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Hodslavský ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti TJ Sokol Hodslavice za rok 2016
Věra M ičková, starostka TJ S okol Ho dslavice

V roce 2016 jsme zaznamenali zvýšení počtu členů. A to přesto, že z důvodů navýšení členských příspěvků se někteří členové odhlásili. Počet členů naší jednoty je k 1. 1. 2017 celkem
148. Z toho 15 mužů, 97 žen. V dorostu máme 1 chlapce a 2
dívky. Žactvo 6 chlapců a 27 dívek. Z této statistiky vyplývá, že
se nám zvýšil počet dětské základny, a to díky tomu, že se nám
rozběhlo od září nové cvičení pro nejmladší žactvo.

Pravidelná cvičení, která probíhala v loňském roce v tělocvičně ZŠ:
Pondělí – 19 00 – kruhový trénink – Miroslav Vybíhal
Úterý – 17 00 – žákyně – A. Špalková., I. Vytejčková,
			
A. Kulíšková
		 18 30 – zdravotní cvičení – V.Mičková, R.Holeňová,
19 30 – sokolští volejbalisté – J.Ježek
Středa – 17 00 – Rodiče s dětmi – V.Mičková, L. Burianová,
		 19 00 – Jóga I. v MŠ – D.Sulovská
Čtvrtek – 19 00 – Fit Dance – L. Burianová
		 18 30 - Jóga II. v MŠ – D. Sulovská
Od září, jak jsem již zmiňovala, se rozběhlo na přání rodičů,

kteří navštěvovali cvičení R+D a jejichž děti tomuto cvičení
odrostly, cvičení pro předškolní děti a mladší školáky. Cvičitelkami jsou paní učitelka ze základní školy Eva Hegarová a jedna
z maminek Míla Šebková.
První akcí loňského roku nebyla jarní vycházka, jak většinou
bývá zvykem, ale již 2. ledna uspořádali naši volejbalisté v tělocvičně ZŠ turnaj ve volejbalu čtyřek, Zúčastnilo se 16 sportovců, celkem tedy 4 týmy.
Během dvou víkendů v únoru a v březnu jsme nabídli nejen
členkám Sokola seminář pod názvem „Škola pánevního dna“.
Možnosti využilo a zúčastnilo se 8 žen.
Začátkem dubna prosíme každý rok o pomoc při jarním úklidu na sokolském hřišti. I přesto, že počet členů vzrostl, byla
účast na brigádě velmi nízká. Těm členům, kteří ochotně pomáhají, moc děkujeme.

30.4. se konala další tradiční i úspěšná akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC na sokolském hřišti. Vloni se zúčastnilo soutěží, které
jsme připravili, více než 80 dětí. Tentokrát tuto akci obohatilo

vystoupení dětí a mládeže z FOKUSU
v Novém Jičíně, které předvedly své
dovednosti v přeskocích přes švihadla.
Zajímavostí byly přeskoky „ohnivého
švihadla“.
14. 5. se uskutečnila župní vycházka“Okolím Frenštátu p.R.“, které se zúčastnilo
5 členek. Byl to již druhý náhradní termín z důvodu nepříznivého počasí, a i
tak nebylo počasí zrovna ideální.
20.5. jsme se zúčastnili oslav 140. výročí úmrtí Fr. Palackého, které pořádala
naše obec.
25.6. vystoupilo 18 žen na veřejném cvičení ve Frenštátě p.R., a to ve
skladbách „Pro radost“ a „Obrazy“.
27.6. jsme se na sokolském hřišti loučili s cvičebním rokem tradičním škračením.
Druhý týden v červenci jsme uspořádali na Jičině u Nového Jičína letní tábor, kterého se zúčastnilo 12 dětí. Na starost je měly a o zábavu
se staraly Irena Vytejčková a Alena Špalková. O stravu se starali
jako vždy manželé Sochovi. Za poskytnuté zázemí děkujeme
manželům Váhalovým.
27.8. jsme pomáhali při zajišťování občerstvení na „ Vodohraní“.
Ve středu 21.9. jsme uspořádali již 3. ročník orientačního
běhu „ Za poznáním Hodslavic“. Běh je určen nejmladším dětem, aby se prostřednictvím sportu a různých vědomostních
úkolů blíže seznámili se svým okolím a prostředím naší obce.
Soutěžilo se v těchto kategoriích:
• Děti do 6 let se svými rodiči
• Mladší žákyně a žáci
• Starší žákyně a žáci

