Květen 2018

Hodslavský ZPRAVODAJ
Jaké sporty zajímají naše děti
M gr. Viktor Pet rskovsk ý

Motto: „Nedostatek aktivity ničí přirozený stav člověka,
zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují.“ (Platón)

V

ážení a milí čtenáři!
Jaro je již v plném proudu,
příroda kolem nás již krásně zelená
a rozkvétá, teploty stoupají a dny
se příjemně prodlužují. Je to příhodný čas přivítat jaro pohybem
a to nejlépe na svěžím jarním
vzduchu. Přestože řada lidí dává
přednost chladným zimním měsícům, jsou mezi námi ti, kteří si oblíbili jaro a léto. Teplé a dlouhé dny
nám dávají více příležitostí k aktivnímu životu venku.
S příchodem prvních opravdu
teplých a slunečných dní lze sledovat zvyšující se počet lidí jak
v městských ulicích, parcích, tak v
přírodě vůbec. Lidé odkládají své
zimní kabáty hluboko do skříně a
vytahují oblíbené sportovní oblečení, aby vyrazili ven za pohybem.
Všichni dobře víme, jak blahodárně působí pohyb na naše tělo.
Nejenže posiluje srdce, redukuje
nadváhu a zmírňuje obezitu, zvyšuje imunitní odolnost organismu
a přispívá k prevenci nádorových
onemocnění, ale také zlepšuje
koncentraci, snižuje stres a naopak
zvyšuje sebevědomí. A víme to i my na naší základní škole
v Hodslavicích.
Sport a vůbec aktivní pohyb je pro všechny děti nezbytně
důležitý. Má příznivý vliv na jejich tělesný, psychický a sociální
vývoj. Proto se snažíme naše žáky k pohybu vést. A není tomu

jen v hodinách tělesné výchovy. Každý rok jsou dětem nabízeny kroužky, z nichž mnohé jsou zaměřeny právě na aktivní pohyb. Ať už to je kroužek sportovních her, gymnastiky či
třeba baletu. S aktivním pohybem se děti pravidelně setkávají
na adaptačním kurzu v páté třídě,
v šesté či sedmé třídě na lyžařském
kurzu, v deváté třídě pak na kurzu
cyklistickém. Třetí a čtvrtá třída absolvuje kurz plavání a ti nejmenší
si pohyb užívají ve školní družině
a v posledních letech i v projektu
Hodina pohybu navíc.
Sport s sebou přináší i soutěživost
a touhu po vítězství, proto nesmíme zapomenout na sportovní soutěže, kterých se naši žáci účastní.
Například v letošním školním roce
se již zúčastnili čtrnácti sportovních soutěží v různých kategoriích.
Na prvním stupni bojovali v turnaji
miniházené či florbalu, na druhém stupni to byl třeba přespolní
běh, stolní tenis, halová kopaná,
florbal, minifotbal, Street Hockey.
Nesmíme opomenout ani soutěž
v dopravní výchově, kde děti absolvovaly jízdu zručnosti na kole a
znalostní test z pravidel silničního
provozu. A další soutěže na nás ještě čekají.
Pobyt ve škole dětem zpříjemňují
i někteří pedagogové, kteří pro děti
připravují školní turnaje. Mezi oblíbené patří turnaj ve stolním
tenise, neboť stolní tenis se ve škole hraje o každé volné chvíli,
dále turnaj ve florbalu či fotbalu.
V době krásných a slunečných dní chodívají děti o velké
přestávce na školní hřiště, v době vyučování probíhají někte-
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a hodslavské spolky pořádají

DEN OBCE
HODSLAVICE
SOBOTA 9. ČERVNA 2018

Program slavnosti k 220. výročí narození Františka Palackého
a Dne obce Hodslavice
Dopolední program - rodný domek Fr. Palackého

Odpolední program - areál fotbalového hřiště

11.00 - 12.30
• slavnostní otevření nové expozice Fr. Palackého
• dětské představení „Odchod malého Františka na studia“
• Trojačka - vystoupení cimbálové muziky
• položení kytice k pomníku Fr. Palackého

15.30
15:45
16.30
17.30
18.30

Odpolední program - společenský dům

Večerní program - areál fotbalového hřiště

14.00 - 15.30
• křest knihy Památník Fr. Palackého v Hodslavicích
• krátké připomenutí jeho významu
– prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
• vystoupení novojičínského dětského pěveckého sboru
Ondrášek

20.30

Doprovodné akce
• bohaté občerstvení a hodslavské speciality
• atrakce, hry a soutěže pro děti i dospělé
• kotvený let balónem

zahájení Dne obce
vystoupení dětí ZŠ Fr. Palackého Hodslavice
STANLEY´S Dixie Street Band - koncert
HOBA - překvapení Klubu důchodců
Lenka Hrůzová a Logarytmy - koncert

taneční zábava - Acustic Velvet

Hezkou zábaadvautelé
přejí poř

Slavnost a vydání knihy Památník Fr. Palackého v Hodslavicích
byly finančně podpořeny Moravskoslezským krajem
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ré hodiny ve školní zahradě. U nás na škole máme pobyt na
čerstvém vzduchu moc rádi, a když se k tomu přidá nějaký
ten pohyb, je to ještě lepší. Proto ani vy neváhejte a běžte si
zasportovat. Zkuste na chvíli zapomenout na strasti všedních
dní a oddejte se pohybu na čerstvém vzduchu v jarní přírodě.
Uvidíte, že nebudete litovat.

USNESENÍ z 19. zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 26.4.2018

M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1/19/2018 Schválení programu ZO
a) schvaluje program jednání 19. zasedání zastupitelstva
obce.
2/19/2018 Volba návrhové komise a ověřovatelů ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková- předseda, Mgr. Petr Mokroš, Pavel Horák – členové,
b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Milana Váhalu a Dušana
Býmu,
c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/19/2018 Kontrola usnesení předcházejícího zastupitelstva obce ZO
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce.
4/19/2018 Usnesení rady obce č. 70 - 73 ZO
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 70 - 73.
5/19/2018 Plnění rozpočtu 1- 3/2018 ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až březen 2018.
6/19/2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 ZO
a) schvaluje závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2017 –
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
7/19/2018 ZO
a) schvaluje účetní závěrku Obce Hodslavice sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2017 a převod hospodářského výsledku na účet 432.
8/19/2018 Investiční akce – hasičské auto, rekonstrukce
Památníku obětem válek aj. ZO

