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Rok 2020 se již dávno přehoupl do své druhé poloviny, přesto 
bych se ráda vrátila o rok zpět a seznámila vás s činností tělo-
cvičné jednoty Sokol Hodslavice v loňském roce 2019.

Počet členů naší jednoty k 1.1.2020 je 167:  47 dětí, 104 žen a 
16 mužů, z toho 11 cvičitelů.

Rok 2019 zahájilo 9 členů novoročním výstupem na Velký 
Javorník. 

24.3. jsme uskutečnili jarní vycházku na Píškovou, kde jsme 
navštívili pomník knížete Sáma. Vycházky se zúčastnilo 22 
členů a příznivců Sokola.

Jako vždy na jaře, jsme pořádali pravidelné brigády na úklid 
sokolského hřiště. Jedná se o vypletí a úpravu plochy, hrabání 
listí, úklid budovy. Tady se bez pomoci členů Sokola neobe-
jdeme. Bohužel je pro nás údržba areálu čím dál náročnější. Za 
pomoc s údržbou plochy děkujeme všem členům, kteří přišli a 
taky Tomáši a Mirkovi Vyhlídalovým.

26.4.  jsme pořádali Pálení čarodějnic, kterého se v loň-
ském roce  zúčastnilo asi 60 dětí spolu se svými rodiči, což je 
poněkud méně než v minulých letech. Děti po příchodu plnily 
úkoly na jednotlivých stanovištích, které připravovaly „oprav-
dové čarodějnice“. Za splnění úkolů si mohly děti vyzved-

nout odměnu. Nechybělo ani tancování s čarodějnicí Lenkou 
a vystoupení bubeníků pod názvem „ Kubuku“, které doprová-
zelo i zapálení velkého ohně s čarodějnicí. V loňském roce jsme 
museli být velmi opatrní, protože bylo velké sucho a na někte-
rých místech v republice bylo rozdělávání ohňů zakázáno. My 
jsme to zvládli, a tak si rodiče mohli s dětmi opéct špekáčky, 
zakoupit připravené občerstvení.

Pro dospěláky byla na závěr, ve večerních hodinách, připra-
vena taneční zábava.

V jarních měsících se sokolští volejbalisté zúčastnili turnaje 
Oderská liga smíšených družstev. Odehráli v této soutěži 12 
zápasů, z toho 5 vyhráli a celkově se umístili na 7. místě z 9 
družstev. V březnu se zúčastnili nočního turnaje smíšených 
družstev v Ratiboři, kde se umístili na 1. místě ze 7 družstev a 
získali tak již podruhé putovní pohár volejbalového turnajev 
Ratiboři.

V sobotu 7. září se uskutečnil ve Frenštátě p. R. župní turnaj 
v petanqu. Celá akce proběhla za slunečného počasí v areálu 
domova Hortenzie. Zúčastnilo se osm dvoučlenných družstev 
z celé Beskydské župy.  Naši jednotu vzorně reprezentovala 
Alena Špalková, která se stala zároveň i celkovou vítězkou tur-
naje. 

Dne 17.9. jsme v rámci celorepublikové akce SOKOL SPOLU 
V POHYBU uspořádali tradiční orientační běh „ Za poznáním 
Hodslavic“, určený dětem od 3 do 15 let.

Vzhledem k současné situaci na našich hodslavských ces-
tách a uličkách jsme se vrátili k předloňské trase hodslavskými 
alejemi a využili jsme zázemí fotbalového hřiště, kde byl start 
našeho závodu. Za velmi příjemného slunečního odpoledne 
se běhu zúčastnilo celkem 34 dětí, ti nejmladší samozřejmě v 
doprovodu svých rodičů. V krátkých intervalech děti postupně 
vybíhaly na trasu, kde plnily deset úkolů, jak vědomostních, 
tak i dovednostních či pohybových. Trasu zvládli všichni a v cíli 
byli za svůj výkon odměněni. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI T.J. SOKOL HODSLAVICE ZA ROK 2019
Věra Mičková, starostka T. J. Sokola Hodslavice
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Usnesení z 10. zasedání
Zastupitelstva obce Hodslavice

konaného dne 20.8.2020
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/10/2020  Schválení programu   
ZO
a) schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva 

obce.

