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FK Hodslavice - ohlednutí  za ukončenou sezónou
O n d ř e j  Ku d ě l ka ,  D i S .

Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané,
prázdninový úvodník zpravodaje připadl na FK Hod-

slavice. Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co vše se 
odehrálo na fotbalovém hřišti i 
mimo něj. Jak jste jistě všichni 
zaznamenali největší změnou 
prošla tribuna, která je již po 
rekonstrukci, a všem se dosta-
lo kvalitního zázemí v  podobě 
nových šaten a nových sprch. 
Vybudovaná byla také pergola 
a další věcí, za které se již nemu-
síme stydět.  

Fotbal v  Hodslavicích za po-
slední dobu prošel jistým vývo-
jem, který na fotbalové hřiště 
přilákal mnoho mladých naděj-
ných fotbalistů a fotbalistek. 
V současné době jich máme re-
gistrovaných 39! Investice, kte-
rou jako fotbalový klub vkládá-
me do mládeže je tou nejlepší 
investicí vůbec. Jen v  loňském 
roce bylo na žákovská mužstva 
vyčleněno více jak 15.000 Kč!!! 
Je třeba touto cestou poděko-
vat trenérům mládeže panu Li-
boru Kudělkovi a Petrovi Vyhlí-
dalovi, kteří se ve svém volném 
čase věnují našim nejmladším 
fotbalistům, kteří reprezentova-
li naši obec ve svých kategoriích 
velmi dobře. Starší přípravka 
pod vedením Libora Kudělky, 
obsadila krásné 4. místo z celkových 11 účastníků. A starší žáci, 
které trénuje Petr Vyhlídal skončili na výborném 2. místě z cel-
kových 8 účastníků soutěže. 

Největší radost všem fotbalovým fanouškům, funkcionářům 
a celé naši obci udělalo mužstvo mužů, které pod vedením Ji-
řího Mičky vyhrálo III. třídu a postoupilo do okresního přebo-

ru. Po velmi vydařené podzimní 
části, kterou všechna mužstva 
musela odehrát na hřištích sou-
peřů, čekala muže jarní část, 
která rozdala karty tak, že po-
stupové naděje měli ve vlast-
ních rukou. Není vždy jedno-
duché potvrzovat roli favorita, 
neboť každý chce dokázat, že i 
favorit se dá porazit. 

To mělo za následek, že před 
posledním kolem byli známí 
oba postupující, ale o mistrov-
ském titulu rozhodnuto nebylo. 
Jako by tomu osud chtěl, aby si 
proti sobě zahráli obě mužstva, 
která měla šanci mistrovský titul 
získat. A drama, kdo vyhraje III. 
třídu rozhodlo poslední utká-
ní, kde zajížděl FK Hodslavice 
do Trojanovic-Bystré. V  tomto 
utkání jsme se nakonec radovali 
my a po vítězství 3:5 jsme mohli 
nad hlavu zvednout pohár pro 
mistra III. Třídy a naplno mohly 
vypuknout mistrovské a postu-
pové oslavy. 

Je třeba poděkovat Obci Hod-
slavice zejména pak paní sta-
rostce Pavle Adamcové, sponzo-
rům, a hlavně Vám fanouškům, 

neboť bez Vás by fotbal nebyl tím, čím je. Ještě jednou Vám 
za všechny moc děkuji a jsem velmi rád, že jste nám oporou a 
podporou jak na venkovních, tak domácích utkáních. V děko-
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vání budu ještě pokračovat, je třeba poděkovat a vyzdvihnout 
pány Josefa Turka a Pavla Kudělku, kteří svůj volný čas věnují 
správě celého fotbalového areálu (sekání, lajnování, úklid,…) a 
stejně jako všichni trenéři bez jakéhokoliv ohodnocení. 

Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané, co říci závěrem? 
Je tady doba dovolených přeji Vám všem krásné a pohodové 
léto, plné zážitků a ať už Vás vaše kroky povedou kamkoli, vždy 
se ve zdraví vraťte do svých domovů a ke svým nejbližším. 
Těším se, na Vás na společenských, kulturních a sportovních 
akcích v naší obci.

Milí Hodslavjané, 
opět je tu krásný prázdninový čas, období výletů, koupání, 

odpočinku a objevování nových krás naší vlasti, či vzdáleněj-
ších koutů naší planety. Těšíme se na něj všichni a přeji Vám, 
abyste si tyto chvíle užili v  pohodě spolu s  těmi, které máte 
rádi.

Když se ohlédnu za první polovinou letošního roku tak mám 
opravdu hodně důvodů k radosti a hrdosti na Vás Hodslavjany 
a chtěla bych velice poděkovat všem, kteří svojí prací, výsled-
ky, pílí i umem potěšili nejen své nejbližší, ale i nás ostatní. 

Začnu od nejmladší generace –  žáků ZŠ a MŠ, kteří nás 
nadchli úžasným, nápaditým a humorným programem na 
akademii při oslavách 85. výročí otevření Palackého pamětní 
školy a milým vystoupením pro maminky ke Dni matek. Děkuji 
také všem školákům, kteří úspěšně reprezentovali školu a tím i 
obec na národních i mezinárodních soutěžích a jejich učitelům 
a rodičům za vydatnou podporu – zprávičky o krásných prven-
stvích najdete ve Zprávičkách ze školy.  

