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Hodslavský ZPRAVODAJ

Rok 2014 v Klubu důchodců Hodslavice
M g r. L i b u š e C z y žová , M a r t a J a c ková , B ro n i s l a va Sý ko rová

V

ážení spoluobčané,
seriál prezentací činnosti spolků
a organizací zahajuje v roce 2015
Klub důchodců Hodslavice. Motivem
a námětem naší práce je snaha obnovit
a udržet lidové tradice. Některé naše
akce se opakují v souladu se svátky tak,
jak je znal rok na vesnici v minulosti, ale
nebráníme se ani tradicím novějším.
Jak vypadal rok 2014 v klubu
důchodců? Sezonně se scházíme
od října do dubna na pravidelných klubových posezeních v úterý.
Většinou se zabýváme ručními pracemi, občas se stane, že někdo z našich
členů pohostí přítomné u příležitosti
svých narozenin. V souladu se školním
rokem probíhá kurz němčiny, který
vede Mgr. Czyžová. Letos už probíhá
3. ročník.
První větší akcí bývá společenský
ples ve společenském domě. Pokud
na naše plesy chodíte, víte, že je vždy
připravena bohatá tombola a s velkým
úspěchem vystupuje taneční skupina
HOBA. Když si dobře všimnete textu
pozvánky na ples, zjistíte, že zveme zajímavé hudební skupiny. Vloni to byla
hudba Na živo známá z TV Šlágr. Letos
to bude skupina Tango z Ostravy.
Rok 2014 byl rokem 10.výročí
založení KD. Oslavy jsme pojali ve
velkém. Poděkovali jsme za práci
všem, kteří se na naší úspěšné činnosti

Ples 2014

Relax Morávka

Závěr roku s Mikulášem

podíleli. Průběh oslav natáčela regionální televize a v programu vystoupil
známý bavič Franta Uher. Během
klubových úterků vytvářejí naše ženy
různé drobné ozdoby, které jsme pak
prodávali na velikonoční výstavce
tradičně pořádané ve spolupráci s ing.
Škařupovou z květinářství. Keramiku
vyrábějí ženy ze spolupracujícího
klubu seniorů ze Šenova u N.J., které
zveme na naše akce. Oni nás zvou na
oplátku na své akce.
Již několik let se zúčastňujeme
Okresního setkání klubů seniorů
v Sedlnicích. Tam propagujeme svou
práci, sbíráme zkušenosti a podílíme se
na programu. V minulém roce to bylo
úspěšné vystoupení taneční skupiny
s kankánem. Nácvik vedla hodslavská
rodačka Jarka Erlová z Příbora. Tradiční
středoevropská akce Noc kostelů
se konala 23.května 2014, tentokrát
v katolickém kostele. Organizátoři
prezentovali mj. práci SHM a promítali
film o činnosti našeho klubu, který pro
nás sestříhali profesionálové z televize.
V červnu jsme měli opravdu nabitý
program. Kromě všech příprav a akcí
jsme ve dnech 3. a 4.6. uspořádali
dvoudenní zájezd do Kutné Hory
a okolí za poznáním středověké historie. Ubytováni jsme byli v centru
města a památky jsme si prohlédli
s průvodcem.

Spolupracujeme s tělocvičnou jednotou Sokol, 7.6. vystupovala taneční skupina na oslavách výročí založení Sokola
v Hodslavicích s tanečním programem country tanců.
Svůj podíl jsme měli na Dni obce 28.6. Pomáhali jsme při
přípravách, tanečnice vystoupily v programu s pásmem
tanců Zpívání v dešti. Připravili jsme prodej občerstvení pro
účastníky oslav.
Oslavu svatodušních svátků jsme si připomněli při “škračení
vajec“. Kdyby nás tak viděli lékaři! Smaženice ze 200 vajec na
špeku, s anglickou slaninou a klobásami, k tomu hodslavský
chléb, pivo a slivovička. Rádi se tak setkáváme, rádi si zazpíváme nebo si jen tak popovídáme s přáteli. Mimochodem
tak zjistíme, že máme velmi podobné radosti i starosti a problémy. V tom je také velký význam našeho klubového života.

USNESENÍ z 5. zasedání rady obce
konaného dne 30.12.2014
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 5/2014:
příjmy navýšení + 207 000 Kč,
výdaje snížení - 1 947 000 Kč,
financování
- 2 154 000 Kč.
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
/

USNESENÍ z 6. zasedání rady obce
konaného dne 8.1.2015
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

Škračení vajec
V září jsme organizovali relaxační pobyt ve Slezských Beskydech na Morávce. Všichni se velmi dobře bavili a odpočinuli si.
Velmi jsme ocenili procházky v nádherném lesním prostředí
na čerstvém vzduchu. Byla také vhodná příležitost oslavit také
sedmdesátku hned 7 našich členů.

