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Vážení spoluobčané, 
hodnotíme-li rok 2014, byl to  rok  průměr-

ný. Po jarní kontrole vzorků  výsledky  byly velmi 
dobré.

Ve vedlejší ZO Valašské Meziříčí se objevil mor vče-
lího plodu, proto se část naši ZO dostala do ochran-
ného pásma. Jednalo se o Hostašovice a Straník. 
Po novém odběru na mor  byly  vzorky pozitivní 
u všech včelařů v této lokalitě. Proto se prováděla 
kontrola veterinární správou  u včelstev, která byla  
podezřelá  na  nákazu, byly odebrány rámky a zaslány na nové 
vyšetření,  nákaza  se potvrdila  u 6 včelařů ve Straníku,  u kte-
rých  byla včelstva spálena, u dalších 2 včelařů bylo zlikvidová-
no jen po jednom včelstvu. V Hostašovicích byla spálena včel-

stva u 4 včelařů. 
Tímto se ochran-
né pásmo rozšířilo 
i na zbytek naší ZO 
Hodslavice a  Blu-
dovice. 

V Hodslavicích se 
nákaza potvrdila u 
2 včelařů po nové 
kontrole i jim byla 
včelstva zlikvido-
vána.  Netrpělivě 
čekáme na vý-
sledky zimní  kon-
troly, zda nákaza 
se nerozšířila i na 
ostatní včelstva.  
Z  důvodu moru 
včelího plodu a 
likvidace včelstev  
ukončili  členství  

v  Hostašovicích 2 včelaři a ve Straníku 3   včelaři. 
Bez včel se nachází 3 včelaři v  Hodslavicích, Hosta-
šovicích 3, ve Straníku 3 a v Bludovicích 2. 

K  1. 1. 2015 máme 46 včelařů, z toho bez včel  11 
včelařů, celkem máme 410 včelstev. V  roce 2014 
jsme se rozloučili s dvěma včelaři, oběma z Bludo-
vic. Přijali jsme 2 včelaře v Hodslavicích. Po přezi-
mování  a následné kontrole  nás znovu překvapil  
velký  úhyn včelstev. Naše ZO přišla o  další včelstva. 
K  1. 2. 2015 je náš stav 311 včelstev. Rok 2014-2015 
je tímto pro včelaře nejhorší za posledních 30 let. 

Včelstva napadla ve velkém  varroáza,  která  likviduje včelstva. 
Laboratorní vyšetření v únoru nepotvrdila mor včelího plodu 
v  Hodslavicích, 
jen u jednoho 
včelaře ve Stra-
níku. 

Proto žádáme 
všechny obča-
ny, aby se při 
koupi medu 
v  jiných lokali-
tách informo-
vali, zda  se tam  
n e v y s k y t u j e  
nákaza  vče-
lího  moru. Tato nákaza se šíří medem nakažených včel. Pro-
síme, aby občané nevyhazovali prázdné sklenice bez  vymytí 
do sběrných nádob na sklo nebo do popelnic. Včely všechno 
rychle najdou  a v  případě nákazy si  to  přinesou do úlu. Med 
ale není  závadný pro  spotřebitele, žádný zákazník se nemusí 
obávat při jeho spotřebě. 

Budeme netrpělivě očekávat,  jaké bude jaro, jestli nebude 
ještě další úhyn včelstev. Proto musíme počítat, že med bude 
nedostatkové zboží, a tím bude i dražší.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2015 strana 2

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

USNESENÍ z 3. zasedání  
zastupitelstva obce Hodslavice  

konaného dne 19.2.2015

V  souladu s  ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění. Zastupitelstvo obce Hodsla-
vice:

1/3/2015  Schválení programu ZO 
a) schvaluje program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce 

a jeho doplnění o bod 8. „Finanční dary v roce 2015“.
2/3/2015  Slib nového člena zastupitelstva ZO 
a) bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva p. Pavla 

Horáka. 
3/3/2015  Volba návrhové komise, ověřovatelů, jmenová-

ní zapisovatele ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Petr Mokroš – 

předseda, Zdeněk Plešek a Radim Bartončík – členové, 
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing. 

