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Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

B

líží se volby do obecního zastupitelstva a tím končí funkční období současných zastupitelů, radních včetně vedení
obce a členů výborů a komisí. Ráda bych
jim při této příležitosti poděkovala za práci,
čas a invenci věnovanou naší obci. Během
těch čtyř let jsme společně rozhodovali o
mnoha problémech, mnohdy zásadních pro
další směřování obce, investičních záměrech
a rozvoji naší obce.
A ohlížím se s potěšením, protože většina
našich rozhodnutí byla dojednána v klidu
a při přátelské a konstruktivní diskuzi.
Podařilo se nám realizovat téměř všechny
plány, se kterými jsme do toho šli a splnit
mnoho vašich požadavků, které jste uvedli
do dotazníků k rozvoji obce v r. 2011.
Ty nejdůležitější: zásadním způsobem
jsme změnili vzhled i obsah obecního zpravodaje a internetové prezentace naší obce,
čímž jsme snad přispěli k Vaší větší informovanosti o aktuálním dění v obci. Základní
a mateřská škola dostaly nový kabát díky
novým oknům a fasádě, došlo rovněž k obnově interiérů, ale i technického a odborného vybavení základní školy, v mateřské škole
byla zavedena výuka anglického jazyka. Na
přání Vás občanů vznikla nová místa pro
odpočinek a zábavu dětí i dospělých. Stali
jsme se členy svazku obcí Cyklostezka NJHostašovice a umožnili tak využití bývalé
trati k vybudování bezpečné komunikace
pro cyklisty z Nového Jičína do Hodslavic a
dál až na Domoraz.
Rozhodnutím zastupitelstva přešla správa
obecního vodovodu na obec. Pro budoucí
rozšíření zástavby v obci, plánované v novém územním plánu, zastupitelé podpořili
realizaci průzkumu nových zdrojů pitné
vody. Průzkumy byly úspěšné a nyní se při-
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pravuje projekt na jejich využití (vystrojení
vrtů, filtrace vody a napojení na vodovodní
řád). Díky tomu budeme mít v záloze vodní
zdroje poblíž našeho vodojemu pro případ
vyčerpání stávajících a k jejich posílení v období zvýšeného odběru vody. Navíc se ještě v letošním roce bude díky dotaci z OPŽP
realizovat další průzkumný hydrogeologický
vrt.
Dalším záslužným rozhodnutím bylo
schválení členství v MAS Lašsko, díky kterému bude moci v dalším dotačním období EU
čerpat dotace nejen obec, ale i spolky a malí
podnikatelé a živnostníci.
Podařilo se nám získat dotace i na zvýšení
bezpečnosti chodců - osvětlení přechodu u
ZŠ plně hradila Nadace ČEZ, barevné brzdící
pásy u přechodu financovalo ŘSD. Každým
dnem bude zahájena výstavba chodníku od
křižovatky k bytovkám, který bude spolufinancován z dotace z ROP Moravskoslezsko.
Věřím, že další výstavba směrem na Mořkov
bude následovat. Také byl opraven chodník
na Kútě a jeho prodloužení k viaduktu je plánováno v následujících letech.
Další, zastupiteli schválené a následně realizované projekty zvýšily a zvýší ochranu
obce při povodních a zlepšují kvalitu jejího
životního prostředí – zrealizovali jsme projekt Protipovodňových opatření zahájený
našimi předchůdci, dále pak opatření k zadržení vody v krajině, výsadeb zeleně v extravilánu obce, projekt Nakládání s bioodpadem
v obci – bezplatné dodání kompostérů občanům a navýšení sběrných nádob na bioodpad v příštím roce a další.
Zastupitelé projednali a připravili podklady
pro tvorbu nového územního plánu, který
už bude schvalovat nové zastupitelstvo.

Je však i akce, kterou se zrealizovat nepodařilo - projekt odkanalizování naší obce. Realizaci tohoto projektu nelze pokrýt
z rozpočtu obce a během uplynulých čtyř let nebyla vypsána
žádná dotace, z které by bylo možné tento projekt realizovat.
Nemohu opomenout kvalitní práci zaměstnankyň a zaměstnanců obecního úřadu, bez jejichž přispění by se výše uvedené projekty nezrealizovaly.
Velký dík patří i všem členům komise sociální a kulturní a
všem aktivním členům spolků i farností, kteří pro nás ve svém
volnu organizují zábavu kulturní i sportovní a starají se o vyžití
a zapojení mládeže a dětí do různorodých aktivit, o zachování
starých tradic a dokonce o budování nových.
Budu osobně moc ráda, když i v budoucnu bude spolupráce
a otevřená diskuze základním prostředkem pro rozvoj obce a
zapojí se do ní co nejvíce z Vás.
Na závěr snad jen přání, aby se v dalším volebním období
podařilo opět získat dostatek prostředků na zvelebování Hodslavic a to nejdůležitější – zachovat v nich přátelskou atmosféru….a to je vlastně úkol pro nás všechny :-).

USNESENÍ
z 85. zasedání rady obce konaného
dne 15.7.2014 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Energetické
úspory OÚ Hodslavice“ se zadávacími podmínkami dle přílohy
č. 1 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi
tohoto řízení ve složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik

Ing. Kamil Ondřejík

Miroslav Frýdl

Ing. Marie Ježková

Ing. arch. Stanislav Vrubel

Mgr. Martina Holubová

Zdenek Plešek

Ing. Milan Váhala

b) vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán
Hodslavice“ dle zadávacích podmínek v příl. č 2 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Ing. Milan Váhala

Martin Repta, místostarosta

Ing. Kamil Ondřejík

Josef Kudělka, stavební technik

Mgr. Martina Holubová
(Mgr. Alena Kulíšková)

Ing. Marie Ježková

Ing. Jaroslav Ježek

Ing. Hana Zubková

Miroslav Frýdl

c) ponechání částky zůstatku na účtu sdružených prostředků
pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014
II. Rada obce z a m í t á
a) nabytí práva služebnosti (věcné břemeno) pro manžele
Petra a Janu Prouskovy na části pozemku parc. č. 1795/1 na
základě projednání jejich žádosti ze dne 7.5.2014
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů
b) registraci a poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Nakládání s bioodpadem v obci Hodslavice“
c) protokol o kontrole ČTÚ na zařízení v č.p. 102
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014

USNESENÍ
z 86. zasedání rady obce konaného
dne 22.7.2014 na OÚ Hodslavice
Martin Repta, místostarosta • Ing. Milan Váhala, člen rady

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) pronájem bytu č. 4 Hodslavice 213 paní Daně Křižanové za
následujících podmínek – smlouva na 1 rok, výpovědní doba
3 měsíce,
b) výběr dodavatele dětských prvků včetně montáže firmu
ALESTRA s.r.o. Tišnovská 305, Kuřim v ceně 151.700,- včetně
DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) zprávu místostarosty o průběhu veřejné zakázky bezpečnost dopravy v obci Hodslavice II (výstavba chodníku na Mořkov),
c) žádost pana Pavla Horáka (čp. 171) o vyčištění kanalizace
v lokalitě Lécha a pověřuje stavebního technika prošetřením
situace a předložením návrhu řešení.

USNESENÍ
z 87. zasedání rady obce konaného
dne 25.7.2014 na OÚ Hodslavice
Martin Repta, místostarosta • Ing. Milan Váhala, člen rady

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) výběr dodavatele na realizaci akce (výstavba chodníku na
Mořkov) firmu STRABAG a.s., Odštěpný závod, Ostrava, oblast
Jih v ceně 2.993.445,35,- + DPH s dobou plnění 8 týdnů a pověřuje starostku podpisem smlouvy s dodavatelem,
b) zaslání návrhu na MKČR k zapsání dřevěného kostela Sv.
Ondřeje ve vlastnictví římskokatolické farnosti Hodslavice do
seznamu národních kulturních památek.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost o řešení dopravní situace paní Dagmar Buddeusové (čp. 79) a pověřuje místostarostu odpovědí.