Veliké poděkování zaslouží paní ředitelka Mgr. Martina Holu-
bová i celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ za organizaci oslav školy, 
akademie a hlavně za každodenní pedagogickou práci, která 
byla při komlexní školní inspekci (proběhla v červnu), hodno-
cena inspektory jako vynikající. Při závěrečné inspekční zprá-
vě, při oceňování deváťáků i při ukončení školního roku jsem 
byla hrdá na naši školu – učitele i žáky. 

Jsem také ráda, že se nám povedlo u příležitosti oslav ško-
ly otevřít novou knihovnu a děkuji knihovnici, paní Daně Su-
lovské a všem, kteří se zasloužili o zařízení nových prostor a 
přestěhování knih, za obětavou a časově náročnou práci. Vě-
řím, že ji ocení stávající, ale i noví čtenáři z řad dětí a mládeže. 
Knihovna je otevřena i o prázdninách v pondělí a čtvrtek od 
15:30 do 18:00 hodin.

Potěšili nás i naši fotbalisté svým postupem do Okresního 

Ohlédnutí za první polovinou roku  
a poděkování

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  o b ce

přeboru a malí fotbalisté skvělými výsledky v soutěžích, ale o 
tom více v úvodníku… Věřím, že si v další sezóně náležitě užijí 
nového zázemí a jejich výsledky nás budou dále těšit a nalákají 
nové fanoušky i malé fotbalisty.

Poslední poděkování patří všem organizátorům Dne obce, 
který byl letos netradičně spojen s  Memoriálem otce Jana 
Bittnera a proběhl na fotbalovém hřišti. Největší dík však pa-
tří Františku Hasalíkovi, který celý program a tým pomocníků 
skvěle zorganizoval. Díky, Františku, za všechny spokojené 
účastníky, nadšené přátele z družebních Príbovců i za obec. 

Akce se báječně vydařila a zvažujeme, zda dny obce nepořá-
dat na hřišti i nadále…

A na závěr trocha plánů a pozvání – o prázdninách začne 
rekonstrukce šaten u tělocvičny ZŠ, dokončena by měla být 
do konce září. Prázdniny ukončíme již tradičním  Vodohraním 
na Kacabaji, kterou po prázdninách také čeká rekonstrukce 
– úprava břehů, přepadu a stavidla s přispěním dotace MZe. 
Obdrželi jsme také dotaci na odkanalizování obce a výstavbu 
ČOV a realizace této obří investice nás čeká možná už v příš-
tím roce. Letos ještě stihneme zahájit rekonstrukci Obecního 
domu a připravíme se na zřízení sběrného dvora v zeměděl-
ském areálu. 

Okurkovou sezónu tedy letos na OÚ nemáme, ale Vy si ji s vy-
datným odpočinkem určitě dopřejte. Přeji Vám krásné sluneč-
né dny a šťastný návrat z výletů domů, do Hodslavic.

Vaše starostka.

USNESENÍ z 15. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 22.6.2017

V  souladu s  ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/15/2017 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva 

obce. 
2/15/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: ing. Milan Váhala – 

předseda, Zdeněk Plešek, Dušan Býma – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr.Martina Holubová, On-

dřej Kudělka, DiS   
c) určuje provedením zápisu Marii Pavlátovou
3/15/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 14. zasedání zastupi-

telstva obce.

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a
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USNESENÍ z 55. zasedání rady obce 
konaného dne 6.6.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

4/15/2017 Usnesení rady obce č. 54 - 56 ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 54 - 56.
5/15/2016 Informace k investičním akcím obce ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích,
b) schvaluje úpravu plánu investičních akcí na rok 2017 dle 

návrhu (příloha č.1 - najdete na webu obce) a zahrnutí změn 
výše nákladů do rozpočtové změny č. 2,

c) schvaluje podání žádosti o dotaci ve 2. výzvě MAS LAŠSKO 
- IROP - Integrovaný záchranný systém, na pořízení zásahové-
ho vozidla - dodávky pro JSDH Hodslavice.

6/15/2017 Plnění rozpočtu 1-5/2017 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až kvě-

ten 2017
7/15/2017 Rozpočtové opatření č. 2 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
navýšení v příjmech o 551 000 Kč,
navýšení ve výdajích o 721 000 Kč,
financování o  170 000 Kč
8/15/2017 Vyúčtování vodného pro Skupinový vodovod 

Hodslavice-Straník ZO
a) bere na vědomí vyúčtování vodného pro Skupinový vo-

dovod Hodslavice. - Straník
9/15/2017 Zpráva z VH ASOMPO a.s. ZO
a) bere na vědomí zprávu z VH ASOMPO a.s.
10/15/2017 Převody majetku ZO
a) schvaluje směnu pozemků parcelní č.  27/1 o výměře 458 

m2 ostatní plocha ve vlastnictví p. Petra Turka (žadatel) za po-
zemek p.č. 29 o výměře 541m2 zahrada, ve vlastnictví Obce 
Hodslavice ve veřejném zájmu, s tím, že vklad práva do Kata-
stru nemovitostí uhradí žadatel a  zmocňuje starostku obce 
podpisem smlouvy o směně pozemků.

