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ZPRAVODAJ
Základní a Mateřská škola Františka Palackého, Hodslavice
Mgr. Radka Ondřejíková

Vážení čtenáři, před rokem jsme jako škola psali o pětidenním pobytu v Bílých Karpatech. Nikdo netušil, že v roce letošním bude výuka vypadat zcela jinak. Ze dne na den se uzavřely školy a vzdělávání se přeneslo do domácího prostředí. A nás
napadají slova citátu, která jsou v tuto chvíli víc než pravdivá:
„Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“
Richard Bach

Ano, všichni jsme se stali žáky a učili jsme se, jak pracovat
s dětmi na dálku. Vzdělávali jsme se navzájem a hledali jsme
cesty, jak se dětem přiblížit alespoň přes video hovory. Mnohdy jsme zažili i úsměvné situace, kdy kromě dětí, jsme viděli i
řadu domácích mazlíčků, nebo jsme se seznámili s prarodiči, či
tetami a strýčky.

Ve spolupráci s rodiči, kterým také patří naše velké poděkování za součinnost při vzdálené výuce, nám žáci zasílali nejen
vypracované úkoly, ale i například své výtvarné práce. Žákům
tato doba určitě přinesla větší samostatnost a zdokonalení se v
práci s počítači. Učitel často fungoval jako poradce a organizátor studia, vedl žáky právě k větší samostatnosti a zodpověd-

nosti za své učební výsledky.
Přišel zlom a někteří žáci se vrátili do lavic, i když v omezeném
režimu. Uvítali jsme naše deváťáky, kteří se scházeli při hodinách českého jazyka a matematiky a připravovali se na přijímací zkoušky. Těšili jsme se také na děti 1. stupně, pro něž se
dveře školy otevřely 25. května. Radost ze setkání byla u dětí i
pedagogů nemalá a oboustranná.
Po dobu, kdy za námi děti nemohly, se ale ve škole nezahálelo a prováděly se u nás větší či menší úpravy ať už uvnitř budovy, nebo i v areálu školy. Začala se realizovat oprava jazykové učebny na 2. stupni, nový kabát pak dostalo i hlavní schodiště a také panely na školní chodbě. Stejně tak jsme se ve škole přidali k výzvě „Tiskne celé Česko“ a na školní 3D tiskárně se
vyráběly ochranné štíty. Naši správní zaměstnanci, včetně zaměstnanců kuchyně, se nepřetržitě starali nejen o údržbu budovy uvnitř, ale upravovali také zahradu před budovou, kde
mimo jiné vzniklo nové stání pro kola. Pravidelně také pečovali o školní pozemek a školní záhonky.

Určitě nám tato doba přinesla mnoho nových zkušeností
a poznatků, které zužitkujeme i v budoucnu. Za nás zaměstnance školy si přejeme, aby ten příští školní rok byl klidnější a
mohli jsme se s dětmi potkávat při běžné denní výuce…….a
bez roušek.

Ještě jedno ohlédnutí do historie připomenutí květnových událostí r. 1945
Ondřej Kudělka, DiS.

