Leden 2018

Hodslavský ZPRAVODAJ
Úvodní slovo
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

M

ilé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
jsme získali dotaci z Ministerstva zemědělství (1,75mil.Kč). Dle
opět je tady leden, začátek nového roku a my zpracované projektové dokumentace probíhá od října rekonVám přejeme, abyste jej prožili v dobré zdravotní kondi- strukce břehů, přepadu a stavidla vodní nádrže. Na odbahnění
odkalovací nádrže jsme dotaci
ci, s úsměvem na rtech a pohbohužel nedostali. Práce by měly
odou doma i v práci, ve škole či
být ukončeny v termínu do konce
kdekoliv jinde. Věříme, že k vaší
dubna.
dobré pohodě a zábavě přispěje
i některá z plánovaných
A to už jsme u letošních
spolkových či obecních akcí a
investičních akcí. Rekonstrukce se
k lepšímu životu tady v Hodkonečně dočká Obecní dům, kde se
slavicích zase snaha obce zlepšit
po stavebních úpravách přesunou
společný
veřejný
prostor,
ordinace našich lékařů ze zdravotživotní prostředí a občanskou
ního střediska. Byla podána žádost
vybavenost.
o dotaci z Operačního programu
životní prostředí, jako tomu bylo
Začneme kratičkou rekapitulací
v předchozích letech u ZŠ a MŠ,
loňského roku. Dokončily se úpraOÚ a hasičárny, a realizace stavby
vy prostor pro novou knihovnu
bude zahájená v jarních měsících.
v ZŠ za 1,6 mil. Kč a spolu s oslavami 85 let školy se Palackého
V současné době také probíhá
Den obce 2017, v pozadí rekonstruované šatny
pamětní knihovna otevřela svým
tvorba projektových dokumentací
čtenářům. Je teď blíže dětem a
na výstavbu propojky pro cyklisty
už jí přibylo pár desítek nových
a prodloužení chodníku na Kútě a
dětských čtenářů. Uvolněná místna rekonstrukci Domověnky, zdranost knihovny v budově OÚ je
votního střediska na Léše a prostor
nyní využívána jako klubová místbývalé pošty na sociální bydlení.
nost pro činnost Klubu důchodců,
Tyto projekty budou realizovány
prostor pro zasedání zastupitelv případě získání dotací EU z IROP
stva, pro volby a další veřejné a
nebo dalších dotačních zdrojů.
klubové aktivity.
Největší akcí a investicí letošního
Do finále dospěla také rekonroku bude Odkanalizování obce
strukce šaten na fotbalovém hřišti
a výstavba čističky odpadní vod.
(1,7mil.Kč) a věříme, že se našim
Dotaci z OPŽP ve výši cca 100
velkým i malým fotbalistům a také
mil. Kč jsme již obdrželi a po
fanouškům líbí. V letošním roce
dokončení projektu ke stavbě
proběhnou terenní úpravy jejich
bude zahájeno výběrové řízení na
Rekonstrukce Kacabajky
okolí a výsev trávy.
zhotovitele stavby. Předpoklad zaZahájena byla rekonstrukce Kacabajky (2,2mil.Kč), na kterou hájení prací je druhá polovina roku 2018. Čeká nás opravdu

veliká zatěžkávací zkouška – jak obec, tak i Vás, občany. Věříme,
že pochopíte nutnost této stavby a s ní spojené dočasné
nepohodlí na všech komunikacích. Další informace k realizaci domovních přípojek a k výstavbě kanalizace budeme
pravidelně zveřejňovat na webu obce a ve zpravodaji a prosíme, abyste jim věnovali velikou pozornost.
Chystaná úprava centra obce – „Placu“ byla po zhotovení
architektonických návrhů studenty architektury VŠB Ostrava a následné diskuzi, anketě a veřejném projednání zatím
odložena na pozdější dobu, po dobudování kanalizace.
Snažíme se upravit i naše vzdálenější okolí a veřejné plochy.
Loni se nám povedlo obnovit původní polní cestu z Hůrek
směrem ke Kacabajce, vysazením dubové a lipové aleje,
v těsném sousedství přehrady proběhla výsadba aleje dřeviny
dub a v lokalitě Končiny byly zbudovány dvě nové vodní plochy ke stabilizaci vodního režimu v krajině. Všechny tyto akce
byly realizovány za pomocí dotace z MŽP ČR.
Projekt optické sítě, kterou realizuje na své náklady firma 4M
Rožnov, se už loni rozběhl a bude dále pokračovat připojování
jednotlivých domácností v celé obci.
I v loňském roce pokračoval proces tvorby nového územního plánu u našeho zpracovatele – MěÚ v Novém Jičíně zpracováním vyjádření k námitkám, které byly k návrhu nového
územního plánu podány. Následně proběhne veřejné projednávání s Vámi, občany. Budeme Vás o termínech předem informovat ve zpravodaji a na webu obce.
Letošní investice do veřejných budov, vybavenosti i prostranství zároveň s rozpočtem na tento rok schválilo zastupitelstvo v prosinci a najdete je níže.
Srdečně Vás zveme na další jednání zastupitelstva obce dne
15. února v 18:00hod v klubové místnosti na OÚ.
V tomto roce nás čekají dvě významná výročí - 220
let od narození Františka Palackého a 100 let od vzniku
Československa. Oslavy našeho slavného rodáka spojíme
s již tradičním Dnem obce a proběhnou 9. června. Přehled
kulturních a sportovních akcí najdete v tomto zpravodaji i na
webu obce.
A na závěr veliké poděkování všem, kteří ve svém volném
čase pomáhají, organizují, či finančně podporují společenský
život v obci.
Přejeme Vám úspěšný rok 2018.