a) schvaluje úpravu plánu investičních akcí na rok 2018 dle
návrhu (příloha č. 1) a zahrnutí změn výše nákladů do rozpočtové změny č. 2,
b) schvaluje investiční záměr k realizaci akce „Oprava Památníku Obětem světových válek“ a jeho zařazení do seznamu investičních akcí na rok 2019,
c) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Dotace na
zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR na
investiční akci „Oprava Památníku Obětem světových válek“.
9/19/2018 Kotlíkové dotace – navýšení alokace obce
ZO
a) schvaluje zrušení limitu souhrnné maximální výše poskytnutých dotací 250 000 Kč z rozpočtu obce na celou dobu trvání projektu, tj. do 31.12.2019,
b) schvaluje navýšení alokované částky v rozpočtu obce na
rok 2018 na spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území obce Hodslavice o 150 000
Kč,
c) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ pro „Projekt“ v předloženém znění – zrušení maximální výše poskytnutých dotací.
10/19/2018 Rozpočtové opatření č. 2 ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 2:
navýšení v příjmech
825 000 Kč,
navýšení ve výdajích
2 968 000 Kč,
financování		
2 143 000 Kč.
11/19/ 2018 Převody majetku ZO
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely parc. č. 8/1,
zahrada, v k. ú. Hodslavice o výměře 173 m2,
b) schvaluje nákup pozemku parc. č. 1794/11, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hodslavice o výměře 59 m2 za
cenu 80 Kč/m2 od pí H.K., Rudlice a úhradu nákladů na vklad
do katastru nemovitostí.
12/19/2018 Diskuze ZO
a) bere na vědomí stížnost p. F.Š., Hodslavice na vytékající
vodu z kanálu na silnici č. I/57u jeho domu a žádost o řešení.

Příloha č. 1 Usnesení č.19/2018

Obec Hodslavice
Návrh investičních akcí na rok 2018
1. Energetické úspory č.p. 161 - podání žádosti o dotaci,realizace

Schválený
rozpočet Úprava
tis.Kč
duben

Náklady
tis.Kč
10000

10000

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

4000

4000

3. VN Kacabaja - dokončení rekonstrukce, molo

1370

1370

4. Chodník + cyklopruh na Kůtě - PD

300

300

5. Průzkumné vrty - 1 vrt

441

441

6000

80

6. Sběrný dvůr - podání žádosti o dotaci, realizace
7. Sociální byty - zhotovení PD rekonstrukce

500

440

2500

50

2100

Celkem

22611

16681

18731

Možnosti rozpočtu cca

23000

23000

23000

389

6319

4269

8. Hasičské auto

Rozdíl
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USNESENÍ z 72. zasedání rady obce
konaného dne 3.4.2018
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost 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 opravy kanalizace u rodinného domu v Hodslavicích čp. 48,
b) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.
č. 1392 k. ú. Hodslavice v rámci stavby plynové přípojky, mezi
Obcí Hodslavice a p. L.F., Hodslavice,
c) smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
814/3 v k. ú. Hodslavice v rámci stavby plynové přípojky mezi
Obcí Hodslavice a B.H. a M.H., Hodslavice,
d) smlouvu o reklamě a propagaci mezi Obcí Hodslavice a
společností SUEZ Využití zdrojů a.s., Praha 2 - Vinohrady.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce.

umístění vysílačů a antén na vodojemu obce.
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) nabídku spolupráce firmy RESPECT, a.s. Praha 4 v oblasti
pojištění,
c) informaci Moravskoslezského kraje o vyčerpání maximální
částky 250 000 Kč spolupodílení Obce Hodslavice na příspěvku občanům ve II. výzvě kotlíkových dotací a doporučuje zastupitelstvu obce zrušit maximální limit a navýšit alokovanou
částku v rozpočtu obce na 400 000 Kč,
d) program 19. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 26.4.2018,
e) žádost p. H.N., Hodslavice o odkup pozemku parc.č. 8/1
o výměře 173 m2 a předkládá ji k projednání zastupitelstvu
obce,
f ) informaci o možném odkoupení obecní komunikace par.
č. 1794/11 v k. ú. Hodslavice od vlastníka a pověřuje místostarostu jednáním s vlastníkem,
g) žádost p. L.K., Hodslavice o řešení parkování aut na místní
komunikaci v lokalitě „Na Balkáně“ a pověřuje starostku svoláním jednání s obyvateli dotčené lokality.

USNESENÍ z 73. zasedání rady obce
konaného dne 17.4.2018

Svoz komunálního odpadu

M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

Upozorňujeme občany, že je potřeba, aby na sběrných nádobách byly umístěny pouze samolepky na rok 2018 (modrá
barva) a všechny ostatní byly odstraněny!!!
Umístění starých samolepek může být důvod neprovedení
výsypu sběrné nádoby.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8022005 na pozemku p. č. 108/3 k. ú. Hodslavice v rámci stavby „Hodslavice, p.č.
34/5,97, Matyáš, NNk s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.,
b) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný dům na pac. č. 34/5 a 97 v k. ú. Hodslavice“ p. Františka
Matyáše, Nový Jičín, Budovatelů 1778/13,
c) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program
podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018“ na projekt „Oslavy 220. výročí narození Františka Palackého, vydání publikace
o FP“ a přijetí účelové dotace ve výši max. 250 000 Kč do rozpočtu obce,
d) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2018“ na projekt „Aktivní senioři“ a přijetí účelové dotace ve
výši max. 100 000 Kč do rozpočtu obce,
e) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace za rok
2017, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2017 a úhradu ztráty výsledku hospodaření z rezervního fondu příspěvkové organizace,
g) účetní odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, na rok
2018,
h) uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 9. a
10.6.2018 v prostorách za Obecním domem Základní organizaci Českého svazu chovatelů Hodslavice,
i) nabídku firmy Ateliér grafického designu Martin Feikus,
Opava-Kylešovice na tisk „Publikace Památník Františka Palackého v Hodslavicích“dle nabídky,
j) smlouvu o nájmu s firmou SychrovNET s.r.o., Vsetín na
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I n g. M a r ti n Rep ta , m í s to s ta ro s ta

Uzavření cyklostezky
O Ú Ho d s l a v i ce

Upozornění na uzavření cyklostezky pro cyklisty i pěší
dne 26.5.2018 v době od 14:00 do 18:00 hodin.
Dne 26.5.2018 bude v 15:00 hod. odstartován v Novém
Jičíně Novojičínský půlmaratón, již 2. ročník silničního závodu, který vede malebnou krajinou po oceněné cyklostezce
KOLEJE do Hostašovic a zpět.

