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ZPRAVODAJ
Menu na tento školní rok:
krátké čtení o všem, co se uvařilo a vaří v Klubu SHM Hodslavice
Vojtěch Hasalík

Děje se podzim. Dveře naší hodslavské klubovny se pomalu
otevírají, za pár chvil budou dokořán. Roztáčí se kolo, které se
od minulého babího léta vlastně ani na moment nestačilo zcela zastavit. Děti, holky, kluky a mladé všeho věku čekají - tak
jako uplynulý rok - zapomenutelné i zapamatovatelné zážitky,
radosti i výzvy, malá i velká dobrodružství. Čeká nás krásná rutina kroužků i sváteční okamžiky společných výletů. Kdesi po
cestě školním rokem 2019-2020 možná objevíme nová přátelství, utužíme ta, na kterých už dlouho pracujeme. Možná se
naše cesty rozdělí a my se, místo sportu, najdeme spíše v tvořivých hodinách u šikulů. Kdo ví.
Už dobrých pár týdnů kráčíme v zimu se postupně
měnícím ránem do lavic, pojďme se po vyučování ohřát - třeba
při turnaji ve stolním tenisu. Nebo se jen pojďme s ostychem
opřít o radiátor a chvíli prostě pobýt. Může se stát, že si něco,
co nám bude přinášet smysl a dostatek srandy, časem najdeme. Ikdyž teď říkáme (a fakt si myslíme, že si to i myslíme), že

je všechno jenom trapas a
nuda. Možností není málo. A
jsou tam, kde by je nikdo nečekal. Teď zrovna hledáme
někoho, kdo by nám pomohl s instagramem a facebookem. Nejsi to Ty?
Při procházce dalším ročníkem školy se může přihodit, že v zasněžených uličkách
potkáme plakát, který zve
na vánoční florbalový a fotbalový turnaj. Možná počátkem října zaslechneme výhry
a údery nohejbalového míče
odněkud ze Sokoláku. Pokud
nejsme na mobilu nonstop,
asi si všimneme, že na hřišti se v červnu, tak jako tomu
bylo letos v sobotu dvacátého druhého, opět bude dít Memoriál otce Jana Bittnera. Letos opět létal vrtulník, Vašek Kolář na svém kole přeskočil půl
Hodslavic a vlídný humor Pavla Helana rozesmál desítky desítek posluchačů. Co bude příště? Brzy se dozvíte.
Buďme, kluci holky, dobrými lidmi. Ať z nás září život
a dobro. Rodiče nás potom, v létě, mnohem ochotněji pustí na
tábor. A to stojí za to. Letos jsme si třeba dopřáli rovnou pět
táborů v jednom. Nejen, že jsme ztroskotali na pustém ostrově, že jsme bojovali ve válce, my jsme stihli taky najít poklad a
objet celý svět! A domů jsme si z týdenního pobytu na Orlím
hnízdě ve Pstružím vezli krom špinavého prádla také olympijská zlata, stříbra, bronzy (a kobzole). Vzpomínáte? Tak přestaňte vzpomínat a začněte se těšit! Protože co?
Protože jedeme dál. :)
Tisíckrát děkujem za vaši podporu a důvěru, vaše SHM
Hodslavice.

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce
Hodslavice konaného dne 19.9.2019
OÚ