Jaroslava Ježka,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
4/3/2015  Kontrola usnesení předcházejícího zastupitel-

stva obce ZO 
a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předchozího za-

sedání zastupitelstva obce.
5/3/2015  Usnesení rady obce č. 5 - 8 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 5 – 8.
6/3/2015  Plnění rozpočtu 1 – 12/2014 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až pro-

sinec 2014.
7/3/2015  Plán investiční akcí na rok 2015, dotační zdroje 

ZO
a) schvaluje realizaci projektu „Více sportu i zábavy v Hodsla-

vicích“ v případě obdržení dotace,
b) schvaluje realizaci projektu „Energetické úspory Hasičská 

zbrojnice Hodslavice “ v  případě obdržení dotace a zahrnutí 
nákladů na pořízení projektové dokumentace, energetického 
auditu a podání žádosti do rozpočtu obce,

c) schvaluje realizaci projektu „Revitalizace zeleně obce Hod-
slavice “ v případě obdržení dotace, 

d) schvaluje plán investičních akcí na rok 2015:

Investice - projekt, PD v tis.Kč

Rozšíření dětských hřišť a fitpark za ZŠ 150

Rekonstrukce návsi /zhotovení projektu 100

ZŠ - odborné učebny /spoluúčast obce při realizaci 627

Vrty - vystrojení HVH2 + filtrace u vodojemu  
/spoluúčast při získání dotace 

500

MK - zdi, propusti 1000

Hřbitovy, obec - regenerace a výsadba zeleně 
 /spoluúčast při získ dotace

200

Knihovna - rekonstrukce  
/zhotovení projektu, spoluůčast při získ.dotace

150

Hřiště-šatny /zhotovení projektu 100

OÚ - zateplení /spoluúčast obce 3300

213 domověnka /EA, zhotovení projektu zateplení 150

Hasičárna - /EA, zhotovení projektu zateplení 100

KD - zateplení stropu 250

Investice - projekt, PD v tis.Kč

DILEKO (IVO Klobouky - možný výkup, příprava realizace 
místa pro dětské hřiště a společenský prostor pro dolní 
konec obce)

100

Celkem 6727

 8/3/2015  Finanční dary v roce 2015 ZO
a) schvaluje finanční dary:

Klub důchodců 30 000 Kč

FK Hodslavice 49 000 Kč

SHM Hodslavice 25 000 Kč

Římskokatolická farnost Hodslavice 45 000 Kč

Celkem 104 000 Kč

9/3/2015  Rozpočet na rok 2015 ZO 
a) schvaluje rozpočet na rok 2015: příjmy 23 710 000 Kč, vý-

daje 25 203 000 Kč, financování   - 1 493 000 Kč.
10/3/2015  Jmenování zástupce obce na valnou hromadu 

ASOMPO a. s.
a) zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zákona 

č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice 
u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako 
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Martina 
Reptu, nar. 22.12.1967, bytem Hodslavice č. p. 25. Delegace zá-
stupce obce jakožto akcionáře, je určena k výkonu všech práv 
akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v 
období do 31.12.2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na 
všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hro-
madách společnosti ASOMPO, a. s. Tato delegace zaniká dne 
31.12.2018 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uply-
nutím termínu uvedeným v této větě.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvede-
ném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnite-
le, a to konkrétně a výhradně paní Mgr. Pavle Adamcové, nar. 
25. 9. 1967, bytem Hodslavice č. p. 269.

11/3/2015  Ekonomické vyhodnocení provozování vodo-
vodu za rok 2014 ZO

a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodo-
vodu Hodslavice – Straník za rok 2014.

12/3/2015  Odpadové hospodářství za rok 2014 ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských vý-

sledcích v oblasti odpadového hospodářství za rok 2014.
13/3/2015  Převody majetku ZO
a) schvaluje směnu obecních pozemků:
parc. č. 1748/60, trvalý travní porost o  výměře 251 m2 a parc. 

č. 849/5 trvalý travní porost o výměře  841 m2 (vzniklé dle geo-
metrického plánu č.799-93/2014) za pozemky paní Anny Ma-
cíčkové, Hodslavice č.p. 362:

parc.č. 852/9, ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 
602 m2, a parc.č. 849/4, trvalý travní porost o výměře 344 m2 
s tím, že úhradu pořízení geometrického plánu  č.799-93/2014  
ve výši  5 400,- Kč a úhradu poplatku za vklad práva do kata-
stru nemovitostí ve výši 1  000,- Kč uhradí žadatelka p. Anna 
Macíčková, 

b) zamítá vypsání záměru prodeje části obecního pozemku 
parc. č. 63 v k.ú. Hodslavice a pověřuje radu obce projednáním 
možnosti pronájmu části pozemku parc. č. 63 v k.ú. Hodslavice,

c) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí 
Hodslavice a Lesy České republiky, s. p. na odkoupení části 
parcely 1403/2 (výměra 56 m2, zahrada) ve vlastnictví obce, 
dle přílohy č. 12 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
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USNESENÍ z 8. zasedání rady obce 
konaného dne 10.2.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o 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) prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok paní Kristýně 

Vychodilové, v obecním bytě Hodslavice čp. 102,
b) finanční dar ve výši 1 000 Kč Základní kynologické organi-

zaci Suchdol nad Odrou – Louka na činnost organizace.
II.   Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) program 3. zasedání zastupitelstva obce,
c) informace starostky obce o podmínkách výzvy Regionál-

ního operačního programu Moravskoslezsko a k možnosti po-
dání žádosti o dotaci na projekt Pamětní knihovna Františka 
Palackého a o možnosti podat žádost o dotaci na zateplení a 
výměnu oken v hasičské zbrojnici z Operačního programu ži-
votního prostředí (do 19.3.),

d) žádost manželů Zdeňka a Zdenky Rýdlových, Hodslavi-
ce čp. 498 na odkoupení obecního pozemku parc. č. 63 v k.ú. 
Hodslavice a předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání.

