
ZPRAVODAJ
Duben 2019

Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů
v Hodslavicích za rok 2018

Lubomír ADAM, velitel jednotky • Leoš TUREK, starosta sboru

V roce 2018 jednotka sboru 
dobrovolných hasičů zasahova-
la celkem u 23 událostí:

- 17x technická pomoc z toho   
     11x tzv. ‚‚ZOČ‘‘ a 6x ostrý výjezd    
     (převážně odstranění stromů),

- 5x požár,
- 1x planý poplach.

‚‚ZOČ‘‘ patří do ostatní činnosti 
jednotky. Jedná se o činnost jed-
notek PO, které je zpravidla pře-

dem ohlášena a dohodnuta, prováděna ve vhodném termínu 
a jedná se o události, u kterých nehrozí bezprostřední ohro-
žení. 

Do ostatní činnosti patří např. práce pro zřizovatele jednot-
ky (čištění kanalizací, studen, doprava vody, asistence u kul-
turních akcí). 

V roce 2018 jsme čistili nejen studny a kanalizace, ale zalévali 
jsme také nově zasazené stromky u Vítkova kříže poblíž Hosta-
šovic. 

Hlavní činností je zajištění po-
žární bezpečnosti v obci, ale také 
činnost kulturní a společenská.

Zpráva o činnosti jednotky 
SDH

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Hodslavice je zařaze-
na do kategorie JPO III a k dnešní-
mu dni má 15 členů.

Všichni členové musí být během 
roku proškoleni z témat pravidelné odborné přípravy, které 
prohlubují znalosti a praktické dovednosti  hasičů a jsou po-
žadovány pro výkon zastávané funkce. Témata stanoví velitel a 
v potřebném rozsahu je doplňuje také o témata vyhlášená ge-
nerálním ředitelstvím na příslušný kalendářní rok.  

V plánu odborné přípravy se členové výjezdové jednotky při-
pravují po teoretické i praktické stránce na situace, které mo-
hou nastat u zásahu, zdokonalují se v poskytování první po-
moci, požární taktice, v řízení a obsluze požární techniky, apod. 

Nedílnou součástí jsou i kondiční jízdy strojníků a praktický 
výcvik nositelů dýchací techniky, který je minimálně jednou za 
3 měsíce.

Pro velitelé pořádal Hasičský záchranný sbor v listopadu cyk-
lickou odbornou přípravu, která se konala v hasičské zbrojni-
ci ve Fulneku.

Součástí plánu bývají také taktická cvičení, která prohlubují 
odbornou přípravu a zvyšují akceschopnost jednotky.  V červ-
nu jsme se zúčastnili dvou námětových cvičení - ve Straníku 
při oslavách 110 let založení SDH Straník a v Hodslavicích při 
oslavách 135 let založení našeho sboru.

Pravidelnou odbornou přípravu řídí, organizuje a ověřuje ve-
litel jednotky. 
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U  S  N  E  S  E  N  Í
z 8. schůze rady obce konané dne 

14.3.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce spolkům 

a subjektům dle přílohy č. 1 a smlouvy o poskytnutí dotace,
b) poskytnutí finančního daru subjektům dle přílohy č. 1 

a smlouvy o poskytnutí daru,
c) podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí na re-

konstrukci domu čp. 213 a bytu v čp. 78 v Hodslavicích dle 
podmínek výzvy,

d) podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního pro-
středí z programu podpory krajiny na výsadbu aleje ovocných 
stromů v lokalitě Mrázová, 

e) pronájem veřejného prostranství v době konání tra-
diční pouti k umístění pouťových atrakcí p. F. R., dle nabíze-
ných podmínek,

f ) poskytnutí daru ZŠ Františka Palackého a MŠ Hodsla-
vice na environmentální vzdělávací akci v rámci Školy v příro-
dě pro žáky II. stupně ve výši 10 000 Kč,

g) zadávací podmínky veřejné zakázky na nákup služeb-
ního vozidla.

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) tvorbu obecně závazné vyhlášky (OZV) k chovu zví-

řat v obci a pověřuje komisi životního prostředí vypracováním 
návrhu OZV do 10.4.2019 a předložení radě obci,

c) žádosti o finanční příspěvek na poskytování sociál-
ních služeb pro rok 2019 od:
 Domov DUHA, př. org., Nový Jičín,
 Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí a 

zařazuje je do seznamu žadatelů,
d) žádost E. C., o pronájem části obecního pozemku  

 parc. č. 422/1 a zamítá ji a žádost R. P., o možnost parkování 

Ukazovali jsme svou techniku na Dni obce, na Memoriálu 
Otce Jana Bittnera,  na Dni bezpečnosti v Komenského škole 
v NJ, v Praktické škole v Novém Jičíně při akci Ochrana člově-
ka za mimořádných situací, v mateřských školách v Hodslavi-
cích, Životicích u NJ, Šenově u NJ a také dětem z místního Klu-
bu Sluníčko.

Co se nám podařilo?
Díky obci Hodslavice byl do hasičské zbrojnice zaveden inter-

net a my tak můžeme vypisovat zprávy o zásahu a příkazy k jíz-
dám přímo v hasičárně. 

Do výjezdového vozidla Tatra byl zakoupen tablet a také in-
formační systém RescueNavigator, který zobrazuje všechny 
potřebné informace o události, na kterou nás krajské operační 
a informační středisko vysílá. 

Nejlepší zpráva je ale ta, že obec Hodslavice uspěla s žádos-
tí na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku 
a tak jsme koncem ledna převzali nový dopravní automobil 
Volkswagen Transporter.

Činnost kulturní, společenská, sportovní:

- návštěva občanů - pozvání na ples
- hasičský ples
- účast zástupců sboru na valných hromadách v okrsku
- účast na valné hromadě okrsku
- účast na krajském kole v požárním sportu
 v Třinci - rozhodčí
- oslavy 135 let založení sboru a letní večer
- účast na shromáždění představitelů sborů ve Slatině
- mikulášská nadílka pro děti členů
- účast členů sboru na akcích v obci:
  - Palackého stezka
                - Den obce
                - volejbalový turnaj                                                         
                                                    
Stav členské základny k 31.12.2018
Počet členů – 104,  z toho mužů – 66, žen –   38.

V roce 2018 náš sbor oslavil 135 let od svého založení, při této 
příležitosti jsme uspořádali odpolední program, kde vystoupil 
legendární silák Železný Zekon, byla provedena ukázka výcvi-
ku služebního psa Policie České republiky, pro děti byla připra-
vena skákací atrakce a kolo štěstí, vystoupily členky hodslav-
ského Sokola, k poslechu zahrála kapela Yellow Boys a večer 
vystoupila kapela Věšák. 

