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ÚVODNÍ SLOVO
Zpráva o činnosti 7. přední hlídky Royal Rangers v Hodslavicích
vedoucí Royal Rangers

J

e krásný den, vánek s příslibem zimy se opírá do nádherně
zbarvených listí stromů a keřů, slunce vše zahaluje svou
měkkou září. Takový dokonalý podzimní den, které poslední
dobou zažíváme často. Na vrcholu kopce zadáváme dětem
úkol - postavte přístřešek, který bude stabilní a ochrání vás
proti větru. Děti se rozprchnou, hledají vhodné umístění
přístřešku, snaží se určit směr větru a sbírají napadané dřevo
… I takhle vypadá jedna z našich schůzek. V následujících
větách bychom se s vámi podělili o to, co Royal Rangers je a
co je jeho náplní.

Royal Rangers je organizace zaměřená na práci s dětmi, postavená na křesťanských principech. V Hodslavicích byl Royal
založen v roce 1999. V České republice vznikl RR v roce 1993.
Dnes je na území několik tzv. předních hlídek (k roku 2012 54),
tedy míst, kde RR funguje. My jsme dostali číslo 7, přesný název
je tedy 7. přední hlídka Royal Rangers Hodslavice. Nejbližší
Přední hlídka je 3 PH Valašské Meziříčí.
Každý pátek se tým vedoucích snaží pro děti připravit
kvalitní program. Zaměřujeme se na několik oblastí vývoje

člověka: fyzický (pohyb, sporty, vycházky, … ), duševní (růst
osobností, poznávaní sebe sama, překonání svých limitů, …),
sociální (tolerovat ostatní, spolupráce, slušnost, …) a duchovní. Snažíme se dětem zprostředkovat základní křesťanské
principy a seznámit je s Biblí, což vnímáme jako velmi důležité
v době, kdy je tato duchovní stránka u člověka opomíjená a
středem zájmu je jen tělesno a materiální hodnoty.
Pokud nám to počasí jen trochu dovolí, chodíme ven, hrajeme hry, bojovky a pořádáme vycházky. To vnímáme jako
velmi důležité, zvlášť dnes, v době počítačů, virtuálních světů
a při vytrvalé snaze si vše usnadňovat.

Mimo schůzky připravujeme také jednodenní akce a organizujeme víkendové pobyty na chatách. Např. noční přechody
Javorník-Hodslavice, Zóna 428, 10 egyptských ran, Doba ledová: obleva, Dobytí severního pólu, … V zimě pořádáme
snowchatu. Největší akcí každého roku je ovšem letní tábor.
Starší děti odjíždějí na 10 dní stanovat pod tee-pee na naše

tábořiště, kde není žádný signál, žádná elektrika, jen krásná
příroda všude okolo. Děti si samy vaří na ohni, sami si musí nachystat dřevo na topení do tee-pee, aby jim nebyla v noci zima.
Musí se naučit, jak spolupracovat, aby dostáhli co nejlepších
výsledků. A taky se učí, že příroda nám toho hodně dává, ale
my ji musíme na oplátku chránit. Téma posledního tábora
bylo Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy. Mladší děti
pak mají tábor v chatě, kde každý ze sedmi dnů zažívají nějaká
dobrodružství a také se učí poznávat přírodu kolem sebe,
tábořit a učí se základům zdravovědy a mnohému dalšímu.
Letošní rok bylo téma Vzhůru na palubu.

Speciální akce tvoří EXP (extrémní puťák), které jsou určeny
pro starší kluky, a jedná se o různé adrenalinové aktivity
v přírodě se zaměřením na přežití. V současné době se např.
připravuje puťák 24 hod, z těch starších např. bivakování
v zimě, cesta na Javorník na starých kolech apod.
V rámci RR rozlišujeme dvě věkové skupiny. Jednak to jsou
děti od cca 6 do 10 let – tzv. Greenhorni a starší děti od 10 let –
tzv. Trapeři. V letošním roce se Greenhorni chystají na archeologickou výpravu do deštného pralesa, kde budou odhalovat
jedno tajemství za druhým. Pro Trapery je připraven program
s názvem Tajemství přežití. Cílem je poznat přírodu a umět ji
správně využít v případě nouze. Každá schůzka je zaměřena na
jedno téma – od stavění přístřešků po práci s ohněm, orientaci
v terénu, správné sbalení batohů, práce s nářadím, vázání uzlů,
řešení krizových situací, základy zdravovědy a mnoho dalšího.
V obou typech schůzek nebudou chybět hry, bojovky, scénky,
kvízy, rébusy, výšlapy, pečení cukroví, pletení tatarů, deskové
hry, zábava, smích, nové vědomosti a spousta dalších věcí.
Je velmi těžké shrnout naši činnost do několika vět. Všechny
informace o tom, co právě pořádáme i o tom, co už je za námi,
jsou na našich stránkách www.7ph.royalrangers.cz, které se
snažíme průběžně aktualizovat. Najdete zde i fotogalerii.
Schůzky:
Greenhorni: pátek 14.30-16.00, stará škola
Trapeři:
pátek 16.00-18.30 (podzim, zima),
		
16.00-19.00 (jaro-léto), stará škola
Na schůzky i akce jste všichni srdečně zváni!
.......................................... I N Z E R C E ..................................................

