
ZPRAVODAJ
Březen 2019

Tělocvičná jednota SOKOL Hodslavice
Věra Mičková, starostka

stihli opravit fasádu budovy, vyměnit nefunkční lavičky, obno-
vit zábradlí, natřít střechu, provést ořez stromů, uklidit a upra-
vit plochu celého hřiště. Během těchto prací samozřejmě bylo 
nutno řešit všechny organizační věci týkající se sletu, jako je 
objednávání úborů pro všechny skladby, zajistit dopravu na 
jednotlivá vystoupení, domlouvat secviky s okolními jednota-
mi. Při tom všem jsme ještě stihli uspořádat v dubnu Pálení ča-
rodějnic. V loňském roce jsme se vrátili k tradičním soutěžím 
pro děti, kterých se sešlo přes 80 spolu se svými rodiči. Pro děti 
byl připraven i skákací hrad, pro dospělé taneční zábava.

   A jak vypadal měsíc červen?
3.6. proběhl oblastní slet v Ostravě, kde nás z Hodslavic vy-

jelo 70 cvičících. Přes velmi nepříznivé počasí se s úspěchem 
předvedly vlastně poprvé všechny sletové skladby veřejnosti.

   10.6. se konal župní slet ve Valašském Meziříčí, kam jezdíme 
všichni rádi a vzpomínáme tak na doby, kdy jsme byli součástí 
Valašské župy. A kde jsme vždy srdečně zváni.

   16.6. proběhlo očekávané veřejné cvičení u nás v Hodslavi-
cích. Chtěla bych především poděkovat všem, kteří se do pří-
prav jakkoli zapojili, protože jen díky jejich pomoci jsme moh-

Zpráva o činnosti za rok 2018

   V loňském roce jsme oslavovali nejen 100. výročí vzniku re-
publiky, ale žili jsme přípravou na XVI. všesokolský slet.

   V lednu již byly nácviky všech pěti skladeb, které jsme si 
zvolili, v plném proudu. V MŠ nacvičovala Eliška Janská sklad-
bu pro předškoláky Noty, do které se zapojilo 9 dětí. V tělocvič-
ně ZŠ pak v rámci cvičebních hodin pro rodiče a děti nacvičo-
val Adam Kozelský skladbu Méďové, pro kterou získal 8 párů 
rodičů s dětmi. Eva Hegarová a Míla Šebková připravovaly 18 
dětí ve skladbě pro nejmladší žactvo Děti to je věc. Ve Spo-
lečenském domě pak probíhal každé pondělí nácvik skladby 
pod vedením Růženy Holeňové Cesta, ve které cvičilo 19 žen 
z Hodslavic a Hostašovic. Ve čtvrtek nacvičovala Lucka Kovaľo-
vá 9 dorostenek a mladších žen pro skladbu s obručí Siluety.

   Jako každý sletový rok, tak i tentokrát jsme začali postupně 
připravovat veřejné cvičení u nás v Hodslavicích a s tím i plá-
novanou opravu budovy na sokolském hřišti. Poděkování pat-
ří Vlastíkovi Sochovi, který se tohoto úkolu ujal, a samozřejmě 
správcům hřiště, manželům Bačkovým. A tak jsme do června 
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li všechno zvládnout. Byla to opravdu velká starost, ale mys-
lím, že jsme celou akci zvládli, počasí přálo a všem, kteří přije-
li z okolních jednot, se u nás moc líbilo. Celkem u nás vystou-
pilo 171 cvičenců.

   23.6. ještě před odjezdem do Prahy vystoupila děvčata se 
skladbou Siluety a děti ve skladbě Děti to je věc na Memoriá-
lu J. Bittnera.

   Ráda bych nyní zavzpomínala na jeden z nejsilnějších zážit-
ků v tomto roce a tím byla pro mnohé z nás Sokolek účast na 
XVI. všesokolském sletu v Praze.

Z naší obce se zúčastnilo této akce, která byla zároveň osla-
vou 100. výročí vzniku naší republiky, 19 žen ve skladbě Cesta 
a 10 mladších žen a dorostenek ve skladbě Siluety.

Po absolvování oblastních, župních sletů a veřejných cviče-
ní jsme se všechny těšily na pobyt v Praze, který byl delší než v 
předešlých letech.

   Ubytování nám tentokrát poskytla škola pro zrakově posti-
žené na náměstí Míru, v blízkosti centra i Eden arény, kde jsme 
měly absolvovat všechny nácviky a vystoupení. Do Prahy jsme 
přijely v sobotu a hned v neděli dopoledne jsme se zúčastni-
ly sletového průvodu, který si všichni účastníci náramně uži-
li. Před námi bylo celé volné odpoledne a volný pondělní den, 
který každý strávil podle svých představ. Ať už návštěvou pa-
mátek, přírodních zajímavostí, sledování pódiových vystoupe-
ní na Malostranském a Staroměstském náměstí nebo v příjem-
ném posezení v cukrárně či hospůdce.

   V úterý dopoledne pak začaly nácviky. K našemu velkému 
překvapení jsme se dozvěděly, že kromě nácviku skladby bu-
deme připravovat i závěr sletu, což s sebou samozřejmě při-
neslo další zkoušky navíc a celodenní pobyty na cvičišti. A tak 
musely některé z nás oželet i návštěvu divadelního představe-
ní. Přesto jsme ještě stihly společnou prohlídku Národního di-
vadla a v úterý večer program Sokol Gala, který probíhal v O2 
aréně a v přímém přenosu jste ho mohli shlédnout v televizi. 
Po celou dobu našeho pobytu v Praze panovalo velmi teplé 
počasí, a tak byly zejména první zkoušky velmi náročné. Všech-
no jsme to ale zvládly a odměnou nám byla úžasná atmosfé-
ra a potlesk diváků, který provázel zahájení celého sletu, a my 
jsme měly možnost jej sledovat v hledišti.

   V pátek 6. července nás čekalo hlavní vystoupení. Atmosfé-
ra byla skvělá a stejně srdečná jako při zahájení, a tak jsme byly 
rády, že se můžeme na plochu vrátit a společně si ji užít ještě 
jednou při slavnostním zakončení celého sletu.

