Červen 2019

ZPRAVODAJ
Palackého stezka
Oleg Janský, předseda KČT, odbor Hodslavice

Klub českých turistů, odbor
Hodslavice uspořádal v sobotu dne 18. 5. 2019 již 48. ročník
turistického pochodu Palackého stezka, který patří mezi nejstarší v Moravskoslezském kraji.
Již tradičně jsme s obavami sledovali vývoj počasí, který ještě
pár dnů před pochodem nevěstil nic dobrého. Jen několik aplikací v mobilních telefonech dodávalo naději, že v sobotu by to
mohlo „klapnout“ a konečně být aspoň jeden den bez deště.
Ani páteční odpolední liják však moc šancí nedával na túru bez
pláštěnek. Sobotní ráno nás ale přivítalo bezoblačnou oblohou, a proto jsme mohli bez obav obsadit všechna stanoviště
v plné polní. Turistické příznivce tradičně vítal Dalibor Kramoliš „číslo 8“, před restaurací Na Fojtství, následně pak pořadatelé našeho odboru KČT na prezenci ve stanu za restaurací. Turisté postupně vycházeli na připravené trasy na 15 a 25 km, které
vedly do sedla pod Krátkou a na Velký Javorník. Děti pak s nadšením sbíraly cestou ukryté poklady. Tyto v cíli 15ti kilometrové trasy v sedle pod Krátkou vyměnily za drobný dárek. Všichni
účastníci zde obdrželi tatranku a čaj. Ti, kteří se vypravili na trasu 15 kilometrů, dostali na památku účastnický list. Nejen děti

sedlo pod Krátkou

tým Palackého stezka

však byly rády, že dorazily do tohoto cíle. Určitě měl radost i
mnohý dospělý účastník, který se zde mohl občerstvit různými nápoji, opéct na ohni špekáček, nebo si s dětmi pochutnat na výborných lesních palačinkách. Nejvíce však opět lákala „škračenica“, sypaná domácí pažitkou, na kterou jsme tentokrát spotřebovali 560 vajíček. 102 skalních turistů pak ze sedla
pokračovalo dál na Velký Javorník, ze kterého se mohli po obdržení účastnického listu pokochat výhledy do širokého okolí.
Všechny pořadatele Palackého stezky potěšila účast 342
příznivců turistiky, kteří na pochod přišli, či přijeli, z 28 měst
naší republiky. Nejvzdálenějšími účastníky byli Martina a Pierre Salonen z Finska.
Za všechny naše turisty KČT bych chtěl poděkovat vedení Obce Hodslavice za finanční i materiální pomoc, Josefu Kramolišovi, za pomoc v sedle pod Krátkou, našemu tradičnímu
sponzoru Luboši Býmovi, majiteli Parní pekárny u Býmů, na
jehož chlebu si mohli pochutnat turisté v sedle pod Krátkou.
Dále Ing. Rostislavu Holáňovi za zapůjčení vlečky, Lukáši Sulovskému za výrobu visaček pro účastníky pochodu a pracovníkům restaurace Na Fojtství za obsluhu a poskytnuté přístřeší.
Děkujeme za účast a už nyní bych chtěl pozvat všechny,
kteří si oblíbili náš tradiční pochod, na 49. ročník turistického
pochodu Palackého stezka, který bude naší generálkou na následující 50. ročník pochodu v roce 2021.

Obec Hodslavice

a hodslavské spolky pořádají

DEN OBCE
HODSLAVICE
SOBOTA 29. ČERVNA 2019
V areálu fotbalového hřiště.
PROGRAM
15.00
od 15.00
15.15
15.25
15.30
17.10
17.20
17.30
18.40
19.00
20.45

zahájení
ukázka speciální techniky SDH, Městské policie Valašské Meziříčí
taneční vystoupení TST (tančení s Terezou)
vystoupení dětí a rodičů klubu Sluníčko
Tomáš Kočko & ORCHESTR
vystoupení dětí tanečního kroužku SHM
JOJOVÁNÍ Martin Slavíček
Big Beat Club
ukázka práce Mladých hasičů
Yellow boys
Vakuum Josefa Remeše – k tanci i poslechu

Průběžně hry a soutěže pro děti, malování na obličej, skákací atrakce
Bohaté občerstvení, dobré jídlo i pití
a možná i překvapení…

