
ZPRAVODAJ
Duben 2020

Hlavní činností je zajištění požární bezpečnosti v obci, ale 
také činnost kulturní a společenská.

Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Hodslavice za rok 2019

Naší jednotce začal rok 2019 schválením Plánu odborné pří-
pravy, podle kterého se všichni členové jednotky školili z po-
žární taktiky, bojového řádu, bezpečnosti práce při zásahu a 
dalších okruhů tykajících se zásahu u mimořádných událostí. 

Nositelé dýchací techniky absolvovali pravidelně co 3 měsíce 
praktický výcvik v dýchací technice, strojníci zdokonalovali své 
schopnosti kondičními jízdami, velitelé se zúčastnili cyklické 
odborné přípravy, kterou uspořádal Hasičský záchranný sbor.

Technika jednotky se rozrostla o nový dopravní automobil 
Volkswagen Transporter  T6 s přívěsem, který nám zástupci 
společnosti Hagemann předali 31.ledna k užívání. Následo-
valo zaškolení obsluhy a zajíždění auta.(nová technika byla 
financována z evropských fondů přes IROP MAS Lašsko, spo-
luúčast obce činila 5%).

Na Tatře byly vyměněny všechny pneumatiky, uděláno bylo 
i technické zhodnocení vozidla v odborném servisu (výměna 
všech olejů a filtrů, úprava osvětlení). 

Zásahová činnost:
Celkový počet událostí v roce 2019 značně ovlivnila nově bu-

dovaná kanalizace v obci. 
Operační středisko povolalo naši jednotku k 18 událostem:
- 8x požár,
- 6x technická pomoc,
- 3x ostatní pomoc (zejména monitoring toku po dlouhotrva-
jících deštích),
- 1x jsme byli povoláni k dopravní nehodě (hlášený požár 
auta překlasifikovaný na DN).

Koncem dubna byla naše jednotka povolána ke spadlému 
stromu přes cyklostezku, kde jsme zasahovali už s novým do-
pravním automobilem, který nám umožnil dostat se až k místu 
události. 

Kromě zásahů jsme byli dvaatřicetkrát (32x) nápomocni obci 
a občanům při proplachování kanálů, čištění studní, čerpání 
vody ze sklepů, apod. Tato mimo zásahová činnost je označo-
vaná jako ZOČ. 

V rámci preventivně-výchovné činnosti navštívili hasičskou 
zbrojnici děti ze školky z Bludovic a také sedmáci ze základní 
školy z Nového Jičína, kterým jsme ukázali techniku a vyba-
vení. 

Výjezdová technika byla široké veřejnosti k vidění na osla-
vách 130let SDH Mořkov, ale hlavně na Dni obce Hodslavice. 
Dětem jsme jako překvapení přichystali vodní skluzavku, která 
měla obrovský úspěch. 

V listopadu 2019 byla Hasičským záchranným sborem prove-
dena Kontrola připravenosti a akceschopnosti jednotky. Kont-
rolovala se organizační, odborná a technická připravenost.  

Výsledek kontroly nás potěšil, protože neshledala nedostat-
ky.

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Rok 2019 byl pro mladé hasiče první závodní sezónou. Na 

svůj první závod vyrazili do Lubiny na konci dubna, aby si vy-
zkoušeli, jak to na závodech probíhá. Na dalších závodech se 
už ale zlepšovali a 1.6 si dovezli své první 3 poháry z Bernartic 

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
Lubomír Adam, velitel jednotky - Leoš Turek, starosta sboru
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Usnesení
ze 29. schůze rady obce konané 
dne 10.3.2020 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) poskytnutí finančních dotací a darů subjektům a 

smlouvy o poskytnutí dotace nebo daru dle přílohy č. 1,
c) změnu rozsahu osvětlení (Rekonstrukce školního hři-