11/15/2017 Cyklostezka – bezpečnostní opatření ZO
a) zamítá realizaci bezpečnostních opatření na křížení cyk-

lostezky a místních komunikací v obci.
12/15/2017  Diskuze
a) bere na vědomí návrh pana Bronislava Merendy prověřit 

napojení místní komunikace od domu č.p.278 na silnici I/57 a 
připomínku k vyvážení popelnic.

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) smlouvu o zřízení věcného břemene č. NJ/137e/2017/Ja 

mezi Obcí Hodslavice a Moravskoslezským krajem Ostrava na 
stavbu „Chodník podél silnice II/483, Hodslavice“, 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýr-
ské sítě na vodovodní přípojku pro rodný dům Fr. Palackého 
mezi Obcí Hodslavice a Moravskoslezským krajem Ostrava 
(parc.č. 453/3 a parc.č. 453/4 k.ú. Hodslavice),

c) provedení technického dozoru na stavbě „Stavební úpravy 
sociálek u tělocvičny – Základní školy Františka Palackého“ fir-
mou Stipro servis s.r.o., Valašské Meziříčí dle nabídky.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce a vyjádření p. 

Mokroše, předsedy komise ŽP, 

b) seznam žádostí o finanční příspěvek na sociální služby a 
požaduje aktualizaci počtu klientů z obce Hodslavice využíva-
jících těchto služeb do dalšího zasedání RO,

c) žádost p. Petra Turka, Hodslavice 107 o směnu pozemků a 
předkládá zastupitelstvu obce k projednání,

d) výzvu Okresního soudu v Novém Jičíně o zvolení nového 
přísedícího soudu a pověřuje starostku obce zveřejněním vý-
zvy ve zpravodaji občanům s termínem návrhu do 30.8.2017,

e) žádost p. Tomáše Kohouta za obyvatele domu Hodslavi-
ce čp. 440 o instalaci dalšího retardéru u čp. 440 a schvaluje 
umístění nového retardéru pouze u čp. 429,

f ) informaci náměstka ministerstva vnitra o možnosti obce 
vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV) zakazující kouření a 
užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích 
v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vy-
hrazeného pro aktivity osob mladších 18 let a předkládá za-
stupitelstvu obce k projednání s doporučením nevydávat OZV 
(ZŠ má řešeno směrnicí o kouření),

g) informaci o záměru majitele objektu čp. 233 (DILEKO), fir-
my Areál Kněžmost s.r.o., Kněžmost, provést výstavbu nájem-
ních malometrážních bytů,

h) vandalismus v prostoru ZŠ a na veřejných prostranstvích a 
navrhuje v budoucnu řešit situaci instalací webových kamer 
v rámci optické sítě.

USNESENÍ z 56. zasedání rady obce 
konaného dne 13.6.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o 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) nejvýhodnější nabídku v  rámci veřejné zakázky na zho-

tovení stavby „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny ZŠ Fr. 
Palackého Hodslavice 300“ od firmy FABRIKO MORAVA, s.r.o., 
Životice u Nového Jičína za cenu 1 329 799,47 Kč s DPH dle 
nabídky  a  pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce 
podpisem smlouvy,  

b) poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy poskyto-
vatelům sociálních služeb na financování těchto služeb dle 
přílohy č. 1 (najdete na webu obce).

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce, 
b) program 15. zasedání zastupitelstva obce, které se bude 

konat 22.6.2017,
c) změnu provozní doby mateřské školy v  Hodslavicích od 

1.9.2017 od 6:15 do 16:00 hodin,
d) možnost umístění silničních zábran na křížení cyklostez-

ky a místních komunikací a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, 
starostku obce předložením návrhu na zasedání zastupitelstva 
obce.

USNESENÍ z 57. zasedání rady obce 
konaného dne 4.7.2017

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  I n g.  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o 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) zadávací dokumentace veřejných zakázek na technický 

dozor investora, vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby a autorský dozor na stavbu „Odkanalizování 
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obce Hodslavice včetně realizace ČOV“ s obesláním minimálně 
5 (pěti) firem ve všech výše uvedených veřejných zakázkách a 
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výše 
uvedených výběrových řízení veřejných zakázek ve složení:

Člen Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka Dušan Býma, radní

Ing. Martin Repta, místostarosta Mgr. Alena Kulíšková, radní

Ing. Milan Váhala, radní Josef Kudělka, stavební technik

Ing. Jaroslav Glogar Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ

Mgr. Milan Konečný Vladimír Martinák 

 b) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce a odbahnění vodní nádrže Kacabaja a jmenuje komisi pro 
otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení veřejné 
zakázky ve složení:

Člen Náhradník

Ing. Martin Jaroš Dušan Býma, radní

Josef Kudělka, stavební technik Mgr. Alena Kulíšková, radní

Ing. Martin Repta, místostarosta Ing. Radim Holeňa

Mgr. Pavla Adamcová, starostka Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ

Ing. Milan Váhala, radní Ing. Jaroslav Ježek

c) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýr-
ské sítě s p. Věrou Bílkovou, Hodslavice čp. 80 na parc. č. 1240/1 
ostatní plocha (středotlaká přípojka plynu). 

