Únor 2017

Hodslavský ZPRAVODAJ
Úvodní slovo
Petr Pavlík , předseda ZO ČSCH Ho dslavice

V

ážení spoluobčané,
i my chovatelé bychom Vás rádi pozdravili v novém roce
2017.
Úvodem něco z historie chovatelství v Hodslavicích.
Počátky organizovaného chovatelství v Hodslavicích spadají
někdy do let 1955 - 1960. Písemné podklady nejsou k dispozici
nebo se nedochovaly. V té době
bylo v Hodslavicích několik chovatelských nadšenců, byli to především: Rýdl Josef (268), Rýdl Ondřej (372), David Jan (404), Rýdl
Vladimír (110), Kudělka Josef (73),
Býma Dušan (134), Macek Miroslav a další. Někteří z nich byli již
členy ČSCH v Novém Jičíně a tak
se rozhodli založit místní chovatelský spolek také v Hodslavicích.
Vzhledem k tomu, že nesplňovali
podmínku minimálního počtu členů pro vznik nové organizace, byli
vedeni jako pobočka organizace
v Novém Jičíně. Předsedou byl
Rýdl Josef. Počet členů postupně
narůstal, činnost se rozvíjela, proto bylo na členské schůzi 29. 12.
1960 rozhodnuto o založení samostatné chovatelské organizace
v Hodslavicích, v té době bylo již
16 chovatelů. Prvním předsedou
se stal Horečka František. (231).
Hodslavští chovatelé chovali především králíky a poštovní holuby. Chov králíků i holubů představoval pro chovatele nejenom zálibu, ale také výraznou pomoc domácnostem ve formě
kvalitního masa. Také prodej kožek měl svůj význam. Chova-

telé v té době vystavovali svá zvířata v širokém okolí, pořádali
také různé společenské akce i s manželkami. Každá chovatelská schůze nebo posezení byla pro chovatele svátkem. Výroční
schůze se konaly i s manželkami,
mívaly slavnostní ráz i s hudbou.
Členové spolku chovali především
králíky a poštovní holuby, později přibyl i chov drůbeže, nutrií a
ovcí. Ve zdejší organizaci byli také
chovatelé z Hostašovic, Straníka a
Bludovic.
Mezi nejvíce chovaná plemena
králíků patřily: Vídeňský bílý (Vb),
Holandský (Ho), Havana (Ha), Rex
modrý, Český strakáč (Čs), Castorex (Ca), Činčila malá (Čm), Angora, Moravský modrý (Mm), Tříslový
černý (Tč). Holubáři byli zpočátku
dva. Po odborné stránce se vyžívali v Novém Jičíně, kde se také zúčastňovali závodů. Naši chovatelé
byli velmi aktivní, na výstavách
v okolí a získávali celou řadu ocenění.
V letech 1961 – 1970 se uskutečnily pouze dvě výstavy. Poslední
v roce 1969. V roce 1970 byl zvolen nový výbor ZO Hodslavice.
Předsedou byl zvolen Kramoliš
Josef (357) a jednatelem Křižan
Jaroslav (101). V období let 19711980 byl kladen důraz hlavně na
plnění dodávek vajec, králičích
kožek, angorské a ovčí vlny, králičího a jehněčího masa. Na
odevzdané produkty bylo přidělováno krmivo pro chovatele
na chovné kusy. Každoročně byly odpracovány stovky hodin
na brigádách v zemědělském družstvě nebo v akci „Z“. Všechny
tyto dodávky a brigádnické hodiny byly náplní socialistických