USNESENÍ z 17. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 14.12.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/17/2017 Schválení programu ZO
a) schvaluje doplnění bodů „Volba přísedícího Okresního
soudu v Novém Jičíně“ a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Novojičínska“ a doplněný program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce.
2/17/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdenek Plešek předseda, Dušan Býma, Michal Pavelka – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou a Ing.
Jaroslava Ježka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
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3/17/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce.
4/17/2017 Usnesení rady obce č. 62 - 65 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 62 - 65.
5/17/2017 Plán investičních akcí na rok 2018 ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2018, realizaci investičních akcí dle plánu, podání žádostí o dotaci na investiční akce a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu
obce na rok 2018.
Návrh
Náklady rozpočtu
tis. Kč
tis. Kč

Schválené investiční akce na rok 2018
1.

Energetické úspory č.p. 161 - podání žádosti o
dotaci,realizace

10000

10000

2.

Kanalizace a ČOV - zhotovení PD ke stavbě/přípojky/administrace projektu a VZ

4000

4000

3.

VN Kacabaja - dokončení rekonstrukce, molo

1370

1370

4.

Chodník + cyklopruh na Kůtě - PD

300

300

5.

Průzkumné vrty - 1 vrt

6.

Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace

7.

Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce

8.

Hasičské auto

441

441

6000

80

500

440

2500

50

Celkem

22611

16681

Možnosti rozpočtu cca

23000

23000

6/17/2017 Plnění rozpočtu 1- 11/2017 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu 1-11/2017.
7/17/2017 Rozpočtové opatření č. 4 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech o 1 566 000 Kč, snížení ve výdajích o
6 156 000 Kč, financování 7 222 000 Kč.
8/17/2017 Pověření rady obce schválením rozpočtového
opatření č. 5 ZO
a) pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření č.
5 v neomezeném rozsahu.
9/17/2017 Změna odměňování neuvolněných zastupitelů ZO
a) schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva platné od 1.1.2018 ve výši:
člen zastupitelstva

500

předseda výboru nebo komise

500

člen výboru nebo komise

0

radní
3000
b) schvaluje souhrnnou odměnu za souběžně vykonávané
funkce od 1.1.2018.
10/17/2017 Rozpočet na rok 2018 ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a smlouvu
s ČCE Hodslavice na opravu evangelického kostela v Hodslavicích,
b) schvaluje rozpočet na rok 2018: příjmy 26 960 000 Kč, výdaje 32 917 000 Kč, financování 5 957 000 Kč.
11/17/2017 Návrh územního plánu ZO
a) bere na vědomí vyjádření Ing. arch. Andrey Ondráčkové
z odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
12/17/2017 Převody majetku ZO
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a) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č.1351/5 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, v k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví p. Jana Býmy, Hodslavice čp.321 za cenu 80 Kč/m2 do
vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že vklad práva do Katastru
nemovitostí uhradí Obec Hodslavice, a zmocňuje starostku
podpisem smlouvy o koupi pozemku,
b) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č. 241/8, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 304 m2, v k.ú. Hodslavice, ve vlastnictví p. Bronislavy Sýkorové, Hodslavice čp.19
za cenu 80 Kč/m2 do vlastnictví Obce Hodslavice s tím, že
vklad práva do Katastru nemovitostí uhradí Obec Hodslavice,
a zmocňuje starostku podpisem smlouvy o koupi pozemku.
13/17/2017 Volba přísedícího Okresního soudu v NJ ZO
a) schvaluje do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pana Ing. Stanislava Bartoně, bytem Hodslavice
čp.500.
14/17/2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska ZO
a) schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Novojičínska“ včetně všech příloh a souvisejících dokumentů.
15/17/2017 Termíny zasedání ZO na rok 2018 ZO
a) bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce na
rok 2018.

