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Klub důchodců v roce 2018 
Mgr. Libuše Czyžová, Bronislava Sýkorová

Uspořádali jsme několik besed a přednášek se zdravotnickou 
tématikou. Pozvali jsme paní bylinkářku z Rožnova p.R.

Pod vedením terapeutky jsme se učili trénovat paměť. Usku-
tečnili jsme relaxační pobyt v Malenovicích. 

Naši obec reprezentovala taneční skupina na družebním se-
tkání v Príbovcích na konci června. Navázali jsme kontakt s ta-
mějším klubem seniorů.

Klub důchodců Hodslavice spolupracuje s OÚ, přispěli jsme 
svým podílem na celo obecních oslavách, prezentacích - Zele-
ná stuha, výročí Palackého, 100. výročí vzniku republiky, výro-
čí konce 1. světové války. Pro veřejnost jsme uspořádali zájezd 
do Drážďan a koncert Veselé trojky ve společenském domě v 
říjnu.

Pokračovali jsme v pěkné tradici zájezdů do divadla v Ostra-
vě.

Přihlásili jsme naši obec na akci Česko zpívá koledy, která pro-
běhla s ohromným ohlasem.

Připravili jsme a uspořádali s velkým úspěchem prodejní vý-
stavku ručních prací a vánočního cukroví.

Konec roku tradičně patří výroční schůzi s programem a ob-
čerstvením. Zde jsou členové informováni o výsledcích hospo-
daření a o plánech na příští rok. KD měl 96 členů.

Rok 2019 je rokem 15. výročí  založení našeho klubu. Výro-
čí oslavíme v březnu zábavným programem. Díky naší vytrva-
lé práci byl klubu přidělen grant MS kraje. Z peněz grantu jsme 
mohli financovat některé větší akce a to naši činnost povzbu-
dilo.

Děkujeme všem, kteří se na akcích podíleli. Děkujeme spolu-
občanům, kteří naše akce navštěvují a naši práci podporují. Za 
pomoc a podporu děkujeme obecnímu úřadu. Spolupráce s 
OÚ byla po celou dobu naší existence velmi dobrá. Věříme, že 
i nadále se budeme těšit z přízně veřejnosti, spolků a institucí.

Blahopřejeme všem našim členům
k 15. výročí založení KD v Hodslavicích

Rok 2018 byl pro nás velmi úspěšný. Získali jsme z MS kraje 
grant a to také přispělo k větším možnostem, ale také vyžado-
valo větší aktivitu členů.

S novým rokem začínají pravidelné úterní schůzky. Scházíme 
se při besedách, ručních pracích i malých oslavách. Vyměňuje-
me si recepty, mluvíme o zdravém životním stylu. Konalo se asi 
35 schůzek za rok.

Každoročně pořádáme společenský ples, na kterém vystupu-
je naše taneční skupina. Příprava vystoupení vyžaduje mnoho 
času, a proto se s nácvikem začíná již v říjnu či listopadu. Ta-
neční skupina vystupovala také v několika sousedních obcích, 
na okresním setkání klubů seniorů i na Dni obce. Celkem ta-
neční skupina vystupovala na veřejnosti osmkrát.

Ještě v zimě a pak i na jaře se uskutečnilo několik akcí. Bylo to 
sportovní odpoledne v Kuželně a setkání se zástupci klubu dů-
chodců z Hostašovic. 

Na konci dubna si členové klubu zajeli do Kroměříže na vý-
stavu Floria, tam jsme měli štěstí, že kromě nákupů rostlin 
jsme zhlédli i koncert hudební  skupiny  Veselá trojka.

V květnu se uskutečnila připomínka Svatodušních svátků s 
tradičním škračením. Tato akce bývá jednou z nejnavštěvova-
nějších. 
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USNESENÍ
z 5. schůze rady obce konané dne 

9.1.2019 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) pronájem nebytových prostor v objektu čp. 78 v Hod-

slavicích firmě Metrostav a.s., Praha a smlouvu na dobu neur-
čitou s touto firmou.

b) nabídky na zpracování dokumentace pro provedení 
stavby – technického zařízení budovy pro budovy čp. 213, 400 
a 78 v Hodslavicích firmy RMBA, ing. arch. Romana Mališ Bílko-
vá, Trojanovice.

c) Smlouvu o poskytování služeb dotačního manage-
mentu s firmou Z + M Partner, spol. s r.o., Ostrava-Moravská 
Ostrava, na podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR a vypracování projektové dokumentace na rekon-
strukci školního hřiště ZŠ.