1/6/2019 Schválení programu
ZO
a)
schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva
obce.
2/6/2019 Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: RNDr. Jitka Hanzelková – předsedkyně,
Mgr. Petr Mokroš, Ondřej Kudělka, DiS. – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Alenu Kulíškovou, Ing.
Lenku Burianovou,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/6/2019 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce
ZO
a)
bere na vědomí kontrolu usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce.
4/6/2019 Usnesení rady obce č. 15 - 17
ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 15 - 17.
5/6/2019 Plnění rozpočtu 1- 8/2019
ZO
a)
bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až
srpen 2019.
6/6/2019 Informace k investičním akcím obce
ZO
a)
bere na vědomí čerpání rozpočtu investičních akcí,
b)
schvaluje realizaci přípravy investiční akce „Energetické úspory SD Hodslavice č.p.4“ a podání žádosti o dotaci z
Operačního programu Životního prostředí.
7/6/2019 Rozpočtové opatření č. 4, čerpání ze sociálního fondu
ZO
a)
schvaluje rozpočtové opatření č. 4:
navýšení v příjmech
36 000 Kč,
navýšení ve výdajích
986 000 Kč,
financování		
950 000 Kč,
b)
schvaluje čerpání částek ze sociálního fondu obce
uvolněným zastupitelům v souladu s § 80 zákona o obcích, a
to:
- příspěvek na stravování ve výši 40,- Kč za odpracovaný
den,
- příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400,- Kč měsíčně,
- příspěvek na vstupenky na kulturní a sportovní akce ve výši
do 2000,- Kč ročně.
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Částky vyplacené do tohoto data schválení nepožaduje vrátit.
8/6/2019 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový
Jičín - Hostašovice za rok 2018
ZO
a)
bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice za rok 2018 schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh.
9/6/2019 Pravidla pro zřizování nových domovních přípojek ke splaškové kanalizaci
ZO
a)
schvaluje pravidla pro zřizování domovních přípojek
ke splaškové kanalizaci v projektem řešeném území dle návrhu v příloze č. 1.
10/6/2019 Převody majetku
ZO
a)
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s M.B. a
P.B., Nový Jičín na odkoupení pozemku parcelní č. 802 o výměře 722 m2 (louka) v k. ú. Hodslavice do vlastnictví Obce Hodslavice, dle návrhu a zmocňuje starostku podpisem smlouvy,
b)
zamítá záměr odkoupení pozemku společnosti Zenergo v k.ú. Straník.
11/6/2019 Diskuze
ZO
a) bere na vědomí informaci starostky o návrhu Dohody o
spolupráci s Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry,
Frýdek-Místek při přípravě a realizaci stavby „Zrzávka v Hodslavicích I.“ a o úmyslu nejdříve nechat vypracovat znalecký posudek, poté předložit k projednání investiční komisi,
b) bere na vědomí informaci o neúnosné situaci s překopy
hlavní silnice - na některých místech chybí dopravní značení
snížení rychlosti na 30 km/hod.

PŘÍLOHA č. 1 k bodu 9
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 6
ZE DNE 19.09.2019
OÚ

PRAVIDLA PRO FINANCOVÁNÍ STAVBY VEŘEJNÉ ČÁSTI
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Způsob financování:
Projektem řešená území:
Stávající budovy, které nebyly zahrnuty v projektu
„Odkanalizování obce Hodslavice“ (dále Projekt) a není potřeba prodlužovat trasu stokové sítě, tzn., že jsou umístěny v řešeném území – veřejné části přípojek budou realizovány v rámci
Projektu a budou hrazeny obcí.
Nové rodinné domy umístěné v řešeném území odkanalizování – veřejné části přípojek budou realizovány na
základě žádosti vlastníka v rámci Projektu a budou hrazeny
obcí.
Ve výše uvedených případech platí podmínka o připojení
nemovitosti na splaškovou kanalizaci do 6 měsíců od doručení výzvy Obce Hodslavice k připojení.
Nezastavěné pozemky v řešeném území – pokud
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vlastník pozemku požádal o zřízení přípojky - bude provedena
veřejná část přípojky v rámci Projektu na náklady žadatele.
Další přípojky k Projektem připojované budově, přípojka hospodářské budovy, neobydlené budovy v řešeném
území - pokud vlastník pozemku požádal o zřízení
- bude provedena veřejná část přípojky v rámci Projektu na
náklady žadatele.

USNESENÍ
z 18. schůze rady obce konané dne
18.9.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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)
program jednání, 				
b)
jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „II. Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová
herní plocha“ nabídku firmy Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice, IČ
28337867 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo v případě splnění podmínek na technickou specifikaci a požadovanou záruku sportovního povrchu,			
c)
hodnotila cenovou nabídku na zhotovení projektové
dokumentace na stavbu „Energetické úspory, stavební úpravy
Společenského domu Hodslavice č.p. 4“ a schvaluje zhotovení projektové dokumentace na akci firmou MARK VALA s.r.o.,
Brno, IČ 7214481, dle předložené nabídky a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo,
d)
zpracování žádosti o dotaci a provedení výběrového
řízení na dodavatele v projektu „Energetické úspory, stavební
úpravy SD Hodslavice č.p. 4“ firmou D.P.R. Management s.r.o.
dle nabídky,						
e)
Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání čj.
JJ/226/a/2019/Na s Moravskoslezským krajem, Ostrava dle návrhu,							
f)
úhradu nákladů prohlídky Protidrogového vlaku
– podpora prevence rizikového chování pro žáky ZŠ v roce
2020.							