Hezkou zábaadvautelé
přejí poř
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USNESENÍ
z 12. schůze rady obce
konané dne 6.5.2019 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)
nabídku firmy FRIPOS EUROPLAST, s.r.o. Valašské Meziříčí, jako nejvýhodnější z cenového průzkumu na vybavení
projektu „Sběrný dvůr pro obec Hodslavice“ a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy s firmou.
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)
požadavek členů povodňové komise na doplnění
značení stupňů povodňové aktivity v toku Zrzávky v kritických
místech a pověřuje starostku oslovením správce toku Lesy ČR
s. p., Správa toků – oblast povodí Odry ke spolupráci při realizaci značení,
c)
problematické propustě dešťové kanalizace pod silnicí č. I/57 a pověřuje místostarostu zjištěním informací o možnosti opravy v rámci výstavby kanalizace nebo celkové rekonstrukce č. I/57 u Ředitelství silnic a dálnic ČR,
d)
možnost nákupu vratných kelímků na obecní akce a
jejich zapůjčení spolkům a pověřuje předsedkyni komise pro
životní prostředí zjištěním zájmu o využití vratných kelímků na
obecních a spolkových akcích a předání výsledku radě obci,
e)
žádost Města Nový Jičín, Odboru sociálních věcí o
sdělení závazné odpovědi na žádost o dotaci z rozpočtu obce
na „Program na podporu sociální oblasti Města Nový Jičín na
rok 2020“ a pověřuje starostku předložením dalších informací
k dané problematice na příštím jednání rady obce,
f)
žádost Linky bezpečí, z. s., Praha o poskytnutí podpory a rozhodla neposkytnout podporu z rozpočtu obce,
g)
potřebnost vypracování územní studie veřejného
prostranství a koncepci k úpravě a rekonstrukci opěrných zdí
vodního toku Zrzávka ve spolupráci s Lesy ČR s.p., Správou
toků – oblast povodí Odry v centru obce a pověřuje komisi
pro investice a ÚP projednáním a předložením návrhu postupu radě obci do 5.6.2019.

USNESENÍ
z 13. schůze rady obce
konané dne 20.5.2019 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. 1 ke Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne
16.3.2015 mezi Obcí Hodslavice a Svazkem obcí Cyklostezka
Nový Jičín - Hostašovice dle návrhu,
b)
finanční dar Městu Nový Jičín na provoz odlehčovací
služby Pohoda na rok 2019 ve výši 9 000 Kč a Darovací smlouvu.
II.

Rada obce b e r e n a v ě d o m í
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a)
nezájem některých spolků o využití vratných kelímků avizovaný na jednání komise pro sport a kulturu; domluvu
o využití vratných kelímků se Salesiánským hnutím mládeže a
Sokolem Hodslavice a objednání vratných kelímků dle rozhodnutí zastupitelstva obce,
b)
žádost Města Nový Jičín, Odboru sociálních věcí,
Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Města Nový Jičín na služby poradenské a preventivní ve výši 50 000 Kč a požaduje upřesnění účelu požadované dotace včetně termínů
využití poskytnuté dotace,
c)
žádost p. Michala Jurošky, Nový Jičín, Vančurova 3 o
pronájem obecního pozemku parc. č. 1565/5 pro konání veřejné hudební akce ve dnech 19. – 21.7.20198 a zamítá pronájem citovaného obecního pozemku,
d)
informaci o provádění revize katastru pracovníky Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín a zveřejnění této informace v Hodslavském
zpravodaji.

Srdečně Vás zveme na

5. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční

ve čtvrtek 20.6.2019 v 18:00 hodin
v klubovně obecního úřadu (přízemí).
INFORMACE K ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Jak budou odkanalizovány domy po dokončení výstavby splaškové kanalizace
OÚ

Nemovitosti, které mají možnost napojení na nově budovanou splaškovou kanalizaci, budou odvádět odpadní vody
takto:
1. Dešťové vody: tzn. vody ze střech, zpevněných ploch, příjezdových komunikací - zůstanou napojeny na stávající kanalizaci, nebo odváděny přímo do vodního toku a nesmí být v
žádném případě napojeny na nově budovanou splaškovou kanalizaci.
2. Splaškové vody: jedná se o odpady z WC, koupelen, prádelen, kuchyní, veškerých umyvadel, výlevek - musí být napojeny na nově budovanou kanalizaci. V případě, že se na splaškovou kanalizaci nenapojí, musí mít bezodtokovou jímku
(žumpu) a prokazatelně odvážet tyto odpady fekálním vozem.
V tomto případě je mohou orgány ochrany přírody kontrolovat a vyžadovat doklad o likvidaci těchto vod 2 roky zpět.
Nemovitosti, které nemají možnost se napojit na nově
budovanou kanalizaci (odlehlé lokality):
1. Dešťové vody - stejným způsobem jako doposud.
2. Splaškové vody - mohou likvidovat vybudováním domovní ČOV, případně vybudovat bezodtokovou jímku a vyvážet fekálním vozem, opět platí 2 roky uchovávat doklady o vyvážení.
Dále upozorňujeme všechny, kteří mají v současné době domovní ČOV a mají možnost napojení se na novou kanalizaci,
musí rovněž řešit odkanalizování domu napojením se na novou kanalizaci. ČOV je poté možno využívat k jímání dešťových
vod a využívat je k zalévání zahrad apod.
www.hodslavice.cz

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, můžete se obrátit s
dotazem na pracovníky OÚ: Josefa Kudělku, Ing. Radima Holeňu.

