
ZPRAVODAJ
Únor 2020

Milí spoluobčané, milí členové klubu důchodců, 
 během roku 2019 se naši členové scházeli při různých 

příležitostech, aby společně zpestřili svůj volný čas, potěšili se 
při setkání se svými přáteli či známými a často také přispěli k 
obohacení kulturního a společenského života naší obce. Ved-
le pravidelného setkávání se při posezení u kávy a čaje každé 
úterý, nyní nově vždy v pondělí, jsme jako  každoročně uspořá-
dali už tradiční společenský ples s vystoupením známé taneční 
skupiny KD, s bohatou tombolou a výborným občerstvením.

 Také vloni jsme uspořádali relaxační pobyt pro své 
členy, bylo to v květnu v nádherném prostředí lázní v Luha-
čovicích. Zorganizovali jsme jednodenní zájezd na Slovensko 
a dvoudenní zájezd do jižního Polska za krásami starobylého 
města Wroclavi. Několikrát jsme se sešli v Kuželna baru při ku-
želkách. Soupeřila družstva Dolního a Horního konce se střída-
vými výsledky, ale vždy v přátelském duchu.

 Konalo se několik besed pro členy klubu i ostatní zá-
jemce o léčivých bylinách, potravinových doplňcích. V rámci 
přípravy na zájezd do Polska nám o pamětihodnostech pouta-
vě vyprávěl  náš známý průvodce.

 V dubnu se taneční skupina a  zástupci klubu zúčast-
nili okresního setkání klubů seniorů v Sedlnicích.

 Na konci června jsme hostili zástupce klubu seniorů 
ze Slovenska z Príbovců.

 V prosinci se už podruhé v Hodslavicích konala pří-
jemná a úspěšná akce celostátního charakteru Zpívá celé Čes-
ko pro všechny naše občany. Akci zorganizoval klub důchodců 
ve spolupráci s obecním úřadem.

 Konec roku bývá ve znamení bilancování. Pravidelně 
se scházíme na závěrečné hodnotící schůzi ve společenském 
domě. Je připraven program, pohoštění, členové jsou sezná-
meni s hospodařením klubu, vybíráme členský příspěvek na 
další rok a informujeme o plánech na příští rok. KD má 102 čle-
ny.

 Klub důchodců v Hodslavicích řídí sedmičlenný vý-
bor, někteří členové výboru svou práci vykonávají po celou 

dobu trvání klubu. Obětavou práci odvádějí členky taneč-
ní skupiny. Pilně se připravují na vystoupení, nacvičují nový 
program, scházejí se před vystoupením v různých spřátele-
ných klubech na různých místech okresu. Máme radost, že se 
k nám přidalo několik nových členů a těšíme se, že k nám  při-
budou další. Přijďte mezi nás vždy v pondělí od14 do16 hodin 
jen tak posedět, popovídat, vyměnit si recepty na pečení či va-
ření, nebo si něco uplést, uháčkovat, nebo si zahrát karty, půj-
čit knížky, prostě se pobavit.

 Děkujeme všem aktivním členům KD za jejich oběta-
vou práci pro klub, jeho členy i pro obec. Děkujeme všem spo-
luobčanům, kteří nám pomáhají, kteří naši práci podporují a 
nám prostě fandí. Za pomoc, podporu a péči děkujeme před-
stavitelům obce Hodslavice.

Klub důchodců v roce 2019
Mgr. Libuše Czyžová, Bronislava Sýkorová
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Usnesení
ze 25 schůze rady obce konané dne 

7.1.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání, 
b) Dohodu o členství v Jednotce sboru dobrovolných 

hasičů obce Hodslavice, dle návrhu,
c) Dodatek k dohodě o členství v Jednotce sboru dobro-

volných hasičů obce ve spojení se jmenováním velitele jednot-
ky SDH obce, dle návrhu,

d) Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Obcí Hodslavi-
ce a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobro-
volných hasičů Hodslavice, dle návrhu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) nabídku firmy Ing. Karel Trlica na provedení technic-

kého dozoru investora (TDI) stavby „Rekonstrukce školního 
hřiště – víceúčelová herní plocha Hodslavice a areálové osvět-
lení“ a neschvaluje provedení TDI dle nabídky shora uvedené 
firmy,

c) žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín o předběž-
né sdělení zájmu o převod majetku po zůstavitelce p. K. H. a 
předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání na dalším zase-
dání,

d) žádost p. P. S., Francova Lhota čp. 398 a p. L. H., Hod-
slavice čp. 566 o vyasfaltování místní komunikace a přidání 
lampy veřejného osvětlení u domu čp. 566 a pověřuje mís-
tostarostu řešením žádosti,

e) informace o provozování skate parku v hale firmy 
Starojicko a.s. soukromou osobou,

f ) sdělení Státního pozemkového úřadu (SPÚ), Krajský 
pozemkový úřad pro MSK, Ostrava k dotčení pozemku parc. č. 
1805 v k.ú. Hodslavice ve správě SPÚ stavbou „Odkanalizování 
obce Hodslavice“ a pověřuje starostku jednáním s SPÚ.