ště) – tj. navýšení počtu svítidel z důvodu efektivnějšího vyu-
žití hracích ploch pro jednotlivé sporty při umělém osvětlení 
dle návrhu a odsunutí sloupů osvětlení mimo herní plochu 
z důvodu bezpečnosti, schvaluje navýšení ceny stavby dle 
předloženého rozpočtu a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o 
dílo s firmou Stavby Krajča s. r.o. Pozlovice ze dne 6.11.2019, 
dle návrhu,  

d) provedení technického dozoru investora pro stav-
bu „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha 
Hodslavice – osvětlení hřiště“ firmou Ing. Karel Trlica, Janová 
dle předložené nabídky a Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 
221/2019,

e) uspřádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 20. 
– 21.6.2020 v prostorách za Obecním domem Základní organi-
zaci Českého svazu chovatelů Hodslavice, 

f ) spolupráci s energetickým poradcem Mgr. Lenkou 
Brusovou při zprostředkování služeb 

e-aukce pro občany Hodslavic,
g) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro 

rodinný dům čp. 55 v Hodslavicích a pověřuje stavebního 
technika určením podmínek stavby přípojky,

h) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro 
rekreační objekt na parc. č. 676/1 v k. ú. Hodslavicích a pově-
řuje stavebního technika určením podmínek stavby přípojky.

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

ze zasedání zastupitelstva obce pověřuje komisi pro životní 
prostředí předložením návrhu na využití dotace z Operačního 
programu životního prostředí a analýzou svozu plastového 
odpadu do 9.4.2020,

b) informaci o průběhu stavby „Odkanalizování obce 
Hodslavice“ a změnové listy č. 4 – 10,

c) žádost o pronájem nebytových prostor v budově 
Obecní dům čp. 161 p. L. B., Veřovice pro účely zkušebny hu-
dební skupiny a zamítá žádost o pronájem,

d) nabídku firmy smart urbido s.r.o. Ostrava, Pustkovec 
na dodávku Online systému urbido/úřad, 

e) dvě Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví  
ze dne 10.3.2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem epide-
miologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19,

f ) výsledek průzkumu způsobu využití služební do-
dávky Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro spolky v obci 
Hodslavice a pověřuje místostarostu doložením budoucích 
ročních provozních nákladů na další jednání rady obce.

nad Odrou. Mladší žáci dosáhli svého dosud nejlepšího času 
v Palačově, tj. 19,19 a 18,07. Starší žáci pak o týden později v 
Ženklavě s časem 17,71 a 17,43, odkud si dovezli trofeje jak 
mladší, tak starší.  Celkem se zúčastnili 10 závodů v okolních 
vesnicích a získali 7 pohárů, které dnes mají vystaveny v hasič-
ské zbrojnici. Vzhledem k velkému počtu dětí, které se účastni-
ly závodů, bylo velkou výhodou využití obou vozidel jednotky, 
včetně  přívěsného vozíku. I přesto se na transportu podíleli 
také rodiče, kteří se mimo jiné starali i o občerstvení a zázemí.

K dispozici měli stroj PS12, který ovšem nebyl v perfektním 
stavu a některé závady se projevily až v průběhu závodů. Zde 
bychom rádi poděkovali sousedním hasičům z Mořkova, kteří 
nám umožnili startovat na závodech s jejich strojem a také za 
možnost několikrát společně trénovat. Této vzájemné spolu-
práce si velmi vážíme a věříme, že bude i nadále pokračovat.

Oprava závodního stroje si žádala nemalé finance, které bylo 
potřeba zajistit. To se podařilo díky příspěvkům od sponzorů, 
obci Hodslavice a také z našich zdrojů. Stroj je dnes komplet-
ně opraven včetně nového laku a čerpadla. Dále se podařilo 
získat dotace od Moravskoslezského kraje na zakoupení spor-
tovního vybavení a dresů. Děkujeme Jiřímu Šebkovi za grafic-
ký návrh dresů. Dresy byly poprvé k vidění na silvestrovském 
běhu, kterého se zúčastnilo 20 mladých hasičů.

Od podzimu 2019 probíhá každé druhé úterý také přípravka 
v mateřské škole. Děti jsou seznamovány se základy a názvo-
slovím. Aktuálně se přípravky účastní asi 6 dětí.

