Květen 2019

ZPRAVODAJ
Škola v přírodě aneb bez mobilů a bez sladkostí to zvládneme…
Mgr. Martina Holubová a Mgr. Hana Horáková

Bílé Karpaty, kopce, lesy, louky......
uklidňující zelená
barva, kam až oko
dohlédne, to byly
skvělé
podmínky
pro Školu v přírodě.
Školu, kde mobilní
telefony a sladkosti
neměly své místo…
Školu, kterou jsme
si přes chladné počasí užili.
Pětidenní pobyt se zaměřením na environmentální vzdělávání žáků jsme organizovali již podruhé uprostřed překrásné
chráněné krajiny. Tentokrát byl pobyt částečně hrazen z projektu V souladu s přírodou, dále z daru obce a z příspěvku SRPŠ
(šlo o finance získané sběrem papíru). Se zajištěním programu
nám pomáhala LÍSKA, z.s., nevládní nezisková organizace, která od roku 2007 působí v oblasti environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty.

Zábava,
výchova prožitkem, celodenní program...
to všechno je jistě zajímavé, ale my
jsme chtěli, aby škola v přírodě byla pro
žáky i významným
přínosem.
Postavit program tak, aby
byl minimálně stejně naučný, jako zábavný, na to si každý
netroufne. Při počtu
163 žáků a 15 pedagogů šlo opravdu o náročnou akci i po logistické stránce, neboť zajistit činnosti, programy a dopravu v každé části dne na
různých místech, pro různé skupiny vyžadovalo dlouhodobou
přípravu v řádu několika týdnů.My jsme to zkusili a jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo, což také potvrdili žáci při zpětném hodnocení.
Akční outdoorový program plný atrakcí (ukázka pastevecké
práce, paličkování, práce se slámou, dřevem, práce se zvířaty,

tvoření z přírodních materiálů, návštěva farem s ochutnávkou)
a také týmových her byl doplněn o prvky environmentální výchovy. Žáci si prohlubovali smyslové vnímání přírody, rozvíjeli
správný vztah k životnímu prostředí, estetické a etické cítění.A
také poznali nové prostředí, nová místa, přírodní ekosystémy a
organismy, které v nich žijí.

Sami si vyzkoušeli,jak si připravit svačinu, podojit kravičku,
vyrobit si plstěnou ozdobu či uspořádat jarmark pro své kamarády. Volný čas (pokud jim nějaký zbyl)děti trávily společ-
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ným plaváním v bazénu, hraním deskových her, tvořením deníku, sledováním fotbalového utkání, oslavou narozenin nebo
přípravou diskotéky.
Navíc se zde žáci setkali v jiném než striktně školním prostředí. Učitelé měli úžasnou možnost poznat osobnost žáků a své
zkušenosti ze třídy obohatit o daleko plastičtější obrazy “ze života”. A žáci? Často překvapeně zjistili, že učitelé jsou normální
lidé, jako jejich rodiče či jiní dospělí známí.
A co nám udělalo obzvlášť velkou radost? Když nám při loučení se zaměstnanci hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách provozní řekla: „Vaše škola, to je úplně jiná dimenze.“Trochu nechápavě jsme se na sebe i na ni podívali. “Je vidět, že
děti umí slušně pozdravit, poděkovat a požádat….“
Podobné věci slýcháme poměrně často, především když k
nám dorazí nějaká návštěva nebo když žáci absolvují nějaký
výlet. Vypadá to tedy, že v kontextu českého školství a nespočetného množství článků o dětech, jsme na tom u nás v Hodslavicích poměrně dobře.A to je pro nás a jistě i pro rodiče velkou odměnou.
Na závěr bychom rádi poděkovali místnímu Sboru dobrovolných hasičů za zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy při
odjezdu a příjezdu a také všem, kteří se aktivně spolupodíleli
na zajištění této velké akce!
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USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 25.4.2019
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/4/2019 Schválení programu
ZO
a)
schvaluje program jednání 4. zasedání zastupitelstva
obce.
2/4/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Ing. Lenka Burianová – předsedkyně,
Lukáš Sulovský, DiS. a Zdenek Plešek – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Kamil Ondřejík, Tomáš Kohout,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/4/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a)
bere na vědomí kontrolu usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce,
b)
bere na vědomí upozornění Pohřební služby Karel
Reček Frenštát p.R. k výsadbě stromů v těsné blízkosti hrobových míst.
4/4/2019 Usnesení rady obce č. 8 - 11
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 8 - 11.
5/4/2019 Plnění rozpočtu 1- 3/2019
ZO
a)
bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
březen 2019.
6/4/2019 Rozpočtové opatření č. 1
ZO
a)
schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
navýšení v příjmech
1 843 000 Kč,
navýšení ve výdajích
1 369 000 Kč,
financování		
474 000 Kč,
b)
bere na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP ČR na akci „Odkanalizování obce Hodslavice“ id.č.
115D312010189 ze dne 14.3.2019,
c)
schvaluje Smlouvu č. 17000171 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou SFŽP poskytuje zápůjčku Obci Hodslavice ve výši 28,11 %,
tj. 42 522 924,97 Kč celkových způsobilých výdajů akce „Odkanalizování obce Hodslavice“.
7/4/2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
ZO
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a)
schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok
2018 – souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
8/4/2019 Účetní závěrka Obce Hodslavice
ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2018 a převod hospodářského výsledku na účet 432.
9/4/2019 Dotace na rekonstrukci bytů z MMR ČR
ZO
a)
schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
bytů v objektech čp. 213, 400, 78 z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Výstavba.
10/4/ 2019 DSO SOMPO – Závěrečný účet za rok 2018
ZO
a)
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 za rok 2018.
11/4/ 2019 Převody majetku
ZO
a)
zamítá žádost p. R. B., bytem Hodslavice o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1074 v k. ú. Hodslavice.
12/4/2019 Diskuze
ZO
a)
bere na vědomí návrh na zakoupení kelímků trvalých místo jednorázových 1 000 ks za cca 28 000 Kč,
b)
schvaluje nákup 1 000 ks vratných kelímků na obecní akce a jejich zapůjčení spolkům.