USNESENÍ z 65. zasedání rady obce
konaného dne 4.12.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Obcí Hodslavice a Městem Nový Jičín pro výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a
to na období od 1.4.2018 do 31.3.2022 a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy,
b) zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce
„Energetické úspory v objektu č.p. 161 v Hodslavicích“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Člen

Náhradník

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Marie Pavlátová, DiS., ekonomka OÚ

Ing. Martin Repta, místostarosta

Dušan Býma, radní

Josef Kudělka, stavební technik

Mgr. Alena Kulíšková, radní

Ing. Milan Váhala, radní

Ing. Jaroslav Ježek, zastupitel

Ing. Karel Trlica, TDI

Zdenek Plešek, zastupitel

c) dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu a odstraňování
odpadu č. 61600944 s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha 2
Vinohrady dle návrhu,
d) prodloužení nájemní smlouvy s p. Jiřím Skopalem na byt
v Hodslavicích čp. 213 od 1.1.2018 na dobu určitou 1 (jeden)
rok,
e) smlouvu o dočasném užívání prostor bývalé pošty v Hodslavicích čp. 78 s p. Jiřím Hankem,
f ) smlouvu o právu provést stavbu – Objízdná trasa kolem
katolického hřbitova se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava dle návrhu - objízdná trasa
bude sloužit pouze pro autobusovou dopravu a dopravní obslužnost obyvatel v dané lokalitě,
g) zřízení vodovodní přípojky a smlouvu o právu provést
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stavbu „Vodovodní přípojku pro novostavbu RD na parc. č.
1152, k.ú. Hodslavice a zpevněné plochy sjezdu na komunikaci
a přístupového chodníku“ s p. Lucií Bačkovou,
h) zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 1272 v k.ú. Hodslavice,
i) zřízení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku
parc. č. 316/5 a 317/6 v k.ú. Hodslavice.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) program 17. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 14.12.2017,
c) žádost Farního sboru českobratrské církve evangelické
v Hodslavicích o dar na opravu evangelického kostela ve výši
800 000 Kč a překládá žádost k projednání zastupitelstvu obce
s návrhem poskytnout dar ve výši 400 000 Kč,
d) žádost o spolufinancování sociálních služeb poskytovaných Charitou Valašské Meziříčí našim spoluobčanům pro rok
2018 a zařazuje ji do seznamu žadatelů.

USNESENÍ z 66. zasedání rady obce
konaného dne 29.12.2017
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Mar tin Repta, místo s t a ro s t a

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) rozpočet na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace,
b) střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020 Základní školy
a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové
organizace.

Plesy v roce 2018
O Ú H o d s l a v i ce

3.2.

Společenský ples Klubu důchodců

17.2.

Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů

Krajská stipendia vyplacena
Pa e d D r. B o hu m í r Ku s ý, ře d i te l š ko l y

Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší škole vyplacena první
„krajská stipendia“. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako
zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům prvního ročníku dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 35 000 Kč. Další stipendia obdrží žáci v měsíci
únoru a červnu 2018. Příští rok se k preferovaným oborům na
naší škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9. tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za čtyři roky studia u nás získat
až 44 000 Kč. Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv, je
pouze na vás a vašich rodičích. Žáci oborů, které nejsou preferované, nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají možnost
dosáhnout na odměny až 5 000 Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou
nejlepší žáci 2. až 4. ročníku podepsat smlouvu s firmou (např.
Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka,
Cromodora Wheels) a získat podniková stipendia.
Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské
v Novém Jičíně zajímavá, zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 11:00 do
17:00 hodin. Vítáni jste samozřejmě kdykoliv. Více informací
naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.
www.hodslavice.cz
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Schválený rozpočet obce Hodslavice na rok 2018

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
na rok 2018 v obci Hodslavice
Termín

Spolek

Co - akce

6. 1. 2018

ČCE

Třikrálový koncert hudebníků a zpěvaček z Třanovic

3.2.