Zlatý kříž převzal na Magistrátu města Ostravy 3.6.2019.
Obec Hodslavice oceňuje lidský postoj shora jmenovaného,
vyznamenanému děkuje a věří, že bude vzorem pro nové dárce.

Vítání občánků
V neděli 17. listopadu 2019
v 10:30 hodin

se na Obecním úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených občánků do svazku naší obce.
Osobní pozvánky rodičům budou
zaslány poštou.
Zprávičky z ZŠ
Mgr. Radka Ondřejníková

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Zuzka a Domča z devítky
Dne 2. 9. 2019 přišla řada na nás, na letošní deváťáky, abychom slavnostně přivítali nové prvňáčky na naší škole. Uvítací program se nesl v duchu velmi oblíbené pohádky Jak vycvičit draka. Začali jsme v rytmu vikingského tance, poté si pro
každého prvňáčka přišel jeden Viking, který ho provedl jeskyní a seznámil jej s drakem Bezzubkou. A aby se dětem do školy lépe vstávalo, dostali od nás jako dárek na uvítanou i polštářek, na kterém nesměl chybět obrázek draka. Nakonec jsme si
ještě všichni společně zatančili.

II.
Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a)
plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b)
žádost paní Zdeňky Schneidrové o odkup obecních
pozemků p.č. 1014 a 1015 v k.ú. Hodslavice,
c)
zaslání návrhu Smlouvy – dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Zrzávka v Hodslavicích I.“ a překládá
jej zastupitelstvu obce na vědomí.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a)
místostarostu jednáním s žadatelkou paní Zdeňkou
Schneidrovou o odkupu obecních pozemků p.č. 1014 a 1015
v k.ú. Hodslavice a předložením návrhu záměru odprodeje na
zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2019.

Poděkování dárci krve
oú

Rádi informujeme o spoluobčanovi, který dovršil počet
120 bezpříspěvkových odběrů a byl vyznamenán
ZLATÝM KŘÍŽEM II. třídy.
120 odběrů: Filip Bartoň čp. 423.
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CYKLISTICKÝ KURZ
Mgr. Viktor Petrskovský
Ve středu 4. září se naše 9. třída vydala otestovat svou fyzickou zdatnost na cyklistický kurz. Ráno jsme se sešli za školou
a tím odstartovala naše první výprava do Příboru do kempu
Ricco, kde jsme se ubytovali. Po příjezdu jsme se šli osvěžit do
www.hodslavice.cz

bazénu, kde proběhla i vodní show. Večer nás čekala prohlídka starého hřbitova. Napjatě jsme poslouchali děsivé příběhy,
které byly s hřbitovem spjaty, a taky jsme čekali, kdy někdo někoho zapálí svou loučí, kterou jsme si na hřbitově svítili.

ský a Ester Davidová, 2. místo Klára Kramolišová a Pavel Mičulka, 3. místo Klára Jablonská a Matyáš Ondřejík , v běhu: 1. místo Štěpán Vyčichl a Ester Davidová, 2. místo Petra Mandaliničová a Matyáš Ondřejík, 3. místo Victoria Turecki a Pavel Mičulka
dostali sladkou odměnu a malé dárky. Všem se společně strávené dopoledne v pohybu moc líbilo.
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH
Mgr. Alena Kulíšková

Druhý den jsme se vydali na náročný výlet na Hukvaldy, kde
se i nejzdatnější z nás zapotili. K večeru jsme přichystali táborák, opekli si špekáčky a vyprávěli si různé historky. A už tu
bylo ráno posledního dne a my se vydali na cestu domů. Cestou zpátky jsme se zastavili na zámku v Kuníně. Ani jsme se nenadáli a už jsme byli doma. Byl to opravdu super cyklistický
kurz plný zážitků, který jsme si všichni užili.
ADAPTAČNÍ KURZ
Mgr. Alena Palacká
Ve středu 11. září opustili páťáci školní lavice a vyjeli na tři
dny do Suchdolu nad Odrou – Kletné na adaptační kurz, aby se
více seznámili s novými spolužáky. Během kurzu si zahráli různé hry, při kterých museli spolupracovat ve skupinách, a tak
se učili vzájemné toleranci a komunikaci. Díky pestrému programu se mohl uplatnit každý, protože každý je v něčem dobrý. Protože nám vyšlo počasí, připadali jsme si jako o prázdninách. Děti byly výborné, myslím si, že si pobyt užily a v pátek
odjížděly domů spokojené a plné dojmů.

