celý vánoční večer 
zakončila naše známá cimbálovka Trojačka. Večer byl velmi 
podařený, hostům se všechna vystoupení líbila a já bych chtě-
la poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho realizaci.
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M g r.  K a t e ř i n a  H u b e ň á ko vá

Zprávičky ze školy…

Mikulášský turnaj ve školním tenise - Mgr. V. Petrskovský
Dne 1. prosince 2016 se naší škole konal tradiční mikulášský 

turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili žáci od 1. - 9. tří-
dy. V kategorii 1. - 2. třídy získal bronzovou medaili René Vyhlí-
dal, stříbrnou obdržel Jiří Hutyra a vítězem se stal Matěj Fertáľ. 
V kategorii 3. - 5. třídy se na 3. místě umístil Dominik Mičulka, 2. 
místo obsadil Lukáš Pecha a zvítězil Jan Bartoň. V další skupině 
6. - 7. třída se na 3. místě umístil Viktor Vyhlídal, 2. místo obsa-
dil Jiří Dragon a na 1. místě se umístil Ondřej Hrdina. V nejstarší 
kategorii skončil Jiří Mizera na 3. místě, na 2. místě Petr Kná-
pek a vítězem se stal Lukáš Merenda. Všichni zúčastnění byli za 
svou hru odměněni sladkým potěšením a na ty nejlepší čekaly 
samozřejmě také medaile a diplomy. Všem výhercům srdečně 
blahopřejeme (foto zde)a ostatním děkujeme za účast. Těšíme 
se na Vás i příští rok.

Andrea Bartončíková a Jana Marková

Čertovská noc ve školní družině
- Mgr. H. Tisovská, Bc. P. Pavlíková

V pátek 2. prosince se pro děti školní družiny konalo čertov-
ské přespání. V 17 hodin jsme se sešli v hojném počtu ve škole. 
Děti čekal program s čertovskou tématikou. 

Nejprve jsme se sešli na školním hřišti za černé tmy, kde na 
nás čekaly žákyně 8. a 9. třídy na svých stanovištích, kde děti 
plnily zadané úkoly. Poté si děti vyrobily svého čerta, dětem 
se moc dařilo a odnesly si domů pěkné výrobky. Následovala 
večeře a pro odvážné začala stezka odvahy po škole. I když ně-
kteří měli slzy na krajíčku, nakonec všechny děti trasou zdárně 
prošly. Děti si žádaly diskotéku a i toto přání se jim vyplnilo. 
Komu už nezbývaly síly na tančení, mohl zhlédnout pohádku 
„Tajuplný život mazlíčků“. A poté hup do postýlky a dobrou 
noc. Sobotní ráno jsme si zpestřili rozcvičkou a posilnili se 
snídani. Po rozdělení dětí do dvou skupin se šlo sportovat do 
tělocvičny nebo zdobit perníčky s čertovským motivem. A než 
jsme se nadáli, už tady byli rodičové pro své ratolesti a my jsme 
se museli rozloučit. Velké poděkování patří děvčatům 8. a 9. 
třídy, které se s velkou chutí do všech činností zapojovaly a po-
máhaly. Velký dík patří: Magdě Churavé, Danči Pechové, Barči 
Horákové, Verči Pavlíkové, Lindě Sváčkové, Elišce Pítrové, Ane-
tce Kopřivové, Barči Bartoňové, Janči Markové, Natce Litavské, 
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Kristě Kyselé, Dianě Bartuškové a Andrejce Bartončíkové. 
To nám to rychle uteklo. Tak za rok se zase na Vás těšíme.
Christmas in Great Britain - Mgr. R. Pernická    
V předvánočním čase jsme měli opět možnost přivítat na 

naší škole rodilou mluvčí z Velké Británie. Pozvání do hodin 
angličtiny v 8. a 9. třídě přijala Barbara Stringfellow z Poulto-
nu, nedaleko Blackpoolu. Poutavě nám dvě hodiny vyprávěla 
o tradicích a svátcích v její rodné zemi. Žáci měli pro ni při-
praveny otázky a také krásné dárečky jako památku na letošní 
adventní čas. Barbara, která žije již 8 let v Hostašovicích nás 
nadchla krásnou a plynulou angličtinou a motivovala k dal-
šímu studiu cizích jazyků. Možná, že některým z nás se třeba 
poštěstí strávit jednou Vánoce i v daleké Anglii.

Barbaře moc děkujeme za příjemně strávený čas a přejeme 
hodně osobní pohody v novém roce...