Hodslavice pod křídly, aneb stíny pod Trojačkou
Milí spoluobčané,
je tomu pár dní, co jsme si 8. května připomněli Den vítězství.
Den, kdy skončila 2. světová válka. Nechci v tomto článku
zmiňovat hrůzy války, ale naopak chci zde vyzdvihnout
statečnost a hrdinství našich spoluobčanů, kteří v době
války vzdorovali nacistickému režimu. Také v tomto článku
chci zmínit události, které se staly v naší obci a její blízkosti a
kterými by se mohl inspirovat i samotný Hollywood.
Když byl 15. března roku 1939 zřízen Protektorát Čechy a
Morava, asi jen málokdo tušil, že v Hodslavicích se začala utvářet
domácí odbojová činnost. U zrodu odboje v obci byli: Ondřej
Bartoň (čp. 12), František Kudělka (čp. 16), Emil Lichý (čp. 78),
Bohumil Turek (čp. 250), Rudolf Tedesko (čp. 132) a Jan Toman
(čp. 6). Právě těchto šest mužů založilo odbojovou skupinu,
která se do konce války rozšířila na 50 členů. Organizace
probíhala vždy po hloučcích, které měly své velitele. Členové
jednotlivých hloučků se mezi sebou navzájem neznali, tím byla
zachována bezpečnost a anonymita. Velitelem celé odbojové
organizace v Hodslavicích byl Ondřej Bartoň. Skupina navázala
v dubnu roku 1939 styk s odbojovou skupinou ve Valašském
Meziříčí, od které dostávala nejel letáky, které dále rozšiřovala,
ale především pomáhala lidem, kteří chtěli odejít za hranice,
rodinám zatčených a také těm, kteří utíkali z Německa a
nucených prací. Dávali jim také jídlo a informace, kde mají
přejít hranice. Zde je nutno připomenout, že Hodslavice byly
hraniční vesnicí, svědčí o tom celnice, která byla zrušena
roku 1940 a členové finanční stráže byli přerozděleni do
okolních vesnic. Roky 1940 a 1941 byly pro občany Hodslavic
jistou zkouškou, nejen že zde bylo více než 2200 lidí, ale také
docházelo k problémům se zásobováním. Německé četnictvo
i vojsko provádělo kontroly u českých zemědělců, kteří potají
zásobovali obyvatele mlékem, tukem a moukou. Lidé si proto
doma v máselnicích stloukali máslo, nebo „načerno“ bylo
zabito mnoho prasat. Možná se ptáte, proč tomu tak bylo. V
kronice obce je napsáno, že v Hodslavicích nebylo žádného
anonymního ani jiného udání, což občanům vedlo ke cti.
27. května 1942 byl proveden atentát Jozefem Gabčíkem a
Janem Kubišem na říšského protektora Reinharda Heydricha. V
souvislosti s tímto útokem se zcela zpřísnily policejní předpisy
a každý občan byl policejně přihlášen. Dne 3. června vpadla
do obce úřední skupina tvořena německými četníky, vojáky
a význačnými Němci z Valašského Meziříčí. Vojáci obklíčili
obec, do které byl vpuštěn každý, ale odejít nesměl nikdo. Tato
skupina si povolala členy obecního zastupitelstva a ti je museli
provést každým domem a příslušníci rodin byli kontrolováni.
Tato kontrola trvala do pozdních hodin. Mladí lidé, muži i
ženy byli odváženi na nucené práce. Z Hodslavic pracovalo v
totálním nasazení v cizině (Německo, Rakousko) okolo 50–60
mužů a žen. Další byli nasazeni do průmyslových podniků u
nás, konkrétně do zbrojovky ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí,
v Novém Jičíně, v Ostravě nebo do vápenky ve Štramberku.
Podělím se teď s Vámi o svou vzpomínku na mého dědu, který
mě jako malému klukovi vyprávěl, že si pamatuje, jak během
2. světové války viděl hořící letadlo, které se poté zřítilo. A také
parašutisty, kteří z něj vyskočili. Tuto vzpomínku na dědovo
vyprávění mám stále ve své paměti, a o to víc jsem si ji připomněl,
když jsem si přečetl, co se vlastně stalo v Hodslavicích
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v roce 1944. Dne 7. 7. 1944 (v obecní kronice uvedeno
30. 6. 1944) se vracel americký bombardér B24 Liberator
„OMIAKINBAK“ z náletu v Horním Slezsku, kde byl ovšem
poškozen německými stihačkami. Bombardér Více jak půl
hodiny kroužil, než se snesl k zemi, a následně havaroval
u nedalekých Petřkovic, kde celý shořel. Z letadla nad
Hodslavicemi vyskočili 3 muži s padáky. Dva z těchto
parašutistů dopadli do katastru obce, jeden se snesl do
zahrádky u čp. 265 a druhý dopadl u stodoly u Fojtství, kde se
také skrýval. Oba piloti byli brzy zadrženi četníky a předání do
Valašského Meziříčí.