Po dlouhých letech se podařila obnovit činnost hasičské mlá-
deže (mladých hasičů), zejména díky velkému úsilí našeho čle-
na Adama Rýdela. Od října se pravidelně každý pátek schází v 
tělocvičně základní školy přes 40 dětí, kde se připravují na ha-
sičské soutěže. Děti jsou rozděleny do dvou skupin – mladších 
a starších. Od jarních měsíců budou mít schůzky již v hasičské 
zbrojnici. Doufáme a přejeme si, aby jich vydrželo co nejvíce a 
mohli reprezentovat náš sbor na hasičských soutěžích.

Na závěr chceme poděkovat všem aktivním členům jednot-
ky za čas strávený při zásazích, odborné přípravě, brigádách, 
údržbě techniky a hasičské zbrojnice, kterých se zúčastnili ve 
svém volném čase a drží tak naši jednotku akceschopnou, čle-
nům sboru za odvedenou práci  jak pro sbor, tak i pro obec 
Hodslavice.

Děkujeme paní starostce, vedení a zastupitelstvu obce Hod-
slavice za ochotu, vstřícnost a finanční podporu spojenou se 
zásahovou jednotkou, pracovníkům obecního úřadu, obča-
nům, sponzorům a organizacím, kteří nám pomáhali naplnit 
stanovené úkoly v loňském roce.
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na obecním pozemku a pověřuje místostarostu řešením situ-
ace se žadatelkami,

e) termíny:
 konání zápisu žáků k základnímu vzdělávání (1. třída  

  ZŠ) - 16.4.2019,
 konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) -   

  3.5.2019,
 přerušení provozu mateřské školy o letních prázdni    

  nách od 29.7. – 30.8.2019.

U  S  N  E  S  E  N  Í
ze 9. schůze rady obce konané dne 

28.3.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) Smlouvu o právu vstupu a dočasného užití pozemku 

s p. L. T., bytem Hodslavice dle návrhu,
b) Servisní smlouvu s firmou JD ROZHLASY s.r.o., Vigan-

tice na servis bezdrátového rozhlasu,
c) uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 29. 

a 30.6.2019 v prostorách za Obecním domem Základní organi-
zaci Českého svazu chovatelů Hodslavice.

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) žádost p. R. B., bytem Hodslavice o odkoupení obec-

ního pozemku parc. č. 1074  k.ú. Hodslavice včetně posunu-
tí vedení kanalizačního řadu na sousední pozemek a pověřu-
je starostku prověřením možnosti změny trasy kanalizačního 
řadu do další schůze rady obce,

c) žádost Školy života o. p. s.  Nový Jičín o finanční pří-
spěvek na částečnou úhradu nákladů denního stacionáře a za-
řazuje ji do seznamu žadatelů,

d) sdělení Moravskoslezského kraje Ostrava o nevyho-
vění žádosti o poskytnutí dotace v programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova MSK 2019 na akci „Rekonstrukce sociálního 
zařízení MŠ Hodslavice“, 

e) možnost zřízení nových přechodů pro chodce a úpra-
vu stávajících v rámci rekonstrukce silnice č. I/57 a výstavby 
kanalizace s předložením návrhu k projednání na další schůzi 
rady obce.

U  S  N  E  S  E  N  Í
ze 10. schůze rady obce konané dne 

3.4.2019 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) nejvýhodnější cenovou nabídku na nákup služební-

ho vozidla firmy RENAULT AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Hlučín za 
cenu 399 926 Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy,

b) roční účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace za rok 
2018, v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventari-
zační zpráva ZŠ a MŠ, vše k 31. 12. 2018,

c) účetní odpisový plán Základní školy a Mateřské ško-
ly Františka Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace, na 
rok 2019.

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 proškolení řidičů jednotky Sboru dobrovol-

ných hasičů (JSDH) v kurzu bezpečné jízdy s finanční spoluú-
častí obce a předává nabídku JSDH,

c) informaci starostky o stavu stavby „Odkanalizování 
obce Hodslavice“,

d) informace o problémech s nízkým tlakem vody při 
dodávkách pitné vody na koncových větvích vodovodu na 
Mořkovsku.

Srdečně Vás zveme na
4. zasedání zastupitelstva obce,

které se uskuteční
ve čtvrtek 25.4.2019 v 18:00 hodin

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

Vítání občánků
   V neděli 5. května 2019 v 11:00 hodin
se na Obecním úřadu v Hodslavicích usku-
teční slavnostní přivítání narozených ob-

čánků do svazku naší obce.
   Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

VODOVOD - INFORMACE
OÚ Hodslavice

Vážení občané v poslední době se nám množí upozornění 
spoluobčanů, kteří jsou napojeni na obecní vodovod v části 
„Na Mořkovsku“ na poklesy tlaku vody v době zvýšených od-
běrů tzn. ráno a večer. Žádáme Vás proto, abyste pokud možno 
v tuto dobu nezapínali spotřebiče jako jsou automatické prač-
ky, myčky nádobí apod. tak, aby odběr vody z vodovodní sítě 
byl rovnoměrnější a nedocházelo k poklesu tlaku. Obec Hod-
slavice řeší tuto situaci vybudováním tlakové stanice na Léše, 
ovšem tato investice je ve fázi přípravy a předpokládáme rea-
lizaci v příštím roce. 

Z důvodu trvalého deficitu srážek a omezených zdrojů 
podzemní vody platí nadále zákaz napouštění bazénů a 
zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodu. 

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost vůči sobě na-
vzájem.
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Vážení spoluobčané, firma Metrostav Praha zahájila práce na 
stavbě „Odkanalizování obce Hodslavice“.

- na místních komunikacích: na dolním konci ulička od č.p. 
111 po č.p. 283, bude prováděno frézování asfaltového povr-
chu komunikace a výkopové práce, za katolickým kostelem a 
komunikace na Léše - frézování, výkopové práce, navazovat 
budou další úseky. 

- Majitelé dotčených nemovitostí budou vždy předem firmou 
Metrostav informování o zahájení prací letáčkem do schránek.

- od 15.4. budou zahájeny práce na silnici I./57 ve dvou 
250m dlouhých úsecích – u mostu M1 (Merendovi) a u ZŠ. Do-
prava bude svedena do jednoho pruhu a řízena semafory. 

Upozorňujeme Vás, že tyto práce sebou přinesou dočas-
né zhoršení jízdních podmínek, předem Vám děkujeme za 
pochopení. Dále Vás žádáme, abyste v těchto lokalitách 
v žádném případě nenechávali odstavená auta, která by 
mohla bránit v plynulém provádění stavebních prací. Auta 
můžete dočasně zaparkovat na vhodných veřejných prostran-
stvích tak, aby nebyla překážkou v provozu.

Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na 
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace

Informace ke kanalizačním přípojkám
Vážení spoluobčané v nejbližších dnech, pokud se již tak ne-

stalo, obdržíte návrhy kanalizačních přípojek, včetně po-
třebných smluv, abychom pro Vás mohli zajistit územní sou-
hlasy pro realizaci těchto přípojek. Spolu s návrhy obdržíte ješ-
tě průvodní dopis s pokyny a smlouvy. V loňském roce pro-
běhlo připomínkové řízení k těmto přípojkám, pokud to bylo 
možné, Vaše připomínky byly do projektu zapracovány. 

Vše si dobře pročtěte a dále postupujte podle pokynů.  

Informace k výstavbě kanalizace
OÚ Hodslavice

Pokud do termínu stanoveného v pokynech neobdržíme 
Vámi podepsané dokumenty, bereme za to, že se jako vlast-
ník nemovitosti nehodláte napojit na budoucí kanalizaci v této 
fázi stavby a následné připojení bude problematické a vý-
hradně na vaše náklady.

Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na 
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obra-
cejte mailem: kanalizace@hodslavice.cz, tel.: 792 771 741 
– Ing. Radim Holeňa.

Věříme, že zodpovědným přístupem usnadníte hladké vyří-
zení všech povolení potřebných k zajištění přípojek, a děkuje-
me Vám předem za bezproblémovou spolupráci.

Moravskoslezský kraj bude i v letošním roce poskytovat kotlí-
kové dotace. V pořadí již 3. výzva bude zároveň poslední mož-
ností pro získání finančních prostředků na výměnu starého 
kotle na tuhá paliva za nový. Vyhlášení výzvy je od 10. dubna 
2019, příjem žádostí o dotaci bude možné od 13. května 2019 
od 10.00 hodin.

Dotace bude určena na pořízení tepelného čerpadla, kotle 
na biomasu nebo plynového kondenzačního kotle a její výše 
bude záviset na typu zařízení (např. u tepelného čerpadla to 
bude více než 120 000 Kč). Oproti předchozím kotlíkovým do-
tacím již nebudou podporovány kotle na spalování uhlí, ani 
kotle kombinované. Bližší informace o „kotlíkových dotacích“ 
jsou zveřejněny např. na webových stránkách Moravskoslez-
ského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Možnost poskytnutí bezúročných půjček
Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny zpět-

ně, a ne každý občan má k dispozici patřičnou sumu na vý-
měnu zdroje tepla, připravuje obec poskytování bezúročných 
půjček (z pilotního projektu bezúročných půjček MŽP na vý-
měnu kotlů) ve výši až 200 000 Kč. 

Žádáme občany, aby svůj zájem o bezúročnou půjčku na-
hlásili na obecní úřad na email: ekonom@hodslavice.cz  
nebo telefon: 556 750 237, 556 750 337do 30.4.2019. Při-
hlášení není závazné.

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

OÚ Hodslavice

Rádi informujeme o dvou spoluobčanech, kteří dovršili po-
čet 40 bezpříspěvkových odběrů a byli vyznamenáni zlatou 
medailí prof. MUDr. J. Janského a jeden dárce krve s počtem 
80 bezpříspěvkových odběrů, který byl vyznamenán ZLATÝM 
KŘÍŽEM III. třídy. 

40 odběrů:  Bronislav Bartoň čp. 549, Jaroslav Erle čp. 211. 

Zlaté medaile převzali v roce 2018.
80 odběrů: Václav Dořičák čp. 168. Zlatý kříž převzal na Ma-

gistrátu města Ostravy 28.5.2018.
Obec Hodslavice oceňuje lidský postoj shora jmenovaných, 

všem vyznamenaným děkuje a věří, že budou vzorem pro 
nové dárce.

Poděkování dárcům krve
OÚ Hodslavice

   Stav občanů v Hodslavicích k 1. 1. 2019 byl 1733, z toho 
856 mužů a 877 žen. Během roku 2018 se narodilo 21 dětí 
(10 chlapců, 11 děvčat). Do obce se přistěhovalo 38 osob (16 
mužů, 22 žen), naopak se vystěhovalo 32 občanů (12 mužů, 20 
žen). Zemřelo 11 našich spoluobčanů (5 mužů, 6 žen).

   V Hodslavicích byly celkem uzavřeny 4 sňatky: 3 na obecním 
úřadu a 1 v římskokatolickém kostele sv. Ondřeje.

Na matrice bylo mimo jiné provedeno:
*  celkem 333 případů ověření podpisů a listin,
*  přes Czech Point vydáno:
 37 výpisů z rejstříku trestů,
   9 výpisů z katastru nemovitostí,
  1 výpis z živnostenského rejstříku,
   1 výpis z bodového hodnocení řidiče,
   1 výpis snímku z katastrální mapy,
   1 zprostředkovaná identifikace fyzické osoby,
*  vystaveny matriční doklady (7 rodných listů, 3 fotokopie zá-

pisu narození, 5 oddacích listů, 3 úmrtní listy),
*  vydáno 1 osvědčení pro sňatek uzavíraný před orgánem 

církve,
*  vydány 3 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření man-

želství v cizině,
*  sepsáno 10 zápisů o určení otcovství k nenarozenému dítě-

ti souhlasným prohlášením rodičů.
*  vyřízena 1 žádost o změnu jména, 
*  vyřízena 1 žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru.
*  projednány ve správním řízení 2 návrhy/žádosti vlastníka 

Pár čísel z matriky a evidence obyvatel
OÚ Hodslavice
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objektu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, která 
se v objektu již nezdržuje. 

V sobotu 27. dubna 2019 proběhne v naší obci svoz velko-
objemového a nebezpečného odpadu. 

Sběrná místa:  
Dolní konec u autobusové zastávky 08:00 – 09:00
Hasičská zbrojnice    09:00 – 10:00
Obecní dům     10:00 - 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, apod.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zá-

řivky, barvy, ředidla, chemikálie apod. 
Sbírán bude také železný šrot.

V případě zájmu občanů je možnost zajištění nakládky a od-
vozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. (Nutno 
volat s časovým předstihem tel 556 731 656, 720 998 835.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Ing. Jan Kudělka, místostarosta

Matematický klokan
Mgr. Kateřina Hubeňáková 

22. března se žáci od 2. do 9. Třídy zapojili do matematické 
soutěže s názvem Matematický klokan, který má kategorie 
Cvrček, Klokánek, Benajmín a Kadet. Gratulujeme úspěšným 
řešitelům! 

