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Hodslavský ZPRAVODAJ
Úvodní slovo
Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka o b ce • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

M

ilé Hodslavjanky,
milí Hodslavjané,
opět stojíme na prahu nového roku,
nových příležitostí, výzev, situací,
které nás čekají a věříme, že budou
radostné, podnětné a potěšující. Přejeme také Vám všem optimistický pohled na svět a pevné zdraví po celý
rok 2016. Důvodem našeho optimismu je několik vydařených investičních
akcí v loňském roce a získané dotace
i příslib dalších v letošním. Začneme
tím nejdůležitějším – vodou. Je připraven projekt na vystrojení vydatného
vrtu na Bařince a na filtraci vody v našem vodojemu. Nyní žádáme o dotaci
na tuto investici v rámci OPŽP a dotací
Moravskoslezského kraje a plánujeme
realizaci ještě v letošním roce. Získali jsme půlmilionovou dotaci na další
stupeň projektové dokumentace odkanalizování obce a budeme pokračovat s přípravou této obří investice.
Vloni jsme také dokončili zateplení obecního úřadu, získali dotaci a
provedli zateplení hasičské zbrojnice, včetně částečných úprav interiéru a vybavení. Hasiči v závěru roku obdrželi dotaci z kraje na
osvětlovací rampu na cisternu Tatra
potřebnou na noční výjezdy a zásahy a další dotace na vybavení JSDH
budou následovat i v letošním roce.
Modernizací prošly také odborné a jazyková učebna v základní škole a celý areál školy je postupně
upravován. Dětské hřiště za ZŠ bude doplněno fitness prvky

pro všechny a i v letošním roce bude
škola dále pokračovat v modernizaci
zařízení ZŠ i MŠ s pomocí ušetřených
výdajů za energie po zateplení.
V loňském roce se také výrazně posunul proces tvorby nového územního plánu, návrh již posoudily příslušné úřady a po projednání námitek
s žadateli změn, bude veřejně projednáván s Vámi, občany. Budeme
Vás o termínech předem informovat ve zpravodaji a na webu obce.
Snažíme se zvelebit i naše nejbližší
okolí a veřejné plochy. Loni se nám
povedlo získat dotaci na celkovou revitalizaci zeleně na obou hřbitovech,
dosadbu na hřišti MŠ a v centru obce a
vysadili jsme ovocné stromořadí podél
obecní cesty za Zámčiskem. Se souhlasem vlastníků parcel (kterým moc
děkujeme), byly zbudovány dvě vodní
plochy v Končinách. Letos hodláme za
pomocí dotace MŽP ČR provést obnovu původní polní cesty z Hůrek směrem
ke Kacabaji vysazením dubové aleje.
Zastupitelé také podpořili návrh Komise pro životní prostředí a obec
přispěje navíc 5% k získané dotaci ze svého rozpočtu všem úspěšným žadatelům o kotlíkové dotace
v obci. Mohou tedy získat až 90%
způsobilých výdajů při výměně kotle na tuhá paliva za ekologičtější vytápění. Bližší informace získáte dále
ve zpravodaji, na webu obce, nebo na OÚ.
Radost, ale i plno práce s údržbou nám přináší cyklostezka,

která vloni získala mezinárodní cenu Evropské zelené stezky – Greenways 2015, ocenění v kategorii Excellence awards.
V letošním roce také hodláme rekonstruovat prostory bytu v ZŠ na knihovnu, která bude lákat i ty nejmenší. Vznikne zde i čítárna a prostor pro různé besedy.
Plánujeme
rekonstrukci Obecního domu, který by
měl poté sloužit všem lékařům. Nové ordinace praktického i dětského lékaře budou bezbariérové, s dostatečnými parkovacími plochami a v blízkosti zastávek.
Další investice do veřejných budov, vybavenosti i prostranství předloží finanční výbor spolu s investiční komisí ke schválení zastupitelům na únorové schůzi, kde se také bude schvalovat rozpočet na tento rok.
Srdečně Vás na jednání zastupitelstva obce dne 25. února
v 18:00hod. do opravené hasičské zbrojnice zveme.
Budeme rádi, když nám sdělíte svá přání a nápady, co cítíte jako
nejpotřebnější investici (osobně, prostřednictvím zastupitelů
nebo mailem). Předem děkujeme za každý nápad, názor, aktivitu.
Doufáme, že se s Vámi budeme setkávat i při zábavě na tradičních kulturních a sportovních akcích v obci, jejichž úplný
přehled najdete v příštím zpravodaji a poté na webu obce.
Na závěr veliké poděkování všem, kteří ve svém volném čase
pomáhají, organizují, či finančně podporují společenský, sportovní a kulturní život v obci.
Přejeme Vám úspěšný rok 2016.

USNESENÍ z 7. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 10.12.2015
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 souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/7/2015 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva
obce.
2/7/2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš
- předseda, RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Alena Kulíšková – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Michal Pavelka, Ing. Milan
Váhala,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/7/2015 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce.
4/7/2015 Usnesení rady obce č. 20 - 25 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 20 - 25.
5/7/2015 Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích.
6/7/2015 Výstavba sociálního bydlení, ordinace ZO
a) bere na vědomí vypracování nákladové a objemové studie na stavební úpravy budovy čp. 161 (Obecní dům) a umístění nové budovy na pozemku parc. č. 146 v k. ú. Hodslavice,
b) schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Obecního domu čp. 161 a energetického posouzení této budovy do částky 300 000 Kč.
7/7/2015 Plnění rozpočtu 1- 11/2015 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až listopad 2015.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016