USNESENÍ
z 88. zasedání rady obce konaného
dne 4.8.2014 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Územní plán obce
Hodslavice“ od ing. arch. Helgy Kozelské Bencúrové, Atelier
Koben, Ostrava za 243 200 Kč bez DPH a pověřuje starostku
obce Mgr. Pavlu Adamcovou podpisem smlouvy o dílo,
b) smlouvu s manžely Lubomírem a Jitkou Davidovými,
Hodslavice čp. 429 o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní
přípojky pro jejich rodinný dům) na pozemku parc. č. 1393/1
v majetku Obce Hodslavice,
c) provedení průzkumu cen pro realizaci projektu „Hodslavice vrt HVH3 – posilový zdroj vody pro obec“ a pověřuje stastrana 2

rostku obce předložením výsledků na dalším jednání rady.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost manželů Vyčichlových, Hodslavice čp. 545 o přemístění kontejneru na bioodpad na stanoviště u kuželny a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou informováním
žadatelů o řešení jejich žádosti,
b) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Hodslavice vrt HVH3 – posilový zdroj vody pro
obec“,
c) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí
na projekt „Energetické úspory OÚ Hodslavice“,
d) odpověď a vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odbor
životního prostředí o údajné výstavbě spalovny, informaci
o činnosti firmy HEDVIGA, BIOENERGY – VOP CZ, s.p. v areálu Vojenského opravárenského podniku Bludovice a pověřuje
komisi životního prostředí při Obci Hodslavice o monitorování
situace a podání zprávy radě obce.

USNESENÍ
z 89. zasedání rady obce konaného
dne 26.8.2014 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

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) výběr dodavatele stavebních prací – hydrogeologický průzkum na akci „Hodslavice vrt HVH 3 – posilový zdroj vody pro
obec“ firmu Ekodrill, s.r.o., Zlín, za cenu 523 688,- Kč s DPH a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo,
b) smlouvu o dílo na provedení technického dozoru odpovědným řešitelem hydrogeologických prací na akci „Hodslavice vrt HVH 3 – posilový zdroj vody pro obec“ firmou Altec
International, s.r.o. Holešov,
c) Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora
s p. Ing. Karlem Trlicou, Janová 242, na stavbě „Chodník podél
silnice II/483“,
d) program 24. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 4.9.2014,
e) bezplatný pronájem nebytových prostor ve II. patře budovy čp. 161 Klubu českých turistů, odbor Hodslavice k činnosti
spolku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
f ) odstranění telegrafického sloupu na místní komunikaci u
čp. 393 na náklady obce,
g) nákup věcné ceny k příležitosti slavnostního otevírání cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice
II. Rada obce p o v ě ř u j e
/
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost paní Pavlíny Larišové o rozšíření jednotky topení
v kadeřnictví v Hodslavicích čp. 161 a pověřuje místostarostu
vyřízením žádosti,
c) žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor ve
Společenském domě čp. 4 v Hodslavicích, Salesiánskému hnutí mládeže Hodslavice na dobu neurčitou a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor.
Další jednání rady obce č. 90 dne 11.9.2014 ve 14.00 hod. na
OÚ.
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Technická správa hlásí
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V měsíci červenci a srpnu 2014 bylo hlavní náplní práce pracovníků technické správy obce a pracovníků provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na základě smlouvy mezi Obcí
Hodslavice a úřadem práce provádění údržby zelených ploch
ve vlastnictví obce, včetně ořezů keřů. Úklidové práce byly
prováděny v budovách ve vlastnictví obce (obecní dům, hasičská zbrojnice, obecní úřad) Na základě rozhodnutí odvolacího
soudu ve sporu Města Bystřice nad Perštýnem a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, který dal za pravdu ŘSD, je povinností obcí
provádět údržbu travních porostů v průjezdním úseku obce.
Z tohoto důvodu je naší obci prováděno i sečení kolem silnice
I/57 na našem katastru.
Výřezové práce byly provedeny v okolí oplocení bývalé
skládky ve Skále a následně byl proveden postřik proti růstu
plevelných rostlin a dřevin. Z prostorů kurtů na Kacabaji byla
odvezena vytrhaná buřeň a stará antuka a kurty byly taktéž
ošetřeny proti růstu plevele. Na chodníku od zadního vstupu
na katolické pohřebiště bylo provedeno odstranění trávy.
Ochranným postřikem proti růstu plevele byly ošetřeny některé obecní chodníky a okolí budov ve vlastnictví obce. Bylo
provedeno očištění a nátěr novým ochranným nátěrem na
střeše šaten na fotbalovém stadionu.
Drobné opravářské práce byly provedeny v budově MŠ a ZŠ –
úprava držáků na radiátory, opravy WC a vodovodních baterií,
nátěry dřevěných prvků na novou bránu apod.
Odkalovací práce byly v průběhu celého měsíce prováděny
na některých větvích vodovodního řádu, stejně jako byly prováděny údržbové a opravné práce v budově objektu úpravny
vody ve Straníku. Návozem recyklátu byla opravena přístupová komunikace k vrtu PV1.
Pomocné a úklidové práce byly provedeny v souvislosti s volejbalovým turnajem na školním hřišti a hřišti ve vlastnictví
Sokola Hodslavice.
V obci bylo rozmístěno a nainstalováno 6 ks nových laviček
k posezení – dvě lavičky byly umístěny u dětských prvků na
fotbalovém hřišti, další dvě u nových dětských prvků za základní školou a dvě lavičky byly přidány v prostoru dětských
prvků na Léše.
V závěru měsíce byly provedeny přípravné práce k 1. ročníku
Hodslavských vodohrátek na Kacabajce, návoz lávek na posezení, stavba stánků a příprava technického zázemí oslav.
Firmami byla provedena částečná rekonstrukce omítek
v chodbě budovy OÚ, schodišti zdravotního střediska (včetně
nové výmalby) a společných prostor bytového domu č.p.213.
Postupně probíhají opravy sběrných nádob na BIO odpad ve
vlastnictví obce-instalací železných podvozků a nových kol
k zajištění delší životnosti sběrných nádob a omezení poškozování podvozků.

Poplatky
M a r i e Pa v l á tová , e ko n o m

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen
polovinu poplatku 215,- Kč na osobu za odvoz komunálního
odpadu, že druhou část je nutné uhradit do 30. září 2014.
Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí a ve středu od 8.00–11.00 od 13.00–17.00 hod., popř. na
účet OÚ 1765703319/0800 pod var. symbolem 1337000xxx,
do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého
domu např. 022.
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Poplatek za psa
Upomínáme majitele psů, kteří nemají zaplacen letošní poplatek 200 Kč za psa, aby tak učinili do 30. září 2014. Zaplatit
lze stejným způsobem jako za odvoz komunálního odpadu
pod variabilním symbolem 1341000xxx.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte na tel. č. 556 750 237, popř. napište na mail ekonom@
hodslavice.cz.

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce Hodslavice
Mgr. Pavla Ad a m cová , s ta r o s t ka o b ce

