
děti rozvíjejí jazykové schopnosti, matematické představy a 
dovednosti jemné motoriky a uvolňovacích cviků. Poslední 
čtvrtá lekce je společná s rodiči dětí, na které se pochlubí vším, 
co za ten krátký čas dokázaly a naučily se. Jako vzpomínku si s 
sebou odnášejí složku se svými pracovními listy, fotografiemi 
na CD a drobnými dárečky. Cílem této předškolní přípravy tedy 
není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický 
rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné a 
spokojené.

ZPRAVODAJ
Červen 2021

Těšíme se na prvňáčky
Každý z nás si to zažil. Někteří si svůj první školní den pamatují 

už jen z fotografií a vyprávění. Třeba si při čtení těchto řádků 
zavzpomínáte.

Aby bylo dítě úspěšné, mělo by být nejen dostatečně 
vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Vstup 
do 1. třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní 
změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní 
program, náplň činnosti, nároky a požadavky. Aby dítě mohlo 
zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 
mělo by zvládnout tyto výchovné a vzdělávací předpoklady 
pro vstup do 1. třídy.

A proto od roku 2013 na naší škole uskutečňujeme projekt 
nazvaný „ŠKOLA VOLÁ“. Dětem nabízíme seznámení se 
školním prostředím, vyzkoušení si své role budoucího školáka 
plněním úkolů, svoji trpělivost a pečlivost při jejich plnění. 
Aby bylo sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve 
skupině, spolupracovat s budoucími spolužáky. Také se setkají 
s učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, Mgr. 
Hedou Kučerovou a Mgr. Evou Hegarovou. Společné setkání 
předškolních dětí s učitelkami má celkem 4 lekce. Od ledna 
se jednou měsíčně děti místo odpoledního spánku vydají do 
školy. Každá hodina je zaměřena na danou činnost, při níž si 

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, Hodslavice
Mgr. Gabriela Mičková
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Tento projekt se nám velice osvědčil také proto, že probíhá 
před zápisem dětí do 1. třídy, kdy už děti vědí, do jakého 
prostředí přijdou a znají paní učitelky. Bohužel tento rok je vše 
jinak. Přesto jsme na předškoláky nezapomněli a naše letošní 
setkání proběhlo netradičně jen jednou - na Den dětí 1. června 
2021.

Věříme, že budoucí prvňáčci se do školy budou těšit a vše 
hravě zvládnou.

Za učitelky 1. stupně Mgr. Gabriela Mičková 

Usnesení
ze 13 zasedání Zastupitelstva obce 

Hodslavice konaného dne 26.5.2021
OÚ

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

předpisů

1/13/2021   Schválení programu   
ZO
a) schvaluje program jednání 13 zasedání zastupitelstva 

obce.

2/13/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Veronika 

Hurtová – předsedkyně, Tomáš Kohout, Ondřej Kudělka, DiS. 
– členové,

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka,
Mgr. Alenu Kulíškovou,                  

Budoucí školáci

Budoucí školáci

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.

3/13/2021 Kontrola usnesení předcházejícího 
zastupitelstva obce

ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání 

zastupitelstva obce.

4/13/2021  Usnesení rady obce č. 48 - 52
ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 48 – 52.

5/13/2021  Informace k investičním akcím 
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím,
b) schvaluje návratnou finanční výpomoc Základní škole a 

mateřské škole Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové 
organizaci ve výši 5 milionů Kč se splatností do 31.12.2021.

6/13/2021  Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ
a) schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy a 

mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové 
organizaci dle přílohy.

7/13/2021  Dodatek směrnice o sociálním fondu
a) schvaluje Vnitřní předpis č.1/2021, kterým se stanovují 

podmínky poskytování příspěvku na stravování pro 
zaměstnance a uvolněné zastupitele obce dle přílohy.

8/13/2021  Poskytnutí kotlíkových půjček
ZO
a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále 

NFV) dle Programu pro poskytování NFV „Kotlíková dotace v 
Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a smlouvy o poskytnutí 
NFV dle tabulky žadatelům:

Jméno
Schválená 

výše dotace 
(Kč)

smlouva 
č.

1. L. P. 150 000,00 11/2021

2. P. P. 150 000,00 12/2021

3. J. K. 150 000,00 13/2021

4. D. M. 150 000,00 14/2021

5. P. J. 150 000,00 15/2021

6. J. K. 150 000,00 16/2021

7. P. L. 200 000,00 17/2021

8. P. K. 200 000,00 18/2021

9. P. L. 200 000,00 19/2021

10. P. H. 200 000,00 20/2021

9/13/2021  Plnění rozpočtu 1 - 4/2021
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až 

duben 2021.
10/13/2021  Rozpočtové opatření č. 1



www.hodslavice.czstrana 3

Usnesení
ze 52. schůze rady obce konané 
dne 19.5.2021 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) realizaci „Zábavné poznávací trasy“ pro děti na místních 

komunikacích dle návrhu Ing. Lenky Burianové a požaduje 
předložení cenové nabídky na realizaci k dalšímu jednání rady.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e    
a) místostarostu zajištěním průzkumu odvedení spodních 

vod od objektů základní školy z důvodu vlhnutí budov ZŠ. 

III. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o 

navýšení investičního příspěvku o 350 000 Kč na projekt 
„Vybudování multimediální učebny s kabinetem“, který se 
rozšíří o opravu II. podlaží – sborovna, ředitelna, kancelář 
zástupkyně a předkládá ji k projednání zastupitelstvu obce, 

c) žádost ředitelky ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice o 
návratnou výpomoc ve výši 5 mil. Kč na průběžné financování 
projektu „Vybudování multimediální učebny s kabinetem“ a 
předkládá ji zastupitelstvu obce,

d) program 13. zasedání zastupitelstva obce, které se 
bude konat 26.5.2021 a předkládá zastupitelstvu obce 
aktualizovaný seznam investičních akcí na rok 2021,

e) předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování 
veřejného vodovodu ze dne 9.11.2011 mezi Městem Nový 
Jičín a Obcí Hodslavice a předkládá zastupitelstvu obce 
k projednání převod části „Fondu financování obnovy 
vodovodu“ na Město Nový Jičín, 

f) nabídku na odkup pozemku parc. č. 1562 v k.ú. Hodslavice 

ZO
a) schvaluje čerpání úvěru schváleného a přijatého v roce 

2020 č. smlouvy 0632977119 do výše 2 miliony Kč,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech 5 430 000,- Kč, 
navýšení ve výdajích 6 555 000,- Kč,
financování  1 125 000,- Kč.

11/13/2021  Závěrečný účet obce za rok 2020
ZO 
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2020 – 

souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

12/13/2021  Účetní závěrka Obce Hodslavice
ZO 
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k 

rozvahovému dni 31.12.2020 
a převod hospodářského výsledku na účet 432. 

13/13/2021  Porovnání všech položek výpočtu cen pro 
vodné a stočné za kalendářní rok 2020

ZO 
a) bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu 

(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.

14/13/2021  Fond financování a obnovy vodovodu - 
převody

ZO 
a) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1 245 

052,22 Kč do „Fondu financování a obnovy Skupinového 
vodovodu Hodslavice – Straník“, 

b) schvaluje převod finančních prostředků z „Fondu 
financování a obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – 
Straník“ ve výši 598 048,54 Kč Městu Nový Jičín a doporučuje 
Radě obce schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování 
veřejného vodovodu ze dne 09.11.2011.

15/13/2021  Vyřazení dlouhodobého investičního 
majetku 

ZO 
a) schvaluje vyřazení dlouhodobého investičního majetku 

dle přílohy.

16/13/2021  Dobrovolný svazek obce Cyklostezka – 
zrušení, převod majetku na obce

ZO 
a) schvaluje nabytí pozemků p. č. 1800/1, ostatní plocha, 

jiná plocha, o evidované výměře 21358 m2 a p. č. 1811/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 26802 m2 
v k. ú Hodslavice a se stavbou souvisejících movitých věcí z 
vlastnictví Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, 
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 
72545691, jako převodce do vlastnictví Obce Hodslavice, a to 
bezúplatným převodem,

b) schvaluje zrušení Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - 
Hostašovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový 
Jičín, IČO 72545691 s likvidací,

c) bere na vědomí Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku 

obcí SOMPO 2016 ke dni 25.3.2021.
17/13/2021  Převody majetku 
ZO 
a) schvaluje odkoupení pozemku parc. čís. 1562 ostatní 

plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3288 m2 v k. 
ú. Hodslavice od manželů J. J. a E. J., oba bytem Hodslavice za 
cenu 20,- Kč za m2, Obec Hodslavice hradí náklady spojené s 
převodem nemovitosti.

18/13/2021  Volba přísedícího Okresního soudu v NJ
ZO
a) schvaluje do funkce přísedícího u Okresního soudu v 

Novém Jičíně pana Ing. S. B., bytem Hodslavice.

19/13/2021  Diskuze
ZO
a) pověřuje Radu obce zpracováním konceptu řešení 

nebezpečných úseků na místních komunikacích,
b) pověřuje Radu obce předložením návrhu rozšíření 

parkovacích míst u mateřské školy.
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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). Materiál zaplatíte na účet 
obce nebo na pokladně a na základě vystaveného dodacího 
listu 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 67 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 422 Kč

Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké 
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou 
spolupráci.

Informace ke kanalizaci a přípojkám naleznete na webu obce: 
www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte mailem: 
kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741 – Josef Kudělka.

Den obce

Naše hezké Hodslavice

OÚ

Mgr. Pavla Adamcová

Milí spoluobčané, letošní Den obce se uskuteční, a to 17. 
července na fotbalovém hřišti :). Věříme, že i přes nařízená 
vládní opatření si přijdete s námi tuto oslavu užít. Více informací 
včetně programu naleznete v dalším čísle hodslavského 
zpravodaje a na webu obce.

Pokud chodíte kolem Placu, jistě jste si všimli změn, které se 
na něm v posledním čase dějí. Rozhodli jsme se nechat náš 
Plac rozkvést… Impuls mi k tomuto rozhodnutí dala paní 
Lenka Šíchová, bydlící v Pilečkově domu vedle Domku F.P. 
Nejlépe to vystihnou její slova:

„Centrum Hodslavic má kouzlo a charakter. Je příjemné 
se projít kolem domku Palackého pod korunami lip, obejít 
dřevěný kostelík a vydat se kolem Fojtovy stodoly alejí do 
kopců a vnímat krajinu. A třeba se pak vrátit zpět kolem 
evangelického kostela ke staré škole a faře s jabloňovým 
sadem. 