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 p. V. D. o odkoupení pozemku a předkládá za-

stupitelstvu obce k projednání s doporučením neprodávat,
c) nabídku na prezentaci obce na multifunkčním panelu 

firmy DARUMA spol. s r.o., Plzeň,
d) stížnosti občanů na nového dopravce Transdev Mo-

rava s.r.o., Ostrava a pověřuje starostku podáním stížnosti ob-
jednateli služeb.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) nejvýhodnější nabídku na provádění technického 

dozoru investora a koordinaci BOZP stavby „Sběrný dvůr pro 
obec Hodslavice“ firmy Stipro servis s.r.o., Valašské Meziříčí a 
pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy s vítězným 
uchazečem.

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) návrh rozpočtu a investičních akcí na rok 2019 a po-

věřuje komisi pro územní rozvoj, plánování a investice projed-
náním návrhu a předložením případné úpravy radě obce do 
12.2.2019,

c) požadavky pronájmu nebytových prostor v Obecním 
domě, Hodslavice čp. 161 a pověřuje místostarostu upřesně-
ním požadavků zájemců do další schůze rady obce,

d) žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslez-
ského kraje o.p.s., detašované pracoviště Nový Jičín o finanční 

USNESENÍ
z 6. schůze rady obce konané dne 

23.1.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

dar na sociální službu „Občanská poradna“ a zařazuje ji do se-
znamu žadatelů,

e) návrh zvýšení cen svozu komunálního odpadu od fir-
my SUEZ Využití zdrojů a.s., provozovna Valašské Meziříčí.

Srdečně Vás zveme 
na 3. zasedání zastupitelstva obce,

které se uskuteční ve čtvrtek 21.2.2019 v 
18:00 hodin v klubovně obecního úřadu 

(přízemí).

Odpadové hospodářství v roce 2018
Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Vážení spoluobčané, 
v návaznosti na tradiční hodnocení odpadového hospodář-

ství z předešlého roku bychom Vás chtěli krátce informovat a 
seznámit s údaji spojenými s odpadovým hospodářstvím za 
uplynulý rok 2018 a jejich srovnání s rokem 2017.

Náklady, které obec vynaložila v roce 2017 na likvidaci odpa-
dů, dosáhly částky 818 750 Kč. V uplynulém roce 2018 obec vy-
naložila na likvidaci odpadů celkovou částku 867 112 Kč, což je 
o 48 362 Kč více.

Příjmy v roce 2017 činili 990 686 Kč. V uplynulém roce 2018 
činily 915 880 Kč.

Uvedená příjmová část se skládá z vybraných poplatků za 
odpady ve výši 713 120 Kč (v roce 2017 712 705 Kč), z příjmů 
od společnosti Ekokom za separovaný odpad ve výši 153 884 
Kč. Příjem za prodej starého železa + odvoz odpadů na zákla-
dě smluv od podnikatelů činí 48 876 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí + 48 768 Kč. V roce 2017 činil 
rozdíl  + 171 936 Kč.

V nákladech nejsou zohledněny a účtovány pravidelné kaž-
dotýdenní svozy odpadkových košů, úklid sběrných stano-
višť, likvidace černých skládek, pravidelné sběry drobných  

Informace ke kanalizačním přípojkám 
OÚ

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 a výhrad-
ně 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.
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V měsíci lednu proběhla ve školní družině akce s názvem 
„Holčičí a klučičí“ odpoledne. Děvčata se sportovně oblékla, 
vzájemně se nalíčila a mohlo se jít tancovat. Navštívila nás bý-
valá žákyně naší školy Tereza Pernická, která děvčata provedla 
disco tancem.Taneční odpoledne pod vedením lektorky Terky 
se děvčatům  moc líbilo.