  USNESENÍ
ze 26. schůze rady obce konané dne 

28.1.2020 na OÚ Hodslavice
OÚ

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

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání, 
b) rozpočet na rok 2020 a plán odpisů pro rok 2020 Zá-

kladní škole a Mateřské škole Františka Palackého, Hodslavice, 
příspěvkové organizaci, 

c) výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na vý-
kon technického dozoru investora a koordinátora BOZP stav-
by „Sociální bydlení v obci Hodslavice“,

d) výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
dodavatele stavby „Sociální bydlení v obci Hodslavice“,

Poděkování dárkyni krve
OÚ

S potěšením informujeme o spoluobčance, která dovrši-
la počet 160 bezpříspěvkových odběrů a byla vyznamenána 
ZLATÝM KŘÍŽEM I. třídy. 

160 odběrů: Marie Janíčková čp. 443. Zlatý kříž převzala v 
CLARION CONGRES HOTEL Ostrava dne 5.10.2019.

Obec Hodslavice oceňuje lidský postoj shora jmenované, vy-
znamenané děkuje a věří, že bude vzorem pro nové dárce.

Připomínáme provozní dobu sběrného dvora, a to vždy 
v lichém týdnu ve dnech

středa 8 – 10 hod, 15 - 17 hod a sobota 8 - 11 hod. 
Provozní řád je zveřejněn na webových strán-
kách obce www.hodslavice.cz/svoz-odpadu 

a přímo na sběrném dvoře. 
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:
Objemný odpad (nábytek, koberce atd.)
Stavební sanitární odpad (umývadla, záchody atd.)
Keramika • Papír a lepenka • Dřevěné, kovové, skleněné obaly
Plasty (volně přístupné kontejnery u areálu) • Polystyrén
Sklo (včetně stavebního) • Kovový odpad (plechovky atd.)
Železo, ocel • Bílá elektronika, spotřební elektronika (lednič-

ky, pračky, televize, rádia atd.) • Tuhý nebezpečný odpad

Sběrný dvůr
OÚ

e) výzvu a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
dodavatele stavby „Skupinový vodovod Hodslavice – Straník 
ATS vodovodu pro lokalitu na Léše“ (tlaková stanice).

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) návrh rozpočtu obce na rok 2020 a přehled investič-

ních akcí na r. 2020 a předkládá návrh k projednání zastupitel-
stvu obce,

c) požadavky spolků na příspěvky v roce 2020 a navrh-
la výše příspěvků, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu 
obce,

d) informaci České pošty s.p. o ukončení smlouvy k 
30.6.2020 s dosavadním provozovatelem POŠTY PARTNER a 
nabídku  provozovat tuto službu od 1.7.2020 Obcí Hodslavice 
nebo jiným subjektem,

e) návrh na odkoupení stavby „prodloužení vodovodní-
ho řadu Hodslavice na par. č. 336/2 v obci Hodslavice“ od paní 
J. C., Nový Jičín-Žilina a pověřuje starostku zajištěním právní-
ho posouzení do další schůze rady obce.

Srdečně Vás zveme

na 8. zasedání
zastupitelstva obce,

které se uskuteční ve

čtvrtek 20.2.2020 v 18:00 hod.
v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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Kapalný nebezpečný odpad
(barvy, oleje, lepidla, pryskyřice atd.)
Jedlé oleje a tuk (v uzavřeném plastovém obalu)
Pneumatiky • Oděvy

Vážení spoluobčané,
v návaznosti na otevření sběrného dvora budou postupně 

od 1.2.2020 zrušena dvě problematická sběrná místa, a to u 
hasičské zbrojnice a v prostoru u hlavní cesty na dolním kon-
ci (naproti autolakovny p. Přikryla). Místo těchto míst zvažuje-
me umístění v jiné lokalitě mimo silnici č. I/57. Občané budou 
moci využít nově vybudované sběrné místo přímo u sběrného 
dvora, které bude volně přístupné.

Dále připomínáme občanům, aby do sběrného dvora vozili 
materiály již roztřízené a nesmíchané v jednom pytli. Značně to 
usnadní následné třídění a manipulaci.

Přehled odpadů najdete v provozním řádu na webu obce či 
přímo ve sběrném dvoře.

Děkujeme za pochopení.