   Některé z nás byly na sletu poprvé a myslím, že byly příjem-
ně překvapeny atmosférou, která po celý slet panovala a zane-
chala v nich hluboký zážitek. Když jsem se při návratu domů 
zeptala, jak by jedním slovem každá z žen vyjádřila účast na 
sletu, padala slova jako RADOST, NADŠENÍ, SOUDRŽNOST, HR-
DOST, ATMOSFÉRA, VLASTENECTVÍ, POZNÁNÍ, KAMARÁDSTVÍ, 
NEJ … TÝDEN V ČERVENCI, VÝZVA, VYTRVALOST, SOUHRA, 
PŘÁTELSTVÍ, ale i ÚLEVA, že jsme to všechno zvládly a myslím, 
že na jedničku s hvězdičkou! J

   O prázdninách nás čekal zasloužený odpočinek. Přesto děv-
čata ze skladby Siluety vystoupila 28.7. na oslavách hasičů a 
obětavci Dana Kudělková, Hanka Bačková, Vlastík Socha po-
máhali na Hodslavském vodohraní.

Přesto všechno, co jsem tady jmenovala, jsme v prvním polo-
letí stíhali provozovat pravidelná cvičení – jógu, zdravotní cvi-
čení, kruhový trénink, volejbal, aerobic s Gábinou.

   Spolupracovali jsme s novými nájemci Falconu, pomáhali s 
vyklízením, zajistili výměnu oken, okapů. Patří za to poděková-
ní Daně Kudělkové, která se o vše pečlivě starala.

   Od října opět probíhají v tělocvičně ZŠ pravidelná cvičení. 

Zůstala zachována stejně, jen se prohodily některé dny a cviči-
telé. Tak pro upřesnění:
•	 PO	-	zdravotní	Tv	–	R.	Holeňová,	V.	Mičková
•	 ÚT	-	kruhový	trénink	–	M.	Vybíhal,	A.	Kozelský
                       Volejbal –J. Ježek, J. Čuberková
•	 ST	–	ml.žactvo	–	E.	Hegarová,	A.	Kulíšková
                       Jóga v MŠ – D. Sulovská
•	 ČT	-	RaD	–	V.	Mičková,	M.	Šebková
                       Jóga v MŠ – D. Sulovská
                       Fit dance – L. Burianová
Nepodařilo se nám bohužel rozběhnout cvičení starších 

žákyň.

V září jsme připravili další ročník orientačního běhu
 „Za poznáním Hodslavic“.
Využili jsme opět zázemí fotbalového hřiště. Zúčastnilo se 

celkem 15 dětí, některé se svými rodiči. Umístili se v jednotli-
vých kategoriích takto:

Rodiče s předškolními dětmi:
•	 1.	místo	–	Petra	Mandaliničová
•	 2.	místo	–	František	Sulovský
•	 3.	místo	–	Pavel	Mičulka
Mladší žactvo:
•	 1.	místo	–	Karel	Býma
•	 2.	místo	-		Marie	Sulovská
•	 3.	místo	–	Izabela	Jašková
Starší žactvo:
•	 1.	místo		-	Josef	Býma
•	 2.	místo	–	Natálie	Bartoňová

   13. 10. jsme zavzpomínali na slet a se skladbou Cesta jsme 
vystoupili na akademii ve Frenštátě p. R.

   V listopadu jsme pozvali hodslavské ženy a dívky na „Den 
pro ženy“ do Společenského domu, kde si mohly ženy vybrat 
z nabídky pěti druhů cvičení, využít masáže, vyslechnout krát-
kou přednášku na téma „Naše chodidla“, ochutnat něco ze 
zdravé výživy, zakoupit sportovní oblečení, či krásné vánoční 
dekorace. Zkrátka odpočinout si, relaxovat, pobavit se.

   Závěr roku patří tradiční zimní vycházce, která se uskutečni-
la i za nepříznivého počasí 30.12. v počtu 6.

   V loňském roce se i naši cvičitelé zúčastňovali vzdělávacích 
akcí a seminářů. Na prvním místě to byly samozřejmě nácvič-
né srazy jednotlivých sletových skladeb, potom sraz cvičitelů 
ve Frýdlantě p. O., seminář „Funkční trénink“,„Rok s pohybem 
a hudbou“ a sraz župních vedoucích v Praze. Cvičitelský kurz 
všestrannosti absolvovala Lucia Kovaľová a my jsme získali no-
vou cvičitelku, která předvedla své schopnosti už při nácviku 
skladby Siluety.

Tady je na místě poděkování všem cvičitelům za jejich oběta-
vou a úspěšnou práci nejen v loňském roce.

   Náročný rok máme za sebou. Byl náročný pracovně i finanč-
ně. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít žádné spon-
zory. Proto děkuji za finanční podporu ze strany obecního úřa-
du a samozřejmě za dobrou spolupráci s ním.

Děkuji také všem, kteří se do všech jmenovaných akcí jakko-
liv zapojili, ať už svou účastí nebo aktivní pomocí.
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USNESENÍ
ze 7. schůze rady obce konané dne 

6.2.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, 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) dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňová-

ní odpadu č. 61600944 s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha 
2 dle návrhu,

b) dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného 
místa biologicky rozložitelného odpadu s firmou ASOMPO, 
a.s., Životice u Nového Jičína dle návrhu,

c) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2018 Základní 
a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové 
organizace, ve výši 13 292,60 Kč a jeho převod do rezervního 
fondu a fondu odměn,

d) prodloužení nájmu v obecním bytě v čp. 102 na dobu 
jednoho roku p. K. V.,

e) dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. HDS11_SOU s fir-
mou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava dle návrhu, 

f ) finanční dar ve výši 10 000 Kč za grafické zpracování 
zpravodaje za roky 2010-2018 zpracovateli Mgr. D. A.

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

obce,
b) žádost Podané ruce – osobní asistence, Frýdek-Místek 

o finanční dar a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
c) žádosti DOMOV PRO SENIORY OASA, provozovatel 

Seniorcentra OASA, s.r.o. Petřvald 2 – Petřvaldík a Pečovatel-
ské služby OASA Nový Jičín, o.p.s., o finanční podpory na do-
financování poskytovaných sociálních služeb a zařazuje je do 
seznamu žadatelů,

d) žádost p. V. D. o pronájem části obecního pozemku 
a pověřuje místostarostu jednáním s žadatelem k upřesnění 
podmínek užívání obecního pozemku, 

e) žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace 
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 
2. výzva“ ve výši 75 000 Kč a předkládá ji ke schválení zastupi-
telstvu obce.

