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Ú V O D N Í   S L O V O
Zpráva o činnosti FK Hodslavice

Ondřej Kudělka

RÍJEN 2012ˇ

Vážení spoluobčané, 
v  tomto říjnovém vydání zpravodaje se dostala řada 

na FK Hodslavice. Dovolte, abych vás v úvodu stručně sezná-
mil s historií fotbalové činnosti v naší obci. Samotné počátky 
vzniku se datují do roku 1924, kdy byl založen Sportovní klub 
Hodslavice – kopaná.  Mezi zakladateli sportovního klubu byli 
bratři Bartoňovi- Dominovi, kterých bylo šest. Dále bratři Bar-
toňovi-Stavovi, Vladimír Merenda-Špeta, bratři Kudělkovi-Pe-
pánkovi a Bohuš Matalík, Ondřej Rýdl, Bohuš Havlíček, Ond-
řej Toman a další. V roce 1932 se klub kvůli okupaci za druhé 

světové války rozpadl, ale hned v roce 1940 obnovil svou čin-
nost. Ve válečném období sehrály Hodslavice přátelské utkání 
s ligovými Vítkovicemi, v němž naše mužstvo podlehlo 1:15!!! 
Hodslavští fotbalisté hráli také s Novým Jičínem, Frenštátem 
pod Radhoštěm, s Kopřivnicí, ale také s mužstvy z Ostravska, 
Vsetínska i Hané. Kopaná v  Hodslavicích zažívala úspěchy i 
pády. Asi nejslavnější utkání se událo v  roce 1974, kdy naše 
mužstvo změřilo síly s  ligovým Baníkem Ostrava. V  tomto 
utkání zvítězil celek z Ostravy 1:3… 

O fotbalové historii v  naší obci bych mohl napsat mnoho 
stránek. V  roce 2014 proběhnou oslavy u příležitosti 90. let 
založení kopané v Hodslavicích. Pro tuto příležitost připravu-

jeme publikaci, ve které bude popsána historie hodslavské ko-
pané od úplných začátků až po současnost. 

Teď ale k aktuálnímu fotbalovému dění. Další utkání mužů se 
uskutečnilo v sobotu 8. září, kdy na domácím hřišti jsme přiví-
tali sousední Straník.  Před tímto zápasem si proti sobě zahráli 
naši mladší žáčci, kteří byli tímto utkáním nadšení a zároveň 
byli podporování diváky, což je pro ně nejlepší odměnou.  Po 
skončení bylo na pořadu derby s velkým D. Utkání se Straní-
kem pokaždé nabízejí tvrdší utkání než obvykle. V utkání bylo 
vidět mnoho tvrdých střetnutí na obou stranách. První, kdo se 
radoval z úvodního gólu, byli hosté ze Straníka. Šance se do 
poločasu objevily na obou stranách hřiště, ale do kabin se šlo 
za stavu 0:1. Dříve, než začal druhý poločas, uskutečnil se malý 
ceremoniál, neboť se 40 let dožil Pavel Hromádka. Jako podě-

kování za pomoc při založení FK Hodslavice a za věci, které pro 
fotbal udělal, byl mu věnován fotbalový dres v klubových bar-
vách! Druhý poločas byl z naší strany slabý, hosté nás přehrá-
vali a z našich chyb těžili. Libor Kudělka sice v brance dělal, co 
mohl, ale konečnému výsledku 0:3 zabránit nemohl…

V neděli 9. září přivítali doma žáci celek z Nového Jičína. Již 
od úvodu bylo patrné, že hosté budou udávat tempo hry. Naši 
žáci se zvučnějšího soupeře nezalekli a v utkání bojovali sta-
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Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) dodatek č. 2  Smlouvy o společné úhradě nákladů vynalo-

žených na „Realizace protipovodňových opatření obcí Novoji-
čínska“ – obcí Hodslavice, Veřovice, Životice u Nového Jičína a 
Šenov u Nového Jičína uzavřené dne 24.6.2010,

b) výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovení plynové přípoj-
ky do školní jídelny v Základní škole Hodslavice – firmu INSTA-
LATÉRSTVÍ Tomáš Kresta, Hodslavice, 

c) nájemní smlouvu ke služebnímu bytu v  Základní škole 
v Hodslavicích dle návrhu s Mgr. Janem Juřicou,

d) vyznačení parkovacích míst na parc. č. 495 v k. ú. Hodsla-
vice ve vlastnictví obce před domem čp. 149 v  Hodslavicích 
a  pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku stanovením 
podmínek žadatelům manž. Jarmile a Pavlu Gerykovým, 

e) povolení akce Základní organizaci Českého svazu chova-
telů Hodslavice za Obecním domem dne 8. září 2012 od 15.00 
do 24.00 hodin.