Klub důchodců

Společenský ples

15.2.

OÚ

Zasedání zastupitelstva obce

17.2.

SDH

Společenský ples

15.3.

ZŠ Františka Palackého

Jarní tvoření

23.3.

ZŠ Františka Palackého

Noc s Andersenem

26.4.

OÚ

Zasedání zastupitelstva obce

28.4.

OÚ

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

13.5.

ZŠ Františka Palackého + OÚ

Den matek

19.5.

KČT

Palackého stezka

25.5.

SRPŠ, ZŠ a MŠ

Pohádkový les

9.6.

OÚ+ spolky

Den obce + 220. výročí narození Františka Palackého

9. -10.6.

ČSCH

Místní výstava drobného zvířectva

16.6.

T.J. Sokol

Veřejné cvičení

21.6.

OÚ

Zasedání zastupitelstva obce

23.6.

TJ

10. roč. volejbalového turnaje žáků a žaček Memoriál Josefa Matějů

29.6.

ZŠ Františka Palackého

Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky

6.7.

CČE

Vzpomínka na upálení Jana Husa

7. -8.7.

TJ

45. ročník volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2018

27. -29.7.

Tenis

36. ročník O přeborníka Hodslavic

28.7.

SDH

Hasičské odpoledne a večer s VĚŠÁKEM

11.8.

Tenis

Memoriál JUDr. Romana Rydela

25.8.

OÚ + Spolky

Hodslavské vodohraní

3.9.

ZŠ Františka Palackého

Slavnostní zahájení školního roku, pasování prvňáčků

6.9.

OÚ

Zasedání zastupitelstva obce

6.10.

OÚ

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

28.10.

OÚ

Vzpomínková akce k 100. výročí vzniku samostatného Československa

29. -30.10

ZŠ Františka Palackého

Podzimní prázdniny

3.11.

Martin Repta

Hubertský ples

9.11.

MŠ + OÚ + SDH

Lampionový průvod

1.12.

OÚ + SRPŘ , ZŠ, MŠ

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu + balónková pošta Ježíškovi

31.12.

OÚ

Silvestrovský běh hodslavskými uličkámi

Klub Sluníčko informuje
R e n a t a B ý m ová

			
Ke konci roku 2017 se v klubu Sluníčko uskutečnily dvě zajimavé akce, které maminkám a dětem zpestřily program v klubu.
První akcí byla návštěva Solné jeskyně Siesta v Novém Jičíně dne 28.11. Skupinka 16 maminek s dětmi zcela zaplnila kapacitu jeskyně. Maminky zrelaxovaly, děti si pohrály se solí, všichni posílili své zdraví a
povzbudili tělo i mysl, neboť pobyt v jeskyni je prospěšný pro
celkové zdraví organismu.
Druhá akce se konala 19.12. v naší herničce, kde si maminky pro své děti uspořádaly Vánoční Sluníčko. Hernička se proměnila do vánoční atmosféry, nechyběl stromeček a drobné ozdoby.Maminky si přinely cukroví, kdo chtěl
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né dárečky i velké překvapení do herničky. Příjemný vánoční pobyt v klubu byl protkán zvuky
vánočních koled.
Obě akce se vydařily a maminkám i dětem se líbily. Po novém
roce se hernička poprvé otevře v úterý 9.1. v 9 hod. Zároveň
chci poděkovat všem ochotným maminkám za pomoc při přípravě vánoční herničky.