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

Děkujeme Vám za urychlené připojování na kanalizaci 
a nahlášení pozdějších termínů připojení. Nyní máme 
připojeno pouze 310 domů/ 1107 obyvatel, zatím to není 
ani 75% !!! Potřebujeme mít připojeno min. 80 %, abychom 
splnili podmínky poskytovatele dotace a nebyli nuceni 
vracet část dotace. Obci hrozí postih až do výše 5 mil. Kč, 
což by ohrozilo další investiční akce a provoz obce.    

Nadále Vás tedy vyzýváme k urychlenému připojování 
!!! Vlastníky, kteří se zatím nestihli připojit vyzýváme, 
aby nahlásili, kdy tak hodlají učinit, na mail kanalizace@
hodslavice.cz, nebo na tel. 603 885 604.

I. Budování domovních přípojek
PLATÍ 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 
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 sepíše protokol o 
napojení, kam 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 občany, aby si kalkulaci prací a 
předběžnou cenu sjednávali předem.

II. Vyčerpání splaškové vody ze stávajících septiků a jímek
Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze 

stávajících septiků a jímek se nesmí přečerpávat do nové 
splaškové kanalizace! Proto si po vyčerpání vyžádejte a 
uschovejte doklad pro případnou kontrolu. Vyčerpání splašků 
může provádět jen firma s oprávněním (dle zákona).

III. Zakoupení materiálu k provedení kanalizačních 
přípojek za výhodné ceny končí, už jen doprodáváme 
zásoby na skladě !!! 

a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání,
g) informaci k plnění opatření pro omezení emisí ze 

spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW, na které má 
obec spolupracovat s Obcí s rozšířenou působností (ORP) a 
pověřuje komisi pro životní prostředí zpracováním časového 
plánu provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší 
pro obec ve spolupráci s ORP  do 30.9.2021,

h) žádost Domova Duha, p. o., Nový Jičín o finanční 
příspěvek pro rok 2021 na provoz domova pro seniory a 
zařazuje ji do seznamu žadatelů,

i) žádost Slezské diakonie, Český Těšín o finanční příspěvek 
pro sociální službu EFFATHA Nový Jičín pro rok 2021 na 
sociálně terapeutické dílny a zařazuje ji do seznamu žadatelů,

j) žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., 
o finanční příspěvek na rok 2021 pro provoz sociálních služeb, 
např. denní stacionář a zařazuje ji do seznamu žadatelů. 



www.hodslavice.czstrana 5

Ty památky, aleje, kopcovitou krajinu, uličky se zahrádkami 
a jabloňové sady vnímám jako ryzí charakter Hodslavic, který 
naplňuje atributy příjemné venkovské pohody. Na který 
můžeme navázat a rozšiřovat ho v rámci obce dále ve stejném 
estetickém duchu. 

 V zahraničí, třeba ve Francii, potkávám spoustu vesnic, které 
jsou označené jako „vesnice s charakterem“, jsou na všech 
turistických mapách a lidé se tam jezdí kochat venkovskou 
pohodou. Ty vesnice mají roztomilou atmosféru, vrátí vás 
do dětství, do vzpomínek. To bychom tady u nás mohli také 
mít. Dobrý základ máme, jen si uvědomit, jak ho zabalit do 
roztomilého kabátku. A také jak se vyrovnat s některými 
nepříjemnými prvky, které nám to kazí…“

No a potom to už jelo… Veškerou přípravnou a plánovací 
práci zastala paní Šíchová a opět její slova: “Zadání znělo: 
změnit osázení placu, tak aby se vyčistilo, zútulnilo, pořád 
vkusně kvetlo, nemuselo se náročně udržovat a aby to stálo 
málo peněz. 

Co se týče „málo peněz“, to není těžké splnit. Pracovali jsme 
jako dobří hospodáři. Na projektu i realizaci jsem pracovala 
zdarma pro radost. Při realizaci přišlo pomoci zdarma a 
ochotně spousta lidí z vesnice, bylo to moc krásné se skvělou 
atmosférou a moc všem za to děkuji. Těžké věci zvládli skvěle 
zaměstnanci úřadu a jelo se opravdu s plným nasazením, 
dodnes nás z toho bolí ruce, záda i svaly, které jsme nevěděli, 
že máme. Pokud jde o nákup rostlinného materiálu, využila 
jsem svých kontaktů a vše nakoupila velkoobchodně, takže to, 
co se v zahradnictví prodává za 200 Kč, jsme my měli za 20 Kč 
apod. Co se dalo použít, jsme znovu použili, přesázeli apod. Co 
se nedalo použít, z toho se vytvořila štěpka na zamulčování 
záhonů. 