Zveřejňujeme odpověď
na žádost občanů části
Hodslavice a Mořkova – Nových Domků
Josef Kudělka, správce vodovodu • Pavla Adamcová, starostka

Vážení odběratelé vody ze skupinového vodovodu Hodslavice – Straník,
dne 17.4.2019 jste se na nás obrátili s žádostí o řešení problému s dodávkou pitné vody v části obce Hodslavice směrem k
Mořkovu a v lokalitě Mořkov – Nové Domky. Obec Hodslavice má v současné době zpracovanou projektovou dokumentaci na posílení tlakových poměrů v této lokalitě pomocí tlakové stanice umístěné na Léše. V nejbližších dnech bude požádáno o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení pro tuto stavbu. Potom je možno stavbu realizovat. Jelikož předpokládané finanční náklady na vybudování tlakové
stanice budou cca 1,2 mil. Kč a obec nemá v současné době na
takovou investici vzhledem k probíhajícím dalším stavbám finanční prostředky, je nucena shánět další finanční spoluúčast,

a to formou žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané zahájení této investiční akce bude v příštím roce.
Co se týká zásobování vodou Mořkovska a Mořkova - Nových
Domků, provedli jsme koncem května výměnu starých litinových armatur v úseku u Křižanova potoka, kde na základě prováděných měření docházelo ve špičkách k poklesu tlaku vody,
tak aby se odstranila relativně problémová místa na vodovodním řadu, kde by mohlo docházet k zúžení průtočného profilu
potrubí a následkem toho k uvedeným poklesům tlaku. Pokud
tímto opatřením nedojde ke zlepšení situace, budeme pokračovat v dalších výměnách armatur.

Pronájem nebytových prostor
Obec Hodslavice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v Obecním domě č.p. 161 v 2. NP o
celkové výměře 54,50 m2 na dobu neurčitou. Účel
pronájmu: poskytování sociálních a jiných služeb,
kancelářské, administrativní práce.
Info na OÚ Hodslavice
na tel. čísle: 556 750 237, 556 750 010
nebo obec@hodslavice.cz

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. a 25.5.2019 v obci Hodslavice
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 		
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:		
Počet odevzdaných úředních obálek:					
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:		
(2 obálky prázdné, 2 neplatné hlasy)
Volební účast 28,47%.

1412
402
402
398

Číslo strany/název				
			
počet získaných hlasů
3/ CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI							
2
5/ Občanská demokratická strana		
		
		
101
6/ ANO, vytrollíme europarlament				
		
7
7/ Česká strana sociálně demokratická 			
		
17
9/ Komunistická strana Čech a Moravy			
		
26
10/ Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu 		
1
11/ Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 2
12/ ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI - NECHCEME EURO
		
3
13/ Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST . . .
1
16/ Vědci pro Českou republiku					
		
5
23/ TVŮJ KANDIDÁT						
		
1
24/ HLAS 								
		
6
25/ Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ
		
2
26/ STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 		
		
26
27/ Česká pirátská strana								
47
28/ Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 		
48
30/ ANO 2011									
56
32/ Moravané										
3
34/ Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 			
		
2
35/ BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 				
1
39/ Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová		
39
40/ Alternativa pro Českou republiku 2017						
2
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Zprávičky ze školy
Mgr. Viktor Petrskovský

Soutěž ve sběru starého papíru
Mgr. Hana Horáková
Tak máme za sebou další z tradičních sběrů starého papíru. A
opět byl velmi úspěšný!
V jarní soutěži ve sběru starého papíru jsme nasbírali celkem 8 725 kg této druhotné suroviny, což je v průměru cca
48,8 kg na každého žáka školy, a zcela tak naplnili dva kontejnery.
Nejúspěšnějšími třídami byly:
1. místo žáci 6. třídy
(průměrně 130,3 kg na žáka) - třídní uč. Mgr. Renata Pernická
2. místo žáci 3. třídy
(průměrně 91,4 kg na žáka) – třídní uč. Mgr. Eva Hegarová
3. místo žáci 2. třídy
(průměrně 87,6 kg na žáka) – třídní uč. Mgr. Heda Kučerová
A jaké ocenění na žáky čekalo? Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizz pro celou třídu a na ostatní čekala sladká
odměna.
Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Největší dík patří všem rodinným příslušníkům našich dětí
- maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům apod., bez jejichž pomoci bychom takové množství papíru nenasbírali.
Návštěva hasičského odpoledne v Novém Jičíně		
Bc. Petra Pavlíková
V pátek 10. května se děti školní družiny zúčastnily hasičského odpoledne na náměstí v Novém Jičíně. Děti si mohly prohlédnout historickou i moderní hasičskou techniku a zároveň
byl připraven bohatý program s ukázkami z činnosti hasičů a
střediska volného času Fokus. Dětem se velmi líbila dynamická
ukázka zásahu hasičů u havarovaného automobilu a vyproštění zraněné osoby z auta. Program byl velmi zajímavý a prospěšný nejen pro naše malé hasiče.
Vysílání Rádia Školík
V pátek 24. 5. 2019 proběhlo vysílání Rádia Školík, které si
tentokrát připravili naši nejmenší, a to žáci první a druhé třídy.
Opět velký úspěch Davida Novotného
Mgr. Pavla Pavelková
Pythagoriáda je tradiční soutěž nazvaná podle starověkého
řeckého filozofa, astronoma a matematika Pythagora. Soutěžící řeší celkem 15 úkolů během 60 minut. Okresní kolo Pythagoriády proběhlo v úterý 28.5.2019 v Novém Jičíně. Naši školu reprezentoval žák 7. ročníku David Novotný. V těžké konkurenci ve své kategorii zvítězil! Blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Pythagoriáda
Mgr. Kateřina Hubeňáková
Ondra Novotný se stal jediným úspěšným řešitelem školního
kola matematické soutěže Pythagoriády v 5. třídě a postoupil
tak do okresního kola. Okresní kolo proběhlo 27. 5. ve Fokusu
v Novém Jičíně a i v tomto kole byl Ondra velmi úspěšný, obsadil krásné 4. – 7. místo! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy J !
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Klub SHM Hodslavice,
Obecní úřad Hodslavice,
FK Hodslavice a farnost Hodslavice
všechny srdečně zvou