USNESENÍ
z 11. schůze rady obce konané dne
17.4.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, 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)
poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy poskytovatelům sociálních služeb na financování těchto služeb
dle přílohy č. 1,
b)
výkon technického dozoru investora (TDI) na stavbě
„Sběrný dvůr pro obec Hodslavice“ firmou Ing. Karel Trlica, Janová 242, dle nabídky,
c)
výkon koordinátora BOZP na stavbě „Sběrný dvůr pro
obec Hodslavice“ firmou Pavel Palát, Zašová, dle nabídky,
d)
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IP-12-8022005/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na zřízení zemního vedení NN včetně pojistkové skříně na obecním
pozemku par. č. 108/3, ostat. plocha dle návrhu,
e)
spolufinancování stavby „Prodloužení vodovodního
řadu„ na pozemku parc. č. 336/2 v k.ú. Hodslavice ve výši 20%
nákladů na pořízení dle předloženého rozpočtu stavby z rozpočtu obce Hodslavice. Spoluúčast obce bude uhrazena po
www.hodslavice.cz

uzavření smlouvy se stavebníkem o převodu nového řadu do
majetku Obce Hodslavice,
f)
žádost p. Š. U., Bílovec o zřízení vodovodní přípojky k
rekreační chatce na pozemku parc. č. 676/1 k.ú. Hodslavice za
podmínky, že před realizací přípojky žadatelka doloží, jak řeší
likvidaci odpadních vod z dotčené nemovitosti, toto stanovisko nenahrazuje nutné opatření stavebního úřadu.
II.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad
obce,
b)
aktuální nabídku Mobilního rozhlasu a rozhodla nevyužít tuto nabídku,
c)
doporučení komise ŽP nevydávat obecně závaznou
vyhlášku pro chov zvířat,
d)
program 4. zasedání zastupitelstva obce, které se
bude konat 25.4.2019,
e)
stanovená kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Hodslavice,
f)
oznámení a žádost p. M. J., Nový Jičín o výjimku při
pořádání kulturní akce ve dnech 19. – 21.7.2019 na soukromém pozemku u Kacabaje a schvaluje ji pouze při dodržení
stanovených podmínek,
g)
závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného z kontroly provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR dne 1.4.2019,
h)
nutnost uveřejňování aktuálních informací k budování obecní kanalizace na webových stránkách obce,
i)
upozornění Pohřební služby Karel Reček, Frenštát p.
R. k výsadbě zeleně na hřbitovech a předkládá je zastupitelstvu obce.

