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Hodslavský ZPRAVODAJ
Výroční zpráva SHM Hodslavice
Vojtěch Hasalík

M

ilé děti, milí rodiče, milí spoluobčané! Ani jsme si ještě
nestačili zvyknout na kratší dny a na vstávání za tmy, a
už máme za sebou měsíc ve škole. A tak, než nás obklopí čtvrtletní písemky, referáty, než začneme nacvičovat na besídky,
než hluboko v aktovkách objevíme první zapomenutou svačinu, než si na oblečení z pondělního tělocviku vzpomeneme v
pátek, chtěli bychom se s Vámi podělit o to, co jsme za letošní
rok stihli uvařit u nás v SHM. A tak, pokud Vás nic nehoní, dejte
si teplý čaj, zadívejte se do podzimu a pokračujte ve čtení. Nebojte, dlouho Vás nezdržíme.

Desátého února jsme se ve společenském domě sešli na plese SHM. Skupinu Polajka, která nás doprovázela večerem, vystřídaly na parketě mimo jiné mažoretky z Hranic na Moravě
- Panenky, bubenická škola KUBUKU, svoji novou show nám
předvedly slečny z našeho tanečního kroužku SHM. Březen byl
výletový. V neděli devatenáctého jsme zavítali na Svatý Hostýn
a potom na bazén ve Valašském Meziříčí, o týden později, v
pátek 24. 3., jsme už zase seděli ve vlaku, tentokrát s cílovou
stanicí v Praze na hlavním nádraží. Na florbalový tým našich
starších žáků čekal vrchol sezony, celorepublikový turnaj SHM
v Uhříněvsi. Po strhujícím finále vybojovali naši borci neuvěři-

telné druhé místo. V Praze jsme se zdrželi až do neděle, byla
škoda nevyužít slunečného předjaří. Pravidelný rytmus kroužků a tréninků jsme v květnu doplnili o jedenáctý ročník bowlingového turnaje. Červen se nesl v duchu příprav na patnáctý
ročník memoriálu otce Jana Bittnera, který byl letos výjimečný
nejen svým půlkulatým výročím. Společně s Memoriálem jsme
totiž, v úzké spolupráci s obecním úřadem, tento rok organizovali i Den obce Hodslavice.
Naši malou slavnost jsme, jako každým rokem, zahájili fotbalovým turnajem. Po vyhlášení výsledků následoval bohatý
a pestrý program - vzpomeňme z něho alespoň pár střípků:
na hřišti se ukázaly mažoretky, akrobaté na koních i bez koní,
děvčata se švihadly, viděli jsme lekci aerobicu, FK Hodslavice

oslavující postup na traktoru. K poslechu, ve večerních hodinách i k tanci, nám zahrály postupně čtyři hudební skupiny. V
podvečer hřiště zahalil stín horkovsdušného balonu, a všichni
jsme měli možnost být na chvíli nad věcí. Doslova. Na samotný
závěr je potřeba zmínit dvě strhující shows - barmanskou a laserovou. Nádech, výdech, čekaly nás prázdniny.

Obec Hodslavice,
Royal Rangers, SHM Klub
a Klub Sluníčko Vás zvou na...
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Ti, kdo nás už trošičku znají, jistě ví, co pro nás slovo “prázdniny” znamená. Je to krátký časový úsek, během kterého se
SHM Hodslavice přestane společně se zbytkem Země otáčet
okolo Slunce jen proto, aby mohlo začít šílenou rychlostí rotovat okolo tábora. Salesiánská základna Orlí hnízdo v Pstruží
u Frýdlantu nad Ostravicí se na prodloužený týden proměnila v hollywoodské ateliery plné maskéren, kostyméren, zelených pláten, vizuálních efektů, romantiky, dramat a tragédií
- a dronů. V rámci intenzivního filmařského kurzu nás navštívil
například plně vybavený tým televize NOE, divadelní herec
a sportovní komentátor z ostravského studia České televize.
Během týdne se účastníkům tábora podařilo natočit přes čtyři
hodiny materiálu. Za první dva natáčecí dny zvládli táborníci
natočit pět verzí kompletního televizního zpravodajství. Jelo
se naplno, střihači měli plné ruce práce, ale pevně věříme, že to
stálo za to. A to ještě nekončíme. Poslední natáčecí den patřil
tvorbě soutěžních snímků. Po kostýmech se jenom zaprášilo.
Natáčelo se vevnitř i venku, v autech, ve vesmírných lodích,
na hradech i v kouzelných lesích. Nejsme žádní suchaři, do
jedné z hlavních rolí se nám podařilo obsadit kozu. Myslíme
si, že každý absolvent naší filmové školy ze sebe dostal maximum. Filmařina totiž není žádný med. Ale protože věříme, že
by dřina měla vždycky nést zasloužené ovoce, pronajali jsme si
kino ve Frenštátě pod Radhoštěm a uspořádali jsme velkolepý
filmový festival plný ocenění, medailí a hlavně - plný diváků.
Už jste dopili čaj? No vidíte, ani Vám nestihl vychladnout. Tak,
to byl ve zkratce náš rok 2017. A ten ještě zdaleka nekončí... :)
Děkujeme Vám za podporu, kterou každý den, na každém
kroku, zřetelně cítíme. Každým úsměvem, každou nezištnou
výpomocí, každou maličkostí nám dáváte najevo, že naše práce má smysl. Toho si moc a moc vážíme.
A tak, s Boží pomocí, jede se dál.
S úctou, Vaše SHM Hodslavice.