Adam Rýdel, vedoucí kolektivu mladých hasičů

Činnost kulturní, společenská, sportovní:
- návštěva občanů - pozvání na ples
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku
- účast na oslavách 130 let SDH Mořkov
- účast na krajském kole v požárním sportu 
   v Přerově – rozhodčí
- hasičské odpoledne a Letní večer se skupinou Věšák
- účast na shromáždění představitelů sborů v Bernarticích 
nad Odrou
- účast členů sboru na akcích v obci: Palackého stezka, Den 
obce, Volejbalový turnaj, Silvestrovský běh 
   a účast na dalších akcích, které pořádaly ostatní spolky 

Stav členské základny k  31.12.2019
Počet členů: 152, z toho 61 mužů, 40 žen, 44 chlapců. 7 děv-

čat.
Jak bylo již výše zmíněno, kolektiv mládeže absolvoval svou 

první soutěžní sezónu, která byla úspěšná, a určitě se v rámci 
okresu neztratili. Na činnost mládeže byly vynaloženy nemalé 
prostředky a věříme, že se nám to vrátí v podobě rozrůstání 
členské základny a také, že nám vyrostou naši následovníci jak 
ve sboru, tak i v zásahové jednotce. I v dalších letech se bu-
deme snažit získat co nejvíce finančních prostředků na jejich 
činnost, zejména z různých dotací a také z našich prostředků. 

Na závěr zprávy bychom chtěli poděkovat všem členům sbo-
ru za odvedenou práci jak pro sbor, tak i pro obec Hodslavi-
ce. Poděkování patří veliteli, strojníkům a členům jednotky, 
vedoucím mládeže, vedení obecního úřadu v čele s paní sta-
rostkou a panem místostarostou, pracovníkům obecního úřa-
du, občanům, sponzorům a organizacím, kteří nám pomáhali 
naplnit stanovené úkoly v loňském roce.
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  USNESENÍ
ze 30. schůze rady obce konané dne 

25.3.2020 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) přijetí účelové dotace ve výši 40 000 Kč z Programu 

na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji (MSK) 
na rok 2020 na projekt „Aktivní senioři“ a schvaluje smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na tento projekt dle návrhu,

c) přijetí účelové investiční dotace v maximální výši 
74,99 % celkových skutečně vynaložených uznatelných ná-
kladů na realizaci projektu „Skupinový vodovod Hodslavice - 
Straník ATS vodovodu pro lokalitu na Léše“, maximálně ve výši 
849 900 Kč z dotačního programu „Drobné vodohospodářské 
akce“ Moravskoslezského kraje (MSK) a schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu MSK dle návrhu, 

d) provedení služby technický dozor investora (TDI) a 
koordinátora BOZP na stavbu „Skupinový vodovod Hodslavi-
ce – Straník ATS vodovodu pro lokalitu na Léše p. Ing. Zdenku 
Fridrichovou a p. Martina Šrámka dle nabídky,

e) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Územní plán Hodslavice 
s p. Ing. Arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN 
Ostrava-Mariánské Hory dle návrhu,

f ) dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. HDS11_SOD s fir-
mou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava dle návrhu, 

g) doplnění lajnování a patek pro fotbalové hřiště na ví-
ceúčelové herní ploše hřiště ZŠ,

h)  změnu způsobu poskytnutí dotace na činnost Salesi-
ánskému hnutí mládeže Hodslavice, úhradu faktur a dokladů z 
rozpočtu obce ve výši schválené dotace. 

