Březen 2017

Hodslavský ZPRAVODAJ
Rok 2016 v Klubu důchodců Hodslavice
Mgr. Libuše C z yžová a Bronislava Sýkorová

V

ážení spoluobčané,
v měsíci březnu si připomínáme již 13-té výročí, kdy se sešlo asi
50 důchodců, aby založili svůj klub
v Hodslavicích. Postupně se rozvíjely naše aktivity. Z těch, které fungují
léta, jsou to pravidelné úterní schůzky
při učení nebo ručních pracích.
I v roce 2016 uspořádal klub společenský ples. Na plese hrála skupina
Expres a vystoupily naše ženy z taneční skupiny Hoba s tancem divoženek.
Tento pohybově náročný tanec se
velmi líbil. Na jaře jsme pro veřejnost
připravili zajímavou besedu s pamětnicemi 2. světové války sestrami Wágnerovými z Mořkova. Na besedě byl
jako odborný konzultant přítomen
pracovník Muzea Novojičínska pan
Číp. V dubnu jsme se zúčastnili okresního setkání klubů seniorů v Sedlnicích. Zde jsme vystoupili s tanečním
programem.
Jako každoročně jsme si i tentokrát
zhotovily různé ozdoby do bytu k Velikonocům. Tradičně hojně navštívenou akcí bylo také škračení, tentokrát
nám k poslechu zahrál na harmoniku
pan Jindra Kudělka.
Podíleli jsme se na průběhu oslav
Dne obce. Např. při prodeji občerstvení a také tanečním vystoupením
v programu. Velmi úspěšný byl také
relaxační pobyt v Rožnově pod Radhoštěm. Počasí bylo nádherné, a tak
přišlo vhod osvěžení při plavání v bazénu. Podívali jsme se na Pustevny a

prohlédli jsme si výrobu svíček v malé
dílně v Rožnově.
Po letní přestávce jsme se opět začali
scházet v naší klubovně. Trošku cvičíme, čátečně si obnovujeme znalosti z
češtiny, někdy si vyměňujeme kuchařské recepty, jindy oslavíme s jubilanty
narozeniny.
V září se konala beseda se zástupcem farmaceutické firmy o léčivých
účincích různých bylin.
V říjnu jsme uspořádali krásný dvoudenní zájezd do Prahy. Zhlédli jsme
představení muzikálu Carmen v Hudebním divadle v Karlíně a druhý den
jsme věnovali prohlídce Národního divadla v Praze, projížďce lodí po Vltavě
a procházce po staré Praze.
V listopadu jsme zhotovovali výzdobu na hroby k Památce zesnulých. Konala se také velmi poučná a potřebná
přednáška o protipožární prevenci,
kterou přednesly členky HZS z Nového Jičína.
Věrni našim tradicím jsme zajeli do
Bernartic na divadelní představení tamějších ochotníků Malované na skle.
V prosinci jsme opět vyráběli adventní věnce a výzdobu k vánočním svátkům.
Celoroční činnost hodnotíme na
závěrečné schůzi v prosinci ve společenském domě. Vždy na této schůzi
vybíráme členské příspěvky. Aktuálně
má klub 92 členů. Na výroční schůzi se
pobavíme s přáteli, společně povečeříme, zazpíváme si a zatancujeme při

Fotbalové hřiště-šatny
- dokončení realizace, okolní úpravy, vybavení

700

ZŠ - rekonstrukce šaten a toalet u tělocvičny

600

OÚ - rekonstrukce WC, klubovna

300

Odkoupení pozemků a nemovitosti na par. č. 914, 915 (Dileko)

160

Rekonstrukce návsi - zhotovení PD

150

Chodník k viaduktu + cyklopruh na Kůtě -zhotovení PD

150

Výměna dětského prvku na fotbalovém hřišti

100

Hřbitov evangelický - rekonstrukce hř. zdi- vyhotovení PD

100

Průzkumné vrty - 2 vrty - zhotovení PD

50

Měřiče rychlosti

50

Hasičská zbrojnice - oprava WC, prádelna, zhotovení PD

30

Celkem

hudebním doprovodu pana Wágnera.
Těší nás, že naše řady rozšířilo několik nových členů. Děkujeme všem, kteří přispěli svou prací k úspěšnému průběhu všech
akcí. Děkujeme všem našim sponzorům. Děkujeme Obecnímu
úřadu za přízeň a podporu. Představitelé obce se pravidelně
zúčastňují většiny našich akcí.
Nebuďte doma sami se svými starostmi a smutky. Pokud jste
v důchodovém věku, přijďte mezi nás. Je možné, že vaše zkušenosti a nápady budou užitečné někomu jinému.