zámek Žleby
V rámci spolupráce s klubem seniorů jsme byli pozváni
na celoobecní akci, kterou pořádal OÚ v Šenově u N.J. pro
důchodce. Taneční skupina slavila úspěch s kankánem na
schůzi klubu důchodců v Závišicích. V listopadu jsme zajeli do
Bernartic n. O. a divadelní představení hry Naši furianti, kterou
s obrovským úspěchem sehráli tamní ochotníci. Na konci listopadu jste si mohli opět zakoupit naše háčkované vánoční
ozdoby ,které se prodávaly na výstavce dekorací a květin
v hasičské zbrojnici. Od října se konaly pravidelné úterky
s ručními pracemi a němčina.
Konec roku patřil 11.12. závěrečné hodnotící schůzi s programem a večeří. K tanci a poslechu hrál pan Wagner. Zúčastnili
se i hosté ze Šenova. Pozdravit nás přišel jako Mikuláš pan farář
Kasperek, předal nám symbolické dárečky a přání k Vánocům
a do nového roku.
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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) dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 89/14 o dodávce prací s firmou Ekodrill. s.r.o. Zlín,
b) úhradu nájmu, energií a ostatních nákladů za užívání společenského domu v Hodslavicích pro spolky obce Hodslavice
ve výši 50% celkových nákladů dle stávajícího ceníku a odpuštění nájmu, platby energií a ostatních nákladů pro spolky
a příspěvkové organizace obce Hodslavice při akcích pro děti
či akcích, jejichž výdělek bude použit na činnost pro děti.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) Josefa Kudělku, stavebního technika, jako pověřenou osobu pro provoz Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník
- vypracováním plánu oprav a investic vodovodu na rok 2015
do konce února 2015,
b) komisi pro územní rozvoj, plánování a investice vypracováním návrhu investičních akcí na rok 2015, jako podklad pro
vytvoření návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) žádost pana Michala Bradny, Hodslavice čp. 403, o povolení parkovacího místa na obecním pozemku a pověřuje
místostarostu p. Martina Reptu předložením návrhu řešení na
dalším jednání rady obce,
c) žádost p. Luboše Rýdla a Josefa Rýdla, Hodslavice čp. 210,
o řešení parkování automobilů u jejich pozemku a pověřuje
p. Martina Reptu, místostarostu řešením,
d) žádost p. Hany Křenkové, Hodslavice čp. 551 o přidání veřejného osvětlení na parc. č. 181 k.ú. Hodslavice pro zvýšení
bezpečnosti a pověřuje p. Martina Reptu, mítostarostu, zajištěním rozšíření veřejného osvětlení v dané lokalitě,
e) žádost o finanční příspěvek Českého kynologického svazu,
Kynologický klub Veřovice.
Dne 3.3.2015 dojde z důvodu školení k omezení provozu pošty Hodslavice. Pošta bude otevřena pouze odpoledne, tj 14:00-16:00 hodin.
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USNESENÍ z 7. zasedání rady obce
konaného dne 27.1.2015

Informace k platbě poplatků

Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V době od 2.3. do 31.3.2014 bude probíhat rekonstrukce přízemí obecního úřadu, proto žádáme občany, aby poplatky za
komunální odpad a psa pokud možno posílali převodem na
účet. Způsob platby jsme uvedli v minulém čísle zpravodaje a
je také zveřejněn na stránkách obce.

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) snížení počtu členů povodňové komise na 4 a ukončení
členství p. Josefu Hromádkovi,
b) výši finančních darů spolkům a organizacím v obci Hodslavice pro rok 2015, dle přílohy č. 1. Podmínkou pro vyplacení
příspěvků je předložení zprávy o činnosti žadatele za uplynulý rok obci a povinností žadatele je vyúčtování příspěvku do
31.10. daného roku.
c) výběr administrátora projektu „Palackého pamětní knihovna“ a realizace veřejné zakázky projektu firmou INNOVA International s.r.o. Ostrava dle předložené cenové nabídky,
d) záměr pronájmu pozemku parc. č. 29 v k. ú. Hodslavice,
e) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015660,
Hodslavice, Bušová p. č. 950/2 s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV –
Podmokly, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o. OstravaPřívoz – umístění součásti distribuční soustavy IP-12-8015660
zemního vedení nízkého napětí na parc. č. 948 v k.ú. Hodslavice,
f ) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015604,
Hodslavice, Podešva s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o. Ostrava-Přívoz
– umístění součásti distribuční soustavy IP-12-8015604 zemního vedení nízkého napětí na parc. č. 1794/1 v k.ú. Hodslavice,
g) pronájem veřejného prostranství v období konání poutě
2015 p. Františku Rumlovi z Kunína za stanovené nájemné a
volné vstupenky v ceně 5 000 Kč,
h) finanční dar ve výši 1 000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. , Klub Stonožka, Ostrava, 700
30 Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 1330/4 na Rehabilitační centrum pro děti ze stacionáře Stonožka v Dívčím Hradě u Osoblahy.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku Mgr. Pavlu Adamcovou a místostarostu p. Martina Reptu řešením situace trvalého stání motorových vozidel
na místních komunikacích,
b) Martina Reptu, místostarostu předložením mapy sběrných
míst pro umístění nádob na biologicky rozložitelný odpad
v obci na rok 2015 na další jednání.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů - poptávka cenové nabídky na realizaci rozšíření veřejného osvětlení u p. Křenkové a řešení nedovoleného stání motorových vozidel na místních komunikacích - konzultace místostarosty s por. Londinem z dopravního
inspektorátu Policie ČR,
b) návrh rozpočtu a plán investičních akcí na rok 2015 a předkládá zastupitelstvu obce k projednání,
c) žádost p. Pavla Knápka o posouzení stékání vody z místní
komunikace na jeho pozemek a pověřuje stavebního technika
p. Josefa Kudělku o posouzení a navržení řešení,
d) nabídku firem AGENTURA KRÁTKÝ PRODUCTION Hranice
a PROXIMA BOHEMIA, s.r.o. Praha 2 na propagaci obce formou
map a prezentace v knize ČR – města a obce. Nabídky nebudou využity.
Další jednání rady obce č. 8: 10.2.2015 v 15.30 hod. na OÚ