USNESENÍ z 9. zasedání rady obce 
konaného dne 19.2.2015

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka  •  M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o 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) přijetí dotace na akci „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ 

(EIS: 14225612) dle rozhodnutí ministerstva životního prostře-
dí ze dne 9.2.2015 včetně jeho příloh, vyslovuje s ním souhlas 
a zavazuje se k plnění podmínek v něm stanovených,

b) pronájem obecního pozemku parc. č. 29 v k.ú. Hodslavice 
p. Petru Turkovi, Hodslavice čp. 107 na dobu 5 (pěti) let,

c) dodatek č.1  ke smlouvě o dílo č. 010/2014 s Ing. Lubomí-
rem Novákem – AVONA, Nový Jičín, na zhotovení projektové 
dokumentace na akci „Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny 
vody“,

d) poskytnutí finančních darů v roce 2015 subjektům:

ZO ČSCH 10 000 Kč
Včelaři 10 000 Kč
TJ Hodslavice - volejbal 10 000 Kč
Tenis Club Hodslavice 10 000 Kč
Klub českých turistů 6 000 Kč
TJ Sokol Hodslavice 20 000 Kč
SDH 17 000 Kč
Royal Rangers 20 000 Kč
Nohejbal 5 000 Kč
TJ Orel Hodslavice 7 000 Kč
Myslivecké sdružení Hodslavice 10 000 Kč
Cimbálovka Trojačka 7 000 Kč
Evangelický sbor 10 000 Kč
Klub Sluníčko 5 000 Kč
Just FUN z.s.(kynologie) 2 500 Kč
Jezdectví 2 500 Kč

e) vypracování energetického auditu na budovu hasičské 
zbrojnice čp. 102 p. Světlanou Kravčenkovou dle nabídky 
v rámci projektu „Energetické úspory Hasičská zbrojnice Hod-
slavice“,

f ) zpracování projektové dokumentace pro zateplení objektu 
hasičské zbrojnice firmou 360 DegreesConstruct, s.r.o., Valaš-
ské Meziříčí dle předložené nabídky v rámci projektu „Energe-
tické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“, 

g) vypracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Ener-
getické úspory Hasičská zbrojnice Hodslavice“ firmou D.P.R. 
Management s.r.o. Horní Tošanovice dle nabídky.   

II.  Rada obce   r e v o k u j e 
a) v plném rozsahu bod č. I.  písm. b) z usnesení 7. zasedání 

rady obce ze dne 27.1.2015.
III.  Rada obce   z ř i z u j e
a) pro celé funkční období  následující komise:
pro územní rozvoj, plánování a investice, 
sociální a zdravotní,
pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce,
pro životní prostředí.
IV.  Rada obce   j m e n u j e
členy a předsedy komisí dle přílohy:

- Pro územní rozvoj, plánování a investice:
Ježek Jaroslav, Ing.  (předseda), Adamcová Pavla, Mgr., Pavelka Michal, 
Kudělka Pavel, Gřešáková Kamila, Ing., Plešek Zdeněk, Kudělka Josef
- Sociální a zdravotní: 
Hromádková Alena (předseda), Holubová Martina, Mgr., Bartoňová 
Jana, Janská Eliška, Sochová Dana, Krumpolcová Vojtěška, Turanská 
Dagmar, Bartoň Filip
- Pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci obce:
Kulíšková Alena, Mgr. (předseda), Kudělka Ondřej, Hanzelková Jitka, 
RNDr., Ježek Jaroslav, Ing., Sulovský Lukáš, Bartončík Radim, Kudělko-
vá Zora, PhDr., Kohout Tomáš, Jacková Marta, Kudělková Alena, David 
Martin, Neumann Adam, Bc.
- Pro životní prostředí:
Mokroš Petr, Mgr.  (předseda), Hanzelková Jitka, RNDr., Kohout Tomáš, 
Holáň Rostislav, Ing., Pác Jaroslav, Garčár Marcel

M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz velkoobjemového  
a nebezpečného odpadu

     V sobotu 2.5.2015 proběhne v naší obci svoz velkoobje-
mového a nebezpečného  odpadu.