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce, 
b) možnost získání dotace na rekonstrukci stávajících bytů 

a nebytových prostor na zřízení sociálního bydlení z Integro-
vaného regionálního operačního programu a  pověřuje sta-
rostku zjištěním podmínek a nutných dalších kroků k využití 
dotační možnosti,

c) žádost p. Kristýny Vychodilové, Hodslavice čp. 102 o pro-
nájem části parcely za hasičskou zbrojnicí a pověřuje mís-
tostarostu jednáním s žadatelkou a správcem areálu na místě 
samém,

d) Biskupstvím Ostravsko-opavským Ostrava zamítnutí žá-
dosti Obce Hodslavice o odkoupení části pozemku za Obec-
ním domem pro účely výstav základní organizace Českého 
svazu chovatelů Hodslavice, 

e) Žádost o řešení dopravní situace osobních vozidel zne-
možňující průjezd na místní komunikaci a pověřuje místosta-
rostu návrhem řešení na další jednání rady obce.

Další jednání rady č. 58:  25.7.2017 v 15.30 hodin.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 24.7. do 4.8.2017 bude mít MUDr. Jan Moštěk do-

volenou. 
Dovolená MUDr. Radka Ševely
V době od 26.7. do 4.8.2017 bude mít MUDr. Radek Ševela 

dovolenou. 
Zástup: MUDr. Jiří Michalský ve svých ordinačních hodinách 

(Po, Út, Čt, Pá 7:00 – 11:00, Stř 13:00 – 16:00 hod.).
Dovolená MUDR. Olgy Váhalové 
V době od 14.8.  do 1.9.2017 bude mít MUDr. Olga Váhalová 

dovolenou. 
Zástup: MUDr. Radek Ševela v době svých ordinačních hodin.

Dovolená lékařů
O Ú  H o d s l a v i ce

Soudce přísedící
O Ú  H o d s l a v i ce

Má-li někdo z  občanů chuť se stát soudcem přísedícím u 
Okresního soudu v  Novém Jičíně, nechť sdělí svůj zájem na 
obecní úřad do 15. září 2017.

Kotlíková dotace  
v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

D a g m a r  G r u s s m a n n o vá

Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a 

spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského 
kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s 
ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeny na otopnou sou-
stavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový 
dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část ze-
mědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na 

pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj 
tepla, kterým může být:

- kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládá-
ním)
- kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kot-
lů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a 
technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na 
adrese: https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na ku-
sové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádo-
bu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 
1 kw výkonu kotle (např. 1000l u kotle s výkonem 20 kw).

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované 
v období již od 15.7. 2015. Nejpozději musí být výměna kot-
le provedena do 13.12.2019. Do tohoto data musí být rovněž 
předloženo závěrečné vyúčtování.

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
- výměnu zdroje tepla  a s tím související stavební úpravy
- novou otopnou soustavu nebo její úpravu
- akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
- zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způ-
sobilého k užívání - revize komínu, kotle
- projektovou dokumentaci  (není podmínkou)

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
- stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně 

starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
- stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
- stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
- zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 
1.1.2009) byl podpořen z programu ZELENÁ ÚSPORÁM, Nová 
zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů reali-
zovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ 
nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje

Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplácena 

žadateli:
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Seminář „Kotlíková dotace  
v Moravskoslezském kraji“

O Ú  H o d s l a v i ce

Ve středu 2. 8. 2017 v 16:00 
hodin se v  aule Městského 
úřadu Nový Jičín na Masa-
rykově náměstí uskuteční 
seminář  „Kotlíková dotace v 

Moravskoslezském kraji“.  Zástupci Krajského úřadu Ostrava 
seznámí občany Nového Jičína a přilehlých obcí s podmínkami 
pro získání dotace a podrobnostmi k podání žádosti o dotaci.

Semináře se zúčastní také zástupci Státního fondu životního 
prostředí s prezentací programu „Nová zelená úsporám a deš-
ťovka“.  

Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla 
vyhlášena 1. výzva MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova. V 
rámci této výzvy bude rozděleno 11 800 000 Kč na podporu 
zemědělského, lesnického a nezemědělského podnikání, zvý-
šení rekreačních funkcí lesa a vzdělávání zemědělců. Příjem 
žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 
07. 2017 v kanceláři MAS. 

Tašky na tříděný odpad
O Ú  H o d s l a v i ce

Výzva MAS  LAŠSKO
O Ú  H o d s l a v i ce

Na podatelně obecního úřadu jsou k zakoupení tašky na tří-
dění odpadů (modrá-papír, žlutá-plast, zelená-sklo). Celá sada 
stojí Kč 50,-.

Zakoupit si je můžete v úředních dnech PO, ST: 8:00 – 11:00, 
13:00 – 17:00.

