Únor 2018

Hodslavský ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti ČSCH ZO Hodslavice v roce 2017
Petr Pavlík , předseda ČSCH ZO Ho dslavice

V

ážení spoluobčané,
i my hodslavští chovatelé bychom Vás rádi pozdravili
v roce 2018.
Chovatelský spolek v Hodslavicích měl v roce 2017 19. členů. Hlavní náplní naší činnosti
je chov čistokrevných zvířat a
jejich prezentace na výstavách.
Dříve, nežli začnu hodnotit
chovatelskou činnost, připomenu to, co se dělo v našem
spolku. Rok 2017 začal v lednu
přátelským posezením našich
členů a rodinných příslušníků
v kuželně, kde jsme mezi sebou
porovnávali sílu v kuželkách.
Tato akce byla velmi zdařilá.
Počátkem roku ukončili 2 členové svoji činnost, ale 2 noví
členové se přihlásili z Mořkova.
Jedná se o Mičkovou Terebovou Michaelu a Mičku Petra.
Naši členskou základnu ještě
rozšířili na podzim dva mladí
chovatelé, Mičulka Jiří z Hostašovic a Heralt Pavel z Hodslavic.
Tolik ke změnám v naší členské
základně. V měsíci březnu se
konala výroční schůze naší ZO
a v dubnu okresní konference
v Loučce. Za dobrou chovatelskou činnost naše ZO Hodslavice získala první místo v oboru
králíků a v jednotlivcích obsadili 2. místo Kudělka Radek a
3. místo Sekera Viliam. Celkově
byla naše ZO čtvrtá. V měsíci
květnu se konalo v Praze v Senátu České republiky slavnostní
zasedání ČSCH u příležitosti 60. ti let trvání jednotné organiza-

ce. Na tomto slavnostním zasedání byli vyznamenání zasloužilí
členové ČSCH. Slavnostního zasedání se účastnil také náš člen,
přítel Sekera Viliam, který obdržel pamětní plaketu.
Nyní bych se chtěl zmínit, jak si naši členové vedli po chovatelské stránce. Nejdůležitější akcí chovatelského roku je
tradiční místní výstava. Ta se
uskutečnila 24. - 25. června, tak
jako vždy u příležitosti místní
pouti. Před každou výstavou se
koná brigáda na stavění klecí a
přípravu výstavních prostor. Po
výstavě se zase všechno musí
uklidit. Naše výstava se termínově kryla s výstavou v Kelči,
ale počet zvířat a pestrost výstavy to příliš neovlivnilo. Bylo
vystaveno téměř 150 králíků,
80 holubů a 30 kusů drůbeže.
Výstava byla obeslána pěknými a kvalitními zvířaty. Chovatelé těchto zvířat při nedělním
vyhodnocení obdrželi věcné
ceny, jako připomínku na naši
výstavu. Bylo uděleno 14. cen
chovatelům králíků, 8 chovatelům holubů a 6 cen obdrželi
chovatelé drůbeže. Nejvíce
ocenění získali hodslavští chovatelé na králíky. Čestné ceny
získali: Turek Pavel na Novozélandské bílé (Nb.), Pavlík Petr
na Kuní velké hnědé (Kuvh.) a
na Kalifornské (Kal.), Kudělka
Radek na Kastorexe (Ca) a Bartoň Marcel na slepice KO-ŠAMO. Šampiona výstavy obdržel
Viliam Sekera na Německé obrovité strakáče modré (Nosm).

Předání česných cen na nedělním vyhodnocení výstavy se
zúčastnila také starostka obce paní Mgr. Adamcová Pavla. Nemohu opomenout také tradiční jízdu na koni, kterou jako vždy
zajišťovala paní Věrka Žižková. Bohužel ta loňská byla již její
poslední, protože kobyla, která byla miláčkem dětí, bohužel
odešla do“ koňského nebe“. Naší výstavě přálo pěkné počasí,
což se projevilo také na pěkné návštěvě.
Uvedu výčet všech výstav, na kterých vystavovali naši chovatelé v roce 2017
ÚNOR:
Speciální výstava masných plemen Holice: Pavlík Petr
Místní výstava Studénka: Černoch Zdeněk, Morák Martin
KVĚTEN:
Místní výstava Hutisko: Turek Pavel, Pavlík Petr
ČERVEN:
Místní výstava Hodslavice: Sekera Viliam, Pavlík Petr, Černoch
Zdeněk Turek Pavel, Kramoliš Josef, Kudělka Radek, Bartoň
Marcel, Horák Martin Mička Petr husa,
ČERVENEC:
Místní výstava Zašová: Sekera, Pavlík Petr, Turek Pavel, Černoch
Místní výstava Malhotice: Pavlík Petr, Kudělka Radek, Turek Pavel, Černoch Zdeněk, Sekera Viliam
SRPEN:
Místní výstava Jistebník n.O.: Kudělka Radek, Pavlík Petr
ZÁŘÍ:
Místní výstava Příbor: Sekera Viliam, Pavlík Petr, Kudělka Radek
Celostátní výstava mláďat Lysá nad Labem: Pavlík Petr, Sekera
Viliam
Okresní výstava Loučka: Sekera Viliam, Kudělka Radek, Pavlík
Petr
ŘÍJEN:
Okresní výstava Vsetín: Turek Pavel .
LISTOPAD:
Celostátní speciálka Nezvěstice: Pavlík Petr
Okresní výstava Studénka: Kudělka Radek. Turek Pavel, Černoch Zdeněk , Horák Martin
Celostátní speciálka Kolín: Sekera Viliam
V roce 2017 naši chovatelé obeslali 15. výstav. Na těchto výstavách jsme vystavili 234. králíků, 12. slepic, 2. holuby. Přítel
Sekera získal titul Mistr republiky na celostátní výstavě v Lysé
n. Labem. Naši chovatelé pravidelně vozili z výstav různé poháry. Získali jsme celkem 32. čestných cen a jiných ocenění.
Činnost spolku byla velmi bohatá. Je potěšitelné, že v loňském
roce přibylo ve spolku několik nových členů. Jedině noví a
mladí chovatelé mohou být pokračovateli této pěkné záliby. Rádi přivítáme mezi námi další zájemce, kteří mají zájem
o chovatelství.
Zároveň Vás srdečně zveme na letošní výstavu, která se
bude konat 9. – 10. června 2018.