USNESENÍ z 13. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 23.2.2017

M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. Mar tin Repta, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/13/2017 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva
obce.
2/13/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Mokroš
- předseda, RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Alena Kulíšková – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Dušan Býma, Ing. Milan Váhala,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/13/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce.
4/13/2017 Usnesení rady obce č. 45 - 49 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 45 - 49.
5/13/2017 Plán investičních akcí na rok 2017, dotační
zdroje ZO
a) schvaluje plán investičních akcí na rok 2017 :
Schválené investiční akce na rok 2017 ZO
dne 23.2.2017

Náklady
v tis.Kč

Rekonstrukce OD na ordinace
- podání žádosti o dotaci,realizace

5000

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

2500

Kacabaja - odbahnění, oprava stavidla, přepadu - realizace

2200

Sběrný dvůr - nákup nemovitosti v areálu ZD

1200

Knihovna v ZŠ - rekonstrukce - dokončení realizace-vybavení
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800

14090

realizaci investičních akcí dle plánu a zahrnutí uvedených nákladů dle plánu do rozpočtu obce na rok 2017.
6/13/2017 Finanční dotace obce pro spolky a sdružení
v roce 2017 ZO
a) bere na vědomí návrh výše dotací na sportovní, kulturní a
zájmovou činnost a darů pro subjekty a spolky v obci,
b) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč FK Hodslavice, z. s. a smlouvu o poskytnutí dotace,
c) schvaluje začlenit částku 265 000 Kč na tyto výdaje do rozpočtu obce na rok 2017.
7/13/2017 Rozpočet na rok 2017 ZO
a) schvaluje rozpočet na rok 2017: příjmy 23 253 000 Kč, výdaje 30 045 000 Kč, financování 6 792 000 Kč.
8/13/2017 Ekonomické vyhodnocení provozu vodovodu za r. 2016, převod finančních prostředků na fond financování a obnovy vodovodu ZO
a) bere na vědomí zprávu o provozování skupinového vodovodu Hodslavice –Straník za rok 2016,
b) schvaluje převod finančních prostředků ve výši 38 559 Kč
do „Fondu financování a obnovy skupinového vodovodu Hodslavice – Straník“.
9/13/2017 Odpadové hospodářství za rok 2016 ZO
a) bere na vědomí zprávu o financování a hospodářských
výsledcích v oblasti odpadového hospodářství za rok 2016.
10/13/2017 Převody majetku ZO
a) schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 824/1
v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce Hodslavice o velikosti
37m2 za cenu 200 Kč/m2 panu Petru Kyselému s tím, že úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí žadatel,
b) schvaluje prodej části obecního pozemku parcela č.
1491/3 o velikosti 84m2 a části pozemku parcela č.1498 o velikosti 23 m2 v k.ú. Hodslavice ve vlastnictví obce Hodslavice
za cenu 200 Kč/ m2 panu ing. Karlu Melichárkovi, Za sušárnou
č.p.11, Mořkov, s tím, že úhradu pořízení geometrického plánu a úhradu poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
uhradí žadatel.
11/13/2017 Finanční výbor – volba předsedy a člena ZO
a) volí předsedu finančního výboru Ondřeje Kudělku, DiS.,
a člena finančního výboru Ing. Milana Váhalu,
b) schvaluje měsíční odměnu předsedovi finančního výboru
s účinností od 1.3.2017.
12/13/2017 SOMPO – členství obce v Dobrovolném svazku obcí (DSO) ZO
a) rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) a písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozstrana 2

strana 3

www.hodslavice.cz

Třída 2- nedaňové příjmy

silnice
voda
knihovnické služby
záležitosti kultury
společenský dům
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
pohřebnictví
komunální služby
Svoz kom.odpadů
Využívání a zneškodňování odpadů - Ekokom
hasiči
místní správa
Příjmy z úroků, dividend

OdPa

2212
2310
3314
3319
3392
3612
3613
3632
3639
3722
3725
5512
6171
6310

příjmy celkem

název
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
daň za obec
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.prostr.
Platba z hazardních her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.přij.dotace -na výkon státní správy
dotace úp
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
dotace MSK

PŘÍJMY
č.j.154/2017
pol. 1111
1112
1113
1121
1211
1122
1340
1341
1343
1381
1361
1511
4112
4116
4121
4222
4 100
237
432
4 564
8 213
200
733
56
12
120
23,8
610
500,8
658
8
97,4

Třída 5 - běžné výdaje
Silnice
cyklostezka
Provoz veřejné silniční dopravy
pitná voda
Odvádění a čištění odpad.vod
Kacabaja- oprava stavidel
Základní školy, z toho příspěvek provozní 2479 tis
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Společenský dům
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběrný dvůr
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací - úroky
pojištění majetku
ostatní fin.operace-daň za obec
Finanční vypořádání
Ostatní činnosti - sankční platby

6
2 000
4
9
20
176
270
20
20
30
Výdaje celkem
100
rozdíl mezi příjmy a výdaji
5 FINANCOVÁNÍ
2 pol.
název
26
8115 změna stavu na BÚ
8123 Splátky úvěru Energetické úspory ZŠ
23 253,000
financování celkem

v tis Kč

VÝDAJE
OdPa
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3113
3314
3319
3392
3412
3419
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

Schválený rozpočet Obce Hodslavice na rok 2017

550
180
81
2050
2680
2200
3079
840
459
255
823
265
83
5181
592
115
1010
827
1200
759
210
1610
4450
68,552
110
300
0,448
67

7 792,800
-1 000,8
6 792,0

30 045,000
-6 792,000

v tis Kč

dějších předpisů, o účasti Obce Hodslavice v Dobrovolném
svazku obcí SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína
194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČ 05232481, vedeného
v Rejstříku svazků obcí u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, reg. č. R 2/16, sp. zn. VŽ/17562/2016/Gra.
13/13/2017 Zajištění dopravní obslužnosti v obci ZO
a) schvaluje „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Novojičínsko západ“ s Moravskoslezským krajem dle
návrhu.