závazků, které v té době spolky uzavíraly k různým politickým
výročím.
V roce 1977 byl založen při ZDŠ chovatelský kroužek, pod
vedením přítele Sekery Viliama (438), žáci chovali především
papoušky. V tomto období počet chovatelů kolísal mezi 2630ti členy. V roce 1989 měla místní ZO již 45 členů. V roce 1988
byl zvolen předsedou Pavlík Petr. Po dlouholeté přestávce byly
v roce 1988 a 1989 pořádány dvě místní výstavy u požární
zbrojnice. Bylo obtížné po tak dlouhé době získat dostatečný
počet hlavně cizích vystavovatelů. V roce 1989 chovatelé pořádali i s rodinnými příslušníky zájezd do vinného sklepa v Blatnici, akce byla velmi zdařilá, na kterou občas vzpomínáme.
Po chovatelské stránce jsme se zaměřili hlavně na zkvalitnění
vlastních chovů. Naši chovatelé vystavovali zpočátku svá zvířata na výstavách v okolí pouze sporadicky, později se kvalita
zvířat v našich chovech začala zlepšovat, což se projevilo také
na hodnocení našich zvířat. Protože pro pořádání místních zvířat jsme museli veškeré výstavní zařízení půjčovat, tak jsme se
na výroční schůzi v roce 1990 rozhodli, že si toto zařízení budeme pořizovat vlastní.
Uskutečnili jsme několik brigád na výrobu vlastních výstavních klecí, byly vyrobeny šablony pro ohýbání a svařování klecí. U Petra Pavlíka pracovaly dvě skupiny, na jejich výrobě mají
zásluhy především: Bartončík František, Bartoň Jiří, Bílek Jindřich, Býma Jan ml., Cyrus Oldřich, Geryk Jan, Hruška Tomáš,
Harbula Štefan, Mička Pavel, Keller Josef, Ing. Kocián Jan, Krutilek Ladislav, Kudělka Ladislav, Křižan Rafael, Kratochvíl Josef,
Pavlík Petr, Rýdl Ondřej, Repta Martin, Bartoň Radoslav, Kramoliš Josef. Potom dostal každý člen několik rámků na vypletení pletivem. Vyrobili jsme 75 vlastních klecí pro králíky. Když
po roce 2005 ukončila svoji činnost chovatelská organizace ve
Frenštátě p. R., nabídla nám nepotřebné vybavení. Postupně
jsme odkoupili další klece, voliéry, stánky, krmítka apod. Dnes
již máme veškeré vybavení k pořádání výstav vlastní.
Nadále bylo hlavní činnosti našich chovatelů chov čistokrevných zvířat, jejich registrace, prezentace na výstavách. Naši
členové prováděli každoročně očkování proti moru králíků
nejenom u členů, ale i ostatních občanů v obci, mnohdy bylo
naočkováno i více než 1000 zvířat. Dále jsme odevzdávali chovatelské produkty jako vajíčka, kožky, jatečné králíky, kožky,
jehněčí maso a ovčí vlnu. Po roce 1990 začal počet členů ve
spolku rychle klesat. Na velký úbytek členů mělo vliv především zrušení přídělů krmiva na odevzdané produkty, snížení
výkupních cen ovčí vlny, kožek, jehněčího a králičího masa.
V roce 1996 měl chovatelský spolek v Hodslavicích jen 14
členů. Po tomto roce se začala psát nová historie chovatelství
v Hodslavicích. Od tohoto roku pořádáme v Hodslavicích dnes
již tradiční místní výstavy drobného zvířectva. První dvě se
uskutečnily u kulturního domu. Poté nám Obecní Úřad v Hodslavicích nabídl pozemek za Obecním domem, kde se výstavy
konají dodnes. Nějakou dobu trvalo než se výstavy v Hodslavicích dostaly do podvědomí chovatelské veřejnosti. Zpočátku
jsme vystavovali pouze králíky, později drůbež i holuby. Členská základna se postupně obměňovala, pořád ale zůstávalo „
zdravé jádro“ několika málo starších členů. Chovatelský spolek
v Hodslavicích má již 56 let trvání. Dnes jsou jiné možnosti a
podmínky, ale platí stejně jako dříve, že úspěšná chovatelská
činnost se dá dělat pouze s lidmi, kteří jsou pro danou věc zapáleni. Naše chovatelská organizace má v současné době 18.
členů. I když se tento počet zdá dostatečně velký, naše členská
základna stárne. Potřebovali bychom více nových a mladých
chovatelů, kteří jsou pro chovatelství zapáleni a budou do budoucna také pokračovateli v této chovatelské zálibě v Hodslavicích.
Hodslavští chovatelé jsou známí a úspěšní nejenom na výHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 02/2017

stavách v okolí, ale i na celostátních, z kterých vozíme pravidelně celou řadu ocenění. Že náš chovatelský spolek pracuje
dobře, svědčí i vyznamenání od ÚV ČSCH, které jsme obdrželi
v roce 2015 u příležitosti 55. let trvání chovatelského spolku.
K tomuto výročí jsme pro členy nechali vyrobit chovatelská
trička a jiné propagační předměty.
Ještě krátké ohlédnutí za rokem 2016.
V roce 2016 jsme obeslali 13. výstav. Naši chovatelé vystavili
celkem 224 zvířat a přivezli 26 různých ocenění. Nejúspěšnější
chovatelé naši ZO v roce 2016 byli podle vystavených zvířat
a získaných ocenění: 1. Pavlík Petr 10. čestných cen čc., 2. Kudělka Radek 8. (čc), 3. Sekera Viliam 4. čc., 4. Turek Pavel 3. čc.,
5. Bartoň Marcel 1. čc. Byli jsme také úspěšní v soutěži okresní
organizace ČSCH Nový Jičín, kde v oboru králíků naše ZO Hodslavice zvítězila.
V jednotlivcích jsme obsadili první tři místa v pořadí:
Kudělka Radek, Sekera Viliam, Pavlík Petr.
A co nás čeká v letošním roce 2017?
Pořádání místní výstavy, která se bude konat 24. - 25. 6.
Dále obesílání výstav v okolí. Chceme také uspět na celostátní výstavě mláďat a na speciálních klubových výstavách. Zatím
se nám moc nedaří rozšířit chov drůbeže. Trvalým úkolem je
doplňování členské základny o nové členy, které chovatelství
baví.
Závěrem chci poděkovat všem za pomoc při pořádání výstavy a všem občanům, kteří naše přehlídky zvířat navštěvují.
Děkuji Obecnímu úřadu v Hodslavicích, nejenom za podporu naší činnosti, ale také za zajištění některých činností spojených s výstavou. Hodslavští chovatelé se budou snažit pořádat
výstavy zvířat i v dalších letech a na tu letošní Vás všechny srdečně zveme.
Přeji Vám všem do nového roku především zdraví, pohodu a
chovatelům hodně chovatelských úspěchů.