Sběrná místa:
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00
Hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
Obecní dům 10:00 - 11:30
Vekoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

řivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot. 
V případě zájmu občanů je možnost zajištění  nakládky a od-

vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Infor-
mace na tel. 556 731 656, 777 721 580.
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M a r t i n  R e p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných ná-
dobách od dubna 2015 byly umístěny pouze samolepky 
na rok 2015 ( modrá barva) a všechny ostatní byly odstra-
něny !!! 

Umístění starých samolepek může být důvod neprovedení 
výsypu sběrné nádoby.

M g r.  Pa v l a  Ad a m co vá ,  s t a r o s t ka

Informace k budování kanalizace 
v obci

V současné době je projekt budování kanalizace a ČOV v obci 
v  přípravné fázi. Obec má aktualizován projekt k  územnímu 
povolení a na stavebním úřadu je aktualizován a prodlužován 
územní souhlas se stavbou.  Dalším krokem je pořízení projek-
tu ke stavebnímu řízení. 

Vzhledem k  tomu, že zatím není bližší specifikace možnos-
ti získat dotace z  OPŽP na tuto investici, bylo na únorovém 
jednání zastupitelstva rozhodnuto vyčkat i s  přípravou další 
projektové dokumentace na rok 2016. Výstavba kanalizace je 
výhledově plánována v letech 2017- 2018.  

n p ra p.  D a g m a r  B e n e š o vá , v r c h n í  i n s p e k t o r ka 
 –  v ý c h o va  o b y va t e l s t va ,  H a s i č s k ý  z á c h ra n n ý  s b o r  
M o ra v s ko s l e z s ké h o  k ra j e,  ú z e m n í  o d b o r  N o v ý  J i č í n

Jaro už je na dohled…

Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka 
a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své 
zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku 
začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také 
začíná pro hasiče období  zvýšeného počtu zásahů u požárů, 
které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při 
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách 
v okolí rodinných domů. 

Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skuteč-
nost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto 
upozornění vážně.  Přitom si neuvědomují, že tím nejen poru-
šují zákon, ale především ohrožují své okolí.  Plošné vypalo-
vání trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při 
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 
pokuta až 25 000,-- Kč. 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje míst-
ní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání 
ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno 
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. 
kameny, aby byly  plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je 
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení 
např. konev  s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se 
dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě ne-
odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení 
se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření 
ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustá-
lým dohledem. 

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v  souladu 
s  dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o 
lesích, zákonem o odpadech nebo s  vyhláškami obcí. Pálení 
klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nut-
no v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bez-
pečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, 
případně  elektronickým formulářem, který občané, právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových strán-

kách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě 
těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky 
a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě 
samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této po-
vinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba 
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do 
výše 500 000,-  Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělá-
vání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. 

Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost  
a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená 
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli 
věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby ne-
docházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo 
v  krajním případě ztrátám na životech. V  případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné 
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

M g r.  R i c h a r d  Pe š a t ,  O b ča n s ká  p o ra d n a  N o v ý  J i č í n

Finanční okénko Občanské poradny

Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen 
tehdy, pokud se jim postavíme čelem a hlavně včas. Obecně 
platí, že čím později začneme naše potíže se splácením řešit, 
tím více nás to bude stát. Níže podáváme základní informace 
o možném postupu při řešení problémů spojených se zadlu-
žením. 

Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhra-

dit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. 
Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme) si pak poznačí-
me na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť, přiřadíme zbýva-
jící aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), 
datum a výši poslední splátky. 

Sestavte si rodinný rozpočet 
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na 

možnostech řešení situace spojené s problémy se splácením, 
je nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů a výdajů. 
K tomuto účelu můžeme využít například tabulku v MS Excel, 
dobře nám však poslouží i obyčejná tužka a papír. V  prvním 
sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního pomě-
ru, ze systému sociálního zabezpečení, výživné, apod.). Do 
druhého sloupce zaneseme veškeré naše výdaje (za nájem 
a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, spoření, výše 
splátek za jednotlivé půjčky, apod.). V případě, že je náš rozpo-
čet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet 
například nad těmito otázkami: Není možné si zvýšit příjem 
(např. formou brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zby-
tečně moc peněz? Nebudu místo autem raději jezdit do práce 
hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na in-
ternet? Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzí-
nu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji 
vůbec automobil?

Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku 
mohu reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není 
vhodné nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlav-
ní prioritou musí být co nejrychlejší úhrada všech svých závaz-
ků.             

Dohoda s věřitelem 
Teprve v  této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe 

písemně) a dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situ-
ace. V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se dohodneme na 
snížení splátek a nebo na odložení splátek na určitou dobu. 
V obou případech je nutné svou platební neschopnost řádně 
zdůvodnit,  doložit příslušná potvrzení (o evidenci na úřadu 
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práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o přísli-
bu zaměstnání, apod.). 