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 22 dětí, ti nejmenší
samozřejmě za doprovodu svých rodičů. Trasu, která vedla od
ZŠ k pomníku Fr. Palackého a zpět, zvládli všichni a byli také za
svou snahu a odvahu odměněni. Všichni závodníci si to opravdu zasloužili, hlavně ti nejmenší, kteří odhodlaně vybíhali na
trasu i za prudkého deště. A tak někteří dobíhali do cíle pořádně promočení. K čekání na postupně dobíhající závodníky
jsme využili zázemí hřiště ZŠ, kde byl pro všechny připraven
teplý čaj, sladká odměna a někdy potřebné suché oblečení.
Děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci paní učitelce Aleně Kulíškové ze ZŠ, Lukáši Sulovskému za přípravu loga
soutěže, Radimu Holeňovi za fotodokumentaci a samozřejmě
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těm členům Sokola, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
• Děti do 6 let se svými rodiči
		
1.místo : Sára Dohnalová
		
2.místo : Marie Sulovská
		
3.místo : Izabela Jašková
• Mladší žákyně a žáci
		
1.místo : Josef Býma (loňský vítěz)
		
2.místo : Domonik Mičulka
		
3.místo : Jiří Zámečník (vloni třetí)
• Starší žákyně a žáci
		
1.místo : Magda Churavá
		
2.místo : Gabriela Mičková
(loňská vítězka)
		