na 17. ročník

Memoriálu otce Jana Bittnera,
který se uskuteční v sobotu 22. června 2019.
Zahájení v 8:00 hodin mši svatou, poté položení kytice na
kněžském hrobě. Program bude dále pokračovat fotbalovým
turnajem, soutěžemi pro děti i dospělé, spoustou atrakcí pro
děti, vyhlídkovými lety vrtulníkem, různými vystoupeními
místních i hostujících spolků. Můžete se těšit na Biketrial show
Vaška Koláře, dogdancing vystoupení Aleny Smolíkové s pejsky, písničkáře Pavla Helana, mažoretky z Hranic na Moravě,
hudební skupinu Soundmates.
Vstupné dobrovolné.
Těší se na vás pořadatelé!

Program 15. ročníku Memoriálu otce Jana Bittnera
a Dne obce Hodslavice
8:00 hodin:
Položení kytice na hrob otce Bittnera s
		
krátkou vzpomínkou a modlitbou.
8:20 hodin:
Prezentace mužstev.
8:45 hodin:
Zahájení fotbalového turnaje.
11:50 hodin: Vyhlášení turnaje a předání cen.
13:15 hodin: Vystoupení mažoretek
		
Minipanenky z Hranic na Moravě.
13:30 hodin: Akrobatická koláž taneční skupiny
		
STYX z Poruby.
13:50 hodin: Ukázka voltyže jezdeckého klubu
		
Frenštát pod Radhoštěm.
14:10 hodin: Ukázka Fit Dance vedeného
		
Lenkou Buriánovou.
14:20 hodin: Ukázka cvičení žákyň
		
TJ Sokol Hodslavice se švihadly.
14:30 hodin: Kapela Světlo z Havířova.
15:40 až 16:00 Kulturní vložka fotbalového
		
klubu Hodslavice.
16:00 hodin: Hudební skupina Alfa.
15:30 až 17:00 Tradiční soutěže a hry pro děti.
16:30 až 19:00 Nafukovací atrakce, trampolína,
		
malování na tvář.
18:00 až 20:00 Kotvené létání horkovzdušným balónem.
18:10 hodin: Soutěž dospělých v řezání dřeva na rychlost.
18:45 hodin: Hudební skupina Klika NJ blues.
20:00 hodin: Soutěž dospělých v kopu
		
na zavěšenou láhev.
20:40 hodin: Show barmanské skupiny Barmani Zlín.
21:00 až 24:00 Hudební skupina Corado.
22:00 hodin: Laserová show z Rožnova pod Radhoštěm.
www.hodslavice.cz

Z dalšího programu: tradiční fotbalový turnaj týmů
			
FK Hodslavice, Staří páni,
			
TJ Dynamo Príbovce
			
a SHM Hodslavice
odpoledne soutěže a hry pro děti i dospělé, různé nafukovací i jiné atrakce pro děti, kouzelnické vystoupení, ukázka techniky Policie ČR, vystoupení tanečního kroužku SHM ve večerních hodinách koncert zpěváka a kytaristy Pavla Helana s kapelou
(v roce 2013 se stal finalistou soutěže Československo má talent).
Vstupné: dobrovolné. 		
Těší se na vás pořadatelé!

Pozvání na
chovatelskou
výstavu
Český svaz chovatelů ZO Hodslavice
pořádá v sobotu 29. 6. a v neděli 30.
6. 2019 za Obecním domem okresní
výstavu mláďat králíků, drůbeže a holubů. Na výstavě bude vystaveno 160180 králíků, 80 holubů a 50 kusů drůbeže hrabavé i vodní. Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 29. 6. od 14.00 hod.
do 19.00 hod. V neděli 30. 6. od 8.00 hod do 16.00 hod. Zájemci budou mít možnost zakoupení chovných zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má vstup volný. Přijďte
se podívat na krásu a ušlechtilost zvířat v našich chovech. Na
Vaši návštěvu se těší hodslavští chovatelé.
Za ČSCH Hodslavice Pavlík Petr

Turnaj je pořádán ve 3 kategoriích:
pro družstva mužů, družstva žen a poprvé pro družstva
smíšená (2 ženy + 4 muži). Družstva mohou být složena
libovolně bez ohledu na oddílovou příslušnost a výkonnost
hráčů.
Termín:
sobota a neděle 6. – 7. července 2019.
Přihlášky:
v sobotu 6. 7. 2019 do 8,00 hod.
		
u vedení turnaje.
Hrací řád:
hraje se podle platných pravidel volejbalu.
Noclehy:
pořadatel doporučuje stanovat v sousedství
		
sportovního areálu ve vlastních stanech.
Stravování:
běžný sortiment jídel a nápojů zajišťuje po		
		
