Září 2016

Hodslavský ZPRAVODAJ

Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice
za rok 2015
Vě ra M i č ková , s t a ro s t ka TJ S o ko l H o d s l a v i ce

Počet členů naší jednoty k 1.1.2016 je 134, z toho 12 dětí
a 7 studentů.
Pravidelná cvičení, která probíhala v loňském roce v tělocvičně ZŠ:
Pondělí:
19:00 kruhový trénink – Miroslav
Vybíhal
20:00 nácvik na Sokolské Brno
skladba „ Pro radost“ – Růžena Holeňová
Úterý:
17:00 žákyně – Alena Špalková, Irena Vytejčková
18:30 zdravotní cvičení – Věra Mičková, Růžena Holeňová
19:30 sokolští volejbalisté – Jaroslav Ježek
Středa:
17:00 rodiče s dětmi - Věra Mičková, Lenka Burianová
19 00 jóga v MŠ – Dana Sulovská
Čtvrtek:
19 00 Fit Dance – Alena Kulíšková,
Lenka Burianová
První akcí loňského roku byla jarní vycházka, která se uskutečnila
10.4.2015.
30.4. to byla další tradiční i úspěšná
akce - pálení čarodějnic na sokolském
hřišti. Vloni se zúčastnilo soutěží, které jsme připravili, 80 dětí. S velkým
ohlasem se setkalo i vystoupení bubeníků, které se nám podařilo zajistit. Celou akci příjemně doplnili a oživili.
Na jaře proběhla brigáda na sokolském hřišti. Poděkování
patří těm členům, kteří přišli pomoci a také obecnímu úřadu.
Protože jsme od listopadu nacvičovaly skladbu Pro radost,

čekalo nás v loňském roce několik vystoupení s touto skladbou. První akcí, které jsme se zúčastnily, bylo „Sokolské Brno“.
V Brně jsme pobývaly o víkendu 6. - 7. 6. a za tropických teplot
absolvovaly všechny zkoušky i nedělní vystoupení. Přesto, že jsme zde vystupovaly již několikrát, odvezly jsme
si i tentokrát kromě radosti ze cvičení
také další nové zážitky. Během dvou
dnů jsme se stihly pokochat vyhlídkou
na Brno z radniční věže, poslechnout
vystoupení kapely „Naostro“, shlédnout úžasný ohňostroj na brněnské
přehradě a nezapomeneme ani na večerní výlet do „Čertovy rokle“.
V červnu jsme každý víkend vystupovaly, ať už to bylo v Brně, na Dni obce
v Hodslavicích, či na veřejném cvičení
ve Valašském Meziříčí. Vůbec se nám
proto nechtělo na víkendový pobyt
do Plzně, kde se ve dnech 26. - 28.6.
konala akce „Slavnosti pohybu“, a která byla zároveň součástí akce „ Plzeň
evropské město kultury“. Přesto jsme
nakonec byly velmi spokojené jak
s vystoupením, tak i se zážitky, které
jsme si z Plzně přivezly. Absolvovaly
jsme prohlídku historického centra s průvodcem a myslím, že mnohé
jsme byly překvapeny, jak zajímavé
město Plzeň je. Zahájením celé akce
v Plzni byla „ Noc s operou“, které jsme
měly možnost se zúčastnit a shlédnout tak v plzeňském amfiteátru nezapomenutelné vystoupení Evy Urbanové a dalších operních
pěvců spolu se symfonickým orchestrem Plzeňského divadla.
Vystoupení spolu s atmosférou za účasti pěti tisíc diváků bylo
pro nás všechny neskutečným zážitkem. K Plzni neodmyslitelně patří pivo, a tak jsme samozřejmě nevynechaly návštěvu