USNESENÍ z 16. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 21.9.2017
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
1/16/2017 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva
obce.
2/16/2017 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková - předsedkyně, Mgr. Petr Mokroš, Mgr. Martina Holubová
– členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Ježka, Ondřeje
Kudělku, DiS.,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/16/2017 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce.
4/16/2017 Usnesení rady obce č. 57 - 61 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 57 – 61.
5/16/2017 Informace k investičním akcím obce (soc. bydlení, odpady) ZO
a) bere na vědomí informace o investičních akcích,
b) schvaluje zařazení investiční akce Sociální byty - zhotovení
projektové dokumentace rekonstrukce do plánu investičních
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akcí částkou 750 000 Kč na pořízení projektové dokumentace
rekonstrukce prostor v nemovitostech: č.p. 78 – 1 byt, č.p. 400
(zdrav. středisko) – 4 byty, č.p. 213 (Domověnka) – 4 byty a na
zpracování a podání žádostí o dotace z IROP nebo MAS IROP.
c) schvaluje rozšíření projektu „Sběrný dvůr v obci Hodslavice“ o pořízení sběrných nádob na tříděný odpad – plast, papír
pro domácnosti v obci.
6/16/2017 Finanční dotace pro TJ Sokol Hodslavice ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace T.J. Sokol Hodslavice ve výši
20 000 Kč na údržbu sportovního areálu a smlouvu o poskytnutí dotace.
7/16/2017 Plnění rozpočtu 1- 8/2017 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až srpen
2017.
8/16/2017 Rozpočtové opatření č. 3 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech
o 160 000 Kč,
navýšení ve výdajích
o 905 000 Kč,
financování 		
o 745 000 Kč.
9/16/2017 Vyřazení hmotného dlouhodobého majetku a
nedokončených investic ZO
a) schvaluje vyřazení hmotného dlouhodobého majetku a
nedokončených investic dle seznamu.
10/16/2017 Instalace 2 ks kamer na objekt garáže za nákupním střediskem ZO
a) schvaluje umístění 2 kusů fixních kamer na obecní objekt
garáže/skladu za nákupním střediskem firmou 4M Rožnov
spol. s r.o. na její náklady s tím, že provozovatelem a zpracovatelem záznamu bude firma 4M Rožnov, kamery budou
monitorovat vstupy do objektu a Obec Hodslavice bude mít
možnost na vyžádání nahlížet do záznamů.
11/16/2017 Návrh územního plánu – došlé žádosti ZO
a) zamítá žádost Jana a Růženy Býmových, Hodslavice č.p.
428 o zařazení pozemků do zastavitelných ploch do návrhu
územního plánu,
b) schvaluje žádost Ing. Ladislava Hanzelky a Ludmily Hanzelkové, Hodslavice č.p. 48 o zařazení části pozemku parc.č.
1710/35 do zastavitelných ploch do návrhu územního plánu,
c) bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu procesu
pořízení Územního plánu Hodslavice podanou pořizovatelem.
12/16/2017 Převody majetku ZO
a) schvaluje odkoupení pozemku parcelní č. 180/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m2, v k.ú. Hodslavice,
ve vlastnictví p. Anny Sokolové 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. 1118/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2, v k. ú. Hodslavice,
ve vlastnictví Ing. Ladislava Hanzelky a Ludmily Hanzelkové,
Hodslavice č.p. 48 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.
13/16/2017 Návrh kandidáta na přísedícího Okresního
soudu v Novém Jičíně ZO
a) schvaluje navržení kandidáta Ing. Stanislava Bartoně na
přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně.
14/16/2017 Diskuze – informace o vzdělávacím programu pro zastupitele ZO
a) bere na vědomí nabídku vzdělávacího programu pro zawww.hodslavice.cz

stupitele „“Zastupitel v kurzu“ od Ministerstva vnitra ČR v období říjen 2017 – červen 2018.