1. Volby do zastupitelstva obce Hodslavice se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou
obec) je volební místnost v ZŠ Fr. Palackého a MŠ Hodslavice
čp. 300 – učebna v přízemí pro voliče přihlášené k trvalému
pobytu v Hodslavicích.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 (tři) dny přede dnem konání hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Územní plán obce Hodslavice
– současný stav
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Současně platný Územní plán obce Hodslavice byl pořizován
v průběhu let 1989 až 1993 a schválen byl usnesením zastupitelstva na 14. zasedání dne 10. 3.1994. Pořizovatelem byl
Okresní úřad Nový Jičín, zpracovatelem Urbanistické středisko
Ostrava a.s. A jaké byly záměry obce?
V základních zásadách počítal UP s platností do roku 2010
(počet obyvatel měl dosáhnout 1700) s tím, že obec se bude
vyvíjet jako samostatná se střediskovou funkcí s rozvojem
především v oblasti bydlení a zemědělské výroby a posílením
v oblasti rekreace a cestovního ruchu. (K 1.1.1994 měla obec
1679 obyvatel, k 1.1.2012 to bylo 1717, od r.1994 vyrostlo 37
nových objektů k bydlení.)
Bytová zástavba měla být směřována do lokalit ,,U mateřské školky“ v té době rozestavěné, do lokality ,,U hřiště“ a lokality ,,Lécha“. Dále UP počítal s tím, že většina nových bytů bude
získána formou přístaveb, nadstaveb a novostaveb v tehdejším obytném území obce. Plán počítal se záborem zemědělské
půdy na výstavbu rodinných domů ve výši 3,29 ha.
Ve výstavbě občanské vybavenosti se plánovalo přednostně využít území centra obce a jeho blízkosti - v lokalitě za
Fojtstvím mělo vyrůst zařízení pohostinské ubytovací a osvětové, mezi pozemkem hřiště u ZŠ a plánovaným obchvatem
(Fitcraft) fotbalové hřiště s atletickou dráhou a u vodní nádrže
Kacabajka restaurace – koliba s ubytováním v chatkách.
Objekty k podnikání měly být směrovány do ploch navazujících na areál zemědělského družstva. Podnikání bez jakéhokoliv negativního ovlivňování obytných funkcí (hluk, prašnost,
pachy, vyšší nároky na dopravu) mohlo být povolováno přímo
v obytném území obce.
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Doprava počítala s obchvatem silnice I/57 a s tím související
úpravy v obci, s výstavbou účelové komunikace, sloužící jako
cyklostezka a pěší cesta ze zastavěného území na Zrzávky,
s výstavbou jednostranných chodníků v obci podél st. silnice
I/57 a chodníkem od křižovatky po Křižanův potok ve směru
na Mořkov.
Technické vybavení - vystrojení vrtu PV2, a HV4 a výstavba
přivaděče vody z vodojemu Mořkov do vodojemu na Bařince,
výstavba centrální kanalizace a ČOV, rekonstruovat rozvodnou
síť el. vedení v obci, plynofikace obce apod.
Pak přišly změny územního plánu obce č.1 až 5.
ZMĚNA č.1
V prosinci roku 2000 byl zpracován Návrh zadání změny č.1 – v rámci změny bylo zapracováno 20 požadavků od občanů, které spočívaly hlavně ve změně funkčního využití pozemků pro stavbu RD. Nejvýznamnějším požadavkem
bylo vyškrtnutí plánovaného obchvatu obce s tím, že s ním
nepočítá plánovací dokumentace Vyššího územního celku
Beskydy (zpracovává KU) ani ve výhledu, dále je zamalována
do plánu hranice Přírodního parku Podbeskydí, mimo jiné
je změněno využití území za ZŠ ze sportoviště na zastavitelné území pro drobnou výrobu. Zábor půdy se touto změnou
zvýšil o 7,03 ha, z toho bylo 4,28 ha orné půdy. Zastupitelstvo
obce schválilo změnu č.1 na 21 zasedání dne 20.6.2002
ZMĚNA č.2
Záměr na pořízení změny č.2 vycházel z podnětu firmy Čepro a.s. na zapracování trasy produktovodu Loukov-Sedlnice do UP. Zastupitelstvo o pořízení změny rozhodlo
na 17. zasedání dne 6. 2. 2006 a následně rozhodlo o zapracování požadavků vlastníku pozemků do této změny. Opět se
jednalo o rozšíření zastavitelného území obce pro stavbu RD a
v jednom případě o stavbu garáží. Změna byla vydána rozhodnutím zastupitelstva obce na 9. zasedání dne 13.8.2008.
ZMĚNA č.3
Pořízení této změny vycházelo z podnětů
pana Václava Kuhna k zařazení jeho parcely do zastavitelného území obce, na jeho náklady. Změnu vydalo zastupitelstvo
taktéž na zastupitelstvu konaném dne 13.8.2008.
ZMĚNA č.4
Touto změnou byl zrušený časový horizont
ohraničení platnosti UP do r.2010 a vymezeny nové zastavitelné plochy ve dvou lokalitách na náklady žadatelů, jednalo se
o manžele Kudělkovy a ing. Holého. Změnu vydalo zastupitelstvo obce na 2. zasedání dne 14.12.2010.
ZMĚNA č.5
Tuto změnu vydalo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 23.2.2012. Řeší (na náklady žadatelů) změnu využití lokality v Háji na výstavbu dvou RD (sourozenci Hasalíkovi).

Nový územní plán obce Hodslavice
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s kroky, které jsou v současnosti realizovány při tvorbě nového územního plánu naší obce. Na
jednání 21. zastupitelstva obce dne 20.2.2014 bylo schváleno
zadání Územního plánu Hodslavice. Tomuto schválení předcházela řada úkonů provedených v předchozím období. Obec
vyzvala několikráte vlastníky pozemků k podání žádosti o změny využití území na našem katastru. Z došlých žádostí se ve
většině případů jednalo o návrhy nových zastavitelných ploch
pro výstavbu rodinných domů, v malé míře o zóny výroby a
rekreace. Všechny došlé žádosti o změny byly zastupitelstvem
jednotlivě posuzovány, u některých lokalit byla konstatována
jejich nevhodnost pro zamýšlenou změnu, některé lokality
byly schváleny jako vhodné celé, dle návrhu žadatele, některé
byly posouzeny jako vhodné pouze částí navrhované plochy
(zadání nového ÚP je možno zhlédnout na webu obce). Rada
obce na svém 88. zasedání dne 4.8.2014 vybrala jako nejvýstrana 4

hodnější nabídku veřejné zakázky ,,Územní plán Hodslavice“
na zpracovatele ÚP - od ing. arch. Helgy Kozelské- Bencůrové
z ateliéru Koben Ostrava. Po dodání všech podkladů bude podepsána smlouva o dílo, tak aby zpracovatel mohl neprodleně
zahájit práce.
Zhruba 3 měsíce by mělo probíhat vypracování všech podkladů nového ÚP, poté se k němu budou vyjadřovat dotyčné
orgány a následně by mělo proběhnout jeho veřejné projednávání. Závěrečným krokem je vydání ÚP zastupitelstvem
obce.
I přes realizovanou výstavbu rodinných domů od doby platnosti ÚP nedošlo k výraznějšímu nárůstu počtu obyvatel obce,
téměř to vychází shodně jeden dům = jeden nový občan obce.
Z toho vyplývá, že se sice nové domy staví, ale starší zůstávají
opuštěny. Současně platný Územní plán je sice tzv. poplatný
době, ale po jeho prostudování musím konstatovat, že byl
docela progresívní v některých oblastech, např. ochraně přírodního prostředí, kde hodnotí životní prostředí v obci jako
vysoce zachovalé. Když jsem sečetl plochy určené k zástavbě
RD z původního plánu a jeho vydaných změn č. 1-5 na nichž
ještě neproběhla, nebo neprobíhá výstavba, dopočítal jsem se
k ploše cca 8,20 ha !!, kde by se prakticky ihned mohlo stavět,
ale z různých důvodů se tak neděje. Při průměrné velikosti parcely cca 1500m2 to vychází na 55 nových RD. U těchto ploch
se vesměs jedná o zemědělskou půdu - ornou nebo TTP, zčásti
o zahrady mimo zastavitelné území obce. Mimo těchto ploch
je dle plánu možná zástavba v zahradách uvnitř zastavitelného území.
Soupis zastavitelných ploch pro výstavbu RD:
Současně platný ÚP (včetně změn)		
cca 8,20 ha.
Zadání nového ÚP (předběžný návrh)
cca 16,00 ha
Celkově v návrhu ÚP cca 24,20 ha ! zastavitelných ploch pro
výstavbu RD.
K tomuto množství je potřeba připočíst zastavitelné plochy
uvnitř zastavitelného území obce (zahrady, proluky apod.) Dle
mínění pořizovatele ÚP (MěÚ NJ) i předběžného vyjádření
zpracovatele (ing. arch. Kozelské) se navrhovaná výměra nových zastavitelných ploch jeví jako naddimenzovaná a odporující limitům a bude muset dojít k její redukci.

Komplexní pozemkové úpravy
na katastru obce Hodslavice
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Vážení spoluobčané
zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání, jenž se konalo
18.10.2012 schválilo podání žádosti o komplexní pozemkové
úpravy (KPU) na našem katastru. Po podání žádosti na Státní pozemkový úřad nám bylo sděleno, že v roce 2013 budou
probíhat přípravné práce, tak aby mohly být KPU realizovány
v létech 2014 – 2015. Několikráte jsme činili dotaz na zahájení
KPU. Při posledním jednání s pracovnicemi krajského Pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, které proběhlo na OU
dne 20.8.2014 nám bylo sděleno, že proto, aby k realizaci KPU
na našem katastru došlo, je potřeba podání žádosti o provedení KPU od vlastníků min 50% plochy zemědělské půdy.
Cíle pozemkových úprav
•
Realizací pozemkových úprav se dosáhne zpřehlednění a
vyjasnění vlastnických práv k pozemkům.
•
Připraví se podmínky pro racionální obdělávání pozemků
(dojde k jejich scelení v případě roztříštěné držby, zpřístupnění pozemků, vyrovnání jejich hranic apod.).
•
Po realizaci společných zařízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýstrana 5

šení retence, zlepšení ochrany půdy a vodních toků, doplnění
prvků územního systému ekologické stability apod.).
•
Připraví se podmínky pro naplnění některých záměru
územního plánování (realizace cestní sítě, vodohospodářských opatření).
•
Připraví se podmínky pro čerpání dotací z různých podpůrných programů a tím se obci, ale i uživatelům půdy
otevře možnost dosáhnout na realizaci potřebných opatření.
• Výsledkem bude nová digitální katastrální mapa.
Vlastník pozemků může požádat o vytyčení svých nemovitostí v obvodu pozemkových úprav. Tato služba bude
poskytnuta zdarma.
•
Možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví bez znaleckých posudků zdarma.
Z výše uvedených důvodů by realizace KPU měla být v zájmu všech vlastníků zemědělských pozemků. V následujících
dnech provede obec oslovení vlastníků půdy s žádostí o podpis dokladů, které umožní Státnímu pozemkovému úřadu KPU
na našem katastru realizovat.