„Pivovarnického muzea“ i ochutnávku plzeňského piva.
Radost ze cvičení, legrace a společně prožité zážitky patří
k tomu, co nás neustále motivuje k téměř každoročnímu nácviku hromadných skladeb. A i když loňský červen byl svými
vystoupeními pro nás velmi časově náročný, stálo to za to!
30.6. jsme se na sokolském hřišti loučili s cvičebním rokem
tradičním škračením. Tentokrát se nás tam sešlo neuvěřitelných 43 dospělých a 12 dětí.
O prázdninách většinou odpočíváme, určitě zaslouženě, ale
letos to Daně Sulovské nedalo a za příznivého počasí pořádala
doma na zahradě cvičební hodiny jógy.
2.9. jsme uskutečnili setkání v kuželně s promítáním videa
z oslav 120. výročí založení Sokola. Této možnosti zavzpomínat
využilo 15 členů. Někteří z nich měli možnost všechna vystoupení na oslavách poprvé vidět celá.
V úterý 22.9., ještě před zahájením cvičebních hodin, jsme
uspořádali 2. ročník orientačního běhu „Za poznáním Hodslavic“. Běh je určen těm nejmladším dětem, aby se prostřednictvím sportu a různých vědomostních úkolů blíže seznámili
se svým okolím a prostředím naší obce. Soutěžilo se v těchto
kategoriích:
· Děti do 6 let se svými rodiči
· Mladší žákyně a žáci
· Starší žákyně a žáci
Letošního ročníku se za slunečného odpoledne zúčastnilo
celkem 26 dětí, ti nejmenší samozřejmě za doprovodu svých
rodičů. Trasu, která tentokrát vedla od ZŠ k „Větřáku“ a zpět
zvládli všichni, a proto byli také všichni za svou snahu odměněni. Aby čekání na postupně dobíhající závodníky nebylo
dlouhé, využili jsme zázemí hřiště ZŠ s nově vybudovaným
dopravním hřištěm.
Děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci paní učitelce
Aleně Kulíškové ze ZŠ a samozřejmě těm členům Sokola, kteří
ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
Děti do 6 let se svými rodiči
· 1.místo : Martina Mandaliničová
· 2.místo : Helena Zámečníková
· 3.místo : Tereza Kuncová
Mladší žákyně a žáci
· 1.místo : Josef Býma
· 2.místo : Jan Bartoň
· 3.místo : Jiří Zámečník
Starší žákyně a žáci
· 1.místo : Gábina Mičková
· 2.místo : Jakub Hutyra
10.10. se 2 členky Sokola zúčastnily župní akce Výstup na
Pustevny.
28.10. se 6 členů zúčastnilo výstupu na Godulu, který pořádá
župa každoročně u příležitosti oslav vzniku České republiky.
V podzimních měsících se někteří členové zúčastnili dvou významných turistických akcí. Zahájení Euroranda na Trojmezí a
výročí založení Masarykovy chaty na Bumbálce.
Sokolský oddíl volejbalu uspořádal 14.11. v tělocvičně ZŠ turnaj ve volejbalu, kterého se zúčastnilo 12 volejbalistů – 4 týmy.
Den pro ženy. Pod tímto názvem jsme uskutečnili v sobotu
21.11. ve Společenském domě již po několikáté sportovně relaxační akci určenou hodslavským ženám a dívkám. Prostřednictvím této akce si mohou ženy odpočinout od všedních starostí,
udělat něco pro své tělo nebo se dozvědět nové, zajímavé informace. I letos tomu nebylo jinak. Ženy mohly vyzkoušet svou
kondici při různých druzích cvičení pod vedením cvičitelek. Od
svižného Fit Dance, přes posilování s overballem, zajímavé rytHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2016