Rok 1944 byl také ve znamení zvýšené aktivity odbojové
skupiny, která se v říjnu zkontaktovala se sovětským poručíkem
Anatolijem Ivanovem Zemjanoviče, který se ukrýval po
výsadku v Krhové. S jeho pomocí poté převedli několik ruských
důstojníků, kteří pracovali jako zajatci v Novém Jičíně ve firmě
Rotter k místním partyzánům. Dvěma ruským důstojníkům
se ovšem nepodařilo odejít, a tak se skrývali do konce války v
Hodslavicích a to v čp. 206, kde se jim po celou dobu dostávalo
stravy a úkrytu. Do odbojové skupiny se přidali hajný Jaroslav
Kučera a hlídačka trati na přejezdu u nádraží Hodslavice
Zdeňka Šebestová (vdaná Rýdlová čp. 149).
S častými útoky partyzánů se potýkala četnická stanice v
Hodslavicích, která následně musela být posílena četou
německých četníků.
Začátkem roku 1945 přišli do Hodslavic německé jednotky
OT a také 600 českých „zákopníků“, kteří měli za úkol v okolí
vykopat zákopy. Místní rolníci byli nuceni nosit dřevo, které
sloužilo k vytvoření zábran. 1. března se v Beskydech vysazena
parašutistická rozvědka Gavrilov, která měla krycí název
Karel 20 a jejím hlavním úkolem byla likvidace německých
hlídek v okolí. Tato rozvědka byla tvořena 3 Slováky, 2 Rusy
a 1 Maďarem. Velitelem byl Karel Kopálek. Tato skupina se
usadila v bunkru na Trojačce a byla vybavena vysílačkou.
S touto rozvědkou navázala kontakt odbojová skupina v
Hodslavicích a pravidelně ji podávala informace o pohybu a
síle německých vojsk, a také byla zásobena chlebem a jinými
potravinami členem odboje panem Františkem Kudělkou (čp.
16), který také zásoboval ostatní, co se ukrývali na území obce.
Místní lékaři MUDr. Turak a MUDr. Pláček, poskytovali pomoc
raněným partyzánům. Dokonce MUDr. Turek v noci operoval
majora Romana, který měl prostřelenou nohu a dostával do
ní sněť. Husarský kousek, pokud to tak mohu nazvat, se udál
na železniční stanici v Hodslavicích. Tehdejší přednosta stanice
Bentsch odcizil z německého vojenského vlaku 50 Kg Ekrazitu
(trhavina) a také několik pušek. Tato trhavina byla následně
využita při zničení zásobovacího vlaku na trati Valašské
Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.
Členové odbojové skupiny, velitel jednotky Gavrilov
nadporučík Kopálek, Major Roman, Zemjanovič a další se
scházeli na porady u Ondřeje Bartoně, nebo u Františka
Kudělky. Výrazně se na fungování podílel Josef Číp (čp. 288),
kterému se podařilo uprchnout před zatčením. Partizánská
činnost v okolí obce zesilovala. 1. dubna 1945 byli na přejezdu
státní hranice u strážného domku zastřeleni dva němečtí
vojáci. 30 dubna pak byl zastřelen další německý voják. Celkem
v okolí obce a hlavně na Trojačce bylo zastřeleno celkem 42
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německých vojáků.
Blížil se konec války a Hodslavice zažily téměř klidnou noc z
5. na 6 května. V neděli 6. května dopoledne padl do obce
první granát, který bouchnul u čp. 348, následovaly další u čp.
135 a 75. Odstřelovány a poškozeny byly věže obou kostelů.
Německé oddíly jen marně sháněly v obci lidi na kopání jam
u mostů. Obyvatelé Hodslavic byli již schovaní ve sklepech
a s nadějí očekávali osvobození. Přítomné Maďarské vojsko
sice zaujala obranné postavení na poli u čp. 227, ale její vojáci
velmi rychle utekli. Německá armáda ještě stihla vyhodit
most „U brodku“, avšak most u čp. 134 se jim již nepodařilo
zničit. Před večerem započala opět střelba, granáty zasáhly
Hostinec na Fojtství a také vilu. MUDr. Turka. Následně začaly
německé jednotky ustupovat a v 19:45 hodin byly Hodslavice
osvobozeny Rudou armádou.
Statečnost mužů a žen, kteří se nebáli vzepřít režimu je
obdivuhodná. A i my bychom si ji měli zapamatovat. Přeji nám
všem, abychom nikdy nepoznali hrůzy války a abychom nikdy
nezapomněli na ty, kteří se o mír ve světě zasloužili.
Zdroje: Kronika obce Hodslavice, www.leteckabadatelna.cz,
Kniha: Valašsko v područí hákového kříže – Z. Kment.

Usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 19.5.2020
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/9/2020 Schválení programu, slib nového člena zastupitelstva
ZO
a) schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva
obce,
b) bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva p. Martina Pospíšila.
2/9/2020 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně, Tomáš Kohout, Martin Pospíšil – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Ing.
Lenku Burianovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/9/2020 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce.
4/9/2020 Usnesení rady obce č. 28 - 32
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 28 - 32.
5/9/2020 Informace k investičním akcím
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím,
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b) schvaluje investiční akci „Předcházení vzniku odpadů pořízení kompostérů, štěpkovačů, kontejneru na textil, atd.“ a
podání žádosti o dotaci na tuto akci v rámci výzvy č. 122 OPŽP
- specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů,
c) schvaluje investiční akci „Modernizace komunikace OÚ
s občany v Hodslavicích“ a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 109 Operačního programu zaměstnanost, podprogramu Efektivní veřejná správa.
6/9/2020 Plnění rozpočtu 1- 4/2020
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až duben 2020.
7/9/2020 Podpora podnikatelů v obci
ZO
a) bere na vědomí informaci o podpoře podnikatelů v
obci.
8/9/2020 Územní plán – informace
ZO
a) bere na vědomí informace k územnímu plánu.
9/9/2020 Poskytnutí kotlíkových půjček
ZO
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Eugenu Horákovi, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 12020,
b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Boženě Merendové,
ve výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 22020,
c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Lence Fojtíkové, ve
výši 150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 32020,
d) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00652/2019/RRC o
spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ dle návrhu.
10/9/2020 Rozpočtové opatření č. 1
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech		
3 768 000 Kč,
navýšení ve výdajích 		
5 751 000 Kč,
financování
		
1 983 000 Kč.
11/9/2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2019 –
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
12/9/2020 Účetní závěrka Obce Hodslavice
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2019 a převod hospodářského výsledku na účet 432.