II. Rada obce   o s v ě d č u j e
a) v souladu s § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů, že pan Mgr. Lubomír Červenka, trvale bytem 
Hodslavice čp. 96, se stal dnem 1.9.2012 členem zastupitelstva 
obce Hodslavice a pověřuje starostku obce předáním písem-
ného osvědčení.

III. Rada obce   p o v ě ř u j e 
přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manžel-

ství dle ustanovení § 4 odst. 1) zák. č. 94/1963 Sb., o ro-
dině, ve znění pozdějších předpisů, člena rady obce 
MVDr. Jiřího Křižana.

IV. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů předchozích rad,
b) zprávu o plnění žádosti ředitelky ZŠ na provedení oprav 

v ZŠ a MŠ,
c) podmínky realizace projektu a nabídky na výstavbu foto-

voltaické elektrárny (FVE) na střeše ZŠ a odkládá realizaci FVE 
na příští rok, pokud nové podmínky pro připojení a výstavbu 
FVE budou pro obec výhodné,

d) rezignaci p. Pavla Horáka na funkci zastupitele obce Hod-
slavice ke dni 31.8.2012,

e) návrh nového organizačního řádu OÚ - předložení připo-
mínek do příštího jednání rady obce,

f ) možnost zažádat o dotaci na výstavbu dětského hřiště a 
sportovního hřiště za Základní školou v Hodslavicích – využití 
této dotační výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy až v příštím roce (náš projekt nesplňuje podmínky výzvy), 

g) odpověď ministra životního prostředí p. Tomáše Chalupy 
k žádosti o prošetření postupu hodnocení žádosti o dotaci na 
projekt „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ – odmítnutí zpět-
ného zařazení žádosti do posuzování,

h) oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) 
Ostrava o odkladu způsobu jednotného financování veřejné 
osobní dopravy v MSK a o přípravě nové varianty financování, 

i) žádost o ořezání dřevin rostoucích mimo les podanou p. 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 41. zasedání rady obce konaného

dne 4.9.2012 na OÚ Hodslavice

tečně a nevzdávali se, i když výsledek 0:12 pro hosty vypadá 
na první pohled děsivě, je vidět, že naši žáci se s každým zápa-
sem zlepšují.

Žáky čekalo v úterý 11. září další utkání, a to opět proti Nové-
mu Jičínu, který jednoznačně ovládl zápas a konečným výsled-
kem 0:23 nám uštědřil velmi krutou porážku.

K  dalšímu mistrovskému utkání zajížděli muži v  neděli 16. 
září do Ženklavy. Domácí Ženklava byla hned od začátku utká-
ní jednoznačně lepším celkem, avšak i přes chvílemi drtivý tlak 
se jí nepodařilo vstřelit gól. A naplnilo se tak ono známé ne-
dáš, dostaneš. Domácí promrhali jasnou příležitost a my jsme 
se v utkání překvapivě ujali vedení, když z rohu se hlavou pro-
sadil Radim Hromádka. Vedení jsme si opět dlouho neužili, do 
poločasu domácí ještě stihli vyrovnat a do druhého poločasu 
se šlo tedy za stavu 1:1. Druhý poločas byl vyrovnanější, bohu-
žel po hrubé chybě v 62. minutě se ujali domácí vedení a začali 
diktovat tempo hry. Do konce utkání se prosadili ještě třikrát a 
konečné skóre na konci utkání bylo 1:5.