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce

Hodslavice konaného dne 21. 2. 2019
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění, dle pozdějších předpisů

1/3/2019  Schválení programu
ZO 
a) schvaluje program (pořad jednání) 3. zasedání zastu 

 pitelstva obce.

2/3/2019  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Socha, DiS. – předseda,
Ing. Veronika Hurtová a  Mgr. Petr Mokroš – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamil Ondřejík a   

 Lubomír Adam,
c) určuje provedením zápisu: Elišku Janskou. 

3/3/2019  Kontrola usnesení předcházejícího
 ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 2. zasedání ZO.

4/3/2019  Usnesení rady obce č.  4 - 7 
ZO
a)  bere na vědomí usnesení rady obce č. 4 – 7.

5/3/2019  Plnění rozpočtu 1 – 12/2018
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až  

 prosinec 2018.
 
6/3/2019  Plán investičních akcí na rok 2019, dotační 

zdroje
ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2019 dle pří-

lohy č. 6, realizaci investičních akcí dle plánu a zahrnutí uvede-
ných nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2019.   

7/3/2019  Finanční dotace obce pro spolky a sdružení v 
roce 2019

ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kul-

turní a zájmovou činnost a darů pro subjekty a spolky v obci v 
rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,

b) schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu 
obce spolkům a subjektům dle přílohy č. 7 a veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace.

8/3/2019  Kotlíkové dotace, 2. a 3. výzva
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč z roz-

počtu obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinanco-
vání projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. 
výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/00051
61 a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu, 

b) bere na vědomí nabídku Moravskoslezského kraje 
na spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Morav-
skoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí, dále jen „Projekt“,

c) schvaluje spolufinancování výměny stávajících ruč-
ně plněných kotlů na tuhá paliva na území obce Hodslavice 
poskytnutím dotace ve výši 7 500 Kč každé fyzické osobě v ro-
dinném domě (bytě) na území obce Hodslavice dle Základních 
pravidel „Projektu“, které bude zároveň poskytnuta dotace Mo-
ravskoslezským krajem na celou dobu trvání projektu,

d) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s Mo-
ravskoslezským krajem, 

e) schvaluje v případě zájmu občanů, podání žádosti 
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Vážení spoluobčané, v nejbližších dnech obdržíte návrhy 
kanalizačních přípojek, včetně potřebných smluv, abychom 
pro Vás mohli zajistit územní souhlasy pro realizaci těchto pří-
pojek. Spolu s návrhy obdržíte ještě průvodní dopis s poky-
ny a smlouvy. V loňském roce proběhlo připomínkové řízení k 
těmto přípojkám, pokud to bylo možné, Vaše připomínky byly 
do projektu zapracovány. 

Vše si dobře pročtěte a dále postupujte podle pokynů.
Pokud do termínu stanoveného v pokynech neobdržíme 

Vámi podepsané dokumenty, bereme za to, že se jako vlast-
ník nemovitosti nehodláte napojit na budoucí kanalizaci v této 
fázi stavby a následné připojení bude problematické

o poskytnutí podpory „Kotlíkové půjčky“ dle Výzvy č. 1/2019  
Ministerstva životního prostředí v rámci programu na podpo-
ru výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnos-
tech.

9/3/2019  Ekonomické vyhodnocení provozování vodo-
vodu za rok 2018, převod finančních prostředků na fond 
financování a obnovy vodovodu

ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodář-

ských výsledcích v oblasti vodního hospodářství za rok 2018,
b) bere na vědomí provedení kontroly Specializované-

ho finančního úřadu na úseku dodržování ustanovení zákona 
č.526/1990 Sb., o cenách a navazujících cenových předpisů, při 
sjednávání a uplatnění cen dodávek pitné vody dodávané ze 
Skupinového vodovodu Hodslavice- Straník, dle protokolu o 
kontrole,

c) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 636 
464,25 Kč do „Fondu financování a obnovy Skupinového vo-
dovodu Hodslavice – Straník“,

d) schvaluje cenu vodného Skupinového vodovodu 
Hodslavice – Straník od 1.1.2019 ve výši 28 Kč + DPH.  

10/3/2019  Rozpočet na rok 2019
ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2019:
příjmy    91 753 000  Kč,
výdaje                 118 722 000  Kč,
financování    26 969 000  Kč.

11/3/2019  Jmenování zástupce obce na valnou hroma-
du ASOMPO a.s.

ZO
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., 
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 72 
826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcio-
náře pana Ing. Jana Kudělku,

b) delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, 
je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře 
na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách 
(řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době 
od udělení této delegace do dne 30.9.2022, 

c) zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve sho-
ra uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za 
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Mgr. Pavle Adam-
cové.

12/3/2019  Odpadové hospodářství za rok 2018
ZO 
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodář-

ských výsledcích v oblasti odpadového hospodářství za rok 
2018.

13/3/2019  Převody majetku
ZO 
a)  schvaluje bezúplatný převod obecního majetku „Va-

rovný a vyrozumívací systém Životice „ inv. č. 835, „Varovný a 
vyrozumívací systém obce Šenov“ inv. č. 837, „Varovný a vyro-

zumívací systém Veřovice“ inv. č. 834, do vlastnictví nabyvate-
lů: Obec Životice u Nového Jičína, Obec Šenov u Nového Jičí-
na a Obec Veřovice“,

b) schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
s Obcí Životice u Nového Jičína, s Obcí Šenov u Nového Jičína 
a s Obcí Veřovice,

c) schvaluje prodej části obecního majetku koryta vod-
ního toku Stranický potok tj. nově vzniklých pozemků parc. č. 
1724/34 vodní plocha, o výměře 141 m2, parc. č. 1724/37 vod-
ní plocha, o výměře 17 m2, parc. č. 1724/38 vodní plocha, o 
výměře 109 m2 vše v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce Hod-
slavice dle geometrického plánu 891-9/2018 za dohodnutou 
cenu 8 370 Kč a Kupní smlouvu mezi Obcí Hodslavice a Lesy 
České republiky, s. p., Hradec Králové, s podmínkou, že veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

14/3/2019  Diskuze
ZO
a) bere na vědomí žádost občanů o schválení obec-

ně závazné vyhlášky (OZV) k zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku v souvislosti s chovem zvířat a pověřu-
je radu obce přípravou znění OZV na další zasedání zastupitel-
stva obce.