- 75% z celkových výdajů v případě pořízení automatického 
kombinovaného kotle na uhlí plus biomasu, nejvýše však 75 
000,- Kč
- 75% z celkových výdajů v případě pořízení plynového kon-
denzačního kotle, nejvýše však 95 000,- Kč
- 80% z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na 
biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000,- Kč
- 80% z celkových výdajů v případě pořízení automatického 
kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše 
však 120 000,- Kč

Podpora bude navýšená o částku 7500,- Kč v případě, že 
je  výměna kotle realizována prioritní obcí – Hodslavice jsou 
prioritní obec.

Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský 
kraj dalšími 7500,- Kč. 

Žadatelům (vlastníkům domů v  Hodslavicích) navíc při-
spívá Obec Hodslavice částkou 7500,- Kč.

Jak o dotaci požádat?
Dotační program pro občany byl vyhlášen dne 29.6.2017. 

Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro 
Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronic-
ky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ 
dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odesílání 
žádosti v aplikaci.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlá-
šení dotačního programu, tj. od 29. června 2017. 

K přípravě žádosti můžete po domluvě na obecním úřadě 
(tel. 556 750 237, e-mail: obec@hodslavice.cz) využít počí-
tač v obecní knihovně. 

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10.00 ho-
din.

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické apli-
kaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z apli-
kace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, 
včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně nebo poš-
tou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to 
do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí 
být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najde-
te v jeho přílohách.

Na výměnu jednoho zdroje tepla je možné zaregistrovat a 
podat pouze jednu žádost.

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem pří-
jmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (F5 
nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).

Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?
K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

- doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího 
(měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni maji-
telé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 až 300 kW napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si 
nechat zpracovat do konce roku 2016. 
Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn 
do 31.12.2016, lze jej nahradit jiným dokladem, prokazujícím 
třídu původního kotle (např. fotografii štítku kotle, technickou 
dokumentaci apod.) U kotlů vlastní výroby, kde není třída sta-
novena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že 
třída kotle je neznámá.
- fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace 
musí být pořízená z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé 
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

- Kopii potvrzení o vedení účtu nebo smlouvy o zřízení účtu 
žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční prá-
vo také není dostačující.
- Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc 
apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:
- fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z 
fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fo-
tografie jste přikládali k žádosti)
- kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lo-
kalni-topeniste.msk.cz)
- kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich 
úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy)
- fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrob-
ního štítku)
- kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla 
do provozu.
- kopii protokolu a revizi spalinové cesty

Podrobnější informace jsou uvedeny v podmínkách dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. 
výzva“, který je dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.
msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz 
záložka Úřední deska, odkaz Dotace. Žadatelé se mohou ob-
racet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje.
Telefon: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz
www.lokalni-topeniste.msk.cz
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T R I B US  I N V E S T  s . r. o.  H o d s l a v i ce  3 0 4   

Pošta Partner  
a nová prodejna - večerka

Od července najdete poštu a nově otevřenou prodejnu - ve-
čerku - na adrese Hodslavice 304 (bývalé barvy laky)

POŠTA 
- otevírací doba v pracovní dny od  8-10 hod a odpoledne od 
14-18 hodin
- telefonní číslo zůstává stejné, tedy 556 750 220

Omlouváme se za komplikace v prvních dvou dnech provo-
zu pošty, které byly způsobeny chybou na straně dodavatele 
internetového připojení a i přesto, že jsme udělali maximum, 
byli jsme nuceni zahájit provoz v nouzovém režimu.

VEČERKA
- otevírací doba - denně, včetně sobot a nedělí od 6,30-21 hod.
- kromě běžného sortimentu (smíšeného zboží) u nás koupíte 
čerstvé pečivo v kteroukoli denní dobu, pekařské speciality, 
zmrzlinu a mnoho dalšího
- od 20.7.2017 bude v provozu také terminál SAZKA
- do Vašich poštovních schránek budeme pravidelně doručo-
vat akční leták

Těšíme se na Vás ...

PRŮJEZD HODSLAVICEMI V PÁTEK 11.8.2017
SMĚR OD VIADUKTU NA DOLNÍM 

PŘES KŘIŽOVATKU NA MOŘKOV DO MOŘKOVA
ČAS PRŮJEZDU ASI  14.30 – 15.15 HOD.

Prosíme všechny občany o ohleduplnost, nevjíždění na hlav-
ní silnici z místních komunikací během závodu v době uzávěry 
a případně prosíme o ohlídání dětí a mládeže.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránkách www.
maslassko.cz. V případě zájmu o více informací nebo o konzul-
taci Vašeho záměru nás kontaktujte prostřednictvím emailové 
adresy - maslassko@centrum.cz, případně na telefonním čísle 
731 067 207.
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K D  H o d s l a v i ce

Relaxační pobyt členů  
klubu důchodců 

Ve dnech 27.6 -29.6. jsme uspořádali pro své členy tradiční 
relaxační pobyt v horském hotelu Jelenovská ve Valašských 
Kloboukách. 

Cestou na místo pobytu jsme ještě absolvovali exkurzi do 
podniku Irisa ve Vsetíně. Průvodkyně nás zasvětila do tajů vý-
roby křehké skleněné krásy vánočních ozdob.