USNESENÍ z 47. zasedání rady obce
konaného dne 5.1.2017
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) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku par. č. 389/2 v k.ú. Hodslavice v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ mezi Obcí Hodslavice a
Hanou Neumannovou, Hodslavice čp. 471,
b) prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 102 na dobu jednoho roku p. Kristýně Vychodilové (do 28.2.2018),
c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provedení stavby „Prodloužení vodovodního řadu na pozemku
parc. č. 336/2 k.ú. Hodslavice s p. Jaroslavou Cikrytovou, Nový
Jičín a p. Vladimírem Gerykem, Nový Jičín-Žilina.
II. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) komisi pro územní rozvoj, plánování a investice dopracovat návrh investičních akcí na rok 2017 do 3.2.2017 a předložit
radě obci ke schválení.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno o zamítnutí odvolání proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, kterým byl vyměřen
odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v
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projektu „Příprava energetických projektů řešených metodou
EPC pro 4 objekty“ a pověřuje starostku obce zjištěním dalšího
postupu řešení případu (pojišťovna, právní poradenství, žádost o prominutí),
c) žádost p Františka Rumla, Kunín 261, o pronájem veřejného prostranství v době pouti k umístění pouťových atrakcí
a pověřuje místostarostu dojednáním podmínek nájmu,
d) žádost Mgr. Martiny Holubové na umístění informačních
tabulí o památkách v obci Hodslavice k cyklistické stezce
a schvaluje zařadit pořízení těchto tabulí do rozpočtu obce na
rok 2017.

USNESENÍ z 48. zasedání rady obce
konaného dne 17.1.2017
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) smlouvu o zřízení práva stavby pro stavbu „Odkanalizování
obce Hodslavice“ s p. Petrem Kyselým, Hodslavice 464 na pozemku p. č. 796 v k.ú. Hodslavice dle návrhu,
b) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě č. NJ-328-16-57-IST na pozemcích
parc. č. 1796/1, 1796/13, 1797 v k.ú. Hodslavice v rámci stavby
„Odkanalizování obce Hodslavice“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
c) dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. HDS11_SOD uzavřené
dne 25.3.2011s firmou DIGIS, spol. s r.o. Ostrava na roční aktualizaci dat GIS systému.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) nabídku advokátní kanceláře na poskytování právních
článků do zpravodaje a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu
Adamcovou dojednáním podmínek,
b) návrh smlouvy s E-CENTRE na zajištění výběru dodavatele elektrické energie formou e-aukce a odkládá rozhodnutí na
další jednání rady obce,
c) žádost předsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO), Praha a kardinála Duky, Arcibiskupství pražské Praha o dar na varhany
do svatovítské katedrály a zamítá poskytnutí daru z rozpočtu
obce.

Usnadněte si platby poplatků . . .
O Ú H o d s l a v i ce

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 a čekat ve frontě. Lístky na popelnice Vám doručíme osobně nejpozději před 1.4.2017.
(Lístky na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději před 1.4.2017. Občanům, od kterých platby budou
připsány na účet obce po 1.4.2017, nebudou lístky na popelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na
podatelně OÚ. Informace na podatelna@hodslavice.cz.

Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2017.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od 15. února 2017.
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 1340000xxx (za
xxx doplníte své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před
číslem uvedete nulu). Pokud použijete starý variabilní symbol
se správným číslem popisným, bude platba správně přiřazena.
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2017 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 225 Kč za osobu a do 30.9.2017
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do
31.3.2017 a 860 Kč do 30.9.2017).
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 31.3.2017 nelze přihlížet.
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) do 31.3.2017.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail ekonom@hodslavice.
cz.

Upozornění na uzavření pošty
O Ú H o d s l a v i ce

Ve středu 15. února 2017 bude pošta v Hodslavicích od 14:00
do 17:00 hodin uzavřena.

Informace o odpadech
B c. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Sběr železného odpadu
Upozorňujeme občany, že i nadále je možno v prostorách u
OU odkládat železný odpad. Sběrný kontejner, který sloužil
k tomuto sběru byl z důvodů častých krádeží železného šrotu
z prostor dvoru odstraněn. Železný odpad je možno odkládat
vedle velkoobjemového kontejneru u vjezdu do dvora OU odkud je uschován a následně odvážen do sběrny.