www.hodslavice.cz

13/9/2020 Informace kalkulace vodné
ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských
výsledcích v oblasti vodního hospodářství za rok 2019,
b) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019.
14/9/2020 Převod do Fondu financování a obnovy vodovodu
ZO
a) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 221
463,76 Kč do „Fondu financování a obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“.
15/9/2020 Zařazení území obce do území působnosti
MAS Lašsko, z.s. na programové období 2021–2027
ZO
a) schvaluje zařazení obce Hodslavice do územní působnosti MAS Lašsko, z.s. na programové období 2021 – 2027.
16/9/2020 Převody majetku
ZO
a) schvaluje
• účast obce Hodslavice na aukci na koupi nemovité věci
prostřednictvím Elektronického aukčního systému, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ostrava, Odborem odloučené pracoviště
Nový Jičín, na prodej pozemku parc. č. 1559/8 o výměře 1434
m2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), v k. ú. Hodslavice, obec Hodslavice, vedené u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště
Nový Jičín a zapsané na LV č. 60000, za podmínek stanovených
v Oznámení o vyhlášení aukce a jeho podmínkách na prodej
majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
• výši nejvyššího podání, s tím, že maximální výše nejvyššího podání nesmí být vyšší než 88 tis. Kč,
• nabytí pozemku parc. č. 1559/8 o výměře 1434 m2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), v k. ú. Hodslavice,
obec Hodslavice, vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Nový Jičín a zapsané na LV č. do vlastnictví obce Hodslavice od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a uzavřít kupní smlouvu s tím související,
a pověřuje Ing. Jana Kudělku, místostarostu, zastupováním
obce Hodslavice při aukci a ke všem činnostem s tím spojeným,
b) schvaluje záměr směnit část obecního pozemku parc.
čís. 1118/3 ostatní plocha, komunikace o výměře cca 7 m2 v
k.ú. Hodslavice za část pozemku parc. číslo 1115 zastavěná
plocha, nádvoří o výměře cca 6 m2 v k.ú. Hodslavice, náklady
na pořízení geometrického plánu a zápisu do KN ponese žadatel,
c) bere na vědomí žádost manželů Š. o odkoupení pozemku parcela č. 218, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
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USNESENÍ
ze 32. schůze rady obce konané dne
6.5.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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) program jednání,
b) výsledky zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vybudování sociálního bydlení
v obci Hodslavice“, na základě vyhodnocení pověřuje starostku Mgr. Pavlu Adamcovou k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele - firmy ARRO, spol. s.r.o., Hranice a zároveň pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o dílo k předmětné veřejné
zakázce za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení,
c) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na komplexní zpracování žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci projektu z Operačního programu životního
prostředí: 3.1 – Prevence vzniku odpadů „Pořízení kompostérů, štěpkovačů atd. - Hodslavice“ firmy INNOVA Int. s.r.o., Ostrava dle nabídky a předkládá nový projekt zastupitelstvu obce
k zařazení do investičních akcí roku 2020 a rozpočtu obce,
d) žádost o napojení liniové stavby „Prodloužení kanalizace
a vodovodu na parc. č. 336/2 k.ú. Hodslavice“ na obecní kanalizaci a vodovod a pověřuje stavebního technika stanovením
podmínek a vyjádřením k projektové dokumentaci stavby,
e) zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu
rodinného domu na parc. č. 1195 v k.ú. Hodslavice a umístění
přípojky na parc. č. 1202 a parc. č. 1392 dle podmínek stanovených stavebním technikem,
f ) navýšení spoluúčasti Obce Hodslavice o 3 000 Kč na financování opěrné zdi pod místní komunikací u domu manželů Bílkových, Hodslavice čp. 120,
g) Darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem na bezplatný převod 3 ks kompozitních tlakových lahví za účelem
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Hodslavice.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) přípravu nákupu materiálu na domovní přípojky pro občany systém výdeje – objednávka, proplacení, odběr materiálu,
c) program 9. zasedání Zastupitelstva obce, které se bude
konat v úterý 19.5.2020,
d) žádost Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o.p.s., o finanční podporu na dofinancování poskytovaných sociálních
služeb a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
e) nabídku spolku ITY z.s., Starý Jičín na spoluúčast v projektu zakoupení sociálního automobilu při Respitním centru s
ambulantní odlehčovací službou ve Starém Jičíně,
f ) schválení projektu Vybudování multimediální učebny a
kabinetu v ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice k financování z dotace IROP v roce 2021 a se spoluúčastí Obce Hodslavice,
g) oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín o končení
elektronické aukce na prodej pozemku parc. č. 1559/8 a předkládá zastupitelstvu obce k projednání možnost účasti Obce
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Hodslavice na elektronické aukci,
h) nabídku na spoluúčast na knize Čarovné Česko,
i) možnost poskytnutí podpory z rozpočtu obce místním
podnikatelům za ztráty v podnikání při nouzovém stavu a pověřuje místostarostu předložením podkladů potřebných k nastavení kritérií podpory k projednání zastupitelstvu obce,
j) doplnění žádosti p. V. D., Hodslavice čp. 168 o směnu části pozemku Obce Hodslavice za část svého pozemku a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,
k) žádost manželů A. B. a J. B., Hodslavice čp. 490 o souhlas
s dělením pozemku a trvalým vynětím z lesního pozemku části parc. č. 1580 a pověřuje místostarostu vyřízením žádosti.

USNESENÍ
z 33. schůze rady obce konané dne
19.5.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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 Smlouvy o dílo s firmou Stavby Krajča s.r.o.
na stavbu „Rekonstrukce školního hřiště - víceúčelová herní
plocha“ ze dne 27.9.2019 dle návrhu – prodloužení stavby do
30.6.2020.