8/7/2015 Rozpočtové opatření č. 4 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech o		
+ 2 835 000 Kč,
navýšení ve výdajích o		
+ 2 148 000 Kč,
financování		
- 687 000 Kč,
b) schvaluje rozpočtový výhled 2016 – 2020.
9/7/2015 Pověření rady obce schválením rozpočtového
opatření č.5 ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č.
5 v neomezeném rozsahu.
10/7/2015 Rozpočtové provizorium na rok 2016 ZO
a) schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016: příjmy dle
skutečnosti, čerpání výdajů 1/12 měsíčně upraveného rozpočtu 2015, úhradu investičních a neinvestičních výdajů ze smluv
uzavřených v předcházejících letech, neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci Základní a mateřské škole Františka
Palackého Hodslavice do schválení rozpočtu 2016 ve výši 250
000 Kč měsíčně a úhradu nákladů na vypracování projektové dokumentace a energetického posouzení budovy čp. 161
(Obecní dům) do výše 300 000 Kč.
11/7/2015 OZV poplatky za likvidaci komunálního odpadu ZO
a) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
12/7/2015 Kotlíkové dotace - příspěvek obce ZO
a) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje na
spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v rámci operačního programu
Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010,
dále jen „Projekt“,
b) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území obce Hodslavice v roce
2016 poskytnutím dotace ve výši 5 % způsobilých výdajů dílčího projektu každé fyzické osobě v rodinném domě (bytě) na
území obce Hodslavice (dle Základních pravidel „Projektu“),
kterým bude zároveň poskytnuta dotace Moravskoslezským
krajem v roce 2016 se stanovením souhrnné maximální výše
poskytnutých dotací 200 000 Kč z rozpočtu obce v roce 2016,
c) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ v předloženém znění.
13/7/2015 Převody nemovitostí ZO
a) schvaluje odkup parcely parc. č. 448/5 v k. ú. Hodslavice
o výměře 198 m2, ostatní plocha, za cenu 150 Kč za m2 od p.
Ivany Palacké a p. Martiny Englezosové,
b) bere na vědomí informaci o možném odprodeji a směně
parcel č. 130/2, 137/2 k. ú. Hodslavice a pověřuje místostarostu
Bc. Martina Reptu doplněním materiálu do dalšího zasedání
zastupitelstva obce,
c) schvaluje koupi pozemků parcela č. 914, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hodslavice čp. 233, rodinný
dům, stavba stojí na pozemku pč. 914, včetně součástí, které tvoří uvedená stavba a trvalé porosty a příslušenství, které tvoří studna a parcela č. 915, ostatní plocha, jiná plocha,
vše v k.ú. Hodslavice, obec Hodslavice, zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrálního pracoviště Nový
Jičín, za kupní cenu v maximální výši 100.000,- Kč,
d) pověřuje radu obce stanovením konečné kupní ceny pro
podání nabídky do výběrového řízení Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
e) pověřuje starostku obce k podání nabídky do výběrovéstrana 2

ho řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a k podpisu kupní smlouvy v případě, že se Obec Hodslavice
stane vítězem tohoto výběrového řízení.
14/7/2015 Termíny zasedání ZO na rok 2016 ZO
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva na rok
2016.
15/7/2015 Diskuse ZO
a) bere na vědomí podněty pana Petra Prouska ze dne
10.12.2015 a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu odpovědí na jeho podněty.

USNESENÍ z 25. zasedání rady obce
konaného dne 1.12.2015
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

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. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 14.9.2014 mezi Obcí Hodslavice a Salesiánským hnutím
mládeže Praha,
b) program 7. zasedání zastupitelstva obce,
c) finanční dar ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců přírody, základní organizace Nový Jičín, záchranná stanice živočichů a návštěvnické středisko Dům přírody Poodří se sídlem v
Bartošovicích na provoz stanice v roce 2016,
d) využití znaku obce na reklamní předměty pro firmu ZÁPALKA Plzeň.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“ a návrh komise životního
prostředí a předkládá zastupitelstvu obce návrh na spolufinancování obce ve výši 5% způsobilých výdajů, celkově maximálně 200 000 Kč.

USNESENÍ z 26. zasedání rady obce
konaného dne 10.12.2015
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

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) uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s městem Nový Jičín o výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“) ve
vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a p o v ě ř u j e starostku obce podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad.
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USNESENÍ z 27. zasedání rady obce
konaného dne 30.12.2015
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

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. 5/2015:
navýšení v příjmech
+ 1 661 000 Kč,
snížení ve výdajích
- 2 155 000 Kč,
financování 		
- 3 816 000 Kč,
b) finanční dar ve výši 20 000 Kč členům jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hodslavice za činnost v oblasti požární
ochrany v roce 2015,
c) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytu v základní
škole na knihovnu v rámci dotačního programu krajského úřadu MSK „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2016“,
d) finanční dar ve výši 500 Kč Vyšší odborné škole, SOŠ a SOU
Kopřivnice na dopravu žáků 8. tříd základních škol na přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ v roce
2016 a bezplatnou propagaci této akce v obecních médiích,
e) umístění sídla spolku Klubu českých turistů, odbor Hodslavice na adrese Hodslavice čp. 211 (budova sídla Obce/Obecního úřadu Hodslavice).
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích obecních rad,
b) informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracovitě Nový Jičín o vypsání výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 914 a 915 v k. ú. Hodslavice v lednu 2016,
c) informaci krajského úřadu MSK o poskytnutí dotace na
odkanalizování obce v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ v celkové výši 500 000 Kč
a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení přijetí dotace a
smlouvu o poskytnutí dotace,
d) podání žádosti o dotaci na akci „Vystrojení vrtu HVH2 včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice“ v lednu 2016 ve výzvách
Operačního programu životního prostředí a krajského úřadu
MSK z dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“,
e) žádosti o finanční příspěvky na dofinancování sociálních
služeb: Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, Domova pro
seniory OASA Petřvald 2-Petřvaldík a Diakonice ČCE – hospic
CITADELA Valašské Meziříčí a zařazuje je do evidence žádostí,
dle které bude výše příspěvku stanovena RO po schválení rozpočtu na rok 2016 zastupitelstvem obce,
f ) žádost Ing. Zdeňka Býmy, Hodslavice 15 o odprodej obecního pozemku a pověřuje starostku obce jednáním se žadatelem.