V  sobotu 22. září hráli jak muži, tak i žáci. Žáci zajížděli do 
sousedních Hostašovic, kde podlehli domácím 5:0. Muže čekal 
doma zápas s Vlčovicemi - Mniší „B“. V tomto utkání posledních 
celků tabulky jsme byli lepší, bohužel neproměněná penalta a 
mnoho zmařených příležitostí znamenalo, že hosté po jedné 
rychle akci skórovali a v utkání zvítězili 0:1.

Sice se teď našemu fotbalu nedaří, ale přesto nás porážky ve 
sportu, který máme rádi, neodradí. Doufáme, že na nás neza-
nevřete a že nás přijdete v našich utkáních podpořit. Jak nás 
tak i žáky, kteří si naši i vaši podporu zaslouží. Rád bych podě-
koval všem rodičům, fanouškům a každému, kdo podporuje 
sport, hlavně mládežnický sport v obci.

Muži - Okresní soutěž sk. „A“

Datum Čas Domácí Hosté

18.8. 17:00 Hostašovice FK Hodslavice :

25.8. 17:00 FK Hodslavice Tichá „B“ 2:3

2.9. 17:00 Veřovice „B“ FK Hodslavice 5:1

8.9. 16:30 FK Hodslavice Straník 0:3

16.9. 16:30 Ženklava FK Hodslavice 5:1

22.9. 16:00 FK Hodslavice Vlčovice-Mniši „B“ 0:1

29.9. 16:00 Trojanovice - Bystré FK Hodslavice :

6.10. 15:30 FK Hodslavice Žilina :

13.10. 15:30 Lubina FK Hodslavice :

20.10. 15:00 FK Hodslavice Rybí :

27.10. 15:00 FK Hodslavice Mořkov „B“ :

3.11. 14:30 FK Hodslavice Hostašovice :

Žáci - Okresní přebor sk. „A“

Datum Čas Domácí Hosté Stav

31.8. 16:30 Bernartice n. O. FK Hodslavice 6:2

9.9. 10:00 FK Hodslavice Nový Jičín 0:12

11.9. 16:30 Nový Jičín FK Hodslavice 23:0

16.9. 10:00 FK Hodslavice Starý Jičín 0:10

22.9. 14:00 Hostašovice FK Hodslavice 5:0

30.9. 10:00 FK Hodslavice Skotnice :

4.10. 17:00 Starý Jičín FK Hodslavice :

14.10. 10:00 FK Hodslavice Hostašovice :

17.10. 16:30 Skotnice FK Hodslavice :

28.10. 10:00 FK Hodslavice Bernartice n. O. :
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
z 42. zasedání rady obce konaného

dne 25.9.2012 na OÚ Hodslavice

Josefem Turkem, Hodslavice čp. 51 a  pověřuje stavebního 
technika p. Josefa Kudělku a místostarostu p. Martina Reptu 
zjištěním podmínek ořezu do konce října 2012.

Rada obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění: 

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) Organizační řád Obecního úřadu Hodslavice včetně příloh 

s platností od 1.10.2012,
b) smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s  ing. Jiřím 

Turoněm, Havířov, pro poskytování daňového poradenství 
pro rok 2013 v souvislosti se zaregistrováním obce jako plátce 
DPH,

c) použití soukromého vozidla paní Evě Davidové ke služeb-
ním cestám,

d) přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celko-
vé výši 16 800 Kč, 

e) výběr nejvýhodnější nabídky firmu ARBOSS Nový Jičín na 
ořezání dřevin rostoucích mimo les u čp. 51 v Hodslavicích,

f ) zpracování žádosti o dotaci z  Operačního programu ži-
votního prostředí, prioritní osy 6 – oblast podpory 6.6 na akci 
„Hodslavice – posilové zdroje vody pro obec – hydrogeologic-
ký průzkum“ ing. Veronikou Kašparovou dle nabídky,

g) subjekt Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka 
Palackého Hodslavice o.s., jako partnera k uzavření smlouvy o 
reklamě s firmou ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e 
/
III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích zasedání
b) žádost p. Lady Kývalové o připojení rodinného domu čp. 