USNESENÍ z 61. zasedání rady obce
konaného dne 7.9.2017
I n g. M i l a n Vá h a l a , č l en rady • 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) výběr dodavatele firmu GEOoffice, spol. s r.o., Ostrava-Vítkovice, Vrázova 1253/9 na provedení průzkumných vrtů v lokalitě výstavby čističky odpadních vod a nádrže biologického
čištění za cenu 46 290 Kč bez DPH dle nabídky.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce, které se
bude konat dne 21.9.2017,
c) rozhodnutí č. 04971711 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu ŽP ČR na akci „Hodslavice – posilový zdroj
vody pro obec, Hodslavice, okres Nový Jičín“,
d) informaci Mgr. Martiny Holubové, ředitelky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice o provozní době v mateřské škole
s účinností od 11.9.2017 od 6:00 do 15:45 hod.,
e) informaci Mgr. Martiny Holubové, ředitelky ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice o udělení ředitelského volna dne
29.9.2017 (pátek) pro žáky včetně uzavření školní družiny,
f ) zápis z metodické návštěvy Palackého pamětní knihovny
v Hodslavicích dne 19.7.2017, pořízený zástupci z Městského
kulturního střediska Nový Jičín,
g) žádost T.J.Sokol Hodslavice o pravidelné finanční dotace a
pověřuje místostarostu jednáním se starostkou Sokola a předložení návrhu na zastupitelstvo obce.
Další jednání rady č. 62 17.10.2017 v 15:30 hod. na OÚ

Výzva
- připojení na budoucí kanalizaci
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí v obci Hodslavice, aby si v průběhu října 2017 zkontrolovali na výkresové
dokumentaci, která je k dispozici na obecním úřadu a na webu obce v sekci kanalizace, návrh připojení své nemovitosti
na budoucí kanalizační řad.
Případné připomínky a nové požadavky na připojení podejte nejpozději do
31.10.2017 písemně na OÚ nebo elektronicky na obec@hodslavice.cz.
Předpoklad zahájení výstavby kanalizace
a ČOV v obci je v 2. polovině roku 2018.

V neděli 21. října 2017 v 11 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích
uskuteční
slavnostní přivítání narozených občánků
do svazku naší obce.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Mgr. Pavla Ad a m cová , s t a ro s t ka o b ce

Starostka obce Hodslavice podle § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční dne 20. října 2017 (pátek) od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 21. října 2017 (sobota) od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec
jeden okrsek): je volební místnost v budově Obecního úřadu
Hodslavice - přízemí.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Hodslavicích dne 2.10.2017
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Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Zprávičky ze školy ...
M g r. R e n a t a Pe r n i c ká

Výsledky voleb do Školské rady - Gabriela Mičková
Dne 19. 9. 2017 proběhly v době konání plenární schůze SRPŠ
a úvodních třídních schůzek volby dvou členů do Školské rady
za zákonné zástupce nezletilých žáků.
S mandátem od 1. 10. 2017 se stávají členy Školské rady Jan
Bartoň s 39 hlasy a Edita Stoklásková s 31 hlasy.
Dalšími volenými kandidáty byli Filip Bartoň s 19 hlasy, Lenka Fojtíková s 25 hlasy a Žaneta Kudělková také s 25 platnými
hlasy. Poslední jmenované skončil mandát 16. 9. 2017 a patří jí
poděkování za aktivní členství ve Školské radě.
Česká balada - Mgr. Radka Ondřejíková
Ve středu 27. září 2017 navštívili žáci 2. stupně literárně hustrana 4

dební pořad umělecké agentury Aleny Bastlové z Opavy s názvem „Česká balada“.
Jak již název napovídá, žáci zhlédli vývoj českých lidových balad, ale také balad umělých od autorů Karla Jaromíra Erbena,
Jiřího Wolkera, Petra Bezruče nebo Jana Nerudy. Zazněla také
baladická píseň sourozenců Ulrychových - Vandrovali hudci, i
zajímavě zpracované úryvky lidových kramářských písní.
Divadelní představení bylo poučné a zároveň místy také zábavné. Určitě přispělo i k rozšíření obzorů o české literatuře.