USNESENÍ z 67. zasedání rady obce
konaného dne 9.1.2018
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) výběr dodavatele na provedení vrtu HVH4 – posilový zdroj
vody pro obec firmu Altec International s.r.o., Holešov za cenu
396 510 Kč bez DPH,
b) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu stavby elektrické přípojky k novostavbě rodinného
domu na parc. č. 1392 k. ú. Hodslavice pro p.Bačkovou mezi
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Obcí Hodslavice a ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
c) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k hydrovrtu HVH2 a výtlačného potrubí k vodojemu,
elektropřípojky a odpadního potrubí na služebných pozemcích mezi Obcí Hodslavice a p. Annou Sokolovou, Hodslavice
439,
d) smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku zemního
plynu pro rodinný dům p.Věry Bílkové, Hodslavice čp. 568 na
parc. č. 1240/1 v k. ú. Hodslavice mezi Obcí Hodslavice a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem,
e) záměr skácení lípy na „Placu“ v rámci dendrologického posudku a schvaluje provedení výstavby nové lípy v rámci oslav
100 let České republiky.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informace hodnotící komise veřejné zakázky „Energetické
úspory v objektu čp. 161 v Hodslavicích“ o probíhajícím zadávacím řízení,
c) žádost p. Ludmily Kudělkové, Hodslavice 119, o finanční
dar pro syna Libora Kudělku, člena pěveckého sboru Ondrášek
na turné - hudební festival v Japonsku a z důvodu podpory
celého sboru nebude poskytovat dary jednotlivým členům
souboru,
d) žádosti Seniorcentra OASA, s.r.o. Petrřvald 2 – Petřvaldík a
Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o.p.s. o finanční podpory
na sociální pobytové služby a pečovatelské služby a zařazuje je
do seznamu žadatelů,
e) žádost p. Pavla Hasalíka, Životice u Nového Jičína 100 o
umístění dřevěného sloupu na parc. č. 336/2 k. ú. Hodslavice
(pozemek ve vlastnictví Obce Hodslavice) pro umístění optické přípojky,
f ) žádost Ing. Lenky Šíchové, Hodslavice 274 o skácení modřínu u rodného domku Fr. Palackého a zamítá skácení stromu,
g) žádost společnosti For Help s.r.o., FOR HELP – AUTISMUS z.
s. Ostrava o podporu projektů pro autistické děti,
h) nabídku na spoluúčast na přistavení Protidrogového vlaku
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a schvaluje spoluúčast obce do výše
15 000 Kč na akci.

USNESENÍ z 68. zasedání rady obce
konaného dne 23.1.2018
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Mar tin Repta, místo s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky „Energetické úspory v objektu čp. 161 v Hodslavicích“ firmy FABRIKO MORAVA
s.r.o., Životice u Nového Jičína ve výši 5 908 453 Kč bez DPH a
schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem,
b) pronájem veřejného prostranství v době pouti k umístění
pouťových atrakcí p. Františku Rumlovi, Kunín 261 dle nabízených podmínek,
c) prodloužení nájmu obecního bytu v čp. 102 na dobu jednoho roku p. Kristýně Vychodilové (do 28.2.2019),
d) finanční dar ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice živočichů a návštěvnické středisko Dům přírody Poodří Bartošovice na provoz
záchranné stanice pro rok 2018 a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru,
e) úpravu travnaté plochy veřejného prostranství na parkovací místo na náklady žadatele Ing. Jiřího Zbořila, za stanovestrana 2

ných podmínek,
f ) smlouvu o spolupráci na projektu „Oslavy 220. Výročí narození Františka Palackého“ s Muzeem Novojičínska, př. org.,
Nový Jičín,
g) investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Oprava
památníku obětem světových válek v obci Hodslavice“ v rámci
programu ISPROFIN čís. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“,
h) Základní škole a Mateřské škole Františka Palackého Hodslavice, př. org. podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava
venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Hodslavice“
v rámci výzvy č. 16/2017 Národního programu životního prostředí.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst,
c) prodloužení dodávky služeb GIS firmy DIGIS, spol. s r.o., Ostrava na rok 2018,
termíny:
- konání zápisu žáků k základnímu vzdělávání (1. třída ZŠ) –
23.4.2018,
- konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) –
2.5.2018,
- udělení ředitelského volna pro žáky ZŠ a uzavření mateřské
školy a školní družiny z provozních důvodů – 7.5.2018,
- přerušení provozu MŠ o letních prázdninách od 30.7. do
31.8.2018.

Ekonomické vyhodnocení provozu
skupinového vodovodu Hodslavice
– Straník za rok 2017.
Ing. Ma r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Vážení občané,
Od 1.1.2012 je obec Hodslavice provozovatelem skupinového vodovodu Hodslavice – Straník, jehož je spolu s městem
Nový Jičín i vlastníkem. Na základě smlouvy s městem Nový
Jičín provozuje obec i tu část vodovodu, která je v majetku
města NJ. V rámci vodovodu je provozováno cca 690 odběrných míst.

výši 22,80 Kč/m3. Tato cena zůstala v platnosti i pro rok 2013.
S platností od 1.1.2015 byla zastupitelstvem obce konaném
16.12.2014 stanovena nová cena výše vodného 22,- Kč + DPH,
což činí částku 25,30 Kč/m3.
Na základě usnesení 10 zastupitelstva obce ze dne 23.6.2016
byla stanovena výše vodného na 23,- Kč + DPH = 26,45 Kč/m3
s platností od 1.1.2017.