Upozornění

na uzavření pošty Partner
v Hodslavicích
V době od 25. do 30.6.2020

bude z technických důvodu
uzavřena pošta Partner
v Hodslavicích.
Oznámené a uložené zásilky pro
občany obce budou po tuto dobu
uloženy na poště Nový Jičín,
K Nemocnici 206/11.
Informace ke kanalizačním přípojkám
OÚ

Pozvání na
ekumenickou bohoslužbu

V minulých dnech jste obdrželi obálku z Městského úřadu
Nový Jičín, oddělení stavebního úřadu s oznámením o
zahájení územního řízení k budování domovní přípojky. V
něm uvedená platba poplatku se vás netýká, poplatek hradí
pouze Obec Hodslavice, která Vám zdarma předá projekt
na vybudování domovní přípojky a zajistí územní souhlas k
jejímu vybudování.
Pořád platí, že budování domovní přípojky smí nastat
až po vydání územního souhlasu stavebním úřadem v
Novém Jičíně !!! Řízení na hromadný územní souhlas ještě
probíhá. Po jeho ukončení a vydání územním souhlasu pro
přípojky Vás budeme informovat obvyklým způsobem o
dalším postupu.
V měsíci září předpokládáme zahájení zkušebního provozu
čistírny odpadních vod a bude možné se začít připojovat na
obecní kanalizaci.

v neděli 21. 6. 2020 v 18:00 hod.

STÁLE PLATÍ TYTO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:

Římskokatolická farnost Hodslavice,
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické Hodslavice a Obec
Hodslavice
Vás srdečně zvou

do kostela
Božského srdce Páně v Hodslavicích
na ekumenickou bohoslužbu,
jako poděkování za vzájemnou
pomoc v době „koronavirové“.
Prosím, přijďte všichni, kdo jste rádi,
že jsme tuto nelehkou dobu prožili
bez větších problémů a chcete také
poděkovat.
Vítání občánků
OÚ

V neděli 28. června 2020 v 9:30, 10:30 a v 11:30 hod. se na
Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání
narozených občánků do svazku naší obce.
Osobní pozvánky rodičům s bližšími informacemi budou
zaslány poštou.
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1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou
sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění.
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem
kanalizace v obci.
2. Před každým napojením neveřejné části kanalizační
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem)
bude přizván zástupce správce kanalizace za účelem pořízení
fotodokumentace celé přípojky včetně napojení na kanalizační
sběrač obce a dům.
NEUNÁHLUJTE SE S BUDOVÁNÍM DOMOVNÍ PŘIPOJKY, ABY
VÁM NEVZNIKLY ZBYTEČNÉ NÁKLADY NAVÍC !!! V případě, že
bude přípojka vykopána bez kontroly, vlastník bude muset
celou přípojku na vlastní náklady odkrýt ke kontrole.
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou
spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte
mailem: kanalizace@hodslavice.cz,
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.
www.hodslavice.cz

Obecní akce a jak to bude dál
Ing. Lenka Burianová

Jak už jistě víte, spoustu obecních akcí se letos zrušila a stejně
tak to bude bohužel i s Dnem obce. Byť se zdá, že se situace
začíná uklidňovat, nikdo nemohl tušit, jak se bude vše vyvíjet
a zda větší akce budou v červnu již povoleny. Program vypadal
slibně, nicméně pokusíme se, abyste o něj nepřišli, a vše se
snažíme v plné míře přeobjednat na příští rok. Už pro teď
víme, že příští rok se bude Den obce konat v jiném termínu,
než bude pouť, a to 17.7.2021. Věřím, že si tuto akci po roční
pauze všichni užijeme. Nejbližší obecní akcí v tomto roce by
prozatím mohlo být Hodslavské vodohraní, určitě prosím
sledujte aktuální informace jak ve zpravodaji, tak na stránkách
obce. Pokud máte nějaké tipy a nápady, budeme určitě moc
rádi za tyto podněty a můžete nám je napsat buď na email
– lenicka.burianova@seznam.cz nebo také na facebookové
stránky obce. Děkuji všem za pochopení a přeji pevné zdraví.

Květen v mateřské škole
učitelky MŠ

Ve středu 18.3 se život v mateřské škole zastavil a školka se
z důvodu pandemie koronaviru pro děti na nějakou dobu
uzavřela. Pracovní ruch v ní ale neutichl. Pustili jsme se do
oprav a úklidu hraček. Vymalovala se chodba, opravil se
venkovní altánek, novou výmalbu a koberec má třída Kuřátek.
Natáhnout koberec a přemístit nábytek nebylo jednoduché,
ale paní učitelky si s tím poradily.
Poté už jsme se začali připravovat na návrat dětí do školky.
Bylo potřeba vše vydezinfikovat, rozdělit děti do skupin atd. V
pondělí 11.5 se školka pro děti opět otevřela. Ve školce je nás
malinko, ale společný čas si užíváme. Pokud je hezké počasí,
hrajeme si venku na zahradě, spoustu času také trávíme
vyprávěním o tom, co děti zažily, když byla školka zavřená.
Doufáme, že se vše co nejdříve vrátí „do starých kolejí.“