Nabízím doučování německého
a anglického jazyka pro děti a studenty
základních a středních škol.
Kontakt: Nikola Turková, Hodslavice 26, tel.: 605 300
555, e-mail: tomatoe@seznam.cz
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USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 18.10.2012
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/13/2012 Schválení programu - ZO
a) schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva
obce.
2/13/2012
Volba návrhové komise, zapisovatele
a ověřovatelů - ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing. Marie Ježková
– předsedkyně, ing. Kamil Ondřejík, ing. Milan Váhala – členové,
b) schvaluje zapisovatele zápisu Elišku Janskou,
c) schvaluje ověřovatele zápisu: MVDr. Jiří Křižan, Petr Hub.
3/13/2012 Složení slibu nového zastupitele - ZO
a) bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva
obce Hodslavice Mgr. Lubomíra Červenky,
b) schvaluje vyplácení měsíční odměny zastupiteli Mgr. Lubomíru Červenkovi od 1.11.2012.
4/13/2012 Kontrola usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce - ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce.
5/13/2012 Usnesení rady obce - ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 41 - 43.
6/13/2012 Plnění rozpočtu za období 1 – 9/2012 - ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až září
2012.
7/13/2012 Vodovod – zpráva za období 1 - 9/2012 - ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozu, současném stavu a
ekonomické stránce provozování Skupinového vodovodu
Straník-Hodslavice za období 1 - 9 /2012.
8/13/2012 Rozpočtová změna č. 4 - ZO
a) schvaluje rozpočtovou změnu č. 4: navýšení v příjmech i
ve výdajích o 281 000 Kč.
9/13/2012 Převody nemovitostí - ZO
a) schvaluje kupní smlouvu na odkup nově vzniklé nemovitosti parc. č. 1239/2 zahrada v k. ú. Hodslavice, o výměře 13
m2, za dohodnutou kupní cenu 90 Kč za m2, tj. 1170 Kč od
paní Dany Myškové pro Obec Hodslavice. Obec Hodslavice se
zavazuje, že provede odstranění stávajícího oplocení a vybudování nového oplocení v hranici pozemků parc. čís. 1239/1 a
1239/2 na náklady obce. Náklady spojené s prodejem nemovitosti a provedení vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající.
b) schvaluje zveřejnit záměr o prodeji části pozemku parc.
čís. 495 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Hodslavice,
jak je vyznačeno v přiloženém situačním zákresu,
c) schvaluje zamítnutí žádosti p. ing. Miroslava Býmy na odkup pozemku parc. č. 1673/2, v k. ú. Hodslavice v jeho vlastnictví Obcí Hodslavice.
10/13/2012 Územní plán (ÚP) - požadavky, komplexní
pozemkové úpravy - ZO
a) schvaluje odložení zpracování návrhu zadání ÚP Hodslavice pořizovatelem až po vydání prováděcí vyhlášky k novele
stavebního zákona, provést potřebnou úpravu a začátkem
nového roku zahájit projednávání návrhu zadání v souladu s
novelou stavebního zákona.
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b) zamítá opětovné projednání požadavků ing. Miroslava
Býmy a p. Evy Fencikové na změnu ÚP,
c) schvaluje podání žádosti na bezodkladné zpracování komplexních pozemkových úprav na katastru obce Hodslavice na
Pozemkový úřad Nový Jičín z důvodu realizace krajinářských
opatření, jako řešení prevence povodní a ochrany životů a
majetků osob.
11/13/2012 Operační program životního prostředí OPŽP (dotace zateplení ZŠ a MŠ) - ZO
a) bere na vědomí zprávu o neakceptaci žádosti o dotaci na
projekt „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci 35. výzvy
OPŽP (zateplení školy, výměna oken),
b) bere na vědomí zprávu o akceptaci žádosti o dotaci na
projekt „Energetické úspory MŠ Hodslavice“ v rámci 35. výzvy
OPŽP (zateplení MŠ, výměna oken),
c) schvaluje nepřijetí dotace na projekt „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ v rámci 28. výzvy OPŽP (zateplení školy,
výměna oken, plynové tepelné čerpadlo) z důvodu provozních
a realizačních rizik projektu a malé finanční výhodnosti.

USNESENÍ
z 43. zasedání rady obce konaného
dne 9.10.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) připojení rodinného domu čp. 83 v Hodslavicích k veřejnému vodovodu v majetku obce,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. Praha 4,
c) podání žádosti na čtyři místa na veřejně prospěšné práce
pro vykonavatele veřejné služby na dobu jednoho roku,
d) program 13. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 18.10.2012.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) místostarostu obce p. Martina Reptu monitorováním eroze
zemědělské půdy a podáváním hlášení na pracoviště Pozemkového úřadu v Novém Jičíně.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů předchozích rad,
b) výpověď pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s.
k 17.11.2012 a porovnání nabídek pojišťoven a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou jednáním s pojišťovnami,
c) žádost p. Pavlíny Larišové o výměnu 2 ks ventilů ústředního topení v pronajatých nebytových prostorách v Hodslavicích čp. 161 a schvaluje provedení výměny,
d) námitku p. Ing. Miroslava Býmy z Brna k rozhodnutí zastupitelstva obce o nezařazení par. č. 1673/2 v k. ú. Hodslavice do
zadání územního plánu a postupuje ji zastupitelstvu obce k
projednání,
e) žádost p. Evy Fencikové z Nového Jičína o rozšíření zastavitelného území zahrnutého do návrhu zadání územního plánu
na parc. č. 1745 v k. ú. Hodslavice a postupuje ji zastupitelstvu
obce k projednání,
f ) oznámení kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně u jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Hodslavice – 23.10.2012. a pověřuje místostarostu Martina Reptu účastí na zahájení kontroly.
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USNESENÍ
z 44. zasedání rady obce konaného
dne 30.10.2012 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