USNESENÍ z 49. zasedání rady obce
konaného dne 7.2.2017

a pověřuje místostarostu Bc. Martina Reptu projednáním podmínek,
h) žádost Diakonie ČCE – hospic Citadela Valašské Meziříčí
o příspěvek na provoz domova se zvláštním režimem ve výši
25900 Kč a zařazuje jej do seznamu žádostí,
i) podmínky a důvody založení Dobrovolného svazku obcí
(DSO) SOMPO 2016 a navrhuje ZO schválit členství obce Hodslavice v DSO SOMPO 2016.
V neděli 26. března 2017
se na Obecním úřadu v Hodslavicích
uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • B c. 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) smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a o
úhradě nákladů s ní souvisejících u čp. 161 v Hodslavicích (stavební úpravy Obecního domu) s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem,
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 8800086023_1/BVB/P v rámci „Stavební úpravy Obecního
domu čp. 161“ s firmou RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno,
c) program 13. zasedání zastupitelstva obce,
d) dle možností rozpočtu obce upravený plán investičních
akcí na rok 2017 předložený investiční komisí a předkládá jej
ZO ke schválení,
e) smlouvu o právu provést stavbu č. NJ/31/r/2017/Ko s Moravskoslezským krajem Ostrava “Odkanalizování obce Hodslavice“ na pozemku parc. č. 1799/1 a par.č. 47 v k.ú. Hodslavice,
f ) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1799/1 a 47 v k.ú. Hodslavice pro
stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ č. NJ/18/d/2017/Ko
s Moravskosleským krajem Ostrava.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) návrh rozpočtu na rok 2017 a předkládá jej ZO ke schválení,
c) žádosti o dotace a dary od spolků a dalších žadatelů předložených komisi pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
obce a předkládá návrh dotací k projednání ZO k začlenění do
rozpočtu obce,
d) žádost Ing. Karla Melichárka, Mořkov, Za sušárnou 11, na
odkoupení části pozemku o rozloze cca 23 m2 na parcele č.
1498 a části pozemku o rozloze cca 84 m2 na parcele č. 1491/3
v k.ú Hodslavice, vypisuje záměr prodeje těchto pozemků
a předkládá ZO návrh na odprodej za cenu 200 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem na vrub žadatele,
e) žádost p. Petra Kyselého, Hodslavice 464, o odkoupení části pozemku par. č. 824/1 k.ú. Hodslavice a předkládá ZO návrh
na odprodej části pozemku par. č. 824/1 dle zákresu za cenu
200 Kč/m2 a náklady spojené s převodem na vrub žadatele,
f ) sdělení Krajské veterinární správy, Státní veterinární správa, pro Moravskoslezský kraj Ostrava o povinnosti obce hradit
náklady spojené s likvidací kadáveru hromadného úhynu zvířat ve volné přírodě,
g) návrh Moravskoslezského kraje na čištění silnic II. a III. třídy
v nočních hodinách od posypového materiálu, nemá námitek
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Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Optické napojení obce Hodslavice
Pa ve l R o u d ný, 4 M R ož n ov s p o l. s r. o

Vážení občané,
v prosinci dne 2.12.2016 nabylo právní moci územní rozhodnutí ke stavbě: „Optické napojení obce Hodslavice“. Původní
termín zahájení výstavby se tak odsunul až na prosinec 2016.
Byla zahájena výstavba na přístupové cestě od obce Mořkov
a v okolí centra obce. Tuhá zima s celodenními mrazy na chvíli
pozastavila výstavbu, ale vývoj počasí a stoupající teploty již
brzo umožní se naplno vrátit a pokračovat ve výstavbě sítě.
V měsíci březnu tak spatříte pracovníky realizační firmy v pestrém signálním oblečení, jak se pohybují se žebříky u sloupů
ČEZ kolem hlavní komunikace R1/57, silnice č.483 a v centru
obce v okolí Obchodního domu při výstavbě páteřní části sítě.
Během krátké doby pak bude možno v takto realizovaných
částech obce připojovat jednotlivé zájemce.
O možnosti napojení k optické síti a dalších podrobnostech
budou občané aktuálně informováni na obecních stránkách
www.hodslavice.cz, nebo osobně pracovníky firmy 4M Rožnov
spol. s r.o. na tel. čísle: 603 255 372, nebo mailem: info@4mroznov.cz
Realizace záměru výstavby Optické Metropolitní Informační
Sítě umožní občanům obce Hodslavice dlouhodobě stabilní
a bezpečný přístup k nejmodernějším sítím elektronických
komunikací rychlostí desítek až stovek megabitů – rychlostí
světla v optickém kabelu - jistota pevného, bezpečného a stabilního připojení.
Pavel Roudný
4M Rožnov spol. s r.o.
Kabelové rozvody - telekomunikace
Videčská 473/11
Rožnov p. R., 756 61
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Upozornění na omezení provozu
pošty
O Ú H o d s l a v i ce

Ve středu 29. 3. 2017 bude pošta v Hodslavicích od 14:00 do
17:00 hodin uzavřena.