Výdej kompostérů ZDARMA
pro domácí kompostování
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali na stránkách zpravodaje, naše
obec byla úspěšná v podané žádosti z OPŽP na projekt ,,Nakládání s biologickým odpadem v obci Hodslavice“.
V rámci tohoto projektu bude naší obci prostřednictvím
dotací pořízeno 20 ks sběrných nádob na bioodpad o objemu 700 litrů (hnědé sběrné nádoby, o které bude v příštím
roce navýšen současný počet (25ks) nádob rozmístěných na
stanovištích v obci), 8 ks velkoobjemových kompostérů o objemu 2 500 litrů (pro potřeby kompostování zeleně z obecních ploch), mobilní štěpkovač za obecní traktor (umožňuje
štěpkování dřevní hmoty až do průměru 10 cm), 6 ks sběrných
nádob na papír, 6 ks sběrných nádob na sklo a 250 ks kompostérů o objemu 900 litrů a 50 ks kompostérů o objemu
700 litrů určených pro obyvatele naší obce, kteří o kompostér
projevili zájem vyplněním a odevzdáním dotazníku o domácím kompostování.
Výdej kompostérů pro občany proběhne 15.-17.9.2014
(pondělí až středa) na OÚ (pokladna sl.Burianová) každý den
v době od 8-11 hod a od 13-17 hodin. Vlastnímu vydání kompostérů předchází podpis smlouvy, ke kterému je nutno předložit
občanský průkaz a znát číslo parcely, na níž bude kompostér
umístěn. Smlouva se uzavírá s vlastníkem parcely, na které bude
kompostér umístěn. Žádáme všechny občany, kteří si kompostéry objednali, o jejich odebrání ve výše uvedených termínech.

Výstavba chodníku
O Ú H o d s l a v i ce

V týdnu od 8.9.2014 bude zahájena výstavba chodníku podél silnice II/483 od křižovatky po bytovky na Léše. Plánovaná
doba realizace je 8 týdnů a stavební práce budou zahájeny
nejprve od bytovek směrem ke křižovatce. V tomto období je
potřeba počítat s omezením pohybu chodců a silničního provozu v okolí staveniště. Ke skládkování stavebního materiálu
bude firma používat prostory za nákupním střediskem.
Děkujeme z pochopení omezení provozu.
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Nové dětské hřiště v Hodslavicích
Ma r ti n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

V posledním týdnu měsíce srpna 2014 bylo firmou ALESTRA
vybudováno dětské hřiště v prostoru za základní školou. Nainstalovány byly tyto prvky: šplhací sestava, herní sestava UNI a
kladina. Firma ALESTRA z Kuřimi zvítězila ve výběrovém řízení
vypsaném obcí Hodslavice k dodávce a montáži těchto prvků.
Veškeré herní prvky na tomto hřišti jsou opatřeny certifikáty a
splňují příslušné normy. Správcem hřiště je obec Hodslavice.

Soutěž o zlatý truhlík Hodslavic
a nejkrásnější zahradu Hodslavic
Lenka B u r i a n ová , O Ú H o d s l a v i ce

Již od května jste mohli zasílat fotografie svých zahrad, truhlíků či výzdob a to ať už na okně nebo balkoně do našich soutěží. Soutěže byly rozděleny na dvě kategorie - soutěž O zlatý
truhlík a soutěž nejkrásnější zahradu.
A jak to vlastně všechno dopadlo? Hlasovat jste mohli od

18. srpna do půlnoci 28. srpna. Soutěží se zúčastnili celkem 3 soutěžící ve skupině
o zlatý truhlík a 4 soutěžící
ve skupině o nejkrásnější zahradu. Kvůli nízkému počtu
zúčastněných došlo k malým
změnám v hlasování, a proto
všichni hlasující byli zároveň
odbornou porotou, která vybírala přímo vítěze. Poslední
den byl boj velmi napínavý,
první a druhá místa se v kategorii o zlatý truhlík neustále
doháněla a předháněla, ale
nakonec vyhrála Radka Ondřejíková a to s celkovým
počtem 233 hlasů. Na druhém místě se umístila paní Marie Ježková se svou výzdobou
obecního domu a to s celkovým počtem 212 hlasů a na třetím
místě se umístila Petra Mikulcová s 53 hlasy. V druhé kategorii
o nejkrásnější zahradu se na prvním místě umístila soutěžící
Ivana Heraltová s celkovým počtem 128 hlasů. Těsně za prvním místem se umístila zahrádka paní Ivy Kalichové a to s počtem hlasů 117. Na třetím místě se umístil Marek Číp (39 hlasů)
a čtvrté místo obsadila Petra Mikulcová (21 hlasů).
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v sobotu 30.8. 2014 na
1. ročníku Hodslavského vodohraní. Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a nemalý dík patří také všem, kteří poslali
svůj hlas. Doufám a věřím, že příští rok se této soutěže zúčastní
více občanů, naleznou v sobě mírnou soutěživost a pošlou své
krásné výzdoby a zahrady, protože při procházce Hodslavicemi jsem jich viděla opravdu mnoho. Tak zase příští rok a snad
se nebudeme muset rvát o krásnou zahradu s takovým množstvím slimáků jako letos :)

POZVÁNKA

Obec Hodslavice Vás zve na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
CYKLOSTEZKY NOVÝ JIČÍN – HOSTAŠOVICE
Start první veřejné pohodové cyklojízdy je v pátek 26.9.2014
Sraz cyklistů na začátku cyklostezky v Novém Jičíně, ul. Žilinská v 15:00 hod.,
ukončení cyklojízdy na nádraží v Hostašovicích.
Na odpočívkách bude připraven doprovodný program a drobné občerstvení pro účastníky.
Večerní vystoupení skupiny Brouci Band – The Brouci Revival
s vyhlášením cen pro účastníky cyklojízdy - 5 jízdních kol,
začátek koncertu v 19:00 hod. na náměstí v Novém Jičíně.
Akce se koná za každého počasí.
Více informací sledujte na: www.facebook.com/cyklostezkanovyjicinhostasovice
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
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Obec Hodslavice ve spolupráci s ČCE v Hodslavicích
zvou všechny spoluobčany
v neděli 14. září 2014 od 17 hodin
v evangelickém kostele
ke vzpomínkové akci věnované 1. světové válce.

EKOKOUTEK
Informace k zahájení výroby
PTR zařízení v areálu VOP Bludovice
O Ú H o d s l a v i ce