Informace k výstavbě kanalizace
OÚ Hodslavice

Vážení spoluobčané, informace o průběhu a aktuálních pracích na stavbě „Odkanalizování obce Hodslavice“ najdete vždy
na webu obce www.hodslavice.cz/kanalizace . Majitelé dotčených nemovitostí budou vždy předem firmou Metrostav
informování o zahájení prací letáčkem do schránek. Upozorňujeme Vás, že výstavba kanalizace přinese dočasné zhoršení jízdních podmínek na místních komunikacích i hlavní
cestě, takže předem děkujeme za pochopení. Žádáme Vás,
abyste v lokalitách stavby a v blízkém okolí v žádném případě nenechávali odstavená auta, která by mohla bránit v
plynulém provádění stavebních prací či v průjezdnosti komunikace. Auta můžete dočasně zaparkovat na vhodných veřejných prostranstvích tak, aby nebyla překážkou v provozu.

Vše si dobře pročtěte a dále postupujte podle pokynů.
Pokud do termínu stanoveného v pokynech neobdržíme Vámi podepsané dokumenty, bereme za to, že se jako
vlastník nemovitosti nehodláte napojit na budoucí kanalizaci
v této fázi stavby a následné připojení bude problematické
a výhradně na vaše náklady.
Věříme, že zodpovědným přístupem usnadníte hladké vyřízení všech povolení potřebných k zajištění přípojek, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte mailem: kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741
– Ing. Radim Holeňa.
Budování či přípravu stavby domovní přípojky nezahajujte před zhotovením odbočky a šachty k vašemu domu
firmou Metrostav !!!

OBECNÍ ÚŘAD HODSLAVICE
742 71 Hodslavice č.p. 211

___________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce H o d s l a v i c e podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 24. května 2019 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25. května 2019 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec jeden okrsek)
je volební místnost v přízemí Obecního úřadu Hodslavice, Hodslavice čp. 211,
pro voliče bydlící v Hodslavicích.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy a členů okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad (tel. č.
556 750 237) a v den voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy
s přenosnou volební schránkou a umožní mu volbu provést.
V Hodslavicích dne 9.5.2019

Mgr. Pavla Adamcová
starostka

Výstavba se také dotkne cyklostezky ve třech místech –
přejezd k ČOV (v Luhách), u prvního mostu (Merendovi, Raslovi), u bývalého nádraží. Cyklostezka nebude uzavřena, v místech překopů bude zřízen provizorní přechod. Budeme Vás o
tom včas informovat.
INFORMACE KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM
Vážení spoluobčané v nejbližších dnech, pokud se již tak nestalo, obdržíte návrhy kanalizačních přípojek, včetně potřebných smluv, abychom pro Vás mohli zajistit územní souhlasy
pro realizaci těchto přípojek. Spolu s návrhy obdržíte ještě průvodní dopis s pokyny a smlouvy. V loňském roce proběhlo připomínkové řízení k těmto přípojkám, pokud to bylo možné,
Vaše připomínky byly do projektu zapracovány.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 05/2019
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Zprávičky ze školy
Mgr. Renata Pernická

Noc s Andersenem 2019
Mgr. Renata Pernická
Akce, do které se zapojilo přes 1000 knihoven, škol a
domů dětí, zaznamenala obrovský zájem i na naší škole, kde se
jí zúčastnilo 76 dětí. Přes noc se naše škola změnila v pohádkové a fantastické světy určené jen dětem. Děti tak mohly ve
škole zažít noc plnou tajemství, her a zábavy. Velké poděkování patří také p. spisovatelce Brůžkové z Hostašovic, mamince
žáka 7. třídy Tomáše Brůžka, za zajímavou besedu o její knížce
pro děti.

Návštěva AS Fitness
Bc. Petra Pavlíková
Pátek 15. března navštívily děti školní družiny sportovní centrum AS Fitness v Novém Jičíně. Děti se seznámily s
trenérem Alešem, který jim ukázal vyžití ve fitku a následně se
společně věnovali sportovním aktivitám. Děti si zahrály pohybové hry a vyzkoušely nové sportovní pomůcky při opičí dráze. Bylo úžasné sledovat, jak děti naplňuje zájem o sport a žádná aktivita jim nebyla cizí. Úsměvy dětí prozrazovaly naprostou spokojenost a už se těší na další návštěvu AS Fitness.