3.místo : Natálie Pechová
Ve dnech 30. 9. – 2. 10. se konal již poněkolikáté relaxační víkend pro ženy,
který pořádá Sokol Hodslavice. 29 žen si
během víkendu mohlo užívat krásného prostředí hotelu Prosper na Čeladné. Ke zpestření pobytu si mohly ženy vybírat
z bohatého programu, který byl pro ně připraven. Ať už to byl
aqua aerobic, sauna, bazén, různé druhy cvičení od Bossu, Port
de bras, cvičení s tyčí až po jógu. Někdo zvolil jen procházky
po nádherném okolí Čeladné, ke kterým vybízelo neuvěřitelně
krásné počasí. Z nádherného prostředí se nikomu nechtělo, a
tak jsme si cestu domů zpříjemnily ještě procházkou na Horečkách. Vše perfektně zajistila a zorganizovala Dana Kudělková,
a za to jí patří velké díky od všech zúčastněných.
Během roku se někteří členové zúčastňují i různých turistických akcí. Ať už je to novoroční výstup na Javorník, výstup na
Dlouhé stráně v Jeseníkách nebo vycházka „Beskydské nebe“.
Sokolský oddíl volejbalu uspořádal 12. 11. v tělocvičně ZŠ turnaj ve volejbalu, kterého se zúčastnilo 20 sportovců – 5 týmů.
Kdo se chtěl protáhnout během vánočních prázdnin, mohl
využít hned dvou příležitostí. 28. 12. se mohl zapojit do volejbalového turnaje čtyřek a 30. 12. se mohl jít projít na tradiční
předsilvestrovskou vycházku. Této možnosti využilo 19 dospělých a 5 dětí.
Vždycky jsme si v minulých letech stěžovali, že máme málo
dětí v Sokole, že nám chybí cvičitelky. Myslím, že se nám v této
oblasti podařilo situaci výrazně zlepšit. Nabízíme veřejnosti 8
cvičebních hodin týdně. Jóga je pro velký zájem už 2x týdně,
zvýšil se nám počet dětí a získali jsme i nové cvičitelky. Takže
se nám situace obrátila a my řešíme jiné problémy týkající se
sokolského majetku. V lednu jsme zajišťovali opravu oplocení
na sokolském hřišti, které bylo v havarijním stavu.
Řešíme situaci s využitím Falconu, kde se nám zatím nepodařilo získat nového nájemce a nezískali jsme ani půjčku ze župy
na případné opravy.
Požádali jsme o radu paní starostku, která ochotně docházela
na schůzky výboru a pomáhala situaci řešit. Zjišťovala, zda bychom nemohli získat nějaké dotace.
Nájemce tedy zatím nemáme, prodat budovu někomu jinému než obci zatím nechceme. Protože bychom byli rádi, aby
budova sloužila občanům Hodslavic. Takže jsme vyřešili jen
provizorní temperování budovy v zimním období a úklid budovy za pomocí pracovníků obecního úřadu.
Abychom mohli poskytovat kvalitní cvičitelskou práci, musí
se cvičitelé pravidelně zúčastňovat seminářů a vzdělávacích
akcí. V loňském roce to byly tyto:
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• Oblastní sraz cvičitelů R +D v Ostravě
• Sraz cvičitelů ve Frenštátě p. R.
• Oblastní sraz cvičitelů žen v Brně
• Seminář Ropeskipping v Olomouci
• Sraz župních vedoucích ZdrTv v Praze
• Seminář „Cvičíme zdravě“ v Praze
• Seminář „Ploska nohy“ v Pardubicích
• Sraz župních vedoucích Jógy v Praze
• Cvičíme zdravě „Kruhový trénink“ ve Frýdlantu n. O.
• Seminář Jógy v Ostravě
• Župní sraz vedoucích PD a R +D
• Seminář ZdrTv v Ostravě
• Předvedení sletových skladeb v Praze
N a závěr bych jako vždy využila příležitosti a poděkovala nejen všem cvičitelům a členům výboru za jejich práci, ale i všem
ostatním, kteří ochotně pomáhají při brigádách a pořádání
našich akcí. Činím tak velice ráda a přeju všem, ať jim vydrží
zájem a pokud možno i nadšení pro další práci. Určitě bychom
uvítali do budoucna i nějaké nové, ochotné a obětavé členy
výboru.
Poděkovat chci samozřejmě za spolupráci a ochotu pomoci obecnímu úřadu - paní starostce Mgr. Pavle Adamcové, panu místostarostovi Ing. Martinu Reptovi.
Dále děkuji také panu Miroslavu Vyhlídalovi (předseda TJ Hodslavice) za pomoc s údržbou plochy na sokolském hřišti.
V měsíci září proběhne orientační běh pro děti Za poznáním Hodslavic. Termín bude upřesněn. Nejen tradiční cvičební hodiny zahájíme v podzimních měsících, ale i nácviky
sletových skladeb připravovaných na všesokolský slet v roce
2018. Rádi vás ve cvičení přivítáme a můžete se také zapojit
do nácviku sletových skladeb. Přesný rozpis jednotlivých cvičení, nácviků a jejich zahájení zveřejníme v příštím zpravodaji,
ve skřínce Sokola na rozcestí a na webových stránkách obce.
Těšíme se na vaši účast nebo alespoň vaši podporu.

USNESENÍ z 58. zasedání rady obce
konaného dne 25.7.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) nájem části zahrady za hasičskou zbrojnicí paní Kristýně
Vychodilové za stanovených podmínek,
b) nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Odkanalizování
obce Hodslavice včetně realizace ČOV“ od firmy KONEKO, spol.
s r.o., Ostrava, Výstavní 224/8, za cenu 1 836 000 Kč bez DPH a
výkon činnosti autorského dozoru na stavbě v případě splnění
všech požadavků stanovených zadávací dokumentací a pověřuje starostku podpisem smluv,
c) nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky s názvem
„Odkanalizování obce Hodslavice - výběr TDI“ od firmy LAVI
ENGINEERING s.r.o. Úhonice za cenu 1 750 000 Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem,
d) změnu omezení rybaření na VN Kacabaja na dobu 10:00 18:00 hodin v období červenec a srpen.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) informace o možné rekonstrukci obecních prostor na sociální bydlení v objektech pošty, zdravotního střediska a Domověnky,
strana 3