Celkový odběr vody odběrateli v roce 2017 činil 74 982
m3 (roce 2016 byl ve výši 75 613m3 v roce 2015 činil 76 746
m3 v roce 2014 činil odběr 78 336 m3) Z tohoto množství v roce
2017 byl odběr vody v Hodslavicích 59 160 m3 a ve Straníku
15 822m3.
Příjmy činily 2 176 048,- Kč (v roce 2016 = 1 657 170,- Kč,
v roce 2015 = 1 668 412,- Kč)
Náklady dosáhly částky 1 606 306,- Kč (v roce 2016 = 1 618
611,- Kč, v roce 2015 byly ve výši 953 640,- Kč) Výše odvodu
do tzv. rezervního fondu, který bude používán na obnovu vodovodu činí za rok 2017 částku 462 053,- Kč.
V jarních měsících letošního roku bude realizován nový průzkumný hydrogeologický vrt (HVH4), na který obec získala
dotaci z OPŽP ČR ve výši 80% z uznatelných nákladů. Celkové náklady akce by měly dosáhnout výše 396 510,-Kč + DPH.
V případě dostatečné vydatnosti nového vrtu dojde k jeho
vystrojení a napojení na vodovodní řád. Všechny realizované
kroky mají za cíl zajištění dostatečné vydatnosti vodních zdrojů k dodávkám pitné vody pro odběratele.

Odpadové hospodářství obce
v roce 2017
I n g. M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Na základě kalkulačního vzorce a po schválení zastupitelstvem obce, byla cena vodného pro rok 2012 stanovena ve

Vážení občané,
stejně jako v uplynulých létech, bych vás rád seznámil s některými údaji, jenž se vážou k odpadovému hospodářství obce
za loňský rok a provedl jejich porovnání s rokem předcházejícím.
V roce 2017 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou
částku ve výši 818 750,-Kč. V roce 2016 činila částka vynaložená na odpadové hospodářství 752 702,-Kč,Příjmy v roce 2017 v této oblasti dosáhly částku 990 686,Kč ( v roce 2016 částka příjmů činila 836 849,- Kč).

Srdečně Vás zveme
na 18. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 15.2.2018 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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Částka příjmů se skládá z vybraných poplatků za odpady ve
výši 712 705,- Kč (v roce 2016 byla částka 702 642,- Kč), dále
z příjmů od společnosti Ekokom za odevzdaný separovaný odpad, který činil 200 016,- Kč (nejvyšší příjem za všechny roky
provozování sběru tříděného odpadu). Příjem za prodej starého železa činil 31 789,- Kč (v roce 2016 částka 19 063,60 Kč)
Příjem za umístění kontejneru na sběr ošacení činil v roce 2017
částku 2 000,-Kč. Příjem dle smluv za odvoz odpadů od podnikatelů tvořil částku 44 176,- Kč.

Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku + 171 936,- Kč.
V roce 2016 byla částka rozdílu mezi výnosy a náklady +
84 147,-Kč ( v roce 2014 to bylo +52 367,- Kč, v roce 2011
činila ztráta 107 774,-Kč)
V nákladech nejsou účtovány pravidelné každotýdenní svozy prováděné pracovníky technické správy obce (vývozy odpadkových košů, odvoz nápojových kartónu a sesbíraného
polystyrénu, úklidy sběrných stanovišť, pravidelné sběry odpadků podél komunikací a chodníkových těles, likvidace černých skládek na katastru obce apod.)
Výše poplatku za likvidaci odpadů (430,- Kč) zůstává platná i pro rok 2018. Porovnání množství odpadů dle jednotlivých
let je uvedeno v přiložené tabulce.
V roce 2017 byl po několikaleté snaze a jednáních s vlastníky
pozemků a po schválení zastupitelstvem obce, proveden nákup haly od společnosti Starojicko a.s. a přilehlých parcel soukromých vlastníků v areálu bývalého zemědělského družstva.
Následně byl zpracován projekt, který počítá s vybudováním
sběrného dvora pro potřeby obce v těchto prostorách. Projekt
počítá s rekonstrukcí haly a jejím vybavením (sběrné nádoby,
sklady, technické zázemí) pro provozování sběrného dvora,
včetně úprav venkovních ploch a oplocení celého areálu. Rozpočtové náklady dosahují částku bezmála 3 mil. Kč + DPH. V
současné době je podávána žádost o dotaci na realizaci akce
Sběrný dvůr pro obec Hodslavice z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP ČR).

Usnadněte si platby poplatků . . .
O Ú H o d s l a v i ce

Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud máte
možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu.
Nemusíte osobně chodit a čekat ve frontě. Lístky na popelnice Vám doručíme osobně nejpozději před 1.4.2018.
(Lístky na popelnice se budou roznášet průběžně, nejpozději před 1.4.2018. Občanům, od kterých platby budou
připsány na účet obce po 1.4.2018, nebudou lístky na popelnice doručovány. Občané si je mohou vyzvednout na
podatelně OÚ. Informace na podatelna@hodslavice.cz.
Splatnost poplatku na vývoz odpadu je do 31.3.2018.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od 15. února 2018.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny!!!):
Pondělí
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Platba poplatku za odpad se v letošním roce nemění,
činí 430,- Kč za osobu. Účet obce je 1765703319/0800, konstantní symbol 558, variabilní symbol uvádějte 1340000xxx (za
xxx doplníte své číslo popisné, máte-li číslo dvoumístné – před
číslem uvedete nulu). Pokud použijete starý variabilní symbol
se správným číslem popisným, bude platba správně přiřazena.
Platbu poplatku si můžete rozdělit: do 31.3.2018 můžete
poslat polovinu poplatku, tj. 215 Kč za osobu a do 30.9.2018
druhou polovinu. Samozřejmě můžete poslat za více osob najednou. Např. čtyřčlenná rodina pošle 1720 Kč (nebo 860 Kč do
31.3.2018 a 860 Kč do 30.9.2018). Pokud platíte jen za některé
členy domácnosti, uveďte do poznámky jejich jména.
Pokud uplatňujete osvobození od poplatku (tj. za osoby
zdržující se mimo území ČR déle než 9 měsíců, nebo osoby
pobývající déle než 6 měsíců v zařízení sociální a zdravotnické péče – LDN, umístění dítěte do dětského domova aj. – viz
OZV č. 1/2015 na WEB stránkách obce), nebo snížení poplatku
(tj. studenti bydlící mimo místo trvalého pobytu o 100 Kč na
osobu a rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi o 100 Kč
na osobu, musíte nejpozději do konce března doručit na
podatelnu OÚ žádost o snížení platby nebo žádost o osvobození od platby.
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OBČANŮM uplatňujícím osvobození od poplatku
Od 1.1.2018 musí žadatel, který žádá o osvobození od platby
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpokračování na str. 5