EKOKOUTEK - S oleji na sběrný dvůr
OÚ

Zbytky jedlých olejů a tuků nevylévejte do odpadu, ale od-
neste na sběrný dvůr. Tento odpad nesmí končit v kanalizaci a 
následně v čistírně odpadních vod. Občané mohou oleje na-
shromáždit do plastových lahví a předat do sběrného dvora v 
provozní době:  

v lichém týdnu 
středa  8 – 10 hod., 15 - 17 hod., sobota 8 - 11 hod. 
Obec Hodslavice neplánuje zavádění speciálních nádob na 

oleje u kontejnerů na separovaný odpad. Hlavním důvodem 
je zabránění mísení minerálních, syntetických a jedlých olejů 
dohromady, neboť se v takovém případě jedná o nebezpečné 
odpady, které jsou likvidovány za mnohonásobně vyšší cenu. 
Dalším důvodem, je náklad na pořízení nádob, vybudování 
zpevněných ploch včetně ukotvení nádob k pevnému povr-
chu a finanční prostředky na svozy. Snahou obce je minimali-
zovat náklady na odpadové hospodářství s cílem nezatěžovat 
peněženky občanů, pokud to není nezbytně nutné.

Zálohy na platbu vodného v roce 2020
OÚ

Upozorňujeme občany, kteří měli ve vyúčtování vodného za 
rok 2019 velký nedoplatek, že mají možnost si zálohy na vod-
né zvýšit. Pokud jsou zálohy na vodné placené Sipem, nahlas-
te si výši nové zálohy na OÚ na telefon 556 750 237  p. Pavláto-
vé nebo na mail ekonom@hodslavice.cz. 

Pokud platíte zálohy převodním příkazem, zvýšíte si zálohu 
sami a nemusíte dále výši nové zálohy na OÚ oznamovat. 

Oprava povrchu silnice č. I/57
OÚ

Obec Hodslavice obdržela od Krajského úřadu MSK oznáme-
ní o zahájení správního řízení o povolení omezení obecného 
užívání silnice č. I/57 z důvodu realizace akce „Oprava povrchu 
silnice I/57 Hodslavice – Nový Jičín“. Oprava by měla probíhat 
od 02.03.2020 až do  30.07.2020 při částečné uzavírce omeze-
ním provozu na jeden jízdní pruh pro oba směry s řízením pro-
vozu světelnými signály (s přemístěním zastávek linkové do-
pravy) a odklonem tranzitní nákladní dopravy nad 7,5 t.

Návrh trasy objížďky: zbylým profilem komunikace; tranzitní 
nákladní doprava nad 7,5 t bude vedena dále po silnici č. I/35 
(Valašské Meziříčí – Hranice) – sil. č. I/47 (Bělotín) – D48-I/48 
(Nový Jičín) a zpět na sil. č. I/57. O případných změnách vás bu-
deme informovat.

Zprávičky ze školy
Mgr. Pavla Pavelková

Návštěva kuželny
Bc. Pavlíková Petra, Mgr. Tisovská Helena
V pátek 20. 12. navštívily děti školní družiny kuželnu v Hod-

slavicích. Paní Bartončíková seznámila děti se základy bezpeč-
nosti při hře a pravidly hry. 

Děti se rozdělily do dvou družstev a vzájemné zápolení moh-
lo začít. Při hře nechyběla vzájemná soutěživost a nadšení ze 
hry. I když děti mezi sebou soupeřily, hru si pořádně užily. Dě-
tem se odpoledne strávené při kuželkách moc líbilo. 

Děkujeme manželům Bartončíkovým za příjemně strávený 
předvánoční čas.

Novoroční koleda se školní družinou
Mgr. Helena Tisovská

Ve středu 8. 1. a v pátek 10.1.2020 jsme s dětmi školní družiny 
vyrazili po novoroční koledě. Při návštěvě babiček, dědečků, 
rodičů, tetiček a strýčků jsme zazpívali vánoční koledy, popřá-
li a předali štěstíčko pro celý nový rok. Děti si vykoledovaly ně-
jaké dobroty, ale hlavně udělaly radost sobě i ostatním, a tak 
strávily příjemné odpoledne. Těšíme se na příští nový rok :-).

Beseda k výstavě Crash
Mgr. Radka Ondřejíková 
V pátek 17. ledna nás přijeli do školy navštívit a pobesedovat 

s žáky zástupci s Dopravní policie v Novém Jičíně. S žáky dis-
kutovali o výstavě Crash!!! v Ostravě, kterou jsme navštívili již v 
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Dne 27.2. 2020 (čtvrtek)
pořádá Klub důchodců v Hodslavicích

pro všechny zájemce přednášku 
Radka Polácha 

220 let kloboučnictví 
na Novojičínsku 

Přednáška se koná od 15 hodin v klubovně OÚ.
Těšíme se na hojnou účast spoluobčanů.

listopadu. Policisté dětem vysvětlili, jak taková nehoda vypadá 
v reálném prostředí, jak probíhá zásah na místě nehody. Děti 
se aktivně zapojily a zahrnuly policisty otázkami. Nakonec si 
žáci mohli vyzkoušet opičí dráhu se speciálními brýlemi (simu-
lující návykové látky), viděli, jak vypadá test na drogy, foukali 
do přístroje k měření alkoholu a někteří si půjčili i „kolečko“ na 
měření brzdné dráhy při nehodě.