Jak vznikal osazovací plán: 

Prošla jsem naší vesnicí a nakukovala lidem do zahrádek, 
čemu se tady v Hodslavicích daří. Protože jen to, čemu se daří, 
je opravdu hezké. Bylo jasné, že na náves je potřeba dostat 
to, co máme všichni v zahradách a co tam úspěšně funguje. 
Chtěla jsem, aby vesnická náves měla opravdu ryze vesnický 
charakter, roztomilý, příjemný a vkusně zkombinovaný. Také 
jsem chtěla, aby náves trochu ožila, aby tam lidé chtěli zůstat, 
posedět, cítit se dobře. Takže bylo jasné, že je třeba vytvořit 
také soukromí, pocit bezpečí odcloněním cesty, vymyslet 
nějaké hravé prvky, které mohou esteticky patřit na vesnici na 
rozhraní Valašska, aby to lidi bavilo, aby to bylo něco, co nemají 
doma, ale klidně to tam mohou mít, protože to přirozeně 
zapadne. Také jsem se jela pro inspiraci podívat do nedaleké 
vesnice, která má několikrát ocenění vesnice roku a prošla 
jsem ji a uvědomovala si, jak je upravená, jednotně osázená, 
živá na návsi i v neděli, protože tam mají příjemně vytvořená 
místa pro lidi. Je zajímavé si tam uvědomit, že to nemusí být 
drahé rostliny, stromy, prvky, že jsou to vlastně docela levné 
prvky, ale vkusně sladěné a jednotně vysázené po celé vesnici, 
takže to vypadá profesionálně, koncepčně, pro lidi příjemně. 

Vzhledem k tomu, že budova obecního úřadu Hodslavic 
bývala školou a má stále ten charakter staré školy, chtěla jsem 
vytvořit nástup právě jako do staré školy. Tzn. ryze venkovský 
charakter, roztomilý, plný trvalek, které voní, lákají motýly 
a jsou jedlé. A zároveň rychle vyrostou a zaplní záhon, aby 
se minimalizoval plevel. Najdeme tam vše, co většina z nás 
má v zahrádkách – levandule, půdopokryvné růže, šantu 
kočičí, mátu, okrasný česnek, šalvěje, zvonky, kopretiny, 
pomněnky, echinaceu, kontryhel aj. Doplněné o okrasné trávy 
jednoduchého habitu, které tomu dodají lehkost. I v ostatních 
záhonech používám ryze venkovské trvalky a keře, které se v 
Hodslavicích osvědčily. Najdete tam pivoňky, odrůdy hortenzií 
vhodné pro slunná stanoviště, denivky, barvínky, hosty. Vše 
odlehčujeme a slaďujeme trávami, některé budou vysoké i 1,5 
m. 

Stromy – používám stejný princip jako u keřů a trvalek. 
Chceme ryze venkovský charakter. Chceme navázat na to, co 
je tady dobré a funguje. Nejkrásnější jsou tady ovocné sady 
a aleje. Obecně ve vesnici je v zahradách i mimo vysázeno z 
minulosti poměrně hodně jehličnanů. Není to špatně, jen je 
třeba to vybalancovat listnatými stromy. Vybrali jsme ty s 
jemnější strukturou, aby nekonkurovaly lípám u Palackého 
domku i lípě na place. Vysadili jsme proto podél cesty okrasné 
třešně, před úřad také. Na jaře kvetou, na podzim se barví. 
Na okraji placu ještě přibudou 3 slivoně, jsme přece slivková 
vesnice. Přímo na plac vedle sochy Palackého patří také 3 
menší stromy do 3 m, ať tam ten Palacký je vidět, ale není tak 
na ráně – lísky Hallské roubované na kmínku s obrovskými 
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30 let ASOMPO
Mgr. Marta Kiššová

V říjnu to bude 30 let od vzniku sdružení 56 obcí a měst 
pro nakládání s odpady pod názvem SOMPO, od roku 2001 
společnosti ASOMPO, a.s. 

Na začátku skvělý nápad, následně tvrdá práce na nelehkém 
projektu stavby skládky včetně dalších zařízení. Počátky se 
datují k roku 1991, kdy se za pomocí vkladů obcí a měst ve výši 
200 Kč na obyvatele, dotací a půjček zainvestovalo v I. etapě 
cca 70 mil. korun.

Skládka byla v dané době čtvrtou zabezpečenou skládkou 
v České republice pro téměř veškeré odpady vyjma odpadů 
nebezpečných. Těleso skládky bylo následně v roce 2007 
rozšířeno o II. etapu s investicí cca 36 mil. Kč. Díky této změně 
je do skládky o velikosti téměř 14 hektarů možno uložit 
neuvěřitelných 1 941 000 t odpadů (k 31.12. 2020 uloženo 1 
762 000 t) a životnost zařízení se tím významně prodloužila 
až do roku 2024. Zajímavým číslem je i množství skládkových 
vod, které byly odvezeny za dobu provozu skládky na čistírnu 
odpadních vod, tj.  630 tis. m3. Prosperující společnost ušla 
za třicet let velký kus cesty. Samotné skládkování a následná 
rekultivace postupně přerostly v další aktivity. V roce 2004 
byl zahájen provoz první kogenerační jednotky pro využití 
skládkového plynu. Následně v roce 2007 byly v provozu již 
dvě jednotky. Celkem se za dobu provozu vyrobilo 27 497 
MWh energie. Výstupem ze zařízení je nejen elektrická energie 
distribuována do sítě ČEZ a pro vlastní spotřebu firmy, ale 
rovněž teplo, které je využíváno zejména k sušení dřeva a k 
vytápění provozní budovy včetně dvou bytových jednotek. 
Spuštění druhé KJ v daném roce zároveň odstartovalo 
projekt svozu biologicky rozložitelného odpadu v obcích a 

ořechy. Ať si místní lidi přijdou švestky a ořechy posbírat, 
pokud budou chtít. Ať mají důvod přijít.“ (To je navíc dar obci 
od paní Šíchové)