Investiční akce na rok 2019 rozpočet tis. Kč

Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/pří-
pojky/administrace projektu a VZ

111 925

Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě - PD DPS 45

Hasičské auto 1600

Rekonstrukce hřiště ZŠ - PD 91

Tlaková stanice Lécha, PD 105

Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace 4818

Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce 340

Doplnění dětských hřišť 60

Celkem 118 984

Příloha č. 6 usnesení ZO ze dne 21.2.2019

Příloha č. 7 usnesení ZO ze dne 21.2.2019

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2019

Subjekt IČ Výše dotace

FK Hodslavice z.s 22769960 49 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 43961118 49 000 Kč

Celkem 98 000 Kč

Informace ke kanalizačním přípojkám 
OÚ Hodslavice
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a výhradně na vaše náklady.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na 

webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obra-
cejte mailem: kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741 
– Ing. Radim Holeňa.

Věříme, že zodpovědným přístupem usnadníte hladké vyří-
zení všech povolení potřebných k zajištění přípojek, a děkuje-
me Vám předem za bezproblémovou spolupráci.

Moravskoslezský kraj bude i v letošním roce poskytovat kotlí-
kové dotace. V pořadí již 3. výzva bude zároveň poslední mož-
ností pro získání finančních prostředků na výměnu starého 
kotle na tuhá paliva za nový. Vyhlášení výzvy je plánováno 
na duben, podávání žádostí o dotaci bude možné pravděpo-
dobně od května.

Dotace bude určena na pořízení tepelného čerpadla, kot-
le na biomasu nebo plynového kondenzačního kotle a její 
výše bude záviset na typu zařízení (např. u tepelného čerpadla 
to bude více než 120 000 Kč). Oproti předchozím kotlíkovým 
dotacím již nebudou podporovány kotle na spalování uhlí, 
ani kotle kombinované. Bližší informace o „kotlíkových dota-
cích“ budou zveřejněny např. na webových stránkách Morav-
skoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Možnost poskytnutí bezúročných půjček
Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny zpět-

ně, a ne každý občan má k dispozici patřičnou sumu na vý-
měnu zdroje tepla, připravuje obec poskytování bezúročných 
půjček (z pilotního projektu bezúročných půjček MŽP na vý-
měnu kotlů) ve výši až 200 000 Kč.

Žádáme občany, aby svůj zájem o bezúročnou půjčku 
nahlásili na obecní úřad na email: ekonom@odslavice.cz  
nebo tel.: 556 750 237, 556 750 337 do 31.3.2019.

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

OÚ Hodslavice

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně nároč-
né, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte mož-
nost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. Ne-
musíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na popelni-
ce Vám doručíme osobně nejpozději před 1.4.2019. (Líst-
ky na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději 
před 1.4.2019. Občanům, od kterých platby budou připsá-
ny na účet obce po 1.4.2019, nebudou lístky na popelnice 
doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na podatel-
ně OÚ.  Informace na podatelna@hodslavice.cz.

   Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2019.
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, kon-
stantní 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 31.3.2019 můžete 
poslat polovinu poplatku, tj. 215 Kč za osobu a do 30.9.2019 

Usnadněte si platby poplatků . . .
OÚ Hodslavice

druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob na-
jednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do 
31.3.2019 a 860 Kč do 30.9.2019). Pokud platíte jen za některé 
členy domácnosti, uveďte do poznámky jejich jména.

Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby 
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby po-
bývající 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 oso-
bu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi o 100 Kč na 
osobu, musíte nejpozději do konce března doručit na po-
datelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost o osvobo-
zení od platby. 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OBČANŮM uplatňujícím osvo-
bození od poplatku

Od 1.1.2019 musí žadatel, který žádá o osvobození od platby 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů (poplatek za odpady) z důvodu pobytu mimo území Čes-
ké republiky déle než 9 měsíců, k žádosti o osvobození dolo-
žit např. pracovní vízum, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, 
potvrzení ze zdravotní pojišťovny nebo kopií průkazu zdravot-
ního pojištění. 

    Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ 
nebo stáhnout na www.hodslavice.cz  v záložce Obecní úřad 
– platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2019 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 31.3.2019.

   Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřes-
nit platbu, zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail 
ekonom@hodslavice.cz.    

Vážení občané, budeme přidávat nové herní prvky pro děti 
na dětské hřiště umístěné v prostorách fotbalového hřiště.

Prosím vás všechny o pomoc při výběru těchto herních prv-
ků pro děti. Z finančních důvodu jsou voleny prvky, které mají 
dopadovou plochu maximálně 1 m, protože u této výšky není 
třeba budování žádné speciální dopadové plochy (např. kačí-
rek) a postačí trávník. I tímto malým krokem ušetříme nema-
lou částku.

Hlasovat můžete na stránkách obce www.hodslavice.cz a 
také na hodslavském facebooku, a to od pondělí 11.3.2019 do 
pátku 22.3. 2019. Moc vám všem děkuji za pomoc a věřím, že 
uděláme letos dětem radost.

NÁVRH Č. 1 – CELKEM 58 784,- Kč

Návrhy prvků
k doplnění na fotbalové hřiště

OÚ Hodslavice, Ing. Lenka Buriánová
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NÁVRH Č. 2 - CELKEM 43 538,- Kč

NÁVRH Č. 3 -  56 617,- Kč

Vážení spoluobčané,
každým rokem bývá zvykem zveřejnit ekonomické vyhodno-

cení skupinového vodovodu za uplynulý rok a nebude tomu ji-
nak ani v roce letošním, kdy pro Vás máme připraveno vyhod-
nocení hospodaření skupinového vodovodu za rok 2018.

Celkový odběr vody odběrateli v roce 2018 činil 78 582 m3 (v 
roce 2017 byl ve výši 74 982 m3, v roce 2016 činil 75 613 m3, v 
roce 2015 činil odběr 76 746 m3).

Z tohoto množství v roce 2018 byl odběr vody v Hodslavicích 
59 993m3a ve Straníku 18 589m3.

Příjmy v roce 2018 činily 2 102 294,- Kč (v roce 2017=2 176 
048,- Kč, v roce 2016 = 1 657170,- Kč).

Vyhodnocení provozu Skupinového vo-
dovodu Hodslavice – Straník za rok 2018

Změna výše vodného na rok 2019.
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Náklady dosáhly částky 1 465 829,-Kč (v roce 2017= 1 606 
306,- Kč, v roce 2016byly ve výši 1 618 611,- Kč).