Vážení spoluobčané,
Jelikož se na nás obrátili občané s žádostí o zjištění, jaká výroba je v areálu VOP Bludovice plánována a zda nebude zatěžovat životní prostředí v blízkosti našich domovů, oslovili jsme
Odbor životního prostředí MěÚ N.Jičín k podání informací
k projektu firmy VOP CZ s.p.
Zde je odpověď Ing. Dagmar Tomanové, Oddělení odpadů,
ochrany ovzduší a ZPF, MěÚ N.Jičín:
„Orgán ochrany ovzduší Městského úřadu Nový Jičín zjistil ve Vámi dotazované věci tyto skutečnosti:
Záměrem státního podniku VOP CZ, s.p. je provozovat v objektu VOP CZ, s.p. v Novém Jičíně-Bludovicích strojírenskou výrobu kogeneračních jednotek a jednotek pomalého termického
rozkladu (PTR). V rámci této výroby plánuje v předmětném
objektu umístit „zkušební“ zařízení určeného k pomalému
termickému rozkladu odpadů a materiálů- jednotku PTR a na
ni navazující kogenerační jednotku VOPTRA. Odbor životního
prostředí Městského úřadu Nový Jičín žádné řízení v této věci
doposud nevedl, nebyl písemně požádán o vydání závazného
stanoviska ani souhrnného vyjádření odboru.
Vstupními odpady a materiály pro jednotku pomalého termického rozkladu jsou použité pneumatiky, certifikovaný granulát dodávaný společností GUMOEKO, drcený plastový granulát, vzorky biomasy. V uzavřené jednotce PTR jsou uvedené
materiály a odpady pomalým procesem ohřevu za nepřístupu
vzduchu při teplotě 480-600°C rozloženy na tři organické složky-plynnou (výstupní plyn), kapalnou (výstupní olej) a pevnou
(uhlík a výstupní ocelový kord). Výstupní plyn a olej jsou následně používány k výrobě elektrické energie v kogenerační
jednotce. Pevná frakce je zčásti využívána jako palivo a aktivní
uhlí.
Dne 7.4.2014 uzavřely firmy Hedviga Group, a.s. a VOP CZ,
s.p. Šenov u Nového Jičína dohodu o strategické spolupráci
v rozvoji technologie PTR a při výrobě duálních kogeneračních
jednotek. Na základě této dohody vyvinuly firmy společně kogenerační jednotku VOPTRA, která zpracovává výstupní plyn i
olej z jednotky PTR (popř. i zemní plyn a diesel) a vyrábí z nich
elektrickou energii. Záměrem VOP CZ, s.p. Šenov u Nového
Jičína a společnosti Hedviga Group, a.s. je vyrobené kogenerační jednotky a jednotky PTR prodávat. Dle sdělení zástupců VOP CZ, s.p. má být v návaznosti na plánovanou výrobu v
objektu v Novém Jičíně-Bludovicích umístěna jednotka PTR a
na ni navazující kogenerační jednotka VOPTRA. Zařízení má
být údajně užíváno pouze k vývoji, výzkumu a zkoušení nových výrobků a procesů. Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, by se tudíž
nejednalo o stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Dne 30.7.2014 však orgán ochrany ovzduší MěÚ Nový Jičín
obdržel od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, závěrečný protokol z kontroly společnosti
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Hedviga Group, a.s. Předmětem této kontroly, která byla zahájena 17.5.2013 a ukončena 23.7.2014, bylo zjištění plnění
povinností kontrolovaného subjektu při provozování zařízení
určeného k pomalému termickému rozkladu odpadů, které je
umístěno v bývalém areálu Vratimovských papíren. Z protokolu a přiloženého stanoviska odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí jednoznačně vyplývá, že zařízení PTR,
které je umístěno v bývalém areálu Vratimovských papíren ve
Vratimově, není zařízením určeným k výzkumu a vývoji, neboť technologie pomalého termického rozkladu je založena
na obecně známém principu pyrolýzního rozkladu a je jeho
modifikací. V případě provozování zařízení PTR ve Vratimově
popř. v jiném objektu je proto provozovatel povinen doložit:
•
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ohledně využívání příslušného objektu pro účely technologie PTR,
popř. pro využívání objektu jako laboratoře pro ověřování technologie,
•
povolení k provozu vlastní technologické jednotky z hlediska zákona o ochraně ovzduší, zákona o integrované
prevenci, požárního a hygienického hlediska,
•
vedení evidence dle příslušných předpisů na ochranu ŽP,
zejména zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší,
•
povolení provozu kogenerační jednotky dle § 11 odst.2
písm.d) zákona o ochraně ovzduší v případě, když celkový jmenovitý tepelný příkon kogenerační jednotky je
300 kW a vyšší,
a další případné náležitosti dle požadavků vyplývajících
z předpisů na ochranu životního prostředí. O této skutečnosti
byl státní podnik VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína písemně
informován.
----------------------------------------------------------------------------------O nutnosti splnění výše uvedených požadavků pro výzkum
a vývoj zařízení jedná firma přímo s Ministerstvem pro životní
prostředí ČR.
Níže Vám předkládáme informace firmy VOP CZ s.p. k jejich
projektu, který zamýšlí realizovat v areálu VOP Bludovice.
Obecně o PTR technologii
Co je to PTR technologie?
Technologie Pomalého Termického Rozkladu je patentovaná technologie, která byla vyvinuta experty společnosti SIMUL trust a.s. v letech 2007-2012 a dále rozvinuta společností
HEDVIGA GROUP, a.s. Principem PTR technologie je pomalý
termický rozklad látek za nepřístupu vzduchu v tzv. palivových článcích (vsázkách) až do teploty max. 550°C *, během
něhož dochází k rozkladu organických složek vstupní vsázky
na tři frakce - plynnou, kapalnou a pevnou. Technologie PTR je
na rozdíl od pyrolýzní technologie řízeným termickým rozkladem, efektivně hospodaří s produkovaným teplem a v energetické bilanci dosahuje významně kladného energetického
výstupu.
Řízená „pomalost“ PTR procesu umožňuje maximální rozklad
a využití vstupní vsázky (suroviny s obsahem organických
složek). Technologie PTR umožňuje energetické využití plynných a kapalných produktů v kogenerační jednotce a zároveň
využití pevných produktů (uhlíkatého materiálu) jako vysoce
výhřevných pevných paliv, anebo jako aktivní uhlí.
Potenciál využití PTR technologie je v široké škále energeticky bonitních vstupních materiálů jako jsou biomasa, tříděný i
netříděný komunální odpad, masokostní moučku, trus zvířat,
elektro odpad, čistírenské kaly a kontaminované zeminy na
paliva a spolu s kogenerační jednotkou je zařízení schopno
vyrábět elektrický proud a teplo.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014

Technologie PTR dokáže energeticky zužitkovat obtížně zpracovatelné anebo nevyužitelné vstupy (často odpady, kontaminované zeminy nebo druhotné suroviny) za současné kladné
energetické bilance a zároveň dodržet parametry bezpečného provozu v souladu s ochranou životního prostředí.
*POZN: teplotní křivka konkrétních PTR procesů odpovídá
konkrétnímu zpracovávanému materiálu, např. pro pryžový materiál je to od max. 480°C, technologické maximum je
550°C.
Co je výstupem PTR technologie ?
Plynná frakce – PTR plyn, kapalná frakce – PTR olej, pevná
frakce ( uhlík s čistotou 99 % ) – PTR uhlík
Kapalná ( PTR olej ) a plynná ( PTR plyn ) frakce je v rámci
vnitřního uzavřeného okruhu dále zpracována v kogenerační
jednotce VOPTRA. Výstupem kogenerační jednotky VOPTRA je
elektrická a tepelná energie.
Co je vstupem / palivem v PTR procesu ?
Vstupní surovina pro proces PTR je vyrobená např.
z biomasy, tříděného i netříděného komunálního odpadu, masokostní moučky, trusu zvířat, elektro odpadu, čistírenských kalů event. kontaminované zeminy.
Je to vždy materiál s jednoznačně definovaným vlastnostmi,
např. vyrobené dle Vnitropodnikové normy, s Certifikátem výrobku.
Složení PTR technologického řešení ?
Základní prvky komplexního PTR řešení pro zákazníka:
PTR termická jednotka s palivovými články
Chladící PTR jednotka
Zásobník PTR plynu
Zásobník PTR oleje
Řídící PTR systém
Kogenerační jednotka - VOPTRA
Spolupráce HEDVIGA GROUP / VOP CZ:
Oblast spolupráce VOP CZ, s.p. a HEDVIGA GROUP, a.s.?
Vývoj, výroba a zkoušení duální KGJ VOPTRA.
Výroba vybraných podskupin PTR technologických celků.
Jaká činnost bude realizována v objektech VOP CZ, s.p.
v Bludovicích ?
Firmy VOP CZ, s.p. a HEDVIGA GROUP, a.s. mají společný
projekt na výrobu modulů zařízení technologie PTR sestávající ze samotného zařízení PTR a z kogeneračních jednotek.
V pronajaté hale - výrobním prostoru, bude probíhat strojírenská výroba a montáž tohoto zařízení pro platné kontrakty
a toto zařízení bude po kompletaci expedováno zákazníkům.
Budou v rámci spolupráce VOP CZ, s.p. a HEDVIGA GROUP,
a.s. využívány i jiné kapacity, např. v areálu Šenov ?
Ano, významnou měrou jsou zapojeny především vývojové kapacity Útvaru výzkumu a vývoje.
V rámci výroby jednotlivých technologických skupin PTR zákaznického řešení bude zároveň využíváno současné technologické a výrobního zázemí VOP CZ, s.p. v závodě Šenov.
Vliv na vnější okolí
Bude v areálu VOP v provozu technologie PTR?
Ano, avšak pouze pro účely vývoje a zkoušení KGJ VOPTRA, tzn.
KGJ jednotka s výkonem motoru max. 200 kW, při provozních hodinách max. 1000 mthod/rok, pokud nebude požadováno jinak.
V případě kompletace zákaznického řešení bude v závěrečné fázi realizován pouze provozní test se standardními palivy
( zemní plyn, nafta motorová ) pro deklaraci funkčnosti před
naložením a odvezením na místo instalace.
Budou se v areálu zpracovávat odpady?
Ne, v areálu VOP, s.p. se nebude zpracovávat odpad.
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V případě realizace vývojových činností spojených s vývojem
KGJ VOPTRA bude palivem v PTR procesu surovina zpracovaná
u externího dodavatele v souladu s platnou legislativou.
Jak bude tato surovina v areálu skladována ?
Surovina bude uložena v přepravních obalech v souladu
s platnou legislativou, na pro tento účel vymezeném prostoru.
Jsou v areálu kogenerační jednotky a jaké ?
Ano jsou. Jedná se o následující kogenerační jednotky: plynové ( TEDOM, event. jiné ), duální ( VOPTRA )
Dle typu budou provozovány na zemní plyn / PTR plyn ( TEDOM ) nebo na zemní plyn / PTR plyn / motorovou naftu / PTR
olej ( VOPTRA ).
Jsou výstupem PTR technologie nějaké emise s vlivem na
životní prostředí ?
Ne, jedná se o uzavřený cyklus.
Jsou výstupem KGJ nějaké emise s vlivem na životní prostředí ?
Ano. Spalovací jednotkou KGJ VOPTRA je vznětový motor
TATRA.
POZN.: Nově instalované zařízení pro snížení emisní zátěže a
elektronické řízení chodu motoru KGJ VOPTRA zajišťuje plnění
emisních předpisů dle vyhlášky č.415/2012 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------Firma přislíbila možnost obhlídky výrobního provozu
občanům, v případě zájmu i veřejné představení svého
projektu. Budete-li mít zájem, ozvěte se telefonicky nebo
mailem na obec@hodslavice.cz do konce září 2014.
Rada obce pověřila komisi pro životní prostředí monitorováním situace.