„Aby bylo lidem příjemné na place posedět, bylo potřeba 
vytvořit bezpečný prostor, odcloněný od frekventované cesty. 
Za 5 let, po obchvatu, se nám snad uleví, teď jsme ale pořád 
tranzitní vesnicí s vysoce frekventovanou silnicí. Pruh u cesty 
jsme osázeli okrasnými trávami, které snesou sůl z cesty a 
vzrostou do výšky cca 1,3 m. Je to výška tak akorát, aby bylo 
z auta vidět na Palackého, domek, úřad i kostelík. A zároveň 
taková výška, aby se člověk na place cítil být „uvnitř“, v bezpečí. 
Nad trávami se bude vznášet verbena – sporýš argentinský. A 
na jaro pak ještě přidáme tulipány a narcisy. 

Co se starou betonovou dlažbou na place? Uděláme 
si z nevýhody výhodu. Změníme pohled na věc. To je 
nejefektivnější řešení. Co je staré, ještě nemusí být špatné. 
Dlažba je velkoformátová. To je teď a stále pořád přece v 
módě. Navíc má pěknou starou patinu, která se nám hodí ke 
staré zídce. Když bychom ji vyměnili za novou, bude moc zářit 
novotou a všechno to ostatní staré nám tam najednou ještě 
více zestárne. To není dobré řešení. Dlažbu proto vyčistíme 
a spáry vyplníme substrátem se semínky půdopokryvného 
tymiánu a mateřídoušky, která nám vyplní mezery, zpevní 
dlaždice a v létě rozkvete. Ty dlaždice, které jsou hodně 
nestabilní, prasklé, nebo vysoko, dáme pryč a místa po nich 
osadíme okrasnou trávou a stejnými „motýlovými“ trvalkami, 
jako máme na záhoně před úřadem, alias „starou školou“. 
Záměrně vytáhneme pár dlaždic navíc a osadíme je, aby nám 
vznikly v prostoru kolem lípy jakoby pokojíčky. To budou 
místa, kde se bude lidem dobře sedět. Místa s výhledem na 
Palackého, či „starou školu“, kostelík. Místa ve stínu lípy. Ne 
přímo pod lípou, tam není příjemné posezení. Příjemné je to 
vpravo od lípy, v jejím stínu, směrem k soše, mimo chodníky 
na placu.“ 

Další větší stavební změny budou prováděny až po 
zpracování studie centra obce v dalších letech. No a zbývalo 
vše doladit novým inventářem. Opět níže nápad paní Šíchové, 
který souhlasem posvětili zastupitelé.

„Prvky k sezení na plac: 
Jak jsem zmiňovala již výše, chtělo by to něco hravého, aby 

to lidi lákalo. Zároveň něco praktického, trvalejšího charakteru. 
Něco, co se hodí na vesnici na rozhraní Valašska. Něco, co 
se hodí přímo na náš plac plného památek z různorodých 
materiálů a betonovou dlažbu. Něco, co má trochu i umělecký 
či designový charakter, ale tak aby to nekonkurovalo soše ani 
památkám, spíše, aby je to vhodně doplnilo. Já tam vidím ve 
třech „pokojíčcích u lípy“ vždy 4 obří kostky ze dřeva. Ideálně 
tvrdého, cenově dostupného. Např. jasan. Kostky o velikosti 
40x40x40 cm, na které se dá posadit, které se dají poposunout. 

Dřevo, které přirozeně zešedne, bude mít patinu. Opracované 
tak, ať nehrozí třísky. A dále potřebujeme lavičky. Místo 
standardizovaných, sériově vyráběných laviček bych kostky 
doplnila ze stejného dřeva o obří trámy o průměru zase 40x40 
cm, ale délky 2 m. Vidím tam 5 trámů. Sedělo by se přímo 
na place, ne na asfaltu. Možná jste se byli podívat v NJ na 
Skalkách, kde vznikl osázený horoskop, tam jsou místo laviček 
také velké trámy z různých typů dřeva. Vzhledem k tomu, 
že se pořád zmiňuje, že bychom mohli více posilovat odkaz 
Palackého, mohly by se na ty trámy v nějaké formě (tabulky, 
nebo vyrytí, vytištění) dostat nějaké příjemné (a krátké) citáty 
Palackého, které budou lidi inspirovat a bavit. Takto provedené 
sedací prvky odkazují na fortelnou práci se dřevem. Nejen 
materiálově, ale i ideově se propojují s Palackého domkem i 
dřevěným kostelíkem. Esteticky se hodí k památkám, trochu 
tu „načančanost“ shodí a vrací to náměstí lidem. Jsou vtipné 
a zábavné. Je příjemné sednout si na pořádný kus dřeva. Je to 
kus přírody na betonové dlaždici. Citáty vyvolají diskuse : - ) 
Máme na ně z rozpočtu? Pokud ne, můžeme požádat nějaké 
sponzory? Nemůžou mít některé firmy/živnostníci/lidi v obci 
svou „lavičku“ kterou zafinancují?„ 

No a tak Vám nabízíme možnost adoptovat si kostku či 
lavici na Place, dvě lavice už mají své sponzory, tak věřím, 
že si je i kostky a další lavice najdou :-) Bližší informace ke 
sponzorství najdete na webu obce, nebo se ozvěte mailem 
na starosta@hodslavice.cz .