I. Rada obce s c h v a l u j e
a) smlouvu o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Nový Jičín, na zimní údržbu
chodníků na mostu na silnici č. I/57,
b) odstoupení od výpovědi pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. podanou dne 5.10.2012,
c) realizaci úsporných opatření na osvětlení památek v obci
– zrušení nasvětlení budovy OÚ a zrušení nasvětlení ostatních
památek po 24 hodině do ranních hodin dle nabídky firmy
Vlastimil Zelenka, Nový Jičín,
d) výběr dodavatele na zpracování pasportu veřejného
osvětlení v obci Hodslavice firmu Profiprojekt s.r.o., Paskov dle
nabídky z 26.10.2012,
e) směrnici č. 7/2012 o používání referenčního motorového
vozidla s platností od 1.11.2012.
II. Rada obce s o u h l a s í
a) s umístěním svodidel na parcele č. 1796/10 ve vlastnictví
obce (u hasičské zbrojnice) na náklady Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
b) místostarostu Martina Reptu zastupováním Obce Hodslavice na valné hromadě honebního společenstva Straník dne
9.11.2012.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů,
b) námitky p. Jarmily Kudělkové, Hodslavice čp. 37 a schvaluje úhradu nového radiátoru včetně termoventilu na náklady
obce,
c) žádosti p. Michala Duksy, Kopřivnice-Lubina 47 a ing. Miroslava Býmy, Brno, Poštovská 6f, týkající se nezařazení jejich
pozemků do návrhu územního plánu (ÚP) a postupuje je pořizovateli ÚP k vyřízení a případnému předložení zastupitelstvu
obce,
d) výši úhrady 79 794 Kč na zajištění dopravní obslužnosti
v obci na rok 2013,
e) protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v základní škole,
f ) zápis o tematické kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 23.10.2012 a
pověřuje velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů k předložení návrhu na odstranění závad,
g) žádost p. Leony Bartoňové, Hodslavice 442 o výměnu ventilů ústředního topení v pronajatých nebytových prostorách
v Hodslavicích čp. 161 a schvaluje provedení výměny.
Další jednání rady obce č. 45 20.11.2012 a č. 46 4.12.2012,
vždy v 15.30 hodin na OÚ.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Říjen – krásný podzimní měsíc proběhl i na obci ve znamení
podzimního úklidu, svozu nebezpečného a velkoobjemového
odpadu i bioodpadu a přípravou techniky na zimu. Na plesovou sezónu se v říjnu na kurzech tance ve společenském domě
připravovalo několik tanečních nadšenců a zároveň v kurzu
pro začátečníky získávali první taneční zkušenosti deváťáci.
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1-3.10. místostarosta se spolu se zástupci obcí MAS Podhostýnská zúčastnil jednání národní konference Venkov 2012 o
dalším dotačním období od roku 2014.
4.10. účast místostarosty na Dni otevřených dveří na skládce společnosti Asompo v Životicích. Přebrány tašky na tříděný
odpad pro domácnosti v obci dle smlouvy mezi společnosti
Asompo a Ekonom.
6.10. se starostka spolu se starostkou a místostarostou Mořkova na pozvání paní farářky Márie Jenčové zúčastnila Slavkovských dnů smíření – 16. ekumenického setkání
9.10. proběhlo 43. zasedání rady obce (viz usnesení výše).
Z důvodu úspor energie jsme s firmou, která udržuje veřejné
osvětlení obce vyzkoušeli úpravu osvětlení památek - zrušení
osvětlení obecního úřadu. Po úpravě rozvodů bude také vypínáno osvětlení kostelů po půlnoci.
12.-13.10 proběhly v obci volby do krajského zastupitelstva.
13.10. ve spolupráci s firmou Sita CZ se uskutečnil pravidelný
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci.
16.10. návštěva starostky Rybí p. Janečkové a starosty Závišic p.Vajdy na OÚ – přijeli obhlédnou protipovodňový systém,
který budou také pořizovat.
17.10. dodání služebního automobilu Dacia Duster, který
bude využíván především při údržbě a správě vodovodu.
18.10. proběhlo 13. zasedání zastupitelstva obce, usnesení
výše.
19-21.10 potřetí v letošním roce byly na stanoviště v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na svoz bioodpadu.
20.10 v okolí vodní nádrže Kacabajka proběhla brigáda členů ČRS- proveden byl výřez okolí nádrže a sběr odpadků. Děkujeme.
23.10. proběhla tematická kontrola jednotky SDH v hasičské
zbrojnici k dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, na MěÚ v N. Jičíně další jednání Rady svazku
Cyklostezka za účasti místostarosty.
25.10. jsme přivítali návštěvu starostů obcí Podhostýnska
– výměna zkušeností v oblasti krajinářských a protierozních
opatření, územního plánování, ochrany krajiny a protipovodňových opatření.
28.10 v noci na neděli napadl první letošní sníh.
29.10. převzetí digitálního povodňového plánu obce (dPP),
vytvořeného v rámci projektu Protipovodňová opatření obcí
Novojičínska od firmy Envipartner. Tento dPP můžete shlédnout na webu obce. Jednání se zástupci pojišťoven k nabídkám pojištění majetku obce.
30.10. proběhlo 44. zasedání rady obce (viz usnesení výše).
Byla započata oprava zborceného kanalizačního potrubí
v prostoru u křižovatky na Mořkov firmou Japstav Kopřivnice.
31.10. jednání na stavebním úřadu v N.Jičíně k projektu
chodníku na Mořkov, dojednání 4 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce pro obec na 12 měsíců na Úřadu práce NJ.
Návštěva místostarosty v okresním archívu z důvodů pátrání
po vlastnických vztazích ke zbudovanému vodojemu na Pádole.

Technická správa hlásí
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Na základě smlouvy mezi obcí a úřadem práce provádělo
v měsíce říjnu výkon veřejné služby 7 osob, z toho 2 ženy a
5 mužů. V rámci výkonu této služby byly dodělány práce na
obnově nátěrů oplocení zahrady mateřské školky a prováděny
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byly práce na úklidu veřejných prostranství a při úklidových
pracích v objektech ve vlastnictví obce.
Hlavní náplní práce zaměstnanců technické správy bylo provádění údržby travnatých ploch v obci, po dohodě se správcem vodního toku Zrzávka - LČR bylo provedeno vyžnutí břehových hran potoka. Dále byla provedena redukce keřového
porostu stínícího dřevěný kostelík Sv.Ondřeje , odstranění některých stromů před nákupním střediskem, které stínily veřejné osvětlení a vyměněny byly uhynulé a poškozené sazenice
ovocných stromů ve stromořadí u Hostašovic a provedena výsadba keřů a jejich ochrana nad opěrnou zdí u chodníku směrem ke Kacabajce.
Opětovně byl proveden výřez keřů pod přívodním kabelem
el.vedení k vrtu PV1 ve Straníku a po dohodě s vlastníky parcely byla pokácená vzrostlá suchá lípa bezprostředně ohrožující tento vrt. Ve spolupráci s fy. Zelenka byla provedena
demontáž starého rozhlasu. Terénní úpravy návozem zeminy
byly provedeny v prostoru demolované stodoly za nákupním
střediskem.
Pracovníci technické správy se podíleli na zajištění průběhu
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu fy Sita CZ.
Byla provedena kompletní revize stavu dopravního značení
v obci a u poškozených značek probíhá jejich postupná oprava.