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) informaci o plnění úkolu uloženého zastupitelstvem 

obce č. 8 a radou obce č. 29 a pověřuje předsedkyni komise 
pro životní prostředí o podání písemné zprávy o plnění úkolu,

b) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
c) rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Sociální bydlení v obci Hodslavice, z důvodu 
dospecifikování projektové dokumentace stavby a schvaluje 
nové vypsání zadávacího řízení a úpravu zadávací dokumenta-
ce veřejné zakázky dle návrhu,

d) návrh zhotovitele stavby „Rekonstrukce školního hřiš-
tě – víceúčelová herní plocha“ na změnu sportovního povrchu 
a stanovisko technického dozoru investora a zamítá změnu 
povrchu dle návrhu, 

e) žádost Diakonie Valašské Meziříčí o poskytnutí dota-
ce na dofinancování pobytových služeb domova se zvláštním 
režimem v roce 2020 a zařazuje ji do seznamu žadatelů na rok 
2020,

f ) žádost Domova DUHA, př. org. Nový Jičín o poskytnu-
tí dotace na provoz Domova pro seniory a Domov se zvláštním 
režimem v roce 2020 a zařazuje ji do seznamu žadatelů na rok 
2020, 

g) žádost Mobilního hospice Strom života, Andělé stro-
mu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Nový Jičín 
o ochranné pomůcky, desinfekční prostředky nebo finanční 
pomoc proti šíření nákazy COVID 19 při péči o občany obce 
a schvaluje poskytnutí ochranných pomůcek dle možností 
obce.

h) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Hodslavice za rok 2019 se závěrem – nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky,

i) oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pra-
coviště Nový Jičín o prodeji pozemku v k. ú. Hodslavice parc. 
č. 1559/8 (1434 m2) zapsaného na LV č. 60000 a předkládá 
oznámení zastupitelstvu obce k projednání.

INFORMACE KE KORONAVIRU
OÚ

Jste senioři, máte chronické onemocnění či oslabenou imu-
nitu? Pak můžete patřit ke zvláště ohrožené skupině obyvatel, 

kteří se mohou nakazit rychle se šířícím koronavirem.
VAŠE ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE!!!

JAK SE PROTI NÁKAZE KORONAVIREM PREVENTIVNĚ CHRÁ-
NIT:

 Omezte pohyb venku.
 Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob, vy-

hýbejte se velkým obchodním domům, jízdě v hromadných 
dopravních prostředcích, dodržujte odstup od ostatních osob 
alespoň 2 metry.
 Zakrývejte si ústa a nos, abyste zabránili šíření kapé-

nek. Každá osoba je povinna na všech místech mimo bydliště 
používat ochranné pomůcky dýchacích cest (respirátor, rouš-
ka, šátek . . .).
 Odložte osobní návštěvy v ordinaci u lékaře. Svého 

lékaře kontaktujte telefonicky a domluvte se s ním na dalším 
postupu (kontakty: MUDr. Radek Ševela 556 750 335, MUD. Jan 
Moštěk 556 750 251).
 Vyhněte se úzkému kontaktu s osobami, které mají 

příznaky nachlazení, nebo se vrátily ze zahraničí (platí to i pro 
vlastní rodinu).
 Ve zvýšené míře dodržujte základní hygienické zá-

sady. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a teplou vodou 
alespoň po dobu 30 vteřin. 
 Dodržujte pravidla respirační hygieny. Při kašli a ký-

chání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem. Nemáte-li ka-
pesník, použijte rukáv předloktí.
 Sledujte WEB  www.hodslavice.cz.

 

Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce 2020
Subjekt IČ výše dotace
Český svaz chovatelů z.o.Hodslavice 71231153 8 000 Kč
Český svaz včelařů z.s.Hodslavice 62330934 6 000 Kč
TJ Hodslavice, z.s. 00534552 10 000 Kč
Tenis Hodslavice z.s. 70239274 5 000 Kč
Klub českých turistů 75042291 6 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 43961118 49 000 Kč
FK Hodslavice z.s. 22769960 49 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice 64630111 49 000 Kč
7.PH Royal Rangers Hodslavice 70948526 20 000 Kč
Myslivecký spolek Hodslavice 48804720 4 000 Kč
Salesiánské hnutí mládeže 45248176 49 000 Kč
Celkem 255 000 Kč

výše daru
10 000 Kč

40 000 Kč

Příloha č.1  Schváleno usnesením Rady obce č. 29 ze dne 10.3.2020

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce 2020

Z paragrafu kultury budou uhrazeny výdaje   
Klub důchodců

Klub Sluníčko
Subjekt
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Informace poplatníkům v souvislosti s 
vyhlášením nouzového stavu na území 
ČR a omezením volného pohybu osob