Návštěva Obecního úřadu v Hodslavicích
Mgr. Renata Pernická

V pondělí 18. 3. 2019  jsme měli možnost navštívit v rámci 
učiva Výchovy k občanství Obecní úřad v Hodslavicích, kde 
jsme měli domluvenou besedu s paní starostkou Mgr. Pavlou 
Adamcovou. Všichni šestˇáci se na úřad moc těšili, chtěli se po-
dívat na místo, kam chodí vyřizovat různé záležitosti  jejich ro-
diče.

Tímto děkujeme paní starostce a panu místostarostovi, že 
nám umožnili návštěvu obecního úřadu a věnovali nám svůj 
čas. CO VŠECHNO JSME VIDĚLI A JAK SE NÁM TAM LÍBILO?

Paní starostka a pan místostarosta nám ukázali svá pracovní 
místa, obřadní síň a zbytek úřadu. Vyprávění paní starostky se 
nám moc líbilo, musíme si to někdy zopakovat.

Laura Mičková

Zprávičky ze školy
Mgr. Kateřina Hubeňáková

V kanceláři p. starostky jsme shlédli plány na novou kanaliza-
ci v obci, která by měla začít již tento měsíc. Viděli jsme mapu 
katastru naší obce. Poté jsme se přesunuli do obřadní síně, kde 
jsme si mohli zahrát na skutečnou svatbu. Nikdo však  o ní za-
tím neměl zájem a tak jsme začali pokládat p. starostce připra-
vené otázky. Za odměnu jsme dostali bonbónky a poté pokra-
čovali v prohlídce úřadu do přízemí. Tam nás nejvíce zaujaly 
trezory. V  menším jsme našli.... razítka a ve větším jen nějaké 
dokumenty. Návštěvu jsme si moc užili a rádi bychom se zde 
zase někdy podívali.

Hana Martinková, Veronika Bartoňová

Velká cena ZOO 2019
Mgr. Alena Kulíšková

Je již tradiční soutěž pořádaná ZOO Ostrava. Tentokrát bylo 
téma zajímavé, ale opět velmi široké. Ochrana přírody v ČR 
se zaměřením na NP a CHKO (historie vzniku ochrany přírody 
v ČR, zákony o ochraně přírody, zvláště chráněná území, Natu-
ra 2000, repatriace, biologie druhů žijících v NP a CHKO v ČR). 
Z naší školy se do soutěže zapojily pouze 2 týmy. 

Tradiční tým osmáků – Vojta Martinek, Adam Churavý, Adam 
Složil a děvčata Zuzaka Mičulková s Dominikou Patkovou ob-
sadili 13. – 15. místo. Opět jim k postupu do finále chyběl 1,5 
bodu. Smůla. Snad příště. Přece to někdy musí vyjít. Na zkuše-
nou jelo družstvo z šesté třídy. Laura Mičková, Hana Martin-
ková, Dominik Mičulka a Jakub Bartoň jeli oslabeni, neboť jim 
onemocněl pátý člen týmu. I tak v konkurenci asi 140 týmů se 
umístili asi v polovině. Podrobné informace najdete na www.
zooostrava.cz, v  sekci PRO ŠKOLY – soutěže. Jsem ráda, že děc-
ka mají pořád potřebu se učit nové a nové věci, často hodně 
náročné a stále se chtějí soutěží zúčastňovat.

Do konce školního roku nás ještě v oblasti přírodních věd 
čeká soutěž ve floristice a Mladý zahrádkář. Snad dosáhneme 
opět na bodovaná místa.

Noc s Andersenem proběhla dne 29. 3. 2019
Akce, které se účastní přes 1000 knihoven, škol a domů 

dětí, které se přes noc změní v pohádkové a fantastické svě-
ty určené jen dětem. Děti mohou jednou za rok v knihovnách 
noc plnou tajemství, her a zábavy.

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny 
svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a 
dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dět-
ské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními láka-
dly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k po-
čítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem 
se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzku-
mů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málo-
který z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven...

Zpráva z valné hromady
T. J. sokol hodslavice ze dne 8.3. 2019

Věra Mičková, starostka T J. Sokol Hodslavice

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol bude v následujícím tříletém 
období pracovat v tomto složení: starostka Věra Mičková, mís-
tostarostka Dana Kudělková, jednatel Eliška Janská,

hospodářka Ing. Marie Ježková, náčelnice Růžena Holeňová, 
náčelník Ing. Adam Kozelský,

vzdělavatel Dana Sulovská a další členové výboru Hana Ada-
mová, Hana Bačková, Vlastimil Socha, DiS.

Kontrolní komise - Ing. Milan Váhala – předseda, Marta Cyru-
sová, Marie Turková – členky.



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 04/2019 strana 6

V březnu jsme v klubu Sluníčko přivítali milou návštěvu. A 
nebyla to jen tak ledajaká návštěva, byla to návštěva čtyřno-
há! Pejsek, který k nám se svou paničkou zavítal se jmenoval 
Kiwi. Jednalo se o australského ovčáka, který je vycvičen pro 
canisterapii. Kiwi byl nesmírně přátelský a mlsný pejsek. Děti 
byly odvážné, pejska si hladily, krmily ho dobrůtkami, hleda-
ly bonbónky, které měl gumičkami připnuté na srsti. Odvážliv-
ci měli možnost si na pejska lehnout a cítit tlukot jeho srdíčka. 
Na závěr, děti Kiwimu také pročesaly srst. Pro děti byla návště-
va Kiwiho nevšedním zážitkem a věřím, že jim pomohla zbavit 
se strachu a navázat s pejskem přátelství.

Canisterapie 
Mgr. Zuzana Váhalová

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 18. 
dubna 2019 
•	 ve	 dvoře	 čp.	 75	 (u	MVDr.	 Jiřího	 Křižana)	 v	 době	 od

  16 do 17 hodin,
•	 na	 dolním	 konci	 obce	 u	 autobusové	 zastávky	 od	

 17.15 do 17.45 hodin.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Pes musí být na vodít-

ku a mít náhubek.

Očkování psů
MVDr. Jiří Křižan

T. J.   S O K O L   H O D S L A V I C E
zve všechny na 

„PÁLENÍ   ČARODĚJNIC“

v pátek 26. 4. 2019
na sokolském hřišti.

Bližší informace budou upřesněny na 
plakátech.