Vodovod Hodslavice–Straník - zpráva za 1-9/2012
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Vážení spoluobčané,
od 1.1.2012 je obec Hodslavice provozovatelem skupinového vodovodu Hodslavice-Straník, jehož je spolu s městem
Nový Jičín i vlastníkem. V této souvislosti bych vás rád informoval o některých aspektech a údajích z jeho provozování.
Obec se provozovatelem vodovodu stala na základě usnesení
z 5. zastupitelstva obce konaného dne 16.6.2011 po podání
výpovědi předchozím provozovatelem. Oprávněnou osobou
provozovatele se na základě licence vydané KÚ Ostrava stal
stavební technik p. Josef Kudělka. V souvislosti s přechodem
provozování vodovodu na obec byla učiněna řada kroků ke
zvládnutí tohoto úkolu (zajištění denní kontroly vodovodu,
převod agendy odběratelů a jejich informovanost o změně
provozovatele, zpracování účetní agendy a celá řada dalších
úkonů, jejichž zdárné zvládnutí je velkou zásluhou Josefa Kudělky a Marie Pavlátové a Jindry Kudělky – bývalého provozovatele a také zastupitelů při schvalování potřebných úkonů
– plánu financování, výše vodného apod.).
Nyní pár informací z běžného provozu
- kontrola a odečty vodoměrů na zdrojích pitné vody - vrt č. 1
č.2 a č. 4 všechny ve Straníku, každý den vč. So a Ne
- kontrola stavu vody, dezinfekce a odečty vodoměru ve vodojemech ve Straníku a Hodslavicích každý den vč. So a Ne
- kontrola a odečty vodoměrů na úpravně vody ve Straníku,
každý den vč. So a Ne
- odkalování vodovodních řadů na hydrantech (kalnících)
průběžně vždy před a po zimní sezóně, popřípadě po poruchách na vodovodním řádu
- odkalování nádrží na úpravně vody 1x za dva roky - letos
bylo provedeno
- odkalování vodojemů 1x za dva roky - letos už bylo provedeno v Hodslavicích i ve Straníku
- úklid v prostoru úpravny vody, vodojemů cca 2x za měsíc
- vyčištění prostorů šachet vrtů cca 1x za měsíc
- údržba areálu úpravny vody, vodojemů, ochranných pásem
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vrtů - vysečení trávy
- kontrola funkčnosti armatur hydrantů (při odkalování) a
sekčních uzávěrů 2x ročně
- běžná údržba budov (úpravna, vodojemy, vrty, oplocení,
letos se prováděly nátěry oplocení vodojemu na Bařince a
úpravny vody ve Straníku, klempířských a ocelových prvků na
vodojemu v Hodslavicích, včetně opravy střechy, na úpravně
vody se natíraly ocelové konstrukce podlahy schodů, odstranění nefunkčních akumulačních kamen a instalace přímotopného el. topení v prostoru strojovny, výměna tlakového spínače na vzdušníku, opravy manometrů apod.
- pravidelná revize elektroinstalace a hromosvodů
- letos větší poruchy na vodovodních řadech:
v Hodslavicích 4, ve Straníku 1.
Letos ještě bude provedena revize, kamerové zkoušky, mechanické a chemické vyčištění vrtu č. 2, původní termín září
2012 byl z důvodů dlouhotrvajícího sucha posunut na listopad 2012. Původně bylo předpokládáno vyčištění vrtu PV1,
který je v provozu nejdéle (od roku 1987), ale vzhledem ke kriticky nízkému stavu vody ve vrtu PV2, bylo rozhodnuto o regeneraci vrtu PV2. Termín zahájení regenerace vrtu je 5.11.2012.
Informace o ekonomické stránce provozování
Na základě kalkulačního vzorce a po rozhodnutí zastupitelstva obce byla stanovena výše vodného pro rok 2012 na
22,80 Kč/m3. Plánované tržby zahrnuté do rozpočtu obce
na rok 2012 měly činit 1 596 000,-Kč. Dle plnění rozpočtu za
1-9/2012 činní příjmy u paragrafu pitná voda částku 909 617,Kč a výdaje za stejnou dobu jsou ve výši 877 271,- Kč. Příjmy
v roce 2012 nebudou v plánované výši, neboť v letošním
roce proběhne ještě jedna splátka záloh na vodné ve výši cca
450 000,- Kč a doplatek vodného po provedených odečtech
v měsíci 12/2012 bude zaúčtován do příjmu až v roce 2013.
Naproti tomu zřejmě dojde k překročení plánovaných výdajů
z důvodů finančně náročných oprav poruch v zimním období
a prováděním rozsáhlejších oprav na infrastruktuře vodovodu
(plánovaná regenerace vrtu PV2). Toto překročení výdajů by
nemělo být důvodem k navyšování ceny vodného pro další
rok, neboť v roce 2013 by mělo dojít k vyrovnání schodku mezi
příjmy a výdaji v důsledku příjmů 4 plateb vodného od odběratelů ( 1x vyúčtování za rok 2012, 3x splátky záloh) oproti roku
2012, kdy příjem tvořily pouze 3 splátky záloh.
Obec Hodslavice podává v měsíci listopadu žádost o dotaci
na průzkumné hydrogeologické vrty na katastru obce Hodslavice. Ve spolupráci s firmou Altec International byly vytypovány dvě lokality k provedení těchto průzkumných vrtů. Obě se
nacházejí nedaleko vodojemu na Bařince a v případě obdržení dotace k jejich realizaci a případné dostatečné vydatnosti
bude potřeba provést jejich vystrojení a převod na posilové
vrty k zásobování vodou.

Mimořádný svoz bioodpadu
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V pátek 9. 11. 2012 v odpoledních hodinách budou na stanoviště v obci opět umístěny velkoobjemové kontejnery na sběr
bioodpadu. Kontejnery budou umístěny v lokalitě na horním
konci u mostu u č. p.15, na Léše u zdravotního střediska, u
mostu u hasičské zbrojnice a na dolním konci u autobusové
zastávky. Vývoz bude proveden v pondělí 12. 11. 2012 ráno.
Kontejnery budou označeny znakem obce a nápisem BIOODPAD. Do sběrných kontejnerů bude možno odkládat bioodpad, který je běžně umísťován do hnědých sběrných nádob
rozmístěných v obci.
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Sady tašek na tříděný odpad
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Byla podepsána společná smlouva mezi společností
Asompo Životice, jejímž akcionářem je i naše obec a společností Ekokom, k pořízení sad tašek na tříděný odpad, které
byly dodány na OÚ. Tyto sady tašek jsou pro občany naší obce
zdarma. Jde o zkušební akci, která, pokud se osvědčí, bude pokračovat i v dalších letech. Počet těchto sad, které naše obec
obdržela, je 210 ks. Tašky mají rozměr 250x250x400mm (š x
h x v) včetně grafických potisků s uvedením druhu odpadu,
na který je taška určena. Tašky je možné si vyzvednout na OÚ,
popřípadě si je můžete objednat telefonicky (556 750 237) či
e-mailem (obec@hodslavice.cz) a budou vám doručeny až do
domu.

VOLBY do zastupitelstva kraje
Moravskoslezského12. – 13.10.2012
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka

Předání výsledků hlasování na MěÚ v Novém Jičíně v 16.07
hod. dne 13.10.2012.
Ukončení zasedání okrskové volební komise ve 16.30 hodin
dne 13.10.2012.
Počet voličů zapsaných do výpisu ze seznamu voličů: 1420
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 409
Počet odevzdaných úředních obálek: 409
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 399
(Devět obálek bylo prázdných, v jedné obálce byly vloženy
informace k volbám)
Strana / číslo strany na hl. lístku
Počet platných hlasů
Volte Pravý Blok / 7
11
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI / 8
7
NEZÁVISLÍ / 26
11
Koalice KONS a SsČR / 27
2
Komunistická strana Čech a Moravy /43
50
Strana zelených /51
6
DSSS – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! / 53
5
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ / 54
42
Česká strana sociálně demokratická / 60
94
Občanská demokratická strana / 70
57
Strana svobodných občanů / 77
4
Hnutí na podporu dobrov. hasičů
a dal. dobrovolníků / 78
2
Protest – nevolím parlamentní strany / 81
4
Komunistická strana Československa / 83
7
KDU – ČSL / 84
70
TOP 09 a Starostové pro MS kraj / 86
19
Česká pirátská strana / 93
8
Kompletní přehled výsledků voleb najdete zde:
http://www.volby.cz/