OÚ

Obecní úřad Hodslavice jako správce poplatků informuje 
občany – poplatníky, že s ohledem na současnou situaci a s 
blížícími se lhůtami splatnosti příslušných místních poplatků:

a) doporučuje občanům, aby tyto místní poplatky hradili 
bezhotovostně, 

b) oznamuje, že:
- občanům, kteří platí místní poplatky hotovostně na poklad-
ně a nemohou platit místní 
  poplatky bankovním převodem, umožní zaplatit příslušný 
místní poplatek hotovostně po
  skončení nouzového stavu, nejpozději však do 30.6.2020, a 
že

Poděkování švadlenkám
OÚ

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom touto cestou ze srdce poděkovali i jménem 

všech obdarovaných spoluobčanů, všem švadlenkám, které 
dobrovolně v této zvláštní pandemické době věnují svůj vol-
ný čas, schopnosti a prostředky k výrobě látkových roušek ze 
svého materiálu a z materiálu, který věnoval Moravskoslezský 
kraj na pomoc těm spoluobčanům, kteří to nejvíce potřebují.

Švadlenky, které věnovaly roušky k následné distribuci po-
třebným spoluobčanům:

Lenka Burianová, Eva Cíchová, Tereza Cíchová, Martina Večer-
ková, Barbora Bartoňová, Dominika a Ivana Kalichovy, Pavla 
Churavá, Dana Kudělková, Petra Bartoňová, Lucie Bartoňová, 
Jana Kudělková, Marcela Kudělková, Marie Davidová, Vladimí-
ra Kyselá, Alena Kulíšková, Václava Hloušková, Růžena Hube-
ňáková, Šárka Frydrychová, Libuše Kramolišová, Lenka Barto-
ňová, Daniela Turanská, Marie Turková, Hanka Turková, Jana 
a Barbora Bajerovy, Alena Polášková, Lenka a Libuše Palacké, 
Jitka Štefková, Jarmila Kudělková. 

Díky uvedeným švadlenkám byly po vyhlášení nařízení vlády 
o povinnosti nosit roušku či respirátor, distribuovány roušky 
především seniorům, kteří neměli možnost obstarat si ochran-
né pomůcky. V první vlně se jednalo o cca 400 ks látkových 
roušek, které slouží spoluobčanům.

I nadále jsou ušité roušky distribuovány seniorům nad 65 let, 
prodavačkám, sociálním pracovníkům, hasičům, pracovníkům 
obce a dalším, kteří jsou v častém styku s veřejností.

Chtěli bychom také poděkovat nejmenovaným švadlenkám, 
které obdarovávají své okolí, rodinné příslušníky, seniory, sou-
sedy, členy Integrovaného záchranného systému, sociální pra-
covníky a ostatní, kteří ochranné pomůcky potřebují. 

Poděkování patří také zaměstnancům OÚ, kteří dodané rouš-
ky kompletují, třídí a balí dle požadavku spoluobčanů tak, aby 
byly dodány v co nejkratším čase.

Všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomáhají, 
DĚKUJEME !!!

Informace ke kanalizačním přípojkám
OÚ

Z důvodu posunutí realizace a dokončení celé stavby kana-
lizace zapříčiněné současnou situací nejen v České republice, 
se odkládá i budování soukromých částí kanalizačních přípo-
jek k jednotlivým domům. Další informace, i případné změny, 
budeme včas uvádět na tradičních místech - rozhlas, web, 
zpravodaj.

Obec nadále nabízí pomoc s nákupem a 
dodávkou léků pro rizikové skupiny.