Únor v mateřské škole
M g r. Pe t ra M u s i l ová

Během měsíce února chodily děti z kroužku Sportovky bruslit
na Zimní stadión v Novém Jičíně. Měli jsme zde svého trenéra,
který děti učil základy bruslení. Při prvních nejistých krůčcích
na ledě nám pomáhala „chodítka“, brzy se však děti zvládly
pohybovat na ledě i bez nich. Děti se naučily správně padat a
vstávat, dělat „cibulky“, hrály různé hry, tančily. Děti jsou moc
šikovné a jsou vidět velké pokroky, které dělají. Na poslední
lekci na děti čekala medaile a diplom.

10.2.2017 se v tělocvičně Základní školy konal Maškarní ples
pro děti z MŠ. V 16. hodin děti přivítala nazdobená tělocvična
a program mohl začít. Po průvodu masek následovaly hry a tanec. Jsme moc rádi, že se našli šikovní rodiče, kteří se nestyděli
zapojit se svými dětmi do soutěží. Děti si maškarní ples užily.
21.2.2017 čekal na děti v mateřské škole program muzikoterapie. V rámci Africké pohádky se děti seznámily s různými
netradičními hudebními nástroji i s tím, jak to v Africe vypadá,
jaká tam žijí zvířata. Děti si zatančily, vyzkoušely si hraní na některé nástroje a na závěr relaxovaly.

Zprávičky ze školy…
Mg r. Vi k to r Pe t r s kov s k ý

Mladý chemik - Mgr. Hana Horáková
V soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ nás reprezentovaly 3 žákyně naší školy – Eva Franková, Aneta Indráková
a Vendula Horáková z 9. třídy. V prvním kole soutěže prokázaly
své vědomosti v testu a z pětistovky žáků postoupily všechny
tři do druhého kola, kde se probojovaly mezi 30 nejlepších. Ve
finále krajského kola již musely řešit nejen vědomostní úkoly, ale především praktické laboratorní práce. A jak děvčata
v krajském kole dopadla? Eva Franková se umístila na 12. - 13.
místě, Aneta Indráková na 9. místě a Vendula Horáková na
krásném 5. místě!
Holkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

strana 5

Škola volá - Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Heda Kučerová,
Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Gabriela Kmentová
Na naší škole 25. 1. 2017 začal projekt pro předškolní děti „ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se čtyřikrát setkají s
učitelkami 1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, Mgr. Hedou Kučerovou, Mgr. Evou Hegarovou a Mgr. Gabrielou Kmentovou. Každá lekce bude zaměřena na rozvoj určitých schopností a dovedností, které jsou nezbytné pro rovnoměrný vývoj
dítěte a pro jeho úspěšný vstup do školy. Cílem předškolní přípravy není naučit děti číst a psát, ale zajistit maximální a harmonický rozvoj schopností tak, aby děti byly ve škole úspěšné.
Výukový program Hasík (I. část) - Mgr. Heda Kučerová
Dne 31. 1. 2017 navštívil 2. a 6. třídu dráček Hasík se třemi
kamarády. Zábavnou formou jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla, zásady první pomoci při popálení a sehráli několik
scének.
Těšíme se na další setkání s hasiči a dráčkem Hasíkem.
Máme doma předškoláka aneb co je školní zralost a připravenost - Mgr. Renata Pernická
V aule naší školy se v úterý 31. 1. 2017 sešli rodiče budoucích
prvňáčků nad tématem: Máme doma předškoláka aneb co je
školní zralost a připravenost.

Rodiče byli informováni o termínu zápisu dětí, možném odkladu a také školní zralosti.
Tímto bych chtěla poděkovat p. ředitelce Mgr. Martině Holubové, třídní učitelce 1. třídy Mgr. Evě Hegarové a vedoucí
Pedagogicko-psychologické poradny ve Valašském Meziříčí
Mgr. Naděždě Jaskulové za účast a cenné rady a připomínky k
tomuto tématu.
Olympiáda z českého jazyka - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 1. 2. 2017 reprezentovaly naši školu v okresním kole
Olympiády z českého jazyka dvě děvčata z deváté třídy, a to
Vendula Horáková a Natálie Litavská. Po sečtení bodů z části
mluvnické a slohové se Vendula Horáková umístila na pěkném
14. - 20. místě z 64 zúčastněných žáků, Natálie Litavská pak na
53. - 57. místě. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci
školy.
Keramická dílna - Mgr. Renata Pernická
Kroužek Keramická dílna by se rád pochlubil prvními vlaštovkami z hrnčířského kruhu. Děti převážně ze 3. a 4. třídy se
učily vytáčet misky a hrníčky z keramické hlíny dle rad zkušené
keramičky, paní Jany Loníčkové z Nového Jičína.
Dlouho jsme se na tuto práci těšili a musíme uznat, že jsme
byli nadšeni. Paní hrnčířka děti jen a jen chválila, odměnou
jim byly opravdu krásné výrobky. Nejzdatnějším hrnčířem se
ukázal Matěj Kratochvíl, který vydržel svou hliněnou kuličku
mačkat celé dvě hodiny, než na něj přišla řada. Jeho ruce vykroužily nádhernou misku....
www.hodslavice.cz

Základní škola a Mateřská škola
Františka Palackého Hodslavice
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy

na pondělí 10. 4. 2017 v době od 14.30 do 18 hodin.