c) návrh Smlouvy o právu provést stavbu – objízdná trasa
kolem katolického hřbitova, od Správy silnic MSK (pouze pro
autobusovou dopravu a dopravní obslužnost obyvatel v dané
lokalitě) v rámci stavby „Silnice II/483 – rekonstrukce mostu ev.
č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ a pověřuje
starostku dojednáním možného zápočtu nájmů stanovených
v rámci staveb rekonstrukce mostu a odkanalizování obce se
žadatelem,
d) řešení dopravní situace na „Balkáně“ ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR,
e) žádost o povolení k umístění 2 ks kamer pro ochranu majetku a provozu firmy 4M Rožnov spol. s r.o. na budovu garáže
patřící Obci Hodslavice na parc. č. 154 a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,
f ) žádost rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu o projednání změny provozní doby mateřské školy a sdělení ředitelky ZŠ o domluveném jednání s rodiči,
g) rozhodnutí Státní fondu životního prostředí ČR Praha o
poskytnutí finančních prostředků – podpory formou zvýhodněné zápůjčky ve výši 43 mil. Kč na spolufinancování projektu
„Odkanalizování obce Hodslavice“,
h) informaci o neposkytnutí dotace na projekt „Zklidnění
dopravy v obci Hodslavice“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha.

USNESENÍ z 59. zasedání rady obce
konaného dne 9.8.2017
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Mar tin Repta, místo s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) provedení zaměření a zakreslení současného stavu nebytových prostor v domu čp. 78 v Hodslavicích pro účely budoucího zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
firmou Ing. arch. Romanou Mališ Bílkovou, Trojanovice dle nabídky,
b) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Rekonstrukce a
odbahnění VN Kacabaja“ firmy LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
za 2 171 950 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,
c) výpomoc Obce Hodslavice na žádost Fotbalového klubu
Hodslavice při údržbě travnatých ploch v areálu hřiště v roce
2017 a pověřuje místostarostu zajištěním výpomoci.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích rad obce,
b) žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový Jičín (SONS) o finanční příspěvek a zařazuje jej do seznamu žadatelů,
c) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního
prostředí ČR Praha na akci „ Hodslavice – posilový zdroj vody
pro obec“,
d) registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Odkanalizování obce Hodslavice“ ve výši 96 449 282 Kč,
e) žádost Disc Golfového týmu Valmezských Vlků o uspořádání disk golfového turnaje v okolí vodní nádrže Kacabaja a
pověřuje místostarostu dojednáním podmínek se žadateli.

www.hodslavice.cz

USNESENÍ z 60. zasedání rady obce
konaného dne 24.8.2017

Poplatek za odvoz
komunálního odpadu

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

O Ú H o d s l a v i ce

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) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou FABRIKO MORAVA,
s.r.o., Životice u Nového Jičína na akci „Stavební úpravy sociálek u tělocvičny ZŠ Palackého Hodslavice“ – prodloužení termínu dokončení stavby o 10 dnů dle návrhu,
b) smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace
na „Prodloužení chodníku Na Kútě, Hodslavice“ firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Studénka, 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) nabídku odprodeje nebo darování pozemku par. č. 1118/1
k.ú. Hodslavice o výměře 24 m2 a předkládá k projednání zastupitelstvu obce,
c) inspekční zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti v Základní škole a Mateřské škole Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizaci ve dnech 12.6. – 14.6.2017.
Další jednání rady č. 61: 7.9.2017 v 15.30 hodin.

Připomínáme občanům, kteří mají dosud zaplacenou jen
polovinu poplatku 215,- Kč na osobu za odvoz komunálního
odpadu, že druhou část je nutné uhradit do 30. září 2017.
Poplatek lze zaplatit přímo na pokladně OÚ pouze v pondělí
a ve středu od 8.00–11.00 od 13.00–17.00 hod., popř. na účet
OÚ 1765703319/0800 pod var. symbolem 1340000xxx, do posledních kolonek místo xxx vepsat číslo popisné svého domu
např. 022.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte na tel. č. 556 750 237, popř. napište na mail ekonom@
hodslavice.cz.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

O Ú H o d s l a v i ce

Ing. Ma r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V sobotu 7.10.2017 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového 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
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, koberce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie,
zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot.
V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. Informace na tel. 556 731 656, 777 721 580.