O Ú H o d s l a v i ce

Řešení nevhodného parkování
na místních komunikacích
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
na 7. jednání rady obce dne 27.1.2015 bylo projednáno řešení nevhodného parkování na místních komunikacích
formou výzvy majitelům a následné spolupráce obce při
řešení přestupku s Dopravním inspektorátem Policie ČR.
Znovu proto důrazně žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích,
které nejsou stavebně technicky uzpůsobeny k parkování vozidel a k parkování využili své pozemky, dvory, průjezdy. Vzhledem k tomu, že při stání vozidel nezbývají na komunikaci dva
jízdní pruhy o šířce každého min. 3 m, dopouští se tak vlastník
zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č. 361/2000
Sb. § 25 odst. 3.
V průběhu února budeme formou lístků umístěných na vozidlech oslovovat řidiče trvale nevhodně parkujících nebo parkujících bez povolení na místních komunikacích a veřejných
prostranstvích.
Od března bude nevhodné parkování řešeno jako přestupek v součinnosti s DI Policie ČR.
Tam, kde to podmínky umožňují, vyzýváme občany k podání
žádosti na obecní úřad o povolení trvalého stání na veřejných
prostranstvích, dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2011 (výše
poplatku u vozidel do 3,5 t činní 50- Kč /měsíc).
Prosíme všechny spoluobčany, jichž se problematika parkování na místních komunikacích týká, o spolupráci.

Zveřejnění návrhu
Územního plánu Hodslavice
O Ú H o d s l a v i ce

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hodslavice, pořídil na základě schváleného zadání
pro obec Hodslavice návrh územního plánu a vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Veřejnost a dotčené orgány mají nyní možnost seznámit se
s návrhem Územního plánu Hodslavice a vyhodnocením jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území:
• v tištěné podobě
- u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru
územního plánování a stavebního řádu, v kanceláři č. 040, (tel.:
556 768 323),
- na Obecním úřadě v Hodslavicích (tel.: 556 750 237, e-mail:
obec@hodslavice.cz)
• způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových
stránkách
- Městského úřadu Nový Jičín, odkaz: http://www.novy-jicin.
cz/cz/urad/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/
pokračování na straně 5
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Návrh rozpočtu na rok 2015
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka

PŘÍJMY
Pol.

název

VÝDAJE
v tis. Kč

OdPa

Třída 5 - běžné výdaje

3 400

2212

Silnice

Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti

180

2219

cyklostezka

230

Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů

350

2219

cyklostezka- investice

230

Daň z příjmů právnických osob

3 500

2219

chodník II/483

31

Daň z přidané hodnoty

7 700

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

81

daň za obec

350

2310

pitná voda

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

690

2310

inv.Vrt HVH3 - výdaje obce

Poplatek ze psů

49

2310

inv.Vrt HVH3 - výdaje z dotace

Poplatek za užívání veř.prostr.

25

2310

inv.vystr.vrtu HVH2, filtrace

1351

Odvod z loterií

60

2321

Odvádění a čištění odpad.vod

1355

odvod z VHP

25

3113

Základní školy - příspěvek provozní

2 500

1361

Správní poplatky

23,95

3113

Základní školy - příspěvek investiční

627

1511

Daň z nemovitostí

550

3113

Studie tělocvičny - investice

4112

Neinv.přij.dotace -na výkon státní správy a školství

472,6

3113

Základní školy - materiál ,služby

100

4116

Neinvestiční transfery- úřad práce

406

3392

Ostatní vzdělávání

204

4121

nein.transferyod obcí

4134

Převody z rozpočt.účtů

4213
4216
4213
4216

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1112
1113
1121
1211
1122
1340
1341
1343