Písemná zpráva z cyklokurzu... - Petr Knápek, 9. třída
Středa, osm hodin ráno. Tento čas znamenal sraz čtrnácti
žáků a dvou učitelů na hřišti za školou. Krátká rozcvička, kontrola brzd a mohlo se vyrazit vstříc koupališti v Příboru. První kilometry patřily novojičínské cyklostezce. Další část cesty
vedla kolem vrcholu Puntík a převážně po cyklotrasách, až do
cílového stanoviště. Během oběda nás přišlo navštívit několik
spolužáku. Po jejich odjezdu byl na středečním programu minigolf, který na nejméně úderů zvládla Eliška Pítrová. V devět
večer na nás čekala prohlídka zdejšího hřbitova i s místními
průvodci. Den číslo dva byl pro mnohé obtížný, jelikož se jela
55 kilometrová trasa. Ta vedla z Příboru na Skotnici, přes Hukvaldy až do Frýdlantu nad Ostravicí a zpátky přes Tichou do
kempu. Na této trase jsme se zastavili ve skanzenu nebo poseděli u restaurace. Po příjezdu na místo byl prostor na vyzkoušení aquazorbingu ve třech různých variantách. Poslední večer
přišlo na řadu opékání. Páteční den začal prohlídkou města,
konkrétně kostela nebo náměstí. Poslední trasa, ale bohužel
vedla domů. Na této cestě, dlouhé téměř 40 kilometrů jsme se
projeli po kamenitých trasách se zastávkou u zámku, ale jako
na začátku měla poslední slovo cyklostezka, po které to rychle
uběhlo i díky velkému tempu paní učitelky Hubeňákové. Na
závěr bych chtěl poděkovat za zorganizování této akce paní
ředitelce Holubové.
Mezinárodní soutěž dětí 2017 - Mgr. Alena Kulíšková
Život na zahradě je velká krajská
akce pořádaná Českým zahrádkářským svazem v Ostravě. Součástí
výstavy je Mezinárodní soutěž dětí.
Tradičně se zúčastňují také naši žáci,
aby porovnali své vědomosti a dovednosti s ostatními dětmi. V ročníku
2017 své umění poměřovalo 48 dětí
z našeho kraje, ze Slovenska a Polska.
Žákyně z naší školy byly úspěšné. V
celkovém hodnocení, kde mohly získat 100 bodů za aranžování a po 40
bodech z testů vědomostí a určování
rostlin se 4 dívky z 6 umístily v první polovině. Petra Janyšková byla 8.,
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Zuzka Turková 9. Gabriela Mičková 22. a Veronika Longinová
24. Šesťačky Eliška Kubíčková a Nikola Horáková jely sbírat
zkušenosti a obhlédnout terén. A také ostudu neudělaly (splnily misi a nebyly poslední.

Letos se poprvé vyhodnocovaly výsledky v aranžování. Petra
Janyšková s 95 body byla 2. (i když pořadatelé udělali chybu
a při slavnostním vyhodnocení ji vynechali – dodatečně se
omlouvají). Veronika Longinová byla 3., když získala 92 body.
V části, kde se určují rostliny, osivo a sadba, se Zuzka Turková
s 31 body umístila na 1. -3. místě, a v testu vědomostí ztratila
jediný bod.
Já i děvčata jsme si celou atmosféru výstavy a soutěže pořádně užily. Holky si s odměnami odvezly domů i zkušenosti a
hlavně motivaci. V rámci prezentací jednotlivých okresních zahrádkářských organizací jsme na velkoplošném plakátu viděly
tabulku, kde se opakovala jména hodslavských dětí – úspěšných účastníků celostátních soutěží a dokonce zde byly i naše
fotografie. Motto plakátu bylo:
3x první místo!!! 3 x po sobě!!!
No a kdo tohle v republice může říci?
Nezbývá než děvčatům za reprezentaci poděkovat a věřit,
že v poctivé přípravě neustanou a budou i v dalších soutěžích
bodovat.
Adaptační kurz 5. třídy - Mgr. Kateřina Hubeňáková
Od 13. do 15. září strávili žáci 5. třídy tři dny na táborové základně v Kletné, kde se zúčastnili adaptačního kurzu pořádaného kopřivnickou agenturou Zaobzor. Pro děti byly připraveny
tři dny plné her zaměřené na podporu vzájemné spolupráce a
také poznání sebe sama. Děti zachraňovaly zvířata v ekosystémech, ale i lidstvo samo. Při další hře rozhodla o výhře náhoda
a další hry dětem potrápily „mozkové závity“. Při pohybových
hrách – Lesní golf a Člověče, nezlob se - si děti vyzkoušely svou
fyzickou, ale i psychickou zdatnost. Čas určený pro adaptační
kurz utíkal velmi rychle a přiblížil se konec a loučení se…

www.hodslavice.cz

Při společném hodnocení celého kurzu měly děti možnost si
vzájemně říci slova chvály, ale i slova kritiky…tato slova dětem
ovšem moc nešla, měly pro sebe spíše slova chvály!
…a já jim přeji, aby jim slova chvály a vzájemná spolupráce
dlouho vydržela.