83 k vodovodnímu řadu obce a pověřuje stavebního technika 
Josefa Kudělku, správce vodovodu k posouzení žádosti do dal-
ší schůze RO,

c) žádost firmy Vacula-Servis s.r.o. Holešov o vyjádření k pře-
chodné úpravě silničního provozu v souvislosti s opravou mos-
tu přes Lubinu mezi Frenštátem p. R. a Kopřivnicí a vyjadřuje 
souhlas s vedením objízdné trasy pro dopravu nad 30 tun přes 
obec v období od 27.9.  do 21.12.2012,

d) nabídku pana ing. Miroslava Býmy z  Brna na odkoupení 
jeho pozemku parc. č. 1673/2 v k.ú. Hodslavice Obci Hodsla-
vice,

e) žádost manželů Jarmily a Pavla Gerykových, Nový Jičín o 
odkoupení části pozemku parc. č. 495 u čp. 149 v Hodslavicích 
ve vlastnictví Obce Hodslavice a doporučuje zastupitelstvu 
obce vyhlásit záměr prodeje,  

f ) žádost manželů Jarmily a Pavla Gerykových, Nový Jičín o 
povolení užívání části obecní komunikace p.č.495 ve vlastnic-
tví obce Hodslavice za účelem parkování automobilů zákazní-
ků prodejny Hruška a pověřuje stavevebního technika vyříze-
ním žádosti, 

g) žádost manželů Jarmily a Pavla Gerykových, Nový Jičín o 
zprovoznění veřejného osvětlení u čp. 149 v  Hodslavicích a 
pověřuje místostarostu Martina Reptu zajištěním zprovoznění 
veř. osvětlení.

Září – na ZŠ i MŠ jsme přivítali nové školáčky a předškoláčky. 
Pokračuje odstraňování zařízení železniční trati a příprava k re-
alizaci projektu cyklostezky,   

1. 9. hodslavští turisté oslavili 50. výročí existence svého od-
dílu na setkání a výstavou ve společenském domě viz článek 
dále, 

3.9. starostka se zúčastnila slavnostního zahájení školního 
roku a spolu s celým sborem přivítala nové prvňáčky i nového 
pana učitele, který se už zabydlel ve služebním bytě ve škole,

4.9. starostka jednala s firmami o možném využití dotací na 
veřejné osvětlení, odpoledne proběhlo 41. zasedání rady obce 
(viz usnesení výše),

5.9. setkání starostů obcí zapojených do projektu „Protipo-
vodňová opatření obcí Novojičínska“ a podepsání  smluv o 
spolufinancování a provozování systémů a tvorby digitálního 
povodňového plánu obcí v rámci projektu,

6.9. starostka se zúčastnila spolu se starosty Hostašovic, Ži-
votic, Mořkova, setkání starostů Moravskoslezského kraje s ve-
dením KÚ, 

 7.9. proběhl kontrolní den na stavbě odstranění trati,
11.9. místostarosta se účastnil jednání Svazku obcí Cyklostez-

ka na MěÚ N.Jičín,
12.9. na OÚ proběhl pravidelný audit a přezkoumání hospo-

daření obce pracovníky krajského úřadu s  výsledkem – bez 
zjištění nedostatků, tento již tradiční výborný výsledek je vel-
kou zásluhou paní Pavlátové, ekonomky OÚ,

17.9.  mělo být zahájeno čištění vrtu č.1, který spolu s dalšími 
dvěma vrty zásobuje vodou náš veřejný vodovod, z  důvodu 
vyšších odběrů vody a snížení vydatnosti podzemních zdrojů 
se regenerace odložila na pozdější termín, který bude s dosta-
tečným předstihem zveřejněn,

18.9. místostarosta se účastnil dalšího jednání Svazku obcí 
Cyklostezka na MěÚ N.Jičín se stavebním dozorem na stavbě 
odstranění železniční trati – projednání požadavků obcí a vy-
psání veřejné zakázky na vypracování projektu stavby cyklos-
tezky,

19.9. po provedeném odstranění dřevěných částí střechy 
byla započata demolice cihlových a kamenných částí stodo-
ly za nákupním střediskem spolu s odvozem suti. V odpoled-
ních hodinách proběhlo na OÚ první zasedání volební komise 
v souvislosti s přípravou na krajské volby,
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M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Technická správa hlásí

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

     V sobotu 13.10.2012 proběhne v naší obci svoz velkoob-
jemového a nebezpečného  odpadu.