Beseda se setkala s velkým úspěchem ze stran dětí a také zá-
stupci policie si žáky pochvalovali za jejich komunikativnost a 
ukázněnost.

Beseda s rodiči předškoláků
Mgr. Renata Pernická
V aule naší školy proběhla 21.1.2020 beseda s rodiči před-

školáků na téma: Školní připravenost. Besedy se zúčastnilo 14 
rodičů, kteří se nejprve seznámili se školským zákonem, poté 
srovnávali požadavky na  školní zralost za Jana Amose Komen-
ského a dnes.

Tento rok totiž uplynulo 350 let od úmrtí učitele národů J. A. 
Komenského, který je považován za zakladatele moderní pe-
dagogiky. Předškolní stupeň, a to včetně prenatálního stadia, 
představuje základ, od něhož se odvíjí úspěch všech vyšších 
stupňů. Význam Komenského Informatoria není jen v tom, že 
tvořilo článek velkolepé koncepce reformy školského systému, 
ale také v tom, že se jedná v raném novověku o evropsky zce-
la ojedinělé systematické pojednání o výchově dětí v nejmlad-
ším věku.

Pro srovnání rodiče vyslechli také  doporučující materiál 
MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, jenž je ur-
čen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a víta-
jí přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstu-
pem do základní školy.

Besedu v závěru doplnila Mgr. Eva Hegarová o informace k 
zápisu do 1. třídy, který se na naší škole bude konat 22.4.2020.

Úspěchy našich „olympioniků“
Mgr. Viktor Petrskovský 
V měsíci lednu probíhala okresní kola olympiád z českého ja-

zyka a dějepisu. 
V olympiádě z českého jazyka reprezentovaly naši školu Do-

minika Patková a Zuzana Mičulková, obě z deváté třídy. V těž-
ké konkurenci škol novojičínského regionu obsadila Dominika 
42.- 44. místo z 68 zúčastněných žáků a Zuzka dokonce 12.-14. 
místo, což je opravdu krásný výsledek.

Neméně dobře se vedlo i Adamovi Churavému v dějepisné 
olympiádě. Ze 48 soutěžících se umístil na pěkném 12. místě. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Leden v mateřské škole
učitelky MŠ

A hurá po vánočních prázdninách zpátky do školky. Některé 
děti se těšily za kamarády a některým se zase ráno hůře vstáva-
lo z postele. Děti povyprávěly paním učitelkám, jak si užily Vá-
noce a co všechno dostaly od Ježíška. Ve třídě Veverek jsme v 
novém roce přivítali čtyři nové kamarády. Naše nejmenší děti 
chodí pravidelně sypat ptáčkům do krmítka a povídají si o les-
ních zvířátkách v zimě.

Přihlášené děti ze třídy Kuřátek a Berušek vyrazily hned po 
prázdninách na týdenní lyžařský výcvik. Všechny děti byly řád-
ně vybaveny a nemohly se dočkat. Každé ráno přijel k mateř-
ské škole autobus, který nás dovezl až na místo činu – Ski areál 
Bílá. Tam na děti čekali velmi milí a šikovní instruktoři, kteří se 
jim věnovali po celou dobu výcviku. Mezi dětmi byli začáteční-
ci i pokročilí. Všichni si však vedli výtečně. Ke konci kurzu měli 
rodiče možnost přijet a podívat se, jak se jejich dětem daří. 
Všechny děti dostaly diplom a sladkou odměnu za snahu a píli. 

Po lyžařském kurzu začaly děti navštěvovat plavecký bazén v 
Novém Jičíně. Cílem je naučit děti nebát se vody, osvojit si dý-
chání do vody a připravit je na samostatné plavání. Výuka pro-
bíhá zábavnou formou. 

Děti ze třídy Kuřátek během ledna navštěvují Solnou jeskyni 
v Novém Jičíně. Příští měsíc už se předškoláci také těší na pro-
jekt Škola volá, který probíhá ve spolupráci se ZŠ.