V současné situaci nabízí OÚ Hodslavice všem 
spoluobčanům z rizikových skupin (seniorům, 
lidem s oslabenou imunitou, nemocným), kteří 
už jsou nebo chtějí zůstat dobrovolně izolováni 
v domácí karanténě, zajištění donášky základ-
ních potravin, léků, roušek a dezinfekčních 
prostředků do domu. Pro sjednání služby volej-
te na tel. 556 750 237 v úředních hodinách, na 

tel. 728 282 494 mimo úřední hodiny.  
Prosím všechny občany, aby osobní zodpověd-
ností pomohli ochránit tyto rizikové skupiny a 
rizikovým příbuzným a známým, či sousedům 
osobně (bezkontaktně) pomohli, případně je 
informovali o nabídce OÚ nebo informovali na 
výše uvedeném telefonu pracovnice OÚ o těchto 

občanech. 
Prosím, mysleme pozitivně, pomozme, kde to 
jde, nenechme si vzít svobodu racionálního my-
šlení a věřme jen odborníkům. Nepropadejme 
hysterii a panice, neboť negativní emoce, strach 
a stres oslabují naši imunitu. Stávající virová 
epidemie odezní a budeme zase o něco odolněj-

ší a snad i pokornější.

Předem Vám všem děkuji za pomoc a projeve-
nou vzájemnost a přeji veselou mysl a pevné 

zdraví.

Pavla Adamcová, starostka

- v těchto případech nebude přistupovat k navýšení včas 
nebo ve správné výši 
  nezaplaceného místního poplatku,
- občanům, kteří dosud nepodali žádost o úlevu z platby 
místního poplatku nebo nepodali 
  žádost o osvobození od platby místního poplatku, umožní 
podat žádost po skončení
  nouzového stavu, nejpozději však do 30.6.2020.
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Oprava povrchu silnice č. I/57 
– pokračování

OÚ

Od 6.4. do 10.5.2020 pokračuje oprava povrchu hlavní silnice 
č. I/57 (Valašské Meziříčí – Nový Jičín) etapou č. 8:  od křižovat-
ky na Mořkov po čp. 118 na horním konci. 

Informace 
k začátku oprav místních komunikací

OÚ

Po Velikonocích se předpokládá, že začnou práce na opravě 
místních komunikací. Aktuální informace, kde se budou práce 
provádět, budou zveřejňovány na webu Hodslavic ve složce 
„Aktuality“ a hlášeny místním rozhlasem. Žádáme obyvatele 
Hodslavic, aby sledovali situaci (kde budou práce hlášeny), aby 
následně včas podnikli nezbytná opatření, aby zbytečně neo-
mezovali stavbu a ani sebe - přeparkování aut, úklid složeného 
materiálu apod.

Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladký 
postup prací při opravách místních komunikací 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.

Svoz bioodpadu v roce 2020
OÚ

Stejně jako v předcházejících letech i letos bude v naší obci 
probíhat svoz bioodpadu.

Hnědé kontejnery budou rozmístěny v úterý 14. dubna 2020, 
první svoz se uskuteční ve středu 15. dubna 2020.

Mimořádný svoz BIOODPADU 
OÚ

V pátek 17.4.2020 v odpoledních hodinách budou na pra-
videlná místa v obci umístěny velkoobjemové kontejnery na 
BIOODPAD. Jejich vývoz bude proveden v pondělí 20.4.2020. 
Je zde možno umísťovat BIOODPAD, jenž je běžně odkládán 
do hnědých svozových nádob. Velkoobjemové nádoby budou 
označeny znakem obce a nápisem BIOODPAD.

Zpravodaj do každého domu
OÚ

Od 1.7.2020 bude Obec Hodslavice distribuovat 1 ks zpravo-
daje na rodinný dům pro občany s trvalým pobytem. Je mož-
nost objednat si další kus zpravodaje za úplatu – 20 Kč/ks. Tato 
možnost platí i pro obyvatele bez trvalého pobytu.