2/10/2020  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
Vlastimil Socha, DiS.  – předseda,
Martin Pospíšil a Ondřej Kudělka, DiS. - členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu:

Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing. Kamila Ondřejíka,

Umístili se na prvních třech místech takto:
Karegorie rodičů s dětmi 3-6 let:
•	 1.místo-	Petra	Mandaliničová
•	 2.místo	-	Pavel	Mičulka
•	 3.místo-	Jonáš	Kovačik

Kategorie mladšího žactva:
•	 1.místo-	Martina	Mandaliničová
•	 2.místo-	Karel	Býma
•	 3.místo-	Izabela	Jašková

Kategorie staršího žactva:
•	 1.místo-	Ondřej	Novotný
•	 2.místo-	Matyáš	Pác

Od října probíhají v tělocvičně ZŠ pravidelná cvičení. Jen pro 
upřesnění:
•	 PO			zdravotní	Tv	–	R.	Holeňová,	V.	Mičková
•	 ÚT		kruhový	trénink	–	A.	Kozelský
                    volejbal – J. Čuberková
•	 ST			ml.žactvo	–	E.	Hegarová,	A.	Kulíšková
                   jóga v MŠ – D. Sulovská
•	 ČT		RaD	–	Z.	Váhalová,	M.	Švidraňová	M.	Šebková
                   jóga v MŠ – D. Sulovská
                 
Nepodařilo se nám bohužel rozběhnout cvičení starších 

žákyň.

V roce 2019 jsme poprvé oslavili 8. října Památný den sokol-
stva také jako Významný den České republiky.

Naše T. J. Sokol Hodslavice se také připojila k této pietní akci 
Večer sokolských světel – lampiónovým průvodem a pouš-
těním lodiček na Kacabaji. Jedna lodička za každou sokol-
skou duši, která obětovala svůj život na oltář republiky a svo-
body. Starší sokolská generace, která na vlastní kůži zažila, 
co znamená válka, útlak, totalita, pomalu odchází, ale pově-
domí kruté historie, existence a význam sokolských idejí nesmí 
zůstat zapomenuty. Akci chceme zopakovat i v letošním roce, 
jen doufám, že nám bude počasí více přát a nám se podaří 
opravdu rozsvítit všechny lodičky.

 
Ve dnech 18. 10. – 20. 10. 2019 se konal již po několikáté rela-

xační víkend pro ženy, který  pořádá naše jednota. 28 žen si ten-

tokrát během víkendu mohlo užívat krásného prostředí  Hos-
týnských vrchů v hotelu Rusava. Ke zpestření pobytu si mohly 
ženy vybírat z bohatého programu, který byl pro ně připraven. 
Ať už to byl aqua aerobic, bazén, či různé druhy cvičení. Někdo 
zvolil jen procházky po nádherném okolí, ke kterým vybí-
zelo neuvěřitelně krásné počasí. Z nádherného prostředí se 
nikomu nechtělo, a tak jsme si cestu domů zpříjemnily ještě 
výšlapem na Hostýn. Vše jako vždy perfektně zajistila a zorga-
nizovala Dana Kudělková a za to jí patří velké díky od všech 
zúčastněných.

Konec roku patřil volejbalu a jejich dvěma akcím, turnajům 
tří a čtyřčlenných družstev, který probíhal v tělocvičně ZŠ.

Rok 2020 jsme ukončili 30.12. zimní vycházkou okolím Hod-
slavic.

Po volbách, které proběhly 8.3.2019, pracoval po celý rok 
výbor v tomto složení: Starostka - Věra Mičková, místosta-
rosta	-	Dana	Kudělková,	jednatelka	-	Eliška	Janská,	hospodářka	
- Maruška Ježková, náčelnice - Růžena Holeňová, náčelník - 
Adam Kozelský, vzdělavatelka - Dana Sulovská, členové výboru 
- Hanka Bačková, Hanka Adamová, Vlastík Socha.

Kromě výše uvedených akcí výbor v loňském roce dořešil 
reklamu firmy Termolux na Falconu.  Na sokolském hřišti jsme 
koncem roku zahájili opravu části oplocení hřiště. Dokon-
čili jsme opravu klubovny a části střechy na Falconu. Všechny 
opravy probíhají podle našich finančních možností, které 
nejsou velké a dotace na údržbu majetku téměř žádné. V loň-
ském roce se nám podařilo získat dotace z MŠMT určené na 
podporu činnosti naší jednoty. Tady je na místě poděkovat 
Marušce Ježkové, která si dala s vyřizováním těchto dotací 
velkou práci a zasloužila se o to, že jsme je nakonec dostali. A 
že to nebylo nic jednoduchého.