K zápisu s sebou přineste OP, zápisní list a
rodný list dítěte.
Bližší informace o škole, školním vzdělávacím programu,
školní družině a zájmové činnosti získáte na www.zshodslavice.cz
nebo na telefonních číslech 556750140, 603203220, 603203239.
Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky dítěte, je potřeba žádost
o odklad doložit potvrzením od lékaře a z pedagogicko - psychologické
poradny.
Veškeré formuláře k zápisu naleznete také na našich internetových stránkách.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 03/2017
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Je to nejen práce, ale dle mého názoru i skvělý
relax,
který
přináší
radost
a
odreagování.
Pokud máte zájem o práci na hrnčířském kruhu, čekáme Vás
každé pondělí ve výtvarném ateliéru naší školy.
Hodina pohybu navíc - Mgr. Alena Kulíšková
Naše dvě skupiny, pondělní Mgr. Viktora Petrskovského a
úterní Aleny Kulíškové, jsou právě v polovině pokusného ověřování.
S dětmi z 1. až třetí třídy se setkáváme, abychom se učili, procvičovali a zdokonalovali herní činnosti z různých sportovních
odvětví. Děti již zvládají chytání míče, přesné házení, driblink.
Pokoušíme se o nácvik „volejbalového košíčku“ i pravidel různých her. V minulých týdnech jsme využili výborných podmínek pro bruslení na Kacabaji a byli jsme překvapeni, jak jsou
naše děti na ledě šikovné.
Myslím si, že na naší škole neplatí to, co píší v republikových
průzkumech o negativním vztahu žáků k tělesné výchově. Naši
žáci sportují rádi. A to nejen na prvním stupni, ale i ve vyšších
třídách. To dokazují i fotografie z jejich bruslení i účast na různých sportovních soutěžích.
Hodina pracovních činností v 5. třídě očima žáků. Náš výtečný salát – Klára Hubová, 5. třída
Dne 25. ledna jsme měli vytvořit ovocný nebo zeleninový
salát. Naše skupinka se rozhodla pro vlastní recept Šťavnatou
svačinku. Byly v ní mrkve a jablka. Začali jsme s výrobou našeho perfektního salátu. Ze začátku to byla sranda, ale u konce
se situace zhoršovala. Ostatní skupinky už končily, jenom my
jsme pořád strouhali.
Když už šlo opravdu do tuhého, začali jsme s plánem B. Mrkve a jablka jsme ujídali a ne strouhali. Do salátu jsme přidali
skořici, piškoty. Nakonec jsme salát naložili na hluboký talíř a
v rychlosti na něj naplácali mrkve.
Ostatní saláty vypadaly vcelku dobře a náš…V závěru všem
chutnal. I ostatní saláty byly dobré.
Akorát ten binec po naší skupince L. Nakonec se nám vše podařilo nějak uklidit.
Poznámka k pracovním činnostem – výroba salátu
- Alena Kulíšková
Děti se moc snažily, bylo na nich vidět, že se i doma připravovaly. Všechny skupinky měly pomůcky. Jen s kalkulací cen to
bylo horší. Děti samostatně měly nakoupit, vypočítat cenu na
1 porci, aby se učily „finanční gramotnosti“. Klukům vyšla cena
porce okurkového salátu se smetanou na 60 korun
a nijak jim to nepřišlo divné…
Práce dětem šla, ale jak samy psaly, s pořádkem to bylo horší.
A některé z dětí dokonce „bojovaly se škrabkou“.
Prosím, dejte jim doma více prostoru a nechejte je pomáhat
i v kuchyni.
Výukový program Hasík (2. část) - Mgr. Viktor Petrskovský
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Dne 20. 2. 2017 se žáci 2. a 6. ročníku opět setkali s kopřivnickými hasiči v druhé části programu Hasík. V ní si zopakovali
vše, co se dověděli v části předchozí, a pak se vrhli na nové
konkrétní činnosti spojené s požárem, povodní či dalšími nepříjemnými situacemi, která nás mohou ohrožovat na životě.
Ukázali si a nacvičovali, jak se zachovat při požáru doma, ve
škole, zjišťovali, jak se liší zvuky sirén při zkoušce sirén a při
skutečném ohrožení, balili si evakuační zavazadlo a další zajímavé a hlavně užitečné věci. Za své správné odpovědi a praktické úkoly byli žáci odměněni sladkostmi a za svou aktivitu
navíc dostali jako překvapení pozvání k hasičům do Nového
Jičína, nebo Kopřivnice.
Preventivní program Veselé zoubky - Mgr. Eva Hegarová
V pátek 24. 2. 2017 nás v první třídě navštívily paní z drogerie
„dm“. Pustily prvňáčkům pohádku – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Poté se ptaly na správnou péči zubů a prevenci
zubního kazu. Po správných odpovědích a praktickém čištění
chrupu děti dostaly za odměnu zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny a nafukovací balónek. Dětem se program moc líbil.
Je to naše žákyně!
Bolavé tréninky, služby u koní, zlomeniny a strach rodičů. Tereza Czyžová patří ve voltiži k nejlepším!
Je jí teprve dvanáct let a již provozuje velmi nebezpečný
sport zvaný voltiž. Spočívá v gymnastických a akrobatických
prvcích na cválajícím koni. Dotaz, jak se může třeba po přemetu vzad trefit zpět na koně ve cvalu, ji rozesměje. Prostě se
trefí. Strach má, ale touha dělat stále náročnější prvky je zkrátka silnější.
Stala se mistryní republiky v kategorii 10-14 let a vyhrála soutěž Zlatý oříšek pro nejtalentovanější děti Česka. Kromě toho
má doma dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou z mezinárodních
závodů. V anketě Nejúspěšnější sportovec roku Nového Jičína
obsadila 4. místo.
Terezce fandíme a jsme hrdí, že je naší žákyní!
Zlatý slavík v ŠD - Bc. Petra Pavlíková
Dne 10. února proběhla ve školní družině soutěž ve zpěvu o
Zlatého slavíka. Do soutěže se přihlásilo deset statečných, kteří
předstoupili před porotu a diváky a předvedli nám svá perfektně připravená vystoupení.
Porota zvolená z našich dětí pečlivě sledovala jednotlivé výkony a spravedlivě je obodovala.
Všechny děti byly odměněny za svou snahu a statečnost.
1. místo Klára Stoklásková a Matěj Fertaĺ (píseň Černé oči)
2. místo Kryštof Večerek
3. místo Martina Mandaliničová
3. místo Adéla Kramolišová, Daniela Čípová, Veronika Holišová