V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního 
řízení, doporučujeme kontaktovat přímo příslušného exeku-
tora s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady 
mají na svých webových stránkách speciální formuláře pro žá-
dosti o povolení splátek. Pak je dobré postupovat podle poky-
nů konkrétního exekutora.  

Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohod-
nout na snížení nebo odložení splátek a může trvat na plnění 
dle uzavřené smlouvy. V takovém případě doporučujeme vy-
cházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat každému vě-
řiteli alespoň takovou částku, která je v našich silách.   

Exekuční řízení 
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dluž-

níka není dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost 
před soudem a následně v rámci exekučního řízení.   K exekuč-
nímu řízení může dojít v případě, že disponuje tzv. exekučním 
titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, rozhodčím 
nálezem, notářským zápisem). Exekuci může vést exekutor 
různými formami, přičemž tyto formy může také kombinovat.

Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných 
příjmů), přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, 
prodej nemovitosti. 

Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým peně-
zům 

Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní pro-
středky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav ne-
smí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžité 
prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat si 
dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a 
to na základě písemné žádosti podané příslušnému peněž-
nímu ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně ke 
změně formy výplaty příjmu (např. poštovní poukázkou, ho-
tově). 

Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné pode-

zření, že se nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exeku-
ce rovněž není vázáno na trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost 
mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci (výkonu 
rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspoko-
jování potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracov-
ních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s mo-
rálními pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní 
součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdra-
votnické potřeby a obdobné věci potřebné s ohledem na tě-
lesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku 
životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata sloužící 
člověku jako společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li 
exekutor některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně 
podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto mo-
vitých věcí.  

Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku 
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví 

dlužníka (povinného). V takovémto případě je tedy nutné, aby 
ten, jemuž svědčí právo k  věci, podal do 30 dnů od sepsání 
movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podá-
vá u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. K návrhu 
je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. 
paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu 
nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vy-
loučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání 
návrhu je 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým 
nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vy-

škrtnutí ze soupisu.  
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech je-

dinou možnou efektivní cestou, na jejímž konci je osvobození 
od zbytku svých dluhů. V oddlužení je obecně nutné uhradit 
minimálně 30% z celkových svých závazků (maximálně 100%). 
Je možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním je splátkový ka-
lendář, kdy je dlužníkovi po dobu pěti let srážena určitá částka 
podobně  jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena 
každý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další formou je zpeně-
žení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy 
se majetek zpeněží a z  výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni 
jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místě pří-
slušné krajské soudy. 

Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější 

informace, nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z ta-
kových míst je i občanská poradna.

M g r.  Pe t ra  M u s i l o vá

Zprávičky z naší školičky

Dění u Berušek - Dagmar Martiníková, Martina Nevěřilová
V polovině února jsme si s dětmi u Berušek povídali o povolá-

ních a řemeslech. Děti nejvíc oslovily návštěvy,  při kterých vi-
děly prodavačky v Jednotě, automechanika, při práci majitelku 
Květinky. Nejvíc se jim líbilo auto zvednuté na zvedací stolici. 
Mohly se tak podívat, jak auto vypadá zdola. V Květince pozná-
valy jednotlivé květiny a seznamovaly se s tím, co dalšího se 
v ní prodává. Za své znalosti dostaly sladkou odměnu. 

Děti si také zopakovaly, jaké zimní oblečení bychom v zimě 
měli nosit a v jakém pořadí je nejlepší si je oblékat. Poté jsme si 
ve třídě udělali módní přehlídku v zimním oblečení, která děti 
moc bavila! Každý se tak pochlubil svou výbavou na zimu :)

Nezapomněli jsme však ani na naše ptáčky, kteří si v zimě hle-
dají potravu. Proto jsme pro ně na naší školní zahradě nasypali 
do krmítek zrníčka. Teď už jen budeme netrpělivě vyhlížet z 
okna, který z ptáčků se u krmítka objeví.