Srdečně zveme na 13. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.
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Sběr polystyrénu
Stejně tak je možno odkládat u velkoobjemového kontejneru nepotřebný odpadový polystyrén. Obec uzavřela dohodu
s firmou Ekocell CZ z Kunína, která následně tento druh odpadu zpracovává. Polystyrén je soustřeďován do sběrných pytlů
a poté odvážen do Kunína.
Sběr nápojového kartonu
Po dohodě se společnosti Sita CZ, která zajišťuje pro naší obec
svoz tříděného a komunálního odpadu a společností Ekokom,
která provádí celorepublikově zpětný odběr obalových materiálů, jsme přistoupili i v naší obci ke sběru komodity nápojový karton. Sběr je prováděn do speciálních pytlů, které si
mohou všichni občané bezplatně vyzvednout na OU, popřípadě telefonicky či e-mailem objednat a sběrné pytle jim budou
doručeny do domácností. V případě naplnění pytlů je možno
tyto vždy v neděli zavázané odložit na sběrná stanoviště na
separovaný odpad rozmístěná po obci. Jejich svoz je prováděn v pondělí ráno. V pytlích nesmí být umístěn jiný druh odpadu než nápojový karton -patří sem krabice od džusů, vína,
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do
pytle řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin)
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V letošním roce proběhnou svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu v termínech 29.4.2017 a 7.10.2017. Při
loňských vývozech jsme se opět potýkali s tím, že občané zde
přiváželi odpady, které zde umístěny být nemohou. Jednalo
se zejména o stavební suť (musí být odvezena samostatně na skládku), skleněné výplně stavebních otvorů - sklo
je nutno odstranit do sběrných kontejnerů umístěných na
sběrných stanovištích v obci a poté můžou být rámy odevzdány do objemného odpadu. Značnou část prostoru kontejnerů zabral polystyrén, jenž mohl být odevzdán ve dvoře
OU, jak je uvedeno výše.
Svozy komunálního odpadu
Žádáme občany, aby při pravidelných svozech komunálního
odpadu (vždy ve čtvrtek jednou za 14 dnů), připravili sběrné
nádoby tak, aby vzdálenost pro nakládku na vozidlo provádějící odvoz byla co nejkratší. Dále je nutno, aby byly ze sběrných
nádob odstraněny nalepené známky z minulých let a byla
zde umístěna pouze známka na rok 2017 (červená barva). Do
konce března 2017 platí i známka z roku 2016 (zelená barva).
Umístění více známek, může být důvodem k neprovedení vývozu sběrné nádoby.

Odpadové hospodářství obce
v roce 2016
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,
jako každoročně bych vás rád seznámil s některými čísly,
jenž se vážou k odpadovému hospodářství obce za uplynulý
rok 2016 a provedl jejich porovnání s roky předcházejícími.
V roce 2016 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou
částku ve výši 752 702,-Kč (v částce není zahrnut vývoz odpadů z katolického hřbitova, který je účtován na jinou položku a
činil 14 572,- Kč). V roce 2015 činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 842 594,- Kč, v roce 2013 to byla částka
778 398,- Kč a v roce 2011 byla výše částky 1 011 940,- Kč.
Příjmy v roce 2016 v této oblasti dosáhly částku 836 849,Kč (v roce 2015 částka příjmů činila 829 416,- Kč, v roce 2014 to
bylo 848 580,- Kč).
Tato částka se skládá z poplatku za odpady od občanů ve výši
702 642,- Kč (v roce 2015 byla částka 698 927,- Kč, v roce 2014
částka 694 551,- Kč).
Příjem od společnosti Ekokom za separovaný odpad činil
101 739,- Kč (v roce 2015 částka činila 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 činil v roce 2016 částku
19 063,60 Kč.
Příjem za umístění kontejneru na sběr ošacení činil v roce
2016 částku 4 000,-Kč.
Příjem dle smluv za odvoz odpadů od podnikatelů tvořil
částku 9 404,- Kč.
Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku + 87 147,- Kč.
(V roce 2016 nebyla do nákladů zahrnuta faktura od společnosti SUEZ CZ, za vývoz komunálního odpadu v měsíci prosinci 2016, z důvodu vývozu odpadu těsně před koncem roku a
nemožnosti časového administrování.) V roce 2015 byla částka
rozdílu mezi výnosy a náklady - 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, pravidelné sběry
odpadků podél komunikací a chodníkových těles 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

Množství dle jednotlivých komodit v tunách
Druh / Rok
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
2015
Komunál
317,06 317,34 316,05
296,02 336,61 311,51 303,92 293,42
Bioodpad
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
Papír
7,5 11,23
6,71
4,95
8,48 10,07 11,72
12,79
Železo
5 18,11
2,41
7,24
5,41
6,76
3,78
6,39
Náklady dle jednotlivých roků
Kč/občan
419
524
539
488
441
456
465
493
Celkem
855279 999351 1064475 1 011 940 893036 778398 796213 842594
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2016
267,08
115,2
14,43
18,38
13,05
9,84
442
752702
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Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
na rok 2017 v obci Hodslavice
Termín

Spolek

Co - akce

Kde?