mické Drum FIT až k pomalému Taiči. Kdo měl zájem, mohl si
zpříjemnit den některou z nabízených masáží, či využít služeb
manikúry. V průběhu celého dne byla k dispozici výživová poradkyně, která kromě individuálních konzultací ohledně fyzické kondice poskytla spoustu zajímavých informací při krátké
přednášce. Neméně cenné byly informace lektorky týkající se
problematiky pánevního dna. Dopoledne si mohly ženy zakoupit nabízené sportovní oblečení a příjemným okamžikem
byla zajisté ochutnávka salátů, za jejichž přípravu všem děkujeme. Po celý den panovala pohodová atmosféra a věřím, že
všechny ženy a dívky odcházely domů příjemně unavené, pozitivně naladěné, zkrátka spokojené.
Rok 2015 jsme ukončili nejen zimní vycházkou ze Zašové,
které se zúčastnilo 17 dospělých a 4 děti, ale samozřejmě i
účastí na silvestrovském běhu pořádaném obcí.
Protože v březnu 2016 skončilo volební období, nabízí se příležitost poděkování. Chtěla bych proto poděkovat nejen cvičitelům,
ale hlavně všem členům výboru, jejich rodinným příslušníkům,
kteří jsou chtě nechtě do dění v Sokole zapojeni. To je to jediné,
co můžu udělat a dělám to moc ráda, protože tak ochotné lidi
kolem sebe má málo kdo. Vím, že je to mnohdy složité, náročné
a unavující, a že bychom s tím všichni nejradši praštili a říkáme si,
jestli nám to stojí za to. V dřívějších letech bylo určitě taky hodně
práce, ale v současné době jsou kladeny na vedení, myslím nejen
Sokola, čím dál větší požadavky a zodpovědnosti ze strany společnosti. Jako by si nikdo neuvědomoval, že to vše vykonáváme
ve svém volném čase, při někdy náročném povolání a bez nároků na odměnu. Dříve byl Sokol spíše o cvičení, vzdělávání. Dnes
o papírování, majetku, boji s byrokracií, s nedostatkem financí a
malým zájmem ze strany společnosti. Přesto všechno dál pokračujeme, snažíme se - aby hodslavský Sokol dál fungoval. K tomu
ovšem potřebujeme podporu a pomoc všech členů Sokola. Budeme velmi rádi, pokud se do práce v Sokole v budoucnu zapojí i ti
mladší, přinesou nové nápady, nadšení a ochotu něco udělat pro
ty ostatní.
Na další období 2016 – 2018 byl na valné hromadě 4.3.2016
zvolen výbor v tomto složení:
Věra Mičková – starostka, Ing. Vlastimil Socha – místostarosta,
Eliška Janská – jednatel, Ing. Marie Ježková – hospodář, Růžena
Holeňová – náčelnice, Dana Sulovská – vzdělavatel a členové
Hana Bačková, Ing. Jaroslav Ježek a Dana Kudělková.

USNESENÍ z 37. zasedání rady obce
konaného dne 19.7.2016
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • B c. Mar tin Repta, místo 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) program jednání,
b) realizaci navrženého opatření na zpomalení dopravy na
místní komunikaci v okolí bytovek – doplnění informačních
cedulí a umístění zpomalovacích prvků dle odborného posudku firmy Till projekt s.r.o.,
c) v rámci VZ „Stavební úpravy fotbalových šaten Hodslavice“
jako vítěznou nabídku firmy Fabriko Morava s.r.o., Životice u
Nového Jičína za cenu 1 327 750,17 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
d) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce obecního domu ve výši 74,80 % max. 187 000 Kč,
e) odpuštění platby nájmu nebytových prostor v čp. 161 po
dobu březen – listopad 2016 z důvodu dočasného neužívání
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pronajatých prostor pro paní M. Merendovou, dle její žádosti
f ) poskytnutí daru na podporu aktivit SONS ČR z.s. oblastní
odbočce Nový Jičín ve výši 1 000,-- Kč a schvaluje Smlouvu o
poskytnutí daru dle přílohy,
g) schvaluje malou objízdnou trasu při rekonstrukci mostu
na Mořkov kolem katolického hřbitova pouze pro autobusovou dopravu, nesouhlasí s navrženým vedením objízdné trasy
pro všechna vozidla do 3,5 t a pověřuje starostku jednáním
o podmínkách organizace dopravy a kompenzace za škody
způsobené dopravou na obecním majetku v době objížďky s
žadatelem,
h) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1240/2016 s firmou KaHa
Hranice s.r.o. dle návrhu,
i) provedení TDI na stavbách „Stavební úpravy fotbalových
šaten Hodslavice“ a „Palackého pamětní knihovna“ panem ing.
Karlem Trlicou, dle předložené nabídky za cenu 77 600,-Kč bez
DPH.
II. Rada obce bere n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) že Fond Františka Palackého nebude od 8/2016 veden na
samostatném bankovním účtu č. 1038-1765703319/0800, zůstatek bude převeden na účet a veden analytikou 231/13. Na
bankovním účtu č. 1038-1765703319/0800 bude veden Fond
financování a obnovy vodovodu,
c) nabídku Lesy ČR na odkup pozemku parc. č. 1403/2 o výměře 56 m2 za kupní cenu dle odhadu 1 120,-- Kč bez DPH a
předkládá k projednání ZO,
d) návrh na odkup pozemků – části polní komunikace od
areálu ZD na Straník od manželů Krutilkových a pověřuje
místostarostu předložením návrhu na odkoupení celé polní
komunikace na zasedání ZO k projednání,
e) žádost na odkoupení pozemků u bytovky čp. 440 Společenstvím vlastníků a pověřuje starostku předložením návrhu
na zasedání ZO,
f ) trasu zprůchodnění záhumenní cesty od Fojtovy stodoly
po komunikaci k vodojemu a pověřuje místostarostu zapracováním změn do návrhu ÚP obce a předložením návrhu trasy
a směny pozemků na zasedání ZO.