Když volá vlast!
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení spoluobčané, v letošním roce uplyne přesně 100 let
od ukončení 1. světové války a rovněž 100 let od vzniku Československa. Dovolil jsem si proto připravit malý seriál. Je zaměřený na tyto důležité události nejen pro náš stát, ale také pro
naši obec. První světová válka se stala globálním konfliktem,
který trval od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918. Vznik
tohoto konfliktu začal 28. červnem roku 1914, kdy byl spáchán
v Sarajevu atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Tento atentát se stal
záminkou k tomu, aby Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, a to přesně měsíc po atentátu, tudíž 28. července 1914.
Císař František Josef vydal manifest nazvaný „Mým národům“,
ve kterém zdůvodňuje důvody vyhlášení války. Do války se nakonec zapojilo 34 států + jejich přidružené kolonie a zahynulo
kolem 10 milionů mužů.
Válka byla plánována jako „blesková“, což se ovšem nestalo
a změnila se ve válku zákopovou. Začal se využívat technický
pokrok a ten měl za následek, že byla použita nová vojenská
technika a zbraně například tanky, ponorky, letadla, plyny
nebo samopaly. To způsobovalo velké nároky na ekonomiku, a
tak válčící státy svá hospodářství tomu začaly podřizovat. Díky
těmto ekonomickým zásahům ze strany státu začala růst inflace, ta zapříčinila pokles mezinárodního obchodu a státy byly
nuceny zavádět lístkové systémy. Měnit se začala také společnost. Ženy musely nahradit práci mužů, kteří odjeli na frontu a
objevovala se i morální devastace, která působila na psychiku.
Začala vznikat také extremistická hnutí.
Možná si teď při čtení říkáte, jak to vlastně všechno souvisí s našimi Hodslavicemi. Aby to všechno začalo dávat nějaký
smysl, je potřeba si říci, jaké strany se proti sobě ve válce vlastně postavily. Byly to strany Ústředních mocností (RakouskoUhersko, Německé císařství, Osmanská říše, Bulharsko, …) a
na straně druhé Dohoda (Francie, Britské impérium, Ruské impérium, Itálie, USA, …). Pro nás jako pro národ a také občany
Hodslavic je důležitá Československá legie, která byla na straně vítězné dohody. Československá legie byla dobrovolným
zahraničním vojenským odbojem Čechů a Slováků. Legii tvoHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2018

řili i krajané žijící v zahraničí a bývalí vojáci Rakousko-Uherské
armády, kteří se dobrovolně rozhodli vstoupit do legií, čímž
porušili vojenskou přísahu císaři. Jejich záměr byl jednoznačný a to deklarovat svůj cíl a záměr vybudovat samostatný stát
Čechů a Slováků.

Mezi legionáře se přidalo i 29 mužů z Hodslavic! Mnoho jich
také sloužilo v armádě a možnost vstoupit do legií už neměli!
Kdo byl zajat, kdo padl v boji a kdo se domů vrátil?! To a mnoho
dalšího o jejich osudech si povíme v dalším vydání zpravodaje.
Zdroje: https://vlast.cz/pred-vznikem-csr/, www.dejepis.cz,
www.wikipedia.cz.

Zprávičky ze školy ...
M g r. Eva H e g a rová

Postup mladších žáků do okresního kola ve florbalu!
- Mgr. Viktor Petrskovský
Krásný úspěch si v pátek 8. 12. 2017 připsali mladší chlapci
(Dragon J., Janyška P., Hrdina O., David M., Vyhlídal V., Blabla D.,
Vrána R., Mroček L., Bartoň Jan), kteří se zúčastnili prvního kola
Florbal Cupu. V něm totiž postoupili do okresního finále! Ale
cesta to nebyla lehká.

V prvním zápase nastoupili proti Starému Jičínu. Po trochu
nervózním začátku se kluci rozehráli a svého soupeře porazili
5:2. První body byly velmi cenné, ale na kluky čekali mnohem
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těžší soupeři z jičínských škol. A to se projevilo hned v dalším
utkání s Jubilejní. Po pár minutách už prohrávali 0:2. Pak se
přece jen vzchopili a dvěma góly srovnali. Ale vzápětí opět inkasovali a čas se neúprosně blížil ke svému konci. V posledních
dvou minutách si vypracovali skvělé gólové příležitosti, ale
bohužel štěstí nestálo na jejich straně. Až deset sekund před
koncem jejich tlak vyústil ve vyrovnávací branku. Zápas tedy
skončil 3:3.
Ve třetím zápase nastoupili proti Komenské 68. Velmi rychle
se kluci dostali do dvoubrankového vedení. Soupeř to psychicky nezvládal, což se projevilo několika ošklivými fauly, které
však rozhodčí nepotrestal. Nejlepší odpovědí byla naše třetí
vstřelená branka. Vzápětí soupeř snížil, ale pak krásnou střelou
Pavla Janyšky se kluci dostali opět na rozdíl tří branek. Soupeř
v závěru ještě po hrubé chybě v obraně snížil, ale víc už nestačil. Toto vítězství posunulo kluky k boji o první místo a postup
do okresního finále.
V tomto střetnutí je čekala „Tyršovka“. A hoši do něj dali
opravdu poslední zbytky sil. Po pár minutách se dostali do
vedení. Branka je nabudila a tlačili se do šancí. Jednu z nich
proměnili a vedli již 2:0. Pak takticky vyčkávali, co předvede
soupeř, aby mohli využít rychlých brejků. Ten se nakonec dostavil a tříbrankový rozdíl byl na světě. Vedení si už do konce
zápasu pohlídali a po závěrečném hvizdu mohli slavit postup!
Gratulujeme a budeme v lednu držet pěsti v okresním finále!
Beseda o 2. světové válce - Renata Pernická
,,Německo začalo 2. světovou válku 1. září 1939 útokem na
Polsko´´, tak začala poutavá beseda p. Rostislava Moščáka v
9. třídě. Tatínek Elišky Moščákové z Hostašovic připravil pro
všechny její spolužáky v hodině dějepisu besedu k tomuto tématu, neboť se velice zajímá o historická vozidla a zbraně, které byly použity během světové války. Beseda s prezentací se
ve třídě líbila.
Nelze také opomenout, že žáci toto téma zpracovávali i v písemné práci nazvané Naše rodina ve víru války a mnohým se
vzpomínky rodinných příslušníků podařilo velice pěkně zaznamenat.
Florbal Cup starších žáků - Mgr. Viktor Petrskovský
Další pěkné umístění v okrskovém kole Florbal Cupu přivezli
také starší chlapci. Ti odjeli odehrát svá utkání do Kopřivnice. A
tam na ně čekala těžká konkurence v podobě tří kopřivnických
škol, známé svou kvalitou právě v odvětví florbalu. Školy ze
Starého Jičína a Frenštátu p. R. se z turnaje odhlásily. Všechna
utkání byla velice těžká, ale kluci statečně bojovali. V prvních
dvou utkáních se jim však nevedlo, trápilo je neproměňování i
zcela vyložených šancí. Obě nakonec prohráli.