Získali jsme dotace
od Moravskoslezského kraje
i z MAS Lašsko !
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s ta ro s tka o b ce

Letošní rok je opravdu velice štědrý na dobré zprávy. Podali jsme několik žádostí o dotaci na investiční akce i společenský život v obci a byli jsme ve všech úspěšní.
Takže malá rekapitulace:
Rekonstrukce Kacabajky (za 2,2mil.Kč), na kterou jsme získali
dotaci z Ministerstva zemědělství (ve výši 1,75mil.Kč) byla dokončena a ještě se nyní dokončuje malé molo poblíž hráze.
Rekonstrukce Obecního domu probíhá od března a potrvá
do konce roku. Byla úspěšně podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, stejně jako na výstavbu
sběrného dvora v zemědělském areálu.
Odkanalizování obce a výstavba čističky odpadní vod – probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení prací je druhá polovina roku 2018. Získaná dotace ve výši
cca 100 mil.Kč bude doplněna výhodným státním úvěrem.
Další informace k realizaci domovních přípojek a k výstavbě
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kanalizace budeme pravidelně zveřejňovat na webu obce a ve
zpravodaji a prosíme, abyste jim věnovali velikou pozornost.
Projektové dokumentace na rekonstrukci Domověnky, zdravotního střediska na Léše a prostor bývalé pošty na sociální
bydlení byly podkladem pro podání žádost o dotaci z MAS
Lašsko IROP zatím pro objekt zdravotního střediska. Žádost
bude podpořena. Na zbývající objekty podáme žádost do centrálního IROP.
Zažádali jsme o 90% dotaci z MAS Lašsko IROP na pořízení
zásahové dodávky pro jednotku SDH a byli jsme úspěšní. Do
konce září by měli hasiči tuto novou techniku dostat.
A neopomenuli jsme také společenský život v obci. Získanými dotacemi z Moravskoslezského kraje podpoříme akce
pořádané Klubem důchodců pro seniory a letošní oslavy 220.
výročí narození Fr. Palackého, včetně vydání knihy „Památník
Fr. Palackého v Hodslavicích“, která bude k zakoupení na OÚ.
Jsme moc rádi, že MSK pomáhá obcím udržovat kulturní a společenský život na vysoké úrovni.
Dotace však také rozdělujeme. Pro společenský a sportovní
život v obci bylo z rozpočtu uvolněno pro spolky téměř 300 tis.
Kč. Obec se také podílela částkou 7,5 tis.Kč každému žadateli o
kotlíkovou dotaci. V souhrnu je to nyní již přes 250 tis.Kč a zastupitelé rozhodli podpořit další žadatele zrušením maximálního limitu a navýšením alokace v rozpočtu obce.
Věřím, že i Vy dostáváte dobré zprávy a část našich výše uvedených „úspěchů“ Vám zpříjemní život v Hodslavicích.

KLUB SLUNÍČKO informuje a děkuje
R e n a t a B ý m ová

Začátek tohoto roku byl pro Klub Sluníčko velmi akční, neboť došlo v herně k velkým změnám. Hernička se v rekordním
čase doslova proměnila před očima a zkrášlila. Podíl na tom
má nadšený tým šikovných maminek, které chtěly vytvořit pro
současné i budoucí děti a jejich mámy krásné prostředí. Chtěla
bych nejprve poděkovat p. ředitelce Martině Holubové, která
nám změny umožnila.
V herničce se malovalo, uklízelo, probraly se hračky, které se
vyčistily, staré se vyměnily za nové, koupil se nový koberec,
nábytek, doplňky, přibyly závěsky, květiny a obrázek na zeď.
Oceňuji maminky, které na úkor svého volného času makaly a
pomohly celou proměnu dotáhnout do konce. Vřelý dík patří
Martině Kramolišové, Zuzce Davidové, Zuzce Váhalové, Lucce
Kovalové a Janě Tončíkové. Ráda bych poděkovala za spolupráci a pomoc školníkovi p. Hromádkovi a uklízečce p. Fialkové. Za malířské práce a jejich zajištění děkuji Zuzce Davidové.
Mou milou povinností je zmínit a touto cestou moc poděkovat všem sponzorům za jejich finanční podporu, bez které by
nešly některé věci zrealizovat. Patří k nim Zdeněk Kramoliš s
rodinou, Tomáš Kresta, Michaela Kramolišová, Radka Indráková a rodina Býmová. Za všechny maminky a děti také moc děkuji Obci Hodslavice za poskytnutí finančního daru. Na závěr
chci poděkovat těm,kteří se podíleli na estetickém vylepšení a
udělali tak pomyslnou tečku za velkou proměnou herničky. Za
květinovou výzdobu děkuji Lence Fojtíkové z Květinky, za ušití
závěsů a povlaků p. Růženě Hubeňákové a mistru malíři Pavlu Kučerovi za vytvoření překrásného dekorativního obrázku,
který náš klub doslova rozzářil.
Na tvořivých věcech se podílely i samy maminky s dětmi. V
rámci programů pro děti vznikla pamětní zeď s barevnými otisky ruček dětí a maminek, které tak zanechaly v klubu pěknou
památku. Zeď se bude dále doplňovat o otisky dalších nových
dětí. Poslední akcí bylo velikonoční tvoření, kde si maminky s
dětmi udělaly malou dílničku a vyrobily si pěkné výrobky. Za
zajištění materiálu děkuji Evě Kramolišové.
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Zprávičky ze školy ...
M g r. Ra d ka O n d řej í ková