Co se dělo u Kuřátek 
- Mgr. Petra Musilová, Bc. Radka Tománková

Konečně nám na začátku února alespoň na chvilku napadl 
sníh. Největší radost ze sněhové nadílky měly děti, které se už 
nemohly dočkat sáňkování a stavění sněhuláků. I náš týden-
ní program se týkal zimy. Povídali jsme si o zimních sportech. 
V pondělí jsme se podívali, jaké zimní sporty existují. Děti tak 
už poznají krasobruslení, rychlobruslení, biatlon, skoky na ly-
žích. Nejvíce se však dětem líbilo akrobatické lyžování. Děti na 
zahradě bobovaly a stavěly sněhuláka. Kromě toho nás celý 
týden také provázely nové pomůcky, které MŠ získala v rámci 
projektu Dílna techniky ve světě dětí. Hra Voltík si získala své 
příznivce nejen mezi kluky, ale i holčičkám se líbí sestavovat 
různé elektrické obvody. Odměnou za správný postup jim je 
svícení světýlka, zvuk sirény, či možnost zahrát si na klavírek. 
Další pomůckou je hudební nástroj-ozvučné trubice Bobotu-
bes. Některé děti jsou velmi šikovné a hra na tento netradiční 
hudební nástroj se jim velmi daří. Poslední novou pomůckou 
je hra Bim bam, která u dětí rozvíjí pozornost a schopnost na-
slouchat. 

Předposlední únorový týden v naší třídě vypuklo karnevalo-
vé veselí. V očekávání sobotního maškarního plesu (21.2.2015) 
se nesl celý týden v naší třídě. Děti se seznámily s obdobím 
masopustu, jeho tradicemi a zvyky. Společně jsme si vyprávěli 
o průvodu masek a jejich významu. Děti měly možnost vyrobit 
si škrabošku kouzelníka, a přiblížit si tak  na chvíli svět fantazie.  
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Týdenní karnevalová atmosféra byla zakončena pohádkou 
O Koblížkovi. Pohádku jsme si přečetli a také jsme měli mož-
nost si ji zahrát.

Únor u Veverek - Jana Fojtíková, Ivana Tovaryšová
V prvním únorovém týdnu jsme si s dětmi zopakovali, co 

jsme se naučili a dozvěděli o zimě. Zahráli jsme si  na zimní 
království, připomněli jsme si vlastnosti sněhu, ledu (pokusy 
ve třídě, zažili jsme legraci při „koulovačce“ (zmačkaný papír) a 
stavbě sněhuláka (píseň Jedna koule).

S dětmi u Veverek jsme zkoušeli oblečení, které nosíme v 
zimě. Děti se tak učily, co si mají obléci v pořadí jako první, dru-
hé, nakonec bundu. Zdobili jsme si šálu z papíru, kterou si děti 
vybarvily podle své fantazie. Úkolem bylo střídání barev a opě-
tovné správné držení voskovky. Učili jsme se vytrhávat papír 
na menší kousky a u toho jsme procvičovali jemnou motoriku.

V druhé půlce týdne se děti učily skládat půlené obrázky lid-
ského oblečení v každém ročním období.

Dopravní výchova s klaunem TÚ, TÚ - Mgr. Petra Musilová
V úterý 17.2.2015 navštívil naši školu klaun Tú,tú. Přijel svým 

autem, které skrývalo soustu různých věcí. Ukázal nám, jak se 
máme správně v autě připoutat, jak se správně chodí přes pře-
chod, co máme nosit, aby nás na cestě bylo vidět, řekl nám, 
kde je bezpečné si hrát. Připomněl nám, že na kole nebo kolo-
běžce máme mít vždy na hlavě helmu.

Celá „výuka“ probíhala hravou formou, děti měly možnost si 
spoustu věcí vyzkoušet, celou dobu byly zapojovány do akti-
vit. Dopravní výchova je velmi důležitá, proto byla návštěva 
klauna Tú,tú pro děti velmi přínosná.

Maškarní ples - Mgr. Petra Musilová
V sobotu 21.2.2015 se ve společenském domě konal tradiční 

maškarní ples. Děti se na něj velice těšily a už dlouho dopředu 
nám ve školce vyprávěly, jakou mají připravenou masku. Ko-
nečně nadešel očekávaný den a v sále se začali scházet prin-
cezny, víly, vodník, kominíci, netopýři, kovbojové a další krás-
né masky. Ve 14.hodin začal samotný program. Paní učitelky 
měly také krásné masky a pro děti si připravily spoustu soutěží 
a tanečků. Nejprve jsme si při promenádě masek za doprovo-
du písničky Jede, jede   mašinka mohli prohlédnout všechny 
krásné masky. Pak už děti třídily barevné vršky, stavěly z nich 
sluníčka, s rodiči tančily s nafukovacím balónkem, zatancovali 
jsme si Ptačí tanec i Makarenu, společně jsme procházeli pod 
tyčí. Mezitím jsme tancovali a také děti po splnění úkolů dosta-
ly sladkou odměnu. Na závěr jsme dětem rozdali drobný dáre-
ček, který si mohly odnést domů. Děkujeme rodičům, kteří se 
aktivně s dětmi zapojili do programu.

B c.  K a t e ř i n a  H u b e ň á ko vá

Zprávičky z naší školy ...