Jak pokračuje příprava na budování cyklostezky…
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta r o s t ka

V předchozích zpravodajích jsem vás informovala o smlouvě
se SŽDC o pětiletém pronájmu trati (započal 1.7.2012), která
umožnila svazku obcí sejmout koleje a do budoucna vybudovat cyklostezku. V letních měsících byly odstraněny koleje
a další součásti trati. Práce se nyní zastavily, neboť projektant
dosud nedodal povolení drážního úřadu k odstranění výhybky
v Hostašovicích.
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Zároveň nyní probíhá územní řízení k výstavbě cyklostezky.
Toto řízení bohužel prodlužují procesy schvalování změny
územního plánu Životic a nového územního plánu Mořkova,
ve kterých je stávající určení pozemků pod tratí měněno na
využití i pro jinou komunikaci.
Město Nový Jičín obdrželo od Krajského úřadu dotaci na
vypracování projektu cyklostezky, vypsalo výběrové řízení na
projektovou dokumentaci a vybralo z nabídek zpracovatele firmu CAD-PRO spol. s r.o., Valašské Meziříčí, která při splnění
podmínek podala nabídku s nejnižší cenou.
Hotový projekt bude podkladem pro stavební řízení.
Po získání územního a stavebního povolení bude dalším
krokem zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky. Vyhlášení výzvy ROP MSK je předpokládáno v lednu
2013. V rámci této výzvy je avizována celková částka na projekty cyklostezek pro MSK ve výši 100 mil. Kč, zatím však nejsou
známy podmínky výzvy.

Sbírka použitého ošacení
O Ú H o d s l a v i ce

Obec Hodslavice
a Občanské sdružení Diakonie Broumov
(nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
v pátek 23.listopadu 2012 v době 1500 - 1900 hodin
ve Společenském domě v Hodslavicích – sklad ze dvora –
u parkoviště
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Změna ordinační doby MUDr. Radka Ševely
Ode dne 1.11.2012 (čtvrtek) rozšiřujeme ambulantní péči o
nové pracoviště v Novém Jičíně, ulice Dolní brána 689/39 (u
autobusové nádraží).
Všichni pacienti mají možnost kdykoliv navštěvovat obě uvedená pracoviště dle níže uvedených ordinačních hodin.
Ordinační hodiny:
Hodslavice 400
Pondělí
13.00 – 15.00 hod. akutní případy
15.00 – 18.00 hod. objednaní pacienti
Úterý
7.00 - 9.00 hod. akutní případy
9.00 – 12.00 hod. objednaní pacienti
Středa
7.00 - 9.00 hod. akutní případy
9.00 – 12.00 hod. objednaní pacienti
Čtvrtek
7.00 - 9.00 hod. akutní případy
9.00 – 12.00 hod. objednaní pacienti
Pátek
7.00 - 9.00 hod. akutní případy
9.00 – 12.00 hod. objednaní pacienti
Nový Jičín, Dolní brána 689/39
Pondělí
8.00 - 9.00 hod. akutní případy
9.00 – 10.30 hod. objednaní pacienti
Čtvrtek
12.30 - 13.30 hod. akutní případy
13.30 – 15.00 hod. objednaní pacienti
Plánované chirurgické zákroky u pacientů provádíme
po předchozím objednání.
MUDr. Radek Ševela, v.r.
Praktický lékař, chirurgická ambulance
Hodslavice 400
tel. 556 750 335

Přehled kulturní a sportovních akcí do konce letošního roku
Termín

Pořadatel

Akce

Kde?

9.11. 2012

OÚ

Setkání jubilantů

Společenský dům

10.11. 2012

Volejbalový oddíl, J.Ježek

Hodslavské čtyřky-volejbalový turnaj

ZŠ – tělocvična

11.11. 2012

OÚ

Vítání občánků

OÚ

15.11. 2012

OÚ

Informační schůzka o dotacích na výměnu starých
kotlů za nové

Hasičská zbrojnice

24.11. 2012

TJ SOKOL

Den pro ženy

Společenský dům

4.12. 2012

MŠ

Mikulášská nadílka

Společenský dům

11.12. 2012

Klub důchodců

Výroční schůze+Mikulášská zábava

Společenský dům

14.-18.12. 2012

p. Gřešáková

Výstava Betlémů

Společenský dům

16.12. 2012

Kulturní komise, ČCE,
p. Gřešáková

Vánoční koncert

Evangelický kostel

Vánoce 2012

Kulturní komise

Štěpánská

Společenský dům

Vánoce 2012

SHM

Turnaj v halové kopané a florbalu

tělocvična ZŠ Veřovice

31.12. 2012

OÚ + FK

Silvestrovský běh

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2012
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Dovolená MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 17. 12. až 21 .12. 2012 bude mít MUDr. Ševela dovolenou.
Dne 27. 12., 28.12. a 31.12.2012 bude ordinace otevřena od
7.00 do 9.00 hodin jen pro naléhavé případy.
Zástup MUDr. Váhalová v době svých ordinací.

Dvoudenní zájezd Klubu důchodců
Klub důchodců

Obecnímu úřadu v Hodslavicích za poskytnutí finanční částky,
díky které jsme mohli uskutečnit tento zájezd.
Odměnou za tento náročný zájezd byla opereta Polská krev
v divadle J. Myrona v Ostravě dne 13. 10. 2012.

Podzimní hledání pokladu v MŠ
Ivana Tovaryšová, učitelka MŠ Hodslavice

Ve čtvrtek 4.10.2012 se v naší MŠ v odpoledních hodinách
uskutečnila akce pro rodiče a děti. Šlo o tradiční akci Podzimní
hledání pokladu se skřítkem Podzimníčkem.

Období různých poznávacích zájezdů a odpočinkových pobytů ukončil Klub důchodců v Hodslavicích dvoudenním zájezdem na Slovensko, a to do oblasti Oravy. První den jsme
navštívili přírodní muzeum Vychylovka, kde jsme se seznámili
s dřívějším způsobem života na vesnici v kysucké oblasti. Viděli jsme staré dřevěné chalupy s různým vybavením, počínaje chalupou rychtáře a konče skromnou chalupu dráteníka či
tkadleny. Poznali jsme tradiční zvyky při narození dítěte, svatbě či pohřbu. Součástí této prohlídky byla projížďka po úzkokolejné železnici na tamní kopec. Železnice tohoto druhu je
jedinou zachovalou na Slovensku. Používala se ke svozu dřeva
do dědiny či do jiné oblasti. Tato projížďka byla pro všechny
nezapomenutelným zážitkem. Poznali jsme, jak je možné dostat se železnicí na vysoký kopec, kde se nám naskytl krásný
pohled na okolní vrchy.