SOKOLSKÁ CVIČENÍ 2017
Věra M ič ková , TJ SO KO L H o d s l a v i ce

Tělocvičná jednota SOKOL Hodslavice nabízí svá tradiční cvičení.
Z důvodu rekonstrukce tělocvičny v základní škole bude zahájení
jednotlivých cvičení upřesněno.
Od 2.10.2017 (v 19:00 hodin)
probíhá ve Společenském domě
nácvik sletové sklady pro ženy
s názvem Cesta (Po 19:00) a také
bude zahájen nácvik skladby Siluety pro dorostenky a mladší
ženy (od 10.10.2017 Út 16:00 Společenský dům). Od měsíce
října probíhá v mateřské škole cvičení jógy.

Muži
Den

Čas

Domácí

Hosté

Výsledek

12.8.

17:00

FK Hodslavice

Rybí

2:2

19.8.

17:00

FK Skotnice

FK Hodslavice

4:2

26.8.

17:00

FK Hodslavice

Slavia Stachovice

0:3

2.9.

16:30

Fotbal Studénka

FK Hodslavice

3:1

9.9.

16:00

FK Hodslavice

TJ Kunín

1:0

16.9.

16:00

FK Trojanovice I.

FK Hodslavice

5:1

23.9.

16:00

FK Hodslavice

NFC Lichnov

odl.

28.9.

16:00

TJ Lok. Suchdol n/O

FK Hodslavice

:

1.10.

15:30

FK Tísek

FK Hodslavice

:

7.10.

15:00

Sokol Bordovice

FK Hodslavice

:

14.10. 15:00

FK Hodslavice

SK Velké Albrechtice

:

22.10. 14:00

Sokol Kateřinice

FK Hodslavice

:

28.10. 14:00

FK Hodslavice

TJ Trojanovice-Bystré

:

4.11.

FK Hodslavice

TJ Lok. Suchdol n/O

:

14:00

Žáci
Den

čas

1.9.

17:00 FK Hodslavice

Veřovice

4:2

8.9.

17:00 Žilina

FK Hodslavice

1:8

Starší žákyně 5. – 9. třída
úterý 17:30 - 18:30 hodin
(Kulíšková ml., Špalková, Vytejčková)

15.9.

17:00 FK Hodslavice

Štramberk

4:2

22.9.

17:00 Petřvald

FK Hodslavice

odl.

Ženy zdravotní cvičení
(Holeňová, V. Mičková)

úterý 18:30 - 19:30 hodin

29.9.

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

:

4.10.

17:00 Nový Jičín

FK Hodslavice

:

Volejbal
(Ježek)

úterý 19:30 - 21:15 hodin

13.10. 17:00 FK Hodslavice

Bludovice

:

20.10. 17:00 Kateřinice

FK Hodslavice

:

29.10. 12:00 Libhošť

FK Hodslavice

:

Kruhový trénink (M i Ž)
(Vybíhal, Kozelský)

pondělí 19:00 - 20:00 hodin

Mladší žáci, žákyně 1. a 2. třída středa 15:30 - 16.30 hodin
(Hegarová, Šebková)
Rodiče a děti
(V. Mičková, Kozelský)

středa 17:00 - 18:00 hodin

Jóga v mateřské škole
(Sulovská)

středa 19:00 - 20:30 hodin
čtvrtek 18:30 - 20:00 hodin

Aerobik - ženy
čtvrtek 19:00 - 20:00 hodin
(G.Mičková)
ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE

FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení sportovní přátele, fotbalová sezóna se dostala do své druhé poloviny.
Mužstvo mužů si musí zvyknout na to, že
týmy v okresním přeboru jsou kvalitnější, než tomu bylo v loňské sezóně. Ale s
každým se dá hrát, svědčí o tom i vítězství nad Kunínem, který poprvé v sezóně
zaváhal až s námi. Fotbal v Hodslavicích
se netočí jenom kolem mužstva mužů.
Mužstvo žáků, předvádí velmi výborné výkony, které si zaslouží podporu, proto bych Vás rád pozval na domácí zápasy žáků.
Nikdy totiž nemůžeme vědět, zda právě v našich Hodslavicích
nehrají budoucí reprezentanti. Každý fanoušek, je vekou motivací a velkou odměnou za snahu a píli, kterou vkládají do
každého tréninku a zápasu. Jsem vždy velmi rád, když vidím
rodiče, prarodiče, sourozence, jak fandí za což jim chci opravdu poděkovat, neboť se tou největší měrou starají o atmosféru
na zápase.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2017

Domácí

Hosté

Výsledek

Úprava hodin pro veřejnost na
POŠTĚ PARTNER HODSLAVICE
od 1.10.2017
I n g. K a m i l a G re š á ková Ko t a l ová , T R I BUS I N V E S T s.r.o.