Tělocvičná jednota
Sokol Hodslavice

oznamuje svým členům, že v pátek 
28. února 2020 v 18:00 hodin se v klu-
bovně obecního úřadu uskuteční val-
ná hromada.
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Hospoda „Na Fojtství“ Hodslavice zve všechny příznivce big beatu 
a rockové muziky šedesátých a sedmdesátých let  

na 

Končinový bigbeatový 
večírek  

s kapelou  

Yellow Boys 
v pátek 28. února 2020 od 18:00 

Na všechny se těší Yellow Boys  

 
Jindřich „Henry“ Bílek - zpěv, kytara 

Stanislav „Šany“ Palacký – sólová kytara, zpěv  

Petr Janyška – bicí, zpěv (ex Kon-Tiki) 

Honza „Antek“ Orlita – baskytara (ex Nacional, nyní také Lážo Plážo) 

Stáňa Bartoň – klávesy, harmonika, zpěv (ex Meduzy)  

a hosté  

Občerstvení zajištěno    Vstupné dobrovolné  
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Informace Českého rybářského svazu 
– místní organizace Nový Jičín

Lumír Kunc

Vodní nádrž Kacabaja spadá do katastrálního území obce 
Hodslavice a je obhospodařována Českým rybářským svazem 
(dále ČRS) místní organizací Nový Jičín (dále MO NJ).

Vodní nádrž Kacabaja je hojně využívána rybáři a rozkládá se 
na ploše 3,6 ha. Spadá do mimopstruhových revírů.

Nejčastěji lovenou rybou je zde kapr. Do revíru se sadí  i tro-
fejní kapři s mírou nad 70 cm, kteří po ulovení musí být s maxi-
mální šetrností puštěni zpět.

ČRS MO NJ zarybňuje tento revír 2x ročně s následným 14 - 
denním hájením.

V roce 2019  zde bylo vysazeno: kapr  - 1500 kg ( 700 ks)
    štika  - 50 kg  (100 ks)
    candát - 15 kg ( 150 ks)
    amur - 250 kg
    lín - 60 kg (130 ks)
    úhoř - 4 kg (200 ks)
    cejn a plotice - 150 kg

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE o.p.s.

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice

Kompenzační pomůcky lze 
bez nadsázky označit jako malé 
zázraky. Zdravotně postiženým 
a seniorům pomáhají překoná-
vat bariéry, usnadňují jim za-
pojení se do běžného života a 
umožňují jim věnovat se svým 
zálibám. Rovněž mohou být 
cenným pomocníkem v průbě-
hu rekonvalescence po úrazu. 

 Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli „vyřazeni 
z běžného provozu“. 

 Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, 
záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete pouze pro dočasné po-
užití nebo dlouhodobě. V případě, že potřebujete kompenzač-
ní pomůcku na dočasné použití, např. než si zajistíte poukaz 
od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví se jako nejvýhod-
nější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu. 

 V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo 
osobní návštěvou v úřední hodiny u sociálního pracovní-
ka ověříte, zda je požadovaná pomůcka na skladě příslušné-
ho pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a způsobu 
převzetí. Udělejte si chvíli čas, protože odpovědný pracovník s 
Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku zapůj-
čí. Potřebujete pouze občanský průkaz a dostatečný obnos na 
zálohu – ceník Vám sdělí pracovník či je také uveden na webo-
vých stránkách organizace. 

 Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, 
odpovědný pracovník po domluvě zajistí její přepravu až do 
místa Vašeho bydliště. V případě, že se jedná o složitější po-
můcku, pracovník ji na místě složí a vysvětlí Vám, jak s pomůc-
kou zacházet. V případě, že už pomůcku nepotřebujete, do-
mluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede de-
montáž a odvoz pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne i zá-
věrečné vyúčtování doby pronájmu. 

Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých 
služb ách naleznete na našich webových stránkách www.
czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na našem 
pracovišti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
 Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín 
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz 

Nabízím pečení
domácích cukrárenských výrobků

 - drobné cukroví, rolády, minizákusky, řezy,  dorty (ovocné, krémové).
V případě zájmu mě můžete kontaktovat.

Renata Koulová,
Hodslavice 148 (Penzion Staré Fojtství - Domeček)

Telefon: 774505054
(volejte prosím v odpoledních hodinách)
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Blízké novinky v právní oblasti 

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
na počátku letošního roku se k nám dostávají novinky v ob-

lasti nemovitostí, insolvence a katastru. V dnešním příspěv-
ku na ně upozorníme, neboť v souladu s názvem příspěvku 
tyto záležitosti dle statistik bývají blízké každodennímu živo-
tu mnoha z nás.

Oddlužení jako jedna z forem řešení dluhové situace fyzic-
kých osob má nově upravené a dle aktuálních informací Minis-
terstva spravedlnosti zjednodušené formuláře.