V pátek 20. září se konal již 9. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických znalostech
a dovednostech. Naše
škola měla již tradičně své zastoupení. Čtyři
děvčata z osmé a deváté
třídy poměřily své estetické cítění v aranžování
vazby, v testech znalostí
a také v poznávačce semínek a rostlin.
Celkem mohlo 48 přihlášených soutěžících
získat 40 bodů v každé
části soutěže.
No a výsledky? Ty byly
pro naše děvčata moc dobré. Klára Dragonová se umístila na
28. místě, Dominika Patková byla 24., Eliška Kubíčková obsadila 17. příčku a Zuzana Mičulková z deváté třídy obhájila své
loňské vítězství. S náskokem 9 bodů všechny soutěžící „převálcovala“ a s celkovým počtem 109 bodů zvítězila. V samostatné
soutěži v poznávačce přírodnin byla 3.
Tentokrát jsme v Ostravě jen nesoutěžili. Pořadatelé si pro
nás připravili doprovodný program. Zaujalo nás Hasičské muzeum a návštěva jednotky hasičů, kteří zodpovídají za pořádek
a bezpečnost na železnici. A protože dvě děvčata jsou také hasičky, byly doprovodným programem nadšené.
Já chci jen na závěr děvčatům za vzornou reprezentaci poděkovat a doufat, že tímto vítězstvím jsme nastartovali vlnu dalších úspěchů našich žáků.

OLYMPIÁDA PRO PRVŇÁKY A PŘEDŠKOLÁKY
Mgr. Eva Hegarová
V pondělí 16. 9. 2019 si žáci 1. třídy a předškoláci změřili své
síly na Olympiádě v Mateřské škole v Hodslavicích. Soutěžili ve
třech disciplínách - běhu, hodu a skoku. Nejlepší sportovci ve
skoku do písku: 1. místo Ester Davidová a Jakub Kulíšek, 2. místo Victoria Turecki a Matyáš Ondřejík, 3. místo Diana Petřeková a Jonáš Kovačik, v hodu míčkem: 1. místo František SulovHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2019
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Vážení spoluobčané,

obracím se na vás s žádostí o spolupráci.
Ráda bych při příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádala v prostorách školy výstavu dobových fotografií, článků, letáků, plakátů atd. občanů
Hodslavic, které souvisí s touto významnou událostí novodobých dějin.
Jistě mnoho z vás či vašich rodinných příslušníků
bylo aktivními účastníky a je vám datum 17. listopadu 1989 velmi blízké stejně jako mně.
V případě, že jste vlastníky takového materiálu,
prosím o jeho zapůjčení k oskenování (domluva telefonicky či emailem).
Děkuji a těším se na spolupráci
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy
tel: 556750140, 603203220
e-mail: reditel@zshodslavice.cz