Cvičitelé v loňském roce sbírali nové informace a zkušenosti 
na těchto školeních: Seminář jógy ve Frenštátě p.R., sraz cviči-
telů ve Frýdlantu p.O., seminář jógy v Praze, Pohádkové cvičení 
předškoláku v Olomouci, seminář ZdrTV v Ostravě.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nám jakkoliv 
pomáháte, ať už jsou to brigády, pořádání akcí, či nás jen pod-
porujte svou účastí na akcích. Moc si toho vážíme.
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c) určuje	provedením	zápisu	Elišku	Janskou.

3/10/2020  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-
stva obce

ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání zastupi-

telstva obce.

4/10/2020  Usnesení rady obce č. 33 - 37
ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 33 - 37.

5/10/2020  Informace k investičním akcím 
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím.

6/10/2020  Plnění rozpočtu 1 - 7/2020
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až čer-

venec 2020.

7/10/2020  Úvěr na investiční akce
ZO
a) schvaluje přijetí úvěru ve výši 5 000 000,- Kč se splatnos-

tí 12/2025 a smlouvu o úvěru č. 0632977119 s Českou spořitel-
nou a.s.

8/10/2020  Rozpočtové opatření č. 2
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
snížení v příjmech - 1 458 000,- Kč, 
snížení ve výdajích -    644 000,- Kč,
financování  -    814 000,- Kč.

9/10/2020  Informace kalkulace stočného
ZO 
a) schvaluje cenu stočného od 1.9.2020 ve výši  29,- Kč/m3 

s DPH. 
 
10/10/2020  Kotlíkové dotace spoluúčast obce
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.500,00 Kč (slovy 

Sedmtisícpětset korun českých) z rozpočtu Obce Hodslavice  
Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování projek-
tu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ rea-
lizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schva-
luje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Hodslavice“ dle návrhu,

b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.500,00 Kč (slovy 
Dvacetdvatisícpětset korun českých)  z rozpočtu Obce Hodsla-
vice Moravskoslezskému kraji účelově určenou na spolufinan-
cování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
– 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/000
9638 a schvaluje veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Hodslavice“ dle návrhu.

11/10/2020  Poskytnutí kotlíkových půjček a dotace MSK
ZO
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále 

NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v 
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Jakubu Kašparovi, ve 
výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 42020,

b) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále 
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v 
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ panu Pavlu Heraltovi, ve 
výši 200 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 52020,

c) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále 
NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v 
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ paní Libuši Jaškové, ve výši 
150 000 Kč a smlouvu o poskytnutí NFV 62020.

12/10/2020  Převody majetku 
ZO
a) bere na vědomí informaci o směně pozemků v Hodsla-

vicích u čp. 213 s manž. Š.,
b) zamítá prodej pozemku parc. č. 378 v k.ú. Hodslavice 

manželům K., Hodslavice 125.

13/10/2020  Diskuse
ZO
a) schvaluje čerpání do výše 10 000,- Kč spolku Žijeme! na 

akci Sochy u lesa z položky kultura.

USNESENÍ
ze 36. schůze rady obce konané dne 

16.7.2020 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) podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba aleje za Nera-

dilovými“ na parc. č. 1490/7 (280 m2) v k. ú. Hodslavice – pouze 
s písemným souhlasem firmy Starojicko a.s., Starý Jičín-Jičina s 
výsadbou, 

c) úpravu účelové komunikace na parc. č. 995 v k. ú. Hod-
slavice částečným zásypem vhodným stavebním materiálem, 

d) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „Odkanalizování obce Hodslavice“ s firmou 
Metrostav a.s. Praha 8, dle návrhu, 

e) odběratelskou Smlouvu o odvádění odpadních vod, dle 
návrhu,

f ) Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 2 v k. ú. Hodslavice 
o výměře 327 m2 (zahrada) mezi Obcí Hodslavice a Českým 
svazem chovatelů, základní organizace Hodslavice, dle návrhu,

g)  povolení protlaku pod obecní cestou pro kanalizační pří-
pojku na pozemek p. č. 1794/1 v k. ú. Hodslavice za podmínek 
stanovených stavebním technikem,