Pro chlapce bylo připravené odpoledne plné adrenalinu a 
dobrodružství. Pod vedením pana Pavla Sedláře a Jana Něm-
ce z DDM Fokus byli chlapci seznámeni s technikou Nerf. Kluci 
byli rozděleni do dvou družstev. Měli zapůjčené pistolky s pě-
novými náboji a bezpečnou formou si spolu zabojovali. Chlap-
ci si přišli na své a plni zážitků odcházeli domů.

Velké poděkování patří slečně Terce Pernické, panu Pavlu 
Sedlářovi a Janu Němcovi za velkou ochotu a čas, kterou dě-
tem věnovali.

Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

Předškoláci v 1. třídě

Návštěva předškolních dětí v základní škole se uskutečnila ve 
čtvrtek 17. 1. a prvňáci se už nemohli dočkat svých mladších 
kamarádů. Počítání příkladů, básničky a čtení ze Slabikáře děti 
ze školky s velkým zájmem sledovaly. Moc se jim to vše líbilo a 
na závěr vyučovací hodiny si také sezení v lavici samy vyzkou-
šely. Tak nashledanou na „Škola volá“ a zápisu do 1. třídy.

Mgr. Mičková Gabriela

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide…. 

A jak se zpívá v jedné písni, tak jsme také učinili a to v pá-
tek 18. ledna, kdy jsme se školní družinou podnikli výlet do 
horské vesnice Krásná pod Lysou horou. Výlet se uspořádal na 
základě pozvání od starších milých manželů žijící v této obci. 
S dětmi jsme cestovali autobusy, vlakem a těšili se na nové 

Mgr. Eva Hegarová

Zprávičky ze školy ...

odpadků podél komunikací a chodníků atd. 
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 

2019 stejný, tzn. 430 Kč.
V roce 2018 se podařilo dokončit veškerou administrativu 

spojenou s realizací sběrného dvora a zároveň se podařilo zís-
kat požadovanou dotaci z Operačního programu Životního 
prostředí. Na základě vyhlášení výběrového řízení, do kterého 
se přihlásily 3 firmy, bude realizovat přestavbu původní haly 
na Sběrný dvůr firma AOSTAV. Termín zahájení realizace pře-
stavby haly na Sběrný dvůr je stanoven na březen 2019. Ter-
mín dokončení je září 2019.
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zážitky. Při příjezdu k rodině děti manželům zakoledovaly,
seznámily se s místní vánoční výzdobou a sádrovým Betlé-
mem, který je tam každoročně připravován. Děti se zahřály u 
stolu borůvkovým čajem a přichystaným občerstvením. Všich-
ni jsme se mohli vydovádět venku v krásném zimním poča-

sí pod padajícími vločkami sněhu. Děti mohly vidět, a také si 
vyzkoušet, jak místní hostitel sváží dřevo na saních, a jak tím-
to způsobem pracuje dodnes, zejména v lese. K závěru návště-
vy si děti vyrobily malé štěstíčko z jedlové větvičky a ochutna-
ly místní specialitu z borůvek nazývanou „boruvčok“. Čas strá-
vený u rodiny utekl jako voda, a my jsme spokojeni a plni zá-
žitků odjížděli domů do Hodslavic.  Tak na shledanou Beskydy!

Mgr. Helena Tisovská

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 
oznamuje svým členům, 

že v pátek 8. března 2019 v 18:00 hodin
se ve společenské místnosti hasičské 
zbrojnice uskuteční valná hromada.

Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i 
svým sousedům

nprap. Mgr. Darina Knižátková

Nový celorepublikový projekt 
Policie ČR na ochranu majetku s 
názvem „Zabezpečte se, chraň-
te majetek sobě i svým souse-
dům“. Tento projekt Policejního 
prezidia ČR představuje souhrn 
preventivních opatření při ochra-
ně domů, bytů a rekreačních ob-
jektů proti vloupání. Má za cíl v co 
nejširším měřítku informovat ve-

řejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení 
prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových sys-
témů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvaro-
vat při výběru zabezpečovacích komponentů a jak vytvořit co 
nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majet-
ku. 