Odpadové hospodářství obce
v roce 2015
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 prahu nového roku bych vás rád seznámil s některými
čísly, jenž se vážou k odpadovému hospodářství obce za rok
2015 a provedl jejich porovnání s roky předcházejícími.
V roce 2015 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou
částku ve výši 842 594,-Kč (v částce není zahrnut vývoz odpadů ze hřbitova, který je účtován na jinou položku). V roce 2014
činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 796 213,Kč, v roce 2013 to byla částka 778 398,- Kč a v roce 2011 byla
www.hodslavice.cz

výše částky 1 011 940,- Kč.
Příjmy v roce 2015 v této oblasti dosáhly částku 829 416,- Kč
(v roce 2014 to bylo 848 580,- Kč). Tato částka se skládá z poplatku za odpady od občanů ve výši 698 927,- Kč (v roce 2014
částka 694 551,- Kč), příjem od společnosti Ekokom za separovaný odpad činil 105 907,- Kč (v roce 2014 činil tento příjem
135 947,- Kč a byl nejvyšším příjmem za všechny roky provozování sběru tříděného odpadu), příjem za prodej starého železa a příjem dle smluv za odvoz od podnikatelů tvořil částku
24 582,- Kč (rok 2014 částka 18 082,- Kč).
Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku - 13 178,-Kč (v roce
2014 to bylo +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 kartónu, 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. Částka ztráty způsobené v roce 2015
vznikla díky nákupu nových sběrných nádob na plasty ve výši
33 807,- Kč. V současné době je na sběrných stanovištích v obci
umístěno 64 ks sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, papír
a plast) V roce 2015 došlo taktéž k navýšení počtu sběrných
nádob na sběr bioodpadu (tím i k navýšení částky za vývoz,
která činila 57 684,- Kč) z 25 ks na 38 ks.
Výše poplatku za likvidaci odpadů (430,- Kč) zůstává platná i
pro rok 2016. Porovnání množství odpadů a nákladů dle jednotlivých let je uvedeno v přiložené tabulce.

dla a barvy, apod. K likvidaci tohoto odpadu (vyjma stavební
sutě, kterou je potřeba odvést na řádnou skládku) jsou určeny
pravidelné svozy pořádané obcí v jarních a podzimních měsících každého roku. Taktéž zde byl ze strany občanů umísťován
bioodpad, stejně jako do sběrného kontejneru na katolickém
hřbitově, jenž je určen pouze ke sběru hřbitovního odpadu.
Pokud nedojde ke sjednání nápravy, přestane svozová firma
kontejner na dvoře OÚ vyvážet a obec bude nucena jej odstranit.
Naopak v prostoru dvora u OÚ (nikoliv do velkoobjemového
kontejneru, ale vedle něj) je možno odkládat polystyrén a staré železo. Tyto komodity jsou poté shromažďovány v uzamykatelném skladě a následně odváženy k dalšímu zpracování.
K 1.1.2016 je na sběrných stanovištích v obci umístěno celkem 64 ks sběrných nádob na tříděný odpad. Z tohoto množství je 22 ks určeno na sběr papíru, 12 ks na sběr bílého skla,
12 ks na sběr barevného skla a 18 ks nádob o celkovém objemu 35,25m3 na sběr plastů. Vývoz nádob na sklo a papír je prováděn po zavolání svozové firmě v případě naplnění nádob,
vývoz nádob na plast probíhá pravidelně co 14 dnů v úterý.
Nešvarem je nesešlapavání plastových nádob, což způsobuje
zbytečný nárůst zabraného prostoru ve sběrné nádobě a dále
odkládání plastového odpadu vedle sběrných nádob, přesto,
že tyto nejsou naplněny.
Mimo pravidelné svozy bioodpadu roce 2015, byly prováděny mimořádné svozy, se kterými počítáme i v roce 2016. Taktéž
by mělo dojít k mírnému navýšení sběrných nádob na bioodpad ( v roce 2015 činil tento počet 38 ks).
Věříme, že se každý z nás bude chovat ekologicky a drobný
bioodpad si v domácích kompostérech přemění na potřebný
zdroj hnojiva pro svou zahradu, že nebudeme lhostejní k našemu hezkému okolí a nevšímaví k těm, co jej znečišťují.

Usnadněte si platby poplatků . . .

Odstraňování odpadů v obci

O Ú H o d s l a v i ce

Martin Repta

Upozorňujeme občany, že kontejner který je umístěn ve dvoře u obecního úřadu je určen pouze na sběr velkoobjemového
odpadu. Do této kategorie odpadu paří např. staré podlahové
krytiny, staré matrace, nepotřebný lakovaný nábytek, postele,
židle, křesla apod.
V průběhu roku 2015 docházelo ze strany občanů ke zneužívání kontejneru odkládáním odpadu, který zde nemůže být
umístěn – jedná se zejména o stavební suť, pneumatiky, ředi-

Od 1.1.2016 je platná nová obecně závazná vyhláška (OZV)
č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ale výše poplatku se nemění. Změna je pouze
v Čl. 6 OZV, který řeší podmínky pro osvobození a úlevy.
Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte
možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu.
Nemusíte osobně chodit, čekat ve frontě a lístky na popelni-

Srovnání odpadů za roky 2008 - 2015
Druh / Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Množství dle jednotlivých komodit v tunách
Komunál