řadatel ve sportovním areálu.
Informace:
Miroslav Vyhlídal, 742 71 Hodslavice 465,
		
tel. 603 885 603
		
E-mail: mir.vyhlidal@seznam.cz

Kreslení pravou
mozkovou hemisférou I.
Ing. Lenka Burianová

(www.ateliermozaika.cz)
- základy kresby a portrét dle předlohy
Kreativita neboli tvořivost je schopnost člověka a odlišuje
nás od ostatních živočichů. Pro mnohé lidi v dnešní době je to
však vzdálený pojem, aniž by věděli, jak s tvořivostí pracovat.
Kreativita není talent, ale způsob myšlení.
Tvůrčí proces má své fáze a všechny se dají rozvíjet, pokud je
uvolněn potřebný prostor. Většina účastníků kurzů a to až 70%
se nachází v pasivní fázi. Jen hrstka v produktivní a zrnko jsou
kreativci. Což je v pořádku. Naše kurzy se zaměřují na lidi, kteří si myslí, že se jich kreslení netýká, protože k tomu nemají potřebné schopnosti, ale i pro lidi, kteří již nějaké zkušenosti mají
a dostatečně je nerozvíjeli. Nikdy není pozdě začít.

46. ročník Volejbalových Hodslavic součástí
Letní volejbalové ligy a poprvé i v kategorii
smíšených družstev
Populární turnaj mužů a žen Volejbalové Hodslavice v rodišti Františka Palackého se od letoška stává součástí nově ustavené Letní volejbalové ligy jako první z pětice turnajů (Hodslavice, Svrčovec, Vranovské léto, Dřevěnice, České Budějovice) s vyvrcholením na budějovickém „Loučení s létem“. Tento
cyklus turnajů (se zkratkou LVL) vznikl s posláním obnovit kdysi populární Antukovou ligu a vrátit volejbal v letní sezoně do
historického prostředí na antuku. Základní informace o turnaji pod logem.
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Proč většina lidí ztrácí schopnost kreativního myšlení?
Od dítěte k dospělosti
V útlém dětství například kreslíme naprosto spontánně a s
radostí, ať kresby vypadají jakkoli. Jednoho dne však dítě dojde do fáze, kdy už má v hlavě určitou představu a nedaří se
mu ji přesně vyjádřit. Začne kresby hodnotit a v mnohých případech se stává, že dojde k negativnímu závěru a od kreseb
odchází. Pokud není hnáno vnitřní silou anebo nemá motivující prostředí, své schopnosti dále nerozvíjí.
Také se vstupem do základní povinné docházky dochází k
téměř okamžitému ústupu kreativity, poněvadž ve škole jsou
veškeré informace podávány jako fakta, která musí dítě přijímat. Náš vnitřní badatel je upozaděn a do silného vedení se
dostává logická (levá) část mozkové hemisféry.
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příštím čísle zpravodaje, v aktualitách na webových stránkách
obce a na plakátech.

S Čezetou do Istanbulu
Zwei-Takt Riders

Kreativita se dá rozvíjet, jen když je uvolněn potřebný prostor.
Co všechno tvůrčí myšlení nemá rádo? Jsou to fakta, příkazy, zákazy, nedostatek pro vlastní názor. Kreativita je schopnost vnímat jinak, rozbourávat tendence, inovovat, hledat jiné
možnosti, tvořit nové hodnoty.
Tvůrčí proces má svoje fáze a všechny se dají rozvíjet.
Vždy to byly nové nápady, co hnaly lidstvo kupředu. Rozlišujeme tři základní druhy lidské aktivity ve vztahu k tvořivosti:
Reproduktivní – pasivní
Produktivní – začínající aktivita
Kreativní – aktivita je již výrazně originální
Kurz PHM I – začátečník
Neuvěřitelný rozdíl za pouhé dva dny!
Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o
fungování mozku, budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Už je to pár let, co nás za srdce chytly dvoutaktní jednostopé vozidla značky Jawa, ČZ
a Simson. Ohromily nás svojí jednoduchostí, ale bohužel i svou poruchovostí. Prvními veterány v naších garážích
byla Jawa Pionýr a Simson. Někdo jezdil na Mustangu, jiný
zase na dvacítce nebo jednadvacítce. Zastupovali jsme téměř všechny výrobní typy Pionýra. S těmito peklostroji jsme
se před lety poprvé vydali do rodného města našich veteránů. Byla to Považská Bystrica. Sice to byl jednodenní výlet, ale
tenkrát nám to stačilo. O rok později, tedy roku 2017, se ti nejodvážnější z nás rozhodli objet Balaton. Čekala na nás 1500
kilometrů dlouhá trasa. Tehdy jsme si mohli říct, že výlet na
Slovenslo byl opravdu jen výlet. Jenže přišel rok 2018 a sním i
otázka: „Kam se vydáme příště?“ Ten večer padlo pár piv a pár
nápadu co dál. Nejvíce se nám zalíbil tip zdolat Monako. Najednou byl červen a žádných 2000 kilometrů, ani 3000 kilometrů, ale rovnou 3500 kilometrů dlouhá výzva stála před námi a
my jsme se kní postavili čelem, tedy předním kolem. Už to vypadalo, že se nic dalšího konat nebude. Ale to bychom nebyli
my, aby jsme něco nevymysleli. Konečně se dostáváme k značce Čezet. Protože se letos jen tři z nás chystáme pokořit další
metu, zavítaly do našich dílen obsahově větší, ale stále stejně