Na závěr veliké poděkování Lence Šíchové a všem, 
kteří se na realizaci celého díla aktivně podíleli – holky a 
kluci školou povinní ve svém volném čase, členky Klubu 
důchodců, ochotní hodslavští brigádníci, zastupitelé, žáci 
a učitelé ZŠ v rámci výuky, zaměstnanci obce – byli jste 
úžasní! Díky.
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Průlomové změny 
v odpadovém hospodářství obcí

Mgr. Marta Kiššová

Od 1. 1. 2021 máme nový zákon o odpadech, který 
představuje řadu významných změn, které mají vliv na obce a 
tím pádem i na běžného občana.

Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování 
recyklovatelných složek komunálního odpadu (tzn. 
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického 
odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). 
Legislativou byly proto v jednotlivých letech stanoveny vysoké 
procentní cíle pro zajištění odděleně soustřeďovaných složek 
komunálního odpadu. Úkolem tedy bude zajistit vytřídění 
podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních 
odpadů než doposud.

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že obce budou 
mít stoupající náklady na svoz směsného komunálního 
odpadu oproti sběru využitelných odpadů (papír, plasty, sklo, 
biologicky rozložitelný odpad aj.). Jedná se až o trojnásobek, 
což je důvodem, proč by měli občané předcházet vzniku 
odpadů, např. formou domácího kompostování, maximálně 
třídit recyklovatelné složky komunálního odpadu a snažit se o 
co nejmenší podíl zbytkového směsného odpadu.

Od letošního roku došlo ke zvýšení poplatků za ukládání 
využitelného odpadu na skládku a tento poplatek bude v 
následujících letech pravidelně navyšován, tj. pro připomenutí 
v loňském roce 500 Kč, nyní 800 Kč a od roku 2029 již 1.850 
Kč za jednu tunu. Následný rok 2030 je navíc zlomový, neboť 
se váže k zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na 
skládky.

Pokud tedy nedojde u občanů k výraznému snížení produkce 
směsného komunálního odpadu, budou muset obce v blízké 
budoucnosti přistoupit k významnému navýšení poplatků za 
svoz komunálních odpadů.

Změnu zaznamenají občané i v případě nakládání se 
stavebním odpadem. Pokud se nejedná o výjimku, kdy nad 
malým množstvím vzniklým při drobných opravách (např. 
kyblík omítky, kachliček apod.) přebere zodpovědnost obec 
v rámci svého obecního systému, pak musí být jejich předání 
oprávněné osobě pouze na základě písemné smlouvy. Zákon 

městech. Ten byl v následujících letech postupně rozšiřován 
na současných 960 kusů nádob o velikosti 770 l. V roce 2008 
bylo započato s výstavbou sušáren dřeva, skladu a přístřešku 
řeziva s investicí ve výši 3,5 mil. Kč. Třemi objekty sušáren o 
velikosti 50, 25 a 20 m3 prošlo do loňského roku celkem 1 700 
m3 dřeva(zejména dubů a jasanů). V roce 2013 byla v areálu 
vybudována kompostárna s investicí ve výši téměř 8 mil. Kč. Za 
dobu svozu BRO a provozu kompostárny se vyrobilo celkem 
48 500 t kompostu.

Výčet činností společnosti je velmi bohatý a pestrý, přesto 
není konečný, neboť se skládkou úzce souvisí i ekologická 
výchova (např. Den Země, Ekologický chodníček, exkurze v 
zařízení, distribuce 28 tis. tašek na tříděný odpad).

Uvedené informace jsou promítnutím třiceti let skvělého 
fungování prosperující společnosti, což je zásluhou všech, 
kteří se na jejím rozvoji podíleli. Proto mi dovolte, abych na 
závěr poděkovala zejména bývalému řediteli, panu Přemyslu 
Hajníkovi, a dále předsedovi a členům představenstva a 
dozorčí rady,kolektivu pracovníků, zkrátka těm, kteří do firmy 
vložili nepřeberné množství své energie a nápadů, které se 
postupně realizovaly.

Marta Kiššová 
květen 2021

řeší také problematiku tzv. černých skládek. Vlastník pozemku 
má neprodleně povinnost informovat obecní úřad obce s 
rozšířenou působností o její existenci. Není-li znám vlastník 
odpadu, vyzve tento správní orgán majitele pozemku, na 
kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení.

Uvedené informace jsou rychlým přehledem změn, které nás 
čekají. Je v rukou nás všech, jak osobním přístupem přispějeme 
ke snížení produkce odpadů, ať již předcházením jeho vzniku, 
pečlivějším třídním nebo dalšími způsoby.

Marta Kiššová 
květen 2021

Hurá, už jsme zase všichni 
zpátky ve škole !

Mgr. Pavla Pavelková

Poděkování maminkám a babičkám 
Mgr. Hana Horáková zástupce ředitele školy

Milé maminky, babičky,
všichni vystupující a organizátoři přání ke Dni matek vám 

moc děkují za milá slova chvály a také za zaslané sladké 
odměny! Moc si vaší podpory vážíme.