317,06

317,34

316,05

296,02

336,61

311,51

303,92

293,42

0

83,5

90,23

93,09

87,01

76,2

86,87

108,33

Plasty

11,58

9,05

12,85

8,46

16,62

12,9

12,02

11,51

Sklo

25,88

23,5

24,66

16,67

18,58

21,84

17,92

17,5

7,5

11,23

6,71

4,95

8,48

10,07

11,72

12,79

5

18,11

2,41

7,24

5,41

6,76

3,78

6,39

419

524

539

488

441

456

465

493

855279

999351

1064475

1 011 940

893036

778398

796213

842594

Bioodpad

Papír
Železo

Náklady dle jednotlivých roků
Kč/občan
Celkem
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ce Vám doručíme osobně nejpozději před 1.4.2016. (Lístky
na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději před
1.4.2016. Pro připomenutí se, neváhejte a napište na mail –
pokladna@hodslavice.cz.)
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2016.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2016.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Platba poplatku za odpad se v letošním roce nemění, činí
430,- Kč za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol 558, variabilní symbol uvádějte 1337000xxx (za xxx
doplníte své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před číslem uvedete nulu).
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2016 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 225 Kč za osobu a do 30.9.2015
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do
31.3.2016 a 860 Kč do 30.9.2016).
Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby
pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj. – viz
OZV č. 1/2015 na WEB stránkách obce), nebo snížení poplatku
(tj. studenti bydlící mimo místo trvalého pobytu o 100 Kč na
osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi o 100 Kč na
osobu, musíte nejpozději do konce března doručit na podatelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost o osvobození
od platby.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo
stáhnout na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2016 nelze přihlížet.
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Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné).
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail ekonom@hodslavice.
cz.

Vybírání poplatků z nájmu
hrobového místa od 8. 2. 2016
O Ú H o d s l a v i ce

Žádáme nájemce hrobových míst, kterým skončila smlouva
o úhradě hrobového místa 31. 12. 2015, aby se dostavili k uzavření smlouvy a zaplacení nájmu na Obecní úřad v Hodslavicích.
Poplatky budou vybírány od 8. 2. 2016 až do 28. 4. 2016 pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve středu 8:00- 11:00 a 13:00
– 17:00 hodin.

Revitalizace zeleně v obci
Martin Repta

Vážení spoluobčané,
jistě většina z vás zaregistrovala, že v podzimních měsících
roku 2015 proběhla v obci realizace projektu ,,Revitalizace zeleně v obci Hodslavice“, na který obdržela obec dotaci z dotačního titulu OPŽP. Autory návrhů výsadeb byla ing.Dagmar
Tomanová a ing.Vlastimil Toman. V rámci těchto prací byly
provedeny výsadby alejových stromů v prostoru zahrady u
mateřské školky a parkoviště u obecního domu, na obou dvou
hřbitovech bylo provedeno domýcení stávající mezernaté
zeleně včetně, odfrézování pařezů, výsadba keřů dřevin tis

www.hodslavice.cz

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH
která se koná dne 22.1.2016 v 18:00 hodin
v hasičské zbrojnici v Hodslavicích.
Občerstvení zajištěno.
Výbor SDH
a zerav včetně výsadby alejových stromů. U těchto alejových
stromů byly až na výjimky (2 ks lípy a 1 ks dubu u vchodu na
katolický hřbitov) použity kultivary dřevin, jenž v budoucnu
nebudou tvořit mohutné koruny a velký kořenový systém, aby
nedocházelo k poškozování náhrobků. Keřové výsadby budou
udržovány zastřiháváním. V prostoru katolického pohřebiště
byla dále zbudována dřevěná zástěna u velkoobjemového
kontejneru na odpad, na evangelickém hřbitově bude zbudována dřevěná ohrada na odkládání hřbitovního odpadu. Taktéž byl z obou hřbitovů proveden odvoz starých betonových
rámů a náhrobků. Důstojnost obou pohřebišť si jistě tyto práce
zaslouží.

Budování optické sítě
v Hodslavicích
Pave l R o u d ný, 4 M R ož n ov

Vážení občané,
před koncem roku 2015 byla odstartována poslední část přípravy realizace projektu výstavby Metropolitní Optické Sítě
MIS Hodslavice. Některé občany, kterým prochází vedení NN
s VO nad pozemkem, ke kterému má být přivěšen optický
kabel nově budované obecní metropolitní optické sítě MIS
Hodslavice, již navštívil pověřený pracovník s žádostí o souhlas
s provedením stavby MIS Hodslavice. V nejbližší době by měli
být osloveni další. Doufáme, že občané svým souhlasem podpoří realizaci obecní metropolitní optické sítě, která zpřístupní
všem zájemcům moderní telekomunikační služby v té nejvyšší
kvalitě.
Při komunikaci s občany zazněly některé společné otázky, na
které v krátkosti odpovídám níže:
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016

1/ kdy započne stavba a jak dlouho potrvá? Stavba započne
ihned po nabytí platnosti územního rozhodnutí, které by mělo
být vydáno v Březnu – Dubnu 2016, výstavba potrvá do konce
roku 2016.
2/ Kdy bude možno napojit první uživatele? Po výstavbě
základní páteřní sítě během září 2016. O možnosti připojení
budou občané aktuálně informováni letáčkem do schránky a
osobně techniky 4M.
3/ Jaké služby budou poskytovány občanům po připojení
k MIS Hodslavice? Součástí předkládané dokumentace je i letáček, kde je vše přehledně a stručně popsáno (najdete na str.
13 Zpravodaje). Pro podrobnější informace volejte na servisní
číslo realizační firmy 4M Rožnov spol. s r.o.: 603255372.
4/ V jakém rozsahu bude vybudován Obecní kamerový systém? Bude sloužit k monitorování obecních hospodářských
prostor (parkoviště u Kacabaje, hřbitovy, bývalá skládka na
Dolním, budoucí ČOV apod.) a měl by zvýšit bezpečnost žáků
v areálech ZŠ a MŠ.