snížit, ale vítězství 2:1 si již nenechali vzít. Hochům patří veliké
poděkování za předvedený výkon!
Puss in Boots - Mgr. Gabriela Mičková
V pondělí 11. 12. si žáci 3., 4. a 5. třídy zajeli na výuku anglického jazyka do Valašského Meziříčí. Veselá anglicko – česká
pohádka O kocourovi v botách byla prokládána písničkami a
měla za cíl žákům atraktivní a hravou formou umožnit zdokonalovat se v cizím jazyce a zároveň prožít jedinečný umělecký
zážitek. Obojí se určitě podařilo a všichni žáci odjížděli z představení spokojeni.
2. turnaj v miniházené - Mgr. Radka Ondřejíková
V úterý 12. 12. 2017 se rozehrál druhý turnaj školní ligy základek v miniházené. V něm nastoupily i naše dvě družstva z Hodslavic. A nebyl to vůbec špatný turnaj. Obě družstva si oproti

předchozímu turnaji vylepšila svá umístění. Družstvo Hodslavice 1 skončily na 2. místě, družstvo Hodslavice 2 na 4. místě
z pěti přihlášených týmů a připsaly si tak další důležité body
do celkové tabulky. Ve druhém pololetí čekají na naše páťáky
další dva turnaje. Budeme jim držet pěsti!
Projects in English - Mgr. Renata Pernická
Dne 19. 12. se naši žáci školy zúčastnili prvního kola soutěže:
Projects in English. Náš tým reprezentovala Zuzana Mičulková,
Dominika Patková ze 7. třídy a Lukáš Novák z 6. třídy. Po milém
přivítání p. ředitelkou Hanzelkovou a p. uč. Habdasovou ze ZŠ
Komenského 66 v Novém Jičíně jsme shlédli video a dostali 6
indicií: avokádo, semínka, vosk, tajné písmo, levandulová voda
a hliníkové destičky. Vše v angličtině. Náš projekt jsme nazvali:
People in the jungle. Pochopili jsme, že máme vytvořit projekt
o životě lidí v džungli. Prezentovali jsme před porotou složenou z několika učitelů. Náš projekt sice nezvítězil, ale my měli
radost, že jsme zvládli i takové náročné komunikační téma.
..............................................

I N Z E R C E ...........................................

Do posledního utkání tak šli s jasným cílem – skončit na bedně a pomyslnou bramborovou medaili přenechat třetí kopřivnické škole. Což se jim nakonec podařilo. Střelecká smůla se
protrhla a dvě pěkné branky kluky uklidnily. Soupeř sice stačil
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17. ročník silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi je minulostí

5.

Nikol
Mikšíková
Jonáš Vahala

6.