Odstranění
velkoobjemového kontejneru
Ing. Ma r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Od 1. 9.2017 byl z prostoru dvora u obecního úřadu odstraněn kontejner na sběr velkoobjemového odpadu. Důvodem
k tomuto kroku bylo umísťování jiných druhů odpadu (pneumatiky, stavební suť, elektro), než pro které byl určen. Občané mají možnost využít k odložení velkoobjemového odpadu
pravidelné svozy v podzimním a jarním termínu.

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
O Ú H o d s l a v i ce

V době od 8.9. do 15.9.2017 bude mít MUDr. Jan Moštěk dovolenou.

Poděkování dárkyni krve
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim velký dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.
Mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM v letošním roce
z řad našich občanů je paní Marie Janíčková, čp. 443, která
dovršila počtu 120 bezpříspěvkových odběrů a byla vyznamenána ZLATÝM KŘÍŽEM II. třídy při slavnostním předání dne 26.6.2017 na Magistrátu města Ostravy.
Obec Hodslavice děkuje vyznamenané a věří, že bude vzorem pro nové dárce.

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

S nástupem měsíce září a novým školním rokem se opět
otevírá klub Sluníčko, který měl během letních prázdnin přestávku. Poslední setkání před prázdninami proběhlo 27.6., kdy
maminky s dětmi jely na výlet, který se stal tradicí a krásnou
tečkou na závěr školního roku. Sedm odvážných maminek s
dětmi jely na výlet do Ostravy do Funparku Žirafa, kde byla obrovská herna. Výlet se vydařil, všichni si to užili a byli spokojení.
Upozorňuji maminky, že klub Sluníčko bude poprvé otevřený v úterý 12.9. v herničce, která se nachází v suterénu budovy
ZŠ. Pravidelné setkávání bude každé úterý 9-11 / zavřeno bude
po dobu škol. prázdnin/.Tímto srdečně zvu stávající i nové maminky se svým dětmi, aby si přišly pohrát v kolektivu, naučit
se něčemu novému, zazpívat si, zatančit. Maminky si mohou
povykládat, dát si kávu a vyměnit si zkušenosti.
Zároveň bych se chtěla rozloučit s maminkami a jejich dětmi,
které klub Sluníčko letos opouští. Maminkám přeji úspěšný

Srdečně Vás zveme na 16. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 21.9.2017 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 09/2017
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2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 7. 9. 2017, místo konání
bude upřesněno na webových stránkách maslassko.cz

Bezpečná cesta dětí do školy
p o r. B c. K a te ř i n a Ku bzová , ko m i s a ř o d d ě l e n í t i s k u a prevence

vstup do pracovní kariéry a jejich dětem radostný a bezproblémový nástup do MŠ. Všem pak krásný konec léta a naviděnou
v klubu.

Výzva MAS Lašsko
O Ú H o d s l a v i ce

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu
Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální
začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra:
Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin
V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:
1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím
programů a činností v oblasti sociálního začleňování nad/
mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
strana 5

Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného
užívání si volna našich dětí, je potřeba jim opět připomenout
pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti budou pohybovat jako chodci v silničním provozu
častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo
jen na návštěvu ke kamarádům.
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy,
kdy je budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného
chování a správného řešení dopravních situací. V první řadě je
důležité najít bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které
jsou chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody
či nadchody, ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí.
Pečlivě dětem vysvětlete pravidla chůze po chodníku i krajnici,
ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:
- Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením
a současně po celou dobu přecházení.
- Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a
ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
- Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších nebo při telefonování.
- Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
- Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí červená, přecházení rychle
dokončíme, nevracíme se zpět.
- Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči
nás mohou přehlédnout.
- Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu zastaví.
- Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných
místech nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její
ose.
Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna
zastavit hned, proto je nutné při přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost,
stejně tak má přednost před chodci tramvaj, i když je chodec
na přechodu.
Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a být viděn. Oblékejte proto své děti
do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty
by měly být i na aktovkách a batozích.
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě a předejte jim základní informace o bezpečném chování a
správném řešení dopravních situací. Dopravní výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.
Také policisté budou na začátku školního roku připraveni.
Stejně jako v předchozích letech, také letos proběhne celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za
Tebe nerozhlédne“. Policisté budou na vybraných stanovištích
na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací a také komunikovat na toto téma zejména s chodci