Září v MŠ
Mgr. Petra Musilová

Jedním slovem –„chaos“. ,,Já chci maminku!‘‘ ,,Mi je smutno!‘‘
,,To mi nechutná, nechci to papat! Maminka vaří něco jiného‘‘
,,Kdy už půjdu domů?,, ,,Já tu nechci spát.‘‘ Hromada posoplených kapesníků, potoky slz jako hrách... Rodiče, hledajíc první den značku svých ratolestí, nošení kapesníků, řešení peněz
mezi dveřmi, předávání uplakaných dětí (především u malých
dětí ve třídě Veverek) paní učitelkám, první seznámení s dětmi,
nastolení pravidel třídy... Starší a zkušenější kousky mají uplakané období za sebou a tak už jen frajersky jeden druhého
překřikují a triumfují, kde byli o prázdninách, co viděli, ochutnali a zažili. Tak by se ve zkratce dal popsat první týden, až dva,
ve školce po prázdninách.
Po prvních, hodně náročných, dnech, jak pro učitelé, tak pro
děti, se situace klidní a začíná se pomalu najíždět na běžný režim. U menších dětí adaptační období ještě chvíli potrvá, ale
paní učitelky jsou trpělivé a vše zvládají, jsou to přeci profíci :)
U starších dětí už, zhruba od druhého týdne, začíná běžný
režim. Rozloučení s maminkou, přivítání s paní učitelkou, ranní úkol, chvilka her s kamarády, u holek to je většinou probírání nových trendů v módě, cvičení (při pěkném počasí venku
na zahradě), svačina (ano už i tady si děti opět zpátky navykly na školkové dobré svačinky v podobě pomazánek, zvládají
to i bez Brumíků a sušenek a dokonce i bez řečí , povídání v
kroužku, tvoření a činnosti k tématu týdne, pobyt venku - zahrada nebo procházka (tady jsou borci ti, co mají převlečení
na venek a ještě si vybírají v jakém teda jako půjdou , zpět
příchod do školky, hygiena (kdy se nám ze zablácených špinavých kuliček opět vyloupnou naše děti) a oběd. Tady to je kapitola sama pro sebe...
Jakmile se děti trošku rozkoukaly, pozvali jsme k nám
na zahradu prvňáčky s paní učitelkou Evou Hegarovou a poměřili jsme síly na sportovní olympiádě. Nutno říct, že výsledky byly velice vyrovnané a rozdíly mezi prvňáčky a školkaři
byste jen stěží hledali.
Tak teď už nás čekají jen samá pozitiva a lepší zítřky
a nový školní rok můžeme, myslím si, považovat za úspěšně
zahájený! 
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Minikurz tance
pro dospělé
Kurz je určen pro všechny mírně pokročilé a pokročilé tanečníky.
Taneční kurz se bude
konat vždy ve čtvrtky od 19:30 hod v sále
společenského domu v
Mořkově.
První výuková lekce proběhne 17.října 2019.
Pod vedením tanečního mistra p. Mirka Gilara,
bude realizováno 6 lekcí, ve kterých si oživíte
své taneční dovednosti.
Kurzovné je 1800,- Kč za pár.
Zájemci o taneční kurz pro dospělé se mohou
přihlásit u paní Darji Rýdlové, tel. 774 020 913.

Setkání Hodslavjanů a
přátel Hodslavic žijících
v Praze
Studují vysoké školy, řídí cestovní kanceláře
nebo IT firmy, pracují v médiích, jsou experty na
letadla nebo se podílí na výzkumu jaderné fůze.
Rozmanitý je život Hodslavjanů v Praze.
Pro všechny, co mají vztah k naší dědině a chtěli by se potkat či seznámit, se ve čtvrtek 24. října 2019 uskuteční neformální setkání (pokec) v
Praze. Sraz je v 18 hodin na Palackého náměstí
u sochy Františka Palackého. Od 18:30 je rezervován salónek v Restauraci U Zpěváčků za Národním divadlem. Přijďte prosím kdykoli se vám
to hodí. Pro více info a zmapování předběžného zájmu volejte na 606048776 nebo pište na
chajdik@post.cz.
Děkujeme!
Petr Kramoliš,
Adéla Býmová-Kerclová a Petr Býma

www.hodslavice.cz
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SOKOLSKÁ CVIČENÍ
2019/2020
Ženy zdravotní cvičení

pondělí

18:30 - 19:30 hod.

(Holeňová, Mičková)

Starší žákyně/žáci 4.-9.třída úterý

17:00 - 18:00 hod.

(Špalková, Janská)

Kruhový trénink (M i Ž)

úterý

18:30 - 19:30 hod.

(Kozelský, Vybíhal)

Volejbal

úterý

19:30 - 21:00 hod.

(Urban, Čuberková)

Mladší žáci, žákyně 1.-3.tř. středa

16:00 - 17.00 hod.

(Hegarová, Kulíšková)

Rodiče a děti

čtvrtek

17:00 - 18:00 hod.

(Šebková, Váhalová,
Švidraňová)

Jóga v mateřské škole

středa
čtvrtek

19:00 - 20:30 hod.
18:30 - 20:00 hod.