Výše odvodu (rozdíl mezi příjmy a náklady) dotzv. rezervního 
fondu, který bude používán na obnovu vodovodu a nově také 
na předpokládané rozsáhlé opravy vzniklé při realizaci kanali-
zace,činí za rok 2018 částku 636 464,-Kč.

ZMĚNA VÝŠE VODNÉHO
S platností od 1. 1.2017je stanovena současná výše vodného 

na 23,- Kč + DPH = 26,45 Kč/m3 .
V návaznosti na realizaci kanalizačního systému a předpokla-

du mimořádných výdajů na opravu vodovodního řadu a plá-
nem vybudovat tlakovou stanici pro Mořkovskozastupitelstvo 
obce schválilo navýšení ceny. 

Nová cena vodného je 28,- Kč bez DPH /m3s platností od 
1.1.2019 .

Po dokončení kanalizace se bude celková cena vody skládat 
ze dvou položek, a to z vodného a stočného.

Ê
Základní škola a Mateřská škola 

 Františka Palackého Hodslavice 

vyhlašuje 

ZÁPIS 
do 1. třídy 

na úterý 16. 4. 2019 v době od 14.00 do 17 hodin. 

 
K zápisu s sebou přineste OP, zápisní list a 

rodný list dítěte. 
Ê
Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu, 

školní družině a zájmové činnosti získáte na www.zshodslavice.czÊ
neboÊ na telefonních číslech 556750140, 603203220, 603203239. 

Ê

Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky dítěte, je potřeba žádost 
o odklad doložit potvrzením od lékaře a z pedagogicko - psychologické 

poradny. 

Veškeré formuláře k zápisu naleznete také na našich internetových stránkách.Ê

Povídám, povídám, pohádku …
Mgr. Heda Kučerová
   Ve středu 30. 1. 2019 proběhla na naší škole recitační sou-

těž 1. stupně ZŠ. Soutěžilo 25 dětí ve 2 kategoriích. Naše setká-
ní tradičně uvedly děti z 1. třídy s pásmem básniček. Pak už vy-
stoupili recitátoři. V 1. kategorii (žáci 2. a 3. třídy) zvítězila Ka-
rolína Dosedlová ze 3. třídy, na 2. místě se umístil Vojtěch Hur-

Zprávičky ze školy
Mgr. Gabriela Kmentová
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ta a na 3. místě Nelly Petrskovská, oba z 2. třídy. Ve 2. katego-
rii (4. a 5. třída) zvítězila Dora Kudělková ze 4. třídy, na 2. místě 
se umístil Jakub Sobotka (5. tř.) a na 3. místě byl Vojtěch Sterr 
(4. tř.).

   I když se na pomyslné bedně umístilo jen 6 dětí, zvítězili 
všichni, kteří se svou básničkou vystoupili...

Školní kolo biologické olympiády
Mgr. Alena Kulíšková
   Školní kolo biologické olympiády se uskutečnilo 8. února a 

zúčastnila se ho pouze jediná žákyně. Téma „Příjem a výdej lá-
tek“ bylo velmi odborné, chemicky a fyzikálně zaměřené (dle 
mého vhodné pro vyšší ročníky střední školy). Po společné do-
hodě jsme se s vítězkou školního kola Zuzanou Mičulkovou z 
8. třídy dohodly, že v další přípravě nebudeme letos pokračo-
vat a energii zaměříme na přípravu do jiných soutěží.

   Škoda, že organizátoři soutěží (MŠMT, fakulty a stanice bio-
logů) se nesnaží žáky pro studium přírodních věd nadchnout 
a spíše je velmi náročným odborným přípravným textem o 75 
stránkách odradí a nakonec ještě děti zvou na seminář do Os-
travy, který by si měly děti uhradit.

Konverzace v německém jazyce
Mgr. Gabriela Kmentová
   V měsíci lednu proběhlo školní kolo konverzační soutěže v 

německém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků. Zvítězila Klár-
ka Hubová a Jonáš Mička ze 7. třídy. Všem žákům, kteří se sou-
těže zúčastnili, patří velká pochvala.

   V pondělí 11. února jeli dva nejlepší zkusit své štěstí do No-
vého Jičína, kde se uskutečnilo okresní kolo. Nevýhodou pro 

Klárku a Jonáše bylo, že s německým jazykem teprve začínají a 
v jejich kategorii soutěžili s žáky, co mají v mluvení roční před-
stih. V kategorii A obsadili z 12 účastníků krásné 8. a 9. místo. 
Děkujeme za reprezentaci školy. 

Konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Renata Pernická
   Dne 14. 2. 2019 se ve Středisku volného času Fokus v No-

vém Jičíně uskutečnil další ročník okresní  soutěže Konverzace 
v anglickém jazyce, ve které naši školu úspěšně reprezentova-
la Ivana Ježková ze 7. třídy. Iva ve své kategorii obsadila skvě-
lé 6. místo z celkového počtu 29 účastníků. Ivě blahopřejeme a 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Mgr. Alena Palacká
   Ve středu 20. února nás naši žáci úspěšně reprezentovali v 

okresním kole zeměpisné olympiády. V první desítce (z celko-
vého počtu 23 účastníků) se umístil v kategorii A (6. třída) Do-
minik Mičulka (na 7. místě) a v kategorii B (7. třída) David No-
votný (na 6. místě). V kategorii C (8. a 9. třída) skončila Zuzka 
Mičulková z 30-ti účastníků na 22. místě. Blahopřejeme.

Mobilní planetárium v naší škole
Mgr. Alena Kulíšková
   Ve čtvrtek 21. února se prostor školní tělocvičny proměnil v 

unikátní prostor. Paní Hermannová k nám dorazila se speciální 
nafukovací kopulí s Mobilním planetáriem.

   Třídy se střídaly, aby zhlédly různé promítané filmy. První 
až třetí třída se seznamovala s trpaslíčky, kteří je pohádkovým 
vyprávěním provázeli nekonečným vesmírem. Na kopuli sle-
dovali denní i noční oblohu, seznámili se s planetami i našim 
sluncem. To žáci 4. a 5. třídy se dozvídali o vesmíru už „odbor-
něji“. Pokládali také různé otázky, které je napadaly po promí-
tání. Seznamovali se s pojmy černá díra, bílý trpaslík, galaxie, 
hvězda a mnoho dalších. Celá hodinová produkce všem per-
fektně dokreslila učivo přírodovědy o vesmíru.