www.hodslavice.cz

školou povinnými. Už 4. září od 7:00 do 8:00 hodin se budete
moci setkat s policisty v rámci této akce např. na přechodu pro
chodce u ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.

FK Hodslavice

29.9.

17:00 FK Hodslavice

Mořkov

:

4.10.

17:00 Nový Jičín

FK Hodslavice

:

13.10. 17:00 FK Hodslavice

Bludovice

:

20.10. 17:00 Kateřinice

FK Hodslavice

:

29.10. 12:00 Libhošť

FK Hodslavice

:

O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení sportovní přátelé, období prázdnin a dovolených
uteklo jako voda a naplno se opět rozběhl fotbalový život
v naší obci. FK Hodslavice se v této sezóně představí jako nováček v okresním přeboru, do kterého postoupil po loňské vynikající sezóně. Ale ne všechno je tak pozitivní jako postup. Fotbal to není jenom dobře kopnout do balonu, je to také správa
celého areálu, zajištění finančních prostředku pro chod celého
klubu na celý rok. Proč jsem to vlastně zmínil?
Jak jste mohli zaznamenat z médií, FAČR (fotbalová asociace České republiky) se dostala do korupční kauzy a ta měla za
následek finanční dopady pro všechny fotbalové kluby v naší
republice a FK Hodslavice nevyjímaje. Aby toho nebylo málo,
v loňském roce jsme se snažili získat dotaci, kterou vypsala
FAČR společně s ČUS (Česká unie sportu) ta měla z větší části pokrýt výdaje na energie, které platíme. Ale vzhledem, že i
ČUS byla zapojená do korupční aféry, tak získání dotace pro
náš klub je asi někde ve hvězdách a dotační program byl zcela pozastaven. Jak se může zdát, začátek nové sezóny nezačal
nikterak dobře, ale ani tyto věci nás neodradí a budeme dělat
vše, abychom hráli dobrý a kvalitní fotbal, a co nejlépe reprezentovali naši obec, naše Hodslavice.
Pojďme se ale podívat na aktuální dění. První utkání v okresním přeboru jsme sehráli na domácím hřišti, a to v sobotu 12.
srpna, kde jsme přivítali mužstvo z Rybího. V tomto utkání
jsme remízovali 2:2 a na řadu přišly penalty, které jsme zvládli
v poměru 3:2 a díky tomu jsme si odnesli bod navíc. Další utkání nás čekalo v sobotu 19. srpna ve Skotnici. V tomto zápase,
jsme domácím podlehli 4:2, kdy domácí mužstvo dokázalo
využít své výškové převahy. Abyste měli přehled naleznete ve
zpravodaji také rozpisy všech utkání.
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

:

2.9.

16:30

Fotbal Studénka

FK Hodslavice

:

9.9.

16:00

FK Hodslavice

TJ Kunín

:

16.9.

16:00

FK Trojanovice I.

FK Hodslavice

:

23.9.

16:00

FK Hodslavice

NFC Lichnov

:

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

Vodohraní
M g r. A l e n a Ku l í š ková

Také čtvrtý ročník Hodslavského vodohraní proběhlo za slunečného počasí.
Ve vlnách Kacabajky soupeřilo pět plavidel o putovní Hodslavskú louďku. Nakonec odborná porota vzala v potas čas
plavby a originální provedení. Nakonec na 5. místě doplul
Marcel Garčár coby Vodní lyžník. Čtvrtá byla Královská flotila
– tým vedoucích z tábora 7. hlídky Royal rangem s kapitánem
Lukášem Sulovským. Na 3. místě pomyslné bedny byli MBŤáci
s kapitánem Leškem Janským a plavidlem Sedmdesátá léta,
druhý byl Mexičan na útěku – Mira Kramoliš (Kostelník) a zvítězilo plavidlo ARCHA SHM s kapitánem Františkem Hasalíkem.