v tis. Kč
1 000

1 900
30
186,547
500
300

50

9

3314

Činnosti knihovnické

170

3314

Investice - knihovna, kult.centrum

500

dotace energ.úspory oú

135,994

3319

Ostatní záležitosti kultury

370

dotace energ.úspory oú

2 311,909

3392

Společenský dům

434

dotace posilové zdroje HVH3

10,363

3392

Společenský dům -investice

63

dotace posilové zdroje HVH3

176,184

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

38

OdPa Třída 2- nedaňové příjmy

30

3412

Sportovní zařízení v majetku obce-investice

600

5

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

247

1 900

3612

Bytové hospodářství

256

350

4359

Soc.bydlení-projekt

200

knihovnické služby

4

3613

Nebytové hospodářství

214

záležitosti kultury

20

3613

Nebytové hospodářství - inv., studie

250

20

3631

Veřejné osvětlení

558

175

3632

Pohřebnictví

335

3635

Územní plánování

100

15

3639

Komunální služby

615

komunální služby

25

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

800

komunál.odpady

19

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

451

100

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou z.-regenerace a výs.,

200

7

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

199

místní správa

20

5512

Požární ochrana - dob.č. investice výměna oken

Příjmy z úroků, dividend

65

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

6171

Energ.úspory oú -výdaje obce

3 302,097

6171

Energ.úspory oú - výdaje z dotace

2 447,903

6171

Investice- PD rekonstrukce návsi

6310

Obecné výdaje z finančních operací - úroky

6320

Pojištění majetku

110

6330

Převody fondům

170

6399

Ostatní fin.operace-daň za obec

500

6402

Finanční vypořádání

2212

silnice

2310

voda

3299

Ostatní záležitosti vzdělení

3314
3319
3392

společenský dům

3612

bytové hospodářství

3613

nebytové hospodářství

3632

pohřebnictví

3639
3722
3725

Využívání a zneškodňování odpadů - Ekokom

5512

hasiči

6171
6310

Příjmy celkem

23 655

FINANCOVÁNÍ
pol.

název

8115

změna stavu na BÚ (snížení)

8123

Splátky úvěru Spol.dům a Energetické úspory ZŠ
financování celkem
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-4 520
1 750,8
-2 769

Výdaje celkem
rozdíl mezi příjmy a výdaji

15

175
1 425
3 850

200
127,602

6,851
26 424
-2 769
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Investice - projekt, PD

návrh finančího
výboru

návrh RO
investiční komise

Návrhy investičních akcí na rok 2015

tis.Kč

tis.Kč

Rozšíření dětských hřišť a fitpark za ZŠ

400

100

Rekonstrukce návsi /zhotovení projektu

200

100

ZŠ - odborné učebny /spoluúčast obce

627

627

Vrty - vystrojení HVH2 + filtrace u vodojemu /spoluúčast
při získání dotace

500

500

MK - zdi, propusti

1000

1000

Hřbitovy, obec - regenerace a výsadba zeleně /spoluúčast
při získ dotace

200

200

Sociální byty - bezbariérové byty pro seniory /zhotovení
projektu

200

x

Zdravotní středisko-rekonstrukce OD /zhotovení projektu-studie

250

x

Knihovna - rekonstrukce /zhotovení projektu, spoluúčast
při získ.dotace

500

500

Hřiště-šatny /zhotovení projektu

200

100

OÚ - zateplení /spoluúčast obce

3300

3300

Zateplení č.p. 213 domověnka /EA, zhotovení projektu

150

150

Hasičská zbrojnice - /EA, zhotovení projektu zateplení

175

300

KD - zateplení stropu

250

250

50

x

8002

7 127

Zvětšení tělocvičny ZŠ /zhotovení studie
Celkem

Územní plán, pokračování ze strany 3
- odkazy a další informace k ÚP najdete na našem webu
v sekci Obecní úřad/Územní plán: http://www.hodslavice.cz/
uzemni-plan-obce )
V souladu se stavebním zákonem může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 19. 3. 2015.
(Pozn.: dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se písemnost považuje
za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce, byla-li v této lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup).
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Písemné připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a
stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, případně do datové schránky „ywmb4nc“.
Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Hodslavice a
sousedním obcím bylo zasláno oznámení v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Projednání návrhu územního plánu s veřejností bude následovat po projednání dotčenými orgány a budeme Vás o něm
včas informovat.
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Výzva všem vlastníkům pozemků
v extravilánu obce Hodslavice
O Ú H o d s l a v i ce

Vážení vlastníci pozemků v k.u. Hodslavice!
Obec Hodslavice požádala Pozemkový úřad o provedení
Komplexních pozemkových úprav na katastru obce Hodslavice. Podmínkou pro jejich realizaci je, aby o tyto úpravy písemně požádalo více než 50% vlastníků pozemků.
Cíle pozemkových úprav v k. ú. Hodslavice
• Realizací pozemkových úprav se dosáhne zpřehlednění a
vyjasnění vlastnických práv k pozemkům.
• Připraví se podmínky pro racionální obdělávání pozemků
(dojde k jejich scelení, zpřístupnění pozemků, vyrovnání jejich
hranic apod.).
• Po realizaci společných zařízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýšení retence, zlepšení ochrany půdy a vodních toků, doplnění prvků
územního systému ekologické stability apod.).
• Připraví se podmínky pro naplnění některých záměrů 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.
Žádáme všechny vlastníky pozemků o podání žádosti tak,
aby Pozemkový úřad mohl podniknout následné kroky k realizaci KPU. Tiskopisy jsou umístěny v podatelně na Obecním
úřadě Hodslavice, popřípadě vám je na vyžádání doručíme
osobně či emailem.