Úprava hodin pro veřejnost na POŠTĚ PARTNER HODSLAVICE
od 1.10.2017
Pondělí		 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
Úterý		 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
Středa		 8:00 – 18:00
Čtvrtek		 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
Pátek		 8:00 – 11:00
14:00 – 16:00
VEČERKA U POŠTY
Denně včetně sobot a nedělí: 7 - 20 hodin
Pravidelné akce - červený MINIPO leták.
Čtvrtek až sobota čerstvé maso od firmy Machač Mořkov.
Lze objednat i předem na kterýkoli jiný den na tel. čísle 739
311 835.

Den otevřených dveří
příslušníci HZS

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín
pořádá
v rámci Dne požární bezpečnosti vyhlášeného Českou asociací hasičských důstojníků
strana 6

na Hasičských stanicích v Novém Jičíně a v Bílovci
„Den otevřených dveří“
V pátek 13. října 2017 v době od 9.00 do 16.00 hodin
budou mít návštěvníci možnost se blíže seznámit s technikou, vybavením a výstrojí, kterou hasiči používají při zásazích
a dále s problematikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva. K nahlédnutí bude rovněž zázemí hasičských stanic.

Zájemci mohou stále žádat
o kotlíkové dotace
M o ra v s ko s l e z s k ý k ra j

Další kotlíková výzva, ve které bylo pro Moravskoslezský
kraj alokováno 900 milionů korun z Ministerstva životního
prostředí, odstartovala letos 5. září.
Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského
kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602 žádostí v objemu 579, 5
milionu korun.
„Lidé začali hned v prvním dnu osobně přinášet a zasílat poštou
potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset pracovních dnů po podání žádosti. V současné době máme doručeno 4 757 listinných žádostí, z nichž mírně převažuje osobní podání nad zasláním poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně
hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství.
Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před
tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen
dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu.
„Elektronický příjem žádostí i listinných verzí probíhají celou
dobu naprosto bez problémů. Vyhodnocování žádostí a jejich
předkládání ke schválení radě probíhá podle pořadového čísla,
které žádost získala při elektronickém odeslání. První skupina žadatelů bude schválena na radě kraje 26. září,“ sdělil Jan Krkoška,
náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní
ruch. „O schválení žádosti budou žadatelé informování vždy emailem, poté budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail a žadatelé obdrží také upozorňovací SMS zprávu na své telefonní číslo,“ dodává náměstek Jan Krkoška.
Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů
korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši
od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových
dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle
a tepelná čerpadla.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního
počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům
jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622
355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací
v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (každý pracovní
den v úředních hodinách krajského úřadu).

Chraňte své vozidlo
před odcizením
n p ra p. M g r. D a r i n a K n i ž á t ková , v rc h n í i n s p e ktor

Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem,
bez kterého si život snad už ani nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou cestu
do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního
automobilu uběhlo už více jak 130 let, a dnes tento dopravní
prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.
Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné
činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice
odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letošního roku do konce
měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180
z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V
posledních pěti letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012 jich
bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365. I přes tento
pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel
patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár
minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze
prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní
ochrana jak odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto
riziko minimalizovat.
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu
možnost, využijte k parkování oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší pohyb lidí, a které je
v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým systémem.
• Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte,
zda jste jej řádně uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené.
• I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.
• Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky,
GPS navigace, mobilní telefony), které by mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není
na svém místě?
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se
zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto
místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu
obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných
příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo
z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o odtahu
se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). Pokud
se všechny tyto možnosti ukáží jako negativní a nepodaří se
Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii
České republiky, která po zjištění všech potřebných údajů a
provedení neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.
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Hasičský
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

Umístění

Chcete sebe a své blízké ochránit?
Instalujte si doma detektor plynu.

Větrejte.
Uzavřete přívod plynu.
Co nejdříve oznamte únik plynu na tísňovou linku.
Nepoužívejte otevřený oheň ani zdroje iniciace,
např. vypínače, elektrické spotřebiče.