Tyto formuláře jsou dostupné na www.justice.cz a jsou zve-
řejněné od 13. 12. 2019. Vedle formuláře „Návrh na povolení 
oddlužení“, který má nově v základní formě téměř jednu strán-
ku a podpis, tak jsou zveřejněny „Pokyny k vyplnění elektronic-
kého formuláře návrhu na povolení oddlužení“. V těchto veřej-
ně dostupných pokynech nalezneme návod a výkladové vo-
dítko, jak formuláře pro oddlužení správně vyplnit.

Při využití formulářů je nutno brát v potaz povinnost, že ná-
vrh může být na soud podán za dlužníka pouze advokátem, 
notářem, soudním exekutorem a insolvenčním správcem, 
nebo osobou, které byla ministerstvem udělena akreditace 
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

V rámci nemovitostí máme novinky dvě, a to změna výše po-
platku v rámci katastru nemovitostí z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč 
a blížící se účinnost nového zákona o realitním zprostředko-
vání, který by měl zlepšit prostředí realitních kanceláří a zpro-
středkovatelů.

Tzv. poplatek na katastru, tedy poplatek za přijetí návrhu na 
zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, byl 
zdvojnásoben. Stalo se tak zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se 
mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním 
příjmů veřejných rozpočtů.

Účinnost této změny je k 1. 1. 2020. Poplatek na katastru je 
možné uhradit kolkovou známkou nalepením na návrh na 
vklad, bankovním převodem dle instrukcí katastrálního úřadu 
anebo osobně na podatelně katastrálního úřadu.

Poplatek se hradí například při těchto nejběžnějších přípa-
dech:

• koupi a prodeji nemovitosti,
• zápisu nebo výmazu zástavního práva,
• zřízení služebnosti, věcného břemene k nemovitosti,
• právo stavby,
• budoucí výměnek,
• předkupní právo,
• přídatné spoluvlastnictví,
• správa svěřenského fondu,
• výhrada vlastnického práva,
• výhrada práva zpětné koupě,
• výhrada práva zpětného prodeje,
• zákaz zcizení nebo zatížení,
• výhrada práva lepšího kupce,
• ujednání o koupi na zkoušku,
• nájmy a pachty v určitých případech dle dohody,
a dále tehdy, když se daný úkon provádí vkladem. Dle infor-

mací CUZK se vkladem zapisují na základě návrhu vznik, změ-
na, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence vy-
jmenovaných práv. 

Dotaz na danou situaci lze mnohdy zodpovědět telefonic-
ky na daném katastrálním úřadě anebo nalézt na stránkách 

www.cuzk.cz.
Zákon o realitním zprostředkování, který byl předložen vlá-

dou dne 6. 2. 2019 nyní byl 8. 1. 2020 podepsán prezidentem 
republiky a směřuje k účinnosti dne 1. 2. 2020. Zda se tak sku-
tečně stane nebo bude dále účinnost odložena, je otázkou.

Změny v realitním zprostředkování jsou však podstatné. Je 
vhodné je sledovat jako realitní zprostředkovatel, ale také jako 
zájemce o prodej či koupi nemovitosti.

Nově se mění pravidla v tom, kdo může poskytovat služby 
realitního zprostředkování, neboť změn doznává také zákon o 
živnostenském podnikání. Realitní zprostředkování bude nyní 
vázaná živnost a bude podléhat povolení živnostenského úřa-
du obdobně jako poskytování spotřebitelských úvěrů, činnost 
účetních poradců nebo poskytování tělovýchovných služeb.
Tímto vyjmutím z volné živnosti může dojít k vyfiltrování ně-
kterých subjektů. Ostatní subjekty, které splňují podmínky a 
prokáží kvalifikaci, musí pro svou činnost zajistit například po-
jistnou smlouvu s limitem na jednu pojistnou událost nejmé-
ně 1.750.000,- Kč. Významnou a diskutovanou otázkou je po-
skytování úschov finančních prostředků realitní kanceláří, kte-
rá je nyní přísně regulována.

Aktuální znění a stav zákona o realitním zprostředkování lze 
sledovat na oficiálních stránkách www.psp.cz. 

Nejlepší policisté roku 2019
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhlo v prostorách Územního 
odboru Policie České republiky v Novém Jičíně slavnostní vy-
hlášení nejlepších policistů za rok 2019. Pozvání na slavnostní 
ceremoniál přijal náměstek ředitele Krajského ředitelství poli-
cie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, 
dále předseda Okresního soudu Nový Jičín JUDr. Vít Veselý, 
okresní státní zástupkyně v Novém Jičíně JUDr. Zuzana Miná-
řová, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje, územní odbor Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus, sta-
rostové měst a další významní hosté.

     Slavnostní akt byl zahájen Čestnou jednotkou krajského ře-
ditelství, následoval proslov vedoucího územního odboru plk. 
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Ing. Miloslava Steinera. Ten přivítal přítomné, zhodnotil uply-
nulý rok a poděkoval všem policistům za dobrou práci, která se 
projevila vysokým procentem objasněnosti.