Poděkování
Mgr. Alena Kulíšková

Jménem zaměstnanců i žáků naší školy mnohokrát děkuje 
bývalému žákovi Tomáši Kyselému za ochotu při poorání 
školního pozemku a přípravu pro sadbu brambor.

Výtvarná výzva – DEN ZEMĚ
Mgr. Bc. Helena Tisovská

S dětmi školní družiny jsme podpořili dětskou tvořivost a 
rozjasnili s rodinným centrem Mozaika jednu z ulic v Novém 
Jičíně.
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Volejbalové Hodslavice
Miroslav Vyhlídal

Volejbalové HODSLAVICE 2021 již po osmačtyřicáté se 
uskuteční 3.-4. července 2021 na sportovním areálu TJ Sokol 
Hodslavice.

Počátky volejbalového turnaje v Hodslavicích sahají do 
volejbalových Dřevěnic. Bylo to v roce 1971, kdy se poprvé 
zúčastnilo družstvo žen tohoto světoznámého turnaje v 
Mekce volejbalu Dřevěnici. Byli jsme turnajem tak nadšeni, že 
jsme si po návratu domů řekli, proč bychom to také nemohli 
uspořádat v Hodslavicích. A tak se také stalo. Možná i proto se 
taky někdy říká hodslavickému turnaji „Moravské Dřevěnice“.

První ročník turnaje žen O putovní pohár MNV Hodslavice se 
uskutečnil 26.dubna 1974 za účasti 7 týmů, přičemž zvítězila 
Zbrojovka Vsetín. Následující dva ročníky turnaje vyhrály 
juniorky tehdejší ČSSR pod vedením Viléma Košťála. Od 
4.ročníku oddíl pořádá tento turnaj také pro muže. Po vzniku 
Antukové ligy v roce 1992 se stal součástí tohoto speciálního 
Mistrovství ČR na antuce a Hodslavice spolu s Asociací malých 
sportů jedním s pořadatelů kvalifikací a v letech 2003 a 2005 
závěrečného finále. Protože počet družstev neustále narůstal 
postavily se další 3 kurty u vodní nádrže Kacabaja. Rekordní 
účast byla zaznamenána v roce 1999, kdy se turnaje zúčastnilo 
94 družstev mužů a žen.

Mezi vzácné hosty na turnajích musíme vzpomenout 
předsedu ČVS Zdeňka Haníka,mpř. ČVS Františka Kopeckého, 
předsedu KM ČVS Rudolfa Malého, členy KM ČVS Luboše 
Moravce a Václava Moslera.

Za obec Hodslavice starostu Miroslava Vyhlídala a starostku 
Pavlu Adamcovou.

Za pořadatelskou práci tohoto mládežnického turnaje patří 
poděkování vedení ZŠ Hodslavice, Gábině Mičkové a sponzoru 
MACHAČ řeznictví a uzenářství.

I v době pandemie lze potěšit

Výzva Starojicka, a.s.  

Memoriál Josefa Matějů

Ing. Josef Hub

Miroslav Vyhlídal

Jistě jsem neměla ten krásný pocit sama. V pátek 7.5. jsem se 
vracela z Nového Jičína. Jak jsem docházela k domovu, uviděla 
na brance něco červeného. Přijdu blíž  a vidím zavěšené 
srdíčko s přáním všeho nejlepšího ke Dni matek od žáku 
ZŠ Hodslavice. Úžasné. Plná emocí jsem volala paní učitelce 
Kulíškové, - na ni mám telefonní číslo - aby vyřídila poděkování 
žákům, kteří srdíčka vyráběli a roznesli  všem maminkách a 
babičkám,. Rovněž tak aby poděkovala i učitelům, že k tomuto 
děti vedou.  Zvláště v této době pandemie,  napětí, negativity, 
kdy hlavně  starší jsou uzavření doma, toto přáníčko moc 
pohladilo u srdíčka. Doufám, že všechny babičky i maminky se 
se mnou ztotožní.  Tímto sděluji všem, kteří nám udělali velkou 
radost: VELKÉ  DĚKUJI !!!!

Babi, kterou srdíčko moc potěšilo

Znovu po roce byly jištěny případy neoprávněného vstupu 
na ohrazené pozemky, kde paseme dobytek. Starojicko, a.s. 
žádá občany, aby nejezdili  ani nechodili přes ohrazené 
pastviny v k.ú. Hodslavice, z důvodu možnosti napadení 
volně pasoucím se skotem a hrozícím rizikem úrazu. Zá-
roveň upozorňujeme, aby občané neotvírali ohradníky - 
brány, a nedocházelo tak k útěku skotu a následným ma-
teriálním škodám. Za nedodržení zákazu vstupu a případné 
škody  nesou odpovědnost a mohou být vymáhány po neu-
kázněných občanech.

13. ročník volejbalového turnaje žáků a žaček „Memoriál 
Josefa Matějů“ se uskuteční 26. června 2021 na sportovním 
areálu TJ Sokol Hodslavice.