Jaké bylo Přírodohraní?
Ve čtvrtek, 20. 3., se tým ze sedmé třídy, ve složení Eliška Kubíčková, Katka Pavlíková a Patrik Drda, vypravil na Střední školu technickou a zemědělskou v Novém Jičíně na projektový den Přírodohraní. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká, což
nás nejvíce nadchlo. Když jsme přijeli, byli jsme rozděleni do

6 skupin. Každá škola sama za sebe. Hodný pan ředitel nám
oznámil program. Jako první jsme plnili zábavné úkoly a dělali
pokusy. Po všech stanovištích následovala výroba plakátů. Ten
se podle odborného posudku povedl. Nakonec věc, které jsme
se nejvíce báli – prezentace plakátu. Ale i tu jsme s pár chybičkami zvládli. Dostali jsme krásné odměny a se skvělou náladou
odjeli domů.
Eliška Kubíčková

Zlatý Slavík
Bc. Petra Pavlíková, Mgr. Helena Tisovská
Ve čtvrtek 21. března proběhla ve školní družině soutěž ve zpěvu o Zlatého Slavíka. Do soutěže se přihlásily děti,
které měly odvahu vyzkoušet si zpívat a vystupovat před obecenstvem jako v opravdové soutěži. Protože ne všechny děti
umějí zpívat, rozhodly se i ukázat svá vystoupení v podobě
tance nebo pokusů. Porota zvolená z našich dětí pečlivě sledovala jednotlivé výkony a spravedlivě je obodovala. Vítězové
dostali sladké odměny a všichni účastníci malou drobnost za
svou odvahu.

Naši školu jsme představili dětem a rodičům z Hostašovic
Mgr. Martina Holubová, Mgr. Hana Horáková
Dne 27. 3. přijali pozvání do naší školy žáci a jejich rodiče z Hostašovic, aby se seznámili s naší školou a výukou jednotlivých předmětů. Věříme, že se jim u nás líbilo, a budeme se
těšit, že se 1. 9. zase uvidíme!
Přijímací zkoušky 2019
Mgr. Renata Pernická
Jaro je i čas přijímacích zkoušek. Státní přijímací
zkoušky na střední školy se konaly 12. a 15. dubna a skládaly
se z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Žáci 9. třídy je již tedy mají za sebou a čekají na výsledky. Přejeme jim hodně štěstí na jejich cestě za budoucím povoláním.
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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Mgr. Renata Pernická
Dne 16. 4. 2019 se na naší škole uskutečnil zápis dětí
do 1. třídy. Zápis byl slavnostní událostí pro děti i rodiče. Poděkování patří všem p. učitelkám 1. stupně, p. učitelkám z mateřské školky, Mgr. Haně Horákové, Mgr. Martině Holubové, Mgr.
Renatě Pernické a žákům 9. třídy za organizaci zápisu.
www.hodslavice.cz

Projekt ŠKOLA VOLÁ
Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Heda Kučerová, Mgr. Eva Hegarová
Na základní škole Fr. Palackého v Hodslavicích byl ve
čtvrtek 4. dubna 2019 ukončen projekt pro předškolní děti
„ŠKOLA VOLÁ“. Budoucí prvňáčci se 3 krát sešli s učitelkami
1. stupně ZŠ - Mgr. Gabrielou Mičkovou, která rozvíjela u dětí
jemnou i hrubou motoriku a správné držení tužky, Mgr. Hedou
Kučerovou, která se zaměřila na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností a Mgr. Evou Hegarovou, která se věnovala rozvoji matematických představ. Při závěrečném čtvrtém setkání se rodiče mohli inspirovat, jak tyto oblasti u svého dítěte
dál rozvíjet a tím mu usnadnit přechod z mateřské školy do 1.
třídy základní školy. Na památku si děti odnesly DVD s fotkami
(viz. web školy), složku se svými výstupy a malou hračku.
Tak v září nashledanou!
Floristika
Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 25. dubna Hanka Martinková z 6. třídy, Eliška Kubíčková ze 7. třídy, Zuzka Mičulková z 8. třídy a Peťka Janyšková z 9. třídy se zúčastnily okresní soutěže ve floristice.