OTEVÍRACÍ DOBA:
KAŽDÝ DEN  |  0800 – 1800 včetně soboty a neděle www.zcvm.cz

DEZA

Autocentrum
Lukáš

Diamant
bazény

Diamant
bazény

Zahradní centrum

Bynina
 

212,
757

 

01

Seženete u nás:

 vše co potřebuje Vaše zahrada
 ty nejkrásnější kytice v širokém okolí.
 BONUS: rozvoz květin po Valašském Meziříčí ZDARMA!
 nejen rostliny, ale i ZDRAVÉ POTRAVINY,
 DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, DEKORACE, VÍNA od lokálních
 vinařů, NÁŘADÍ aj.
 jakoukoliv vazbu na přání.
 Smuteční, svatební, na stůl, do kanceláře…

Naše zahradnice a �oristky
jsou připraveny
Vám kdykoliv poradit.
Přijďte nás navštívit 
nebo volejte 571 620 229.

Tým Zahradního centra se těší na Vaši návštěvu!

    Dlouho jsem přemýšlela, zda reagovat na některé neo-
právněné připomínky, které se ozývaly na zastupitelstvu obce 
dne 21.2.2019 týkající se činnosti a hospodaření naší jednoty.  
A zda reagovat na poznámku, která se objevila v březnovém 
zpravodaji - „ že fotbalový klub je jediný aktivní sportovní spo-
lek v naší obci“. 

     Došla jsem k závěru, že bych k tomu měla říct svůj ná-
zor a tímto se ohrazuji proti takovým výrokům. Myslím si, že 
zpráva o činnosti zveřejněná v minulém zpravodaji je dosta-
tečným důkazem, že naše jednota nezahálí a devět cvičebních 
hodin týdně určených od nejmenších až po dospělé snad do-
kazuje naši sportovní aktivitu, byť jen na amatérské a nesou-
těžní úrovni. 

A výtka, zda se staráme o náš majetek nebo ne? Částka
500 781,- Kč, kterou jsme investovali pouze v loňském roce do 
oprav a údržby sokolského majetku snad hovoří za vše.

     Nerada se pouštím do hádek a obviňování, ale výše uvede-
né připomínky se dotkly právě těch, kteří se snaží, pracují a vě-
nují svůj volný čas sokolským aktivitám bez nároku na jakou-
koliv odměnu. Právě podobné neoprávněné připomínky a ob-
viňování odrazují lidi od dobrovolnické práce, která je jim už 
tak dost ztěžována a znepříjemňována množstvím administra-
tivy. Doufám, že si tyto řádky přečtou právě ti, kterých se to 
týká a příště zváží své kritické a neoprávněné výroky.
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Z.A.V.P.ŽLEBEK 

 

Zemnÿ  a vÿ kopovÿ  prÿ ce 
tel: 603530992 

 
Nabízím zemní a výkopové práce: přípojky, inženýrské sítě, bazény, septiky, základy, 
odizolování základu kolem domu, chodníky, příjezdové cesty, terénní úpravy, menší 

demolice, možnost zajištění odvozu zeminy a suti a jiné… 

Zdeněk Žlebek 
Hodslavice 49, Hodslavice, 74271 
tel:   603530992 
email:  zavpzlebek@seznam.cz 
IČO:   07915497    

 
Spolehlivost a dlouholeté zkušenosti. 
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Vážení Hodslavjané,
Zveřejňujeme závěrečnou část tematického referátu ke 100. vý-

ročí vzniku Československa, který Mgr. Martin Vitko z Muzea No-
vojičínska laskavě poskytl k postupnému uveřejnění. Snad tento 
„seriál“ přinesl zajímavé informace i těm čtenářům, kterým časo-
vé dispozice nedovolily osobní účast na říjnové oslavě. 

PhDr. Zora Kudělková 

III. závěrečná část
Po II. světové válce…
„Kupředu levá, zpátky ni krok!“ tak sa spievalo po takzvanom 

Víťaznom februári, teda udalosti, ktorá je stredobodom v po-
radí tretieho zlomového „osmičkového“ výročia našich dejín. 
Od toho predošlého, r. 1938, uplynulo iba desať rokov a na čes-
koslovenskom území sa ideológia nacizmu nahradzuje inou, v 
mnohých črtách nemenej totalitnou, komunistickou ideológi-
ou. 

Po skončení druhej svetovej vojny sa oslobodené Českoslo-
vensko stalo opäť republikou. Svojou politickou orientáciou sa 
obrátilo na Sovietsky zväz, podobne ako ďalšie krajiny východ-
nejších častí Európy, v ktorých sa medzičasom rozhorel nový 
boj na politickej scéne, a to medzi stranou komunistickou a 
stranami nekomunistickými. Československo bolo väčších 
sporov tohoto charakteru spočiatku uchránené, bolo o niečo 
slobodnejším štátom, napriek tomu sa však nejednalo o úpl-
ne demokratickú krajinu. Výrazné obmedzenia sa dotkli najmä 
nemeckej a maďarskej menšiny. Ale například keď ste chceli 
v r. 1946 ísť k volbám do parlamentu, svoj hlas ste mohli odo-
vzdať iba určitým konkrétnym politickým stranám, združeným 
v tzv. Národnej fronte. Spomínané parlamentné volby, ozna-
čované neskoršie ako na dlhé desaťročia posledné slobodné, v 
celorepublikovom meradle priniesli výhru komunistickej stra-
ne. Pre jej čelných predstaviteľov sa však ukázala táto výhra 
nie dostačujúca. Predstavitelia Komunistickej strany Českoslo-
venska dospeli aj vďaka výraznej podpore zo strany Sovietske-
ho zväzu k tomu, že pre správne fungovanie a smerovanie kra-
jiny musí byť v čele štátu strana jediná, strana patriaca práve 
im, strana komunistická. A dosiahnuť tento cieľ sa komunis-
tom podarilo práve v roku 1948.

Podstatou tzv. „Februárového víťazstva pracujúceho ľudu“, 
ako sa tieto udalosti neskoršie oslavne nazývali, bol štátny pre-
vrat, v ktorom KSČ využila tak legálnych, ako aj nelegálnych 
prostriedkov, k uchváteniu moci. Na jednej strane to bola celo-
společenská klíma, prešpikovaná fámami o „vnútornom nepri-
ateľovi“, ktorý v podobe nekomunistických strán údajne roz-
vracal Československú republiku. Spory medzi komunistami a 
nekomunistami, na čs. politickej scéne naplno rozvinuté už od 
jesene 1947, dosiahli vrcholu po demisii ministrov nekomunis-
tických strán, ktorú prezident Beneš, prijal. Hoci oni očakávali 
pravý opak. Od tej doby mala navrch práve KSČ na čele s Kle-
mentom Gottwaldom, ktorá si k zabezpečeniu svojich mocen-
ských pozícií neváhala vytvárať ozbrojené oddiely tzv. milicio-
nárov, zložených väčšinov z robotníkov v továrnách. Násled-
ne naprieč spoločnosťou začal prebiehať proces akejsi očisty, 
ktorú realizovali novo vytvorené orgány KSČ – akčné výbory. 
Májové  volby už dávali možnosť vybrať si iba medzi doverov 
Národnej fronte pod taktovkou KSČ, alebo prázdnými bielymi 
lístkami. 