Volejbalový turnaj
Miroslav Vyhlídal

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice pořádá ve dnech 4. - 5.
července 2020 na sportovním areálu TJ Sokol Hodslavice
47. ročník volejbalového turnaje pro kategorii mužů, žen a
smíšenek (na hřišti hrají 4 muži a 2 ženy).
Pořadatelé zvou příznivce sportu na tuto sportovněspolečenskou akci. Občerstvení zajištěno.
Po dobu konání turnaje budou dodržovány hygienické
předpisy.
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Zámek Kunín otevírá
v sobotu 30. května
Jaroslav Zezulčík, kastelán

Po přestávce způsobené epidemií koronaviru zahajuje v
sobotu 30. května novou sezónu rovněž zámek Kunín na
Novojičínsku.
Zámek bude nyní otevřen denně mimo pondělí od 9.00 do
17.00 hodin. Prohlídky pokojů s průvodcem se budou konat
každou celou hodinu, o sobotách a nedělích pak každou
půlhodinu.
Provoz zámku bude přizpůsoben podmínkám zvýšené
ochrany návštěvníků. Maximální počet návštěvníků ve
skupině byl omezen na 10 osob. Pokladna zámku byla od
návštěvníků oddělena skleněnou přepážkou, návštěvníci
budou muset zachovávat Podmínky návštěvního provozu na
památkovém objektu Zámek Kunín (např. pohybovat se po
objektu s rouškou, respirátorem, šálou či štítem).
Návštěvníci zámku by rozhodně v letošním roce neměli
být ochuzeni o tradiční a velmi oblíbené slavnosti růží Růže pro paní hraběnku, která se bude konat na přelomu
září a října. V letošním roce bude propojena s floristickým
seminářem pod vedením květinového krále Slávka Rabušice
a bude představovat největší floristickou akci na českých a
moravských hradech a zámcích letošního roku.
Zámecká sezóna bude v letošním roce prodloužena až do
konce měsíce října, kdy s výjimkou pondělků bude otevřeno
každý den.
Zámek v Kuníně představuje jediný zámecký objekt
postavený slavným vídeňským stavitelem Janem Lukášem
Hildebrandtem v Českých zemích. V letech 1726 - 1734
jej postavil pro hraběcí rodinu Harrachů. Nejvýznamnější
majitelkou zámku byla hraběnka Marie Walburga, která na
zámku vybudovala pozoruhodný vzdělávací ústav, jehož
žákem byl rovněž slavný František Palacký.
Zcela zničený zámek prošel před časem nákladnou
rekonstrukcí a do zámku se podařilo získat nebývale rozsáhlé
množství původních sbírek a zařízení jak z České republiky tak
ze zahraničí od rodin bývalých majitelů zámku (zatím poslední
konvolut sbírek dorazil na zámek před týdnem). Na konci
loňského roce se zámku dostalo významné pocty, kdy obdržel
cenu odborné poroty Opera Historica 2019 za výjimečný počin
v obnově a záchraně památek za posledních 30 let od Sametové
revoluce (společně s Palácem šlechtičen na Pražském Hradě,
Obecním domem, Müllerovou vilou, Valdštejnským palácem v
Praze, Zámkem Kratochvíle a barokním hospitálem Kuks).
Zámek je majetkem obce Kunín, jeho provoz však zabezpečuje
Muzeum Novojičínska, p.o. a Moravskoslezský kraj.
Srdečně s poděkováním za přízeň v letošní sezóně
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V Praze dne 1. 6. 2020

171 443,50
43 922,00
46 696,00
39 197,00
41 628,50

74,950
15,510
20,580
21,740
17,120

1. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2019

S pozdravem

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.

Prosíme Vás o kontrolu, zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce. Pokud za Vaši obec
zajišťuje plnění smlouvy svozová společnost (jako Dodavatel podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů) a to včetně fakturace, potom lze výpis porovnat s jejich údaji.

Částka (Kč)

Vytříděné odpady (t)
Rok 2019 celkem

dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který Vaše obec v roce 2019 vytřídila a předala k využití.
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše obec vyfakturovala a obdržela od Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

Vážená paní starostko,

742 71

Obec Hodslavice
Hodslavice 211
Hodslavice

Léto a prázdninový čas
nprap. Dagmar Benešová, HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I
když jsou letos školáci mimo školní lavice již od jara, své školní
povinnosti si však musí plnit. A proto se již většina z nich těší
na letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo
také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních
radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o prázdninách
nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale
i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou
mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto
je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky,
zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé
chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem
experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v
nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé
dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak
s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na
rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také
děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si
palačinku, ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším
nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ do přírody. Proto
bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně
nejen na vyhrazených tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za
silného větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k
uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není
žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli
nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty
(zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody
a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý
pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka.
Pobyt v přírodě může být za bouřky obzvlášť nebezpečný.
Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně
vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt
v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí
vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás
zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu
s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících
bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či větve. Děti
se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často
dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a
opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu,
závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před
hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 06/2020