17. -19.2.

SHM

Lyžařský víkend pro širokou veřejnost

Donovaly

31. 3.

ZŠ a MŠ
Františka Palackého

17. ročník Noci s Andersenem 2017

Obecní knihovna

28. 4.

TJ Sokol

Pálení čarodějnic

Hřiště TJ Sokol

29. 4.

Římskokatolická farnost

Zájezd pro děti

Tatralandie

14. 5.

ZŠ, MŠ, OÚ

Oslava Dne matek

Společenský dům

20.5.

KČT

46. ročník turistického pochodu Palackého stezka

Turistické a cyklistické trasy

27. 5.

ZŠ a MŠ
Františka Palackého

Oslava 85. Výročí otevření ZŠ
Den otevřených dveří
Akademie
Přátelské setkání při hudbě

9.30 – 11.30 budova ZŠ
14. 00 společenský dům
16.00 společenský dům
19,30 společenský dům

červen

Tenis Hodslavice, z.s.

Členský turnaj ve čtyřhře

Kurty ZŠ

8. -11.6.

KČT + MBT

50. ročník cyklojízdy Okolo Tatier

Vysoké Tatry

10.6.

TJ Hodslavice, z.s.

9. ročník volejbalového turnaje žáků a žaček „Me- Kurty TJ Sokol + ZŠ
morial Josefa Matějů“

24. – 25.6.

Pouť

24. 6.

OU + Spolky

Den obce

Fotbalové hřiště

24. 6.

SHM + OÚ + FK

Memoriál otce Bittnera

Fotbalové hřiště

24. – 25. 6.

ČSCH ZO Hodslavice

Místní výstava drobného zvířectva

Bude upřesněno

1. -2. 7.

TJ Hodslavice, z.s.

44. ročník volejbalového turnaje mužů a žen HOD- Kurty TJ Sokol + ZŠ
SLAVICE 2017

6. 7.

Farní sbor ČCE

Vzpomínková akce na Upálení Jana Husa

Bude upřesněno

4. -9.7.

KČT + MBT

Mezinárodní cyklistický sraz

Praha

23. -29.7.

SHM

Tábor SHM

Bude upřesněno

28. – 30. 7.

Tenis Hodslavice, z.s.

O přeborníka Hodslavic

Kurty ZŠ

srpen

7. PH Royal Rangers

Malý tábor pro děti 6-10 let

Bude upřesněno

12. 8.

Tenis Hodslavice, z.s.

Memoriál JUDr. Romana Rýdela

Kurty ZŠ

26. 8.

OÚ + spolky

4.ročník Hodslavského vodohraní

Vodní nádrž Kacabaja

září

SHM

Nohejbalový turnaj pro širokou veřejnost

Hřiště TJ Sokol

září

Tenis Hodslavice, z.s.

Členský turnaj ve čtyřhře

Kurty ZŠ

září – říjen

KČT

Podzimní zájezd

Bude upřesněno

Hubertský ples

Společenský dům

4. 11.
3. 12.

OÚ + SRPŠ při ZŠ

Rozsvěcování vánočního stromu a dopisy Ježíškovi Plac před OÚ

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu

31. 12.

OÚ + spolky

XVI. ročník Silvestrovského běhu hodslavskými Start před obecním domem
uličkámi

10.2.2018

SRPŠ při ZŠ a MŠ Františka Společenský ples ZŠ
Palackého Hodslavice

Tělocvična ZŠ Veřovice

Společenský dům

Odpadové hospodářství obce v roce 2016, pokračování ze str. 4

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 ztráty 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 sběrstrana 5

ných 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 v roce 2015
57 684,- Kč a v roce 2016 byla ve výši 59 031,- Kč) z 25 ks na
38 ks. V letošním roce počítáme s rozšířením počtu sběrných
stanovišť na BIOODPAD o cca 10 ks.
Výše poplatku za likvidaci odpadů (430,- Kč) zůstává platná
i pro rok 2017. Porovnání množství odpadů a nákladů dle jednotlivých let je uvedeno v přiložené tabulce.
www.hodslavice.cz

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

Sedmáci naší školy se učí pomáhat druhým
– Mgr. Alena Kulíšková
V posledním školním dnu roku 2016 jsme se během vánočního rozjímání domluvili, že z výtěžku z vánočního jarmarku použijeme 1 000 korun na nákup Skutečného dárku. Přes portál
Člověk v tísni ČR jsme zakoupili 20 kuřat, pomohli při vybudování 1 WC a v programu ŠKOLY poslali peníze na nákup sešitů
a tužek pro 7 dětí v Etiopii.
Jsem hrdá na své žáky, kteří se o své vydělané peníze dokázali podělit s dětmi v oblastech světa, které peníze potřebují
více než oni.