V novojičínskom okrese začali politické konflikty a spory na-
berať vážnejších rozmerov takisto na prelome rokov 1947 a 

Kde domov můj
aneb historická výročí republiky

Mgr. Martin Vitko

1948.  Rastúca politická kríza v štáte výraznejšie rezonovala 
najmä medzi robotníkmi najväčších závodov v okrese. V oných 
kritických februárových dňoch sa prakticky vo všetkých závo-
doch Novojičínska väčšina robotníctva otvorene postavila za 
politiku KSČ. Takisto v každej z fabrík sa v tomto období usta-
novili jednotky Ľudových milicí a akčné výbory. Tie rozhoduj-
úcim sposobom prispeli k hladkému prevzatiu moci komunis-
tickou stranou a uskutočneniu politických zmien v regióne.

Udalosti štátneho prevratu z februára roka 1948 sa v Hod-
slaviciach ako takých výraznejšie neprejavili. Predsa len, tieto 
udalosti boli skor záležitosťou väčších miest či priemyselných 
centier. V samotnej obci, ktorá tou dobou čítala približne 1700 
obyvateľov, ale napriek tomu k istým, bezprostredným zme-
nám došlo. Týkali sa správy obce, keďže i hodslavský miestny 
národný výbor bol podobne ako každý iný v Československu, 
nútene reorganizovaný. Napriek politickému prevratu sa však 
vo funkcii predsedu MNV udržal František Mička. Okrem toho 
vznikol v obci nový orgán – miestny akčný výbor národného 
frontu, v čele kterého stanul Miroslav Rýdl. 

Rok 1948 sa teda stal zlomovým najmä preto, že februáro-
vým prevzatím moci komunistickou stranou nastala v česko-
slovenských dějinách nová etapa. Etapa, trvajúca napokon 
plné štyri desaťročia, etapa nie příliš šťastná, keďže bola obdo-
bím nie demokratickým, ale totalitným. Svedčia o tom viace-
ré obmedzenia, či už na poli osobních slobod, slobody preja-
vu, vierovyznania alebo například aj cestovania do zahraničia. 
A ak sa v tej dobe aj objavili snahy o zlepšenie situácie, boli v 
konečnom dosledku potlačené, ako napríklad udalosťami ďal-
šieho výročia, roka 1968…

Pieseň Karla Kryla, ktorá práve odznela, azda najvýstižnej-
šie vystihuje to, čo sa v roku 1968 odohralo. Opäť, sú to v na-
šich dejinách udalosti nešťastné, tragické, ktoré je však nutné 
si pripomínať. V tej době v Československu vládol režim ko-
munistickej strany, režim zďaleka nie demokratický, ktorý si 
však v mysliach viacerých čelných predstaviteľov začal uvedo-
movať svoje „muchy“. Nový program, ktorý sa toho roku 1968 
rodí, dostal názov „socializmus s ľudskou tvárou“. Jeho cieľom 
bolo obrodiť spoločnosť, liberalizovať ju, zlepšiť život, dopriať 
ľuďom slobody slova, dokonca i skutočnejšiu pluralitu politic-
kých strán, čo bolo na tú dobu vcelku nevídané… A tento pro-
gram sa s pochopením verejnosti naozaj stretol, vzbudil ná-
deje na skutočne lepšie zajtrajšky. Nová politická garnitura na 
čele s Alexandrom Dubčekom sí získala priazeň väčšiny česko-
slovenských občanov. Na druhú stranu, okolité štáty na čele so 
Sovietskym zväzom, s ktorými sme tvorili spojenectvo, dokon-
ca bratstvo (ako sa vravelo) na tieto reformné snahy nahliadali 
s nedoverou a videli v nich hrozbu.

 A písala sa noc z 20. na 21. august 1968. V podstate z 
ničoho nič a neočakávane, zobúdzali sa ľudia v Českosloven-
sku na zvláštny rachot, hluk, pohyb. Ako sa už ráno dozvede-
li, jednotky „spriatelených“ zemí Varšavskej zmluvy vstúpili na 
naše územie, a to v reakcii na uvoľňovanie politického režimu, 
ktorý sa do histórie zapísal ako „pražská jar“. Ľudia nechápa-
li, neverili, pýtali sa - čo podniknúť? Optimizmus predošlých 
mesiacov bol razom preč. Ťažké bolo zodpovedne odporovať, 
veď protivník bol jasne silnejší a všadeprítomný. I tak ale dá-
vali ľudia najavo svoj nesúhlas s okupáciou – neochota komu-
nikovať či nedajbože radiť okupantom, zamazávanie smero-
vých ukazovateľov, nápisov ulíc či obcí, protestné podpisové 
akcie a rezolúcie… Národné výbory sa snažili udržiavať poria-
dok a ubezpečovali – sme s vami, sme s Dubčekom, preziden-
tom Svobodom, sme proti okupácii.

 Najvyšší predstavitelia štátu a komunistickej strany 
boli medzičasom prevezení „na koberček“ do Moskvy. Začali 
sa rokovania, ktorých výsledkom bol Moskovský protokol, do-
kument vnútený, dokument ktorý bol začiatkom smerovania 
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k novému kurzu, takzvanej normalizácii spoločnosti. K tomu 
prispela i prítomnosť cudzích vojsk na našom území, a myslím 
tým teraz konkrétne aj územie Hodslavic, keďže časť okupač-
ných jednotiek bola istý čas utáborená na neďalekom Domo-
raci.

 Dámy a páni, ako vyštudovaný historik som dnes 
pred Vami stanul s úlohou priblížiť Vám udalosti štyroch os-
mičkových výročí československých dejín. Možno by ste niek-
torí neverili, veď čo nejaká história, písanie kníh a tak ďalej – 
ale i moja práca má svoje remeslo, postupy, podobne ako ich 
má lekár, architekt alebo kuchár. Avšak pri roku 1968 by v Hod-
slaviciach historik trochu „narazil“, a stalo sa to i mne. Vie sa o 
veľkých Palackého oslavách, ktorými obec zaiste žila, ale k po-
litickým udalostiam augustovým, tam už pramene mlčia. Za-
tiaľ čo k zvyšným „osmičkám“ sa čo to dá zistiť z dokumentov, 
kroník, zápisov vedenia obce, či literatúry, k tomuto posled-
ném pripomínanému výročiu sa toho veľa z písaných materiá-
lov nedozvieme. Na druhú stranu je tu istá nádej, a to v podo-
be mnohých z Vás, alebo Vašich známých, ktorí tieto udalosti 
ešte pamätajú, a vedeli by k nim povedať svoje. Áno, i ľudská 
pamäť má svoje limity, ale nazdávam sa, že bez zachovania Va-
šich svedectiev bude akási rekonštrukcia toho, ako Hodslavja-
ni prežívali rok 1968, a to myslím v tom politickom, augusto-
vom kontexte, nemožná. 