Zwei-Takt Riders

Pokud Vám někdo slibuje něco jiného, pak věřte, že náš ateliér byl jedním ze třech průkopníků této metody před 15 lety v
ČR a většina dalších poskytovatelů jsou naši žáci nebo žáci našich žáků. Navíc přicházíme s inovacemi, které vychází z letité praxe. S velkým úspěchem se přijala například naše poslední změna, kdy si kromě kreslení podle předlohy, zkoušíte kresbu dle skutečného modelu (například židle nebo ruka či zátiší). A jako bonus si vyzkoušíte, jaké to je, když do obrázku vložíte své vnitřní osobité já. Kurz pro začátečníky je zakončen kresbou portrétu dle fotografie.
Na tento kurz malování pravou mozkovou hemisférou se můžete těšit i u nás v Hodslavicích, zatím projednáváme termín
a prostory. Bude se určitě jednat o celý víkend a to buď v září
nebo začátkem října. Přesné informace budou zveřejněny v
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staré a poruchové motorky. Jedná se Čezetu 175 typ 477 (Libor
Toman), typ 487 (Lukáš Bartoň) a Čezetu 125/476 (Filip Kramoliš) Naplánovali jsme si to přes osm států. Našim cílem je turecký Istanbul. Budeme směřovat přes Polsko na východ, na Ukrajině začneme klesat přes Moldavsko a Bulharsko k Jihu až do
Turecka. V Istanbudu strávíme pár dní a poté si to namíříme
přes Bulharsko, Rumunsko, kde navštívíme českou vesnici Banát a nebo třeba hotel Transelvánie a pak přes Slovenslo rovnou domů. Cesta nám bude trvat něco okolo 14 dnů. Měli bychom najet asi 4500 kilometrů. Den odjezdu je naplánován na
15.6.2019. Startovat budeme tradičně od sochy Františka Palackého v Hodslavicích v 10:00 hodin. Určitě se s námi můžete
přijít rozloučit a klidně i doprovodit nebo jen dodat trochu té
odvahy na cestu. Budeme se těšit!
www.hodslavice.cz

Podpořte ekologickou aktivitu za méně
plastového odpadu v naší obci!
Ing. Veronika Hurtová • Zastupitelka a předseda komise pro životní prostředí

V dubnu byl na obecním zastupitelstvu schválen nákup vratných omyvatelných kelímků. Myšlenka byla čistě (eko)logická, každý rok se koná množství kulturních či sportovních akcí,
při kterých se prodávají nápoje. Doposud pouze do jednorázových plastových kelímků, pohodlné řešení, které však s ekologií a odpovědností za naše životní prostředí nemá nic společného. Ostatně jako každá jiná věc, která je pouze na jedno
použití. Jednorázové plastové nádobí (plastové kelímky, nádobí nebo brčka) totiž pro svou výrobu spotřebovávají vstupní
suroviny, vodu a energii. Všichni víme, že kultura „odhazování“
musí skončit a pomocí vratných výrobků můžete dramaticky
změnit dopad, který má na životní prostředí naše obec.
V ČR se každý rok vyprodukuje na 1 195 400 tun plastových
obalů, což je jedna čtvrtina všech vyrobených plastů. Přitom
95% z nich je na jedno použití.
V současné době se recykluje méně než 30% jednorázových plast. kelímků, většina končí na skládkách i protože samotná kvalita plastu, ze kterého je jednorázový obal vyroben,
je méně kvalitní a nehodí se pro klasickou recyklaci, ale pro
výrobu druhořadých plastových výrobků. Navíc je nutno před
recyklací odpad skutečně roztřídit. Zatímco vratný kelímek, je
vyroben z kvalitního plastového granulátu, který se může přetvořit na cokoli. To, že klasický jednorázový papírový i plastový kelímek má největší dopad na zatížení životního prostředí,
dokazují mnohé studie (př. studie tzv. GWP ukazatele čili Potenciálu globálního oteplování). Není tedy opodstatněný argument, že umytím vratných kelímků, znečistíme vodu. Daleko větší spotřeba vody či dalších zdrojů je nutná pro samotné
vytvoření jakéhokoli jednorázového výrobku.
Pro zhotovení byly vybrány kelímky pod marketingovou
značkou NICK NACK, s výrobky této společnosti jste se jis-

•
•

finanční úspora za likvidaci a svozu odpadu
vysoký komfort konzumace nápojů díky pevnosti a
kvalitě materiálu (systém klipu, dovoluje odnést až 4
kelímky v jedné ruce)
•
finanční úspora za nákup jednorázových kelímků
•
propagace obce a pěkný suvenýr
nevýhody
•
vyšší nároky na personál – výběr a vratka záloh
•
mytí pro opakované použití
Spolky budou mít příležitost, zdarma si vratné kelímky zapůjčit. Záleží tedy na nich, zda tuto možnost využijí. Pro zapůjčení kelímků kontaktujte místostarostu naší obce, najdeme řešení pro každou akci.
Předem moc děkuji právě vám, našim spolkům, občanům
ale i hostům, kteří si to zkusíte a podpoříte naší ekologickou
aktivitu.
A jak bude kelímek vypadat? Nechte se překvapit 

Daň z nemovitých věcí
Otakar Polák, vrchní referent FÚ pro MSK, územní pracoviště Nový Jičín

„Do 31. května 2019 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo
tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.
Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z
účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již částečně vyplněna)
nebo složenkou typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě poradí
pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také přímým
zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní
symbol bude Vaše rodné číslo.
V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00
hod. správci daně - Otakar Polák, telefonní číslo: 606 727 882.“