Množství dle jednotlivých komodit v tunách
Druh / Rok
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
Komunál
317,06 317,34 316,05
296,02 336,61 311,51 303,92 293,42 267,08
295
Bioodpad
0
83,5
90,23
93,09 87,01
76,2 86,87 108,33 115,2 121,94
Plasty
11,58
9,05
12,85
8,46 16,62
12,9 12,02 11,51 14,43 16,13
Sklo
25,88
23,5
24,66
16,67 18,58 21,84 17,92
17,5 18,38 17,28
Papír
7,5 11,23
6,71
4,95
8,48 10,07 11,72 12,79 13,05 18,12
Železo
5 18,11
2,41
7,24
5,41
6,76
3,78
6,39
9,84
8,32
Náklady dle jednotlivých roků
Kč/občan
419
524
539
488
441
456
465
493
442
477
Celkem
855279 999351 1064475 1 011 940 893036 778398 796213 842594 752702 818750
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Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
na rok 2018 v obci Hodslavice
Termín

Spolek

Co - akce

6. 1. 2018

ČCE

Třikrálový koncert hudebníků a zpěvaček z Třanovic

3.2.

Klub důchodců

Společenský ples

11. 2.

SHM

Dětský maškarní ples

17.2.

SDH

Společenský ples

19. – 25.2.

SHM

Lyžařský zájezd Donovaly

15.3.

ZŠ Františka Palackého

Jarní tvoření

23.3.

ZŠ Františka Palackého

Noc s Andersenem

27. 4.

TJ Sokol

Pálení čarodějnic

13.5.

ZŠ Františka Palackého + OÚ

Den matek

19.5.

KČT

Palackého stezka

25.5.

SRPŠ při ZŠ a MŠ

Pohádkový les

9.6.

OÚ + spolky

Den obce

9. -10.6.

ČSCh

Místní výstava drobného zvířectva

9. 6.

OÚ, Muzeum Novojičínska

220. výročí narození Františka Palackého, křtění publikace

16. 6.

TJ Sokol

Veřejné cvičení TJ Sokol – sletové skladby

23.6.

TJ oddíl volejbalu

10. roč. volejbalového turnaje žáků a žaček Memoriál Josefa Matějů

23. 6.

SHM

Memoriál otce Jana Bittnera

29.6.

ZŠ Františka Palackého

Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky

30. 6. – 8.7.

KČT

Letní turistický sraz Sokolov

6.7.

CČE

Vzpomínka na upálení Jana Husa

7. -8.7.

TJ

45. ročník volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2018

8.-14.7.

SHM

Letní tábor SHM

27. -29.7.

Tenis

36. ročník O přeborníka Hodslavic

28. 7.

SDH

Hasičské odpoledne a večer s Věšákem

11.8.

Tenis

Memoriál JUDr. Romana Rýdela

25.8.

OÚ + Spolky

Hodslavské vodohraní

3.9.

ZŠ Františka Palackého

Slavnostní zahájení školního roku, pasování prvňáčků

říjen

SHM

Zájezd do Říma

28.10.

OÚ

Vzpomínková akce k 100. Výročí vzniku samostatného Československa

29. -30.10

ZŠ Františka Palackého

Podzimní prázdniny

3.11.

Hubertovský ples

9. 11.

MŠ, OÚ, SDH

Lampionový průvod

10. 11.

OÚ

Setkání jubilantů – slovácká dechová hudba Sadovanka

1.12.

OÚ + SRPŘ při ZŠ

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu + balónková pošta Ježíškovi

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a florbalu

31.12.

OÚ

Silvestrovský běh hodslavskými uličkámi

pokračování ze str. 4

padů (poplatek za odpady) z důvodu pobytu mimo území České republiky déle než 9 měsíců, k žádosti o osvobození doložit
např. pracovní vízum, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu,
potvrzení ze zdravotní pojišťovny nebo kopií průkazu zdravotního pojištění.
Tyto formuláře si můžete vyzvednout na podatelně OÚ nebo
stáhnout na www.hodslavice.cz v záložce Obecní úřad – platby poplatků. Žádostem doručeným po 31.3.2018 nelze přihlížet.
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Platbu poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250 Kč
za každého dalšího psa) také můžete zaslat na účet obce
1765703319/0800, konst. symbol 558, variabilní symbol
1341000xxx (za xxx doplňte číslo popisné) do 31.3.2018.
Pokud potřebujete informaci k platbě nebo upřesnit platbu,
zavolejte 556 750 237 nebo pište na mail ekonom@hodslavice.
cz.

www.hodslavice.cz

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
V OBCI HODSLAVICE

Číslo Kandidát
1 Mirek Topolánek
2 Michal Horáček
3 Pavel Fischer
4 Jiří Hynek
5 Petr Hannig
6 Vratislav Kulhánek
7 Miloš Zeman
8 Marek Hilšer
9 Jiří Drahoš
Celkem platných hlasů

I.kolo
12. - 13.1.2018
hlasy
%
44
4,82
86
9,42
77
8,43
16
1,75
3
0,33
2
0,22
346
37,90
113
12,38
226
24,75
913

II.kolo
26. - 27.1.2018
hlasy
%

508

51,31

482
990

48,69

I. kolo
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 1405.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 916.
Počet odevzdaných úředních obálek 916.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 913.
Volební účast 65,19%.
II. kolo
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 1399.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 994.
Počet odevzdaných úředních obálek 994.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 990.
Volební účast 71,05%.

Informace k připojení
na budoucí kanalizaci
O Ú H o d s l a v i ce

Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v obci Hodslavice,
že jim projekt domovní přípojky na budoucí splaškovou
kanalizaci zpracuje zdarma Obec Hodslavice včetně
získání územního souhlasu na Stavebním úřadu. Za tímto
účelem začnou od března zaměstnanci obce vyzývat jednotlivé majitele objektů připojovaných ke kanalizaci ke
spolupráci na upřesnění přípojky.
Obec Hodslavice také umožní budoucím připojeným odběr
materiálu na kanalizační přípojku za zvýhodněnou cenu
(množstevní sleva).
Předpoklad zahájení výstavby kanalizace a ČOV v obci je v 2.
polovině letošního roku.