USNESENÍ z 38. zasedání rady obce
konaného dne 9.8.2016
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. Mar tin 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 zadávacího řízení veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti k projektu „Odkanalizování obce Hodslavice“
a zadávací dokumentaci dle návrhu a j m e n u j e komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení veřejné
zakázky ve složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Bc. Martin Repta, místostarosta

Josef Kudělka, stavební technik OÚ

Marie Pavlátová, DiS., ekonomka
OÚ

Bořivoj Martinák, administrátor VZ

Dušan Býma, radní

Ing. Milan Váhala, radní

Vladimír Martinák

Mgr. Alena Kulíšková, radní

Zdeněk Plešek, zastupitel

b) zapojení do projektu tvorby knihy „Novojičínsko z nebe“
dle nabídky firmy Malované Mapy s.r.o..
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II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů z předcházejících jednání rad obce,
b) schválení realizace opatření proti vjezdu nákladní dopravy
na cyklostezku na jednání Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín–
Hostašovice – osazení betonových panelů v křížení cyklostezky s polními a lesními cestami na dvou místech.

USNESENÍ z 39. zasedání rady obce
konaného dne 30.8.2016
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • B c. Mar tin Repta, místo 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:
II. Rada obce s c h v a l u j e
a) jako vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky na Vypracování dokumentace pro stavební povolení „Odkanalizování
obce Hodslavice“ od firmy Ing. Lubomír Novák AVONA, Nový
Jičín, Divadelní 14, za cenu 798 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce uzavřením a podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018/2016 na stavbu
„Výměny sekčních uzávěrů a hydrantů v obci Hodslavice“ ze
dne 20.6.2016 dle návrhu,
c) pronájem obecního bytu 1 + 1 v čp. 213 „Domověnka“ paní
Marii Hermannové, nyní přechodně bydlící Hodslavice čp. 78,
na dobu jednoho roku,
d) ponechání částky zůstatku sdružených prostředků na
zajištění dopravní obslužnosti na účtu sdružených prostředků
Města Nového Jičína pro snížení částky jednotlivých obcí na
rok 2017,
e) provedení rekonstrukce veřejného osvětlení na Záhumenní dle cenové nabídky firmy Plošiny – Zelenka, Nový Jičín za
cenu 155 424,2 Kč bez DPH.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) plnění úkolů z předcházejících jednání rad obce,
b) informace o založení Dobrovolného svazku obcí (DSO)
SOMPO a odkládá projednání vstupu obce do DSO na zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční 15.12.2016,
c) žádost Českobratrské církve evangelické Hodslavice o
finanční dar na provedení opravy zvonů a hodin na kostele a
vyzývá žadatele o uvedení požadované výše daru.
Další jednání rady č. 40: 20.9.2016 v 17.00 hod. na OÚ.

Výměny sekčních uzávěrů
na vodovodním řadu
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení občané,
v druhém týdnu měsíce července proběhla realizace akce
,,Výměna sekčních uzávěrů na vodovodním řadu“ na katastru
naší obce. Cílem bylo zprovoznit a doplnit uzávěry na vodovodním řadu, aby v případě poruchy na vodovodu bylo možno
omezit odstávky dodávek pitné vody odběratelům na minimum a uzavřít jen malou část obce, kde k případné poruše
dojde, což do současné doby možné nebylo.
Celá akce byla zahájena přípravnými pracemi – vybráním
vhodných lokalit výměn a instalací uzávěrů, stanovení termínu provádění prací, termínu odstávky v návaznosti na
provoz ZŠ a MŠ, zpracování harmonogramu postupu prací,
zajištění náhradního zásobování pitnou vodou cisternami,
informace odběratelů v dostatečném předstihu z důvodu
omezení provozu – zdravotnické zařízení, restaurace, obchody, provozovny, informace odběratelů minimálně 15 dnů
www.hodslavice.cz