Rok 2019 přináší zákon
o zpracování osobních údajů
a zákon pro realitní makléře
Mgr. Petr Sopuch, advokát

tě již setkali na množství sportovních (př. Dynamo Pardubice) a firemních akcí (př. Kofola a.s.), hudebních či kulturních festivalů (př. Colours of Ostrava, Masters of Rock, atd.)
A nyní budou reprezentovat i naši obec 
Náklady na pořízení a mytí kelímků jsou v režii naší obce, aby
akce splnila svůj účel, a aby použité kelímky nebyly vhozeny
do koše, je nutné tyto zálohovat. Záloha po vrácení kelímku
bude zpět vyplacena. A jaké jsou hlavní výhody a nevýhody
celé kampaně?
výhody
•
kultivované a čisté prostředí po akci
•
prázdné koše
•
snadný a rychlý úklid
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 06/2019

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si ukážeme dva nové zákony, které výrazně ovlivní osobní i podnikatelský život v roce 2019. Jsou jimi
zákon o zpracování osobních údajů a zákon o realitním zprostředkování. Ačkoliv se bude tentokrát jednat o méně praktický výklad, tak věřím, že znalost této teorie a právních předpisů
je v této oblasti nyní i do budoucna s ohledem na rozvoj společnosti a informačních technologií velmi podstatná.
Nejprve k osobním údajům a jejich ochraně. Jedná se o téma,
které je za poslední rok velmi diskutované. Doposud byla
ochrana upravena zejména v zákoně č. 101/2000 Sb. účinném
od 1. 6. 2000. Na tento zákon navázalo evropské nařízení na
ochranu osobních údajů (tzv. GDPR), které je účinné jednotně
v Evropské unii od 25. 5. 2018. Toto nařízení však nezrušilo původní český zákon.
Nyní nastává změna, kdy ke dni 24. 4. 2019 vstupuje v účinnost nový český zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů. Tento zákon mimo jiné ruší předchozí český zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po 19 letech tedy dochází k významné legislativní změně.
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Aktuální právní úpravu v pozici soukromých fyzických osob,
podnikatelů, právnických osob i veřejnoprávních entit hledejme zejména v těchto předpisech:
•
zákon č. 110/2019 Sb.,
•
nařízení GDPR,
a dále doporučuji k pozornosti tyto související právní předpisy:
•
zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
•
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
•
zákon č. 111/2019 Sb. (lze využít jako náhled na to,
které zákony jsou novým českým zákonem měněny a jak široké projevy úpravy osobních údajů jsou).
Potenciálně se nás při zaměstnání, podnikání, provozu činnosti elektronicky či na internetu mohou dotýkat další předpisy (jako např. diskutované nařízení ePrivacy).
Právních předpisů není málo a dlouhodobá absence důrazu na ochranu osobních údajů ve společnosti mnohé subjekty vede k dojmu, že „na nás se ta úprava nevztahuje, to platí na ty velké hráče“. Doporučuji však nenechat se tímto tvrzením „uchlácholit“ a klást na tuto oblast velký důraz. Pravidel a
nařízení postupně přibývá a včas zachytit jejich nástup, nastavit vnitrofiremní pravidla a započít s řádnou evidencí se může
bohatě vyplatit (jak tržně důvěryhodností, tak vůči kontrolnímu orgánu).
Jaký je obsah nového zákona? Český zákon o zpracování
osobních údajů mimo jiné potvrzuje, že je „subjektem údajů
se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.“ Jedná se tedy o každou fyzickou osobu a zároveň jsou vyloučeny
osoby právnické. Ve velkém rozsahu pak navazuje a pouze doplňuje některé části nařízení GDPR, které tvoří základ. Významnou část zastává úprava fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je ústředním správním orgánem pro oblast
ochrany osobních údajů. Je zde utvrzeno velmi silné oprávnění úřadu na přístup, kdy „Úřad je oprávněn seznamovat se se
všemi informacemi nezbytnými pro plnění konkrétního úkolu. To platí i pro informace chráněné povinností mlčenlivosti.“
Lze tedy předpokládat, že případná kontrola úřadu bude velmi důsledná.
Nyní ke zprostředkování prodeje nemovitostí a realitním
kancelářím.
Ačkoliv český právní úřad reguluje finanční zprostředkování,
spotřebitelské úvěry, banky, pojišťovnictví a chrání spotřebitele, tak doposud realitní kanceláře, makléři a zprostředkování nemovitostí není výrazněji upraveno, kontrolováno, regulováno.
Dnes lze splnit pouze obecné předpoklady živnostenského
podnikání a realitní činnost jako volná živnost je pak dostupná téměř každému.
Aby se situace změnila, je připraven nový zákon o realitním
zprostředkování. Zákon je ve fázi schvalování. Je však již nyní
dobré se na jeho účinnost připravovat (jako realitní makléř i
vlastník nemovitostí), neboť se očekává:
•
Podmínka odborné způsobilosti
•
Nutné pojištění
•
Činnost jako vázaná živnost
•
Zákaz peněžních úschov u realitních kanceláří
Pokud bude zákon schválen, měl by přispět k ochraně spotřebitelů a vyčištění trhu od neodborných subjektů. Doporučuji téma sledovat, neboť zřejmě obsáhne také přestupky a
odpovědnostní ujednání.
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Muzejní škola (nejen) pro seniory V
Otakar Polák, vrchní referent FÚ pro MSK, územní pracoviště Nový Jičín