Neméně zajímavá byla i návštěva Slovenského orloje v Staré Bystrici. Je to překrásné architektonické dílo - dřevěná
stavba připomínající kostel, jehož přední stěna je podobná
divadelní oponě. Je tvořena několika vrstvami šindelů různě
na sebe vrstvených. Po okrajích této „opony“ jsou umístěny
sochy předních slovenských osobností jako je Ľudovít Štúr a
kontroverzní Andrej Hlinka. Součástí orloje je postava Slováka, možná Jánošíka, který vyzvání každou hodinu, a doprovází
tak pozdravy apoštolů turistům. Po tak náročném a na zážitky
bohatém dni jsme s radostí usedli k připravené večeři v krásné restauraci „salaši“. Večer jsme poseděli v družné zábavě při
zpěvu písní u táboráku v areálu našeho ubytování.
Druhý den jsme uvítali projížďku lodi po Oravské přehradě.
Vystoupili jsme na ostrůvku, který vyčnívá z vodní plochy přehrady, jehož dominantou je zachovalý kostel s výjimečnými
památkami. Na cestě k domovu jsme ještě navštívili překrásný
hrad Orava, který je postaven na vysoké skále a je dominantou kraje. Interiér hradu je zachovalý a zdolání 630 schodů je
předpokladem prohlídky tohoto hradu. Potvrzuje též to, že
hodslavští důchodci nejsou žádní stařečkové a stařenky, ale
že jsou i v pokročilém věku zdatní turisté. Závěrem děkujeme
strana 7

Vycházelo se v 16 hodin od MŠ, směrem kolem kostela, po
Záhumení, do lesa. Na označené cestě děti plnily různé úkoly připravené učitelkami. Cesta byla označena bílými fáborky.
Tam, kde děti našly modrý fáborek, se ukrýval úkol skřítka Podzimníčka. Účastníci plnili úkoly společně s rodiči, např. udělat
vlak - rodič x dítě a oběhnout kostel, napodobovat pohyb zvoleného zvířete, nebo zazpívat píseň atd.
Konec cesty byl v lese, kde skřítek Podzimníček schoval poklad pod listí a děti jej měly najít. Po nalezení pokladu, který
děti objevily tentokrát společně, měly velkou
radost ze sladkostí ( lipa, gumové bonbóny, lízátka).
Celé akce se zúčastnilo zhruba 20 rodičů s dětmi a sourozenci. Akce se vydařila a počasí nám všem přálo. Děkujeme
rodičům za projevený zájem o tuto akci a my máme radost
z radosti dětí, které si to vše hodně užily a byly velmi nadšené.
Děkujeme všem.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Eva Hegarová

Exkurze do hvězdárny ve Valašském Meziříčí - Mgr. Alena
Kulíšková
Ve čtvrtek 4. října se žáci 5. třídy sešli o půl šesté, aby jeli do
Valašského Meziříčí na objednanou exkurzi. Před odjezdem
v Hodslavicích bylo polojasno, na oblohu začal vykukovat
měsíc. Jenže když jsme dojeli na místo pozorování, zatáhlo se
a my neviděli na obloze v dalekohledu nic pozoruhodného.
Pouze šedý kruh v okuláru, dokonce začalo kapat do otevřené
kopule.
Proto jsme nemohli pozorovat večerní oblohu, prohlédli
jsme si opravenou hvězdárnu, modely Sluneční soustavy a zopakovali si fáze Měsíce podle modelu.
Exkurze byla zajímavá, snad příště budeme mít více štěstí a
na obloze objekty budeme moci pozorovat.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2012

s názvem „Letem lesem“. Náplň tohoto dne měla každá skupinka malinko jiný, ale se stejným cílem - dozvědět se co nejvíce
o našich lesích a životu v něm. S tím dětem pomohli nejen je-

Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech
- Mgr. Alena Kulíšková
Dne 5. 10. 2012 žáci 9. třídy Adéla Hromádková a Michal Hub
soutěžili v Ostravě – Černé louce na mezinárodní soutěži v zahradnických dovednostech. Adéla v testu a poznávačce ztratila jediný bod a umístila se na krásném 6. místě, Michal byl 12.
Své vědomosti i dovednosti poměřovali naši žáci s 28 soutěžícími z ČR, Polska a Slovenska. Znalosti prokazovali v testu,
který měl 40 otázek. Adéla získala 39 bodů a Michal 28, určování semínek a rostlin Adéla splnila na 100%, Michal na 80%.
Body naši reprezentanti ztratili při aranžování živých květů.
Můžete však sami posoudit, jak se jim práce povedla. Hodnocení v této části bylo 50 bodů a Áďa získala 27, Michal 30.

Naši deváťáci vzorně reprezentovali i okres Nový Jičín a patří
jim velký dík.
Testování žáků 6. třídy – Mgr. Eva Hegarová
Ve dnech 15. - 17. října se žáci 6. tříd zúčastnili on-line testování Stonožka z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů, které nabízí společnost Scio. Test z
matematiky obsahoval 30 úloh z různých částí učiva např.
aritmetika, geometrie (čas na vypracování testu byl 45 minut),
test z českého jazyka obsahoval 40 úloh z různých částí učiva
mluvnice i literatury (čas na vypracování testu byl 45 minut)
a test z obecných studijních předpokladů obsahoval 45 úloh,
které dělíme do tří částí - verbální, analytické a kvantitativní
(čas na vypracování testu byl 45 minut).
Vysílání rádia Školík - Mgr. Eva Hegarová
Dne 22. 10. 2012 vysílání rádia Školík si připravili žáci 9. třídy.
Připomněli události uplynulého měsíce ve škole i mimo ni.
Projektový den LETEM LESEM - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 24. 10. 2012 proběhl na základní škole projektový den
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jich učitelé, ale také parta lesníků (Ing. Jaroslav Štefek, Roman
Štefek, Ladislav Bár) z Lesů ČR a Ing. Jolana Juřicová ze Střední
školy zemědělské a přírodovědné z Rožnova p. Radhoštěm. Ti
žákům přiblížili, jak se správně o les starat, jak se sázejí stromky, těží dřevo, jaký význam má les pro člověka, něco o životě lesních zvířat i o jejich lovu. Nechyběly ani ukázky dřevin,
shozů jelenů, daňků, trofej srnce, dokonce i loveckých zbraní.
Děti se pak s učiteli prošli lesem, zopakovali si, co se dověděli,
všímali si různých rostlin, zvířat, soutěžili i v jejich poznávání,
apod. Nakonec průběh i náplň dne společně zhodnotili. Většině se projekt velice líbil, tak snad si jej někdy zase zopakujeme.