Co se děje ve školce, když se blíží
Vánoce?
M g r. Pe t ra M u s i l ová

Prosinec v mateřské škole byl plný nejrůznějších událostí.
Těšili jsme se na příchod Mikuláše i Ježíška, každý týden jsme
zapalovali svíčku na adventním věnci a odpočítávali jsme společně, kolik dní nám zbývá do Vánoc, pekli jsme cukroví a připravovali jsme se na besídky. A mezitím se stalo tolik dalších
zajímavých věcí.
2.12.2015 – Čekala nás s Vendou Zumba – tanec, sranda, príma hudba!
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Ve středu 2.12 k nám po delší době opět přijela Venda, kterou děti moc dobře znají, protože v naší školce vedla kroužek
Zumby. Tentokrát se k nám přišla podívat i s malým Mikuláškem. Děti přednesly básničky, které mají připraveny pro „velkého“ Mikuláše, a pak už se nemohly dočkat, až budou tančit.
Protože je nás ve školce moc, rozdělili jsme se na dvě skupinky.
Nejprve tančily děti ze třídy Kuřátek a Veverek, potom děti od
Berušek. Děti si užily jak nové písničky, tak písničky „na přání“,
které si pamatují z minulých let. S Vendou děti prožily příjemné dopoledne a budeme se těšit zase příště.
4.12.2015 – Mikuláš k nám před chvilkou, přišel se svou nadílkou
V pátek 4.12.2015 se to v naší školce hemžilo samými malými
čertíky a andílky. Měli jsme totiž čertovsko-andělský den. Děti
i paní učitelky přišly v krásných kostýmech. Děti plnily různé
úkoly, ale hlavně jsme všichni čekali, jestli k nám i letos dorazí Mikuláš s andělem a čertem. Dorazil a čerty měl hned dva!
Mikuláš navštívil postupně všechny děti v naší školce a ze své
Nebeské knihy hříchů četl, jak to s těmi dětmi celý rok bylo.
A budete se divit, ale opravdu všechno věděl! - kdo je hodný,
kdo neposlouchá, kdo nechce jíst a kdo paní učitelce pomáhá. Odvážné děti slíbily přímo čertům, že se už polepší, ostatní
si potřásli rukou s milým andělem. Nakonec děti Mikulášovi
přednesly připravené básničky. Za odměnu dostaly od anděla
krásné dárečky. Doufejme, že dětem jejich slib čertovi a andělovi o tom, že se polepší a budou hodné, co nejdéle vydrží...
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8.12.2015 – U Veverek besídka - přišla každá maminka
Předvánoční besídky nám odstartovala třída našich nejmenších dětí. Veverky se na besídku hodně těšily a pro maminky
napekly i cukroví. Odpoledne maminkám, tatínkům i babičkám a dědům předvedly, co všechno se už ve školce stihly naučit. A že toho nebylo málo! Básničky, písničky, tanečky…. děti
vše krásně zvládly. Na závěr předaly děti maminkám vlastnoručně vyrobené přání.
15.12.2015 – Na Čertovské besídce, není místo pro zlobivce
Celá třída Kuřátek se v úterý 15.12.2015 proměnila v malé
peklo a všechny děti v čertíky. Všichni měli krásné kostýmy a
nemohli se dočkat, až se odpoledne přijdou rodiče podívat.
Předem jsme si pro naše hosty připravili pečené i nepečené
cukroví a malé dárky – čertovské přáníčko a betlémek. Čertovský příběh byl plný básniček, písniček a tanečků. Na závěr děti
zazpívaly anglické písničky, které nám celou besídku ukončily
a všichni společně si mohli jít pochutnat na výborném cukroví.
Besídka se dětem moc podařila a na konci sklidily zasloužený
potlesk.
16.12.2015 – Berušky pozvaly maminku, na jejich Vánoční
besídku
Poslední ze série besídek se konala ve středu 16.12.2015 ve
třídě Berušek. I tady se odpoledne třída zaplnila rodiči a dalšími hosty. V příjemné atmosféře děti zpívaly, tančily a přednášely básničky. Vánoční atmosféru navodil zpěv koled i připravené vánoční cukroví. Domů si rodiče kromě krásného zážitku
odnesly také přáníčko, které jim děti vyrobily.
18.12.2015 – Ježíšek přinesl dárečky, pro všechny holky i
chlapečky
V pátek 18.12.2015 na děti čekalo překvapení. Doufali jsme,
že i letos k nám do školky najde cestu Ježíšek. Abychom jej
přivolali, nejprve jsme si všichni společně zatancovali a zazpívali koledy. Pod velkým stromečkem ale nebyl ani jeden dárek!
Zkusili jsme tedy zazpívat ještě další koledy, když tu najednou
jsme uslyšeli cinkání zvonečku! Ježíšek nás našel. V každé třídě
čekalo na děti pod stromečkem spoustu dárků. Největší radost
měly děti ze „zednické“ stavebnice - opravdové cihličky, které
se lepí maltou a děti tak stavějí krásné domy. I další dárky se
dětem líbily - další dílky do oblíbené magnetické stavebnice,
hra Tučňáci na ledu, plastelína, pokladna, letadlo, pokusy pro
děti, Lego, dřevěné stavebnice, lékařský kufřík a další hračky.
Děti vše hned zkoušely a hrály si s novými hračkami i odpoledne a vůbec se jim nechtělo domů….

www.hodslavice.cz

Zprávičky ze školy…
Mg r. G a b r i e l a K m e n tová

Školní družina má
talent – Bc. Petra Pavlíková
Ve školní družině
proběhla 2. prosince
soutěž družina má talent. 18 dětí z obou
oddělení se přihlásilo
do soutěže a bojovalo
o přízeň poroty. Děti
měly možnost zhlédnout vystoupení pěvecké, taneční, kouzelnické a hru na hudební
nástroj. Vítězem soutěže se stala děvčata z 3. třídy Hanka
Martinková a Veronika Bartoňová, která od poroty získala nejvíce bodů za píseň Magdaléna.
Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za odvahu.
Mrkvoun – Mgr. Martina Holubová
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, který pro naše
žáky 1. stupně zajišťuje firma Ovocentrum V+V z Valašského
Meziříčí, proběhla 3. prosince přímo ve škole odborná přednáška. Formou divadla s veselým maskotem Mrkvounem
se děti seznámily s tím, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu,
jaké vitaminy a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy
ovoce a zeleniny. Vše probíhalo formou dialogu s dětmi. Děti
měly možnost vidět, jak se dá vyrobit píšťalka z mrkve a mnoho dalších zajímavých aktivit. Na závěr dostaly propagační
materiály a mohly se s maskotem vyfotografovat.