(Sulovská)

(Sulovská)

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE

Oblastní mistrovství v drezuře

Oznámení občanům

Michaela Čípová Rivcová

Ve dnech 31.8. a 1.9.2019 se uskutečnilo Oblastní mistrovství v drezuře v jezdeckém areálu Dvůr Nové Zámky. Závodu se zúčastnila i Kateřina Pavlíková s klisnou Goldy z Chrástu. Tato dvojice startovala v kategorii děti 12-14let na velkých
koních a čekaly je úlohy DU-A a DU-B. Katce se podařilo opravdu mistrovsky zajet sobotní úlohu DU-A a do nedělního boje
šla dvojice z prvního místa s náskokem 3%. V neděli udělala
v úloze jednu větší chybu, zbytek úlohy ale zajela opět krásně a díky náskoku ze soboty se ji podařilo prvenství udržet,
celou soutěž vyhrála a stala se Oblastní mistryní v drezuře!
Katce moc gratulujeme a přejeme ji další úspěchy
s koňskými parťáky!
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Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína 103 upozorňuje občany na každoroční výdej naturálií (pšenice, oves), který proběhne
v čase od 8:00-12:00 hod. v těchto termínech:
středa (9. 10. 2019 a následně každou středu do 27. 11. 2019),
sobota (12. 10. 2019, 19. 10. 2019, 26. 10. 2019).

Orientační běh
„Za poznáním Hodslavic“
Věra Mičková, starostka T. J. Sokola Hodslavice

Dne 17.9.2019 jsme v rámci celorepublikové akce SOKOL
SPOLU V POHYBU uspořádali tradiční orientační běh „Za poznáním Hodslavic“, určený dětem od 3 do 15 let.

www.hodslavice.cz

Vzhledem k současné situaci na našich Hodslavských cestách
a uličkách jsme se vrátili k předloňské trase hodslavskými alejemi a využili jsme zázemí fotbalového hřiště, kde byl start našeho závodu.
Za velmi příjemného slunečního odpoledne se běhu zúčastnilo celkem 34 dětí, ti nejmladší samozřejmě v doprovodu
svých rodičů.
V krátkých intervalech děti postupně vybíhaly na trasu, kde
plnily celkem deset úkolů, jak vědomostních, tak i dovednostních či pohybových. Trasu zvládli všichni a v cíli byli za svůj výkon odměněni. Umístili se na prvních třech místech takto:

Kategorie rodičů s dětmi 3-6 let:
•
1. místo - Petra Mandaliničová
•
2. místo - Pavel Mičulka
•
3. místo - Jonáš Kovačik
Kategorie mladšího žactva:
•
1. místo - Martina Mandaliničová
•
2. místo - Karel Býma
•
3. místo - Izabela Jašková
Kategorie staršího žactva:
•
1. místo - Ondřej Novotný
•
2. místo - Matyáš Pác
Další umístění s přesnými časy spolu s fotodokumentací z celého soutěžního odpoledne bude umístěno v sokolské skříňce na rozcestí.
Děkujeme všem za účast i podporu naší akce, pořadatelům z
řad Sokola i FK Hodslavice za možnost využít zázemí fotbalového hřiště.

ŽUPNÍ TURNAJ V PETANQUE
Věra Mičková, starostka T. J. Sokola Hodslavice

V sobotu 7. září 2019 se uskutečnil ve Frenštátě p. R. župní
turnaj v petanque. Celá akce proběhla za slunečného počasí
v areálu domova Hortenzie. Zúčastnilo se osm dvoučlenných
družstev z celé Beskydské župy. Naši jednotu reprezentovala
Alena Špalková, která se stala zároveň i celkovou vítězkou turnaje. GRATULUJEME!

Parkujeme vždy správně…?
nprap. Dagmar Benešová

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem
automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel
i požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením „Zákaz stání - nástupní
plocha pro požární techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči
potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli
evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči,
ale i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi
přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku,
kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá
minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení
je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím
dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských
sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech
a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto
menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským
ošetřením, návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.
Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým
osobám, které omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do
výše 20 000,-- Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného parkování:
parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka
příjezdové komunikace nejméně 3m k objektům, k nástupním
plochám a k požárním hydrantům,
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neparkovat před vstupem do objektu,
neparkovat
na
nástupních
plochách
pro
požární techniku,
neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Šikana, co dělat?
nprap. Dagmar Benešová