   Žáci 2. stupně se mohli přesvědčit, jak se lépe může dě-
lat domácí úkol do přírodopisu a biologie. A jak? Přímo uvnitř 
mikroskopu! Se dvěma studenty se ponořili do světa, lidským 
okem neviditelného. Ocitli se uvnitř elektronového mikrosko-
pu a prozkoumávali 5 říší organismů v dosud nevídané podo-
bě.  Pozorovali bakterie, řasy, houby, buňky rostlin i živočichů 
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a také všudypřítomné mikroorganismy. Sledování to bylo veli-
ce poučné a poutavé.

   A co bylo přínosné pro všechny žáky? Odpověď na otázku. 
Kdo je vědec?  „Vědec není ten, kdo zná odpovědi, ale ten, kdo 
pokládá správné otázky.“

   Proto, prosím, veďme my i vy děti k pokládání otázek. Veď-
me je k poznávání a bádání. Nenechejme už ty nejmenší děti 
přehlcovat jen „fakty“ a informacemi z mobilů, tabletů, z inter-
netu. Nechejme je číst a přemýšlet v jejich fantazii o tom, co 
čtou. Pak budou pokládat otázky, budou tvořiví a hlavně zví-
daví. 

   Nakonec chci poděkovat SRPŠ při ZŠ za příspěvek na pro-
dukci. 

Loučení s bezva klukem
Mgr. Gabriela Kmentová

   V únoru se děti 4. třídy musely rozloučit se spolužákem Voj-
tou, který k nim přišel před rokem v březnu. Život není jedno-
duchý… To ví Vojta i my všichni, co jsme s Vojtou prožili jeden 
rok. I přes to všechno, co Vojtu v životě potkalo, si myslím, že 
měl veliké štěstí, že prožil rok v úžasné pěstounské péči u man-
želů Poláškových. Moc jim za Vojtu děkuji! Spolupráce s Vámi 
byla úžasná a pro Vojtu jste udělali maximum. Chtěla bych tou-
to cestou poděkovat všem rodičům dětí 4. třídy za ochotu po-
moci při organizování loučení s Vojtou. Vynikající dort, dáreč-
ky pro Vojtu, vlídná slova… A velké díky patří Vojtovým spolu-
žákům a kamarádům. Jste prima děti. 

Ach, ta dnešní mládež!
Mgr. Alena Kulíšková
   Postesknutí, které se na nás valí z televize, rádia, od někte-

rých spoluobčanů v obci.
   Jak mne potěšilo, že toto rčení neplatí o všech dětech a mlá-

deži.  
   V září mi do školy volala jedna starší paní z Hodslavic, že 

chce ocenit chování kluků naší školy. Půjčila jim vozík, oni jí 
ho vrátili, poděkovali, donesli malý dáreček. Kdo to byl? Klu-
ci Kudělkovi - Matěj a Adam „Melcharovi“, Simon Kudělka a Pa-
trik Vybíhal.

   Pochvala kluků z „dědiny“ mě potěšila a byli oceněni na na-
šem školním vysílání rádia Školík.

Tato událost byla již téměř zapomenuta a potkala jsem se s 
další paní z Hodslavic a ta mě požádala, abych poděkovala ve 
Zpravodaji naší žákyni Karolíně Dosedlové z 3. třídy za to, že 
vrátila nalezený mobilní telefon.

   To jsou jen jména dětí, které udělaly radost starším spoluob-
čanům. Musíme si také připomenout žáky, kteří pomáhají při 
organizování akcí obecních (setkání jubilantů, Tříkrálová sbír-
ka, sběr starého papíru, oslava Dne matek, provázení při hod-
nocení Vesnice roku aj.)

Stále si ještě myslíte, že „TA DNEŠNÍ MLÁDEŽ“ je opravdu tak 
špatná? 

Ne, není, je jen taková, jakou si ji my, dospělí, uděláme.

Po dlouhém roce se v kulturním domě dne 23.2.2019 konal 
druhý ročník dětského maškarního plesu. Sál se rychle zaplnil 
dětmi i dospělými, dá se říci, že opravdu praskal ve švech, při-
šlo totiž 86 dětí v úžasných a originálních maskách. Na děti če-
kal pestrý program, ve kterém nechyběly hezké písničky, ta-
nec, soutěže a spoustu zábavy. Za všechny splněné úkoly a 

II. Dětský maškarní ples SHM
Ing. Lenka Burianová
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Dne 22.02.2019 proběhla valná hromada FK Hodslavice, na 
které odstoupilo vedení klubu Pavel Kudělka, Josef Turek a On-
dřej Kudělka. Společně s rezignací vedení rezignoval na post 
trenéra také Stanislav Cacek. Dovolte nám, abychom Vám vy-
světlili důvody ony rezignace. Prvotním impulzem byly problé-
my již na jaře loňského roku, kdy někteří hráči namísto příklad-
ného přístupu k tréninku a k samotným zápasům řešili bez ja-
kéhokoliv respektu některá rozhodnutí trenéra. Ať již byla tato 
rozhodnutí správná či nikoliv musí být ze strany všech hráčů 
patřičně respektována. Samotní hráči a zejména pak jejich pří-
stup k fotbalu by měl být tomu odpovídající a také tito hráči 
by měli být vzorem pro všechny mladé začínající fotbalisty, je-
jichž základna je v současné době v Hodslavicích významná. 
Respekt k samotnému fotbalu a s tím související pokora vůči 
všem je primární záležitostí každého fotbalisty, a to bez roz-
dílu věku. 

Na naše rozhodnutí měla vliv i lživá a zavádějící informace, 
o které jsme se dozvěděli v průběhu tohoto týdne, kdy jsme 
byli nařčeni, že jsme údajně obdrželi částku ve výši 250.000 
Kč. Vzhledem k tomu, že tato informace spatřila světlo světa v 
době, kdy se zrovna mělo rozhodovat o přidělení dotace pro 
fotbalový klub, zdá se být ono lživé obvinění uměle a zejmé-
na účelově vytvořené. Tomu odpovídá i průběh zasedaní valné 
hromady, kdy na základě této lživé informace bylo současné 
vedení fotbalového klubu nařčeno ostatními členy valné hro-
mady, že jimi předložená zpráva o hospodaření fotbalového 
klubu podává zavádějící informace a že její závěry se nezaklá-
dají na skutečném stavu věci a že by mohly být nějakým způ-
sobem zkresleny. Všichni členové valné hromady byli vždy se-
známeni se všemi skutečnostmi a konkrétními okolnostmi, a 
dokonce všem byly předloženy důvody a důkazy, které tuto 
lživou informaci zcela a nepochybně vyvrátili. 