FK Hodslavice
- jarní část sezóny se blíží!
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení sportovní přátelé, po zimní
pauze se opět na plno rozběhne kolotoč
fotbalových utkání. Jak jistě již víte, celá
podzimní část se odehrála převážně na
hřištích soupeřů a to znamená, že jarní
část nám přinese opravdové fotbalové
hody. Na našem hřišti se uskuteční
během tří měsíců neuvěřitelných 26
zápasů. Mimo této porce fotbalu budou
do zahájení sezóny dokončeny veškeré
práce na úpravě šaten a všichni si přijdou na své. Hráčům se
www.hodslavice.cz

dostane kvalitního zázemí v podobě nových šaten a obzvláště
sprch. Pro diváky bude dokončena pergola nad stávající betonovou terasou. FK Hodslavice společně s obcí se snaží vybudovat a udržovat celý areál hřiště ve stavu, který je hoden
reprezentace naší obce, tak ve stavu, ve kterém si jej občané
mohou užívat. Pro děti budou na hřišti nainstalované nové
hrací prvky místo stávajících, které jsou již nevyhovující.
Rozpis utkání pro jarní část sezóny 2016/2017
FK HODSLAVICE - muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

8.4.

15:30

Bartošovice

: FK Hodslavice

:

15.4.

16:00

FK Hodslavice

: Bravantice

:

22.4.

16:00

FK Hodslavice

: Petřvald “B”

:

29.4.

16:30

FK Hodslavice

: Bílov

:

6.5.

16:30

FK Hodslavice

: Zbyslavice

:

13.5.

16:30

FK Hodslavice

: Lubina

:

20.5.

17:00

FK Hodslavice

: Sedlnice

:

27.5.

17:00

FK Hodslavice

: Hostašovice

:

3.6.

17:00

FK Hodslavice

: Příbor

:

10.6.

17:00

FK Hodslavice

: Žilina

:

17.6.

17:00

Troj.- Bystré

: FK Hodslavice

:

FK HODSLAVICE - starší přípravka
Datum

Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!
Ph D r. Vá c l a v M i c h a l i č ka , Ph . D. – ve d o u c í p o b o č k y Muzeum No voj i č í n s ka , p. o. – M u ze u m a p a m ě t n í s í ň S . Fre u d a v Příb oře

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou výstavy Vyrobeno
v Tatře, ale tatrovka to není! (24. října 2017 – 30. Března 2018)
obrací k veřejnosti s žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci dokladů kulturního jevu spojeného s prací v podniku Tatra.
Jedná se o fenomén výroby rozmanité škály předmětů zhotovených mimo pracovní úkoly pro vlastní potřebu či potřebu
někoho jiného.
Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některé z předmětů,
které tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby je zapůjčili,
popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Při prezentaci těchto svébytných artefaktů bude zachována
přísná anonymita výrobců i těch, kteří předměty zapůjčí či darují. Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017.
Děkujeme a věříme, že se podaří tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat.
Muzeum Novojičínska, p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor
tel.: +420 556 725 191, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz

Pálení klestí a spalování travního
a dřevního odpadu
n p ra p. D a g m a r B e n e š ová , H a s i č s k ý z á c h ra n ný s b or MSK

Čas

Domácí

14.4.

17:00

FK Hodslavice

: Veřovice

:

21.4.

17:00

FK Hodslavice

: Trojanovice I.

:

28.4.

17:00

FK Hodslavice

: Štramberk

:

5.5.

17:00

FK Hodslavice

: Tichá

:

9.5.

17:00

FK Hodslavice

: Lubina

:

12.5.

14:00

FK Hodslavice

: Rybí

:

19.5.

17:00

FK Hodslavice

: Bystré

:

23.5.

17:00

FK Hodslavice

: Libhošť

:

26.5.

17:00

FK Hodslavice

: Lichnov

:

2.6.

17:00

FK Hodslavice

: Příbor

:

9.6.

17:00

FK Hodslavice

: Kateřinice

:

Hosté

FK HODSLAVICE - starší žáci
Datum

Výzva

Čas

Domácí

Hosté

23.4.

10:00

FK Hodslavice

: Sedlnice

:

30.4.

10:00

FK Hodslavice

: Veřovice

:

14.5.

10:00

FK Hodslavice

: Štramberk

:

21.5.

10:00

FK Hodslavice

: Kateřinice

:

28.5.