Florbal cup - Mgr. V. Petrskovský
Ve středu 13. prosince se vybraní kluci z 8. a 9. třídy společ-

ně s panem učitelem Petrskovským zúčastnili Florbal cupu 
ve Štramberku. Spolu s námi dojelo na turnaj ještě pět týmů. 
Hrálo se ve dvou skupinách po třech týmech. Naši kluci se o 
postup poprali ve skupině A. V této skupině se nejdříve utka-
li s domácím Štramberkem. Ale Štramberk byl v tomto utkání 
lepší, a proto kluci prohráli 2:4. Druhé utkání sehráli naši flor-
balisté proti Příboru a bohužel taktéž prohráli, a to v poměru 
1:4. Toto utkání odsunulo kluky na třetí místo tabulky, a tudíž 
mohli nejlépe skončit na celkovém pátém místě. O tuto pozi-
ci bojovali s týmem Veřovic. V průběhu první části prohrávali 
už 0:2, ale hoši ukázali svou sílu a dokázali výsledek otočit na 
konečných 3:2 gólem pár vteřin před koncem zápasu. I když 
skončili až na pátém místě, jejich radost z vítězství jim toto 
umístění nevzalo.

Matyáš Mička, Petr Knápek, 8. třída

Pravdy a omyly o kouření 
14. prosince proběhla s žáky 5. třídy beseda vedená psycho-

logem z  Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín pa-
nem Pavlem Letým na téma: Pravdy a omyly o kouření.

Vánoční florbalový turnaj - Mgr. K. Hubeňáková
Ve středu 14. 12. 2016 uspořádal pan učitel Petrskovský Vá-

noční turnaj ve florbalu. Tohoto školního turnaje se zúčastnilo 
šest chlapeckých a dvě dívčí družstva. Týmy byly rozděleny do 
dvou skupin, ve kterých se utkaly o postup do finálové skupi-
ny. Do ní se nakonec probojovaly týmy Velcí páni, Šašci, Ti lepší 
a Dřeváci. Zápasy se odehrávaly v  plném nasazení a všichni 
toužili po vítězství. Padalo velké množství gólů, byly vidět pěk-
né kombinace. Ale vyhrát mohl jen jeden tým. A nakonec to 
dokázali Velcí páni (Matyáš Mička, Marián Číp, Šimon Kudělka 

Již tradičně jsme náš hodslavský sportovní a kulturní rok 
ukončili Silvestrovským během. Tentokrát se běželo nahoru. 
Sluníčko svítilo, legrace i lékařský dohled byl. Výkony nebyly 
špatné, ovšem rekordy tratě opět odolaly a čekají na nové zá-
vodníky a podněcují k pilnějšímu tréninku.

Jen krátce k výsledkům. V kategorii kočárky zvítězila Renča 
Býmová s Přemečkem, 2. byli MBT. 

U benjamínků zvítězil Alex Nevrkla, na odrážedle byl nej-
rychlejší Matyáš Ondřejík, mezi ogary byl 1. Dalibor Drda před 
Tadeášem Frýdlem a Patrikem Drdou, nejrychlejší holkou byla 
Katka Koláčná. Ve starších kategoriích zvítězila Zuzka Mičul-
ková před Katkou Pavlíkovou a Vašek Rýdel před dvojčetem 
Vojtou.

M g r.  A l e n a  Ku l í š ko vá

Silvestrovský běh 2016

a Petr Knápek). Druhé místo obsadili Dřeváci, třetí místo Šašci a 
neoblíbené čtvrté místo obsadili Ti lepší. Byly vyhlášeny i další 
kategorie: nejlepší střelec (Pavel Janyška, Gabriela Mičková), 
nejlepší brankáři (Martin David, Nikola Dorazilová), nejhezčí 
gól (Adam Faluši), nejlepší hráč (Jan Horák, Barbora Kyselá). 
Všichni výherci obdrželi sladké odměny, ale dostalo se i na ty, 
kteří v turnaji neuspěli. Zvláštní poděkování dostala všechna 
děvčata, protože se nebála silné konkurence a hochům v zá-
pasech nedala nic zadarmo. Těšíme se zase za rok a věříme, že 
dívčích týmů, případně smíšených bude jen přibývat.

Vánoční koncert Martina Šafaříka    
19. prosince byl pro všechny žáky naší školy ve Společenském 

domě v Hodslavicích připraven vánoční koncert účastníka 3. 
řady Československé superstar Martina Šafaříka. Zazpíval nám 
několik písní a možnost pěveckého i tanečního vystoupení do-
staly i naše děti.