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při
procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí.
Během několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo
pod koly jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu
po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou
cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka
úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale
pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše
uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných
mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Předkupní právo opět jinak
Mgr. Petr Sopuch, advokát

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v letošním roce dochází opětovně ke změně pravidel v
rámci předkupních práv spoluvlastníků nemovitostí. Kdo
problematiku sleduje, tak zaznamenal, že tato pravidla se
mění v posledních letech opakovaně.
Například zákonem č. 460/2016 Sb. bylo k 1. 1. 2018 po
období bez předkupního práva zavedeno zpět pravidlo
o předkupním právu spoluvlastníků. Bylo tedy po dobu
účinnosti tohoto znění zákona nutno v případě úplatného
převodu (prodej) i v případě bezúplatného převodu (darování)
nabídnout svůj spoluvlastnický podíl například na pozemku s
rodinným domem ostatním spoluvlastníkům. Pokud ostatní
spoluvlastníci neuplatnili své předkupní právo, mohli jsme
prodat či darovat podíl na nemovitostech libovolně třetí
osobě.
Nyní zákonodárce přijal novelu č. 163/2020 Sb., která
s účinností od 1. 7. 2020 mimo jiné mění ust. § 1124 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Jelikož zákon neříká výslovně „ruší se“ nebo „zavádí se“
předkupní právo, tak považuji za vhodné ukázat výslovné
citace nynějšího a budoucího znění zákona.
Nyní zákon výslovně říká, že: „Převádí-li se spoluvlastnický
podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní
právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li
se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo
vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“
Nově zákon od 1. 7. 2020 v ust. § 1124 NOZ říká, že: „Byloli spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo
jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá
práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý
ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k
podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví
předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému
spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo
příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak
předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně
podle velikosti podílů.“
Obě znění zákona tedy předkupní právo konstatují slovy
„mají předkupní právo“. Rozdíl však je v první části věty, kde je
nově podmínka. Původně bylo předkupní právo, dá se říci, ve
všech případech. Nyní pouze za podmínky, že:
•
bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ
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smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci
nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a
•
převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl.
Za splnění těchto podmínek předkupní právo mezi
spoluvlastníky bude. Nejčastěji se bude jednat právě o
dědictví. V takových případech je zde uvedený časový limit,
kdy předkupní právo trvá po dobu šesti měsíců.
V případě zemědělského závodu je doplňující pravidlo
uvedeno v ust. § 1125 zákona.
Pravidla jsou tedy zcela jiná a lze shrnout, že většina
nemovitostí ve spoluvlastnictví v rámci koupě a prodeje
nemovitostí zřejmě již pro změnu nebude zatížena zákonným
předkupním právem.
Vedle úpravy předkupního práva mění zákon č. 163/2020 Sb.
k 1. 7. 2020 také pravidla v rámci bytového spoluvlastnictví a
oblasti nájmu.
Ve vztahu k nájmu se úprava dotýká doposud zakázaných
smluvních pokut v nájemních smlouvách. Dosavadní
ustanovení § 2239 NOZ ve znění „Nepřihlíží se k ujednání
ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která
je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“ se mění tak,
že nově zní bez uvedení smluvní pokuty pouze obecně takto:
„Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost,
která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“
Rozdíl a úmysl zákonodárce je tedy zjevný – smluvní pokuty
v nájemních smlouvách nejsou nyní výslovně zakázaným
ujednáním. Jsou tedy povoleny. Uvolňují se v tomto pravidla
a prostor pro smluvní strany.
Pokud by však smluvní pokuta v nájemní smlouvě byla v
rozporu s dobrými mravy nebo zjevně nepřiměřená, tak se
bude i dále jednat o problémové ujednání. Tento obecný
korektiv tedy zůstává. V tomto smyslu je obecně vhodné,
aby použití smluvní pokuty bylo ve smlouvě konkrétně
odůvodněno, včetně její výše.
Doplňující limit pro smluvní pokutu zákon přesouvá k
dosavadnímu limitu pro jistotu (kauci) u nájmu. V ust. § 2254
tedy zaznívá, že jistota ani smluvní pokuta v souhrnu nesmí
přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Rouška píše dějiny
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich
životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník dějin
lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím
symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké,
sousedy, kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné.
Do našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje
rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. “Kousek látky, který
stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým
v nás je.Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků,
ale i příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich
unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a
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zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit
každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i
se vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich
děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím
generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize
vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu:Muzeum Policie České
republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc
těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné
zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném
obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.

Správné třídění odpadu – co patří do
plastů a kde se často chybuje?
Hned v úvodu je třeba připomenout, že třídění odpadu
je sice velmi záslužná věc, ale životnímu prostředí nejvíce
pomůže, pokud odpad nevytváříme vůbec. To je stav,
kterého nelze stoprocentně dosáhnout, proto je třeba
snažit se mu alespoň přiblížit.