Součástí projektu je také mobilní aplikace určená veřejnosti 
s názvem „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návo-
dy pro zabezpečení majetku. Projekt obsahuje také rozhlaso-
vé spoty a video spoty. 

Bližší informace o projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek 
sobě i svým sousedům“ naleznete zde: https://www.policie.cz/
clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

nprap. Mgr. Darina Knižátková 
vrchní inspektor KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Beseda pro rodiče předškoláků 
Mgr. Renata Pernická

Dne 29.1.2019 se uskutečnila beseda ke školní zralosti dě-
tí,které zamíří po prázdninách do první třídy. Celou přednášku 
vedla Mgr. Ivana Nováková, speciální pedagožka, z Pedagogic-
ko - psychologické poradny v Novém Jičíně. Tématu Co by měl 
umět předškolák? se věnovala v aule osmi rodičům předškolá-
ků. Beseda nabídla mimo jiné také téma odkladu povinné škol-
ní docházky, které rodiče zaujalo nejvíce.
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Ê

II. Dětský maškarní ples 
aneb pořádná balónková jízda 
Ê

Ê Ê

Ê

Ê

Kdy: 23.2.2019 

Kde: v kulturním domě v Hodslavicích 

V kolik: Od 14:30hod (program od 15:00hod) 
 

Soutěže, písničky, tanečky, zábava, dětská 
diskotéka a hlavně spoustu balónků! 

Občerstvení zajištěno, balónková tombola 
a soutěž o: 

➢ nejlepší masku, 
➢ nejlepší doma vyrobenou masku, 
➢ nejlepšího dospěláka v masce. 

Ê

Možná přijde i Annie a Cookie se  

           svým DOGDANCING. 

 

Hospoda „Na Fojtství“ Hodslavice zve všechny 
příznivce big beatu a rockové muziky šedesátých a 

sedmdesátých let na 

Končinový 
bigbeatový 

večírek  
s kapelou  

Yellow Boys 
v pátek 1. března 2019 od 19:00 

Na všechny se těší Yellow Boys ve složení: 

Jindřich „Henry“ Bílek - zpěv, kytara 

Stanislav „Šany“ Palacký – sólová kytara, zpěv  

Josef „Jahoda“ Martinek – bicí, tamburína 

Petr Janyška – basová kytara, zpěv (ex Kon-Tiki) 

Miroslav Hruška – bicí (ex Beskyd) 

Stáňa Bartoň – klávesy, harmonika, zpěv (ex Meduzy)  
 

Gulášek zajištěn.     Vstupné dobrovolné.  

Vybraná částka celkem 950Ê 736,00
podíl Charity Kopřivnice (65%) 617Ê 978,00
vybráno složenkami 20Ê 058,00
K vyúčtování celkem 638Ê 036,00

Humanitárni dar Charitě Nový Jičín 21Ê 328,00
dary přímá sociální výpomoc 49x 86Ê 200,00

Humanitární dary celkem 107Ê 528,00

Podpora péče nákup PHM 61Ê 210,00
oÊ senioryÊ naÊ DPS likvidace nebezpečného odpadu 9Ê 002,00

PCÊ proÊ DPS 23Ê 460,00
běžný a režijní materiál 4Ê 086,00
DPS Mořkov celkem 97Ê 758,00

Podpora péče nákup PHM 223Ê 784,00
oÊ senioryÊ opravy a udržování aut 81Ê 764,00
v terénní službě zdravotnický materiál 60Ê 702,00

školení, semináře 9Ê 360,00
pojištění aut 24Ê 329,00
energie 32Ê 811,00
CHOSÊ celkem 432Ê 750,00

Vyúčtovaná částka celkem 638Ê 036,00

*

*

*

*

V Kopřivnici 28. 12. 2018 Mgr. Miloslav Leško
ředitel

Charita ještě jednou děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do sbírky zapojili !

Z vybrané částky obdrží místní charita 65%, diecézní charita 15%, fond humanitární pomoci 10%,
sekretariát ČKCH 5% a na režie sbírky jde rovněž 5%. 

Na základě záměrů, schválených diecézní charitou, může místní charita použít tuto částku ve prospěch
osob v hmotné nouzi, nebo na financování charitních projektů.