Vysílání rádia Školík, 7. třída     
Tradiční vysílání rádia Školík si v měsíci prosinci pro své spo-

lužáky a učitele připravila 7. třída.
Vánoční den ve třídách      
Vánoční den ve třídách probíhá na škole každý rok. Letos 

jsme se rozhodli, že ho dětem obohatíme o různé hry a soutě-
že. Děti si mohly vybrat z několika her a soutěží, které následně 
v průběhu dvou vyučovacích hodin absolvovaly. Napříč školou 
probíhaly hry a soutěže ve Člověče, nezlob se, ve vědomost-
ní soutěži Riskuj, v kartách, v piškvorkách, v Aktivitách, ve hře 
Ubongo, v jazykové hře Scrabble, v královské hře Šachy nebo 
ve hře s názvem Dixit.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2017 strana 8

Lyžařská sezóna je již v plném proudu a proto mnozí z nás 
plánují vyjet o víkendu na hory. Pokud plánujete cestu za sně-
hem, ale i kamkoliv jinam v průběhu zimy, měli byste myslet i 
na svojí bezpečnost. Každý den vyjedou hasiči na pomoc řidi-
čům při dopravních nehodách průměrně 50 krát. 

Jak se tedy na cestu připravit a co by mělo každé auto obsa-
hovat?

k p t .  M g r.  N i co l e  Za o ra l o vá ,  t i s ko vá  m l u v č í  M V, 
g e n e rá l n í  ř e d i t e l s t v í  H Z S  Č R

Rady od hasičů
Jak bezpečně vyrazit  

za zimními radovánkami

O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

O obecní policii

Vážení spoluobčané, 
na posledním zasedání zastupitelstva dne 22.9.2016 padla 

otázka, zda by naše obec nemohla mít vlastní obecní policii. 
Vzhledem k tomu, že jsem těchto dotazů slyšel více, rád bych 
se v tomto příspěvku této tematice věnoval. Obecní policie, její 

V  dospěláckých kategoriích je třeba vyzdvihnout výkony 
nej… nejzkušenějších – Dany Sulovské a Tibora Mojžíše a nej-
rychlejší ženy Marie Holeňové a muže – Milana Vinklárka.

Nezbývá než poděkovat všem sponzorům a organizátorům, 
jejichž darů a pomoci si velmi cením a je mi jasné, že bez jejich 
pomoci bychom tuto recesní akci nemohli konat.

O běhu můžete číst i na:  http://novojicinsky.denik.cz/zpra-
vy_region/obrazem-v-hodslavskych-ulickach-bezeli-velci-i-
mali-20161231.html

pravomoci a povinnosti jsou vymezeny v zákoně č. 553/1991 
sb. O obecní policii. Nejdříve si musíme říct, jak vlastně tato 
policie vzniká. Orgánem, který je oprávněn založit obecní po-
lici je obecní zastupitelstvo, které tak může učinit na základě 
obecně závazné vyhlášky. Obecní polici řídí starosta, není-li 
zastupitelstvem pověřen jiný člen zastupitelstva. Rada obce 
může určit strážníka, který bude plnit úkoly spojené s řízením 
policie. Je třeba si říci, na co vlastně obecní policie jako taková 
dohlíží a co je její hlavní náplní. Zde si dovolím citovat z již výše 
zmiňovaného zákona. 

Obecní policie:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení 
obce,
d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zá-
konem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na po-
zemních komunikacích,
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřej-
ného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění sta-
novených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 
obnovení,
f ) podílí se na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných pro-
stranstvích5) v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projedná-
vání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Minister-
stvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obec-
ní policii.

Všechny tyto zmíněné povinnosti a oprávnění vykonává 
obecní policie pouze na katastrálním území dané obce či měs-
ta. Je zde možnost, že strážníci mohou zasahovat a vykonávat 
tyto povinnosti i v jiných obcích, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy, která se uzavírá s obcemi ve stejném kraji a s povo-
lením krajského úřadu. Vytvoření obecní policie, je velkým zá-
sahem do obecního rozpočtu. Při psaní tohoto článku jsem si 
vyhledal dokumenty obcí a měst s předpokládanými náklady, 
které jsou spojeny se založením obecní či městské policie. 

Podle průměru by náklady na vystrojení, vyzbrojení a vycvi-
čení jednoho strážníka činili cca 80.000 Kč.