Také do vyřazovacích bojů v rychlostním závodě kánoí se
zapojili odvážlivci. Z celkového počtu 16 dvojic do finále postoupili Jana a Honza Zámečníkovi, kteří o délku lodi porazili
Barboru Bajerovou se strejdou Vlastíkem Tomanem. A v boji o
bronz Blanka a Květa Čipovy porazily Markétku a Honzu Kudělkovy – Pepánky.
A v soutěži o Hodslavského dědka, babku a děcko zvítezili
František Hasalík, Blanka Čípová – Mandaliničová a Pepin - Pepíček Býma.

Žáci
Den

čas

1.9.

17:00 FK Hodslavice

Domácí

Hosté
Veřovice

:

8.9.

17:00 Žilina

FK Hodslavice

:

15.9.

17:00 FK Hodslavice

Štramberk

:

22.9.

17:00 Petřvald

FK Hodslavice

:
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Menší děti, které ještě nemohly závodit, si mohly v sekci klubu Sluníčka vyrobit svůj záchranný kruh a mohly ho použít na
záchranu některých neplavců.
Sportovní zápolení na place vystřídala hodslavská kapela
Tlukot jater. A údery do bicích ukončily v nočních hodinách 4.
ročník Vodohraní.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na akci k rozloučení
s prázdninami podíleli a hledat inspiraci na tvorbu plavidel
zase za rok.

Minikurz tance pro všechny
starší a pokročilé?
Bude se konat vždy ve středu od 19:15 hodin ve Společenském
domě v Hodslavicích.
Bude realizováno 5 lekcí, ve kterých si oživíte své taneční
dovednosti a závěrečný společenský večírek.

První výuková lekce proběhne 4. 10. 2017
Kurzovné je 550,- Kč na osobu.

Kurzy povede taneční mistr Mirek Gilar.
Závazné přihlášky odevzdejte Mgr. Aleně Kulíškové do 27. 9. 2017
osobně, telefonicky 604 259 932 nebo na e mail: alenakuliskova@seznam.cz
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Aktuální právní otázky vozidel
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v tomto příspěvku se budeme
věnovat aktuálním právním otázkám
týkajícím se vozidel. Vycházíme z
rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího
správního soudu a v části z nové
právní úpravy. Závěry těchto soudů
jsou použitelné pro každého z nás.
První oblastí je výše náhrady škody
při poškození vozidla v rámci
dopravní
nehody.
Jaké
má
poškozený nároky? K tomuto se
vyjádřil Ústavní soud v nálezu sp.
zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27. 4. 2017.
Lze shrnout, že v případě dopravní
nehody, poškození vozidla a
následné
opravy
vozidla
se
poškozený může domáhat také
„rozdílu mezi tržní cenou vozidla
před havárií a jeho tržní cenou po
opravě.“ Tímto lze fakticky
zohlednit snížení hodnoty vozidla na
trhu z důvodu, že je již po havárii.
Ústavní soud se tedy přiklání
k principu, že v případě vzniku
škody by mělo dojít k reparaci
veškeré vzniklé škody, nikoliv jen
nákladů na opravu samotnou.
Opačný přístup by mohl vést
k zásahu do ústavně zaručeného
práva vlastnit majetek dle čl. 11
odst. 1 Listiny základních práv a
svobod. Určitým limitem pro
reparaci „všech druhů nákladů“ je
případné
excesivní
chování
poškozeného (např. příliš drahá nebo
neefektivní oprava). Mimo uvedené
je vhodné připomenout, že mezi
nároky poškozeného lze mnohdy
zařadit také nájem za náhradní
vozidlo po dobu opravy. Většina
případů je řešena v rámci povinného
ručení škůdce. Avšak ani při absenci
tohoto
pojištění
nemusí
být
poškozený bezradný. V takových
případech se lze obracet na Českou
kancelář pojistitelů.