•
Učte dítě sebevědomému vystupování. Školní tyrani vyhledávají ty, na kterých je vidět nejistota a nízké sebevědomí. Zda je potenciální oběť snadným terčem, může signalizovat i to, jestli drží hlavu vzpřímeně, nebo poklesle, případně
jaký má tón hlasu.
•
Nepodceňujte adekvátní oční kontakt. Naučte své
dítě, jak udržet pevný pohled, který říká: Přestaň! Oční kontakt
vyjadřuje sebevědomí a sebeúctu. Tyrani pravděpodobněji
ustoupí, pokud jim možný cíl hledí zpříma do očí. Nejčastěji se
zaměří na ty, kteří působí v dané chvíli úzkostně a nejistě. To
znamená, že se spíš dívají na zem, klopí oči a očnímu kontaktu
se vyhýbají. Zkuste své děti naučit tomu, aby se tak nechovaly.
•
Nezasekněte se na pozici oběti. Pokud se vaše dítě
nevyrovná s pocitem nespravedlnosti, který prožilo, začne se
cítit jako oběť chronicky. Navíc děti, které se udržují v tomto stavu mysli, se začnou dívat na svět jako na nespravedlivé
a nefér místo. Také se nenechte příliš zatáhnout do toho, jak
špatně se vaše dítě cítí. Empatie a pochopení jsou velmi důležité, ale vynechte litování. Místo toho mu pomozte najít cestu
z bolestivé situace.
•
Sejměte z oběti pocit viny. Šikanované děti obviňují ve většině případů samy sebe. Mají falešnou představu, že
způsobily něco, čím si vše zasloužily. Výsledek je, že se nikomu
nesvěří. Místo toho jim bývá nutné vysvětlit, že šikana je volba,
kterou udělal tyran. A ten musí být zodpovědný za své činy. Nikdo jiný nezavinil to, že se zachoval právě takhle.
•
Nejlepší obrana je to, když jste na šikanu
připravení. Proto bychom měli pracovat se svými dětmi nejen
na tom, jak se tyranům vyhnout, ale také na tom, co dělat a jak
reagovat, pokud se stanou cílem šikany, nebo ji uvidí. Ujasní
si tak například hranici, kterou útočníci nesmějí překročit. Ale
také to prospěje jejich sebevědomí, které jim pak pomůže vyřešit jejich situaci.