10:00

FK Hodslavice

: Tichá

:

4.6.

10:00

FK Hodslavice

: Trojanovice

:
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O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto
dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy.
Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do
přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí
usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na
zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů.
Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale
vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde
hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu,
listí apod. nezakazuje místní 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 neodcházet 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 neustálým 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 nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150,
případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě
strana 8

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 povinnosti 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 rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může
dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách,
v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon
pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními
škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto
znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!

Kontrola kotlů,
aneb jak nenaletět podvodníkům
p or. Mgr. Le n ka S i ko rová , ko m i s a ř

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně
ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů
provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku
letošního roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní.
Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen
umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a
používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti
musí prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním
orgánem. V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte
příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný
úřad v první řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke
kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit,
kdo je za dveřmi
- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
- V případě podezření ihned volat linku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem „Černá
kronika aneb ze soudních síní“, která v jednotlivých příbězích,
vycházejících z reálných případů, osvětluje zásady bezpečného chování.
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Hasiči připravili
vědomostní soutěž o detektorech
– na novém speciálním webu
p o r. M g r. Pe t r Ků d e l a , t i s kov ý m l u vč í H Z S MSK

Od pondělí 20. února 2017 do pátku 31. března 2017 mohou
dospělí obyvatelé České republiky odpovídat - na zcela novém specializovaném webu České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) - na celkem deset otázek v hasičské vědomostní
soutěži s názvem „Detektory v domácnostech“.
Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti a na možnosti využití detektorů (hlásičů) požáru a detektorů nebezpečných plynů a oxidu
uhelnatého v domácnostech. Pokud soutěžící odpověď neznají, lze ji při troše brouzdání na internetu nalézt i na hasičských stránkách o detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze
správných odpovědí bude vylosováno celkem 10 výherců,
kteří budou o svém úspěchu včas informováni. První tři získají
vždy trojici zmiňovaných přístrojů - tedy detektor hořlavých
plynů, hlásič požáru a detektor oxidu uhelnatého, soutěžící
na čtvrtém až desátém místě po jednom takovém přístroji.
Přesná adresa nových specializovaných webových stránek i
s internetovou soutěží je: www.detektory.cahd.cz
Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK), HZS Olomouckého
kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava.
Je součástí dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších
plynných látek, například úniku propan-butanu, a také před
vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.
Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té
doby připravili mnoho akcí - vedle konferencí a seminářů pro
zájmové skupiny vydali sérii preventivních letáků k dispozici
obcím a jiným subjektům k bezplatnému stažení, vylepovali
je ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém webu
poskytovali a poskytují podrobné informace o problematice,
které doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků. Hasiči
již také připravili několik konferencí a seminářů o detektorech
pro různé zájmové skupiny - majitele a provozovatele bytových domů, domovů důchodců a dalších sociálních zařízení.

Hodovou veselicí oslaví v Muzeu
řeznictví 10 tisíc návštěvníků
M u ze u m ře z n i c t v í Va l a š s ké M e z i ř í č í – K rá s no

Hodovou veselicí oslaví v sobotu 18. března jubilejních 10
tisíc návštěvníků v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Sobotní program začíná v muzeu už v 10 hodin a pokračuje do
pozdního odpoledne. Těšit se můžete na zabijačkové hody a
dobrou cimbálovou muziku. Nebude chybět soutěž o nejlepší domácí tlačenku, kterou můžete zapít originálním pivem
Řeznický lev. Na hody do Muzea řeznictví Vás doveze z centra
města oblíbený vláček. Partnerem akce je MP Krásno, a. s.www.
muzeumreznictvi.cz
Program Hodové veselice vás čeká nejen ve stylovém sále
Muzea řeznictví, ale také na prostorném parkovišti před ním.
Ochutnáte to nejlepší z domácí zabijačky. „Navazujeme na
úspěšnou podzimní akci Klobáskobraní, kterou navštívily stovky spokojených návštěvníků. Hodová veselice bude přístupná
všem návštěvníkům zdarma,“ prozradil manažer Muzea řeznictví Aleš Linduška.

www.hodslavice.cz

Občanský zákoník – opět nás čekají změny
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v rámci seriálu právních příspěvků
se společně podíváme na témata
z občanského,
obchodního,
pracovního i trestního práva.
Dnes se zaměříme na oblast, kterou
považuji pro občany za nejbližší, a
to občanský zákoník. Úvodem
představím formální právní úpravu.
V druhé části se zaměříme na
praktické dopady.
Aktuálně platný a účinný občanský
zákoník je označen jako zákon
č. 89/2012 Sb. V rámci právní
úpravy tento „nový“ zákon nahradil
s účinností od 1. 1. 2014 zejména
tzv. starý občanský zákoník
č. 40/1964 Sb.
Po třech letech jsme se dočkali první
velké novely, která aktuálně přináší
změny v občanském právu. Jedná se
o zákon č. 460/2016 Sb. ze dne 14.
12. 2016. Účinnost této novely
nastává od 28. 2. 2017, avšak
některé části jsou jako výjimka
účinné již nyní, některé až od 1. 1.
2018.
Pokud tedy máte aktuální problém,
který je upraven občanským
zákoníkem, doporučuji zkontrolovat
či konzultovat, kterým zákonem a
v jakém znění se budete řídit.
Nyní se podívejme na vybrané
praktické dopady této novely
občanského zákoníku.
Nejprve bych rád upozornil na
institut jistoty u nájmu bytu a
domu (lidově řečeno také „kauce“).
Jistotu si sjednává nájemce a
pronajímatel podle ust. § 2254
občanského zákoníku jako peněžitou
částku ve prospěch pronajímatele.
Pronajímatel pak z jistoty může
pokrýt nezaplacené nájemné nebo
náhradu škody v bytě či domě.