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018523 mezi Obcí Hod-
slavice	a	ČEZ	Distribuce,	a.s.	Děčín,	dle	návrhu	a	pověřuje	sta-
vebního technika stanovením podmínek pro stavbu.
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USNESENÍ
ze 37. schůze rady obce konané dne 

5.8.2020 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) bezúplatné zapůjčení prostor suterénního bytu v ZŠ Te-

nisu Hodslavice, z.s. na dobu neurčitou,
c) Smlouvu o dílo č. 5007/2020 na stavbu“Plošná oprava as-

faltových povrchů“ s firmou JANKOSTAV s.r.o., Ostrava-Kunči-
ce, dle návrhu.

II. Rada obce   b e r e    n a    v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) stavební úpravy podkladů na hřišti ZŠ a provádění kont-

rol ze strany obce, 
c) ukončení užívání klubovny Tenisem Hodslavice, z.s. v 

prostorách ZŠ a jejich žádost o poskytnutí náhradních prostor 
pro uskladnění materiálu a sportovního vybavení, 

d) oznámení Univerzity Palackého v Olomouci o přesunutí 
udělení Ceny Františka Palackého o jeden rok, z roku 2020 na 
rok 2021,

e) program 10. zasedání Zastupitelsva obce Hodslavice, 
které se bude konat ve čtvrtek 20.8.2020,

f ) informaci o seznamu žadatelů o obecní byt.

ODKANALIZOVÁNÍ HODSLAVIC
ANEB TAK JSME TO SPUSTILI

– MŮŽETE SE PŘIPOJIT !!!
Pavla Adamcová, starostka

Vloni v březnu jsme zahájili v historii nejnákladnější 
stavbu obce – výstavbu kanalizace a ČOV a letos 8.8.2020 
jsme ji dokončenou převzali. Dne 1.9.2020 byla spuštěna 
do zkušebního provozu čistička odpadních vod (ČOV) a 
bylo vodoprávním úřadem povoleno předčasné užívání 
kanalizačního řadu. 

 Tato důležitá stavba se dotkla nás všech a děkuji Vám, že 
jsme trochu nepohody, nepořádku a omezení přetrpěli s 
pochopením a přesvědčením, že je to ve prospěch našeho 
životního prostředí. Nyní bude následovat roční zkušební 
provoz a budeme rádi, když své domy připojíte na kanalizační 
řad co nejdříve (dle smlouvy do 6 měsíců od spuštění 
zkušebního provozu tj. do 28.2.2021). Informace k provozu 
kanalizace  a připojování domácností budeme nadále 
pravidelně zveřejňovat na webu obce, jsou dále ve zpravodaji 
a dostanete je postupně do domu. Prosíme Vás, abyste 
jim věnovali velikou pozornost a respektovali pravidla 
napojení na kanalizaci.
Malá rekapitulace výstavby „Odkanalizování obce Hodslavice“. 
Stavba byla připravována od roku 2008. Projekt k územnímu 
řízení a stavebnímu povolení vyhotovila firma AVONA a 
realizační	 projekt	 byl	 dokončen	 v	 r.	 2017	 firmou	 KONEKO.	V	
roce 2017 obec vykoupila pozemek na ČOV a byla úspěšně 
podána žádost o dotaci z OPŽP, bez které bychom nemohli 
realizovat tak velkou investici. Vypracování žádosti a následnou 
administraci financování získané dotace provádí firma J2V 
Services. Stavbu jsme zahájili 20.března 2019 a realizovala 
ji firma METROSTAV a.s. s několika subdodavateli, největší 
z nich – LinearBau, Cobbler, EKOMVO. Technický dozor 
a	 BOZP	 vykonávaly	 firmy	 LAVI	 ENGINEERING	 a	 Bezpečnost	
práce a požární ochrana Pavel Palát. Vzájemná spolupráce byla 
výborná a děkuji všem partnerům za odpovědný přístup k této 
náročné stavbě. Souhrnná čísla financování projektu jsou v 
následující tabulce. 