Sběrná místa: 
Dolní konec u autobusové zastávky 8:00 – 9:00   
Hasičská zbrojnice 9:00 – 10:00
Obecní dům 10:00 – 11:30
Velkoobjemový odpad – vysloužilé domácí spotřebiče, ko-

berce, pneumatiky, sanitární keramika, ap.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, 

zářivky, barvy, ředidla, chemikálie apod.
Sbírán bude také železný šrot. 
V  případě zájmu občanů je možnost zajištění  nakládky a 

odvozu odpadů pracovníky a prostředky obce za úplatu. 
Nutno objednat s  časovým předstihem. Informace na tel.: 
556 731 656 nebo 777 721 580.

25.9. Rada obce po 42. zasedla ke svému jednání, usnesení 
výše ve zpravodaji, 

28.9. zastávka historických vozidel v centru obce při 2. roční-
ku Svatováclavské vyjížďky, pořádané veteránklubem Rožnov 
p.R., při které účastníkům i obdivovatelům historických krasav-
ců skvěle zahrála cimbálovka Trojačka.

Na základě smlouvy mezi obcí a úřadem práce provádí ke 
konci měsíce září výkon veřejné služby 6 osob. Tři ženy pracují 
v základní škole a tři muži při technické správě obce.

V měsíci září byly dodělány práce na obnově nátěrů oplocení 
vodojemů na Bařince a nátěr plechových prvků objektu vodo-
jemu, včetně odkopání pod oplocením objektu a položením 
zábran proti růstu trávy do plotu. Taktéž pokračoval kompletní 
nátěr oplocení zahrady mateřské školky a prováděny byly prá-
ce na zahradě a v budově základní školy.

Na katastru obce byla provedena instalace 6 ks laviček s opě-
radly – konkrétně v lokalitě nad nákupním střediskem u cesty 
směrem k  fotbalovému areálu, na dětském hřišti u bytovek 
na Léše, na obecním pozemku u toku Zrzávky pod školou u 
č.p.35, na okraji nově založeného sadu na Záhumení, u souto-
ku Zrzávky a Tomanova potoku na dolním konci obce a v Háji 
u komunikace vedoucí do Hostašovic.

Byla provedena oprava, výměna a instalace nového doprav-
ního značení a jeho výřez v  lokalitách, kde dopravní značky 
byly zastíněny větvemi. Opraveno bylo taktéž ovládání sta-
vidla přehrady na Kacabaji, kde došlo k  jeho poruše. Stejně 
tak bylo pokračováno v sečení zelených ploch spravovaných 
obcí. Pomocné práce byly provedeny při demolici stodoly ve 
vlastnictví obce za nákupním střediskem. Firmou Zelenka byla 
provedena instalace speciálních zásuvek na sloupy veřejného 
osvětlení k napojení vánoční výzdoby obce.

M a r t i n  Re p t a ,  m í s t o s t a r o s t a

Informace o odpadech

Sběr železného odpadu
Upozorňujeme občany, že i nadále je možno v prostorách u 

OU odkládat železný odpad. Sběrný kontejner, který sloužil 
k tomuto sběru byl z důvodů častých krádeží  železného šrotu 
z prostor dvoru odstraněn. Železný odpad je možno odkládat 
vedle velkoobjemového kontejneru u vjezdu do dvora OU od-
kud je uschován a následně odvážen do sběrny.

Sběr polystyrénu
Stejně tak je možno odkládat u velkoobjemového kontejne-

ru nepotřebný odpadový polystyrén. Obec uzavřela dohodu 
s firmou Ekocell CZ z Kunína, která následně tento druh odpa-
du zpracovává. Polystyrén je soustřeďován do sběrných pytlů 
a poté firmou odvážen.