Zprávičky ze školy…
Mgr. Alena Kulíšková

Slavnostní zahájení školního roku 2014 – 2015
Letošní prázdniny opět uplynuly rychle jako voda v Zrzávce.
Je tady 1. září a škola přivítala nové žáky. Deváťáci ve stylu Harryho Pottera pasovali prvňáky do „Bradavické školy“, paní ředitelka představila na pracovišti nové zaměstnance, Mgr. Pavlu
Pavelkovou, Mgr. Andreu Dostálovou a Mgr. Helenu Tisovskou,
žáky do páté třídy a jednoho osmáka, slavnostní slovo měla i
paní starostka.

Všem přejeme radost z učení, dobré kamarády a pohodu v nových kolektivech.
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Sběr starého papíru
Připomínáme všem občanům Hodslavic, že od 22. září 2014
bude v prostorách průjezdu na školní pozemek probíhat celoroční sběr starého papíru. Svázaný a označený balíček se jménem žáka přineste vždy v pondělí od 7.00 do 7. 20.
Přispějete k ochraně našich lesů.
Pronájem tělocvičny
Vyzýváme všechny zájemce, kteří chtějí ve školním roce
2014/2015 užívat tělocvičnu, aby podali písemně svou žádost
do kanceláře zástupkyně ředitele školy Mgr. Hany Horákové
nejpozději do 19. 9. 2014.
Cena pronájmu: 100Kč/h. Při dlouhodobém pronájmu (nejméně 6 měsíců) a pronájmu pro práci s dětmi a žáky zvýhodněná cena. Žádosti budou zpracovávány dle termínu podání.
Více informací i žádost naleznete na webu školy.
Poděkování
Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří zajistili
úklid všech prostor. Je vymalovaná chodba v patře, jsou upraveny třídy, v některých je nový nábytek i koberce. Zvětšil se
prostor školní družiny o jednu hernu.
Okrasná část školní zahrady byla koncem školního roku upravena v rámci projektu Příroda na dosah ruky. Jsme potěšeni, že
některým žákům naší školy není lhostejné, v jakém stavu bude
zahrada i během prázdnin a přišli spolu s učiteli na brigádu se
poprat s plevelem.
Poděkování patří pedagogům, kteří přišli během své dovolené a spolu s žáky pracovali. Přišly paní učitelky Horáková, Mičková, Hegarová, Kulíšková, Holubová a Pernická.
Z řad žáků dorazili Matyáš Mička, Viktor Vyhlídal, Zuzka Turková, Venda Horáková, Katka Muchová, Klárka Hubová, Gabča
Mičková, Eliška Kulbíčková, Natálka Litavský, Eva Franková, Jakub Mikulák a dvakrát dokonce přišel Honzík Bartoň.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za váš čas a ochotu se aktivně podílet na vzhledu naší krásně opravené školy a jejího
okolí.

Statistika ve škole
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy

Plenární schůze rodičů
Vedení Základní a Mateřské školy Františka Palackého v Hodslavicích zve všechny zákonné zástupce na plenární schůzi rodičů a úvodní třídní schůzky, která se bude konat v úterý 16.
9. 2014 od 16.30 hodin v aule školy.
Současně proběhnou volby do rady školy.
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Se začátkem nového školního roku může být pro mnohé jistě
zajímavé podívat se na vývoj, který se odehrál v počtu vzdělávaných dětí v naší mateřské i základní škole za posledních 14
let – viz grafy.
Letos mám obzvlášť velkou radost, protože kapacita mateřské školy je naplněna (k dnešnímu dni jedno volné místo
vzhledem k odhlášení dítěte) a základní školu bude navštěvovat 157 žáků, nebudeme tedy žádat o výjimku z počtu žáků!!
Pevně věřím, že naše škola se v dalších letech naplní žáky ještě více, protože zaujímá v obci důležitou a nepřehlédnutelnou
pozici, kterou se snažíme dále posilovat, a tím vylepšovat kredit a její dobré jméno.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014

Tradice
HODSLAVSKÉHO VODOHRANÍ
byla v sobotu 30. srpna započata
Mgr. Alena Kulíšková

Po loňské úspěšné premiéře jsme se rozhodli zrealizovat 1.
ročník Hodslavského vodohraní. Recesní klání proběhlo za příznivého počasí na vodní nádrži Kacabaja.
Do vodní bitvy se přihlásilo 5 netradičních plavidel na lidský
pohon. Všechna plavidla byla originální.
Nejpočetnější osádka okupovala plavidlo severských vikingů
Drakar, technicky promyšlený prototyp z autorské garáže Milana Ressela Kořínka zvítězil. Na Kacabaju přišel otestovat své
plavidlo také Albert Einstein, který se strojem Živel obsadil 2.
místo. Pod maskou se skrýval Marcel Garčár.

Třetí příčku obsadil stroj konstruovaný v dílně Salesiánského
hnutí. Separník tvořen z popelnic, vybaven i majákem byl velmi stabilní a jeho osádka dojela bezpečně do cíle.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2014