 Rovněž vystoupil plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, 
který svým projevem vyzdvihl profesionální přístup policistů 
a poděkoval podřízeným za odvedenou práci a jejich rodinám 
za podporu a zajišťování zázemí.

Poté následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších policis-
tů územního odboru Nový Jičín za rok 2019. Za svou příklad-
nou a iniciativní činnost, vysokou úroveň odborných znalos-
tí a dosahované pracovní výsledky si ocenění převzalo celkem 
třináct policistů. Následovalo předání Čestné medaile policej-
ního prezidenta čtyřem policistům, třináct policistů převzalo 
medaile za věrnost 1., 2. a 3. stupně. Ocenění za zásluhy o bez-
pečnost převzal jeden policista.

 Po vyhlášení všech nejlepších policistů za rok 2019 
byla slavnostní událost ukončena odchodem Čestné jednotky 
krajského ředitelství.

nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor

Osvobození Hodslavic v r. 1945 
– dobová svědectví

Poslední týden v dubnu začínala evakuace Němců. Napřed 
odjíždělo civilní obyvatelstvo. Obcí projížděla auta i povo-
zy s Němci z Polska, později utíkali i němečtí úředníci,  četní-
ci a železniční zaměstnanci i z Nového Jičína a okolí. 30. dub-
na přijelo do Hodslavic mnoho německého vojska. V nové ško-
le měli polní lazaret, v orlovně skladiště a v sokolovně příprav-
nu masa. Ale brzo obec opustili. V prvních dnech květnových 
byla silnice od Mořkova a státní silnice od rozcestí k Mořkovu 
na horní konec zatarasena transporty německého i maďarské-
ho vojska. Všichni prchali přes Hostašovice a Jasenici na státní 
silnici z Valašského Meziříčí do Hranic. Vozy, auta, děla, tanky, 
dobytek i pěší utíkali v naprostém nepořádku. 

 3. května o  3/4 na jednu v noci vybuchla v km 74,3 
pod evakuačním vlakem silná nálož. Několik vozů i s lokomoti-
vou bylo vyvráceno a 18 osob usmrceno.

 Neustále byly vymáhány přípřeže od rolníků. Zúčast-
nili se jich takřka všichni rolníci z Hodslavic. Mnozí pozbyli 
koně i vozy a zachránili jen holé životy. Vojsko bralo dobytek, 
koně, kola i vozy a potraviny.

 Osvobození se blížilo. Dunění děl se ozývalo od dub-
na napřed ze Slezska, pak i od Frenštátu.

 Noc z 5. na 6. května byla už skoro klidná, vše prch-
lo. Ostrava byla obsazena již Rudou armádou, obec tonula ve 
tmě, elektrické vedení bylo přerušeno. V neděli 6. května do-
poledne padl do obce první granát u čís. 348, pak do čís. 135 
a 75. Ostřelovány byly a poškozeny i věže obou kostelů, kato-
lického i evangelického. Německé destrukční oddíly sháněly 
lidi na kopání jam u mostů, které měly býti vyhozeny. Nikdo se 
ovšem nepřihlásil. Obyvatelstvo bylo většinou už ve sklepích. 
Na poli u čís. 227 „ na Křiku“ zaujala maďarská baterie palebné 
postavení, ale odpoledne vojáci uprchli. Němci vyhodili odpo-
ledne v „Brodku“ most. Most na cestě k Mořkovu u čís. 134 se 
chystali vyhodit také, ale k tomu už nedošlo. Na trati Kojetín 
-Ostrava byly vyhozeny tři mosty, na trati z Hodslavic do Nové-
ho Jičína dva.

 Před večerem počala opět střelba. Granáty zasáh-
ly hostinec na fojtství, vilu MUDra Turka i jiná stavení. Celkem 
však škody nebyly veliké. O  3 /4 na 8 večer uvítala obec prv-
ní vojáky Rudé armády, kteří přišli od Mořkova. Byli vyzbroje-
ni samopaly, nezdržovali se, ale pospíchali dále pronásledovat 

„germány“. Ve chvíli byla obec plná vojska. Ubytovalo se po do-
mech, noc byla studená a pršelo. Obyvatelé podle možnosti 
vojáky hostili a projevovali jim svou lásku.

 Tak byly Hodslavice osvobozeny Rudou armádou 6. 
května 1945.

 Různé oddíly Rudé armády byly pak po několik dní 
ubytovány v obci nebo jí procházely. Často tu hnali také stáda 
dobytka za vojskem.