Odpadové hospodářství obce
v roce 2014
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
problematikou nakládání s odpady se na stránkách zpravodaje zaobíráme pravidelně. Rád bych Vás seznámil s některými
čísly za rok 2014, které se k odpadům vážou a provedl jejich
porovnání s roky předcházejícími.
V roce 2014 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou
částku ve výši 796 213 Kč (v částce není zahrnut vývoz odpadů ze hřbitova, který je účtován na jinou položku). V roce
2013 činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 778
398 Kč v roce 2012 to byla částka 893 036 Kč a v roce 2011
byla výše částky 1 011 940 Kč.
Příjmy v roce 2014 v této oblasti dosáhly výše 848 580 Kč.
Tato částka se skládá z poplatku za odpady od občanů ve výši
694 551 Kč, příjem od společnosti Ekokom za separovaný odpad činil 135 947 Kč (nejvyšší příjem za všechny roky provo-

Srdečně Vás zveme na 3. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 19.2.2014 v 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.
Na programu jednání bude i schvalování investičních záměrů a rozpočtu obce na rok 2015.
Můžete se zapojit do diskuze se zastupiteli obce a členy investiční komise.
Těšíme se na Vaši účast.

www.hodslavice.cz

zování sběru tříděného odpadu) , příjem za prodej starého železa a příjem dle smluv za odvoz od podnikatelů tvořil částku
18 082 Kč.
Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku + 52 367 Kč ( v roce
2011 činila ztráta 107 774 Kč)
V nákladech nejsou účtovány pravidelné svozy prováděné
pracovníky technické správy obce (vývozy košů, odvoz nápojových kartónů, úklidy sběrných stanovišť apod.).
V průběhu roku 2011 byla provedena cenová poptávka mezi
firmami provádějícími služby při nakládání s odpady. Na základě této poptávky rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání v prosinci 2011 o vypovězení obstaravatelské smlouvy
s provozovatelem těchto služeb TS Nový Jičín ke dni 30.3.2012
a o uzavření nové smlouvy s firmou Sita CZ Valašské Meziříčí.
Přechodem na nového dodavatele služeb došlo k úspoře nákladů vynaložených z obecního rozpočtu a k eliminaci rozdílu mezi náklady a příjmy. Na základě propočtu nákladů bylo
rozhodnuto zastupitelstvem obce o snížení poplatku za odpady pro rok 2012 na částku 430,- Kč za poplatníka. Tato výše
poplatku zůstává platná i pro rok 2015. Porovnání množství a
nákladů dle jednotlivých let je uvedeno v přiložené tabulce.
Množství dle jednotlivých komodit v tunách
Druh / Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Komunál

317,34

316,05

296,02

336,61

311,51

303,92

Bioodpad

83,5

90,23

93,09

87,01

76,2

86,87

Plasty

9,05

12,85

8,46

16,62

12,9

12,02

Sklo

23,5

24,66

16,67

18,58

21,84

17,92

Papír

11,23

6,71

4,95

8,48

10,07

11,72

Železo

18,11

2,41

7,24

5,41

6,76

3,78

jeme všem dárcům za finanční dary, které pomáhají tam, kde
je to nejvíce potřeba…
Chtěla bych poděkovat tímto za pomoc především dětem,
Salesiánskému hnutí mládeže, obecnímu úřadu, otci Adamu
Kasperkovi a za zapůjčení kostýmů . Děkuji, že mi pomáháte
pomáhat.

Náklady dle jednotlivých roků
Kč/občan
Celkem

488

441

456

465

999 351 1 064 475 1 011 940

524

539

893036

778398

796213

Zálohy na vodné v roce 2015
Marie Pa v l á tová , e ko n o m ka o b ce

Smlouva o dodávce pitné vody stanovuje pro odběratele povinnost platit zálohy vodného v termínu k 30.4., 31.7., 31.10.,
kalendářního roku. Odběratelům, kteří platí SIPEM, je záloha
stanovena v SIPU a nemusí se o platby během roku starat.
Pro odběratelé, kteří platí zálohy příkazem ze svého účtu,
platí výše uvedené termíny a souhrn záloh by měl činit nejméně 75% spotřeby roku 2014. Odběratelům nebude zasíláno
upozornění na platby a stanovení výše záloh. Pokud odběratel
neměl výrazný nedoplatek, může platit zálohy ve výši záloh
roku 2014. Je možné zaplatit i jednorázovou zálohu v celkové
výši.
Č.účtu Obce Hodslavice: 1765703319/0800 v.s. 12310000XXX,
za XXX doplňte číslo popisné.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Akademie Salesiánského hnutí
mládeže Hodslavice

M a r t i n a Svá č ková

B c. Le n ka B u r i a n ová

Letošní sbírka proběhla v sobotu 10.1.2015 a musím říct,že
mě mile překvapila velká účast dobrovolníků, převážně malých dětí. Po Hodslavicích se tak mohlo rozejít 10 skupinek.
Jako každým rokem probíhá zároveň i sbírka v Hostašovicích,
tam vyšly 4 skupinky. Celkem se nás sešlo okolo 60 koledníků
a vedoucích skupinek. Na cestu dostali všichni požehnání od
otce Adama Kasperka. Celkem se tak vykoledovalo 52 043,-Kč
v Hodslavicích a ve vedlejších Hostašovicích 21 780,-Kč. Děku-