Sběr nápojového kartonu
Po dohodě se společnosti Sita CZ, která zajišťuje pro naší obec 

svoz tříděného a komunálního odpadu a společností Ekokom, 
která  provádí celorepublikově zpětný odběr obalových mate-
riálů, jsme přistoupili i v naší obci ke sběru komodity nápojový 
karton. Sběr je prováděn do speciálních pytlů, které si mohou 
všichni občané bezplatně vyzvednout na OU, popřípadě tele-
fonicky či e-mailem objednat a sběrné pytle jim budou doru-
čeny do domácností. V případě naplnění pytlů je možno tyto 
vždy v neděli  zavázané odložit na sběrná stanoviště na sepa-
rovaný odpad  rozmístěná po obci. Jejich svoz bude prováděn 

v pondělí ráno. V pytlích nesmí být umístěn jiný druh odpadu 
než nápojový karton ! Patří sem krabice od džusů, vína, mléka 
a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pyt-
le řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od 
kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápo-
jové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Druhý mimořádný svoz bioodpadu
V pátek 19.10.2012 v odpoledních hodinách budou na stano-

viště v obci umístěny velkoobjemové kontejnery na sběr bio-
odpadu. Kontejnery budou umístěny v lokalitě na horním kon-
ci u mostu u č.p.15, na Léše u zdravotního střediska, u mostu 
u hasičské zbrojnice a na dolním konci u autobusové zastávky. 
Vývoz bude proveden v  pondělí 22.10.2012 ráno. Kontejne-
ry budou označeny znakem obce a nápisem BIOODPAD. Do 
sběrných kontejneru bude možno odkládat bioodpad, který je 
běžně umísťován do hnědých sběrných nádob rozmístěných 
v obci. I v následujících měsících počítáme s provedením  mi-
mořádných svozu bioodpadu. Všechny termíny mimořádných 
svozů bioodpadu budou vyhlášeny před jejich konáním míst-
ním rozhlasem.

Sady tašek na tříděný odpad
Byla podepsána společná smlouva mezi společností Asompo 

Životice, jejimž akcionářem je i naše obec a společností Eko-
kom, k pořízení sad tašek na tříděný odpad, které ly dodány 
na OÚ. Tyto sady tašek jsou pro občany naší obce zdarma. Jde 
o zkušební akci, která pokud se osvědčí, bude pokračovat i 
v dalších létech. Počet těchto sad, které naše obec obdržela, 
je 210 ks. Tašky mají rozměr 250x250x400mm (š x h x v) včetně 
grafických potisků s uvedením druhu odpadu na který je taška 
určena. Tašky je možno si vyzvednout na OÚ popřípadě si je 
můžete objednat telefonicky (556 750237) či emailem (obec@
hodslavice.cz) a budou Vám doručeny až do domu.

V sobotu 20. října od 20 hodin se 
ve Společenském domě koná 

Hodová zábava. 
K  tanci i zábavě zahraje VAR, 

o občerstvení bude postaráno.

Srdečně zvou členové sdružení Pro Hodslavice 
a FK Hodslavice.
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O Ú  H o d s l a v i ce

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb 

do zastupitelstva kraje

Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se usku-
teční  dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, dne 
13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (pro celou obec 
jeden okrsek): je volební místnost v přízemí Základní školy a 
Mateřské školy Fr. Palackého v Hodslavicích č. p. 300, pro voli-
če, kteří jsou v obci Hodslavice přihlášeni k trvalému pobytu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji to-
tožnost, státní občanství ČR (občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Vítání občánků

V neděli 11. listopadu 2012 v 10.00 hodin se na Obecním 
úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených 
občánků do svazku naší obce. 

Pozvánky rodičům budou zaslány poštou. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Sbírka použitého ošacení

Obec Hodslavice 
a Občanské sdružení Diakonie Broumov

(nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně po-
třebným, azylové ubytování i pracovní příležitost)

 VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 

zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepo-

škozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, ko-

berce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

J o s e f  H r o m á d ka

Pozvání na brigádu

Místní organizace rybářského svazu v  Novém Jičíně zve 
všechny hodslavské rybáře (trvalé bydliště) na brigádu, která 
se bude konat v  sobotu dne 20. října 2012. Sraz účastníků 
v 7.00 hodin na Kacabaji. 

   Bude prováděn úklid přehrady a potoka Zrzávka. Vezměte 
s sebou vhodné oblečení (gumové boty, pily, křovinořezy). 