Podzimní cyklus přednášek pořádaných Muzeem Novojičínska bude probíhat každé pondělí od 30. září do 25. listopadu 2019, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin v Trámovém sále Žerotínského
zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední či odpolední skupinu.Upozornění: Pátá přednáška se místo pondělí 28.
10. (státní svátek) uskuteční o den později, v úterý 29. 10. 2019.
Závazné přihlášky formou zápisu přijímá do 21. září pokladna v Žerotínském zámku, která je otevřena každý pracovní den
kromě pondělí od 8.00 do 17.00 h. Cena celého cyklu přednášek je 300 korun. Kapacita pro skupinu je omezena na 40 osob.
Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Více informací na
www.muzeumnj.cznebo na telefonu 556 701 156. Kontaktní
osobou je Mgr. Hana Jabůrková.
Program přednášek:
30. 9. 2019
Irena Zárubová (knihovnice) –
		
Novojičínské knihtiskárny známé i neznámé
7. 10. 2019
PhDr. Jiří Jurok, CSc. (historik) –
		
Doba husitská a předhusitská na Moravě
14. 10. 2019
PhDr. Lenka Juráčková (kurátorka) –
		
Hodina duchů. Přízraky i naděje (nejen) v
		
díle Rudolfa Kobiely
21. 10. 2019
Mgr. Markéta Máchová (zooložka),
		
Mgr. Renata Sobotíková (botanička) –
		
Rybníky v Poodří
29. 10. 2019
Ing. Jiří Lederer (mykolog) –
		
Zajímavosti houbaření a houby dvojníci
		
(úterý) Přednáška odborníka
		
z Muzea Beskyd Frýdek-Místek
4. 11. 2019
Jan Číp (historik) – Mjr. Robert Lev Melč,
		
zakladatel československého vojenského
		
letectva (k 85. výročí jeho úmrtí)
11. 11. 2019
PhDr. Anna Hrčková (etnografka) –
		
Dobroty z poutí
18. 11. 2019
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik) –
		
Odhalené město. Nový Jičín ve světle
		
měšťanských pozůstalostí
25. 11. 2019
Poslední přednáška bude spojená
		
s výletem do nového muzea ve
		
Štramberku, které je jednou z poboček
		
Muzea Novojičínska – Mgr. Pavel Stabrava
		
(archeolog)
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PEDIKÚRA
U VÁS DOMA

Nabídka letní brigády

www.zcvm.cz

Bynina 212,
Valašské Meziříčí
757 01

Autocentrum
Lukáš
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OTEVÍRACÍ DOBA: KAŽDÝ DEN | 0800 – 1800

21. 6. – 30. 6. 2019

DNY RŮŽÍ

14. 6. – 16. 6. 2019

JAHODOBRANÍ
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Přijďte nás navštívit nebo volejte 571 620 229.

nabízíme v našem sortimentu nejen rostliny,
ale i ZDRAVÉ POTRAVINY, DÁRKOVÉ ZBOŽÍ,
DEKORACE, VÍNA od lokálních vinařů, NÁŘADÍ aj.?

DEZA

umíme uvázat ty nejkrásnější kytice
v širokém okolí? BONUS: rozvoz květin
po Valašském Meziříčí ZDARMA!

máme otevřeno každý den od 8 do 18 hod.
včetně soboty a neděle.

Víte, že...

Vjezd přes
Diamant
bazény

Diamant
bazény

Zahradní centrum
.
s tradicí 25 let na trhu

Dopřejte svým nohám péči, jakou si
zaslouží!
Nabízím mokrou pedikúru s peelingem a maskou za cenu 300 Kč. Pro důchodce a maminky na mateřské dovolené nabízím 10% slevu. Dle domluvy
přijedu i k Vám domů.
Více informací
na telefonním čísle 723 444 181
nebo-mailu
paja.vameckova@seznam.cz

………………………………….
Koupaliště Mořkov příjme brigádníky na
letní sezónu na následující pozice:
Číšník, servírka
Pekař pizzy
Uklízečky (vhodné pro vitální
důchodkyně nebo ženy na mateřské
dovolené) – 3/5 hod denně
Recepční (vhodné pro studenty)
Úklid areálu, údržbář
Pomocné síly do kuchyně
………………………………….
Bližší informace Vám podá pí. Skybová na
tel. 732252953 nebo
mail. koupaliste.morkov@seznam.cz
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum 55²60²65²70²75²80²90 tito naši spoluobčané :
Dana Býmová ² Zdeněk Číp, Marta Krutílková ² Josef Číp,
Dušan Býma ² Alena Frydrychová ² Ludmila Kociánová
² Anna Rýdlová, Ludmila Bartoňová ² Josef Horečka
² Dušan Býma
25. výročí uzavření manželství ² Jana a Radomír Tymlovi
50. výročí uzavření manželství ² Anna a Josef Rýdelovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu se narodili Matěj Merenda,
Izabela Pustějovská
a v měsíci květnu se narodil Jaroslav Schneider.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²
Nikola Dostálová, 4. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

Sběr papíru

Vítání občánků

Hasiči
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