předem – občané (dle zákona o vodovodech a kanalizacích),
oznámení územně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu
středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným
obcím o plánovaném přerušení dodávky pitné vody, zajištění
stanovisek správců technické infrastruktury (ČEZ Distribuce,
ČEZ ICT Services, RWE, CETIN), včetně vytýčení jednotlivých
sítí, výběr dodavatele prací (Japstav Kopřivnice).
Současně s výměnou sekčních uzávěrů bylo provedeno nové
propojení vodojemu v Hodslavicích s vodovodním řadem
v rámci akce vystrojení nového vrtu HVH2 (vrt nedaleko
vodojemu), a provedení vyčištění vodojemu (Hasiči Hodslavice v noci z neděle10.7.2016 na pondělí 11.7.2016) a zároveň
vypuštění vodovodního řadu.
Nové uzávěry byly nainstalovány během pondělí 11.7 a
úterý 12.7.2016 na celkem 13 lokalitách. Poté bylo ihned
přistoupeno k napouštění systému, odkalování a dezinfekci
vodovodního řadu. Tyto práce probíhaly průběžně po dobu
3 dnů a současně byly odebírány akreditovanou laboratoří
vzorky k provedení rozborů vody. Ve čtvrtek 14.7.2016 od cca
10:00 hod došlo k obnovení dodávek pitné vody v plném rozsahu. V průběhu provádění oprav nedošlo k omezení dodávek
pitné vody v obci Straník. Celkové náklady akce se vyšplhaly
na částku 677 131,- Kč.
Organizačně bylo nutno zvládnout velký rozsah úkolů a
prací, které s akcí souvisely. Největší část povinností ležela na
panu Josefu Kudělkovi, stavebnímu technikovi obce. Za jejich
zajištění a bezproblémový průběh provedení prací mu patří
velké poděkování.
I v dalších létech bychom rádi pokračovali ve výměnách
uzávěrů a hydrantů na vodovodním řadu v naší obci. Tyto nutné opravy již budou prováděny při omezení relativně malého
počtu odběratelů pitné vody, což nově nainstalované sekční
uzávěry umožňují.

Poděkováním dárcům krve
O Ú H o d s l a v i ce

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim velký dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
I mezi našimi spoluobčany se najdou
dárci krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů a byli vyznamenáni
ZLATÝM KŘÍŽEM III. třídy při slavnostním
předání dne 14.6.2016 na Magistrátu
města Ostravy.
Jsou to:
Filip Bartoň čp. 78,
Marián Bartoň čp. 267,
Jana Davidová čp. 404,
Svatopluk Turek čp. 243
Obec Hodslavice děkuje vyznamenaným a věří, že budou
vzorem pro nové dárce.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V sobotu 8.10.2016 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky
8:00–9:00
Hasičská zbrojnice
9:00–10:00
Obecní dům
10:00-11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Informace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

Poplatek za odvoz komunálního
odpadu
O Ú H o d s l a v i ce

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 2016.
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.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu, zavolejte na tel. č. 556 750 237, popř. napište na mail ekonom@hodslavice.cz.

Nájem hrobového místa
O Ú H o d s l a v i ce

Vyzýváme občany, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu
o nájmu hrobového místa, aby se dostavili k podpisu nové
smlouvy na obecní úřad v měsíci září nebo říjnu v úřední dny
pondělí, středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 hodin.

Informace k údržbě Zrzávky
O Ú H o d s l a v i ce

Na žádost občanů o vysekání trávy ve vodním toku Zrzávka
Obec Hodslavice požádala správce toku Lesy ČR o údržbu koryta v obci Hodslavice. Dne 2.8.2016 jsme obdrželi vyjádření
Lesů ČR, z něhož citujeme:
„Na přelomu roku 2014 – 2015 provedl Správce toku Zrzávka
v k.ú. Hodslavice pročištění koryta od naplavených nánosů.
Z hlediska hrozících zvýšených průtoků vody v korytě, tráva
ve vodním toku nepředstavuje překážku jako např. vzrostlé
stromy či spadané větve. Pod tíhou zvýšených průtoků tráva
ve vodním toku okamžitě slehne a koryto je průtočné na svoji
kapacitu.“

Srdečně Vás zveme na 11. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 22.9.2016 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2016
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Lesy ČR zvažují zásah do koryta, byť nízká zeleň zlepšuje ekologické hledisko vodního toku poté, jakmile obdrží rozhodnutí
z orgánu ochrany přírody.
Celé znění dopisu bylo zveřejněno na webových stránkách obce
v aktualitách.