PŘÍRODOHRANÍ – Mgr. Alena Kulíšková, Zuzana Mičulková,
žákyně 7.třídy
Ve středu 4. 4. tři žáci sedmé třídy - Zuzka Mičulková, Vojtěch
Martinek a Adam Churavý navštívili Střední školu technickou
a zemědělskou v Novém Jičíně. Žáci střední školy si pro nás
připravili šest stanovišť, kde jsme měli plnit zajímavé úkoly, hry
a zvláštní pokusy. V každém stanovišti jsme si vyzkoušeli něco
jiného. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, které se nám určitě budou hodit, např. co je to Pascalův
zákon a jak funguje nebo jak se pracuje s GPS. Nejvíce se nám
líbilo stanoviště fyziky, protože tam byl příjemný učitel a vše
nám pečlivě a srozumitelně vysvětlil. Po projití všech stanovišť
jsme ještě vytvořili prezentaci, kde jsme měli shrnout jedno
stanoviště, které jsme si vylosovali.
Nakonec jsme dostali zaslouženou odměnu a odešli jsme
s úsměvem na líčku. Bylo to velmi krásně strávené dopoledne.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ŽÁKY Z HOSTAŠOVIC
– Mgr. Gabriela Kmentová
Také ve středu 4. dubna si učitelé 2. stupně připravili pro žáky
z Hostašovic a jejich rodiče odpoledne plné her, soutěží, vědomostních kvízů a informací. Každý vyučující představil svůj
předmět, děti a jejich rodiče si prohlédli celou školu a na konci
nás všechny čekalo milé pohoštění od našich kuchařek.
Slunečné odpoledne strávené ve škole rychle uteklo a snad
se v září můžeme těšit na nové zvídavé žáčky.
PROTIDROGOVÝ VLAK REVOLUTION TRAIN
– Mgr. Pavla Pavelková
V pátek 6. 4. navštívili žáci 9. a 8. ročníku naší školy protidrogový vlak, který zastavil na novojičínském nádraží. Žáci
procházeli jednotlivými vagóny (165 metrů dlouhým kolosem)
a sledovali s intenzivním působením na smysly a emoce příběh
party kamarádů. Prohlídka trvala 90 minut. V šesti vagónech
vlakové soupravy bylo zobrazeno například drogové doupě,
vězení, nebo policejní vyšetřovna.
Díky možnostem interaktivních technologií se žáci stávali
účastníky příběhu, který neměl rozhodně šťastný konec. Zajímavým způsobem tak získali informace o nebezpečí drog a
závislostí.
ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE – Mgr. Renata Pernická
V pondělí 16.4. jsme navštívili mateřskou školu s projektem: What can animal do? Pásmo: Co umí zvířátka?, který
si připravili v hodinách Cvičení z anglického jazyka žáci 8. a 9.
třídy. Formou her, soutěží, písniček a pohybových aktivit jsme
dětem chtěli ukázat kouzelný svět angličtiny. A myslíme, že se
nám to povedlo....
STREET HOCKEY 2018 – VELKÉ FINÁLE
– Mgr. Viktor Petrskovský
Konečně jsme se dočkali! Den Velkého finále byl tady. Brzký
ranní odjezd směr Ostrava, nervozita, touha po vítězství – to
vše charakterizovalo ráno 19. 4. 2018. V hlavách šesti chlapců se odehrávala spousta příběhů. Ale jeden měli určitě společný – vyhrát první zápas, neboť opak by znamenal až příliš
rychlý konec na turnaji a následný odjezd. Vylučovací systém
je v tomto neúprosný. Ale jinak to nejde, 64 týmů ze Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje se nějak vytřídit
musí.
Po skvělém přivítání a krátkém programu došlo na losování.
Obrovská náhoda nám do 1. kola přivedla ZŠ Kunín. Kluci zawww.hodslavice.cz

čali velice aktivně a zaslouženě se dostali do dvoubrankového
vedení. Po přestávce však přestali předvádět svou hru a soupeř
brzy snížil. Po chvíli nás však uklidnil třetím gólem Dalibor Blabla, a my tak postoupili do kola druhého. (střelci: David M. 1,
Vyhlídal V. 1, Blabla D. 1)
Ve druhém kole jsme tvořili dvojici se základní školou z Prostějova. To už byla trochu jiná kategorie. Soupeř na nás vletěl,
že kluci místy nevěděli, co mají hrát, a navíc brzy prohrávali.
Výstavní střelou však srovnal Martin David. Do přestávky se
prosadil také Viktor Vyhlídal, ale gól mu nebyl uznán. Začátek
druhého poločasu byl nachlup stejný, jen s tím rozdílem, že
soupeř brzký gól nevstřelil. Když v závěru Vojta Martinek chytil obrovskou šanci soupeře, vypadalo to na nájezdy. Ale 50s
před koncem tečoval Viktor Vyhlídal jednoduché nahození a
míček zaplul za záda soupeřova brankáře. A úžasný výsledek
byl na světě! Postup mezi 16 nejlepších týmů! (střelci: David M.
1, Vyhlídal V. 1)
Třetí kolo, tady už na lehkého soupeře narazit nejde. A hokejisté z Rožnova p. R. nám to hned ukázali. Sice se hned po úvodním buly prosadil Martin David, ale to bylo z naší strany vše.
Rožnov nás přehrával ve všech směrech, jak ve fyzické kondici,
tak v technice s holí a vzájemnou souhrou. Stav se brzy otočil a
do přestávky jsme prohrávali o dvě branky. Nezbývalo než hru
otevřít. Bohužel sil už moc nezbývalo, a proto branky střílel jen
soupeř. Prohra 1:7 sice bolela, ale po odchodu všech emocí si
kluci následně uvědomili, jak krásného výsledku dosáhli. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!
DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI – Mgr. Alena Kulíšková
Každý z nás je nějakým způsobem účastníkem silničního
provozu. Účastníky jsou i naše děti. Ať jsou v roli spolujezdce,
chodce, cyklisty a někteří starší i řidiči a všichni musíme dodržovat pravidla určena v silničním zákoně. V rámci prevence a
bezpečnosti se konalo školní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů.
Nejmladší děti z 1. až třetí třídy soutěžily v jízdě zručnosti na
kole, ti starší vykonali testy z pravidel silničního provozu a také
jízdu zručnosti.
Všechny děti se dozvěděly své výsledky. Vždy první tři kluci i
děvčata dostali malé dárečky od obecního úřadu. A v kategoriích 10 až 12 let a 12 až 16 let vždy nejlepší 2 kluci a 2 holky
ve čtvrtek bojovali o nejlepší umístění v okrskovém kole. Starší
cyklisté – Tomáš Kyselý, Jiří Mizera, Gabriela Mičková a Dominika Patková vybojovali 3. Místo. Mladší – Lukáš Novák, Jakub
Bartoň, Eliška Kubíčková a Klára Kyselá se umístili na místě 6.
Úplně nej cyklistou školy je Lukáš Novák z šesté třídy, který
měl pouze 2 chyby v testech a získal 12 trestných minut v jízdě
zručnosti. V dívčí kategorii své kvality ukázala Dominika Patková ze sedmičky s 4 trestnými minutami a 4 chybami v testu.
Za zmínku také stojí bezchybné jízdy zručnosti Radima Petrskovského ze 4. tř., Petra Tomana z 8. třídy a Mariána Čípa s Jiřím
Mizerou z deváté třídy. (Chybovali v testech, kdy 1 chyba je 5
trestných minut. Škoda!).
Ostatní žáci se na kolech mezi překážkami nepohybovali až
tak jistě a v testových úlohách měli také nedostatky. Prosím
vás všechny o spolupráci s výchovou v silničním provozu.
S dětmi během jízdy v autě o značkách a předpisech hovořte.
Tak se budou od vás nejlépe učit a budou hlavně ochraňovat
své zdraví i životy. Učme je zodpovědnosti za své chování a
dejme jim důvěru a nechejme je využívat naši super cyklostezku.
SOUTĚŽ VE FLORISTICE – Mgr. Alena Kulíšková
V úterý 10. dubna 2018 v den třídních schůzek se konalo školní kolo ve floristice. Soutěže se zúčastnilo 10 děvčat z 6. až 8.
třídy naší školy.
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 05/2018