Exkurze k volbě povolání - Hyundai, Marlenka
– Mgr. Renáta Pernická, Natálie Litavská, 9. třída
Za účelem pomoci žákům 9. tříd s výběrem budoucího povolání jsme se 10. ledna 2017 vydali autobusem, i s třídou z Mořkova, podívat do Nošovic, jak se vyrábí automobily Hyundai.
Exkurze začala prezentačním filmem společnosti, následova-

Žáci 7. třídy ZŠ a MŠ Františka Palackého z Hodslavice
věnují z třídního fondu

„Sanitace je důležitější než svoboda,“ řekl v roce

1925 Mahátma Gándhí. Obyčejná toaleta totiž dokáže
snížit dětskou úmrtnost, zlepšit rodinný rozpočet
i zdraví žen. Přitom na světě je jedna miliarda lidí, co
chodí do křoví. A co tam odloží, se rychle přes

znečištěnou vodu dostane přímo na jejich talíř. Žádný
jiný vynález za posledních 200 let nezachránil tolik
životů jako záchod. Takže na jeden takový vynález

přispívám Tvým jménem. Postaví ho Člověk v tísni.

Nákupem certifikátů pod značkou www.skutecnydarek.cz podporují
dárci programy pomoci společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Společnost Člověk v tísni pomáhá zlepšovat hygienu a
sanitaci například v Etiopii, Angole, Kambodži,
Afghánistánu nebo v Kongu. Základem je osvěta –
místní lidé si sami musí chtít postavit záchod.

„Chodí se po vesnici a ukazují se domácnosti, které
mají hezké latríny. Srovnávají se s těmi, kdo chodí
ven. Kmenový vůdce, stařešina, záchod má a nemusí
se schovávat ve křoví. Záchod je zde stejný symbol
bohatství, jako když my máme na zahradě
zaparkovaný Rolls-Royce.“
Výtěžek z prodeje darovacích certifikátů je podle volby

dárce určen na podporu VZDĚLÁNÍ V ČR, nebo jednoho ze
čtyř zahraničních programů pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA
a ZDRAVÍ. Částka 600 Kč, za kterou dárce zakoupil tento
certifikát, bude společností Člověk v tísni použita
v programu VODA.

Pro nákup podobného certifikátu pro Vaše blízké navštivte

Žáci 7. třídy budou mít v Novojičínském muzeu svůj klobouk – Mgr. Alena Kulíšková
Děkujeme všem, kteří jste hlasovali pro náš návrh klobouku.
V hlasování jsme získali nejvíce hlasů a klobouk bude v Tonaku
vyroben a v muzeu vystaven.
Na jeho podobu se můžete podívat na zadní straně.
Školní kolo olympiády v českém jazyce
– Mgr. Viktor Petrskovský
Na konci měsíce prosince a na začátku ledna proběhlo školní
kolo olympiády v českém jazyce, kterého se účastní jen žáci
osmé a deváté třídy. V letošním roce skončily na prvním místě hned dvě žákyně, a to Natálie Litavská a Vendula Horáková (obě z deváté třídy). Třetí místo obsadila Daniela Pechová
z osmé třídy. Obě vítězky nás budou reprezentovat v okresním
kole, které se uskuteční 1. 2. 2017 v Novém Jičíně.
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la prohlídka výrobních hal HMMC v návštěvnických vláčcích,
zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu.
Viděli jsme dechberoucí CNC stroje a nevěřili vlastním očím,
jak je to vše do detailu promyšlené.
Po této exkurzi v Nošovicích jsme odjeli do Frýdku- Místku,
kde na nás čekala další exkurze o výrobě medového zázraku,
tzv. Marlenky. Zde jsme opět zhlédli prezentační film o historii
tohoto výrobku, během něhož nám donesli ochutnávku sedmi druhů zákusků. Poté jsme se přesouvali skleněným koridorem, odkud jsme měli možnost spatřit, jak se všechny tyto
delikatesy vyrábějí.
Po tomto skvělém úterním výletě následoval bohužel příjezd
zpátky do školy.
Děkujeme naši paní učitelce Pernické za uspořádání této skvělé
exkurze za poznáním.
Recitační soutěž žáků 2. stupně – Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 24. 1. 2017 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků
druhého stupně. Ještě v pondělí to vypadalo, že se soutěž
snad ani neuskuteční, protože oficiálně se přihlásili jen čtyři
žáci. Nakonec se tak nestalo, protože se školního kola zúčastnilo celkem osm soutěžících. A jak to vše dopadlo?
Absolutní vítězkou se stala Zuzana Mičulková z šesté třídy,
2. místo obsadil Ondřej Hrdina ze sedmé třídy. O třetí místo
museli ještě zabojovat Martin Mičulka a Šimon Kudělka (oba
z osmé třídy). Po přednesu své druhé básně obsadil 3. místo
Martin Mičulka. Jednoznačně nejoblíbenějším autorem pro
recitaci se stal Jaroslav Seifert, protože hned tři žáci si vybrali
jeho báseň k přednesu.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a Zuzce s Ondrou budeme držet pěsti v okrskovém kole, které proběhne v průběhu
měsíce února.
Návštěva žáků ze ZŠ Hostašovice
- Mgr. Kateřina Hubeňáková
Dne 25. 1. navštívili naši školu se svou paní učitelkou žáci ze
4. třídy z Hostašovic. Při příchodu byli přivítáni zástupci žákovského parlamentu a následně byli seznámeni s programem.
Děti čekala výuka českého a anglického jazyka, výuka matematiky a tělesné výchovy, ale také soutěž ve skládání puzzle a
prohlídka naší školy. Po prvních dvou vyučovacích hodinách
byly děti i paní učitelka pozváni na svačinku, která proběhla ve
strana 6