Druhou oblastí, o níž ve vztahu
k vozidlům rozhodovaly soudy, je
koupě vozidla se „stočeným“
tachometrem. Nejvyšší správní soud
v rozhodnutí sp. zn. 7 AS 99/2017
ze dne 25. 5. 2017 uvedl závěr, že
prodejce má vůči spotřebiteli
„povinnost podávat pravdivé, úplné,
jednoznačné, srozumitelné a ověřené
informace“, tedy odkázal na
informační povinnost dle ust. § 9 a
násl. zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele. Prodejce také
musí vynaložit „veškeré úsilí, které
je
možné
požadovat“.
Tyto
povinnosti se vztahují v rámci
prodeje vozidla také k počtu
najetých kilometrů. Prodejce se
nezbaví povinnosti řádně informovat
kupujícího pouhým označením, že
„stav tachometru nemusí odpovídat
skutečnosti“. Prodejce musí „jako
profesionál ověřovat informace,
kterých se mu dostane ohledně
prodávaného výrobku“, tedy musí
ověřit také to, zda stav tachometru
odpovídá
či
alespoň
zřejmě
odpovídá
skutečnému
nájezdu
kilometrů
u
vozidla.
Nelze
akceptovat ani pouhý odkaz na
certifikát společnosti Cebia a
podobných subjektů, zvláště u
vozidel ze zahraničí. Co by tedy měl
prodejce udělat v rámci veškerého
možného úsilí pro to, aby
spotřebitele neoklamal? Například
„dotázat se na vozidlo u výrobce,
provést diagnostiku řídící jednotky,
zkontrolovat dostupné databáze a
prohlédnout opotřebení dílů vozidla
a interiéru vozidla.“

vozidla vědět, že počet najetých
kilometrů zřejmě neodpovídá stavu
tachometru, v jakém směru a jaký je
odhad
skutečných
najetých
kilometrů.
Důsledky
takového
závadného
jednání prodejce jsou dvojí. Ve
správní rovině může obdržet pokutu
od České obchodní inspekce.
V soukromoprávní
rovině
lze
uvažovat nad vadami plnění a
uplatňováním nároků z vad.
V rámci doporučení pro spotřebitele
tedy mohu zmínit, že je vhodné se
důkladně informovat na původ
vozidla, jeho stav a co všechno
prodejce před prodejem prověřil.
Celý nákup vozidla pak pro jistotu
dokumentujeme – od inzerátu, přes
vystavené vozidlo, protokoly a
písemnou kupní smlouvu.
Třetí oblastí, o které dnes budu
informovat, je „přepisování“ vozidla
při prodeji. Žádost o zápis změny
vlastníka vozidla podle ust. § 8
zákona 56/2001 Sb. lze od 1. 6.
2017 v souladu s novelou tohoto
zákona č. 63/2017 Sb. podat u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. Není tedy již
nutno pro účely přepisu cestovat do
místa bydliště původního vlastníka.
Takovou změnu považuji za přínos a
zjednodušení celého procesu koupě
a prodeje použitého vozidla.

Právě nesoulad vyražených údajů na
dílech vozidla, vysoké či naopak
extrémně nízké opotřebení interiéru
nebo zvláštní servisní historie
vozidla
jsou
indicie,
které
profesionál musí zohlednit a
kupujícího na ně předem upozornit.
Spotřebitel by tak měl již při
zhlédnutí inzerátu a prohlídce

11. 8. 2017
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Renáta Vopalecká • Petr Kučera • Pavla Adamcová
Bronislava Matalíková • Lenka Merendová
Pavel Březina • Jaroslav Kudělka
Bronislava Sýkorová • Jaroslava Brňovjáková
Marie Turková • Josef Hromádka • Lidmila Rýdlová
60. výročí uzavření manželství Marie a Josef Bartoňovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

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

Fotografie ze života obce - Vodohraní 2017
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