Kritéria byla přesně dána – čisté provedení práce, zapracované stonky aranžovaných rostlin a estetické provedení.
První část – „čistotu“ práce jsem hodnotila já a všechna děvčata toto kritérium splnila bez ztráty bodu. Další hodnocení
jsem nechala na veřejnosti – teda hlasujících z řad učitelů a
rodičů. Hlasujícím děkuji, moc mi pomohli, neboť plně souhlasím s jedním názorem, který byl v losovací krabici na lístečku
uveden: „Velmi těžké rozhodování, všechny práce jsou velmi
pěkné“.
Takže 111 hodnotících rozhodlo o čtyřech postupujících do
okresního kola v Novém Jičíně. Zvítězila vypichovaná miska
Petry Janyškové s 61 hlasy před prací Aničky Kudělkové se 13
hlasy. V okresním kole školu bude také reprezentovat třetí Dominika Patková a čtvrtá Gabriela Mičková. Na dalších místech
se s vyrovnaným počtem bodů bez pořadí umístila Eliška Kubíčková, Veronika a Tereza Longinovy, Tereza Czyžová, Nikola
Dorazilová, Zuzana Mičulková.
Okresní kolo se konalo ve středu 25. dubna v dílnách středního učiliště zahradnického při speciální škole v Novém Jičíně.
Porota složena ze členů okresního výboru Českého zahrádkářského svazu spolu s učitelkami odborných předmětů zahradnického odboru opět neměla lehkou roli.
Ve velmi vyrovnaném poli 12 soutěžících z okresu, kteří vytvářeli kulatou kytici a obdélníkovou vypichovanou misku o
pořadí a postupu do zemského kola rozhodovaly poloviny
bodů.
Z našich děvčat byla nejlepší Petra Janyšková na 3. místě. Dominika Patková a Anna Kudělková byly společně s dalšími 3
děvčaty na 4. místě.
Děkujeme děvčatům za kreativitu a pěkné práce.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – Mgr. Eva Hegarová
Dne 23.4. se uskutečnil v naší škole zápis do 1. třídy. Rodiče a
děti přivítaly pohádkové postavy. Ve třídě děti předvedly své
znalosti a také připravenost. Bylo zapsáno 21 předškoláků. Těšíme se na ně v září.
Finský sbor VANAJAN YOUTH CHOIR na naší škole
– Mgr. Renata Pernická
Z finské Hämeenlinny k nám do školy zavítal smíšený sbor
Vox Vanajan, který je partnerským sborem Puellae et Pueri z
Nového Jičína.

V programu zazněla nejen severská hudba, ale také vokální
skladba Vanajanu.
Sbormistr Vanajanu - pan Ismo Sävimäki - pro žáky 8. a 9. třídy
připravil v anglickém jazyce velice zajímavou besedu. Setkání
s Finy bylo pro naše žáky jedinečným zážitkem, kde kromě
nádherné hudby slyšeli i jiné evropské jazyky, především však
angličtinu. Věříme, že komunikace v anglickém jazyce motivustrana 6

je naše žáky k dalšímu studiu cizích jazyků.
Děkujeme za návštěvu a celému sboru přejeme šťastný
návrat do Finska!

Palackého stezka
O l e g Jans k ý, p ře d se d a KČ T, o d b o r H o d sl a vi ce

Klub českých turistů, odbor Hodslavice,
pořádá v sobotu dne 19. května 2018 47.
ročník turistického pochodu a 7. 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.
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.

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

Mužský fotbal zažívá krušné chvíle. Tak se
dá popsat stav, ve kterém se nachází fotbalisté, kteří zažívají velmi těžké časy. Muže
trápí velký počet zraněných hráčů, které
se podepisují na výkonnosti mužstva a na
výsledcích, o kterých se opravdu těžko píše.
Kdo dělá fotbalu radost jsou žáci. Ti podávají stabilní a dobré výkony, a pokud nevíte,
jak trávit páteční odpoledne určitě přijďte
a podpořte naše nejmenší fotbalisty. I Vaše podpora je pro ně
důležitá.
Okresní přebor – muži
Datum

Čas

Domácí

Hosté

31.3.

15:30

Slavia Stachovice

FK Hodslavice

3:2p

7.4.

12:30

FK Hodslavice

Fotbal Studénka

0:6

14.4.

13:00

TJ Kunín

FK Hodslavice

3:0

21.4.

16:00

FK Hodslavice

Trojanovice I.

2:6

29.4.

16:30

NFC Lichnov

FK Hodslavice

11:1

5.5.

16:30

FK Hodslavice

Tísek

2:1p

12.5.

13:30

FK Hodslavice

Sokol Bordovice

:

19.5.

17:00

SK Velké Albrechtice

FK Hodslavice

:

26.5.

17:00

FK Hodslavice

Sokol Kateřinice

:

2.6.

17:00

TJ Trojanovice-Bystré FK Hodslavice

:

10.6.

17:00

TJ Rybí

FK Hodslavice

:

16.6.

17:00

FK Hodslavice

FK Skotnice

:
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Žáci okresní přebor sk.“A“
Datum

Čas

Domácí

Hosté

13.4.

16:00

FK Hodslavice

Žilina

9:0

21.4.

14:00

Štramberk

FK Hodslavice

1:0

27.4.

17:00

FK Hodslavice

Petřvald

2:1

4.5.

15:45

Mořkov

FK Hodslavice

:

13.5.

12:00

Bludovice

FK Hodslavice

:

18.5.

17:00

FK Hodslavice

Kateřinice

:

25.5.

17:00

FK Hodslavice

Libhošť

:

3.6.

10:00

Veřovice

FK Hodslavice

:

8.6.