V neděli 9. října 2016 v 10.30 hodin se na Obecním
úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených občánků do svazku naší obce.

Investiční akce v roce 2016
B c. Mar t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení spoluobčané,
rád bych vás na stránkách zpravodaje seznámil s investičními
akcemi, které probíhají nebo budou v krátké době realizovány
v naší obci. Na některé z nich se obci podařilo získat dotace
z dotačních titulů Moravskoslezského kraje.
Největší právě realizovanou akcí je vystrojení a napojení nového vrtu HVH2 jenž leží v bezprostřední blízkosti vodojemu
na Bařince na vodovodní řad obce. Spolu s těmito pracemi probíhá výstavba úpravny vody v prostoru vodojemu. Stavba byla
zahájena 30.5.2016 s předpokládaným termínem dokončení
30.10.2016 a provádí ji firma KaHa Hranice na Moravě. Napojením tohoto vrtu by mělo dojít k eliminaci výkyvů při dodávkách vody v době zvýšených odběrů. Taktéž může být nový vrt
využíván jako hlavní zdroj vody v případě poruchy přivaděče
vody ze Straníku. Vysoutěžená částka na realizaci těchto prací
je ve výši 3 990 627,- Kč a dotace z Moravskoslezského kraje činní 75% uznatelných nákladů, což je cca 2 900 000,- Kč.
Záměrem obce je vypracovat další projekt a požádat o dotaci
z dotačních prostředků MŽP ČR na realizaci nových průzkumných hydrogeologických vrtů na katastru naší obce, tak aby
bylo zajištěno dostatečné množství pitné vody pro dodávky
odběratelům.
Další z akcí, na kterou byla získána dotace z MSK, je vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a energetické úspory budovy č. p. 161 (Obecní dům) Dotace je výši
74,80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 187 000,- Kč. K realizaci vypracování projektové dokumentace byla vysoutěžena firma 360 DEGREES CONSTRUCT Valašské Meziříčí za částku 310 365,- Kč.
Projekt bude obsahovat přestavbu budovy na ordinace lékařů
s bezbariérovým přístupem, spolu s výměnou oken a zateplením budovy.
V současné době taktéž probíhá přestavba bývalého bytu
v budově základní školy na Palackého pamětní knihovnu, jejíž součástí bude bezbariérový přístup a sociální zázemí spolu
s čítárnou. Výše dotace poskytnutá z MSK činí cca 22% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně
však do výše 300 000,- Kč. Stavbu provádí firma VYKI TOOLS
Nový Jičín za cenu z výběrového řízení ve výši 1 626 756,- Kč
a s termínem předání 9.12.2016.
Z dotací MSK byl taktéž pořízen nový teleskopický stožár
pro zásahové vozidlo Tatra jednotky hasičů. Částka na pořízení stožáru činila 106 002,- Kč a poskytnutá dotace je ve výši
100 000,- Kč. Nově pořízený stožár je osazen nejnovějším LED
osvětlením a podstatně přispěje ke zvýšení účinnosti při nočních zásazích a za snížené viditelnosti.
Od 1.9.2016 do 9.12.2016 by měla proběhnout akce „Stavební úpravy fotbalových šaten“, která je financována z rozpočtu
obce. K realizaci byla vybrána firma Fabriko Morava z Životic u Nového Jičína za cenu 1 327 750,- Kč. Práce započaly
1.9.2016 s dohodnutým termínem ukončení 9.12.2016. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce budovy
tj. podřezání, přestavba vnitřních dispozic, výměny stavebních
otvorů, nové provedení vnitřních i venkovních omítek a obkladů apod..
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Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Nebezpečné stání vozidel
Z důvodu množících se stížností na stojící vozidla na chodníku v obci, si Vás dovolujeme upozornit, že stání osobním vozidlem na chodníku je
porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. V § 53 odstavec 2 tohoto
zákona je napsáno: „Jiní účastníci provozu na
pozemních komunikacích než chodci nesmějí
chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“
Uvědomte si prosím, že svým chováním ohrožujete bezpečnost a plynulost vozidel a především chodců, které tak vystavujete zbytečnému
nebezpečí. Budou-li se stížnosti opakovat, tato
vozidla budou vyfocena a celá věc bude předána
Policii České republiky k následnému dořešení.