     
  

Vyslovujeme velké poděkování občanům a občankám 
obce Hodslavice za mimořádně rychlé vyhotovení 
ochranných roušek pro zaměstnance prodejen COOP, 
kteří jsou v současné době v první linii. 
Potřebnou pomoc nám poskytli: 
Hanka a Michal Turkovi 
Jaroslava Hromádková 
Lenka Burianová a Eva Cíchová 
Martina Maliníková s maminkou 
 

                                DĚKUJEME 
                                                Ing. Jindra Závadová 

   

       PODĚKOVÁNÍ   
 
 
Jednota,   
spotřební  družstvo  v  Hodoníně 
  

 

   
    

Poděkování od děvčat - prodavaček z Hrušky 

Kolektiv Hrušky touto cestou děkuje za mate-
riální a psychickou podporu, která se jim v těch-
to dnech dostává jak formou roušek, tak formou 
drobných dárků. Děkujeme všem, kteří na nás my-
slí a kteří umí ocenit naši práci. Moc si toho vážíme. 
 

Jsme tady pro Vás a spolu to zvládneme.
Dáša, Iva, Věrka

Obec Hodslavice 

jako provozovatel vodovodu 

ZAKAZUJE
používání pitné vody z obecního vodovodu jako 
užitkové - tj. k zalévání zahrad, mytí aut, napou-
štění bazénů apod. Vzhledem k dlouhodobému 
suchu není v technických možnostech systému 

zajištění dostatečného množství vody ve 
vodovodním řádu. 

Děkujeme za pochopení.
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Jsme v tom společně! 

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem  
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy 
a významně se dotýká naší země. Koronavirová 
pandemie se dostala do popředí společenské 
diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem 
obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme  
v tom přece všichni společně. Znevažování 
onemocnění a nerespektování legislativy není  
v současné době na místě. Změnou přístupu, 
chování a návyků dokážeme všichni dohromady 
situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu 
aktuální potřeby společnosti! 

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli 
svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření 
znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních 
pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních 
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti  
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme 
jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou  
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. 
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce 
chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení 
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou 
dopravou.  

Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si  
i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření 
nákazy.  

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem 
svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření.  Babičky, dědečky, tetičky  
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat 
doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou. 

 

plk. Zuzana Pidrmanová 

oddělení prevence Policejního prezidia ČR 

17. 3. 2020 
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Vážení spoluobčané, 
   

   obec Hodslavice umožnila renomované společnosti eCENTRE a.s., zřídit

pro občany bezplatnou službu energetického poradce, kterou můžete

využít telefonicky či emailem přímo z pohodlí domova a bez rizika.

  Jestliže uvažujete o změně dodavatele energií a nižší ceně za dodávku,
můžete se informovat, jaké máte možnosti a jak nenaletět nevýhodné

nabídce, ze které by pro Vás vyplývaly sankce či pokuty. 

   K dispozici je Vám paní Mgr. Lenka Brusová, obchodní partner společnosti

eCENTRE a.s., která prostřednictvím své unikátní služby LICIT pomáhá lidem

snižovat náklady za energie již od roku 2006.

 

Energetický poradce:
Mgr. Lenka Brusová 
licencovaný partner LICITU a e-aukční síně eCENTRE a.s.

Tel.: 737 377 646 ; Email: lenka.brusova@proforza.cz
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DOTAZNÍK 
 II. PROJEKT DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ V HODSLAVICÍCH  

 
Naše obec má opět možnost požádat SFŽP o dotaci na nákup domácích kompostérů, 
které by byly bezplatně předány do domácností. 
Na základě projeveného zájmu bude podána žádost o dotaci.  
Pokud máte vážný zájem o přidělení plastového kompostéru o objemu 1 m3 nebo 2 
m3, prosíme Vás o projevení zájmu formou vyplnění tohoto dotazníku a jeho zasláním 
elektronicky na adresu: obec@hodslavice.cz, či odevzdáním dotazníku do 15.5.2020 
na Obecní úřad (schránka u vchodu) nebo do sběrných boxů v obchodech.  
Dotazník můžete vyplnit elektronicky na webu obce. 
 