17:00

FK Hodslavice

Nový Jičín

:

Náhradní rodinná péče s akcentem
na pěstounskou péči
M g r. R i c h a rd Peš a t , ved o uc í o d d ěl en í S P O D M ěÚ Nov ý Jičín

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny
nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve vlastní rodině. V současné době jsou pouze zřídka
umísťovány do náhradní rodinné péče děti, kterým oba rodiče
zemřeli. V naprosté většině se jedná o tzv. sociálně osiřelé děti,
které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o
ně nechtějí nebo nemohou postarat.
Náhradní rodinná péče je tedy forma péče o děti, která dává
dětem možnost vyrůstat v přirozeném prostředí, jež má celkově pozitivní vliv na bio-psycho-sociální vývoj dětí. Děti mají
takto šanci postupně si osvojit žádoucí hodnoty, normy, mají
možnost vnímat fungování členů domácnosti v nejrůznějších
rolích, apod. Péče o děti v jiném výchovném prostředí než v
jejich biologické rodině, se v České republice uskutečňuje v
těchto právních režimech: osvojení (dříve tzv. adopce), svěření
do péče jiné osoby, poručenství a pěstounská péče.
Pěstounská péče je ze strany státu finančně podporovaná a
kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která má ze zákona přednost před ústavní výchovou. O svěření dítěte do pěstounské péče vždy rozhoduje příslušný soud.
Děti svěřené do pěstounské péče většinou své rodiče znají
a předpokládá se tedy i kontakt rodiče nebo jiného člena širší
biologické rodiny s dítětem.
Práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
vůči dítěti jsou dány občanským zákoníkem, zásahy do této
oblasti může činit jen soud. Pěstoun tak má právo dítě zpravidla zastupovat v běžných záležitostech, je rovněž osobou odpovědnou za výchovu dítěte. V zásadních otázkách, tzn. vážné
lékařské zákroky, výběr školy, apod., je potřeba souhlasu zákonného zástupce nebo soudu.
Pěstounská péče končí nejpozději zletilostí dítěte nebo nabytím plné svéprávnosti.
Nynější právní úprava obsahuje několik forem pěstounské
péče.
U příbuzenské pěstounské péče se stává pěstounem příbuzný dítěte, který si podává návrh k soudu. Soud takovéto osobě
dá vždy přednost před jinou osobou, ledaže by to nebylo v
souladu se zájmy dítěte.
V případě nepříbuzenské pěstounské péče je pěstounem cizí
osoba. V tomto případě vede příslušný krajský úřad seznam
dlouhodobých a prověřených pěstounů, ze kterého následně
ke konkrétnímu dítěti vyhledá vhodného pěstouna.
Poslední formou je pěstounská péče na přechodnou dobu,
www.hodslavice.cz

specifická svou krátkodobou péčí, která trvá maximálně jeden
rok. Během této doby by mělo dojít k sanaci původní rodiny
tak, aby se do ní mohlo dítě co nejdříve vrátit, popřípadě by
mělo dojít k jinému řešení poměrů dítěte. Tato forma péče je
tedy přechodným řešením situace dětí, které by jinak musely
pobývat v ústavním zařízení. I v tomto případě vede příslušný
krajský úřad seznam prověřených pěstounů, ze kterého přiděluje dítěti vhodného pěstouna na přechodnou dobu. Pěstouni, kteří jsou uvedeni v takovémto seznamu, tímto vystřídají za
svou dráhu pěstouna na přechodnou dobu bezpochyby větší
počet dětí.
Uvažuje-li čtenář tohoto článku o zařazení do některého ze
seznamů osob vhodných stát se pěstounem, je nejvhodnější
kontaktovat nejprve místě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(SPOD) , a požádat o detailní informace k náhradní rodinné
péči. Následně je možné na oddělení SPOD podat žádost o
zařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské
péče, ve věci bude založena spisová dokumentace, příslušný
sociální pracovník zajistí další nutné podklady pro správní řízení, např. opis z evidence Rejstříku trestů, zprávu o zdravotním stavu žadatele, záznam z provedeného sociálního šetření.
Kopie spisové dokumentace se následně postoupí na krajský
úřad, který vede evidenci dětí a evidenci žadatelů vhodných
stát se pěstouny.
Krajský úřad, jakmile obdrží spisovou dokumentaci, provede
odborné posouzení žadatele, což fakticky znamená posouzení
bezúhonnosti, zdravotního stavu a psychologické posouzení.
Součástí procesu je dále odborná příprava, v rámci které se
dozví žadatel informace týkající se specifik péče o děti (např.
psychologické aspekty péče o dítě, právní rámec pěstounské
péče).
Následně uvedený správní orgán rozhodne o zařazení (nezařazení) žadatele do příslušného seznamu.

Pozvání na chovatelskou výstavu
Pe tr Pa vl í k , Č SC H H o d sl a v i ce

Český svaz chovatelů ZO Hodslavice pořádá v sobotu 9. 6. a v neděli 10. 6. 2018 za Obecním domem
tradiční místní výstavu drobného
zvířectva. Na výstavě bude vystaveno 150 - 160 králíků, 90 holubů
a 50 kusů drůbeže hrabavé i vodní.
Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 9. 6. od 14.00 hod. do
19.00 hod. V neděli 10. 6. od 8.00
hod do 16.00 hod. Zájemci budou mít možnost zakoupení
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chovných zvířat. Občerstvení bude zajištěno. Děti a školní mládež má vstup volný. Přijďte se podívat na krásu a ušlechtilost
zvířat v našich chovech.
Na Vaši návštěvu se těší hodslavští chovatelé.

Cestování s jízdním kolem
z veřej n ěn o v k větn ovém č í s l e ča s o p i s u d Test