SMS InfoKanál
– pro zaregistrované občany zdarma
O Ú H o d s l a v i ce

Jedná se o nový informační kanál, který je doplňkem ke stávajícím – obecní rozhlas, zpravodaj, úřední deska, a to formou
zasílání SMS zaregistrovaným odběratelům. Zasílány jsou pouze důležité aktuální informace, například o poruše na vodovodu, uzavírka místní komunikace apod. Tato služba je pro příjemce SMS bezplatná, je potřeba se pouze zaregistrovat.
Počet zaregistrovaných je zatím 89.
Registrovat se můžete na webových stránkách obce www.
hodslavice.cz, na titulní stránce vpravo dole najdete zelené
logo SMS InfoKanálu, kde můžete jednoduše provést registraci, případně ji zrušit nebo upravit. Můžete přijít i osobně na
obec (matriku) se zaregistrovat.

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

Vážení občané,
v minulých dnech byla dokončena aktualizace a optimalizace
projektu Optické Metropolitní Informační Sítě Obce Hodslavice. Do projektu byly zapracovány připomínky a nově vzniklé
potřeby i s výhledem do vzdálenější budoucnosti. Již v měsíci
září tak budete moci spatřit pracovníky realizační firmy v pestrém signálním oblečení, jak se pohybují kolem hlavní komunikace R1/57 a silnice č. 483. Budou zde chystat kotevní prvky
www.hodslavice.cz

na sloupy NN. Příprava výstavby v hlavních trasách pak potrvá
do půlky listopadu, kdy by se v poštovních schránkách obyvatel kolem takto přichystané trasy mohly objevit letáčky se
základními informacemi o možnosti připojení, o nové optické
síti a nabízených službách, které byly rozšířeny a obohaceny o
nové moderní prvky.
Původní zářijový termín spuštění se tak odsunul o dva měsíce na listopad 2016.
O možnosti napojení k optické síti a dalších podrobnostech
budou aktuálně informováni občané na obecních stránkách
www.hodslavice.cz /obecní úřad/projekty a dotace, nebo
osobně pracovníky firmy 4M Rožnov spol. s r.o. na tel. čísle:
603 255 372, nebo mailem: info@4mroznov.cz
Realizace záměru výstavby Optické Metropolitní Informační
Sítě umožní občanům obce Hodslavice dlouhodobě stabilní a
bezpečný přístup k nejmodernějším sítím elektronických komunikací rychlostí desítek až stovek megabitů – rychlostí světla v optickém kabelu.

Topení a komíny

mínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
· po komínovém požáru,
· při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména
se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot
ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

nprap. D ag m a r B e n e š ová , H Z S M S k ra j e

Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné
statistiky požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
· zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
· zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
· zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
· zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň
B až F,
· zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
· zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
· před jejím uvedením do provozu,
· při každé stavební úpravě komína,
· při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
· ��������������������������������������������������������
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
· před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2016

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

pevné

kapalné

celoroční sezónní
provoz
provoz

celoroční sezónní
provoz
provoz

plynné

čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok

1 x za rok

do 50 kW včetně

kontrola spalinové cesty 1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

čištění a kontrola
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín
by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu
a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující
osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se
tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin
ve spalinové cestě.
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Zprávičky ze školy…
M g r. A l e n a Pa l a c ká