Jak se chovat

Pravidelná kontrola a revize
zařízení a rozvodů.
Instalace detektorů plynů do
domácnosti.

Jak můžete snížit riziko

Výbuch – zemní plyn, propan-butan.
Jedovatost – oxid uhelnatý
NENÍ CÍTIT ANI VIDĚT.

Jak vás primárně ohrožují
tyto plyny

Při vaření v kuchyni – zemní plyn
a propan-butan.
Při vytápění a ohřevu vody – zemní
plyn, propan-butan a oxid uhelnatý.

Kde jste ohroženi
nebezpečnými plyny

PROPAN-BUTAN

www.hzsmsk.cz

Hasičský
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

Lépe, když vás budí hlásič,
než-li hasič.

Pravidelná kontrola provozuschopnosti hlásiče požáru.
Pravidelná zkouška hlásiče
pomocí tlačítka „TEST“, třeba
vždy, když na hodinách měníte
zimní a letní čas.
Pravidelné čištění nasávacích
otvorů, např. vysavačem.
Další úkony dle pokynů
uvedených v návodu
výrobce.

Údržba

Umístění

minimální varianta
doporučená varianta

Jednoduché zařízení pro
rychlé zjištění vznikajícího
požáru.
Krabička o průměru
cca 12 cm s detektorem
kouře, s vizuálním
a akustickým signálem.
Spolehlivý ochránce
vašich životů a majetku
při požáru s nízkou
pořizovací cenou.

Co to je

Co jsou hlásiče, jejich
umístění a údržba

Jak se účinně chránit

OXID UHELNATÝ

AUTONOMNÍ
HLÁSIČ POŽÁRU

NEBEZPEČNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI

METAN

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Služebnosti a reálná břemena k bytu, domu, pozemku
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
tentokrát se podíváme na věcná
břemena, která mohou váznout na
nemovitostech. Zákon je dělí na tzv.
služebnosti a reálná břemena. Jaký
je rozdíl a kdy je můžeme prakticky
použít?
Služebnost dle ust. § 1257
občanského zákoníku může zatížit
nemovitost (typicky byt, dům,
pozemek)
tak,
že
vlastník
nemovitosti musí ve prospěch jiného
něco trpět nebo se něčeho zdržet.
Jedná se tedy o pasivní povinnosti.
Oproti tomu reálná břemena zatíží
nemovitost tak, že vlastník věci je ve
prospěch jiné osoby jako dlužník
zavázán něco dávat nebo něco
konat. Jedná se tedy o aktivní
povinnosti.
Typickým příkladem služebností
váznoucích na nemovitostech jsou
-

inženýrské sítě
služebnost okapu
stezky, průhonu, cesty
užívání, požívání
služebnost bytu

Ve všech těchto případech jde o
pasivní
povinnost
vlastníka
nemovitosti (bytu, domu, pozemku)
trpět chování jiné oprávněné osoby.
Tedy
například
položení
vodovodního potrubí pro sousedův
pozemek přes náš pozemek. Anebo
doživotní bezplatné užívání bytu
rodiči či prarodiči, když byt darovali
svým potomkům.
Typickým příkladem reálných
břemen
váznoucích
na
nemovitostech jsou:
-

vypravení pohřbu
placení finanční renty
denní poskytování stravy
osobní péče o dárce
odevzdávání části úrody

Zde vidíme, že se jedná o povinnosti
něco aktivně vykonat. Například
otec daruje synovi zahradu s tím, že
syn je povinen otci každoročně
vydat část úrody švestek. Anebo
rodiče darují dům dětem, které mají
povinnost doživotně a bezplatně
poskytovat 3x denně stravu rodičům
nebo prarodičům.
Nejčastěji se setkáváme se zřízením
smlouvou. Stává se tak v souvislosti
s darováním nemovitostí v rodině
nebo
v rámci
uspořádání
sousedských vztahů. Lze však zřídit
také pořízením pro případ smrti,
vydržením. Lze nabýt také ze
zákona nebo rozhodnutím soudu.
Povinnosti u reálného břemene
mohou
být
opakující
se
(poskytování stravy, placení renty)
anebo
jednorázové
(vypravení
pohřbu).
Zřizujeme-li kterýkoliv typ věcného
břemene (služebnosti či reálná
břemena) k nemovitosti smlouvou,
pak je nutno zajistit zápis do
veřejného seznamu – Katastru
nemovitostí. Následně při vyžádání
výpisu formou Listu vlastnictví
k nemovitosti bude pro každého
zřetelné, že nemovitost je zatížena
aktivní či pasivní povinností podle
věcného břemene. Samotný zápis
do veřejného seznamu formou
vkladu
je
zpoplatněn
částkou 1.000,- Kč. K tomuto je
nutno připravit a sepsat příslušné
smlouvy, které precizně a především
zcela určitým způsobem jednotlivé
povinnosti nadefinují.