Dopravní hřiště – Bc. Kateřina Hubeňáková
Dne 29. 10. jeli žáci 4. třídy do Nového Jičína na výuku dopravní výchovy městskou policií. Kvůli nepříznivému počasí si
žáci nevyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti, ale objasnili si pojmy – chodec a cyklista. Naučili se řešit dopravní situaci v křižovatkách a poznávat základní dopravní značky.

FK Hodslavice
O n d ř ej Ku d ě l ka

Shrnutí další části sezóny, která se pomalu ale
jistě blíží ke svému poločasu a co nevidět tady
bude zimní přestávka.
K dalšímu utkání jsme zajížděli v sobotu 29.
září, kdy jsme jeli na půdu druhého celku tastrana 8

bulky, a to do Trojanovic. Úvod utkání byl zprvu vyrovnaný,
ale tempo utkání začali postupně diktovat domácí. Domácí
neproměnili několik dobrých příležitostí, a jak bývá zvykem,
nedáš, dostaneš. Po faulu jsme zahrávali standardní situaci.
V probíhající 25. minutě Petr Mikulák krásně zatočil balón a Jakub Kramoliš ho v pohodě umístil do domácí brány a překvapivě jsme se ujali vedení 0:1. Bohužel vedení jsme si nepohlídali
a domácí celek snížil na poločasových 1:1 v 39. minutě. Druhý
poločas začal jako ten první. Domácí měli míč na kopačkách
častěji, a v 60. minutě se ujali vedení na 2:1. V 73. minutě navýšili vedení na 3:1 a vypadalo to, že je o zápase rozhodnuto.
V 86. minutě jsme zahrávali přímý kop, kterého se ujal Honza
Mička a výstavní ranou snížil na 3:2. I když jsme soupeře v posledních minutách zatlačili, nepodařilo se nám s konečným
výsledkem 3:2 už nic udělat.
V neděli 30. září odehráli žáci další utkání, na domácím hřišti
přivítali Skotnici. I když kluci bojovali, nakonec se museli s výsledkem 0:8 spokojit.
Ve čtvrtek 4. října jeli naši žáci na utkání do Starého Jičína.
Zápas to byl opravdu vyrovnaný, o poločasu jsme prohrávali
2:1. Ve druhém poločasu jsme měli hned několik gólových příležitostí, ale bohužel nakonec se z gólu radovali domácí, kteří
nakonec zvítězili 7:1.
Krásné říjnové počasí vyšlo na sobotu 6. října. Na domácím
hřišti jsme přivítali mužstvo ze Žiliny. Úvod utkání byl z obou
stran opatrný. Ale po vzájemném oťukávání se začaly objevovat šance na obou stranách hřiště. Po standardní situaci
se nám podařilo vstřelit gól, ale pro off-side rozhodčím nebyl
uznán. Dlouho jsme však smutnit nemuseli a gólu jsme se dočkali. Po přihrávce Petra Mikuláka se osamocený proti hostujícímu brankáři řítil Vašek Minář a poslal náš tým do vedení.
Vedení jsme si dlouho neužili, neboť naše zaváhání využili hosté a ve 42. minutě srovnali na 1:1. Dříve než se doradovali, už
prohrávali 2:1. Neboť hned po rozehrání se do balónu opřel
Honza Mička a gólem z půlky hřiště zvýšil na 2:1. To byl opravdu nádherný fotbalový moment!!! Soupeř se snažil s výsledkem něco udělat, ale v 80. minutě si prohodili role Vašek Minář
s Petrem Mikulákem a druhý jmenovaný po krásné přihrávce
navýšil naše vedení na 3:1. V 87. minutě upravil na konečných
4:1 Jiří Turanský.
13. října zajíždělo mužstvo mužů do Lubiny. Zápas byl vyrovnaný. Šance byly na obou stranách hřiště. Avšak po naší chybě
v defenzívě se domácí dočkali vstřeleného gólu a také těsného
vítězství 1:0.
Žáci 14. října přivítali doma celek z Hostašovic. V tomto derby
jsme byli hostům plnohodnotným soupeřem. Bohužel neproměněné šance znamenaly porážku 3:9. Když se za naše barvy
2x trefil Lukáš Bartoň a jednou Adam Faluši. Žáci si moc neodpočinuli, hned za tři dny 17. října zajížděli do Skotnice, kde se
nám nedařilo a domácí nám uštědřili porážku 15:0.
20. října přivítali muži na domácím hřišti tým z Rybí,
který hned od úvodu utkání diktoval tempo hry.
Po našich chybách se hosté radovali z vítězství 0:4.
Za týden 27. října přivítali muži doma sousední Mořkov. Počasí sice dobrému fotbalu nepřálo, zataženo a hustý déšť
ohrožovaly zahájení utkání, které se po vzájemné dohodě odehrálo. Náš herní projev se oproti minulému utkání
zlepšil. A bylo to znát. Gólově jsme se po dlouhé době prosadili, když se trefili Vašek Minář a krásně pak hlavou Ondřej Bláha. Bohužel vedení 2:0 jsme prohospodařili a po chybách jsme si ze zápasu po remíze 2:2 odnesli pouze bod.
Nedělní utkání žáků bylo kvůli špatnému počasí odloženo! O
odloženém utkání Vás budeme informovat.
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Muži - okresní soutěž sk. „A“
Datum

Čas

Domácí

Hosté

18.8.

17:00

Hostašovice

FK Hodslavice

25.8.

17:00

FK Hodslavice

Tichá „B“

2:3

2.9.

17:00

Veřovice „B“

FK Hodslavice

5:1

:

8.9.

16:30

FK Hodslavice

Straník

0:3

16.9.

16:30

Ženklava

FK Hodslavice

5:1

22.9.

16:00

FK Hodslavice

Vlčovice-Mniši „B“

0:1

29.9.

16:00

Trojanovice - Bystré FK Hodslavice

3:2

6.10.

15:30

FK Hodslavice

Žilina

4:1

13.10.

15:30

Lubina

FK Hodslavice

1:0

20.10.

15:00

FK Hodslavice

Rybí

0:4

27.10.

15:00

FK Hodslavice

Mořkov „B“

2:2

3.11.

14:30

FK Hodslavice

Hostašovice

:

Žáci - okresní přebor sk. „A“
Datum

Čas

Domácí

Hosté

Stav

31.8. 16:30

Bernartice n. O.