formě velice oblíbených švédských stolů, které připravily naše
šikovné paní kuchařky. Děti i paní učitelka byly švédskými stoly
doslova ohromeny! Ale čas vymezený pro návštěvu se pomalu
ale jistě blížil ke konci. Děti čekala poslední vyučovací hodina a
pak už následovalo loučení. Byly to velice příjemně strávené tři
vyučovací hodiny, děti měly možnost spolupracovat při řešení
úkolů a také třeba navázat nová přátelství.
Projekt ŠKOLA VOLÁ - Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Gabriela Kmentová
Na Základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích 25. 1. 2017
začal projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se čtyřikrát setkají s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, Mgr. Hedou Kučerovou, Mgr. Evou Hegarovou
a Mgr. Gabrielou Kmentovou.

dy. Zábavnou formou jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla, zásady první pomoci při popálení a sehráli několik scének.
Těšíme se na další setkání s hasiči a dráčkem Hasíkem.
Školní kolo recitační soutěže – Mgr. Gabriela Mičková
V úterý 31. 1. 2017 proběhla na naší škole Recitační soutěž
žáků 2. – 5. ročníku. Již tradičně nesoutěžně uvádějí recitaci
žáci 1. třídy, letos s pohádkou od Františka Hrubína: Perníková
chaloupka. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků, ze kterých porota
vybrala ty nejlepší.
1. kategorie:
1. místo – Jiří Zámečník (3. třída)
2. místo – Matěj Fertaľ (2. třída)
3. místo – Viktorie Turková (2. třída)
2. kategorie
1. místo – Dominik Mičulka (4. třída)
2. místo – Ivana Ježková (5. třída)
3. místo – Nikola Horáková (5. třída)
Vítězům blahopřejeme!

Každá lekce bude zaměřena na rozvoj určitých schopností a
dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj dítěte
a pro jeho úspěšný vstup do školy. Cílem předškolní přípravy
není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický
rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné.
Vysílání rádia Školík - 6. třída
Tradiční vysílání rádia Školík si v měsíci lednu pro své spolužáky a učitele připravila 6. třída.
Pohyblivý Betlém ve Španělské kapli
– Mgr. Helena Tisovská
V pátek 27. ledna jsme si s dětmi školní družiny zpříjemnili
odpoledne a jeli jsme se podívat na pohyblivý Betlém ve Španělské kapli v Novém Jičíně. Po celou dobu se nám věnoval
místní pan kostelník, který nám pověděl a ukázal vše, co děti
zajímalo. Společně jsme si zazpívali a dostali i něco sladkého
na zub. Pozvání na příští návštěvu pohyblivého Betlému opět
rádi přijmeme a už teď se těšíme.
Hasík – Mgr. Heda Kučerová
Dne 31. 1. naši 2. třídu navštívil dráček Hasík se třemi kamará-

Mladý chemik
M g r. H a n a H o rá ková

V soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ nás reprezentovaly 3 žákyně naší školy – Eva Franková, Aneta Indráková
a Vendula Horáková z 9. třídy. V prvním kole soutěže prokázaly
své vědomosti v testu a z pětistovky žáků postoupily všechny
tři do druhého kola, kde se probojovaly mezi 30 nejlepších. Ve
finále krajského kola již musely řešit nejen vědomostní úkoly,
ale především praktické laboratorní práce. A jak děvčata v krajském kole dopadla? Eva Franková se umístila na 12. - 13. místě,
Aneta Indráková na 9. místě a Vendula Horáková na krásném
5. místě!
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30 kandidátů. Zástupci Zlatého oříšku osobně navštíví během
podzimu všechny adepty a natočí s nimi videosekvenci ve formě individuální vizitky. Následně výběrová komise přidělí své
hlasy 10 vítězům a ti během slavnostního televizního finále
České televize získají Zlatý oříšek. To vše s úspěchem absolvovala i naše Terezka Czyžová a patří jí i z hodslavské strany
velká gratulace a poděkování za reprezentaci naší obce. Program, jehož se i s rodiči v brněnském studiu účastnila, proběhl
v pondělí 4. prosince a záznam celého finále 18. ročníku soutěže Zlatý oříšek vysílala Česká televize tradičně na Nový rok.