S ohledem na to, že bez potřebné důvěry a také podpory a 
pomoci ostatních členů klubu nelze fotbal i na takové úrovni 
dále poctivě provozovat, bylo ze strany vedení a realizačního 
týmu učiněno zásadní rozhodnutí, které jsme s čistým štítem a 
těžkým srdcem museli vykonat.

V závěru bychom se chtěli za celý realizační tým omluvit 
všem zejména poté našim příznivcům, že jsme museli toto 
rozhodnutí učinit, nicméně věříme, že bude naše rozhodnutí 

Vedení FK Hodslavice rezignovalo,
stejně tak trenér Cacek!

Ondřej Kudělka, DiS.

z Vaší strany respektováno a že jsme v této zprávě dostatečně 
objasnili důvody naší rezignace. Děkujeme Vám za dlouhole-
tou podporu, přízeň a propagaci fotbalu v Hodslavicích a nově 
zvolenému vedení fotbalového klubu přejeme tímto hodně 
zdaru a všichni pevně věříme, že se postarají o zachování fot-
balu v Hodslavicích, v tuto dobu bohužel jedinému aktivnímu 
sportovnímu klubu v samotné obci a tím budou dále přispívat 
k dobrému jménu obce Hodslavice.

Dne 22.2. 2019 byla vedením FK Hodslavice svolána valná 
hromada.

I přes skutečnost, že někteří členové spolku nebyli o svolání 
předem informování, proběhlo zasedání v hojném počtu.

Po neúplném a nejasném přednesení hospodářského vý-
sledku za minulá období se rozhodlo hlasovat pro novou kon-
trolní komisi. Ta byla navržena a posléze i v drtivé většině od-
hlasována. 

Ihned po odhlasování nové kontrolní komise rezignoval vý-
konný výbor v čele s předsedou na své posty. Jelikož trenér 
mužů, pan Cacek, měl velkou vazbu především na předsedu 
oddílu, rozhodl se odstoupit také.

Bohužel se touto skutečností musí vyřešit spousta problé-
mů, abychom mohli v jarní části sezony opět fungovat. Stáva-
jící členové hodslavské kopané připravují obnovu hlavních or-
gánů spolku a zajištění jeho dalšího chodu.

Věříme, že tato událost nikterak nenaruší fungování FK Hod-
slavice a přijdete nás opět podpořit na blížící se mistrovská 
utkání mužů i žáků. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat bývalému vedení FK 
za veškeré úsilí, čas i péči, kterou klubu za svého působení 
věnovali!

Informace FK Hodslavice
Kontrolní komise FK Hodslavice

FK Hodslavice si Vás dovoluje pozvat na:
Ustavující valnou hromadu, která se koná

v pátek 15. 3. 2019 v 18:00 hodin
v klubovně Obecního úřadu

Program:
1)  Zahájení
2) Volba ověřitelů zápisu 
3) Schválení programu
4) Návrh na volbu výkonného výboru
5) Volba výkonného výboru
6) Návrh a volba předsedy FK
7) Návrh a volba kontrolní komise
8) Návrh a změna stanov
9) Informace a hlasování o správě hřiště
10) Návrh usnesení a hlasování o jeho přijetí
11) Diskuse
12) Závěr

Na Vaši účast se těší aktuální vedení 
(kontrolní komise) FK Hodslavice

soutěže dostaly děti drobné sladkosti. Nechyběla ani soutěž o 
nejoriginálnější masky. Děti byly rozděleny do tří kategorií dle 
věku a z každé této kategorie byly rodiči vybrány tři nejlepší 
masky. V nejmladší kategorii se stala vítězkou maska malé cvi-
čitelky, v prostřední kategorii maska ovečky a z nejstarších dětí 
pak maska čarodějnice. Cenu dostal také nejmladší účastník 
tohoto plesu a letos byla i nová kategorie – dospělák v masce. 
Stejně jako loni byl vyhlášen také vítěz nejlepší doma vyrobe-
né masky a tou se letos stala růžička v květináči. Rodiče s dět-
mi si letos na maskách opravdu dali záležet. A aby nikdo ne-
odešel z plesu smutný, čekalo na děti velké překvapení – ba-
lónková tombola. Děti tak dostaly např. tučňáka, želvu, pejs-
ka či zajíce z balónků. Na akci se přijela také podívat televize 
Sněženka, jejíž záznam bude možno shlédnout na stránkách 
obce a v regionálním vysílání Hodslavjan. Dětem se také přije-
la představit psí slečna Cookie se svou cvičitelkou Anet. I pře-
sto, že byla Cookie velmi nervózní z tak velkého obecenstva, 
předvedla dětem spoustu krásných dovedností. Věřím, že se 
všem zúčastněným ples líbil a děkuji všem organizátorům za 
další vydařenou akci. 
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Vážení spoluobčané, srdečně vás všechny zveme na znovuo-
tevření evangelického kostela v Hodslavicích. Předpokládáme, 
že i nadále bude sloužit především bohoslužebným účelům. 
Budeme však rádi, když se v něm budeme setkávat jako ob-
čané naší vesnice bez rozdílu vyznání při různých koncertech, 
besedách, výstavách, besídkách, apod. 

V současné době finišují dokončovací práce. 
Také je pravda, že nám dochází finanční zdroje. Pokud bys-

te byli ochotni nám ještě pomoci, můžete tak učinit odeslá-
ním jakékoli částky na transparentní účet u České spořitelny: 
5078229369/0800. 

Zároveň děkujeme moc vám všem, kteří jste jakkoli pomohli 
a oprava tohoto kostela vám není lhostejná. 

Více informací naleznete na www.hodslavice.evangnet.cz a 
na sborovém facebooku.

Srdečně a s díky L. Červenka

Evangelický kostel
Mgr. Lubomír Červenka

Pořadatelé valašské automobilové soutěže nabízí více než 
dva měsíce před startem další informace k 38. ročníku KOWAX 
Valašská rally ValMez 2019. Zařazení do seriálu European Ral-
ly Trophy – Central a Autoklub MČR v rally definitivně doplní i 
zápočet do slovenského šampionátu v rally a v rally historic-
kých automobilů.