Rozdíl mezi tříděním a recyklací
Jako třídění odpadu označujeme oddělený sběr různých
druhů odpadu. Recyklace je proces, kdy dochází k
opakovanému (cyklickému) uvedení materiálu zpět do
výrobního cyklu.
Do žlutého kontejneru PATŘÍ:
PET lahve a láhve od nápojů (mléko apod.)
Lahve je vždy nutné před vyhozením sešlápnout. Zmáčknutím
lahví se ušetří místo v popelnici nebo kontejneru a není
třeba platit za svoz vzduchu. Svozovému autu je jedno, jestli
vyváží kontejner naplněný skutečným odpadem nebo veze
pár nesešlapaných PET lahví a nezkomprimovaných obalů.
Víčka od PET lahví se také třídí do plastů.
Z lahví se doporučuje sundat obal, tzv. rukávek, který tvoří
překážku pro recyklaci. Jedná se o PVC folii. Otázka recyklace
PVC je problematická, proto se PVC ukládá do směsného
odpadu.
Kelímky od jogurtů, margarínů, lahůdek apod.
Neustále se řeší vymývání či nevymývání plastových obalů.
Dá se říci, že běžné znečištění nevadí. To znamená spotřebovat
veškerý obsah, který lze. Silně znečištěné obaly, zejména od
tuků a olejů, do plastů nepatří.
Další výjimku tvoří obaly z bioplastů. Ty nesmí znehodnotit
obsah žlutého kontejneru, protože se nejedná o stejný
materiál. Bioplastů je velké množství druhů a jejich degradace/
www.hodslavice.cz

recyklace probíhá zcela jiným způsobem.
Obaly od šamponů, tekutých mýdel a dalších
drogistických výrobků, obaly od mycích a čisticích
prostředků
Zbytky kosmetických látek je vhodné slít dohromady a v
menším množství je lze vyhodit v sáčku do směsného odpadu,
ve větším množství pak odvézt na sběrný dvůr. Pozor na tuby
od zubní pasty, mohou obsahovat hliníkovou vrstvu.

do plastů, ale nemůžete ho vyhodit ani do směsi. Patří mezi
nebezpečné odpady – ty se nejčastěji odebírají ve sběrných
dvorech.
Plastové tašky, sáčky a fólie
Nejsou k dispozici data, která by uváděla, kolik plastových
sáčků končí v recyklačním procesu. Nejlepším řešením je proto
snaha omezit používání plastových sáčků, tašek a folií. Lze je
nahradit opakovaně použitelnými variantami.
Dále je vždy třeba dávat pozor na obaly z kombinovaných
materiálů. Do plastového odpadu nepatří například sáčky od
polévek, které mají vnitřní hliníkovou vrstvu.
Polystyren
Čistý obalový polystyren – například z nových spotřebičů,
se běžně odkládá do nádob na tříděné plasty. Opět je
třeba nezapomínat na co největší možnou úsporu místa v
kontejneru, aby byl objem nádoby využit co nejlépe.
Výjimku tvoří silně znečištěné obaly od potravin, kde zejména
tuk je překážkou pro následné zpracování. Ty je nutné vyhodit
do směsného odpadu.
Stavební polystyren také nepatří do žlutých kontejnerů.
Jedná se o stavební odpad, který je třeba odvézt do sběrného
dvora.
Zdroj: Kam s ním, Samosebou, Průmyslová ekologie

Výjimku tvoří obaly od chemických a dalších nebezpečných
látek – například barev, lepidel, ředidel, laků apod. Pokud je
na obalu symbol přeškrtnuté popelnice, nejenže nepatří

Pedikúra
u vás doma
Dopřejte svým nohám,co si zaslouží!
Můžete si vyzkoušet mokrou pedikúru s peelingem a maskou v ceně 350 Kč.
Přijedu k Vám domů.
Více informací na telefonním čísle 723 444 181
Budu se na Vás těšit
Pavlína Boušková (Vaněčková) Hodslavice
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OTEVÍRACÍ DOBA: Každý den: 8 – 18 hod

levandulové dekorace

levandulovou kosmetiku

dekorace ve stylu Provence

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
široký výběr živých levandulí

Levandule krásně voní, je velmi praktická a navíc
se dá snadno vypěstovat. Věnovat se jí budeme
celý týden.

12. � 21. 6. 2020

LEVANDULE

TÝDEN S VŮNÍ

SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum 55²60²70²75²80²91
tito naši spoluobčané :
² Radek Púček, Milan Mička, Ivana Purmenská,

Zdeněk Číp ² Milena Kolibová ² Vlasta Bartoňová, Anna
Galiová ² Marie Pavelková, Bedřich Kresta
² Karel Malcher ² Dušan Býma ²
50. výročí uzavření manželství Milada a Josef Kellerovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci květnu se narodili Mariana Dufková,
Antonín Čunek a Alžběta Hurtová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci květnu jsme se rozloučili
s panem Svatoplukem Kudělkou.
Ester Vítková, 8. tř.

Ze života obce

ZŠ - stání pro kola

Salesiánského hnutí mládeže z lyžování 2020

Nová čistička odpadních vod
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