Cieľom nášho dnešného stretnutia bolo pripomenúť si zlo-
mové okamihy našich dejín, zhodou okolností letopočty za-
končené „osmičkou“. Nezabúdajme teda na to, čo sa v minu-
losti tohoto štátu udialo, čo sa udialo v obci Hodslavice, alebo 
v historických osudoch našich rodín a skúsme z toho zachovať 
niečo aj pre ďalšie generácie.

Podvody na seniorech -
Volající vnuci

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař    

V letošním roce jsme jen do první poloviny března zazname-
nali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na seniorech. 
Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze 
většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky 
spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva případy prověřujeme 
na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden na Opavsku.

Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 zača-
li prověřovat tři oznámení seniorů, které měli telefonicky 
kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019 je-
jich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající předsta-
vili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj 

babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná komunikace, v jejím prů-
běhu většinou seniorky oslovily volajícího křestním jménem 
jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené jméno při te-
lefonátu užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku 
nemalé fi nanční částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnu-
ci“ kontaktovali oběti prostřednictvím pevných linek. Oslove-
né seniorky a senior zareagovali správně, požadavky vola-
jících nerefl ektovali a následně byla učiněna oznámení poli-
cistům. 

V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího přípa-
du, kdy senior v Karviné bohužel desítky tisíc zcela nezná-
mému člověku předal. 

O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme 
opakovaně informovali. Vzhledem ke znovu zaznamena-
ným pokusům a četnosti případů je na místě opakování zá-
kladních doporučení seniorům pro tyto kritické situace. Také 
díky osvětě většina seniorů fi nance neznámým nevydá.

Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí 

jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv dů-
vodu – například sděluje, že se stal účastníkem dopravní neho-
dy, má různé problémy – potřebuje fi nance na právníka…), po-
žadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte nezná-
mým lidem. 

Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, 
zda skutečně volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte nezná-
mým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dora-
zit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, pe-
níze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby ne-
pouštějte do svých příbytků (byť Vás kontaktují s jakoukoliv zá-
minkou). Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158. 

Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v 
popsané chvíli, nerefl ektovat jakékoliv telefonáty volajících s po-
žadavky na fi nance, byť se volající představí jako příbuzný (vnuk, 
syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně (nyní, 
hned…) potřebuje. Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné dů-
vody, proč nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají ji-
ného člověka. Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli nezná-
mé osoby.

K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných činů 

podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji užili pachatelé 
právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech (peníze vy-
dali senioři „jen“ ve třech případech, škoda na majetku přesáh-
la 500 000 korun). Pokud by senioři vydali peníze ve všech 25 
případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun. 
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Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních a infor-

mačních aktivitách. Realizujeme různé besedy pro seniory, 
stejně jako v loňském roce je před námi tradiční týden čtení 
seniorům, který začne 11. dubna 2019. 

V průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské poli-
cie Černá kronika aneb ze soudních síní, která obsahuje pří-
běhy nejčastějších trestných činů páchaných na seniorech. Zá-
věr příběhu vždy náleží radám seniorům. Publikace je dostup-
ná ve všech moravskoslezských knihovnách. Kniha samozřej-
mě obsahuje také povídku O vnucích. 

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“ 
ozvalo se z domácího telefonu v domě s pečovatelskou službou, 
kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.

„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se. Jaroušek 
byl její milovaný vnuk. Jediný, kterého měla a který za ní občas 
přišel i do jejího nového domova…..

Bezdůvodné obohacení u partnerů 
Mgr. Petr Sopuch, advokát

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na oblast tzv. bezdůvod-

ného obohacení. Konkrétně se podíváme na to, jak se takový 
jev objevuje mezi partnery.

Začneme-li právní teorií, tak bezdůvodné obohacení je upra-
veno v občanském právu. Definici lze nalézt ve „starém“ občan-
ském zákoníku účinném do 31. 12. 2013. Nový občanský záko-
ník bezdůvodné obohacení také definuje, a to v ust. § 2991, 
kdy „bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový 
prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního 
důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo 
tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.“

Na uvedené navazuje druhý odstavec, který definuje, že „kdo 
se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí 
ochuzenému vydat, oč se obohatil.“

Prakticky si bezdůvodné obohacení představme tak, že „ně-
kdo za někoho něco zaplatil, ale nebyl k tomu povinen.“ Jedná 
se tedy například o:
•	 Zaplacení	splátky	úvěru	za	kamaráda	bez	úmyslu	da-

rovat.
•	 Užívání	cizího	pozemku	beze	smlouvy	a	bez	placení.
•	 Ponechání	si	zaplacené	kupní	ceny	po	odstoupení	od	

kupní smlouvy a jejím zániku.
Zaměříme se na partnery, neboť i zde může k bezdůvodné-

mu obohacení dojít. Podstatný je také rozdíl mezi starým a no-
vým občanským zákoníkem, což si ukážeme na příkladu.

Pokud partneři žijí jako manželé a mají společné jmění man-
želů, pak při případném rozvodu manželství a vypořádání spo-
lečného jmění manželů vypořádají také svůj majetek a závaz-
ky. Zde povětšinou patří společné bydlení a případně společ-
ný úvěr na bydlení.

Pokud však partneři nejsou manželé a žijí jako druh a druž-
ka, situace je jiná. Představme si, že partneři společně bydlí, 
avšak byt či dům je ve vlastnictví pouze jednoho z nich. Po-
kud je s domem či bytem spojený také úvěr u banky, často na-
stává situace, kdy partner, který se „pouze přistěhoval“, přispí-
vá druhému partnerovi také na splátky úvěru. To vše s vědo-
mím, že sice nejsou manželé, ale jednají „jako manželé“ a do-
kud jsou v dobrém vztahu, tak předpokládají, že platí úvěr za 
společný majetek.

Jakmile však nastane moment rozchodu, společná domác-
nost v bytě či domě je ukončena, tak u manželů by došlo k 
vypořádání plateb při nutném vypořádání společného jmění 
manželů, avšak u partnerů k žádnému vypořádání nedochá-
zí. Partner, který není vlastník bytu či domu, však splácel úvěr 
druhého partnera, ačkoliv na bytě či domě nemá žádný podíl.