Školní kolo recitační soutěže 1. a 2. stupně 
 - Mgr. H. Kučerová, Mgr. V. Petrskovský

Dne 29. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže 1. stup-
ně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Vítězem 1. kategorie se 
stal Dominik Mičulka z 2. třídy a vítězkou 2. kategorie se stala 
jeho sestra Zuzana Mičulková ze 4. třídy.

4. února proběhlo školní kolo v  recitaci druhého stupně. 
Opět se soutěžilo ve dvou kategoriích. V první kategorii se stal 
vítězem Martin Mičulka ze 6. třídy a ve starší kategorii zvítězil 
Libor Kudělka z 9. třídy.

Blahopřejeme vítězům a přejeme hodně štěstí v okrskovém 
kole!

Výukový program o Indonésii
Dne 3. února jeli žáci z 5. až 9. třídy do Nového Jičína do kina 

Květen na výukový program s názvem Indonésie - Po stopách 
lidojedů.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce  
- Mgr. V. Petrskovský

Dne 5. února reprezentovali naši školu Zuzana Bílková a Mar-
tin Rýdl z 9. třídy v okresním kole olympiády v českém jazyce. 
Zuzka se umístila na 14. až 20. místě a Martin na 24. až 30. mís-
tě z 37 soutěžících. Děkujeme za reprezentaci školy!

Školní kolo biologické olympiády 
- Mgr. A. Kulíšková

Ve čtvrtek 12. 2. proběhlo školní kolo biologické olympiády. 
V mladší kategorii vyhrála Vendula Horáková ze 7. třídy o půl 
bodu před Anetou Indrákovou. Žáci ze 6. třídy se do olympiá-
dy nezapojili. V kategorii 8. a 9. třídy zvítězil Václav Kudělka z 8. 
třídy o jeden bod před Stanislavem Homolkou.

Gratulujeme vítězům a přejeme hodně štěstí v  okresním 
kole!

Branně záchranný plavecký kurz 
 - Mgr. G. Kmentová, Mgr. A. Kulíšková

Dvě páteční dopoledne strávili žáci 5. a 6. třídy na novojičín-
ském bazénu, kde absolvovali branně záchranný kurz plavání 
pod vedením školených učitelů plavecké školy Laguny. Pro-
gramem výcviku bylo např. plavání v  šatech - tričku, což na 
první pohled vypadá jednoduše, ale zkuste si to někdy sami… 
Pomoci unavenému plavci ke břehu dá také zabrat a což tepr-
ve vytáhnout ho na břeh?? Děti si vyzkoušely orientaci pod 
vodou, kdy zdolávaly překážkovou dráhu a také trénovaly vy-
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trvalostní plavání. Součástí kurzu byla také ukázka resuscitace 
čili oživování člověka. Po vyslechnutí základních informací si 
žáci tuto činnost na připravených figurínách sami vyzkoušeli. 

Společenský ples školy
14. února ve svátek zamilovaných se uskutečnil společenský 

ples školy, který stejně jako loni měl veliký úspěch. Chtěli by-
chom i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci této akce. Děkujeme!

Plavecký výcvik 1. až 4. třídy - Bc. K. Hubeňáková
Po dobu deseti týdnů každé pondělí odjížděly děti z 1. až 4. 

třídy do Nového Jičína do plavecké školy Laguny na výuku pla-
vání. Děti se učily základům plavání, zdokonalovaly si techniku 
jednotlivých plaveckých stylů a také nezbytnou orientaci ve 
vodě. Za jejich dovednosti, snahu a píli bylo dětem na posled-
ní lekci předáno Mokré vysvědčení, kde děti dostaly známku 
z plaveckého výcviku a také jsou v něm zaznamenány dosaže-
né plavecké výkony. 

Chtěla bych zde i touto cestou pochválit Klárku Heraltovou 
ze 4. třídy, která jako jediná ze všech dětí byla vyhlášena vše-
strannou plavkyní a za tento „titul“  převzala diplom s odzna-
kem ☺. Gratulujeme!

Maškarní ples školní družiny - Mgr. H. Tisovská
20. února se uskutečnil v tělocvičně základní školy maškarní 

ples pro žáky 1. až 4. třídy.
Vysílání rádia Školík - Bc. K. Hubeňáková
23. února proběhlo tradiční vysílání školního rádia, které si 

pro ostatní spolužáky připravila 4. třída.
Projekt „Škola volá“
Od 26. února začal velmi úspěšný a rodiči ceněný projekt ur-

čený pro naše předškoláky s názvem Škola volá, který má za cíl 
zábavnou formou připravit děti na roli školáka. 

Přehlídka technických profesí s názvem 

„Řemeslo má zlaté dno“ 
se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2015 (středa, 

čtvrtek) od 9.00 do 16.00 hodin ve sportovní hale Vyšší od-
borné školy, Střední odborné školy a SOU v Kopřivnici. 