Dne 25.1. 2015 se ve Společenském domě v Hodslavicích
uskutečnil 1. ročník akademie SHM Hodslavice. Akademie
začala v 16.00 hod. a celkem se jí zúčastnilo zhruba 100 návštěvníků z řad dospělých i dětí. Celou akci moderovali a uváděli Ondřej Bajer a Vojtěch Hasalík, a i když je technika trošku
pozlobila, zvládli svou roli bravurně. Součástí této akademie
byla výstava Centra pro rodinu „Rodina a její hodnoty“, která
svými fotografiemi poukazovala na rozdíly rodinných hodnot

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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dnes a před několika lety. Na akci byla věnována vzpomínka
200. výročí od narození Dona Boska, zakladatele salesiánského hnutí. Rodičům a příznivcům tohoto hnutí byly předvedeny
prezentace kroužků pro děti a také samotné představení tanečního kroužku Letś go Dance SHM Hodslavice pod vedením
Evy Piešové. Jako malé překvapení byly uvedeny dvě dějství
z nacvičované hry Bonifác, kde vystoupily děti – herci z dramaturgického kroužku SHM. O hudební oživení akce se postaral
dětský folklorní soubor Vonička, malý koncert komorního sboru Nyklband z Frenštátu pod Radhoštěm a cimbálová muzika
Sedmikvítek také z Frenštátu pod Radhoštěm. Během akademie mohli návštěvníci obdivovat drobnou výstavu výrobků dětí z kroužku ručních prací a technického kroužku a pro
nejmenší děti byl připraven dětský koutek plný her a zábavy.
Akce byla velmi úspěšná a určitě se v budoucích letech díky
velkému ohlasu bude opakovat.

Herci dramatického kroužku SHM Hodslavice

Tanečního kroužek Letś go Dance SHM Hodslavice

Prosba na zástupce
spolků a organizací
L i b u š e C z y žová

Obracím se s prosbou na zástupce spolků a organizací z Hodslavic, aby ve vlastním zájmu předávali podklady pro zápisy do
kroniky obce. Navrhuji následující osnovu zpráv:
• přesný název organizace
• počet členů, z toho mladých
• akce během roku pro své členy
• akce během roku pro celou veřejnost
• podíl na obecních akcích
• spolupráce s jinými spolky
• (případně financování spolku)
Děkuji všem, kteří během minulých let zodpovědně odevzdávali své zprávy. Byli to zejména ČSU, ČSCH, TJ Sokol, MS,
ČCE, Římskokatolická církev, ZŠ a MŠ, SDH, FK.
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Omluva
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Zjistila jsem, že v lednovém zpravodaji obce jsem při přepisování sponzorů na Silvestrovský běh nepřepsala sponzory Restaurace U Hubů a pana Miroslava Sekeru.
Velice děkujeme za dar, moc si vážíme Vaší přízně
a omlouvám se za chybu.

Zprávičky z naší školičky
u č i te l k y M Š H o d s l a v i ce

Zima u Veverek – Jana Fojtíková
V novém roce k nám do třídy nastoupili čtyři noví kamarádi.
Seznámili jsme se s nimi a společně jsme si začali povídat o
zimě. Povídali jsme si o zimním čarování, o sněhu a zimních
radovánkách. Děti si užily „koulovačku“ (zmačkaný papír), vyrobily si pomocí natrhaného papíru a barviček sněhuláka, naučily se taneček a písničku Sněhulák bílý pán.
U Kuřátek - Bc.Radka Tománková
Během týdne jsme s dětmi navázali na čas Vánoc. Děti zavzpomínaly, co vše našly pod stromečkem. Navázali jsme na
téma hračky - o své oblíbené se mohly děti podělit a pochlubit
ostatním závěrem týdne. Společně s hračkami jsme také zavítali do zimní přírody a zimních sportů. Děti si vytvořily ve třidě
zasněžený kopec, ovšem ten nám sníh nenahradil. Na vlastní
kůži jsme poté okusili zímní radovánky na naší školní zahradě.
Tečkou za celým týdnem byla oslava narozenin Aničky.
Konečně zima - Dagmar Martiníková
Po Novém roce
jsme přišli do školičky ve sněhu. Hned
jsme toho využili a
užívali jsme ho na
školní zahradě bobováním , jízdou na
lopatách a dalšími
hrami na sněhové
pokrývce. Protože se
slavil svátek Tří králů, zahráli jsme si na
Kašpara , Melichara
a Baltazara i my. Naučili jsme se zpívat
píseň My tři králové
jdeme k vám. Děti
se oblékly do bílých
hávů, na hlavu si
nasadily královské
koruny a celá třída Berušek doprovodila Tři krále k paní kuchařce, kde si děti vykoledovaly sladkosti. Nakonec jsme na
základě průvodu kreslili ilustrativní obrázek k tématu. Mladší
děti vykreslily omalovánku. Ze sněhu jsme měli velkou radost,
tak jsme si celý týden hráli na sněžení. Hodně se nám povedly kresby zmizíkem na inkoustový podklad, kde děti kreslily,
co si vybraly. Starší děti sáňkování, lyžování a koulování a
mladší děti sněhuláky. Protože se nám toho stále zdálo málo,
lepili jsme z vyražených sněhových vloček řetězy a ty následně
nalepili na kontrastní papír. Jiné děti lepily obrázek s názvem
„sněžení“. To byly vyražené sněhové vločky na tmavém papíře. Mladší děti barvily přes šablony bílou barvou další sněhové
vločky. Zimní sporty jsme si připomněli hrou na lyžaře, na sáňkování a skoky na lyžích. Vše jsme ztvárňovali pohybem s velkou mírou fantazie.
www.hodslavice.cz