Na bezpečnost všech účastníků dohlíželo plavidlo Pobřežní
hlídky. Aleš Kulíšek, coby Pamella Anderson, se záchranářským
plovákem spolu s posádkou záchranářů zpovzdálí všechna
plavidla jistil.
Plavidlo ze skutečných palubek a sudů – Sud Burg řízené kapitánem Honzou Zámečníkem s osádkou mladých plavčíků
Jany, Helenky a Jirky bezpečně dorazilo ke břehům bezpečí na
místě pátém.
Stejně jako vloni došlo k soutěži dvojic v jízdě na kánoi. Do finále postoupily 4 lodě s nejrychlejším časem. Nejlepšího času
v obou kolech dosáhli Jirka Maňásek a Ondra Dofek z Klubu
plaveckých sportů Laguna z Nového Jičína.
Soutěž ve čtyřboji o Dřevěného dědka byla letos rozšířena o
kategorii babek a ogarů.
S výsledky se můžete seznámit níže v tabulce. Za pozornost
stojí nejlepší výkon v jízdě na kánoi – Jan Zámečník dosáhl
času 25,25 s, plavecký úsek zdolala nejrychleji Alča Kulíšková
časem 22 s.
Všichni příchozí se mohli pobavit, zapojit do klání, ochutnat
výborný guláš z kuchyně Svatě Kudělky Melchara a Jirky Jacka, zapít ho chlazeným pivem či něčím ostřejším. Děti mohly
dovádět ve skákacím hradu a mlsné jazýčky smočit v něčem
dobrém z pojízdného stánku.
Velmi vtipným slovem nás všechny provázel komentátor Daniel Dobeš, k tanci i poslechu zahráli se svým vlastním repertoárem mladí hodslavští hudebníci ze skupiny Definitif.
A to, že jsme všechno dobře slyšeli, zajistil pan Mirek Plešek.
Všem aktivním i přihlížejícím účastníkům Hodslavského vodohraní 2014 děkujeme za účast a věříme, že v příštím roce
bude plavidel na Kacabaji ještě více.
Vodohraní 2014 ve výsledcích
Netradiční plavidla
O pořadí plavidel rozhodovala šestičlenná nezávislá porota
(Pavla Adamcová, Martin Repta, Lukáš Topiaz z Těrlicka, Hanka
Bačková, Dana Kudělková a Lenka Hašová z Valašského Meziříčí).
1. Drakar – plavidlo MBT pro 25 Vikingů
2. Einsteinův živel (auto moto pilotované Marcelem Garčárem)
3. Separník – plavidlo Salesiánského hnutí
4. Pobřežní hlídka – Aleš Kulíšek aneb Pamela Anderson +
další rodinní záchranáři
5. Sud Burg rodiny Zámečníkových
Rychlostní závod dvojic na kánoích
1. Jirka Maňásek + Ondřej Dofek
40,08 s
2. Jana Mužíková + Oly Kolařík		
41,86 s
3. Alča + Aleš Kulíškovi			
45,67 s
4. Barča + Ondřej Bajerovi		
59,30 s
5. Jana + Honza Zámečníkovi		
54,13 s
6. Pavla Adamcová + Lešek Janský
1:02,13 s
7. Vojta + Franta Hasalíkovi		
1:59,04 s
8. Radek Kočka + Luky Hasalík		
2:11,06 s
Hodslavský dřevěný dědek
Jméno

Mezičas jízdy
na kánoi

Plavecký
mezičas

Celkový čas Pořadí

Honza Zámečník

25,25 s

33,75 s

1:41,36

1.

František Hasalík

28,11 s

37,99 s

1:51,86

2.

Oly Kolařík

39,2 s

55,8 s

2:22,59

3.

Mirek Vybíhal

1:06 s

25 s

2:27,10

4.

Aleš Kulíšek

38,4 s

49,6 s

2:28,36

5.
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volejbal			
			
rodiče a děti		
			
jóga v mateřské škole
			
kruhový trénink (M i Ž)
			

úterý od 19.30 do 21.15 hod.
od 7.10. (Jaroslav Ježek)
středa od 17.00 do 18.00 hod.
od 22.10. (Věra Mičková)
středa od 19.00 do 20.30 hod.
od 1.10. (Dana Sulovská)
čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
od 2.10. (Miroslav Vybíhal)

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE
Letošní léto nebylo ve srovnání s tím loňským nic
moc. Dokonce jsem viděla někoho v povzdálí
pouštět draka.

Hodslavská dřevěná babka

A je to tady.

Jméno

Mezičas jízdy
na kánoi

Plavecký
mezičas

Celkový čas Pořadí

Barča Bajerová

34 s

32 s

1:58,8

1.

Alča Kulíšková

39 s

22 s

2:08,06

2.

Jana Zámečníková 36 s

41 s

2:12,70

3.

Pavla Adamcová

1:16

37 s

2:52

4.

Pavla Kolaříková

44 s

53 s

2:54

5.

Další ročník

DRAKIÁDY

proběhne 4. října 2014 od 14.30 hodin

na kopci za fotbalovým hřištěm.
Budujte, vyrábějte, přijděte se podívat na draky
od konkurence. Drobné ceny a dobrá nálada na vás
budou čekat.
Více informací hledejte na plakátech a webu obce.
Hodslavský dřevěný ogar
Jméno

Mezičas jízdy
na kánoi

Plavecký
mezičas

Celkový čas Pořadí

Lukáš Hasalík

50,1 s

43,9 s

2:27,19

1.

Radek Kočka

1:28

39 s

3:08,65

2.

Sokolská cvičení
Věra Mičková, starostka T.J. Sokol Hodslavice

T. J. S O K O L H O D S L A V I C E
ZAHAJUJE SVÁ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
v tělocvičně ZŠ od 1.10.2014
Fit Dance - ženy		
			
ml. a starší žákyně
			
ženy zdrav. cvičení
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pondělí od 19.00 do 20.30 hod.
od 6.10. (Burianová, Kulíšková)
úterý od 17.30 do 18.30 hod.
od 7.10. (Špalková, Vytejčková)
úterý od 18.30 do 19.30 hod.
od 7.10. (Růžena Holeňová)

FK Hodslavice
Ondřej Kudělka

Milí sportovní přátelé, opět se naplno rozjela nová fotbalová sezóna, do které se zapojí všechna naše družstva. Přijďte
i Vy povzbudit malé i velké fotbalisty. Abyste věděli, kdy se zápasy hrají, zde je aktuální rozpis všech kategorií pro aktuální
část sezóny.
Muži - IV. třída sk. A
Datum

Čas

Domácí

Hosté

24.8.

17:00 FK Hodslavice

SK Nová Horka

3:2

29.8.

17:00 FK Hodslavice

Sokol Tichá „B“

1:3

6.9.

16:30 Vlčovice-Mniši „B“

FK Hodslavice

:

13.9.

16:00 FK Hodslavice

Sokol Kunín „B“

:

20.9.

16:00 TJ Mořkov „B“

FK Hodslavice

:

27.9.

16:00 FK Hodslavice

Sokol Sedlnice

:

5.10.

15:30 AFC Veřovice „B“

FK Hodslavice

:

11.10.

15:00 FK Hodslavice

Sokol Bernartice

:

19.10

15:00 Sokol Straník

FK Hodslavice

:
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Mladší žáci - Okresní přebor sk. A
Datum

Čas

Domácí

Starší přípravka - Okresní soutěž sk. A
Hosté

31.8.

10:00 FK Hodslavice

Ženklava

3.9.

16:30 Hukvaldy

21.9.

Datum

Čas

Domácí

Hosté

17:2

5.9.

17:00 FK Hodslavice

Rybí

:

FK Hodslavice

:

12.9.

16:30 Štramberk

FK Hodslavice

:

10:00 FK Hodslavice

Straník

:

19.9.

17:00 FK Hodslavice

Trojanovice I.

:

28.9.

14:00 Veřovice

FK Hodslavice

:

23.9.

16:30 Lichnov

FK Hodslavice

:

5.10.

12:45 Ženklava

FK Hodslavice

:

26.9.

17:00 FK Hodslavice

Tichá

:

12.10.

10:00 FK Hodslavice

Hukvaldy

:

3.10.

16:30 Lubina

FK Hodslavice

:

19.10

12:45 Straník

FK Hodslavice

:

10.10.

17:00 FK Hodslavice

Troj.-Bystré

:

26.10

10:00 FK Hodslavice

Veřovice

:

17.10.

16:00 Mořkov

FK Hodslavice

:

24.10.

16:00 FK Hodslavice

Žilina

:

VOLBY 2014 – příspěvky volebních seskupení a stran (v abecedním pořadí)
Obec Hodslavice

Sdružení nezávislých kandidátů Hodslavice 2014 nevyužilo možnost zveřejnění příspěvku ve zpravodaji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Volební program ODS Hodslavice pro komunální volby 2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat k letošním komunálním volbám, které se uskuteční ve dnech 10.-11.10.2014.
Jsme sdružení kandidátů různého věku, vzdělání i profesí. Nabízíme nové tváře a nové myšlení. Z našeho
volebního programu vybíráme:
- urychlené schválení územního plánu obce,
- vyhláška zakazující podomní prodej spotřebního zboží vč.nabízení služeb,
- zvýšení bezpečnosti v obci (semafor u základní školy),
- bezbariérový přístup do ordinace praktického lékaře MUDr.Ševely, rozšíření parkovací plochy u zdrav.střediska,
- zvýšení četnosti vývozu, nebo počtu kontejnerů na bio odpad,
- podpora klubů, zájmových organizací a dalších volnočasových aktivit a další …
Kompletní volební program spolu s kandidátní listinou obdržíte v nejbližších dnech do svých poštovních schránek.
Chceme prosazovat a hájit Vaše zájmy. Budeme Vám naslouchat a pracovat pro Vás a pro obec, aby se zde žilo
lépe. Děkujeme za Vaši podporu. Pokud nám v nadcházejících volbách dáte svým hlasem důvěru, uděláme vše pro
to, abychom Vás nezklamali.
Srdečně Vás zveme na
posezení s kandidáty za ODS,
které se uskuteční v pátek 3.října 2014 od 18 hodin v restauraci Na Fojtství
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO HODSLAVICE

NÁŠ PROGRAM:

1.
2.