 Ale bylo třeba práce, aby byly odstraněny stopy vál-
ky. Už 6. května byl hodslavskými provisorně opraven most v 
„Brodku“, aby byl sjízdný pro ruská vojska. V příštích dnech pra-
covali Hodslavjané na opravě mostů na Domoraci. 27. května 
byla zahájena doprava na trati Hodslavice - Nový Jičín s přestu-
pováním. 29. června se už jezdilo pravidelně.

 Okupace si vyžádala z Hodslavic také oběti na živo-
tech. 10. prosince1942 byl popraven ve Vratislavi Miroslav Kra-
moliš z čís. 105 odsouzený k smrti v říjnu téhož roku. V koncen-
tračních táborech byli umučeni: Vladislav Merenda z čís.228.
Byl zatčen 18.12.1941 a vězněn na Vsetíně a v Mauthausenu, 
kde zemřel 11. 6. 1942 a František Palacký z čís. 296. Byl zatčen 
17. 12. 1941, vězněn na Vsetíně a v Mauthausenu, kde zemřel 
29. 4. 1942. 

 Kromě nich byli vězněni: ředitel Miloslav Zobáč pro 
odbojovou činnost, Zatčen  po prvé 17. 2. 1940, vrátil se z vě-
zení z Uherského  Hradiště 14. března. Po druhé zatčen 3. dub-
na 1941, vězněn v Ostravě, ve Wohlau, ve Vratislavi, v Ratiboři a 
opět v Ostravě. Propuštěn 2. listopadu 1943. Byl zbaven úřadu 
a pracoval pak jako lesní dělník v revíru Domorac až do konce 
války. Josef Frýdl z čís. 376, zatčen 14. 10.  1 941, vězněn v Mau-
thausenu a v Dachau do 23. května 1945. Jan Palacký z čís. 287 
zatčen dne 5. 12. 1939, vězněn v Ostravě, ve Vratislavi a ve Wo-
hlau do 30. 5. 1941. Otakar Turek z čís. 216 byl vězněn měsíc ve 
Vsetíně, pak žil v ilegalitě a ukrýval se na různých místech, od 
12. srpna 1942 do osvobození v Hodslavicích.  František Toman 
z čís. 224 zatčen 28.1.1940, vězněn v Brucku u Vratislavi. Vrch-
ní respicient finanční stráže Karel Mikoláš /bydlel v čís. 1/ za-
tčen a vězněn od 7. 11. 1939 do 10. 10 1940 na Špilberku a Mí-
rově. Choť obv. lékaře MUDra Turka pí Antonie Turková zatčena 
v září 1942 a vězněna ve Svatobořicích do 12. června 1944. On-
dřej a Marie Kudělkovi z čís. 219 zatčeni 28. 4. 1943, vězněni na 
Vsetíně a ve Svatobořicích do 11. 7. 1943. Emil Lichý z čís. 78 za-
tčen 26. 2. 1941 a vězněn na Vsetíně a v Ostravě do 15. 4. 1941. 
V zahraniční armádě západní bojovali Josef Kudělka z čís. 219, 
František Kramoliš z čís. 122, Vilém Mattivi z čís. 228 a resp. fin. 
stráže Jaroslav Vacek / bydlel v čís. 96/. Byli občanstvem přivítá-
ni v hostinci na fojtství v neděli 2. září 1945. Partyzánských bojů 
se zúčastnili Jaroslav Merenda z čís. 159 a Josef Číp ml. z čís. 
288. Blízké valašské hory byly plny partyzánů. Ti i uprchlí ruš-
tí zajatci zdržovali se i v našich hodslavských horách, podporo-
váni občanstvem. Zejména se s nimi stýkal Ondřej Bartoň z čís. 
12. Od 10. října byli dva ruští důstojníci, kteří uprchli z tábora v 
Novém Jičíně, skrýváni v domku Jaroslav Merendy č. 206.

Vybráno z knihy Palackého rodná obec z roku 1948, str. 103 - 
107, autor textu František Hanzelka, učitel z Hodslavic. Vybrala 
Mgr. Libuše Czyžová 
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² René Hlavinka ² Martin Číp ² Věra Davidová
² Josef Martinek ² Alena Harbulová

² Růžena Neradilová ² Josef Schindler, Jaroslav Janíček 
² Ladislav Černý ² Ludmila Slížková, Jan Plešek

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci lednu se narodili 
Sebastian Jašek a Bára Bartoňová. 

Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim 
mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s panem Josefem 
Bartoněm, paní Miladou Palackou, panem Radomírem 

Chromečkou, panem Josefem Rýdlem 
a panem Petrem Pavlátem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum  50²55²60²65²70²75²80²85²90
tito naši spoluobčané :

Klub důchodců - kuželky

Zuzana Mičulková, 9. tř.

Ze života naší obce

Klub důchodců - schůze

Klub důchodců - ples Klub důchodců - Setkání