Návštěva předškoláků v 1.třídě - Mgr.Petra Musilová
V úterý 13.1.2015 se předškoláci vydali na návštěvu za kamarády do 1.třídy. Děti se moc těšily, až si prohlédnou školu a
pozdraví kamarády, se kterými chodily do školky. Paní učitelka
děti přivítala a školáci nás pozdravili básničkou. Pak už jsme se
dívali, jak děti poznávají písmenka, čtou a jak jim jde počítání.
I na budoucí školáky ale čekaly úkoly. Na interaktivní tabuli si
zahráli pexeso, poslepu poznávali geometrické tvary a zarecitovali básničku. Protože děti vše splnily, dostaly od paní učitelky odměnu. Také my jsme prvňáčkům donesly malou sladkost
za to, že nám ukázali, co všechno už umí. Paní učitelce i dětem
děkujeme za tuto milou návštěvu.

Jsme už velcí, půjdeme do školy - Mgr.Petra Musilová
„Jsme už velcí, půjdeme do školy“ - téma, kterému jsme se
ve třídě Kuřátek věnovali uplynulý týden. Zápis do 1.třídy už
je opravdu za dveřmi, proto jsme si s dětmi o zápise a o škole
povídali, aby děti věděly, co je čeká. Nikdo tak ze zápisu nemá
strach, ba naopak, děti se do školy těší. Na děti čekaly zajímavé
úkoly-z kouzelné aktovky vybíraly věci, které ve škole budou
potřebovat, zkoušely kreslit a psát do mouky, modelovat písmena z plastelíny, zahrály si zajímavé pohybové hry na téma
škola, naučily se nové básničky i písničku, umí už pojmenovat
jednotlivé části dne. Příjemným zpestřením pro předškoláky
byla úterní návštěva dětí v 1. třídě.

Zprávičky z naší školy ...
M g r. G a b r i e l a K m e n tová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna se několik žáků naší školy zúčastnilo
tříkrálové sbírky, kterou organizovala paní Sváčková, maminka
Lindy z 6. třídy. Děti i dospělí, kteří měli v tento den čas a chuť
udělat něco dobrého, se sešli v ranních hodinách v kulturním
domě v Hodslavicích, a den strávili tím, že obcházeli rodiny,
zpívali píseň My tři králové, rozdávali cukry a kalendáře a prožili pěkný den s pocitem, že udělali něco pro druhé.
Exkurze Hyundai – Mgr. Martina Holubová
V úterý 13. 1. odpoledne se žáci 8. a 9. třídy vydali na exkurzi
do Frýdku Místku, kde měli příležitost nahlédnout do výrobního procesu závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech,
s.r.o. v Nošovicích. V rámci exkurze shlédli film popisující výrobu automobilů, poté projeli dopravním vláčkem výrobní haly
(lisovnu, svařovnu, karosárnu,...), aby se podívali na výrobu v
reálu. Překvapením pro žáky bylo určitě zjištění, že díky vysoké „robotizaci“ výroby každou minutu vyjede ze závodu jeden
automobil, který se vždy testuje na zkušební dráze.

Zápis do 1. třídy
V úterý 20. ledna proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. Učitelky prvního stupně prověřovaly úroveň znalostí dětí,
zda jsou děti připraveny na školní docházku. Při rozhovoru
s dítětem se učitelky zaměřovaly na slovní zásobu, správnou
výslovnost, zda znají své příjmení, bydliště a důležité informace o své rodině. Prověřovala se také orientace v prostoru (pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu), znalost barev,
geometrických útvarů a předmatematické představy. Rodičům byla nabídnutá káva a dětem zpříjemnili čekání na zápis
naši šikovní deváťáci.

Projekt ŠKOLA VOLÁ - Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Gabriela Mičková
Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích 26. 2. 2015
začíná projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se čtyřikrát setkají s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, Mgr. Hedou Kučerovou a Mgr. Evou Hegarovou.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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Každá lekce bude zaměřena na rozvoj určitých schopností a
dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte
a pro jeho úspěšný vstup do školy. Cílem předškolní přípravy
není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický
rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné.
Zprávičky ze školní družiny - Bc. Petra Pavlíková
Ve středu 21. ledna vystoupilo ve školní družině loutkové divadlo Myška s pohádkou Popelka. Děti spokojeně sledovaly
děj této známé pohádky. Vtipné pasáže jednotlivých postav
rozveselily plno dětských tvářiček.