Jáchym Horák

7.
8.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.-15.
14.-15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Isabela
Jašková
Daniel
Vinklárek
Lukáš
Kudělka
Markéta
Večerková
František
Sulovský

Muži
Milan (Miklánek – Vinklárek?)
Ondřej Horák
Petr Pospíšil
Tomáš Kovář
Roman Kudělka
Martin Palacký
Josef Bouška
Milan Strnadel
Matuš Makovic
Radek Bílek
Petr Vyhlídal
Martin Drda
Tomáš Frýdl
Milan Vahala
Lukáš Sulovský
Oldřich Čunta
Josef Býma (s prázdným kočárem)
Lukáš Kulíšek (běh s Jakubem)
Jan Kudělka (běh s Kryštofem)
Milan Peták
Aleš Kulíšek

Pazúři

4.

Cérky

Tomáš Bartoň

Jan Kudělka
9:47
Matyáš
Ondřejík
Jakub Kulíšek

Ogaři

3.

Přemysl Býma
11:08
Elenka
Kudělková

Holky

2.

Sára Vahalová
11:12
Lukáš Adam

Benjamínci
běžci

Kočárky

1.

Benjamínci
jezdci

Pořadí

A my máme výsledky. Byl překonán traťový rekord mužů v běhu na Dolní konec, zúčastnilo se celkem 73 závodníků
a po delší době soutěžilo 6 rodičů s kočárky. Jen škoda, že pouze ve 3 kategoriích z 9 stáli na stupních vítězů skuteční
Hodslavjané. Přesto buďme rádi, že běh má své jméno i v okolních i vzdálenějších obcích a městech a my máme pro
koho běh pořádat. Snad příští rok přijde si zasportovat i více „domácích.“
Určitě všichni jste zvědaví, jaké jsou konečné výsledky, takže i s časy je zveřejňuji po kategoriích
Děti:

Kamila Drdová
6:42
Kateřina
Koláčná
Martina
Mandaliničová
Karolína
Dosedlová
Marie Sulovská

Dalibor
Drda 5:42
Tadeáš Frýdl

Barbora
Koláčná 7:54
Alena
Vágaiová
Marie
Svobodová

Václav Rýdel
6:18
Vojtěch Rýdel

Adéla
Kulíšková
Johana
Mikulcová
Johana
Bartoňová

Eduard
Kudělka
Karel Býma
René
Vyhlídal
Oldřich
Kudělka
Jakub
Ondřejík
Kryštof
Večerek

Josef Býma
Patrik Drda
Matěj Jandl
Viktor Vyhlídal
Tomáš Jandl

Dospělí
4:36
4:40
4:50
5:16
5:20
5:26
5:40
5:55
6:19
6:20
6:22
6:23
6:41
7:04
7:04
7:10
9:34
10:20
10:47
24:55
25:00

Ženy
Tereza Petrovičová
Lenka Petříčková
Jana Davidová
Zuzana Jandlová + Simona Drdová

6:21
6:23
6:41
7:10

Renata Býmová (s Přemečkem a Markétkou)
Pavla Adamcová
Dana Sulovská, Olga Vahalová, Dagmar Petáková

11:08
15:10
24:55

Jako každoročně jsme vyhlásili nejmladšího a nej…(jak kdo chcete ☺) účastníka. Nejmladší byla Nikol
Mikšíková narozena 1. 11. 2017 a ti další NEJ byli Milan Peták a Dana Sulovská. Poděkování patří všem
sponzorům a organizátorům. A nezbývá než se těšit na nějakou z dalších společných sportovních akcí.
Mgr. Alena Kulíšková
P.S.
Chci vám všem popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v celém roce 2018.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 01/2018
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Když nás obtěžuje spam a používání osobních údajů
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
mnohé z nás obtěžuje obchodní
sdělení jako nevyžádaný email a
ptáme se, kde vůbec odesilatel získal
naši emailovou adresu či telefonní
číslo?
Dnes se zaměříme na to, jak se na
takové případy dívá zákon. Ale také
na to, jak by měli podnikatelé
postupovat, aby se prohřeškům
s emaily
a
osobními
údaji
vyvarovali.
Na otázku v úvodu o původu emailu
či telefonního čísla lze odpovědět
jednoduše. Společnost zasílající
email má kontakt běžně zejména:
a) z dřívějšího kontaktu s námi,
b) z webových stránek, kde jsme
kontakt
sami
uvedli
nebo
c) z přeprodané databáze kontaktů,
se kterými se dnes běžně obchoduje.
Možností je samozřejmě více, ale
dle mé zkušenosti jsou tyto velmi
běžné. Nabídka emailem je určitou
formou
marketingu,
odborně
obchodním sdělením. A k tomuto by
odesílající subjekt bez ohledu na
způsob získání kontaktu měl mít náš
souhlas.
V této oblasti nám pomáhá zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (vymezuje osobní údaje), a
zákon č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti
(dále jen „zákon o spamu“).
Zákon o spamu zakazuje zasílání
elektronické pošty za účelem šíření
obchodního sdělení pokud
a) tato není zřetelně a jasně
označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost
odesílatele, jehož jménem se
komunikace uskutečňuje, nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na
kterou by mohl adresát přímo a
účinně zaslat informaci o tom, že si