Vybavení služebny obecní policie + služební automobil by 
obecní rozpočet vyšlo na cca  500.000 Kč.

Mzda na jednoho strážníka obecní policie cca 300.000 Kč.
Provozní náklady na rok cca 200.000 Kč 
Jak je vidět investice do městské, popř. obecní policie je velmi 

nákladná. Na otázku, zda by Hodslavice měli mít vlastní obec-
ní policii si již musíme odpovědět každý sám. Věřím, že tímto 
krátkým článkem jsem některým z vás odpověděl na otázky.
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M g r.  Pe t r  M o k r o š

Konec zamořování ovzduší v naší 
obci? 

Od ledna tohoto roku mohou úředníci kontrolovat, zda lidé 
doma netopí odpady. Po předchozím opatření a s  podezře-
ním, že lidé topí, čím nemají, mohou odebrat vzorek z  kotle 
v domácnosti. Z těchto vzorků lze také zjistit, zda lidé nespalují 
jiná paliva, než jaká jsou určena výrobcem kotlů.

Kontroly mohou provádět pověření úředníci z obcí s rozšíře-
nou působností, ale nejedná se o plošné monitorování. V pří-
padě prvního podezření úřad jen občana písemně upozorní a 
teprve, když dotyčný nezjedná nápravu, bude přistoupeno ke 

Řidiči motorových vozidel by si měli před del-
ší cestou zjistit, zda je jejich  plánovaná trasa sjízd-
ná, a poslechem  dopravního zpravodajství prů-
běžně monitorovat  vývoj situace na silnicích.
 Před jízdou je třeba  zkontrolovat vybavení i stav 
svého vozidla  a případně doplnit vše potřebné.   Dů-
ležitou roli v  bezpečné jízdě hrají i zdánlivé maličkos-
ti, jako jsou správně nahuštěné zimní pneumatiky. 
   Co by měla obsahovat výbava motoristy, který se vydává 
do hor nebo na delší cestu v zimním období:
• dostatek pohonných hmot v nádrži, nemrznoucí směs v ostři-
kovačích,
• rozmrazovací olej do zámků (u sebe - nikoliv v autě),
• škrabka na led, smetáček, zimní rukavice,
• sněhové řetězy, pytlík s pískem, kovová lopatka, příp. pás pro 
výjezd z hlubokého sněhu,
• tažné lano, rezervní kanystr s palivem, startovací kabely,
• baterka, teplá deka, náhradní oblečení, teplý nápoj v termo-
sce, příp. potraviny,
• funkční a nabitý mobilní telefon včetně auto nabíječky.

Zima je pro řidiče i automobil nejnáročnější období, proto by 
měl každý zodpovědný řidič změnit svoje chování za volantem 
a více než jindy řídit  opatrně, ohleduplně a předvídavě  k 
dění na silnici.

Pokud se již stane na silnicích mimořádná událost, tak ostatní 
řidiči jsou povinni umožnit plynulý průjezd vozidel záchran-
ných složek viz §41 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním pro-
vozu ve znění pozdějších předpisů.

(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem 
přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným  umož-
nit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné,  i za-
stavit vozidla  na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do sku-
piny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi 
doprovázenými se  řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat. 
   (8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motoro-
vá vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá 
vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích 
vozidel povinni  před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou 
jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m  pro průjezd 
vozidel s právem přednostní jízdy;  je-li v jednom směru jízdy tři 
a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel 
v levém a středním jízdním pruhu  nebo středních jízdních pru-
zích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru 
jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na 
krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel 
je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jíz-
dy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla 
vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci. 
   Dodržování tohoto pravidla je pro hasiče i zdravotníky jedou-
cí k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a 
jakékoliv zdržení může být osudné. 

kontrole. Kontrola může být ohlášená či neohlášená, podléhá jí 
kotel, jeho příslušenství i palivo. Úředník může odebrat i vzor-
ky popela k laboratornímu rozboru. Do dalších prostor domu 
úředník přístup mít nebude. Pokud by se prokázalo např. spa-
lování odpadků, pak pokuta může dosáhnout až 50 000 Kč.

Věříme, že v naší obci budou tyto kontroly využívány napro-
sto výjimečně.

Liják, který se přežene nad naším domem nebo chalupou, 
může být velice prospěšný. Samozřejmě za předpokladu, že 
zrovna nevyplaví sklep, nezničí úrodu nebo hýčkané záhony 
květin. Dešťová voda se totiž výborně hodí pro použití na za-
hradě, ale i v domácnosti. Díky ní ušetříte nemalé peníze za 
vodu z vodovodu a ještě prospějete přírodě. Pokud máte mož-
nost u svého domu jímat dešťovou vodu do sudů nebo pod-
zemních zásobníků, rozhodně to dělejte.