Nový ročník programu Recyklohraní
Se začátkem školního roku se opět zapojíme do školního
vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve
kterém jsme za získané body v loňském školním roce získali
nový ping-pongový stůl. Na podzim se zaměříme kromě sběru
drobného elektroodpadu i na sběr baterií a akumulátorů.
Veškerý elektroodpad i baterie můžete odevzdávat v budově
Základní školy Františka Palackého Hodslavice.
Práce na školním pozemku
Během letních prázdnin se žáci naší školy velmi aktivně
podíleli na úpravě školního pozemku a okrasné zahrady.
Celkem odpracovali 246 hodin. Třídy s největším průměrným
počtem odpracovaných hodin na žáka získaly do třídního fondu finanční příspěvek 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč. Na prvním
místě se umístili deváťáci, na druhém sedmáci a na třetím
osmáci. Všem žákům, kteří se zapojili, a také babičkám a
maminkám, které jim pomáhaly, děkujeme.
1. září 2016
…. už je to zase tady, začal nám nový školní rok 2016 – 2017.
Asi nejvíce se na něj těšili naši nejmenší, které již tradičně
přivítali naši deváťáci svým netradičním pravěkým tancem.
Po pasování na pra-ženu a pra-muže obdrželi třídní tričko a
dáreček od deváťáků. Průchodem pravěkou jeskyní se stali
právoplatnými žáky naší školy. Tak krásný a úspěšný školní rok
všem!

V poslední soutěži – čtyřboji - v soutěži o Dřevěné děcko zvítězila děvčata ze Vsetína Anetka a Klárka.
Dřevěnou babkou na rok 2016 se stala Blanka Mandalinič
před Alčou Kulíškovou a paní Alicí.
A mezi borci v kategorii Dřevěný dědek byl nejrychlejší Cowboy (obhájil loňské vítězství) před panem Martinem a Láďou
Macíčkem.
Vodohraní na Kacabaji nebylo jen o soutěžení. Všichni malí i
velcí odvážlivci si mohli vyzkoušet aquazorbing, jízdu na kánoi
i na soutěžních plavidlech. V podvečer nám k tanci i poslechu
zahrála hodslavská kapela Tlukot jater.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.

Sokolská cvičení
III. ročník Hodslavského vodohraní
je již minulostí
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Tradičně nám poslední prázdninovou sobotu svítilo sluníčko.
Voda v Kacabaji byla také teplá.
K závodu plavidel vystartovaly 3 posádky odvážlivců. Zvítězilo plavidlo Boha vína – Bacchus řízené kapitánem Marcelem
Garčárem a plavčíkem Milanem Žitníkem. Jako druhé vyhodnotila nezávislá porota plavidlo MBT týmu. Jeho osádka si letos
odskočila i na olympiádu do Ria. Třetí po menších problémech
při plavbě dopluli naši Salesiáni s plavidlem Time machine.
Do soutěže v jízdě na kánoi se letos přihlásilo rekordních 16
dvojic. Po vyřazovacích jízdách se na pomyslné stupně vítězů
postavili na 3. místo Vlastík Navrátil s malou Klárkou, na 2 místě stanul Lešek Janský s Pavlou Adamcovou a všechny předplavaly a na 1. místě se umístily Blanka Mandalinič s Alenou
Kulíškovou ml.
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Vě ra M i č ková

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice zahájí svá pravidelná
cvičení v tělocvičně základní školy od října 2016. Přesný rozpis
jednotlivých cvičení bude zveřejněn ve skřínce Sokola na rozcestí a na webových stránkách obce.

3. ročník orientačního běhu
„Za poznáním Hodslavic“
Vě ra M i č ková

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice zve na 3. ročník orientačního běhu „Za poznáním Hodslavic“, který se uskuteční
v úterý 20.9.2016. Běh je určen těm nejmladším dětem, aby
se prostřednictvím sportu a různých vědomostních úkolů blíže seznámili se svým okolím a prostředím naší obce. Přesnější
informace budou vyvěšeny ve skřínce Sokola na rozcestí a na
webových stránkách obce.
www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci září své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Libor Hubeňák • Ivo Kudělka • Vladimír Merenda
Milan Kořínek • Jaroslav Rýdel • Zdeněk Geryk
Anna Davidová • Josef Kudělka • Vojtěcha Krumpolcová
Ludmila Sobková.
25. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích):
Petr a Iveta Kučerovi • Petr a Ladislava Staškovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci červnu se narodila Julie Plešková.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci červenci jsme se rozloučili s paní Jaroslavou
Schindlerovou, v měsíci srpnu s panem Josefem Davidem.
Dominika Patková 6. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce

Príbovce – fotbalový turnaj, družební návštěva, turisté na Ostré

Príbovce – fotbalový turnaj, družební návštěva, turisté na Ostré

ZŠ Hodslavice - zahájení školního roku
III. ročník Hodslavského vodohraní
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