Kolo je oblíbeným společníkem na výlety po celé ČR. Cesta s bicyklem může vyžadovat spoustu příprav týkajících
se nejen samotného plánování trasy, ale také zjišťování
podmínek přepravy kol veřejnou dopravou. Proto vám
přinášíme informace o možnostech u tří největších českých vlakových dopravců a v městské hromadné dopravě
pěti největších měst ČR podle počtu obyvatel.
Výhoda vlakové dopravy při cestování s kolem spočívá v
možnosti rezervovat si u některých spojů svou cestu předem,
takže se cyklista nemusí stresovat tím, že by se do soupravy
nedostal a neměl možnost převézt kolo na místo určení.
České dráhy
U Českých drah (ČD) si cestující může vybrat ze dvou služeb:
úschova během přepravy (značeno symbolem kufru) či přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla (symbol kola). V prvním případě hlídá kolo během jízdy zaměstnanec dopravce,
ve druhém na kolo po celou cestu dohlíží cyklista. Za kolo je
vždy nutné zaplatit přepravné v rozmezí 25–75 Kč podle ujetých kilometrů, případně je možno zakoupit si i celodenní jízdenku za 99 Kč, kterou lze využít po celé ČR. Při uložení kola v
úschovně během přepravy se navíc platí jednorázově 20 Kč za
každý využitý spoj.
U vybraných spojů ČD je možná rezervace předem, u některých je dokonce nutná. To se dá poznat z jízdního řádu (kolo
či kufr v kruhu značí možnost, rámeček určuje povinnost).
Zarezervovat si místo pro kolo lze nejdříve 60 dní předem,
nejpozději však dvě hodiny před odjezdem spoje (v případě
nepovinné rezervace) nebo v době odjezdu z výchozí stanice
daného spoje (v případě povinné rezervace u mezinárodních
spojů). Cena za rezervaci se pohybuje v rozmezí 0–250 Kč a závisí na dni a způsobu nákupu, termínu jízdy, použitém vlaku a
zbývajícím počtu volných míst. Pro cestu s ČD je tedy třeba mít
jízdenku, přepravní doklad a případně ještě rezervační doklad.
Kola lze přepravovat také ve všech osobních a spěšných vlacích, rychlících (včetně rychlíků vyšší kvality) a expresech, kde
není nabízena služba přepravy spoluzavazadel ani úschova
během přepravy. V takovém případě lze umístit maximálně
dvě kola na začátku a na konci soupravy do prostoru mezi nástupními dveřmi a oddílem pro cestující.
Leo Express a RegioJet
U dalších dvou velkých dopravců jsou podmínky přepravy
pro cyklisty přehlednější. Leo Express umožňuje cyklistům
cestování ve všech svých spojích od dubna do října. Výhodou
je bezbariérovost vozů, neboť všechny vlaky jsou nízkopodlažní. V jednom vlaku mohou být maximálně čtyři kola, přičemž je
potřeba si místo rezervovat při nákupu jízdenky. Cena za přepravu jednoho kola činí 49 Kč.
RegioJet obecně přepravu kol ani koloběžek neumožňuje,
ale i tento dopravce postupně zavádí změny. Od loňského
roku je možné přepravovat kola ve vlacích, ve kterých jsou
řazeny vozy typu Low cost – bez servisu. Předchozí rezervace
místa pro bicykl je nutná, samotná přeprava je zdarma.
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Převod nemovitosti je nutno zapsat do katastru nemovitostí
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme
zejména na závěrečnou fázi převodu
nemovitosti.
V případě,
že
kupujeme
či
prodáváme
nemovitost,
tak
uzavíráme kupní smlouvu. Tuto
smlouvu
následně
musíme
promítnout do evidence katastru
nemovitostí. Podle ust. § 1105
občanského zákoníku „převede-li se
vlastnické právo k nemovité věci
zapsané ve veřejném seznamu,
nabývá se věc do vlastnictví zápisem
do takového seznamu.“
A právě zápis do katastru
nemovitosti je samostatný úkon,
který po uzavření kupní smlouvy
musíme sepsat a na katastr
nemovitostí s příslušným poplatkem
za zápis odevzdat.
Nastávají případy, kdy se na tuto
povinnost zapomíná a kupující se
mylně domnívají, že „přeci kupní
smlouvu mají, tak mají také
nemovitost.“
Bohužel tomu tak není a bez zápisu
do katastru nemovitostí není
vlastnictví převedeno. Kdy podat
návrh na zápis do katastru
nemovitostí,
je
pouze
na
prodávajícím
a
kupujícím.
Nejjednodušší je však s podáním
návrhu neotálet (pakliže není
dohodnuto například vyčkání na
vyřízení hypotéky nebo složení
peněz do advokátní úschovy) a vše
na katastr nemovitostí podat ihned
po podpisu kupní smlouvy.
V rámci
zápisu
u
katastru
nemovitostí může nastat situace, kdy
katastrální úřad návrh na zápis
zamítne. Důvody mohou být různé.
Například
nesprávné
označení
prodávajícího,
kupujícího,
nemovitosti, překlep v údajích (vše
musí být ve shodě s katastrálním
9. 5. 2018
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zákonem, katastrální vyhláškou,
prohlášením
vlastníka,
kupní
smlouvou).
Na takovou situaci je vhodné myslet
již v kupní smlouvě, kde si
prodávající a kupující vzájemně
nastaví mechanismus, jak se budou
chovat. Tedy například prakticky:
1. zda si vrátí zaplacené peníze a
od prodeje ustoupí,
2. zda společně uzavřou novou
opravenou kupní smlouvu či
sepíší nový opravený návrh na
zápis do katastru nemovitostí,
3. kdo opravu dokumentů zajistí,
4. v jaké lhůtě se strany sejdou a
vše sepíší,
5. kdo uhradí nový poplatek pro
zápis do katastru nemovitostí.
Všechny tyto okolnosti se mohou
vyřešit bez formální úpravy a
přirozeně. Nastávají však také
situace, kdy se prodávající nebo
kupující rozhodne zamítnutí u
katastru nemovitostí využít a od
celého převodu nemovitostí tak
ustoupit. V takovou chvíli je vhodné
formální úpravu postupu a závazky
k tomuto příslušné mít sjednány
právě v kupní smlouvě.
Nyní se podíváme
zajímavosti související
nemovitostí.

na dvě
s převody

První z nich jsou tzv. pozemkové
úpravy podle zák. č. 139/2002 Sb., o
pozemkových
úpravách
a
pozemkových úřadech. Podle tohoto
zákona se „ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí a
zabezpečuje se jimi přístupnost a
využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily
podmínky
pro
racionální
hospodaření vlastníků půdy. V
těchto
souvislostech
původní
pozemky zanikají a zároveň se

vytvářejí pozemky nové, k nimž se
uspořádávají vlastnická práva.“
Zjednodušeně řečeno tedy může
dojít ke změně vlastnictví pozemků
(odejmutí jednoho, nabytí jiného,
změny výměry či manipulaci s částí
pozemků), a to bez uzavírání kupní
či jiné smlouvy ze strany vlastníka.
Celý proces samozřejmě neprobíhá
tajně. Je veřejný, vlastníkům
pozemků jsou upozornění a listiny o
pozemkových úpravách doručovány
a vlastník se může vyjadřovat,
podávat námitky.
Je však podstatné tyto věci sledovat,
kontrolovat a přebírat poštu,
případně sledovat úřední desku.
V případě, že se vlastník nebude
chovat aktivně a bude lhostejný
k jemu doručeným písemnostem,
pak může nastat situace, že po letech
zjistí, že již není vlastníkem toho,
čeho vlastníkem byl.
Druhou
zajímavostí
spojenou
s převody
nemovitostí
jsou
zprostředkovatelské
smlouvy
s realitními kancelářemi (dále jen
„RK“). Zda využít RK nebo nikoliv
a smlouvy sepsat sami/s notářem/s
advokátem,
je
pouze
na
prodávajícím a kupujícím.
Setkávám se však s případy, kdy RK
s prodávajícími
sepíší
zprostředkovatelské smlouvy, tvrdí,
že jsou nevýhradní, ale opak je
pravdou.
Mezi
výhradním
(exkluzivním)
a
nevýhradním
zprostředkováním je významný
rozdíl. Doporučuji tedy důkladně
číst smlouvu s realitní kanceláří.