Mám zájem o bezplatné přidělení: Zájemce: 

plast. kompostéru obj.  1 m3  Jméno, příjmení:……………………………………………….. 

plast. kompostéru obj.  2 m3  číslo popisné: …………E-mail:………………………………. 
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Stavební práce
Tel.: 773 794 036

Výstavba rodinných domů 
Zateplení fasád 
Zednické práce 
Rekonstrukce 
Omítky
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OBEC HODSLAVICE 
 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
 

PRACOVNÍK TECHNICKÉ SPRÁVY OBCE 
 

 Druh práce a její charakteristika:  Práce při správě a údržbě majetku ve vlastnictví obce 
Hodslavice.   

Místo výkonu práce:   Katastrální území obce Hodslavice 
Doba a rozsah výkonu práce:  Pracovní poměr na dobu určitou – 1.rok s 3 měsíční zkušební 

dobou s možností prodloužení na dobu neurčitou, pracovní 
doba 40. hod. týdně,  

Platová třída:  4. platová třída 
Předpokládaný nástup:   1. 6. 2020 
 

Požadované předpoklady pro výkon práce:  Řidičský průkaz skupiny B, T 
 

Další předpoklady a požadavky: - dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení 
- dobré komunikační a organizační schopnosti 

 

Výhodou: 
• Průkaz k obsluze JMP (motorová pila) a k obsluze křovinořezu 
• Svářečský průkaz 
• Praxe při zimní údržbě komunikací motorovými vozidly  
• Vzdělání v oboru elektro (silnoproud, slaboproud) 
• Znalost problematiky údržbářských prací na budovách a motorových prostředcích 
• Zednické, instalatérské dovednosti 

 

Náležitosti a doklady, které uchazeč musí doložit: 
1. Přihlášku obsahující níže uvedené náležitosti: 

• Jméno a příjmení uchazeče,  
• Místo trvalého pobytu uchazeče, 
• Telefonní kontakt a případně e-mail na uchazeče, 
• Životopis s údaji o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech (údaje o vzdělání a absolvovaných kurzech nutno doložit kopiemi 
dokladů prokazujícími tyto skutečnosti) 

 

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k  ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou 
informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. 
 
 

Přihlášku je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad 
Hodslavice, č. p. 211, 742 71. Do výběru budou zařazeny pouze přihlášky doručené na OÚ 
Hodslavice do 15. 5. 2020. Další informace podá osobně nebo telefonicky místostarosta obce pan 
Ing. Jan Kudělka (tel.: 556 731 656, 720 998 835). 
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Koupaliště Mořkov
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice:

-----------------------------------------
- Kuchaře

- Číšníky, servírky
- Uklízečky

- Pomocné práce do kuchyně
- Brigádníky do výdejního okýnka

- Pekaře pizzy
- Řidiče na rozvoz pizzy

- Správce (sekání trávy, údržba areálu)
-----------------------------------------

Info u pí. Skybové 732 252 953
nebo mail: koupaliste.morkov@seznam.cz
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² Ivana Reptová, Jana Krutilková, Michal Turek 
² Petr Tureček, Petr Prousek ² Jaroslav Toman, Jiří Mička 

² Jan Plešek, Jiří Palacký, Jiřina Bartoňová 
² Vladimír Milian ² Jaromír Palacký 

² Ludmila Kudělková ² Drahoslava Doubravská 
² Ludmila Kudělková ² Anna Kudělková

25. výročí uzavření manželství Jana a Petr Kudělkovi, 
Alice a Marcel Tobolovi

50. výročí uzavření manželství Alena a Štefan Harbulovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci březnu se narodil Martin Litvik. 
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 

mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ² 

V měsíci březnu jsme se rozloučili s panem Jiřím Bartoněm, 
panem Františkem Šimkem a panem 

Peterem Zahradníčkem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²70²75²90²92²93²94 
tito naši spoluobčané :

ZŠ Hodslavice - drakiáda ve školní družině

SDH Hodslavice