Ve dnech 29. – 31. března 2019 se tak na valašských a lašských 
tratích představí nejen kompletní domácí špička, ale také zá-
vodníci ze Slovenska, a doufejme i dalších okolních zemí. Fa-
noušci tak budou mít možnost vidět kvalitní konkurenci, kte-

KOWAX Valašská rally ValMez 2019
odtajňuje další fakta

Mgr. Lubomír Červenka

rá byla v minulých letech spojena i s dalším českým závodem 
v Hustopečích.

„Během vánočních svátků jsme se Slovenskou asociací mo-
toristického sportu dohodli finální smlouvu. Zejména jsme, 
vzhledem k faktu, že ve slovenském seriálu je každý závod-
ní den hodnocen v samostatné klasifikaci, dolaďovali délky 
jednotlivých soutěžních dnů,“ svěřil se předseda organizační-
ho výboru 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 Jaromír To-
maštík.

Informace ohledně trati více odtajní zveřejnění Zvláštních 
ustanovení 29. ledna 2019. Dvě etapy, 14 rychlostních zkoušek 
(jedna v pátek, sedm v sobotu a šest v neděli) na sedmi úse-
cích, zázemí soutěže ve Valašském Meziříčí a Kopřivnici. To jsou 
ale už známá fakta. „Sportovní program závodu zahájí už ve 
středu odpoledne prezentace posádek, s možností adminis-
trativní přejímky a seznamovacích jízd na vybraných úsecích. 
Tréninky budou pak pokračovat ve čtvrtek a v pátek, kdy se 
částečně prolnou s časem administrativní a technické přejím-
ky a následným shakedownem. I přes tento fakt, všichni účast-
níci budou mít na přípravu svého rozpisu dostatek času,“ po-
znamenal ředitel rally Rudolf Kouřil.

Technická přejímka se již tradičně odehraje v zázemí Auto-
centra Lukáš ve Valašském Meziříčí. Na programu je v pátek 29. 
března mezi 8. až 14. hodinou. Ve stejný den je na polygonu v 
Kopřivnici v době od 11 do 16 hodin na programu shakedown. 
Odtud se posádky vrátí do Valašského Meziříčí, kde se soutěžní 
vozy a jejich posádky představí fanouškům rallysportu i oby-
vatelům Valašského Meziříčí nejen při slavnostním startu na 
náměstí (od 17 hodin), ale také na trati úvodní městské rych-
lostní zkoušky RZ1 VALMEZ (3,51 km, start 19:30 hodin).

„Touto změnou v harmonogramu jsme vyslyšeli přání velké 
části obyvatel města. Rychlostní test v ulicích města se tak sta-
ne zajímavým předkrmem sportovně náročné sobotní etapy, v 
jejímž itineráři je na sto takzvaných ostrých kilometrů,“ odha-
lil první den programu 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 
její organizační šéf. 

Další program závodu pořadatelé mnohem více spojili s Kop-
řivnicí. V tomto městě na testovacím polygonu společnosti TA-
TRA umístili nejen servisní areál, ale také prostory uzavřeného 
parkoviště. Z polygonu se posádky vydají vstříc rychlostním 
zkouškám. Ti úspěšní pak v neděli 31. března odpoledne vyje-
dou (cca 15:20 hodin) na cílovou rampu ve Valašském Meziříčí.    

Informačním kanálem 38. KOWAX Valašské rally ValMez 2019 
je postupně aktualizovaná internetová stránka www.valass-
karally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebooko-
vém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.

38. KOWAX Valašská rally ValMez 2019, tiskový servis
Text: Tomáš Plachý, Dušan Póč / foto: archiv pořadatele
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Znovuotevření  
evangelického kostela  
v Hodslavicích 

14.4. 2019 
 
 
 
9.30  Klavírní improvizační pásmo 
 Tomáš Vrána 
 
10.00    Slavnostní bohoslužby 
 synodní senior Daniel Ženatý 
 Nedělní škola pro děti 
  
11.30 Slavnostní zasazení stromu 
 
 
 
Pauza__________________________________ 
 
14. 00   Koncert  
 Cimbálová muzika Trojačka z Hodslavic 
 Alžběta Ježková, Daniel Macho 
 Bohuslav Martinů:
 Tři madrigaly pro housle a violu
 
14.30    Informace o rekonstrukci – poděkování 
 
15.00    Taneční performance: 
 Markéta Jandová, Jana Jarkovská 
 Tanec duše, modlitba hudby 
 
15.30    Přednáška – Poslání církve dnes a zítra 
 Daniel Ženatý 
 
16.00    Pár slov k výstavě
 
16.30    Koncert  
 Vinohradský symfonický orchestr 
 Josef Suk: Pohádka Op. 16  
 Ludwig van Beethoven:  
 Symfonie č. 7 A dur Op. 92 
 
17.30    Závěr – slovo na cestu a rozloučení 

 
*    změna programu vyhrazena 
**  srdečně děkujeme všem sponzorům

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativní program________________ 
 
13.00   komentovaná prohlídka 
 rodný dům Františka Palackého 
             dřevěný kostel sv. Ondřeje 
 

 
Po celou dobu programu_____________ 

- občerstvení  
   velká místnost Staré školy
 
- výstava - Fragmenty rekonstrukce kostela
   hlavní loď kostela 
 
- výstava - Ze života sboru
   kruchta kostela 
 
- promítání filmu o Jeronýmově jednotě 
   velká místnost Staré školy 
 
- dílna tvoření - program pro děti  
   malá místnost Staré školy 

1819 - 2019
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Pavlína Balcárková	•	Luboš Rýdl	•	Petr Bartoň
² Marie Býmová	•	Božena Merendová ² Miloslav Býma
² Dušan Krutílek	•	Alena Býmová ² Josef Neradil
² Zdenka Kudělková ² Jaroslava Plešková.

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci lednu se narodila Linda Kramolišová a v měsíci 
únoru Charlotte Koblihová.

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho úspěchů v nastávajícím životě. 

² ² ² ² ² 

V měsíci únoru jsme se rozloučili s paní Jiřinou Čípovou 
a panem Miloslavem Goldem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci březnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²75²80²93 tito naši spoluobčané :

Johana Mikulcová, 4.třída ZŠ Hodslavice

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