Náhrada škody u poštovní zásilky
Mgr. Petr Sopuch, advokát

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na otázku náhrady škody
u zásilky, kterou jsme podali u provozovatele poštovní přepravy (například nejběžnější Česká pošta, s.p.). Jak budeme jednat, když zásilka přijde poškozená, neúplná anebo je ztracená
a nepřijde vůbec?
Nejvyšší soud se v posledních letech (letos také v usnesení
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1089/2018 ze dne 26. 3.
2019) zabýval otázkou, na koho se v těchto případech obracet,
pokud se s provozovatelem poštovní přepravy o náhradě škody nedohodneme. Co tedy dělat, když je zde spor, zda vůbec
škoda vznikla a v jaké výši? Anebo kdo za ní odpovídá?
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Podáme žalobu k soudu? Budeme si stěžovat u jiného orgánu?
Pokud bychom se chtěli s provozovatelem poštovní přepravy rovnou soudit, jak bývá obvyklé, uděláme pravděpodobně
chybu.
Odpověď totiž zní, že se postupně obrátíme na provozovatele poštovní přepravy, poté na jiný nesoudní orgán a následně
až na soud, jako poslední instanci.
Přeprava zásilek se obecně řídí zákonem 29/2000 Sb., o poštovních službách. Následně je uzavírána poštovní smlouva,
kterou doplňují tzv. poštovní podmínky. Nalezneme je na pobočkách anebo internetových stránkách. Ačkoliv jsou mnohdy velmi obsáhlé (a to důvodně, neboť zákon o poštovních
službách definuje nemalý povinný obsah v ust. § 6 odst. 2 zejména v rámci ochrany spotřebitele), vyplatí se s nimi seznámit. To zvláště tehdy, pokud klademe velký důraz na danou zásilku (ať již doručení nebo její hodnotu).
Pokud není služba od provozovatele splněna řádně, je na
místě realizovat reklamační řízení. Tedy jednoduše řečeno,
oznámíme provozovateli, že dodávka zásilky probíhá nebo
proběhla jinak, než jsme očekávali. V tomto lze doporučit jednat písemně, alespoň formou vyžádání potvrzení o uplatněné reklamaci.
Způsob reklamace je popsán v poštovních podmínkách. Pokud reklamace nedopadne podle našich představ, pak je na
místě ust. § 6a zákona o poštovních službách, kdy platí, že „Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti
vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne.“
Řízení podléhá poplatku ve výši 100,- Kč dle položky 113 sazebníku správních poplatků Úřadu. Současně bývá tomu, kdo
měl ve sporu plný úspěch, přiznávána náhrada nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti
účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.
Úřadem je zde míněn Český telekomunikační úřad. A zde se
mohou objevit zmiňované možné chyby. Kdybychom se obraceli s náhradou škody přímo na soud, jako běžně v jiných civilních věcech a reklamacích například při nákupech v obchodech, tak se pravděpodobně svého nároku na náhradu škody
nedomůžeme.
Důležitá je zde lhůta 1 měsíce pro podání návrhu k Českému telekomunikačnímu úřadu. Je nutno podotknout, že dle
výkladu Nejvyššího soudu se nejedná o alternativu, kterou bychom si mohli vybrat. Tento postup je zakotven od 1. 1. 2013
jako pevný a jeho nedodržení může vést připravit stěžovatele o nadějnou šanci na úspěch. O nutnosti postupovat skrze
Úřad opakovaně utvrzuje právě rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.
V případě, že nebudeme spokojení s výsledkem řízení u Úřadu, tak přichází okamžik, kdy se obracíme na soud s žádostí o
přezkum správního rozhodnutí. Jedná se o řízení podle části
páté zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Závěrem je vhodné upozornit na podstatnou lhůtu 1 roku od
poštovního podání, kdy se dle poštovního zákona tzv. promlčují práva z poštovní smlouvy, nestanoví-li zákon něco jiného.
Promlčení pak znamená oslabení požadovaného nároku a při
námitce provozovatele poštovní přepravy o promlčení soud
již takový nárok nepřizná.

www.hodslavice.cz

I zde tedy platí zásada „bdělým náležejí práva“ a není vhodné
s případným vyjádřením reklamace zásilky vyčkávat.
Nad rámec dnešního tématu a v souladu se zmíněnou zásadou autoři tohoto příspěvku dávají možnost čtenářům obrátit
se na advokátní kancelář s náměty na žádaná témata a budoucí příspěvky. Vhodná témata budou přijata a připravena k publikaci v místních zpravodajích.
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Chcete studovat přírodovědný obor
na vysoké škole?
Chcete pro dobré odborné uplatnění
získat vzdělání s maturitou nebo s
výučním listem?
Chcete k výučnímu listu i maturitu?
ź zemědělství
ź biologie a ekologie
ź nástavbové studium
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ź pátek 6. prosince (11 - 17 hod.)
ź sobota 7. prosince (8 - 12 hod.)
ź U Jezu 7, Nový Jičín-Žilina
ź Šenovská 574 (za podnikem Varroc)

ź strojírenství
ź stavebnictví
ź zpracování dřeva

Informace ke studiu a mnohem více:
výstava zeměd. strojů, zvířátka
z farmy, jízda zručnosti traktorem, školní
chov papoušků, chemické a fyzikální
pokusy, odnes si vlastní výrobek, svět
pod mikroskopem...

informace o oborech, stipendiích, řidičských a
svářečských průkazech, akcích školy na našem webu
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www.tznj.cz
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SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²75²80²90²91
tito naši spoluobčané :
Lubomír Franek, Jaromír Heřmánek
² Radomíra Plešková
² Ludmila Klosová ² Václav Šimek, Marcela Macháčová
² Marie Erleová ² Jaroslava Turková ² Miluše Turková ²
Josef Rýdl ² Božena Kramolišová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci září se narodila Marie Minářová.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

²

V měsíci září jsme se rozloučili
s panem Petrem Býmou a panem Josefem Horečkou.

Hana Martínková, 7. třída

Ze života naší obce

Adaptační kurz

Za poznáním Hodslavic, kategorie mladší žactvo

Za poznáním Hodslavic

Olympiáda
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