Školní turnaj ve stolním tenise – Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 10. 12. 2015 se v naší škole odehrál Mikulášsko-Vánoční
turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 57 dětí z prvního i druhého stupně. Od 11:30 začal turnaj pro žáky 1. stupně.
Po dlouhých výměnách a zápasech jsme nakonec předali odměny těm nejlepším. Na stupních vítězů z kategorie 1. a 2. tří-
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dy stanuli tito žáci: na 1. místě Ondra Novotný, na 2. místě Jan
Šebek a na 3. místě Matěj Kratochvíl. V kategorii 3.-5. třídy obsadil Jan Bartoň 1. místo, Adam Složil 2. místo a Martin David
3. místo. Pak už se dostali ke hraní žáci 6. a 7. třídy. Na zaslouženém 1. místě skončil Jakub Hutyra, na 2. místě Jiří Dragon a
na 3. místě Jan Horák. V poslední kategorii turnaje bojovali žáci
8. a 9. třídy. Vítězem se stal Pavel Krutílek, na 2. místě skončil
Lukáš Bartoň a na 3. místě Jakub Mikulák.
Všem výhercům gratulujeme! Nesmíme také zapomenout
poděkovat Bartošovické pekárně, která stejně jako loni věnovala při této příležitosti výborné pečené čertíky, kteří vykouzlili
všem vítězům i poraženým na tváři úsměv.
Projekt WebRangers – Mgr. Alena Palacká
Čtyři žáci z 9. třídy se zapojili do projektu o bezpečnosti na
internetu. Do 13. prosince museli vypracovat projekt na jakékoliv téma ohledně internetu. Lukáš Czyž a Pavel Krutilek vypracovali video o internetových „hrdinech“ a dívky Michaela
Štamberská a Ivana Hnilicová tvořily projekt na téma sexting a
kybergrooming. Práce dětí můžete zhlédnout na těchto internetových stránkách:
video Lukáše a Pavla: https://www.youtube.com/watch?v=jkEuyCznm8Y
video Ivany a Michaely: https://www.youtube.com/
watch?v=a-kI2I2Jbn0
Vánoční turnaj ve florbalu – Mgr. Viktor Petrskovský
Vánoční florbalový turnaj proběhl ve středu 16. 12. 2015 v tělocvičně naší základní školy. Do tohoto turnaje se přihlásilo
celkem 8 družstev, která tvořili žáci druhého stupně. V první
fázi turnaje se hrálo o postup do finálové skupiny, kterou však
mohly tvořit jen čtyři družstva. Nakonec se to podařilo dvěma
týmům z 6. a 7. třídy a dvěma týmům z 8. a 9. třídy. Už od začátku turnaje byly vidět krásné akce, přihrávky a hlavně góly. A ve
finále jich bylo k vidění ještě mnohem více. Vítězem však mohl
být jen jeden. A jak to nakonec dopadlo?
Na 1. místě se umístil tým s názvem Hrnci (Jakub Mikulák,
Lukáš Czyž, Lukáš Bartoň, Ondra Fialka), na 2. místě FC Barca
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(Pavel Janyška, Jan Horák, Jiří Dragon, Jakub Hutyra), na 3. místě Společenstvo ŽH (Filip Hub, Stanislav Homolka, Ondřej Kašpárek, Pavel Krutilek) a neslavné 4. místo obsadili Řízci (Matyáš
Mička, Marián Číp, Šimon Kudělka, Ondřej Tobola).
Všichni hoši předvedli skvělý výkon, bojovnost i nasazení, a
proto na všechny čekala sladká odměna. Na závěr musím vyzdvihnout především výkon chlapců z družstva FC Barca, kteří by si za svou předvedenou hru první místo jistě zasloužili.
Snad příští rok ;-)
Mrazík – Mgr. Alena Palacká
V pátek 18. prosince přijel do naší školy divadelní kroužek
žáků ze základní školy Mořkov a zahrál nám legendární ruskou
pohádku Mrazík. Představení se jim povedlo, a tak nám pracovitá Nastěnka, rozmazlená Marfuša, samolibý Ivánek, kouzelný
Mrazík i všechny další postavy zpříjemnili předvánoční atmosféru.
Vánoční besídka ve školní družině – Mgr. Helena Tisovská
Ve středu 16.12.2015 proběhla v naší školní družině vánoční
besídka. Děti z obou oddělení si připravily nejrůznější vystoupení s vánoční tématikou. Děti a paní vychovatelky měly možnost zhlédnout vystoupení taneční, pěvecké, divadelní a také
se hrály vánoční koledy na hudebních nástrojích (2 kytary a 1
housle). Nechyběly vánoční tradice – pouštění lodiček, házení
střevícem, krájení jablíček a také polibek pod jmelím.

Děti byly šikovné a snaživé. Nechyběla sladká odměna.

Silvestrovský běh 2015
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Z legendárního filmu Forrest Gump je hláška: „Pane, proč běháte? Za co běháte? Běháte za světový mír? Běháte za ženská práva? Podporujete bezdomovce, za zvířata?“ [„Chtělo
se mi běhat, zkrátka se mi chtělo.“]
A tato slova potvrdili všichni ti, kteří stanuli na startu 15. ročníku Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo ani velký vítr nefoukal, trať
byla suchá a bezpečná, teplota něco málo pod nulou. Nic nebránilo tomu, aby v 10 hodin byl závod odstartován. Na trať se
vydalo 8 posádek s kočárky (dokonce i 1 sáně), 17 benjamínků,
3 holky, 13 ogarů, 3 cérky, 5 pazúrů, 18 žen a 31 mužů. Opět
nechyběli MBŤáci, podle Leška Janského v zimním oblečení a v
kožichách, aby nazpět přivolali zimu, kterou před 2 lety bojkotovali v letním a plážovém kostýmu.
A jaké byly výsledky? Rekordy tratě opět odolaly, i když
o pouhé 3 s v kategorii mužů. Zato čas cérky Venduly Horákové byl o pouhých 6 sekund pomalejší než čas nejrychlejší ženy.
www.hodslavice.cz

Vendo, trénuj a za rok to všem ženám ukážeš!
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Kočárky, sáňky:
1. Přemysl Býma, 2. Lukáš Kudělka, 3. Petra Mandaliničová, 4.
Albert Ježek, 5. Adam Segeťa, 6. Veronika Buriánová, 7. Ondřej
Keller, 8. Viktorie Fjurášková
Benjamínci:
1. Matyáš Ondřejík, 2. Oldřich Kudělka, 3. René Vyhlídal, 4.
Kryštof Večerek, 5. Jakub Kulíšek, 6. Jindřich Kudělka, 7. Petr
Snášel, 8. Jan Kudělka, 9. František Sulovský, 10. Jakub Ondřejík

Cérky:
1. Vendula Horáková (6:37), 2. Aneta Indráková, 3. Zuzana Mičulková.