lepší a s pouhými 2 trestnými minutami ty byl Matouš Hruška a Lukáš Mroček. Josef Mičulka z osmé třídy chyboval pouze 1x a byl absolutně nejlepším jezdcem dne. Klárka Heraltová
udělala pouze 5 chyb. No a v deváté třídě podala děvčata vyrovnaný výkon a Barča Kyselá, Terka Longinová a Gábina Mičková udělaly pouhé 3 chyby. O bod horší byl nejlepší deváťák
Ondra Hrdina.

Floristika to je vlastně aranžování květin.
Holky soutěžily ve vazbě ležaté kytice a vypichované misky. V
konkurenci 14 soutěžících z okresu se Zuzka Mičulková umístila na vynikajícím 2. místě.
Gratulujeme.

Na školní kolo navazuje okrskové kolo v Novém Jičíně. V něm
soutěží týmy složené ze 2 děvčat a 2 chlapců.
Školu podle věkových kategorií budou reprezentovat Laura
Mičková. Johana Bartoňová, Dominik Mičulka a Patrik Holiš v
kategorii mladších. Barča Kyselá, Gabriela Mičková, Josef Mičulka a Matouš Hruška za starší. Budeme jim držet palce, aby v
testech, jízdě zručnosti i v jízdě na dopravním hřišti udělali co
možná nejméně chyb.

Školní kolo jízdy zručnosti
Mgr. Alena Kulíšková
V pátek 26. dubna na školním dopravním hřišti všichni žáci školy dokazovali jezdecké umění na svém kole.
V jízdě zručnosti mezi různými překážkami udělali nejméně
chyb a ve své třídě byli nejlepší tito žáci.
Mezi žáky 2. třídy byl absolutně nejlepší a bez trestné minuty Pavel Loučka. Adéla Kulíšková, Emma Turecki a Natálie Urbanová udělaly 2 chyby.
Od třetí třídy byla pravidla přísnější a kromě chyb na překážkách se započítávaly také dotyky země nohou (1 dotyk – bylo
podle pravidel 5 trestných minut). Nejlepším třeťákem byl Karel Býma s 5 trestnými minutami a Marťa Mandaliničová s 16.
Ve čtvrté třídě excelovala Johanka Bartoňová se 4 a Petr Martiník s 14 minutami. V páté třídě byl nejlepší Patrik Holiš se 3 minutami a jeho sestra Verča s 18 minutami. V šesté třídě celkem
3 žáci udělali pouze 3 chyby. Byla to Laura Mičková, Jakub Kramoliš a Danek Rýdl. V sedmé třídě byli kluci ještě o jeden bod
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 05/2019

Palackého stezka
Oleg Janský, předseda KČT, odbor Hodslavice

Klub českých turistů, odbor Hodslavice, pořádá v sobotu dne 18. května 2019
48. ročník turistického pochodu a 8.
ročník cyklojízdy Palackého stezka.
Připraveny jsou trasy na 15 a 25 kilometrů pro pěší a 30, 50 a 100 kilometrová trať
pro cyklisty (jen pro horská kola).
Start účastníků je od 7 do 9 hodin od pomníku Františka Palackého a zápis účastníků v restauraci Na Fojtství v Hodslavicích.
Cíl 15 kilometrové trasy je v Sedle pod Krátkou, kde bude
pro účastníky pochodu připraveno občerstvení. Cíl 25 kilometrové trasy je na Velkém Javorníku. Cíl všech tras určených pro
cyklisty je v restauraci Na Fojtství, kde účastníci obdrží pamětní list.
strana 6

Zveme všechny příznivce pohybu na zdravém vzduchu k
účasti na našem tradičním pochodu.
Podrobnosti o všech trasách pochodu i cyklojízd naleznete
na internetových stránkách KČT Hodslavice: kct-hodslavice.cz.

Občanská poradna Nový Jičín
Marie Mayerhofferová, DiS.

Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků vstupuje 1. června v účinnost. Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení
a umožnit řešit své dluhy co největšímu počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou
je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle novely
insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že
se v průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co
největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv
hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit
proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60% dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce
za prodlení se splácením závazku budou započítány vždy jen
do výše původního dluhu. Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už tak vstřícná
k dlužníkům nejsou. Výraznou změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem
majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek,
bude-li to ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné výši
jako odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení
jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů.
Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí
ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech
nových pravidel. Zároveň čekáme na vydání dalších doprovodných podzákonných norem, přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.

směrem před sebe a na mobilní telefon, se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední
ohroženou skupinou jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato činnost zaměstnává
jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému
okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy
člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.
Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak
sebe, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad
bezpečností silničního provozu je chování chodců a cyklistů v
něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za
stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v
750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany,
aby byli v silničním provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční
kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být
viděn.

Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín, budova za čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403, Úterý
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané), Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (bez nutnosti objednání) Čtvrtek
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané)

Chodci a cyklisté v silničním provozu...
a používání mobilních telefonů
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě
mezi 31letou chodkyní a osobním motorovým
vozidlem,
Ostrava 9. dubna 2019
které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit
a cyklisté
telefonů
naChodci
přechod
prov silničním
chodceprovozu…a
v době, používání
kdy již mobilních
uvedené
vozidlo
projíždělo
přes přechod
prok dopravní
chodce.
Následně
měla
nara…v ranních hodinách
došlo v Ostravě
nehodě
mezi 31letou
chodkyní
a
zitosobním
do boční
částivozidlem,
vozidla,
na komunikaci
způmotorovým
kteréupadnout
řídila stejně stará
řidička. Chodkyněa měla
vstoupit
na přechod těžké
pro chodce
v době, kdy
již uvedené
vozidlo projíždělo
sobit
si středně
zranění.
V době
přecházení
přespřes
přepřechod
pro chodce.
narazit do
boční části
vozidla, upadnout
na
chod
měla
v ruceNásledně
držetměla
mobilní
telefon
a střídavě
se dívat
komunikaci a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod
měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní
strana
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telefon, se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla…

www.hodslavice.cz
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Údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb SIPO.

Nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu.

Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí.

Nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas.

www.financnisprava.cz

Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
v tomto zdaňovacím období.

3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku
daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO.

2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení Vašeho spojovacího
čísla SIPO (případně s rozpisem platby Vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště
finančního úřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejněnými
na všech územních pracovištích finančních úřadů a na www.financnisprava.cz v sekci
Finanční správa > Generální finanční ředitelství > Úřední deska GFŘ > Informační povinnost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ.

1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Jak na to?

Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který má zřízenu službu SIPO.

Kdo může službu využít?

›
›
›
›

Proč?

Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

›
›
›

Vašeho domova.

Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí

upozornění na e-mail.

Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle

e-mailové schránce, ať jste kdekoli.

www.financnisprava.cz

Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15. března zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období.

daně z nemovitých věcí.

2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem

1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy.

Jak na to?

Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO.

Kdo může službu využít?

›

›

Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem května.

Nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas.

Proč?

Nechte si posílat údaje pro placení daně
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Vydržení jako způsob nabytí
či „potvrzení“ vlastnictví
Mgr. Petr Sopuch, advokát