Mohou se zúčastnit žáci 8. tříd, výchovní poradci ze 
základních škol, rodiče žáků a široká veřejnost.  



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2015 strana 8

 

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, 
  příspěvková organizace 
742 71 Hodslavice 300            556750140       reditel@zshodslavice.cz             www.zshodslavice.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podmínky a kritéria přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  

Ředitelka ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, se při přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání řídí §34 odst. 3 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a §165 
odst. 2 písm., zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity 
školy.  

V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen, budou přednostně 
uspokojovány žádosti v pořadí podle těchto podmínek a kritérií: 

 
 KRITÉRIA PŘIJETÍ 

 
Děti budou přijímány v následujícím pořadí: 

 
        (1) Přednostně předškolní děti (tj. děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.) 
  

         (2) Děti s trvalým pobytem v Hodslavicích (od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity 
školy)  

 
           (3) Děti z ostatních obcí a měst (od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity školy) 

   
 

 

VĚK PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ – zpravidla jsou přijímány děti od 2 let a 9 měsíců (k 1. 9. příslušného 
roku), ředitelka MŠ si však vyhrazuje právo u dětí mladších 3 let posoudit fyzickou a psychickou 
zralost dítěte. Do MŠ je možno přijmout dítě, které je od počátku vzdělávání schopno plnit školní 
vzdělávací program a je schopné sebeobsluhy. 

DALŠÍ USTANOVENÍ: 
Pokud budou žádat o přijetí k předškolnímu vzdělávání rodiče dítěte, které je ke dni přijetí mladší 
tří let, sjedná ředitelka školy přijetí dítěte na zkušební dobu tří měsíců.  

Tato kritéria nabývají účinnosti dne 1. března 2015.  

                                                                                              Mgr.  Holubová Martina 
                                                                                               ředitelka školy 
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                                                                                                                       spol. s r.o. 

Hřbitovní 74a,  Nový Jičín  
 tel. 605925932 Mlčoch L. 

 

pevná linka 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictví@post.cz
           

 z důvodu nárůstu ceny dolaru a eura dojde k zvýšení cen dovozové žuly 
 využijte naši nabídku na zhotovení pomníku, nebo rekonstrukci hrobu ze 

skladových zásob v loňských cenách navíc nyní se slevou  
    

NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A KRYCÍCH  DESEK SE NYNÍ POSKYTNE 

JARNÍ  SLEVA  20%             

itově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli                               

Koupím les!!

KOUPÍM LES, LOUKU, ORNOU PŮDU,  
PASTVINY NAD 1 HA. 

PLATBA V HOTOVOSTI. 
NÁKLADY NA SMLOUVY, ODHAD ATD. 

UHRADÍM.
 SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. 

NABÍZÍM NEJVYŠŠÍ CENU. 

Galdová Kristýna, tel.: 732 210 288

Mořkovský zajíček 

 
Veřejný závod pro všechny děti 
 
Datum: sobota 14. března 2015 od 9,30 hod. 
Místo: parkoviště u hlavní vlakové zastávky Mořkov,  
hlavní trať, okres Nový Jičín 
Prezentace: 8, 45 hod – 9,20 hod.  
na parkovišti u hlavního vlakového nádraží Mořkov 
 
Časový rozvrh: 
9:30 hod. dívky a chlapci 2000-2001 – 720 m 
9:35 hod. dívky a chlapci 2002-2003 – 720 m 
9:40 hod. dívky a chlapci 2004-2005 – 720 m 
9:45 hod. dívky a chlapci 2006-2007 – 360 m 
9:50 hod. dívky a chlapci 2008-2009 – 180 m 
9:55 hod. dívky a chlapci 2010 a mladší – 80 m 
10:00 hod. maminky s kočárky – 50 m 
 
Ceny: všechny děti, které poběží, obdrží sladkou odměnu. 
Vyhlášení výsledků: od 10:35 hod. 
Informace: Jiří Harašta, e- mail: jiri.harasta@ktknet.cz 
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55 let Zdenka Rýdlová • Ludmila Kudělková
 Jana Rýdlová • Zdeněk Koláček

65 let  Vladimír Bradna • Marie Plešková • Karel Koláček

70 let Ivana Býmová • Ludmila Padělková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci únoru se narodil Denny Mička. 

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu mnoho 
úspěchů v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s paní Zdenkou Rýdlovou
 a panem Josefem Tomanem. 

Zuzana Turková, 4. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea našich spoluobčanů v březnu 2015:

Maškarní ples ve školní družině

Fotografie ze života obce ...

Děti v mateřské škole Děti v mateřské škole