Pazúři:
1. Vojtěch Kocián a Libor Kudělka stejným časem 6:07,32, 3.
Matyáš Mička, 4. Matěj Jandl, 5. Ondřej Karban

Benjamínky:
1. Martina Mandaliničová, 2. Markéta Večerková, 3. Marie Sulovská, 4. Helenka Zámečníhová, 5. Izabela Jašková, 6. Adéla
Kulíšková, Sára Dohnalová

Ženy:
1. Darina Matalíková (6:31,6), 2. Dagmar Pavlová (6:33), 3.
Lucie Bartoňová, 4. Jana Davidová, 5. Alice Galiová, 6. Renáta Býmová, 7. Radka Ondřejíková, 8. Dana Sulovská, 9. Jana
Zámečníková, 10. Naďa Čuberková, Jana Horáková, Dagmar
Vavříková, Renata Kudělková a další ženy Milena Mojžíšová,
Monika Kulíšková, Pavla Adamcová

Tyto výsledky byly vyhlášeny, jenže jsme posléze zjistili, po
kontrole startovních čísel, že došlo při registraci k záměně (86
a 98) a potvrdila se naše chyba. Celé pořadí se posouvá o 1
místo. Zvítězila Sára Dohnalová. Moc se za omyl omlouváme a doufáme, že Sárinka na závodění nezanevře. Odměnu a
diplom dostane a v příštím roce si musíme dát pozor na zrcadlová čísla.
Holky:
1. Barbora Koláčná, 2. Kateřina Koláčná, 3. Ivana Ježková
Ogaři:
1. Tadeáš Frýdl, 2. Lukáš Hegar, 3. Josef Býma, 4. Dominik Mičulka, 5. Matěj Fertáľ, 6. Pavel Geryk, 7. Kudělka Eduard, 8. Pavel Snášel, 9. Jiří Zámečník, 10. Viktor Vyhlídal, 11. Karel Býma,
12. Tomáš Jandl, 13. Jakub Zdráhal
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016
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Muži:
1. Lukáš Merenda (4:42), 2. Jan Zámečník (4:43), 3. Tomáš Kovář (5:00), 4. Ondřej Horák, 5. Rostislav Hypl, 6. Roman Kudělka,
7. Petr Špalek, 8. Zdeněk Myška, 9. Václav Minář, 10. Michal Nevrkla a další. Michal Kurowski, Jan Kudělka, Lukáš Kulíšek, Oly
Kolařík, Jaroslav Kuča, Jiří Muric, Jiří Adamec, Milam Strnadel,
Jakub Mikšík, Josef Býma, Eda Kudělka, Petr Vyhlídal, David Palacký, Kamil Ondřejík, Tibor Mijžíš, Martin Mojžíš, Komár, Marcel černoch, Lukáš Sulovský, Alois Turek

Proběhla inovace – tipovací soutěž: Který slavný běžec se
letošního ročníku zúčastní? V anketě odpovědělo 23 respondentů a jediný správný tip měl Petr Hub, který správně určil
Forresta Gumpa. Petře gratulujeme.
Celý závod se mohl uskutečnit díky štědrosti sponzorů. Moc
děkujeme za finanční dary a podporu Obci Hodslavice, Parní pekárně Luboše a Jana Býmových, Restaurace Na fojtství,
Restaurace U Hubů, Hospůdka Na Dolním konci, Zdeněk Číp
– doprava, Roman Matalík, Láďa Minář, Kuželna – bar, Tomáš
Kresta, Josef Býma, Petr a Hanka Hubovi, Karel Kudělka – Ondráš, Vladimír Bradna, Oly Kolařík – BDT, Míra Hajník, Jara Býma
– Chajda, Jiří Bartoň – Houska, Jiří Kramoliš – Hofera, Miroslav
Sekyra, Petr Bartoň – Kopeček, Jan + Jana Zámečníkovi, Aleš +
Alena Kulíškovi.
Nezbývá než poděkovat za účast nejmladšímu účastníku –
Přemyslu Býmovi a jeho doprovodu – teda spíše dovozu v kočárku mamkou Renátou a hlavně nej… nejzkušenějším účastníkům Daně Sulovské a Tiboru Mojžíšovi.