Úplně nejjednodušší je k okapu postavit sud, barel nebo sta-
rou vanu, okap opatřit výklopným sběračem vody nebo prostě 
okap zakončit u sudu. Řešení je to jednoduché, levné a u nás 
běžně používané. Takto zachycená voda se skvěle hodí na za-
lévání zahrady. Je dobré myslet na drobné živočichy, pro které 
by se sud mohl stát smrtelnou pastí. Dejte jim šanci k úniku 
například laťkou vloženou do sudu tak, aby dosáhla na horní 
okraj nádoby. Ještě lepší je vršek nádoby zakrýt například sítí 
proti hmyzu. Ta totiž zabrání nejen tomu, aby do sudu padala 
zvědavá zvířátka, ale také tomu, aby do nádoby nepadalo listí 
a voda se nekazila. 

Pod zemí se nezkazí
Mnohem širší využití nabídne dešťová voda, kterou zachytíte 

do podzemích nádrží. Dešťová voda je zde ve tmě a při nízké 
teplotě a proto se nekazí, nemnoží se v ní bakterie a řasy. Takto 
chycenou dešťovou vodu je možné použít nejen na zalévání 
zahrady, ale také jako zdroj vody pro splachování záchodu 
nebo pro praní prádla. K praní je dešťová voda ostatně velmi 
vhodná: je totiž měkká a prací prostředek se v ní dobře roz-
pouští a špína se z prádla lépe uvolňuje. Čerstvá a čistá dešťo-
vá voda dobře poslouží i při jakémkoli úklidu doma. Když s ní 
zalijete květiny v bytě, zvyklé na vodu z kohoutku, uvidíte, že 
budou za pár dní vypadat jako znovuzrozené.

Jenže pořídit si podzemní zásobník vody není jen tak. Je nut-
né vykopat jámu, do které se zásobník umístí, a instalovat spe-
ciální rozvod vody k pračce a záchodu. Je proto dobré, když 
rozhodnutí pořídit si zásobník na dešťovou vodu padne před 
tím, než začnete stavět, nebo když se rozhodnete provést na 
stávajícím domě nějaké stavební úpravy.

Při pořizování podzemního zásobníku je potřeba dobře zvo-
lit kapacitu nádrže. Velikost sběrné nádoby je dobré odvodit 
od úhrnu srážek v nejdeštivějším měsíci v dané lokalitě a pod-
le plochy pozemku či střechy, ze které vodu sbíráte. K výpočtu 
je dobré přidat předpokládanou spotřebu podle počtu osob 
v domácnosti.

Pro dešťovou vodu vlastní vodovod
Průměrná spotřeba vody v domácnosti na osobu je cca 100 

litrů za den. Z toho zhruba polovina spotřeby musí být výluč-
ně voda pitná, protože se používá na vaření, pití či koupání. 
Ale zbylá polovina spotřeby vody, která je potřeba na úklid, 
splachování, praní a zalévání květin, může být klidně voda 
dešťová. Poměr je třeba spočítat podle toho, na co všechno 
se dešťovou vodu chystáte používat. Průměrná spotřeba vaší 

M g r.  Pe t r  M o k r o š

Dešťovou vodou můžete  
zalévat zahradu, ale i prát prádlo 

a splachovat záchod
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HYUNDAI LXM motors s.r.o.

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

Adam Kolařík 
Probuzení 

 
Dovoluji si vás pozvat 

na autorskou výstavu obrazů 
konající se 20. 1. 2017 

na obecním úřadě v Hodslavicích 
od 15:00 – 19:00 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava bude přístupná na vyžádání  
do konce února, 

v době úředních hodin OÚ  
a během otvíracích hodin knihovny. 

domácnosti se také dobře spočítá z vodoměru, který po něja-
ký čas sledujete.

Kolik to stojí? Nové povrchové jímky na 1000 litrů lze poří-
dit do 2000 Kč. Podzemní jsou i několikanásobně dražší. Jejich 
cena je závislá na velikosti a materiálu. K  ceně je ještě třeba 
přidat výkop v zemi a instalaci potrubí. Volba mezi podzemní 
a povrchovou nádrží je závislá nejen na financích, ale také na 
reliéfu pozemku, na kterém chcete dešťovou vodu sbírat. Je-li 
například pozemek ve svahu, lze pro sběrné místo udělat malý 
zákop ve svahu, do kterého se může umístit i povrchová ná-
doba. Zákop může uzavřít dveřmi, čímž se uchrání voda před 
světlem a zároveň je nádrž kdykoliv přístupná.