Myšlenka tohoto turnaje se zrodila na Předsednictvu MS 
KVS v roce 2008. Turnaj měl být určen pro žákovská družstva 
k uctění památky Čestného předsedy MS KVS a Čestného 
člena ČVS za práci, kterou odváděl Josef Matějů pro nejmladší 
volejbalovou generaci. Byl předsedou Komise mládeže 
Čs. volejbalového svazu a členem předsednictva jak Českého, 
tak Čs. volejbalového svazu. Turnajem byl pověřen volejbalový 
oddíl TJ Hodslavice. Josef Matějů se zúčastnil několika turnajů 
dospělých jako rozhodčí, host, ale také se tady konala krajská 
kola ROH, které měl pod palcem. Třikrát se uskutečnilo 
výjezdní zasedání předsednictva Krajského volejbalového 
svazu v Hodslavicích za jeho dlouholetého předsednictví. Do 
Hodslavic jezdil rád.

Od roku 2009 jsou pořádány turnaje pro kategorii žáků a 
žaček. V celkem 11 ročnících se zúčastnilo turnaje 202 družstev 
(9. ročník se nekonal z důvodu nepříznivého počasí ). Největší 
účast byla na 3 ročníku v roce 2011 a to 12 družstev žáků a 16 
družstev žaček.

Výtvarná výzva na téma „DEN ZEMĚ“ zná své vítěze. Děti 
malovaly libovolnou technikou to, co mají na naši zemi 
nejraději. 5 vylosovaných účastníků získalo balíček výtvarných 
potřeb. Z naší družiny se účastnila děvčata: Adrianka Šimčiková, 
Danielka Petřeková, Izabelka Jašková, Anička Kolaříková, 
Marťa Mandaliničová, Ema Kozelská, Katka Hutyrová a Peťa 
Mandaliničová. 

Po napínavém losování vyhrála děvčata Adrianka Šimčiková 
a Marťa Mandaliničová. Děvčatům gratulujeme!
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Za všechny hodslavké turisty děkuji Obci Hodslavice, zejména 
panu Josefu Kramolišovi za pomoc s dopravou a v sedle pod 
Krátkou. Dále také našim dlouholetým sponzorům – Parní 
pekárně Býma Hodslavice, Ing. Rostislavu Holáňovi, panu Ing. 
Stanislavu Bartoňovi a Daliboru Kramoliši (č. 8) za pomoc při 
ozvučení na startu pochodu.

Za hodslavské turisty 
Oleg Janský

O významu turnaje svědčí účast významných představitelů 
sportovního a společenského života. Předsedové ČVS Vladimír 
Vyoral, František Pěnkava,Anton Šveda, Pavel Kučera, Antonín 
Lebl, Zdeněk Haník, senátoři parlamentu ČR František Konečný, 
František Kopecký, poslanci parlamentu ČR Josef Jalůvka, Pavel 
Hrnčíř, hejtman a europoslanec Evžen Tošenovský a další.

Mezi hlavní pořadatele a organizátory dosavadních 46. 
ročnících hodslavického turnaje patří a je třeba vyzvednout 
Danu a Mirka Vyhlídalovy, Evu a Petra Mokrošovy, Martu 
a Jardu Hlouškovy, Tomáše Vyhlídala, Vladimíra Fátora, 
Alenu Kulíškovou a mnoho dalších včetně několika desítek 
zapisovatelů z žákovských lavic, Pořadatelé věří, že se jim 
podaří uspořádat vysněný 50. ročník tohoto populárního 
turnaje.

Turistický pochod Palackého stezka
Oleg Janský

V sobotu dne 22. 5. 2021 se konal 50. ročník turistického 
pochodu Palackého stezka. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli 
zachovat tradiční termín našeho pochodu, tak jsme na 
poslední chvíli využili rozvolnění protiepidemických opatření, 
o kterých jsme se dozvěděli až v pondělí 17. května 2021. 
Přes velmi krátkou dobu, kterou jsme na přípravu měli, se 
nám pochod podařilo přichystat ke všeobecné spokojenosti 
zúčastněných turistů. Ti se nebáli nepříznivého počasí, které 
se stává už pomalu tradicí na této naší akci. 

50. ročníku turistického pochodu Palackého stezka se 
zúčastnilo celkem 198 turistů. Přišli ale opravdoví turisté, 
kterým deštivé počasí až tolik nevadilo, o čemž svědčila 
přátelská atmosféra v sedle pod Krátkou, kde bylo pro všechny 
zúčastněné přichystáno pohoštění. Na startu se na 15 km trasu 
zapsalo celkem 99 turistů. Z Hodslavic se přihlásilo na tuto 
trasu 55 turistů. Na 25 km se zapsalo celkem 75 turistů, z toho 
počtu přišlo z Hodslavic 32 turistů.
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Koupím dům nebo stavební pozemek
v Hodslavicích a okolí.

Nejsem realitní kancelář. Děkuji za nabídky. tel. 607 275 418.
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Alexandr Palacký, 6.tř.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²70²80²92
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Radek Zapletal, Pavel Mráz, Kateřina Hutyrová
² Pavel Hanzelka ² Rostislav Holáň ² Zdeňka Pavlíková 
² Michal Morávek, Marie Ježková, Jarmila Palacká

² Marie Bartoňová ² Dušan Býma

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ² 

V měsíci květnu jsme se rozloučili 
s paní Ludmilou Kudělkovou.

² ² ² ² ²

Vítání občánků 15.5.2021

Vítání občánků 15.5.2021

Vítání občánků 15.5.2021

ZŠ - budoucí školáci