Novojičínsko z nebes
O Ú H o d s l a v i ce

Na obecním úřadu máme již opět k prodeji knihu Novojičínsko z nebes. Kniha je vhodná jako dárek, cena 200 Kč.

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

MAS Lašsko vyhlašuje 4. ročník
programu Mikrogranty MAS
Lašsko, z. s. na
podporu projektů, které svým
naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a
produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na
jeden projekt je 4 000 Kč.
Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php
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Průzkum budoucnosti
J a n a Ku čová , M Š H o d s l a v i ce

V pátek 26. 1 2018 se naši nejstarší agenti, předškoláci, vydali na důležitou misi a průzkum terénu budoucnosti. Abyste
se nelekali, kam jsme je to vyslali… Šli jsme prozkoumat, jak
to vypadá v základní škole a co nás vlastně čeká v první třídě,
teda samozřejmě kromě té BEZVA věci - nemuset spát po O.
Na misi jsme se náležitě připravili, ve školce zopakovali, jak
se máme chovat, připomněli, co už známe a umíme, hezky se
ustrojili a vyrazili k cíli - směr škola.
Když jsme dorazili na místo, přivítaly nás davy dětí a milá paní
učitelka Heda, která nás celou hodinou se školáky prováděla.
Mise začala slibně, děti pobíhající po škole, volno, svačina, veselo… omyl vážení, jdeme si odložit bundy, nazout správnou
obuv - papučky, zvoní a my jdeme do hodiny. Začíná to být
vážné…
Rozpačitě vcházíme do třídy a mapujeme terén i zúčastněné.
Někteří poznávají starší kamarády, zdraví sourozence, ale školáci s ledovým klidem zdraví paní učitelku a ukázněně sedí v
lavicích. My dostáváme podsedáčky, usedáme na dupky a už
jsme tiší jako pěny, aby nám žádná informace neunikla.
Školáci, již dobře znalí postupu operace (hodiny), poslouchají pokynů velitele. Paní učitelka vysvětluje co my, malí agenti
„bažanti“, tam vlastně děláme a už začíná normální průběh
hodiny.
Děti nám ukazují, co už za půl roku bezpečně zvládají a znají.
Počítají, čtou, píšou, poznávají písmenka po hmatu… Do některých operací nás taky zapojují a musíme neskromně říct,
že zvládáme bez rozdílu a s ledovým klidem. Někteří členové
naši jednotky bezchybně doplňovali číselnou řadu, poznávali písmenka a občas strefili výsledek při početních operacích.
Celou operaci jsme ukončili vítězoslavným posazením se do
lavice, abychom si vyzkoušeli TEN pocit, vyfotili se pro rodiče a
už nám zase zvonilo na konec hodiny.
Je nám to líto, ale se staršími, zkušenějšími agenty se musíme
rozloučit, poděkovat, zahladit stopy (uklidit podsedáky) a frčet
zpět na základnu do školky.
Bylo to super, přišli jsme zpět nadšení a s klidnou duší můžeme říci: MISE SPLNĚNA, ŠKOLÁCI DĚKUJEME!

Zprávičky ze školy ...
M g r. G a b r i e l a K m e n tová

Návštěva kuželny
– Bc. Petra Pavlíková, Mgr. Helena Tisovská
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V pátek 22. 12. navštívily děti školní družiny kuželnu v Hodslavicích. Paní Bartončíková seznámila děti se základy bezpečnosti při hře a pravidly hry. Děti se rozdělily do dvou družstev
a začalo zápolení mezi chlapci a děvčaty. Chlapci s velkým náskokem kuželky vyhráli, ale děvčatům patří pochvala za velké nasazení při hře. Při hře nechyběla vzájemná soutěživost a
nadšení ze hry. Dětem se odpoledne strávené při kuželkách
moc líbilo.
Děkujeme manželům Bartončíkovým za příjemně strávený
předvánoční čas.

Okresní finále ve florbalu – Mgr. Viktor Petrskovský
V úterý 16. ledna odjeli mladší chlapci odehrát okresní finále,
do něhož v prosinci postoupili z okrskového kola. V pětičlenné
skupině narazili na týmy z Oder, Bílovce, Studénky a Kopřivnice. V prvním zápase podlehli Bílovci 1:4 (1 – Pavel Janyška).
V druhém porazili Odry 4:0 (4 – Pavel Janyška) a v nejdramatičtějším utkání proti Studénce vyhráli 3:2 (2 – Pavel Janyška,
1 – Martin David). V posledním zápase s vítězem skupiny Kopřivnicí prohráli 1:6 (1 Jiří Dragon). Po sečtení všech výsledků se
naši chlapci umístili na krásném 3. místě a všem ukázali, že i na
naší malé škole se florbal hrát umí! Gratulujeme!