Postřehy kominíka aneb
jak správně topit pevnými palivy
D r. Ko m i n í k z VM

Určitě mi dáte za pravdu, že správně topit, je věda. Celý
svět řeší problém se skleníkovými plyny, smogem a imisemi.
Spousta majitelů nemovitostí má zaručené recepty, jak na to.
Některé jsou dobré a poučné, jiné málo dobré, a některé stojí
za starou bačkoru.
O tom, jak majitel topí, se může přesvědčit každý, kdo se podívá, vymetacími dvířky na půdě nebo na střeše do komína.
Pokud jsou v komíně rezavě-černé nebo tmavě šedo-černé lehoučké saze, je to víceméně v pořádku. Pokud je ale v komíně
lesklý černý povlak,lesklé šupiny a hrudky či lesklá pěna nebo
vlhká hmota, je něco špatně! To je dehet, který si sami vyrábíme a který Vám zapříčiní spoustu budoucích problémů.
V zásadě je potřeba rozlišit, v jakém spotřebiči topíme. V lokálním, což je sporák v kuchyni nebo kamínka, obyčejně topíme tím, co máme po ruce a většinou se v něm topí dlouhodobě.
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U krbu už je to složitější. Ty betonové či šamotové dělíme na
otevřené a uzavíratelné. V otevřených se obvykle topí jen na
vánoce nebo když přijedou vnuci. Slouží jako dekorace a co
kdyby. Uzavíratelné, obyčejně se skleněnými dvířky, dělíme
podle média, kterým je teplý vzduch nebo topná voda. V tom
prvním se obyčejně nedobré topení projeví černým sklem a
slabou teplotou ohřátého vzduchu. U topení do kapaliny je to
podobné s tím rozdílem, že se nám ve zvýšené míře zanáší i
stěny výměníku. Ty obyčejně bývají trubkové nebo deskové a
jsou problematicky čistitelné. Navíc zvýšené zanášení způsobuje i teplota vratné vody, která by měla mít 55-65 stupňů.
U topení v kotlech je to velmi podobné jak topení v krbu s
teplovodním výměníkem. Pokud je nastaven topný systém
tak, že z kotle odchází vlažná topná voda a do kotle se vrací
voda studená, je vše špatně. Nejlepší spalování mají samozřejmě nízko výkonné kotly napojené na samotíž, protože díky
malému výkonu se v nich topí podstatně delší dobu. A samozřejmě automatické kotle, ve kterých je stálý žár, což jsou kotle
IV. a V.emisní třídy.
Všem zdůrazňuji, že zatím co dříve na vytopení domu, ve kterém táhlo přes okna i dveře, stačily kotle H412 a H418, ve kterých se topilo pomalounku a delší dobu, dneska si do stejného
domu lidé paradoxně instalují zejména litinové kotly 22 až
35kW a přitom mají plastové dveře a okna, zateplenou půdu a
někdy i stěny domu. Možná proto, že chtějí mít teplo ihned po
zatopení, když přijdou z práce. Takhle to ale nejde.
Ale k topení.
Topení je vlastně chemický proces, při kterém je uhlík, ze kterého je složeno vše živé, okysličením mění na kysličník uhličitý
a oxydy a hlavně na teplo. Tento proces se nazývá hořením.
Pro každou fázi hoření musí být přiměřený přebytek kyslíku.
Optimální poměr kyslíku vůči uhlíku se nazývá stechiometrický poměr.
Pokud ale zatopíte a nedáte ohni tento malý přebytek kyslíku, začnou vám vznikat hořením složité uhlovodíky, nazývané
dehty. Stává se z Vás malá déza a z Vašeho komína, respekt. z
Vaší spalinové cesty, časovaná bomba! Otázkou času je to, kdy
Vám zahoří dehet v komíně a kdy budou u Vás asistovat hasiči.
To, že se Vám ale v komíně začal vyskytovat dehet, nemusí
být jen otázkou špatného topení. Může to být netěsností spalinové cesty. Obyčejně se to projevuje tak, že při čistění komína máte všude plno sazí nebo nedokážete regulovat oheň
ve spotřebiči. V horším případě při vyhoření komína nemáte
šanci zmírnit požár v komíně. Můžou chybět nebo nejdou dovírat dvířka, být špatné těsnění, děravý kouřovod nebo prasklý
komín. V takovém případě je třeba se jen modlit a zpytovat
svědomí.
Stejně tak dehet bývá z mokrého dřeva nebo nekvalitního
uhlí. V obou případech Vám radím opatřovat si tyto paliva s
předstihem a nevdůvěřovat prodejci až za hrob. On chce prodat a dělá pro to vše! Proto je třeba volit seriozního, který dlouhodobě dodává kvalitní palivo a za to Vám ručí svým jménem.
Imaginární společnosti a obchodní sdružení Vám neprodají nic
dobrého!!!
Na závěr nemohu opomenout kvalitu a průchodnost spalinové cesty. Myslet si, vždyť to topilo tak dlouho a bez chyb, je
zcestné. I my stárneme a i když jsme byli dříve bez chyb, dneska už je máme. Spalinová cesta se v ústí zanáší, netopíme tolik,
jak jsme topili dříve, spaliny vypouštíme studené a ony se nabalují a nabalují na stěny komína.
A příklad na závěr:
To máte jako na zastávce. Vždycky jezdil velký autobus, ale
oni pořád posílají menší a menší, a těch lidí tam je furt stejně....
Takže topte tak, jak chcete, aby topil Váš soused!
www.hodslavice.cz
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ZUMBA

každé úterý v 19 hod. v Hospůdce na Dolním
vstupné zdarma

................................................................................................................

STUDIO RADKA
- KADEŘNICTVÍ - pánské, dámské, dětské.
- MANIKÚRA - manikúra, modeláž nehtů,
		
Shellak, p-Shine, masáž.
- PEDIKÚRA - mokrá pedikúra, přístrojová pedikúra,
		
kombinovaná pedikúra.
Hostašovice 208, 741 01 Nový Jičín

Těším se na Vás, Radka Indráková.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2016

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

Nová kotlíková dotace
Provádíme výměnu starých kotlů na tuhá paliva, za plně
automatické,dle vyhlášky o ochraně ovzduší.
Cenová nabídka a konzultace zdarma.
Možnost také vyřízení dotace za vás.

Instalatérství 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 lednu 2016:
50 let Libuše Minářová
55 let Irena Bartoňová
60 let Jiří Kramoliš • Anna Býmová • Zdeněk Hrubý
Libuše Palacká • Jan Kývala
65 let Stanislav Rýc • Česlav Czyž
Hana Neumannová • Miroslav Vyhlídal
70 let František Šimek
85 let Vladislav Palacký, Ludmila Palacká
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci se narodila Elena Kudělková.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci jsme se rozloučili s p. Rudolfem Zapletalem
a p. Zdeňkem Hromádkou.

Anna Kudělková, 6. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

MŠ Hodslavice

MŠ Hodslavice

MŠ Hodslavice

Silvestrovský běh
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