Sdružení nezávislých kandidátů
Jdeme do toho podruhé !
v obměněné sestavě, ale stále s podporou původních členů našeho sdružení,
se znovu v komunálních volbách ucházíme o Váš hlas, abychom tím získali
možnost dále pracovat ku prospěchu naší obce.
Během minulého volebního období jste činnost zastupitelstva – včetně
našich členů – jistě vnímali a hodnotili, chválili i kritizovali. Mnozí z Vás jste
dle svých možností aktivně přispívali k obohacení společenského a
sportovního života, ke zlepšení vzhledu obce či k šíření jejího dobrého
jména. Rádi bychom s Vámi v této spolupráci dále pokračovali.
Správa věcí veřejných je složitá nejen kvůli různorodosti představ a zájmů
obyvatel, ale také kvůli „neviditelným“, leckdy silně omezujícím právním
předpisům. V rámci daných možností, a s prosbou o ohleduplnost vůči sobě
navzájem a o udržování dobrých sousedských vztahů, pro zpříjemnění
našeho každodenního života, si Vám dovolujeme předložit náš stručný
volební program a kandidátku. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím
diskuzního fóra na našich FB stránkách a na www.prohodslavice.cz.
DĚKUJEME VÁM ZA PROJEVENOU PODPORU A PŘÍZEŇ

Řešení kanalizační sítě a čištění odpadních vod
Podpora nízkonákladového bydlení a služeb pro seniory a mladé
rodiny, vybudování bezbariérové ordinace praktického lékaře
3. Sjednocení architektonického stylu a obnova veřejného prostoru
a mobiliáře
4. Podpora
spolkového
života,
společenského,
kulturního
a sportovního dění v obci
5. Ochrana životního prostředí – revitalizace zeleně v obci
i extravilánu, zlepšení čistoty veřejných prostranství
6. Bezpečnost občanů – osobní a dopravní – vybudování chodníku na
Mořkov a k viaduktu
7. Veřejné projednávání územního plánu - pokračování otevřené diskuze
k tvorbě a schválení nového územního plánu
8. Další posílení zdrojů pitné vody pro veřejný vodovod
9. Modernizace knihovny a vytvoření společensko-informačního centra
pro všechny občany
10. Budování malých lokálních opatření proti povodňovým škodám –
záchytné rošty, protierozní opatření

NAŠI KANDIDÁTI
Jméno a příjmení, titul

Věk

Povolání

1.

Pavla Adamcová, Mgr.

46

starostka obce

2.

Martin Repta

46

3.

Martina Holubová, Mgr.

4.

Věk

Povolání

9. Lukáš Sulovský

33

grafický designer

místostarosta obce

10. Radim Bartončík

34

zámečník

41

ředitelka ZŠ

11. Petr Mokroš, Mgr.

64

starobní důchodce

Alena Kulíšková, Mgr.

53

učitelka ZŠ

12. Pavel Horák

45

technolog

5.

Lubomír Čevenka, Mgr.

51

evangelický farář

13. Tomáš Kohout

29

realitní poradce a makléř

6.

Ondřej Kudělka

25

student VOŠ

14. Edita Stoklásková

38

zástupce závodní jídelny

7.

Jitka Hanzelková, RNDr.

51

středoškolská učitelka

15. Zora Kudělková, PhDr.

60

překladatelka

8.

Jaroslav Ježek, Ing.

38

geodet
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Jméno a příjmení, titul
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UŽ JSTE SE NĚKDY NAPÁLILI?

CHCETE SE TOMU PŘÍŠTĚ VYVAROVAT?

Nyní máte jedinečnou příležitost se dozvědět, jak tomu předcházet.
Nabízíme Vám bezplatně informace a příklady ze života na nejpalč�vější
témata dnešní doby.
Například: výběr dodavatelé energie, reklamace zboží,
jak na pojišťováky atd. + možnost zdokonalení práce s PC a novými
technologiemi

Tohle vše a o spoustě dalších zajímavých témat
z oblas��
SPOTŘEBITELSKÉ GRAMOTNOSTI,POČÍTAČOVÉ,FINANČNÍ,PRÁVNÍ,PODNIKÁNÍ

Vlastním nemovitost a žiji se svými sousedy....
Dědím a vím, že mohu rozhodovat o svém majetku....
MÁM RODINU - péče o dě�, uzavření manželství, darování....
Půjčuji (si), najímám (si)....
Základy práce s počítačem
Jak na Internet
Zpracování fotograﬁí
Finance pro podnikatele...
Právo pro podnikatele...

Jak správně na dluhy....

Jak správně ﬁnancovat bydlení....

Vím o svých právech...
Žiji rychle a on-line...
Energie, umím si to spočítat...

se můžete dozvědět na kurzech, které pro
Vás bude pořádat občanské sdružení
ve spolupráci s Vaší obci.

kurzy jsou zcela ZDARMA

kurzy jsou zcela ZDARMA

á
Zn

ů
sv

více informací na: www.rodinne-centrum.cz nebo na tel. 725 210 050
Kurzy jsou ﬁnancované z ﬁnančních prostředků
Evropské unie, projekt Znám svůj svět, registrační číslo
CZ.1.07/3.1.00/50.0187,
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Prodám byt v Mořkově 4 + 1
Byt je po rekonstrukci: nová koupelna + WC,
plastová okna, nové topení.
Velký balkon. Sklepové prostory,
k dispozici zahrádka.
Byt se nachází v klidné lokalitě.
Cena: 1 100 000,- Kč
Tel: 603 953 989

TEL. 775 445 428
juraj.chrapko@centrum.cz
www.svarovani-chrapko.wbs.cz
Svařování

železa, nerez, titanu,
litiny, ocelo-litiny, hliníku (opravy
výfuků, karosérií apod)
Klempířské a zámečnické práce
Výroba strojů a zařízení
Výroba
kovových konstrukcí,
kovodělných výrobků (brány, ploty,
balkóny)
Výroba šrotovníku na ovoce –
AKTUÁLNĚ 1 ks SKLADEM
K PRODEJI!

HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje,
že se vyplácí nájem za pozemky, které užívá a.s.
proti odprodeji obilovin - pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu a to: od 1.10.2014
do konce roku 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé
pozemků jsou v zaměstnání, uskuteční se výdej
obilovin mimořádně v sobotu 27.9.2014 , 4.10.2014
a 1.10.2014 v době od 8.00 do 12.00 hod.

Mladý manželský pár hledá
pronájem bytu 3+1
nebo rodinného domu
v Hodslavicích.
kontakty:
p. Michaela Butorová tel.: 737 967 662,
p. Tomáš Butora tel.: 603 963 706.

OSOBNÍ PŘÍSTUP, RYCHLOST, KVALITA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea našich spoluobčanů v září 2014:
50 let Anna Kudělková • Milan Schindler • Dagmar Plešková
55 let Josef Bartoň • Dalibor Osmička Kramoliš
Zdenka Géryková
60 let Vladimír Hromádka • Ladislav Kovářík
Oldřiška Nohýlová
70 let Ludmila Hanzelková • Václav Grussmann
75 let Marie Býmová • Zdislava Davidová • Milan Sobek
Vojtěška Bartoňová • Zdeňka Blokešová
80 let Miloslav Gold
Děti tvoří pro knihovnu

85 let Stanislav Seitz
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci červenci se narodili Lukáš Kudělka
a Viktorie Fiurášková a v měsíci srpnu Ema Thienelová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.

Pro Emičku, Lukáška, Viktorku a všechny děti, které jsme již
letos přivítali na svět mezi nás:
Maminčin dar - František Hrubín
Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v jarních kytičkách.
Maminko, ty k těm dárkům vkrátku
dar řeči přidáš nemluvňátku.

Dění v obci ve fotografiích

Hodslavské vodohraní

Soutěž o nejkrásnější zahradu
- vítězná zahrada Ivany Heraltové

Hodslavské vodohraní - posádka Separníku

Soutěž o zlatý truhlík
- vítězný „truhlík“ Radky Ondřejíkové

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail :
zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