Ubytovali jsme se v hotelu a ihned jsme se vydali prozkoumá-
vat zajímavé trasy v čistém lesním  prostředí okolí hotelu. Bylo 
možné absolvovat různé procedury, po celou dobu pobytu 
jsme měli k dispozici bazén.

A nebyli by to členové KD, kdyby si večer společně nezazpí-
vali mnoho krásných lidových písniček.

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na exkurzi ve Vizovi-
cích v likérce R.Jelínek. Po obědě a krátké procházce městem 
jsme se spokojeni vrátili z úspěšného zájezdu domů.

Děkujeme všem, kdo se na organizaci relaxačního pobytu 
podíleli a OÚ za hmotnou i morální podporu. 

M g r.  A l e n a  Pa l a c ká

Zprávičky ze školy…

Body The Exhibition 2017 - Mgr. Alena Kulíšková
2. června 30 žáků ze 7. až 9. třídy navštívilo výstavu Body The 

Exhibition 2017 v  Praze. Při prohlídce 20 exponátů orgáno-
vých soustav člověka a asi 200 jednotlivých tělních orgánů byli 
žáci naší školy provázeni mediky z 3. ročníku lékařské fakulty. 
Ti jim poskytli odborný výklad k anatomii orgánů a animace 
na velkoplošných obrazovkách dokreslovaly funkci jednotli-
vých orgánů. Součástí výstavy byla i speciální část, věnována 
českým úspěchům a výzkumům v medicíně.   Dále si pak žáci 
v interaktivní zóně mohli vyzkoušet pod odborným vedením 
mediků základy resuscitace. Po dvou a půl hodinové prohlídce 
lidských těl jsme se přesunuli do Národního technického mu-
zea. Žáci si mohli prohlédnout moderní expozice stavitelství 
a sbírky polygrafie, stálé expozice Chemie kolem nás, Měření 
času, Hutnictví, Interkamera a Technika hrou.

Osvětim - Mgr. Pavla Pavelková, Petr Knápek, 8. třída
V úterý 6. června jeli žáci naší školy z deváté, osmé a sedmé 

třídy navštívit koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Cestu do 
Osvětimi nám krátil pan průvodce, který nám sděloval pár 
cenných informací o polské ekonomice, geografii a historii. 
Při vstupu do tábora jsme obdrželi sluchátka a česky mluví-
cího průvodce, který se nám věnoval po celou dobu návště-
vy památníku. Prošli jsme vestibulem a již z dálky viděli zná-
mou  hlavní bránu pyšnící se nápisem Arbeit macht frei. Již 
před vstupem navodí nepříjemné pocity a lidé zde chodí jako-
by po špičkách. Téměř tříhodinová prohlídka probíhala v češ-
tině a zavedla nás do míst, kde lidé v nelidských podmínkách 
přežívali, pracovali a umírali. Prošli jsme baráky, plynovou ko-
morou, kolem krematorií…Na tomto místě jsme si uvědomili, 
jak křehké a pomíjivé je lidské štěstí a kam může lidstvo dovést 
vyhrocený nacionalismus či rasismus.

Návštěva z Hostašovic - Mgr. Renata Pernická
V úterý 6. června nás navštívili žáci 3. a 4. třídy z Hostašovic, 

kteří si přijeli opět vyzkoušet naše dopravní hřiště. Kromě jíz-
dy na kole si pro ně deváťáci připravili i tvoření ve výtvarném 
ateliéru, kde se jim podařilo vykouzlit nádherná sluníčka. Žáky 
z Hostašovic zaujal také pocitový chodník na naší okrasné za-
hradě. Odjížděli s  úsměvem na tváři, takže věříme, že se jim 
dopoledne strávené na naší škole líbilo.

„Kampaň prevence kouření hravě“ - Mgr. Alena Palacká
V rámci předmětu přírodověda se 5. třída zúčastnila soutěže 

určené žákům prvního a druhého stupně základních škol z celé 
České republiky pod názvem: „Kampaň prevence kouření hra-
vě“, kterou při příležitosti Světového dne bez tabáku 2017 při-
pravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotní-
ho ústavu. Úkolem pro 1. stupeň bylo vymyslet pohádku nebo 
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příběh, jehož námětem je prevence kouření, a předat tak infor-
mace o negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším 
úkolem bylo uspořádat představení pro 1. nebo 2. třídu a jeho 
záznam zaslat organizátorům. Páťáci vymysleli příběh „Záleží 
mi na tobě“ (můžete shlédnout na stránkách školy)a zahráli jej 
pro 1. třídu. V této soutěži, do které se zapojilo celkem 38 škol, 
se ve své kategorii umístili na 1. místě. 

Kam se letos jelo na výlet (ze zpráv na Rádiu Školík) …
Prvňáci, druháci a třeťáci vyjeli na Pustevny, došli kolem so-

chy Radegasta až ke kapli Cyrila a Metoděje, kde si poslechli, 
jak se kaplička během času měnila. Výlet završili návštěvou 
pizzerie, kde si vybrali výhru ze sběru papíru – skvělou pizzu. 
Páťáci navštívili Ostravu, tam si prohlédli svět miniatur Miniu-
ni, báli se v Pohádkovém sklepě strašidel a zbylé peníze utratili 

v nákupním centru Karolína. Čtvrťáci společně se šesťáky pro-
žili den na Divokém Západě. Ve westernovém městečku Kos-
telany si zkusili hod tomahavkem, hod lasem a střelbu z luku, 
pobavili se u scének z westernového divadla a viděli ukázku 

jezdectví. Šesťáci ve výletu ještě pokračovali – přespali ve ško-
le a druhý den si vyšlápli na Trojačku, kde si opekli špekáčky. 