Projekt Strojírenství – tradice našich předků aneb společná výuka žáků – Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 11. ledna 16 kluků z 8. a 9. třídy se zúčastnilo projektu Strojírenství, který pořádá vedení Střední technické a
zemědělské školy Nový Jičín – Šenov. Kluci byli rozděleni po
čtyřech a v odborných dílnách se seznamovali a zkoušeli si
vypracovat výrobky. Dopoledne se z nich stali instalatéři, kdy
svařovali plastové potrubí a spojovali mědění trubky. Vyzkoušeli si v zámečnické dílně vypilovat otvory do železného čtverce dle nákresu a pomocí závitníků vytvořit závit pro šroub. Ve
stolárně si vyrobili krabičku na drobnosti a v zednické dílně
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měli za úkol sestavit z prken most a vytvořit si sádrový odlitek.
V učebně PC jim byl představen program na programování
práce na CNC strojích, které mají nově v učilišti pořízené.
Práce kluky bavila, pracovali s žáky školy a mohli si vyzkoušet
na vlastní kůži práci v odborných profi dílnách. Každý si domů
odnesl 4 různé výrobky.
Super holka, super kluk
školní družiny
– Mgr. Helena Tisovská
Název by mohl napovědět, že budou soutěžit
chlapci proti dívkám a naopak holky proti klukům.
Nebylo tomu tak, právě naopak. Kluci si připravili na
pátek 19. ledna klučičí disciplíny, které plnila děvčata
a také děvčata si připravila
holčičí disciplíny, které plnili kluci. Takže slečny zkusily tlouct hřebík, střílet na
branku, šroubovat matičku,
postavit dům z lega a jiné
úkoly. Kluci si vyzkoušeli
přišít knoflík, točit obručí,
obléct panenku, pověsit prádlo, nalakovat a odlakovat si nehty a jiné úkoly. Po sečtení všech bodů se stal Matěj Kratochvíl
super klukem a Noemi Mičková super holkou! Gratulujeme :-)!
Lyžák 2018 - Zuzana Mičulková a Dominika Patková (7. tř.)
V pondělí ráno jsme dojeli s rodiči do Hostašovic na vlakové
nádraží. Rozloučili jsme se s nimi a tím začala naše pětidenní
„výzva“. Hned ve vlaku se to neobešlo bez záchvatů smíchů
(bylo jich opravdu hodně). Dopravili jsme se na místo, zabydleli se a už jsme „letěli“ na svah.
Na svahu jsme se rozdělili do tří skupin. Jakmile jsme byli
všichni rozděleni, začalo se s výcvikem. Večer jsme strávili povídáním o horách a údržbě lyží a zahráli několik poznávacích
her.
Druhý den se nejlepší lyžaři začali učit otočky ve dvojicích,
poté i samostatně, ostatní bezpečně sjíždět svah. Večer jsme si
zahráli různé „stmelovací“ hry a soutěžili jsme v zajímavých dovednostech. A nezapomněli jsme ani na saunování. Pro některé bylo následné zchlazení se ve sněhu obrovským zážitkem.
Třetí den jsme navštívili místní muzeum, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o Velkých Karlovicích. Prohlédli jsme si
tam hodně starožitností a zapsali jsme se do návštěvní knihy.
Také jsme si mohli zakoupit suvenýry např. ručně dělanou pastelku. A nesmíme zapomenout, že nás večer mohli navštívit
rodiče a rodinní příslušníci na večerním lyžování. A nebylo jich
zrovna málo.
Čtvrtý den už všichni zdárně sjížděli kopec. Odpoledne se konal slalom. V kategorii chlapců vyhrál Jonáš Mička, na druhém
se umístil Matouš Hruška a na třetím Patrik Drda. V kategorii
děvčat si pro první místo dojela Zuzka Turková, pro druhé Nikola Stoklásková a pro třetí Zuzka Mičulková. Večer nás zaslouženě čekala vytoužená DISCOTÉKA, kde tzv. „Holiny“ (Zuzka M.,
Domča, Klárka a Nelča) „roztrsaly“ obě třídy i učitele. Nejlepší
tanečník byl Vláďa Hrachovec, který si od holek zaslouží velkou
pochvalu.
V pátek se ráno všichni sbalili a naposledy vyrazili na svah. I
když jsme přes týden zažili spoustu tvrdých pádů, nikdo se jen
tak nevzdal. Tak se splnil cíl naší „výzvy“. A s úsměvem na tváři
jsme dojeli zpět za svými rodiči. Lyžák byl SUPER, škoda jen, že
se nekoná každý rok...
www.hodslavice.cz

tové války a boje se na ní rozpoutaly 23. května 1915 a trvaly až
do listopadu 1918. Střetly se zde jednotky Rakouska-Uherska
podporované Německem. Naopak na straně Itálie byla Francie, Velká Británie, USA a Československá legie. Bojovalo se v
Alpách až po řeku Soča, kde se událo „11 bitev“ a všechny strany utrpěly těžké ztráty. Nasazena byla i těžká technika. Opět
mám zde pro Vás připravenou přehlednou tabulku.

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
oznamuje svým členům,
že v pátek 2. března 2018 v 18:00 hodin
se v klubové místnosti-klubovně obecního úřadu
uskuteční valná hromada.

Na frontu!
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení spoluobčané, je tady druhý díl našeho seriálu. V tomto čísle se společně vydáme s vojáky na frontu, resp. na fronty
a podíváme se i na jejich osudy. V předchozím zpravodaji jsem
se zmínil, že z Hodslavic se k Československé legii přidalo 29
mužů, aby podpořili myšlenku samostatného Československého státu. Je třeba si uvědomit, že nejen díky legionářům měly
Hodslavice své vojáky na frontách. Mnoho dalších by určitě dle
mého názoru rádo do legii vstoupilo, ale nebylo jim to souzeno, neboť zahynuli pod praporem Rakousko-Uherské armády!
O tom ale později, teď se vrátím zpět k legionářům. Největší
počet našich hodslavských legionářů vstoupilo do Československé legie v Rusku, kde jich působilo rovných 22!
Jednalo se o Východní frontu, na které se bojovalo především na území dnešního Polska, Ukrajiny, Litvy
a Rumunska. V srpnu 1914 se odehrála bitva u Krašniku, kde
byla ruská armáda poražena rakousko-uherskou armádou. Situace se zcela obrátila v bitvě o Halič, kde se podařilo ruské armádě postoupit až do oblasti Karpat poblíž hranic s dnešním
Slovenskem a reálně hrozil vpád do Maďarska a Čech. Nejtěžší
boje se odehrávaly především v Polsku, kam také mířili naši
legionáři. Jistě si říkáte, kteří legionáři to mohli být?! A je to někdo z mých předků?! Na tyto otázky Vám snad odpoví tabulka,
kterou jsem pro Vás sestavil.
Příjmení a jméno