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na oblast vlastnictví a institutu vydržení. V letošním roce nastává jedna podstatná
okolnost, kterou bych rád širší veřejnosti připomněl.Od 1. 1.
2019 lze nabývat vlastnické právo k nemovitostem prostřednictvím mimořádného vydržení.
Nabytí vlastnického práva lze dle zák. č. 89/2019 Sb. realizovat zejména těmito způsoby:
•
přivlastnění si věci,
•
nález,
•
přirozený přírůstek,
•
umělý přírůstek,
•
vydržení,
•
převod vlastnického práva,
•
rozhodnutí orgánu veřejné moci či například dědění.
Vydržení je významný institut a zákon jej zná ve dvou formách jako řádné či mimořádné.
Zjednodušeně lze vydržení popsat tak, že osoba sice pozemek nevlastní, ale jelikož pozemek dostatečně dlouho dobu
drží, užívá, vykonává k němu práva, tedy fakticky si počíná jako
vlastník, tak pozemek za stanovenou dobu vydrží a stává se
faktickým (držba) i právním vlastníkem (vlastnictví se všemi
důsledky).
O jaké situace se může jednat? Například dědic v rámci dědictví získá pozemek, který je však nesprávně zaměřen a dědic obhospodařuje jinou a větší část pozemku. Dědic takto užívá také část pozemku souseda. V případě, že se dědic nedozví o nesprávnosti zaměření, vychází z dosavadních hranic pozemku a soused není bdělý svých práv, tak může nastat po 10
letech obhospodařování zmiňované vydržení a dědic se stane vlastníkem i té části pozemku, která dříve patřila sousedovi.
Jedná se určitým způsobem o nápravu rozporu mezi faktickým a formálním stavem. Vydržení lze chápat také jako určité
„potvrzení“ vlastnictví tehdy, není-li zde nepoctivý úmysl užívat cizí věc (například krádež) a všichni zúčastnění jsou na takové rozdělení pozemků či jiného vlastnictví zvyklí.
Vydržením lze nabýt nejen vlastnické právo, ale také například služebnost či právo stavby.
Doba, po kterou je třeba fakticky držet věc, aby došlo k vydržení, je dle občanského zákoníku pro movité věci nepřetržitě 3
roky a pro nemovité věci nepřetržitě 10 let.
Jak tedy může nastat vydržení? Právní úpravu a podmínky
obsahoval do 1. 1. 2014 starý občanský zákoník v ust. § 134.
Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 upravuje vydržení v ust.
§ 1089 a následujících.
Pro řádné vydržení je zejména potřeba:
•
být poctivý držitel,
•
mít věc způsobilou vydržení,
•
pravost držby,
•
mít způsobilý právní důvod (například smlouva či
usnesení o dědictví),
•
uplynutí doby (3 nebo 10 let).
Podmínek pro vydržení je nemálo a soudy v rámci řízení o určení vlastnického práva řešily mnoho sporů o to, zda byly splněny či nikoliv.
Jelikož mnohdy dochází k plynutí doby v desítkách let v rámstrana 9

ci faktického užívání, tak občanský zákoník od 1. 1. 2014 umožňuje mimořádné vydržení. Tato forma je mnohem více založena právě na dlouhodobosti. Zákon říká, že „uplyne-li doba
dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo zapotřebí, vydrží držitel
vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se
jeho držba zakládá.“
Z podmínek vydržení tedy odpadá prokázání způsobilého
právního důvodu a je kladen důraz na uplynutí doby 6 let u
movitých věcí a 20 let u nemovitých věcí.
Zákon k mimořádnému vydržení dle ust. § 3066 stanoví další
důležité jednorázové pravidlo, že mimořádné vydržení lze poprvé uplatnit u movitých věcí 1. 1. 2016 a u nemovitých věcí
právě letos 1. 1. 2019.
Letošní rok je tedy přelomový a lze očekávat žaloby na určení vlastnického práva od osob, které drží a užívají pozemky
a stavby v rozsahu větším či jiném, než by měly, a situace by
mohla být sporná.
Taková právní úprava dle mého názoru přispívá k formálnímu
propojení reálného stavu. Každý vlastník by se měl důsledně
zajímat o svůj majetek a případně činit kroky k tomu, aby k vydržení jinou osobou nedošlo. V rámci posouzení stavu lze odhalit také případné nepovolené stavby, kde je na místě otázka legalizace, která bude rovněž v blízké době zákony modifikována.
Mohu tedy doporučit dbát o skutečný stav věcí a případné
plynutí doby vydržení po důsledném právním zhodnocení situace včetně zaměření přerušit podáním žaloby na určení .

www.hodslavice.cz
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum 55²60²65²70²75²80 tito naši spoluobčané :

Antonín Ligocki, Pavlína Schindlerová, Jaroslav Kudělka,
Božena Ligocká ² Rostislav Bartoň ² Libuše Jašková,
Aleš Kulíšek, Jiří Pavelka, Věra Hromádková
² Miroslav Turek, Peter Zahradníček ² Jan Toman,
Jana Franková, Martin Repta, Anna Turková,
Zdeněk Frydrych ² Marie Mikudová, Josef Toman.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu se narodila Izabela Pustějovská.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní
Ludmilou Turkovou, s panem Svatoplukem Turkem
a s panem Josefem Hromádkou.
...............................................

Matyáš Rožnovský, 1. třída ZŠ Hodslavice

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