Sedmáci pojali výlet sportovně – začali v  horském lanovém 
parku Tarzanie v Trojanovicích, lanovkou vyjeli na Pustevny a 
odtud šli pěšky do kempu v Rožnově. Druhý den si vyšlápli na 
Jurkovičovu rozhlednu, prohlédli si Valašskou dědinu a domů 
vyrazili na kolech. Osmáci a deváťáci vyrazili do Prahy, ovšem 
každá třída samostatně. Osmáci to vzali po stopách Františka 
Palackého, navštívili byt v  domě, kde František Palacký žil a 
pracoval, a kde mohli trochu nahlédnout do života měšťanů 
v 19. století, vyfotili se u jeho sochy na Palackého náměstí a 
prohlédli si Národní divadlo od základního kamene až po stře-

chu. Kromě toho navštívili Muzeum pražských pověstí a straši-
del, prošli se po Karlově mostě a Vyšehradě a užili si večerních 
pohledů na Prahu. Deváťáci strávili v Praze tři dny. První den 
navštívili Pražský hrad a Zlatou uličku a na Neviditelné výstavě 
si zkusili, jaký je život bez zraku. Druhý den si vyšlápli na Karl-
štejn a večer do Národního divadla na hru Strakonický dudák. 
Poslední den zabloudili v zrcadlovém bludišti a užili si nádher-
ných pohledů z Petřína. Obě třídy samozřejmě navštívily i dru-
hé největší hračkářství v Evropě (větším obchodem s hračkami 
se může pochlubit jen Moskva), které britská hračkářská firma 
Hamleys, otevřela v Praze teprve vloni. Z výletů se vrátili všich-
ni spokojeni a se spoustou zážitků.

Výtvarná soutěž - Mgr. Renata Pernická
Ve výtvarné soutěži Farmář a jeho kamarádi, kterou vyhlásil 

Jarošův statek ve Studénce, se děvčata ze 7. třídy, Tereza Czy-
žová a Petra Janyšková, umístily na na třetím místě. Oběma 
děvčatům přejeme hodně úspěchů na výtvarném poli. 

Olympiáda pro prvňáky a předškoláky 
- Mgr. Eva Hegarová

V  úterý 27. 6. 2017 si žáci 1. třídy a předškoláci změřili své 
síly na Olympiádě v  Mateřské škole v  Hodslavicích. Soutěžili 
ve třech disciplínách - běhu, hodu a skoku. Nejlepší sportovci 
(ve skoku do písku: 1. místo Karolína Dosedlová, 2. místo Da-
vid Chovanec a 3. místo Oliver Kurka, v hodu míčkem: 1. mís-
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to René Vyhlídal, 2. místo Oliver Kurka a 3. místo Karel Býma, 
v  běhu: 1. místo David Chovanec, 2. místo Nela Davidová a 
3. místo Pavel Schneider)dostali sladkou odměnu, balónek a 
malé dárky.  Všem se společně strávené dopoledne v pohybu 
líbilo.

Máme doma pomyslné zlato!  - Mgr. Alena Kulíšková
Zuzana Turková z šesté třídy na-

vázala na tradici a v jubilejním 30. 
ročníku národního finále, tento-
krát dokonce s mezinárodní účas-
tí, soutěže Mladý zahrádkář zvítě-
zila. V mladší kategorii v nabitém 
poli 39 vítězů okresních kol navá-
zala na předchozí úspěchy svých 
starších spolužáků a nenašla pře-
možitele. Zuzko, gratulujeme a 
přejeme i do dalších let výdrž a 
houževnatost v  přípravě a touhu 
po nových věcech.

Sportovní týden - Bc. Petra Pavlíková
Ve dnech 19. 6. - 23. 6. 17 proběhl ve školní družině projekto-

vý týden, tentokrát ve znamení sportu. V pondělí si naši žáčci 
zacvičili  jógu s paní Danou Sulovskou. V úterý se děti zapotily 
v olympijských disciplínách na školním hřišti. Na středu se vel-
mi těšili chlapci, protože mohli změřit své síly v turnaji ve fot-
bale mezi družinami. Ani děvčata nezahálela, jako roztleská-
vačky i hráčky fotbalu se velmi dobře ujaly.  Ve čtvrtek za námi 
zavítala Lenka Burianová, se kterou jsme si zatančili Fit Dance. 