Rok  Příjmy  

2019-2020 96 449 282 Kč Dotace SFŽP z OPŽP

2019-2020 42 522 925 Kč Státní půjčka ze SFŽP

II. Rada obce   b e r e    n a    v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informace o stavu stavby „Rekonstrukce hřiště ZŠ“ a o 

podání dotazu na pojišťovnu právní ochrany D.A.S. Praha v 
případu vzniku vícenákladů, 

c) osobní oznámení hudební akce na soukromých 
pozemcích u vodní nádrže Kacabaja pořadatelem M. J., Nový 
Jičín s tím, že pořadatel byl upozorněn na povinnost dodr-
žovat právní normy a pověřuje místostarostu stanovením 
podmínek pro vjezd zásobovacích vozidel, 

d) žádost manželů K., Hodslavice čp.  125 o odkoupení 
obecního pozemku p. č. 378  v k. ú. Hodslavice a pověřuje mís-
tostarostu předložením podkladů k žádosti na zasedání zastu-
pitelstva obce,
e)	 možnost	využít	grant	na	akci	s	názvem	„WIFI4EU	Podpora	

připojení k internetu v místních komunitách“ v obci Hod-
slavice, schvaluje přijetí výše uvedeného grantu a pověřuje 
starostku předložením návrhu realizace projektu WIFI sítě na 
další schůzi rady obce,

f ) žádost manželů P., D. a M. o vyasfaltování místní komu-
nikace a pověřuje místostarostu řešením žádosti.

Volby do zastupitelstva MSK 
Volby se uskuteční 

2.10.2020 (pátek) od 14.00 do 22.00 hod. 
a 3.10.2020 (sobota) od 8.00 do 14.00 hod. 

v budově obecního úřadu - přízemí.
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Stavba je úspěšně za námi, ale čeká nás ještě náročné 
období připojování veřejných budov a domácností na novou 
splaškovou kanalizaci, roční zkušební provoz zakončený 

kolaudací a poslední opravy uliček, na které obec musí ze 
svého rozpočtu navíc vydat cca 3,5 mil. Kč. V uvedených 
číslech také není náklad cca 0,6 mil. Kč na projekty domovních 
přípojek, které obec zdarma předá všem, co se připojí na 
novou kanalizaci.
Na závěr Vás srdečně zveme na prohlídku ČOV ve čtvrtek 
1.10.2020 od 13:00 do 17:00 hod.

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

I. Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních 
vod jsou zveřejněny i s podmínkami ke smlouvě na webu 
obce - https://www.hodslavice.cz/vodovod. K podpisu těchto 
smluv Vás vyzveme, případně Vám je doručíme domů. Můžete 
si také telefonicky sjednat schůzku na tel.: 792 771 741 – Ing. 
Radim Holeňa  Po podpisu Vám předáme dokumenty k Vaší 
kanalizační přípojce včetně technické zprávy. 

II. Zakoupení materiálu (trubky a kolena) k provedení 
kanalizačních přípojek za výhodné ceny. Dle rozpisu 
materiálu	 v	 technické	 zprávě	objednáte	na	OÚ	 (tel.	 556	750	
237, obec@hodslavice.cz) požadovaný materiál (tabulka s 
rozměry a cenou viz. níže), zaplatíte na účet obce nebo na 
pokladně a na základě potvrzení o provedené platbě (vše lze 
sjednat elektronicky) si materiál vyzvednete ve sběrném dvoře 
v jeho otevírací době.

Položka Specifikace zboží – SN 4 Cena za 
1ks s DPH

1. koleno PVC K 30 st. DN150 55 Kč

2. trubka	PVC	KG	DN150,	délka	1	m 95 Kč

3. trubka	PVC	KG	DN150,	délka	2	m 175 Kč

4. trubka	PVC	KG	DN150,	délka	3	m 255 Kč

5. trubka	PVC	KG	DN150,	délka	5	m 420 Kč

III. Dne 1. září byl zahájen zkušební provoz čistírny 
odpadních vod a je možné se začít připojovat na obecní 
kanalizaci. 

IV. Budování domovních přípojek - 
PLATÍ TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
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 

Možnost bezúročných 
kotlíkových půjček od 

Obce Hodslavice
  Úspěšní žadatelé o kotlíkovou 

dotaci Moravskoslezského 
kraje – 3. výzva mají možnost 

předfinancování návratné finanční 
výpomoci z naší obce až do výše 

  200 000 Kč. Stále jsou volné 
finanční prostředky pro cca 15 

žadatelů (mimo dříve přihlášených). 
S minimální administrativou 

pomůžeme, volejte 
  556 750 237 (Pavlátová) nebo 
pište ekonom@hodslavice.cz.