T.J. SOKOL Hodslavice
- valná hromada
Vě ra M i č ková

Holkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice oznamuje svým členům, že se v pátek 3. března 2017 v 18:00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice uskuteční valná hromada.

Jmelí - škůdce stromů
M g r. Pe t r M o k ro š

Stejně jako ve většině regionů naší země i v naší obci se v posledních letech rozšířilo jmelí, což způsobuje usychání stromů.
Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli odebírá minerální látky, ale sám je schopen fotosyntézy, a tudíž je
jen částečně vázaný na svého hostitele. Na napadených stromech může paraziticky žít až 40 let. Životní cyklus se dělí na
dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostliny žije ze svých zásob a 2. fázi
cizopasnou, kdy se vyvíjí trs jmelí a to využívá živin hostitelské dřeviny. Jmelí roste na listnatých i jehličnatých stromech,
nejčastěji napadá lípy, jasany, topoly, vrby, jeřáby, javory, ale
i jabloně, jedle či borovice. Následkem výskytu jmelí dochází
k oslabování hostitelského stromu, následnému ulamování
větví, zasychání vrcholů a k postupnému odumírání. Pokud
chceme stromy před jmelím chránit, je nutné zamezit jeho šíření.

Zlatý oříšek pro Terezu Czyžovou!
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

Možná si ještě vážené čtenářstvo pamatuje na zprávu
v prázdninovém čísle zpravodaje o Terezčiných mezinárodních
vítězstvích ve voltíži. Někteří možná začátkem roku viděli potěšitelný pořad Zlatý oříšek, v němž se mezi nadějnou mládeží
představila i Tereza, která tam byla zaslouženě oceněna za své
loňské excelentní výkony.
Paní Adéla Svobodová, trenérka frenštátského jezdeckého
oddílu, ji nominovala do této celostátní soutěže, v jejímž rámci se hledají a podporují aktivní, nadané a úspěšné děti z celé
České republiky. Navržení školáci zastupují nejrůznější obory,
procházejí krajskými koly a závěrem vybere odborná komise
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 02/2017

Doporučený postup:
• provádět kontrolu dřevin a pokud možno jmelí včas likvidovat
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí
• podpoření vitality stromu přihnojením draslíkem
• v případě napadení více než poloviny objemu koruny je
vhodné strom pokácet
Nezapomeňte také na fakt, že jmelí je jedovaté (zvláště to, které roste na topolech), je proto nutné dát si pozor na to, aby se
nedostalo do rukou malým dětem.
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území
Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
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Anketa Nejúspěšnější sportovec Novojičínska je tady.

Hlasujte i vy!
Vyberte si svoji sportovní hvězdu! Slavnostní galavečer a vyhlášení nejlepších sportovců
okresu Nový Jičín se uskuteční 6. března v Beskydském divadle.

Nominována je i čerstvá držitelka Zlatého oříšku 2016
Tereza Czyžová, žákyně 7. třídy z naší školy.
Zde je její profil:
TJ Slovan Frenštát p. R. – jezdectví-voltiž
Úspěchy: 1. místo na CVI Budapešť v kat. CVICh1*,
2. místo na CVI Frenštát v kat. CVICh2*, 1. místo na
CVI Pezinok v kat. CVICh2* (vše mezinárodní
závody), 1. místo MČR kategorie ženy junior B.
Více informací naleznete na :
http://novojicinsky.denik.cz/ostatni_region/anketanejuspesnejsi-sportovec-novojicinska-je-tady-hlasujte-ivy-na-nasem-webu-20170131.html?_fid=3r1o#anketa
nebo Novojičínský deník.
................................................................................................................

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

HYUNDAI LXM motors s.r.o.
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Pavel Vrána • Věra Lipinská • Eva Turečková
Jaromír Toman • Drahomíra Čípová • Jarmila Bartoňová
Pavel Lorenc • Drahomíra Býmová • Petr Býma
Štefan Harbula • Jaroslava Hromádková
Ludmila Kudělková • Božena Kudělková • Josef Bartoň
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci se narodili Rozálie Švidraňová, Jonáš
Váhala, Sára Váhalová, Jáchym Bartoň.
V měsíci lednu se narodili Tomáš Janoška, Daniel Pítr.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s paní Helenou Kafkovou.
Klára Hubová, 5. třída ZŠ Hodslavice

Autorka: Klára Hubová, 5. Tř.

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice

Mladý chemik
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