Sbírku nelze použít na mzdy, odměny a reprezentaci. Nelze z ní rovněž poskytovat dary právnickým osobám.

Po vyčerpání financí zasílá každá charita podrobný rozpis účetních dokladů ke kontrole diecézní charitě.

Zpráva o využití Tříkrálové sbírky 2018
Charita Kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice

středisko text skutečnost
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dokončena, abychom kostel mohli znovu smysluplně a účelně 
používat. Využili jsme a využíváme všech dostupných možnos-
tí grantů a dotací i ze státních prostředků, ale většinou je do-
staneme, jen když zajistíme spoluúčast z vlastních zdrojů. Pro-
to si vám dovolujeme připomenout, že Veřejná sbírka vyhlá-
šená v loňském roce stále trvá a končí až v prosinci letošního 
roku. Prosíme vás, pokud můžete, podpořte nás i v letošním 
roce. Děkujeme. 

Zveme všechny příznivce na slavnostní znovuotevření 
kostela po opravě, které bude 14. dubna 2019. S progra-
mem vás včas seznámíme.

Srdečně za staršovstvo sboru:
Libuše Palacká – kurátorka

a Lubomír Červenka – farář.

Vážení spoluobčané, přátelé evangelického sboru v Hodsla-
vicích,

před rokem jsme vás oslovili a vyzvali k Veřejné sbírce na 
opravu evangelického kostela v Hodslavicích. Chceme dnes sr-
dečně poděkovat všem, kteří jste na naši výzvu reagovali, ne-
litovali svých peněz a na opravu kostela přispěli. Velice si va-
šich darů vážíme. Cítíme také povinnost seznámit vás, alespoň 
stručně, jak bylo s vašimi prostředky naloženo. 

Od dubna loňského roku jsme proinvestovali 4 miliony Kč, 
včetně prostředků, které se shromáždily na transparentním 
účtu Veřejné sbírky. Byla provedena celková rekonstrukce 
odvlhčovacích kanálků uvnitř kostela, nová elektroinstalace, 
oprava oklepaných omítek, vymalování kostela. Současně pro-
bíhala celková oprava dřevěných prvků v kostele a nahraze-
ní všech poškozených částí dřevokazným hmyzem. Žel se nám 
nepodařilo zachránit varhany, které jsme nakonec museli úpl-
ně odstranit, z důvodu velkého poškození dřevokazným hmy-
zem   nerentabilní opravy. Do konce roku byla položena dlaž-
ba. Zbývá nám dokončit dřevěné podlahy a znovu instalovat 
dřevěné prvky – zábradlí na pavlači, lavice, obložení a dřevěné 
schody.  Zatím nevíme, jestli se nám podaří v letošním roce do-
končit instalaci topení, protože na to nezbývají finance. 

Potřebujeme také provést návazné práce v exteriéru kostela, 
tak, aby voda byla odvedena od kostela a netekla (nezůstáva-
la) pod kostelem, a opravit fasádu kostela. Máme v plánu opra-
vit i sociální zařízení ke kostelu, protože to je předpokladem, 
že kostel může v budoucnu sloužit nejen bohoslužebným úče-
lům, ale i k pořádání akcí pro veřejnost (koncerty, přednášky, 
výstavy).  

Jakkoliv by se zdálo, že peněz se shromáždilo a proinvestova-
lo hodně, je před námi ještě spousta práce, která by měla být 

Informace o rekonstrukci 
evangelického kostela

Ing. Libuše Palacká, kurátorka a Mgr. Lubomír Červenka, farář
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Radomír Tyml, Libor Kudělka, Libuše Býmová 
² Věra Mičková, Jiří Kudělka ² Bronislav Merenda
² Pavel Kudělka, Anna Hrušková ² Jaroslav Býma,

Ludmila Mrázová, Jaroslava Rýdlová, František Bartončík, 
Anna Rýdlová ² Helena Geryková, Danuše Merendová,

Miloslav Hub, Jana Kudělková, Františka Palacká 
² Svatopluk Turek

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75²85² tito naši spoluobčané :

Vanessa Višňovská, 3. třída 
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