2019-2020 23 063 503 Kč Vlastní zdroje obce (ve 
výši ročního rozpočtu, 
ušetřeno)

2019-2021 3 000 000 Kč Dotace MSK

 Výdaje  

2009 327 250 Kč studie odkanalizování

2010 897 000 Kč projekt kanalizace k 
územnímu řízení

2015 42 500 Kč aktualizace dokl.části, 
zpracování žádosti o dotaci

2016 699 000 Kč projekt kanalizace ke 
stavebnímu povolení

2017 3 159 000 Kč projektová dokumentace k 
realizaci, nákup pozemků

2018 58 300 Kč administrace žádosti o 
dotaci

2019 110 873 385 Kč stavební práce a TDI + 
BOZP

2020 48 979 275 Kč stavební práce, TDI + BOZP 
a opravy komunikací

 165 035 710 Kč K  4.9.2020
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Palackého pamětní knihovna informuje
knihovna

Palackého pamětní knihovna od září opět otevřena ve 
stanovenou dobu, a to:

pondělí    12:00 - 18:00 hodin
čtvrtek    12:00 - 18:00 hodin.

Venkovní galerie umění Hodslavice
Spolek Žijeme!

Patnáct soch a desítky obrazů či obrázků lokálních a 
hodslavských autorů bude k vidění v Hodslavicích. Výstava 
Sochy u lesa proběhne v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin a v 
neděli 11. září od 13 do 17 hodin. Trasa exhibice začíná u sochy 
Františka Palackého, vede kolem jeho rodného domku (o jeho 
možném otevření v sobotu se jedná) a dřevěného kostelíka a 
prochází Fojtovou stodolou, kde budou umístěny obrazy. Poté 
pokračuje alejí nahoru směrem k lésku, jde kolem památeční 
lípy až k ohništi a končí na louce pod lesem.

provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem 
kanalizace v obci.

2. Před každým napojením domovní splaškové kanalizační 
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem) 
musí být Vámi přizván zástupce správce kanalizace (viz 
kontakt níže) za účelem pořízení fotodokumentace celé 
přípojky včetně napojení na kanalizační sběrač obce a dům. 
Zástupce správce při napojení zároveň opíše stav vodoměru 
(jako podklad k novému účtování vodného a stočného).

!!! V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly, 
vlastník bude muset celou přípojku na vlastní náklady 
odkrýt ke kontrole !!! 

!!! Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze 
stávajících septiků a jímek se nesmí přečerpávat do nové 
splaškové kanalizace !!! Proto si vyžádejte a uschovejte 
doklad o vyčerpání pro případnou kontrolu. Vyčerpání 
splašků může provádět jen firma s oprávněním (dle zákona).

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.

Změna hodin pro 
veřejnost od 1.9.2020

provozovny Pošta Partner 
v Hodslavicích 
Pondělí 8:00 - 14:00
Úterý 11:00 - 17:00
Středa 8:00 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00

Součástí výstavy je i ukázka řezbářského umění, malá 
vernisáž za účasti autorů ve 13:30 ve Fojtově stodole (jste 
srdečně zváni) i možnost koupit si a opéct v lésku špekáček či 
si dát pivko a nealko.

V případě pěkného počasí se v pátek od 19:15 přímo pod 
léskem uskuteční promítání letního kina pro děti. V sobotu 
pak od 19:30 na kryté zahrádce hospody na Fojtství proběhne 
promítání a beseda hodslavských a hostašovských cestovatelů: 
přijedou populární Nesmrtelní dědci či mladíci ze ZweiTakt 
Riders a přes kopec přijde Vojta Hasalík.

Akce se koná s podporou obce Hodslavice a řady našich 
kamarádů a sousedů. Děkujeme. Venkovní ráz celé akce by měl 
splňovat všechny aktuální nařízení a omezení. Hodslavjany 
zvou dobrovolníci ze spolku Žijeme!

Radim Socha, Ondřej Kudělka, Adam Kolařík, Jakub Kramoliš, 
Pavel Kladiva, Hanka Kudělková a Petr Býma

P. S. Pokud máte doma hezký či zajímavý obraz od 
hodslavského autora, přineste ho, prosím, ještě v pátek 
odpoledne či v sobotu ráno do Fojtovy stodoly.