Ušetříte tak na poplatku za vklad,
který zaplatíte pouze jedenkrát.
Na druhou stranu je v těchto věcech
důležité dbát na detaily a listiny
připravit pozorně. Byť jediný
překlep mnohdy způsobí problém u
Katastru nemovitostí a ten následně
vklad může nepovolit. Zaplacený
poplatek 1.000,- Kč se v těchto
případech nevrací a je často nutné
podat
opravený
návrh
nebo
opravené smlouvy znovu i s novým
poplatkem.
Věcná
břemena
jsou
široce
využitelná. Dovedou však být také
problémem.
Zrušení
věcného
břemene dohodou mnohdy není pro
neshody možné. Domáhat se
například
uvolnění
bytu
se
služebností doživotního užívání pro
prarodiče, aby vlastník mohl byt
užívat sám, není jednoduchou
cestou.
Obdobně je vhodné zkontrolovat
nemovitosti
před
koupí
a
sjednáváním
úvěru
v bance.
Případné zatížení domu služebností
doživotního užívání jinou osobou
může být pro mnohé banky
překážkou pro schválení úvěru.
Proto mnohdy postačí jednoduché
vyžádání
a
kontrola
Listu
vlastnictví.
Pokud
některé
z uvedených
věcných
břemen
zatěžuje kupovanou nemovitost,
mělo by se na Listu vlastnictví
objevit.

Poplatek za vklad je nutno zaplatit
v případě darování nemovitosti,
jiného převodu nemovitosti i
v případě zřízení věcného břemene.
Tedy několikrát. Doporučuji však
spojit například darování a zřízení
věcného břemene do jedné smlouvy.

15. 9. 2017
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HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje,
že se vyplácí nájem za pozemky,
které užívá akciová společnost proti odprodeji
obilovin – pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu, a to:
od října 2017 do konce listopadu 2017
v době od 8:00 do 12:00 hodin.
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Koupím v této lokalitě pozemek
anebo rodinný dům,
může být i v původním stavu.
Ideálně do 120 m2 zastavěné plochy.
Peníze mám připraveny.
Děkuji, volejte na číslo 777 454 204.
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Dagmar Grussmannová • Štěpán Pustějovský
Milena Raslová • Eva Tomanová • Zdeněk Macho
Josef Řehák • Jarmila Kudělková • Lubomír David
Dagmar Martiníková • Jana Turková • Dana Votavová
Božena Kyselá • Marie Palacká • Eduard Kudělka
Jiří Vičan • Danuše Vyhlídalová • Anna Holáňová
Jiří Bařina • Alena Tomanová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V červenci se narodili Isabel Dohnalová a Jakub Thienel
a Ester Nyklová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci září jsme se rozloučili s panem Ladislavem Bartoněm.
Za Obec Hodslavice přejeme upřímnou soustrast všem pozůstalým a loučíme se s člověkem, který toho hodně vykonal nejen pro
obec, ale i pro občany.
Děkujeme

Tereza Czyžová, 8. třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce

Vzpomínka
Dne 18. září 2017 jsme se v místním kostele a poté na evangelickém hřbitově rozloučili se zesnulým panem Ladislavem
Bartoněm, člověkem - který svůj život prožil aktivně, a to jak
po stránce společenské, sportovní ale i osobní angažovaností ve věcech veřejných a zájmem o dění v obci. Vzpomínáme
na něj jako na člověka zásadového, zodpovědného a ochotného kdykoliv pomoci nejen kamarádům, ale i spoluobčanům
a široké veřejnosti. Byl uznávaným odborníkem na zpracování znaleckých posudků a jeho služby využívaly jak firmy tak
hlavně občané. Jeho obrovským koníčkem byla kopaná a v ní
dosáhl úspěchy jako hráč a po vystudování fakulty tělesné výchovy a sportu a udělení licence trenér první třídy i jako trenér.
Osobnost pana Ladislava Bartoně přesahovala hranice okresu,
proto i zpráva o jeho úmrtí se roznesla velmi rychle a rozloučit
se s ním spolu s rodinou přišli za hojné účasti kamarádi, známí,
přátelé a sportovci ze širokého okolí.
Láďo, vzpomínáme, kamarádi, fotbalisté

Žáci FK Hodslavice

ZŠ Hodslavice - cyklokurz
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