Datum narození

Nástup do legií

Útvar v legiích

Zajat

*

Bartoň Jan

8.4.1887

14.9.1916

2. střelecký pluk

1914, Lvov

V

Bartoň Ondřej

5.4.1887

24.5.1917

31. pěší pluk

28.2.1915, Karpaty

DM

Číp Josef

9.5.1895

9.7.1917

100. pěší pluk

4.7.1916, Kolky

----

David Josef

26.3.1883

15.8.1918

10. zákopový prapor

24.3.1915, Přemyšl

DM

Hubeňák Jan

1.1.1885

1.11.1918

100. pěší pluk

10.8.1916, Meraderiška

V

Kramoliš Josef

29.2.1892

28.4.1918

100. pěší pluk

-------------------------

DM

Křížan František

15.8.1894

17.6.1917

4. zem. pěší pluk

10.5.1915, Horodenko

NS

Kudělka František

30.12.1888

17.5.1918

33. pěší pluk

23.10.1915, Doberano

DM

Kudělka František

8.2.1896

20.7.1918

11. střelecký pluk

10.8.1916, Monastyrisk

DM

Kudělka Ignác

25.11.1893

22.8.1917

8. střelecký pluk

13.6.1916, Volyňská gub

DM

Kudělka Josef

30.7.1886

14.8.1918

Strážný prapor

26.10.1914, Ivangorod

DM

Kulík Ondřej

17.6.1892

6.11.1917

Záložní pluk

21.7.1916, Berestečko

DM

Merenda Jan

21.4.1895

18.11.1917

Záložní pluk

5.5.1915, Klimentov

V

Mička Josef

27.5.1896

6.11.1917

21. pěší pluk

21.7.1916, Berestečko

----

Palacký Jan

16.12.1887

8.12.1918

Pracovní rota

5.9.1916, Halič

D

Rýdl Josef

17.6.1889

1.12.1915

1. střp

28.4.1915, Rěka Nída

ČSA

Rýdl Josef

24.5.1893

1.4.1918

8. střp

27.6.1916, Brody

DM

Toman František

23.4.1896

15.8.1916

7. střelecký pluk

3.9.1915, Dubno

----

Toman Jan

5.10.1889

22.8.1916

6. střelecký pluk

25.12.1914, Bukovsko

----

Toman Jan

15.3.1890

12.5.1916

1. střelecký pluk

5.2.1916, Bučač

----

Toman Jan

14.9.1895

12.11.1917

4. střelecký pluk

5.5.1915, Klimentov

----

Toman Jan

8.4.1897

19.9.1916

2. tež. děl. divize

x.x.1914. Lovo

----

Příjmení a jméno

Datum narození

Nástup do legií

Útvar v legiích

Zajat

*

Bartoň Josef

15.9.1897

5.10.1917

31. pěší pluk

19.8.1917, Selo

ČSA

Kovařík Ondřej

20.11.1893

21.10.1917

39. pěší pluk

19.8.1917, Selo

ČSA

Krumpolec František

28.9.1894

----------

33. pěší pluk

3.11.1918, Cervignano

----

Křižan Miloslav

14.6.1899

1.8.1918

35. pěší pluk

13.8.1918, Val Daone

DM

Kudělka Josef

22.2.1898

27.1.1918

39. pěší pluk

20.8.1917, Hermada

DM

Kudělka Ondřej

13.3.1891

13.2.1918

32. pěší pluk

19.9.1917, Selo

DM

Rýc František

2.1.1889

4.4.1918

34. pěší pluk

4.9.1917, Monte Sabatino

DM

DM - Demobilizován, ČSA – Sloužil v čs. Armádě po roce 1918
První světová válka se odehrávala celkově na 5 frontách. O
prvních dvou jsem se zmínil již výše a další frontou, kterou si
představíme, byla fronta Západní, kde sloužili Českoslovenští
legionáři ve Francii. Na této frontě působili i v tabulce již uvedení Kulík Ondřej a Mička Josef. Západní fronta byla otevřena Německem, které se snažilo přes Belgii napadnout Francii. V listopadu 1916 použili na této frontě Britové vůbec první tank a to
v bitvě na Sommě. Boje pokračovaly až do června roku 1918.
Další frontou, tentokráte již bez našich Hodslavských legionářů byla fronta Balkánská, která zahájila první světovou
válku a to, když Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku,
a ještě téhož dne 28. července 1914 začalo ostřelování Bělehradu. Boje na této frontě ustaly v září 1918, kdy bylo osvobozeno Srbsko. Boje na poslední frontě probíhaly v různých
částech světa, kde byly cílem útoků kolonie válčících států.
Boje se udály například v Africe (Togo, Namibie, Kamerun
= Německé kolonie) a také se bojovalo na Blízkém východě, ale i severně od Austrálie, kde se sváděly boje na moři,
a nasazeny byly i ponorky.
Jak jsem již zmínil v úvodu, bylo mnoho vojáků, kteří bojovali
pod praporem Rakouska-Uherska a neměli tu možnost přidat
se do Československých legií. A právě o nich bude poslední
díl našeho seriálu, který nám připomene naše rodáky, kteří se
z války již domů nevrátili.
Kdo padl v boji? Kdo byl prohlášen za nezvěstného, nebo kdo
podlehl zraněním v nemocnici? To vše se dozvíte v dalším vydání zpravodaje.
Zdroje: https://vlast.cz/pred-vznikem-csr/, www.dejepis.cz,
www.wikipedia.cz, www.vuapraha.cz

V – vrátil se do vlasti, DM - Demobilizován, NS Neschopen služby, D – Dezertoval, ČSA – Sloužil v čs. Armádě po roce 1918
Další frontou, kde bojovali hodslavští legionáři byla Italská
fronta, která byla jednou z hlavních frontových linií první svěHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 02/2018
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Předkupního práva se lze do
budoucna u dané nemovitosti vzdát
a v případě nemovitosti zapsat

Uvedené pravidlo se neuplatní u
osob blízkých, což lze podle zákona
chápat jako „příbuzného v řadě
přímé, sourozence, manžela nebo
partnera či jiné osoby v poměru
rodinném nebo obdobném, pokud by
vzájemně pociťovaly případnou
újmu druhého jako újmu vlastní.“

Zákonem č. 460/2016 Sb. bylo
k 1. 1. 2018 zavedeno zpět pravidlo
o předkupním právu spoluvlastníků.
Nově je tedy nutno v případě
úplatného převodu (prodej) i
v případě bezúplatného převodu
(darování)
nabídnout
svůj
spoluvlastnický podíl například na
pozemku
s rodinným
domem
ostatním spoluvlastníkům. Pokud
ostatní spoluvlastníci neuplatní své
předkupní právo, můžeme prodat či
darovat podíl na nemovitostech
libovolně třetí osobě.