Zámek Kunín
PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán

Navštivte pokoje Zámku Kunín, jednoho z nejbohatěji vyba-
vených instalovaných zámků na Moravě. 

Přichystali jsme pro Vás také Slavnosti růží pro paní hraběnku 
ve dnech 26. září až 4. října 2020.

A také výstavu Vzpomínky na monarchii - 
jedinečnou výstavu klobouků, livrejí a erbovních knoflíků

služebnictva šlechty.
Zámek Kunín můžete navštívit v měsících září a říjnu 

denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Zámek bude otevřen ZDARMA!

vvvw.zamek-kunin.cz

Kateřinický trailový závod

Srdečně Vás zveme jménem obce Kateřinice (okres Nový Ji-
čín) na devátý ročník Kateřinického trailového závodu, který 

se uskuteční v neděli 11. října 2020!

Veškeré informace najdete na
http://www.trail.katerinice.cz/,

případně na https://www.facebook.com/
events/1451010765055406/.

Těšíme se na Vaši účast! 
Organizátoři trailového závodu Kateřinice.
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VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL 
8.10.2020 

NA PAMĚŤ SOKOLŮM, KTEŘÍ PŘINESLI OBĚŤ NEJVYŠŠÍ  

 v 18:00  sraz na fotbalovém hřišti v Hodslavicích 

a společný odchod na KACABAJU 

  POUŠTĚNÍ PŘIPRAVENÝCH LODIČEK                               

…………….se svíčkami na vodní plochu      
Společný odchod zpět za svitu LAMPIÓNŮ 

( vezměte sebou  ) 

Čaj bude na Kacabaji připraven  

Za nepříznivého počasí se akce nekoná! 

T. J. SOKOL Hodslavice připravil pro děti 

V.ORIENTAČNÍ BĚH 
" Za poznáním Hodslavic " 

 

v úterý 22. 9. 2020 
start - cíl : 

asfaltové hřištěza ZŠ Hodslavice 
zápis od 16:00 – 16:30 hod.                 

 
kategorie: rodiče s dětmi – mladší žáci – starší žáci 

„škola - škola“ 
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Dne 31.7.2020 se mezi obcemi 
Bludovice a Hodslavice ztratila 
tato kočička (10 měs.) Jmenuje 
se KORY a pochází z Olomouce. 
Pokud ji máte doma či jste ji ně-
kde viděli, prosím ozvěte se nám 

na tel. 730 658 847.
Nálezné je ve výši 3 000 Kč.

“Hledáme časově 
dostupného 

zodpovědného člověka, 
který by byl ochoten 

podle potřeby pohlídat 
našeho tříletého syna. 

Jedná se zejména o 
situace, kdy nebude 
moci být ve školce. 
Místo: Hodslavice. 

Telefon: 736 273 563. 
Odměna: 80 - 120 Kč/
hod. podle okolností.“
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v sobotu 17.10.2020



www.hodslavice.czstrana 11



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Náklad 550 výtisků. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 
750 010, e-mail : zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpra-
vou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145. Uzávěrka 25. den v měsíci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci září oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²70²80²85
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

SOKOL HODSLAVICE ZA ROK 2019

² Lenka Bartoňová, Karel Šuderla ² Dana Fojtíková,
Josef Bartoň ² Jaroslav Horák, Vladimír Minář
² Pavol Strelec, Stanislav Bartoň ² Jan Kocián

² Pavel Kudělka ² Jiří Matalík ² 

² ² ² ² ²

25. výročí uzavření manželství:

Kateřina a Pavel Bartuškovi,

50. výročí uzavření manželství:

Marie a Zdeněk Pleškovi, Jarmila a Zdeněk Palačtí.

 Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červenci se narodili Johana Hubová,

Dominik Čuberka, Monika Vávrová a Samuel Váhala.

V měsíci srpnu se narodili Matyáš Indrák

a Marie Kramolišová.

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

² ² ² ² ²

V měsíci červenci a srpnu jsme se rozloučili s panem 
Miloslavem Rýdlem, panem Jaroslavem Tomanem, 

s paní Marií Janyškovou 
a paní Drahoslavou Doubravskou. 