www.hodslavice.cz

Rozvod – jak postupovat sporně či beze sporu
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na
otázku rozvodu manželství. Nebude
to o novinkách a novelách, ale o
tom, jak prakticky postupovat, aby
připadala v úvahu dohoda? Jak něco
nezanedbat?
Pro komplexní provedení procesu
rozvodu je vhodné nastudovat více
nebo se obrátit na poradce. Avšak
v základech vyjděme z ust. § 755 a
násl. NOZ, kde je pro rozvod
stanovena podmínka, aby soužití
bylo hluboce, trvale a nenapravitelně
rozvráceno
a
nebylo
možné
očekávat jeho obnovení. Soud
rozvede manžele, kteří podají návrh
na rozvod. Jedná se tedy o řízení
návrhové a je také nutno zaplatit
soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.
Nelze však předbíhat a popišme si
fáze rozvodu jako celku. Tyto fáze
musí být dodrženy postupně. Jedná
se o:
1. určení poměrů nezletilých dětí
(výchovy a výživy),
2. rozvod manželství,
3. vypořádání
společného
jmění
manželů (dále jen „SJM“).

A právě v tomto tkví kouzlo
sporného rozvodu anebo rozvodu
tzv. dohodou.
Lze připustit dvě varianty. Manželé
se dohodnou na výchově a výživě,
dohodnou na rozvodu manželství a
dohodnou na vypořádání SJM.
Anebo se manželé nehodnou na
kterékoliv z těchto oblastí a rozvod
„dohodou“ se nebude konat.
Toto je třeba mít na paměti již
v prvním řízení – tedy o výchově a
výživě
dětí.
Zákon
přímo
v ust. § 757 NOZ definuje, že
rozvede manželství bez zjišťování
příčin rozvratu manželství, pokud
mimo jiné „soud schválí dohodu
rodičů nezletilého dítěte, které

nenabylo plné svéprávnosti, o
úpravě poměrů pro dobu po
rozvodu.“
Jde tedy o významný prvek, kdy
soud podle ust. § 906 NOZ může
buďto autoritativně o dětech
rozhodnout (sporný rozvod) anebo
právě schválit dohodu rodičů
(rozvod dohodou), ledaže dohodnutý
způsob
výkonu
rodičovské
odpovědnosti není v souladu se
zájmy dítěte.
Zmínili jsme pojem „bez zjišťování
příčin rozvratu manželství.“ Co to
fakticky znamená? Dnes je soud
podle ust. § 389 zák. č. 292/2013 Sb.
povinen manžele při jednání u soudu
vyslechnout (leda by provedení
výslechu bylo spojeno s velkými
obtížemi). Tomuto se tedy běžně
nevyhneme. Avšak výslech na
manžele i rodinu působí zcela jinak,
jde-li
o
opatrné
formální
konstatování rozpadu manželství
anebo je-li prováděn důsledně
detailním způsobem ohledně toho,
kdo za rozvod vlastně může, kdo
zavdal příčinu a jak kdo reagoval na
jednání druhého.
Pokud zvolíme formu rozvodu
„dohodou“, tak soud schválí dohodu
o poměrech nezletilých dětí, dále
podáme společný návrh na rozvod
(anebo se druhý z manželů k návrhu
připojí) a současně soudu v tomto
řízení o rozvod dodáme soudu
vypracovanou a podepsanou dohodu
o SJM (úprava svých majetkových
poměrů, svého bydlení, a popřípadě
výživného pro dobu po tomto
rozvodu.).
Pokud zvolíme formu sporného
rozvodu, tak i v tomto případě musí
proběhnout rozhodnutí o poměrech
nezletilých dětí (ať již autoritativně
nebo
schválením dohody)
a
následuje řízení o rozvod, které
může být zahájeno na návrh

společný nebo i jen jednoho
z manželů. Zde je možné, aby druhý
z manželů samotnému rozvodu
odporoval a bránil se mu (z důvodu
svých nebo nezletilých dětí).
Na závěr si uveďme blíže
k vypořádání SJM. Společné jmění
manželů (stručně řečeno majetek i
závazky) lze vypořádat soudně nebo
dohodou.
Pokud celkově zvolíme rozvod
„dohodou“, tak také SJM musíme již
k rozvodovému
soudu
mít
dohodnuto a sepsáno.
Pokud celkově zvolíme sporný
rozvod, tak SJM u rozvodového
soudu neřešíme a následně po
rozvodu
manželství
můžeme
samostatně do 3 let od rozvodu
uzavřít dohodu o SJM anebo podat
návrh na vypořádání v dalším
soudním řízení pouze pro SJM.
Zde platí, že nedojde-li do 3 let od
rozvodu manželství k vypořádání
SJM dohodou nebo není-li podán
návrh na soud, tak nastane fikce,
kdy:
a) hmotné věci movité jsou ve
vlastnictví toho z nich, který je pro
potřebu svou, své rodiny nebo
rodinné domácnosti výlučně jako
vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci
nemovité
jsou
v
podílovém
spoluvlastnictví obou; jejich podíly
jsou stejné,
ostatní majetková práva, pohledávky a
dluhy náleží společně oběma; jejich
podíly jsou stejné.

A rada na závěr: „Pokud se chcete
dohodnout a nepříliš zveřejňovat své
rodinné okolnosti, myslete na to již
v řízení o poměrech nezletilých dětí
a nezapomeňte na SJM.“

12. 4. 2018
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SPO L EČE N S KÁ KR O N I KA
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Milan Turek • Jana Bajerová • Ivana Palacká
Milena Palacká • Stanislava Šimková • Jiří Zbořil
Jarmila Kudělková • Pavla Bařinová
Jaroslava Sekerová • Anna Seitzová
Milada Kellerová • Věra Býmová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci dubnu se narodili Štěpán Kramoliš
a Josef Sulovský.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

Petra Janyšková, 8.třída ZŠ Hodslavice

²

V měsíci dubnu jsme se rozloučili s paní Marií Kramolišovou.

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - návštěva z Finska

ZŠ Hodslavice - soutěž ve floristice

ZŠ Hodslavice - zápis do 1. třídy

ZŠ Hodslavice - zápis do 1. třídy
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