nepřeje, aby mu byly obchodní
informace
odesílatelem
nadále
zasílány.
Zákon pro případ porušení těchto
povinností definuje také přestupky a
možné pokuty od Úřadu pro ochranu
osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
Přestupkem právnické osoby je
například hromadné nebo opakované
šíření
obchodní
sdělení
elektronickými prostředky
- bez souhlasu adresáta,
- neoznačené jasně a zřetelně jako
obchodní sdělení,
- a v rozporu s uvedenými zákazy.
Sankce za přestupek se
vyšplhat na 1.000.000,- Kč.

může

Jedná se o jednoduchá pravidla,
která především chrání nás jako
fyzické osoby před nadužíváním a
zneužíváním osobních údajů. Aby se
nestávalo, že jednou svůj email
použijeme a od té chvíle již bude
každý bez omezení „spamovat“ naši
schránku s odůvodněním „Váš email
máme volně z internetu nebo
z webu“. Taková odpověď se dle
mých zkušeností objevuje velmi
často.
Ani přes zveřejnění emailu či jiného
kontaktu na webu nelze takový
kontakt zneužívat. Klíčový je
v takový moment účel zveřejnění a
souhlas s marketingovým využitím.
Zveřejníme-li svůj kontakt na
vlastním webu (blog, e-shop,
zahradnické služby a jiné), pak
účelem zveřejnění je možnost
kontaktu vlastních stávajících nebo
budoucích
zákazníků.
Nikoliv
kontakt
například
telefonního
operátora
nebo
nebankovní
společnosti s obchodní nabídkou
služeb. V takovém případě dochází
pravděpodobně ke zneužití a použití
osobního údaje v rozporu s účelem.

Podstatný tedy bude souhlas s jiným
použitím kontaktu. A nebyl-li
souhlas udělen, může se již jednat o
přestupek. Fyzická osoba má
možnost
souhlas
odvolat
a
požadovat smazání údajů z databáze.
V rámci souhlasů je vhodné
upozornit
na
nové
nařízení
označované jako „GDPR“, které
sjednocuje úpravu otázek ochrany
osobních údajů a jejich zpracování
pro státy EU. Použitelnost nařízení
je nastavena na 25. 5. 2018.
Připravit by se na tuto novou úpravu
měli
především
podnikatelské
subjekty. Dle mého názoru a
informací z ÚOOÚ není vhodné přes
zdánlivý vzdálený termín otálet
(potenciálně hrozící pokuty jsou ve
výši až 20 mil. EUR nebo 4 %
světového obratu společnosti).
V rámci přípravy podnikatelů na
nařízení GDPR lze využít mnohá
školení, online články, text nařízení i
odborný komentář. V příštích dílech
se i zde budu GDPR věnovat.
A proč zde na tuto problematiku
zvlášť upozorňuji? Mnoho z nás
zpracovává osobní údaje jako
zaměstnavatel, podnikatel či jinak,
neuvědomujeme si to, a přesto se
tímto budeme muset řídit. Podle
GDPR jsou osobní údaje veškeré
informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě
(např. jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, údaje o fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické,
kulturní
identitě
osoby).
Zpracováním
je
shromáždění,
zaznamenání, uložení, vyhledání,
nahlédnutí, použití, ale i pouhý
výmaz nebo zničení.
Doporučuji tedy být tzv. GDPR
Complient, případně zvážit vhodnost
se o tomto dozvědět více.

10. 10. 2017
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Martin Krutilek • Pavel Bartoň • Petr Krutilek
Iveta Kovářová • Zdeňka Rýdlová • Jitka Pyrasová
Miroslava Mikudová • Miroslava Davidová
Jarmila Kudělková • Libor Toman • Dana Bartlová
Josef Býma • Vladimír Turek • Anna Kudělková
Zdenka Havránková
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci se narodil Damian Minarčík.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci prosinci jsme se rozloučili s paní Anežkou Kramolišovou.
Karolína Dosedlová, 2.třída ZŠ Hodslavice
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