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
oznamuje svým členům,
že se v pátek 27. února 2015 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
uskuteční valná hromada.
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Představení ASOMPO a.s.
p ře d s t a ve n s t vo A SO M P O

Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které je i vaše město/obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového
Jičína sahá až do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících obcí
a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování
zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín.
Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí
a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se
na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál
důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i
výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ
pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od doby
vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny
veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani
nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba
naopak, využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1.1.2002
převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení
SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou
skládku Životice a téměř všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a následného prodeje
elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím
při výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré
objekty v administrativní budově v areálu skládky, a později
sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře
byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
(hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných
oblastech a aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných
obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně
je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů

www.hodslavice.cz

v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie
cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do
obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo
krátce představit akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás
- hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy
v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.

Obec Hodslavice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v Obecním domě čp. 161,
místnost č. 2 na pravé straně
o celkové výměře 25,2 m2,
volné od 1.1.2015.
Účel pronájmu:
provozování drobné ruční výroby,
administrativní nebo jiné služby.

Koupím v Hodslavicích
stavební pozemek
o rozloze cca 1500 - 2000 m2.
Nejsem realitní kancelář.
Telefon 730 895 659.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
SMRK, BUK, BŘÍZA
1) Prostorové metry (délka 1 m) (PRM)
2) Špalky naštípané a uložené do prostorového
metru (PRM)
Možnost odvozu odběrateli:
vozík = maximálně 2,5 PRM
AVIA = 4 – 7 PRM max.

Tel.: 603 315 738
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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Výměna kotlů na tuhá paliva za automatické kotle
splňující 3 a 4 emisní třídu s dotací až 60 000 korun.
Výrobce kotlů Kovarson, Attack.

Provádíme také přestavbu starých litinových kotlů
na automatický provoz s možností klasického
přikládání splňující 3 emisní třídu.
Cenová nabídka a konzultace zdarma.
Tomáš Kresta
Hodslavice 191
Tel. 608 823 151
Email: krestat@centrum.cz
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v únoru 2015:
50 let Martin Číp
55 let Věra Davidová
60 let Josef Martinek
65 let Alena Harbulová
70 let Růžena Neradilová
75 let Jaroslav Janíček • Josef Schindler • Josef Grussmann
80 let Ladislav Černý
85 let Jan Plešek, Ludmila Slížková
90 let Božena Vilčáková
25. výročí uzavření manželství Libor a Kateřina Hubeňákovi
50. výročí uzavření manželství Ludmila a Ladislav Kudělkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci lednu jsme se rozloučili s p. Annou Tomanovou,
p. Miladou Rýdlovou, p. Stanislavem Kudělkou
a p. Janem Palackým.

Eva Marková, 7. třída ZŠ

Ztráta pro historickou obec
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

30. ledna tohoto roku zemřel v Praze po
delší nemoci PhDr. Jiří Kořalka, DrSc., významný znalec dějin českého 19. století.
Výzkum tohoto období jej logicky dovedl
k osobnosti Františka Palackého, čímž získal i
zcela mimořádný vztah k Hodslavicím.
Jeho badatelský zájem obsáhl však během
profesní kariéry i problematiku česko-německých vztahů, muzejnictví, literární i přednáškovou činnost doma i v zahraničí. Tvrdá
kádrová politika tzv. normalizace zavála
vědce z Historického ústavu Akademie věd
do Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře, kde mohl pokračovat ve svých studiích.
Tuto etapu završil knihou Češi v habsburské
říši a v Evropě 1815 – 1914 (nakladatelství
Argo ji vydalo r. 1996 v češtině i němčině).
Souběžně se velmi podrobně zabývá osobností našeho rodáka, jedné z nejvýznamnějších postav vědecko-historické,
politické, kulturní a muzejní scény 19. století. Monografii František Palacký, v níž formou rozsáhlé studie představuje život a
dílo našeho největšího historiografa v nejširších souvislostech,

vydal v témže nakladatelství k dvoustému
výročí historikova narození. (Tento krátký
článek samozřejmě zdaleka neobsáhne veškeré aktivity dr. Kořalky.)
V souvislosti se vzpomínkovými slavnostmi F.P. ke 120. výročí úmrtí a především
k 200. narozeninovému jubileu, ale i později
zavítal Jiří Kořalka několikrát do Hodslavic
- sám nebo i se svou ženou PhDr. Květoslavou Kořalkovou, která bývala jeho první
čtenářkou a recenzentkou. Přijeli sem nejen
představit úctyhodnou knihu o Palackém,
ale dvakrát se coby skromní, vzácní hosté
účastnili i studentské přehlídky historických
prací ČTENICE Hodslavice. Oba byli zábavnými společníky a nikdy například neopomněli okomentovat, že namísto pražského bytu
mají doma soukromý archiv Františka Palackého.
Paní Květa předešla svého muže o několik let. Snad si oba odnesli s sebou i vzpomínku na naši obec. Pan a paní Kořalkovi si
zápis do hodslavské paměti plným právem zaslouží.
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