Novela občanského zákoníku

Věřte, že to tak není. Je tomu právě
naopak, než ona realitní kancelář
uvádí. Proto se podívejme na
aktuální
novelu
občanského
zákoníku i jiné zajímavé změny v
předpisech.

s rokem 2018 začala platit některá
nová pravidla, o kterých si dnes
povíme. Motivem k napsání tohoto
článku je situace, kdy jedna realitní
kancelář do některých schránek
distribuovala leták s informací, že
„na základě novelizace Občanského
zákoníku
jsou
podíly
na
nemovitostech volně obchodovatelné
bez předchozího souhlasu dalšího
spoluvlastníka.“

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

Minimální mzda je stanovena
nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Ke
dni 1. 1. 2018 byla upravena tak, že
nově základní sazba minimální
mzdy pro stanovenou týdenní

Novela k minimální mzdě

V takových situacích lze žádat o
vydání společného povolení, jehož
úprava je zejména v ust. § 94b až
§ 94z stavebního zákona.

Zákonem č. 225/2017 Sb. byl
novelizován stavební zákon. Zákon
nově slučuje v některých případech
územní řízení, stavební řízení a
posuzování vlivu na životní
prostředí. Mělo by dojít k urychlení
a zjednodušení procesu, zejména pro
běžné a menší stavby.

Novela stavebního zákona

Novela občanského zákoníku dále
zasáhla do svěřenských fondů, kde
zavádí od 1. 1. 2018 pravidlo, že
svěřenský fond vznikne až zápisem
do evidence svěřenských fondů.
Povinnost zapsat fond do evidence
svěřenských fondů se vztahuje také
na fondy již dříve vzniklé, a to do
šesti měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Minimální mzda se tedy z 11 000 Kč
zvyšuje o 1 200 Kč.

Z uvedeného tedy vyplývá, že
od 1. 1. 2018 je důležité při prodeji a
koupi podílů na nemovitostech
kontrolovat
stav
v katastru
nemovitostí a řádně formálně před
převodem nabídnout podíly ostatním
spoluvlastníkům.
Nelze
bez
zákonných sankcí libovolně prodat
své podíly na zahradě, domě, bytu či
jiné nemovitosti a ostatní o tom
nevyrozumět.

Závěrem přeji všem čtenářům
úspěšný a krásný rok 2018 a s
vědomím nastíněných změn a blížící
se účinností nařízení GDPR o
ochraně
osobních
údajů
k 25. 5. 2018 doporučuji ostražitost
v okolní „právní džungli.“

Nově však takové natahování lhůty
k zaplacení poplatku nebude možné
a po uplynutí lhůty k zaplacení
poplatku soud rozhodne o zastavení
řízení a k pozdějšímu „doplacení
poplatku“ nebude brát zřetel. Řízení
bude zastaveno.

Soudní poplatek za řízení je splatný
při podání žaloby. Není-li zaplacen
spolu se žalobou, bylo dříve možné
jej zaplatit ve lhůtě stanovené
soudem (nejčastěji
15
dnů).
A nebyl-li ani v této lhůtě zaplacen,
pak soud rozhodl o zastavení řízení,
ale ještě dodatečně bylo možné ve
lhůtě pro odvolání tento poplatek
„zpětně“ doplatit. Lhůta k zaplacení
se tedy opakovaně „protahovala“.

Nad rámec těchto novel upozorním
také na zákon č. 296/2017, který
k 30. 9. 2017 změnil pravidla
placení soudních poplatků ve vztahu
k lhůtám. Jedná se o formálnější
změnu pro případ podávání žaloby.

Zákon o soudních poplatcích

pracovní
dobu
40
hodin
činí 73,20 Kč za hodinu nebo
12 200 Kč za měsíc.

poznámku o takovém vzdání se
předkupního práva do katastru
nemovitostí.

Rok 2018 a nová pravidla v některých předpisech (předkupní
právo, stavební zákon, mzdy)
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ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA PREZENTACI

ETIOPIE
ZEMĚ PROTIKLADŮ

V obrovské zemi s dlouhou historií ležící na severovýchodě Afriky se projdeme pod dohledem ozbrojenců nejkrásnější částí
sopečné Etiopské vysočiny – Simienskými horami, kde se setkáme se stády dželad – opic s krvavým srdcem.
Z nadmořských výšek nad 4000 metrů se přesuneme do Danakilské prolákliny, krajiny ležící pod úrovní moře, kde teploty
stoupají nad 40 stupňů. Zde po nočním výstupu pohlédneme do kráteru sopky Erta Ale, v němž spatříme jezero žhavého
magmatu. Na závěr se projdeme neskutečně barevnou krajinou spící sopky Dallool.

AKCE SE USKUTEČNÍ V RESTAURACI „NA FOJTSTVÍ“ VE ČTVRTEK
8. BŘEZNA 2018 OD 17.30
ZVOU ROSŤA KRAMOLIŠ A PETR MOKROŠ
................................................................................................................

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

Hledám pronájem rodinného domu v Hodslavicích.
Žiji sám, bez zvířat.
Prosím o zaslání SMS, ozvu se zpět. Tel. č. 603 948 158.
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Milada Pustějovská • Martina Turková
Iveta Kociánová • Pavel Kudělka • Jiří Kramoliš
Zdeněk Janovský • Alois Turek • Ladislav Krutilek
Zdenka Bartoňová • Josef Bartoň • Jiří David
Jan Kudělka • Antonín Kramoliš
25. výročí uzavření manželství Jana a Martin Krutilkovi
50. výročí uzavření manželství Zdenka a Jiří Rýdelovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s paní Boženou Merendovou.

Radim Petrskovský, 4.třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ... Lyžařský výcvik ZŠ Hodslavice
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