 
 

HASIČI HODSLAVICE 
POŘÁDAJÍ LETNÍ VEČER 

SE SKUPINOU 
 

 

 
KDY:             29.7.2017        OD  20:00 HODIN 
KDE:             AREÁL HASIČSKÉ ZBROJNICE 
                   (V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ) 
 
 
 

www.hasici-hodslavice.wbs.cz                                                                       www.vesak-rock.cz 

 

Děti byly tímto pohybem nadšené. Náš sportovní týden jsme 
završili osvěžením na Kacabajce a sladkou zmrzlinovou odmě-
nou. Děkujeme paní Daně Sulovské a Lence Burianové za je-
jich ochotu a čas, který nám věnovaly.

Školní pozemek - Mgr. Alena Palacká
Stejně jako každý rok i letos budou (vždy ve středu od 9.00 do 

12.00) probíhat během prázdnin brigády na školním pozemku 
a zahradě. Začíná se ve středu 12. 7. a končí 23. 8., sraz je před 
hlavním vchodem do školy. I letos první tři třídy s největším 
počtem odpracovaných hodin na žáka dostanou finanční pří-
spěvek 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč. 



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 07-08/2017 strana 10

Během letních prázdnin mnoho rodin odcestuje na kratší či 
delší dobu na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v 
naší vlasti či v zahraničí. Před odjezdem bychom však rozhod-
ně neměli podcenit zabezpečení bytu či domu, ať nás nečeká 
nemilé překvapení při návratu. Byty, domy jsou na čas dovo-
lených opuštěny a právě v  tomto období jsou lákadlem pro 
páchání majetkové trestné činnosti. Ke vloupání do rodinných 
domů či bytů dochází jak během dne, tak v nočních hodinách. 

Je tedy důležité udělat pár bezpečnostních opatření a neu-
lehčovat „bytařům“ práci v podobě lehce přístupné a nezabez-
pečené nemovitosti. Zde je několik rad a doporučení:

1. Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty 
(okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené. Vhodné je mít bez-
pečnostní dveře či dveře s bezpečnostním zámkem. Za zváže-
ní stojí také monitorovací systémy včetně kamer, které může-
te mít napojeny na mobilní telefon, který v případě spuštění 
alarmu přijme zprávu. Zloděje může odradit také okenní fólie, 
v případě přízemních bytů mříže a tato opatření dokáží znepří-
jemnit či zcela zamezit pachateli cestu do objektu.

2.Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a ne-
budete doma a tyto informace nesdílejte vy, vaše děti ani na 
veřejných diskusích na sociálních sítích, což je v dnešní době 
velký trend.

ko m i s a ř  p o r.  B c.  Pa v l a  J i r o u š ko vá ,  Po l i c i e  Č R

Zajištění nemovitostí  
před odjezdem na dovolenou

3. Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na 
domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáhnout žaluzie), aby byt 
budil dojem, že není opuštěný. Vhodné je zajistit i vybíraní 
poštovní schránky, která může být zdrojem informací o nepří-
tomnosti majitele.  Svůj účel splní také elektronický časovač na 
rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.

4. Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako je žeb-
řík, nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené kůlny. 
Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým čidlem, které udr-
ží prostor dostatečně přehledný i v noci. Nenechávejte žádné 
hodnotné věci na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí. 
Pokud odjíždíte na delší dobu, je důležité udržovat také pro-
stor před domem např. sekání trávníku, zalévání zeleně.

5. Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cen-
né předměty či větší finanční hotovost. Poznamenejte si sério-
vá čísla a zvláštní označení cenných předmětů, elektronických 
výrobků a případně si je vyfotografujte. Nechte si cennosti 
označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. 
V případě, že se stanete obětí zlodějů, tak tato opatření usnad-
ní jejich nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé události.

Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že váš byt na-
vštívil nezvaný host, v  žádném případě nevstupujte dovnitř, 
ale ihned volejte na linku 158 a o celé události informujte po-
licii.

Přejeme všem pohodovou dovolenou, šťastný a bezproblé-
mový návrat domů.



www.hodslavice.czstrana 11

Chcete zdarma kotel ? 
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci, 

určenou jen pro 6000 zájemců! 
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398 
 

 

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

Potřebujete kotel, krbová kamna, bojler, 
lázeňská kamna či klimatizaci ? 

Navštivte náš internetový obchod za lidové ceny! 
www.lednacek.com 

tel. kontakt: 724 236 361 
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Bronislav David • Ivana Goldová • Bohumil Pobořil 
Dana Myšková • Josef Pavlík • Věra Žižková
Petr David • Ivana Šimková • Eva Adamová
Milan Dohnal • Ivana Kalichová • Jan Balický
Marie Turková • Radka Rýdlová • Ivan Číp
Luboš Géryk • Jana Havránková • Miroslav Kudělka
Alena Dubská • Miluše Frýdlová • Milan Váhala
Jiří Hyžák • Libuše Czyžová • Jaroslav Havránek
Josef Rýdel • Ladislav Bartoň • Jan Turek.
25. výročí uzavření manželství  Jana a Slavomír Fertaľovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V  měsíci květnu jsme se rozloučili s  paní Ludmilou 
Krutilkovou.

Johana Mikulcová, 2.třída ZŠ Hodslavice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červenci a srpnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :

Fotografie ze života obce ...

Ocenění žáci ZŠ Hodslavice na Obecním úřadě Relaxační pobyt členů klubu důchodců 

Den obce Den obce