Máte-li spočítán objem vody a vybrán sběrný kontejner, je 
třeba řešit rozvod vody do domácnosti. Je důležité přivést 
k pračce či záchodu jak vodu dešťovou, tak i vodu pitnou a 
umožnit přepínání mezi nimi. Bylo by mrzuté, kdyby vám 
v  měsících s  nižším úhrnem srážek například došla voda na 
splachování WC. To se může jednoduše stát, takže je dobré 
mít vždy i alternativu pitné kohoutkové vody. Na dvojí rozvod 
myslí i vyhláška. Rozvody pitné vody a vody dešťové se nesmí 
nikde setkat, aby se voda nemísila, a to ani ve společné výto-
kové armatuře. 

Dešťovou vodu lze do domácnosti vést stejně jako vodu pit-
nou. Postačí obyčejné vodovodní trubky, kohouty, tlakoměry 
a jednoduché mechanické filtry. Nákladnost takového zaříze-
ní je závislá na vzdálenosti, kterou dešťovou vodu potřebuje-
me vést. Je tedy dobré, když to prostor dovolí, umístit nádrž 
blízko od domu. K čerpání vody lze využít jednoduché vodní 
čerpadlo s pořizovací cenou cca 5000 Kč. Jeho výkon je třeba 
spočítat podle požadovaného tlaku vody v místě odběru s při-
hlédnutím na délku a kroucení vodovodního řádu.

Zdroj: Článek vznikl v rámci projektu Počítáme s vodou. 
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Vybraná částka celkem 825 972,00
podíl Charity Kopřivnice (65%) 536 881,80
vybráno složenkami 13 428,20
K vyúčtování celkem 550 310,00

Humanitárni dar Charitě Nový Jičín 19 066,00
dary přímá sociální výpomoc 61x 74 600,00

Humanitární dary celkem 93 666,00

Podpora péče opravy vozu 23 200,00
o seniory na DPS nákup PHM 10 772,00

školení, semináře 5 980,00
cestovné ke klientům 5 128,00
likvidace odpadů 4 126,00
částečná úhrada nového vozu 85 000,00
DPS Mořkov celkem 134 206,00

Podpora péče nákup PHM 119 322,00
o seniory opravy aut 49 259,00
v terénní službě zdravotnický materiál 55 087,00

cestovné ke klientům 73 320,00
úhrady za energie 11 270,00
školení kurzy 14 180,00
CHOS celkem 322 438,00

Vyúčtovaná částka celkem 550 310,00

*

*

*
 právnickým osobám.

*
diecézní charitě.

V Kopřivnici 19.12.2016 Mgr. Miloslav Leško
ředitel

Charita ještě jednou děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do sbírky zapojili !

Zpráva o využití Tříkrálové sbírky 2016
Charita Kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice

středisko text skutečnost

Po vyčerpání financí zasílá každá charita podrobný rozpis účetních dokladů ke kontrole 

pomoci 10%, sekretariát ČKCH 5% a na režie sbírky jde rovněž 5%. 

Na základě záměrů, schválených diecézní charitou, může místní charita použít tuto částku
 ve prospěch osob v hmotné nouzi, nebo na financování charitních projektů.

Sbírku nelze použít na mzdy, odměny a reprezentaci. Nelze z ní rovněž poskytovat dary

Z vybrané částky obdrží místní charita 65%, diecézní charita 15%, fond humanitární 
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Pavla Horáková • Milena Valová • Oto Palacký
Vlastimil Lipinský • Petr Mikuda • Alena Matějovičová
Ivana Koláčková • Hana Křenková • Anna Macíčková
Šárka Kunetková • Zdeněk Holomý • Pavla Janigová
Miloslav Rýdl • Pavel Kudělka • Josef Kunetek
Zdeněk Palacký • Anna Hromádková • Anna Kusková
Jiří Bartoň • Miluše Vaňková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci prosinci se narodili Jonáš Váhala,  
Sára Váhalová, Jáchym Bartoň.

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

Pavel Heralt, 4. třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci lednu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ...

Sokolská vycházka Sokolská vycházka

Silvestrovský běh Silvestrovský běh