FK Hodslavice

6:2

9.9. 10:00

FK Hodslavice

Nový Jičín

0:12

11.9. 16:30

Nový Jičín

FK Hodslavice

23:0

16.9. 10:00

FK Hodslavice

Starý Jičín

0:10

22.9. 14:00

Hostašovice

FK Hodslavice

6:0

30.9. 10:00

FK Hodslavice

Skotnice

0:8

4.10. 17:00

Starý Jičín

FK Hodslavice

7:1

14.10. 10:00

FK Hodslavice

Hostašovice

3:9

17.10. 16:30

Skotnice

FK Hodslavice

15:0

28.10. 10:00

FK Hodslavice

Bernartice n. O.

:

EKOKOUTEK
Ko m i s e p r o ž i vo t n í p r o s t ř e d í

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám pěkné podzimní dny. Začala topná sezóna a
Hodslavicemi se opět šíří velmi nepříjemné, otravné pachy.
Připomínáme tedy znovu, co nelze spalovat.
Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek.
Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do
ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly
a výrobky patří do kontejneru na plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového dříví)
a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů
apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly
patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů (např.
olovo, kadmium), které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2012

stohů novin a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do tříděného odpadu nebo
do sběrného dvora.
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky
(PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě.
Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu.
Uvažujete o kompostování? Informace najdete například na
stránkách Ekodomova.
Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další):
tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve
vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k
likvidaci.
Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého,
dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním
nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.
Tento seznam nebezpečných odpadů jsme pro vás stáhli
z http://arnika.org./co-do-kamen-nepatri/ a http://arnika.org./
topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum/.
V Základní škole Františka Palackého proběhla 24. října 2012
pro děti velmi důležitá akce, která se týkala ekologie. Děti dostaly tašky na třídění odpadu a víme, že je třeba jim s tříděním
pomoci. Tím, že se to naučí jako mladí, je velká naděje, že tyto
dobré návyky budou předávat dalším generacím. A to je velká
naděje pro naši krásnou planetu Zemi.
Děkujeme za vzornou spolupráci obce a školy a těšíme se
na to, že vzduch v Hodslavicích bude stále čistší a čistší. Každý
k tomu může přispět.

Program na výměnu kotlů na tuhá paliva
v Moravskoslezském kraji pokračuje
O Ú H o d s l a v i ce

Rada Moravskoslezskeho kraje dne 30.řijna rozhodla, že
dotace na výměnu ručně plněných kotlů za nové automaticky plněné kotle budou udělovány také v následujících měsících. Výše jednorázové dotace je cca. 40 000,- Kč.
Podrobné podmínky tohoto dotačního programu jsou s výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách
Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.
Důležité informace naleznate i na stránkách http://www.lokalni-topeniste.cz/.

Zveme Vás na informační schůzku

o aktuálních podmínkách dotace
na výměnu starých kotlů za nové,
která se koná

15.11.2012 v 18 hodin
v hasičské zbrojnici.
Praktické informace, rady, formuláře k vyplnění žádosti.

Srdečně Vás zve
Komise pro životní prostředí

T.J. Sokol Hodslavice
Zve všechny ženy - dívky, maminky i babičky
na sportovně-relaxační

DEN PRO ŽENY
24. 11. 2012

ve společenském domě v Hodslavicích
Začínáme v 9 hod. (prezentace 8:00 - 8:45 hod.)
…. odložte vařechu, kbelík s hadrem, či časopis s vánočním pečením,
oblečte pohodlné sportovní oblečení, obujte tenisky (minerálku dostanete) a přijďte …






za cenu 150 Kč, pro členky Sokola Hodslavice – 100 Kč
nabízíme
5 cvičebních lekcí s profi-cvičitelkami
(ZUMBA, PORT DE BRAS, PILOXING, IRSKÉ TANCE a TAIČI),
besedu o zdravém životním stylu s wellnes poradkyní

ochutnávku salátů a zdravé výživy

V průběhu celé akce můžete (na vlastní náklady) využít nabídku

masáží * pedikúru * manikúru * kompletní analýzu stavby těla
+ zakoupit výživově plnohodnotné doplňky stravy (koktejly,tyčinky ..)
+ zakoupit sportovní oblečení (legíny,trička, …)

Rezervace:

… tak neváhejte a rezervujte si místo do 21. 11. 2012
Růžena Holeňová – ruzena.holenova@seznam.cz – tel.737 467 130,
Dana Kudělková – daakudelkova@centrum.cz – tel.732 275 179
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Zveme Vás na

Předvánoční
prodejní výstavu
která se uskuteční v prostorách
hasičské zbrojnice v Hodslavicích
V sobotu 24.11.2012 od 14.00 do 17.00
V neděli 25.11.2012 od 13.00 do 15.00
- Adventní věnce a svícny
- Věnce na dveře

SAZBY POVINNÉHO RUČENÍ
pro rok 2013
druh vozidla

obsah
od

osobní

1 000

1 000 Kč

osobní

1 001

1 350

1 300 Kč

osobní

1 351

1 450

1 800 Kč

osobní

1 451

1 850

1 900 Kč

osobní

1 851

2 000

2 500 Kč

osobní

2 001

2 500

3 000 Kč

osobní

2 500

nákladní

- Vánoční dekorace

nákladní

3 501

- Zdobené perníčky

nákladní

12 000

- Keramika

Svršek Antonin

Přijďte se nechat inspirovat tradičními i netradičními
aranžmá a načerpat předvánoční atmosféru.

KVĚTINY ING. ZDEŇKA ŠKAŘUPOVÁ

při bonusu %
cena od

do

4 000 Kč
3 500

3 300 Kč

12 000

6 000 Kč
10 000 Kč

email: svrsek.a@seznam.cz
telefon: Po - Pá od 17 do 18 hodin 603 281 136
jinak jen SMS - budete zavolání zpět
					

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických
tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry 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
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u :
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
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SPOLE Č E N S K Á K RO N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v listopadu 2012:
50 let Danuše Rusková • Jiří Hutyra • Zbyněk Schindler
65 let Arnošt Ondřejík • Božena Pernicová
75 let Jiřina Krutilková
25. výročí uzavření manželství Pavel a Renáta Kudělkovi
50. výročí uzavření manželství Josef a Ludmila Bartoňovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V září se narodil Maxim Patka a v říjnu Markéta Večerková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho
úspěchů v nastávajícím životě.
V měsíci září jsme se rozloučili s paní Boženou Hromádkovou
a v měsíci říjnu s panem Zdeňkem Padělkem.
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„Staří páni“ FK Hodslavice

Horní řada zleva: Mička Marek, Vyhlídal Petr, Kučera Petr, Matouš Miroslav, Hub Ladislav, Mička Jiří, Býma Luboš, Fertál Slavomír.
Dolní řada zleva: Horák Pavel, Matalík Roman, Frýdl Tomáš, Mikulák Petr, Novák Petr, Minář Oldřich, Černoch Marcel.
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