A tímto se dostáváme k bezdůvodnému obohacení. Partner 
vlastník fakticky za dobu společného soužití získal částečně 
splacenou nemovitost a druhý partner zcela bez důvodu po-
skytl své finance.

Lze namítat, že důvod zde byl ve formě spolužití v bytě či 
domě. Takové nazírání však obvykle není spravedlivé, neboť 
v bytě či domě žili oba partneři a i v případě, že by oba pla-
tili přesnou polovinu splátek, tak partner vlastník po rozcho-
du „má splaceno na své nemovitosti“ a partner nevlastník „má 
splaceno na cizí nemovitosti“, ačkoliv oba dva byt či dům stej-
nou mírou užívali a platby si tzv. odbydleli. Cítíme, že je zde ne-
důvodný rozdíl. Druhý partner žádnou nemovitost nevlastní a 
první se pravděpodobně bezdůvodně obohacuje tím, že za 
něj bylo plněno na úvěr to (splátky), co po právu měl plnit sám.

V takovou chvíli je možné žádat vrácení zaplacených peněz 
na úvěr druhého partnera zpět. Vždy však doporučuji zvážit, 
zda se nejednalo o dar, půjčku nebo jiný řádný důvod pro po-
skytnutí financí (případně zda důvod odpadl). Podstatné však 
je neotálet, neboť zde běží promlčecí lhůta 3 roky pro každou 
zaplacenou částku samostatně.

Je přirozené, že tyto situace se řeší až po rozchodu partnerů. 
Proto je na místě otázka, zda se během pětiletého vztahu jed-
notlivé platby v rámci tříleté lhůty nepromlčí?

Starý občanský zákoník chránil pouze manžele, když stanovil, 
že mezi nimi neběží promlčecí lhůty. Druh a družka však chrá-
něni nebyli. Nový občanský zákoník zavedl změnu a stejnou 
ochranu v ust. § 646 přiznává také osobám žijícím ve společ-
né domácnosti, dále mezi zastoupeným a zákonným zástup-
cem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem 
a poručníkem.

Je tedy velmi důležité hlídat okamžik poskytnutí peněz, ply-
nutí času, ukončení společné domácnosti a právní úpravu, za 
které byly peníze poskytnuty. Jakékoliv bezdůvodné obohace-
ní (nejen spojené s nemovitostmi) je třeba zavčas uplatnit a za-
bránit promlčení, aby bylo vymahatelné.
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Datum Kategorie Čas Domácí Hosté Výsledek Pořadí
30.4. Muži 15:30 Hodslavice Fulnek B 2:3 8.
6.4 Muži 15:30 Hodslavice Mankovice 1:0 8.
7.4. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Libhošť
7.4. Žáci starší 13:30 Libhošť Hodslavice

13.4. Muži 16:00 Bludovice Hodslavice
14.4. Žáci starší 14:00 Sedlnice Hodslavice
14.4. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Rybí
19.4. Žáci starší 16:30 Hodslavice Ženklava
20.4. Žáci mladší 10:00 Bartošovice Hodslavice
20.4. Muži 16:00 Hodslavice Olbramice
25.4. Žáci starší 17:00 Starý Jičín Hodslavice
28.4. Muži 16:30 Ženklava Hodslavice
28.4. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Nový Jičín B
3.5. Žáci starší 17:00 Hodslavice Žilina
3.5. Žáci mladší 17:00 Kateřinice Hodslavice
4.5. Muži 16:30 Hodslavice Štramberk

10.5. Žáci starší 17:00 Hodslavice Libhošť
12.5. Muži 16:30 Petřvald B Hodslavice
12.5. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Bludovice
17.5. Žáci starší 17:00 Hodslavice Sedlnice
18.5. Muži 13:30 Hodslavice Rybí
19.5. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Petřvald 
25.5. Muži 16:00 Bartošovice Hodslavice
26.5. Žáci mladší 10:00 Rybí Hodslavice
26.5. Žáci starší 14:15 Ženklava Hodslavice
31.5. Žáci starší 17:00 Hodslavice Starý Jičín
1.6. Muži 13:30 Hodslavice Žilina
2.6. Žáci mladší 10:00 Hodslavice Bartošovice 
5.6. Žáci mladší 17:00 Nový Jičín B Hodslavice 
7.6. Žáci starší 17:00 Žilina Hodslavice
9.6. Muži 17:00 Zbyslavice Hodslavice

15.6. Muži 13:30 Bravantice Hodslavice

FK Hodslavice

Rozpis jarní části 2018/2019
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 Půjčujeme minibagry Kubota K008, vyznačující se výbornou spolehlivostí a snadnou obsluhou
 Minibagr Kubota K008 je samostatný, mobilní, výkonný a jednoduchý na ovládání
 Práci s ním zvládne téměř každý
 Díky své šířce 80 cm projede i dveřmi a hodí se i pro práci ve stísněných prostorách
 Kopat můžete svahovou lopatou 80cm , nebo podkopovou 

lžící 30 nebo 50 cm
 Výkop minibagru je 1,7m a bagrovací rádius je až 3m
 Minibagr Vám dovezeme a krátce Vás zaškolíme

Potřebujete kvalitní stroj, který zvládne těžkou práci za Vás ?
Potřebujete vykopat odpad, základ, jímku, bazén, jezírko, pařezy, inženýrské sítě, udělat ploty

"Proč se s lopatou do nekonečna dřít, když bagr od nás zapůjčený můžeš mít"

Web:Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê www.bagrox.cz
Telefonní číslo:   +420Ê 602Ê 164Ê 430
E-mail:Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê bagrox.bagry@gmail.com
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Svatopluk Hub, Zdeňka Bartoňová, Vlastimil Polášek, Jaroslav Mikulák
 Karel Neumann, Petr Hub, Dalibor Janíček  Zdeněk Bartoň,

Josef Kudělka  Anna Sokolová, Alena Kudělková  Vlasta Plešková
 Rudolf Jedlitschka  Drahoslava Doubravská  Ludmila Kudělková  

Anna Kudělková   Dobromila Rýcová.

    

25. výročí uzavření manželství:
Jana a Pavel Bartoňovi, Kateřina a Jaroslav Mikulákovi

50. výročí uzavření manželství: Jaroslava a Zdeněk Frydrychovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

    

V měsíci březnu se narodily Julie Turecki a Justýna Turecki.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v 

nastávajícím životě.

    

V měsíci březnu jsme se rozloučili
s paní Jarmilou Krestovou a s panem Liborem Hubeňákem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum
50556065707591929394 tito naši spoluobčané :

Aneta Pustówková, 4. tř. ZŠ Hodslavice

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