Výše
jistoty byla
stanovena
maximálně
jako
šestinásobek
měsíčního nájemného. Nově však
dle novely bude jistota ve výši
maximálně trojnásobku nájemného.
Pronajímatel je tedy limitován a
vyšší jistotu nelze ani mezi stranami
sjednat, neboť by se tak stalo na
úkor nájemce jako zákonem
označené slabší strany.

zákoník v roce 2014 s určitými
výjimkami zavedl pravidlo, že
spoluvlastníci nemají vzájemně
předkupní právo v případě prodeje
spoluvlastnického
podílu
na
nemovitosti. Tedy například u dvou
spoluvlastníků pozemku, jehož
součástí je stavba, mohl každý ze
spoluvlastníků
libovolně
svou
ideální polovinu prodat.

V případě, že nájemce složí u
pronajímatele jistotu, má dle zákona
právo na úroky z jistoty. Výši úroků
je vhodné v nájemní smlouvě
předem sjednat.

Nově však podle zákona bude opět
platit pravidlo, že „Převádí-li se
spoluvlastnický podíl na nemovité
věci, mají spoluvlastníci předkupní
právo, ledaže jde o převod osobě
blízké.
Nedohodnou-li
se
spoluvlastníci o výkonu předkupního
práva, mají právo vykoupit podíl
poměrně podle velikosti podílů.“

Dále se novela občanského zákoníku
dotkne svěřenských fondů. Takový
fond je tzv. vyčleněním majetku
z vlastnictví
zakladatele
do
odděleného
a
nezávislého
vlastnictví. V poslední době jsme se
mohli
také
v médiích setkat
s informacemi o využití tohoto
institutu majetnými osobami.
Doposud svěřenský fond vznikl
pouhým přijetím pověření správcem.
Nově bude svěřenský fond vznikat
dnem
zápisu
do
evidence
svěřenských fondů. Objevuje se tedy
povinnost zápisu do veřejné
evidence, obdobně jako u spolků či
obchodních
společností.
Podle
důvodové zprávy tímto zákonodárce
sleduje posílení transparence v této
oblasti.
O svěřenských fondech a jejich
účelu či použití si povíme
v některých z dalších příspěvků. Zde
pouze upozorňuji na tuto změnu a
předně povinnost pro již existující
svěřenské fondy „zapsat fond do
evidence svěřenských fondů do šesti
měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.“

Jaké jsou praktické dopady? Bude-li
jeden ze spoluvlastníků chtít prodat
svůj podíl na pozemku, musí nejprve
oslovit
druhého
spoluvlastníka
s nabídkou. Takové pravidlo podle
novely
zákona
začne
platit
od 1. 1. 2018.
Vzhledem k některým nastíněným
změnám tedy doporučuji vždy při
právním jednání důkladně zhodnotit
aktuální úpravu, případně se poradit
s odborníkem.
V dalších příspěvcích se zaměříme
také na zakládání obchodních
společností, věcná břemena a jejich
zápisy v katastru nemovitostí, řešení
smluv uzavřených s prodejci, ručení
blízkým osobám a jiné.

Třetí oblastí, na kterou dnes
upozorním, je předkupní právo
spoluvlastníků. Nový občanský
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BUFET A PODHORSKÁ CHALUPA V MOŘKOVĚ
PŘIJME NA SEZÓNU 2017 BRIGÁDNÍKY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:
- Kuchaře
- Pekaře pizzy
- Číšníky, servírky
- Plavčíka
- Správce areálu
- Recepční
Uklízečky
-

V případě zájmu kontaktujte provozovatelku areálu pí. Ivetu SKYBOVOU: tel.
732252953 nebo email koupaliste.morkov@seznam.cz .
_________________________________________________________________
ROZVOZ PIZZY Z KOUPALIŠTĚ MOŘKOV DENNĚ OD 11:00 HOD.
KROMĚ ÚTERÝ NA ČÍSLE 605995695.
---------- Původní zpráva ----------
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Marie Janíčková • Tomáš Kresta • Vladimír Kyselý
Zdenka Pavlátová • Milan Prousek • Josef Kramoliš
Marta Bartoňová • Marie Pítrová • Miroslav Rýdel
Jaroslava Frydrychová • Marie Kutáčová
Květoslava Horečková • Alenka Kudělková
50. výročí uzavření manželství (sňatek v Hodslavicích):		
Anna a Vladimír Turkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci únoru se narodili Antonín Rohel a Tomáš Bartoň.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

Matěj Kudělka, 5. třída ZŠ Hodslavice

²

V měsíci únoru jsme se rozloučili s paní Ivetou Neumannovou a s paní Vojtěškou Bartoňovou.

Fotografie ze života obce ...

Maškarní ples v mateřské škole

Maškarní ples v mateřské škole

ZŠ Hodslavice - veselé zoubky
ZŠ Hodslavice - Hasík
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