   V případě nepříznivého počasí se brigáda odkládá na sobo-
tu dne 27. října 2012.

M i r o s l a v  V y h l í d a l

39. ročník volejbalového turnaje mužů a žen  
HODSLAVICE  2012

7.-8. čevence 2012 se konal již 39.ročník volejbalového tur-
naje. V kategorii mužů jsou dvě výkonnostní třídy. První antu-
ková liga jako jeden ze čtyř turnajů mistrovství ČR na antuce.

Třetí kvalifikační turnaj MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE 
VOLEJBALE NA ANTUCE 2012 se konal na Moravě v maleb-
ném prostředí Hodslavic, za slunečného počasí, 31 odehra-
ných zápasů a pohoda, která vládla na volejbalových kurtech 
to byla charakteristika dalšího z turnajů antukové ligy.

V sedmičlenném poli družstev se objevilo mnoho reprezen-
tantů a extraligových hráčů. V sobotních utkáních se utkala 
družstva každý s každým na dva hrané sety a tento den patřil 
hráčům z družstva Volleycountry. Při turnaji se konala kvalifi-
kace rozhodčích, a tak bylo o množství rozhodčích a o kvalitu 
postaráno.

Očekávané nedělní zápasy se rozehrály v 10.00 hodin, a tak 
měli všichni i po náročném předešlém dni a někteří i po neleh-
ké noci možnost delšího spánku. Opět hned od rána začalo pa-
řit sluníčko jako na Makarské riviéře, a tak to hráči neměli vůbec 
jednoduché. I přesto hráči se rvali se svými soupeři a s parným 
počasím více než statečně. Do nedělního pavouka nastoupila 
všechna družstva a postupně vypadla družstva Nového Jičína 
Šest Tomíků s Pohankou a Bobrovy koule. Mezi nejlepší čtyři 
družstva se probojovali Ogaři (Zedník, Goga, Jokl), kteří prohráli 

O Ú  H o d s l a v i ce,  s o c i á l n í  a  k u l t u r n í  ko m i s e

Setkání jubilantů

V pátek 9.11.2012 v 17:00 hod. se ve Společenském domě 
v Hodslavicích uskuteční setkání letošních jubilantů.

Připraveno bude kulturní překvapení a malé pohoštění.

Osobní pozvánky obdrží jubilanti poštou.

Sbírka se uskuteční :
v pátek 23.listopadu 2012 v době 1500 - 1900 hodin
ve Společenském domě v Hodslavicích – v předsálí.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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souboj o finále s Palkovicemi (Plichta, Malinek, Hanák, Široký), 
a Morávka (Srkal, Vágner, Dohnal, Kramár) nestačila na Volley-
country (Popelka, Janouch, Zajíček, bratři Bartošové, Karabec).  
V boji o třetí místo nakonec vyhrálo zkušenější družstvo Oga-
rů, složené z bývalých extraligových hráčů z Morávky. Mezitím 
si svoje nádobíčko rozbalila Česká televize, která z finálového 
zápasu a dění v Hodslavicích připravovala 50 minutový po-
řad. Podle papírových předpokladů se do finále probojovala 
družstva Volleycountry a Palkovic. Palkovice nakonec za par-
ného počasí a velké divácké kulisy přetlačili silou vůle druž-
stvo Volleycountry s reprezentanty Jirkou Popelkou, Jakubem 
Janouchem, bratry Bartošovými, Adamem Zajíčkem, bývalým 
reprezentantem Petrem Karabcem, extraligovým blokařem 
Ondřejem Skybou a stali se tak vítězem turnaje v Hodslavicích. 
Na straně vítězů hráli výborný zápas Filip Hanák, Tomáš Široký, 
Tomáš Plichta, Vojta Malinek a skvěle sekundovali Láďa Bros, 
Kamil a Lukáš Janečkovi a Jakub Bohačík.

A opět byl k vidění v překrásném prostředí hodslavského 
areálu parádní volejbal, dlouhé výměny a agresivita mladých 
hráčů. Poděkování patří velkému množství skvělých pořadate-
lů. Od těch, kteří přímo řídili samotné soutěže, přes „úpraváře“ 
kurtů až po ty, kteří připravovali mnoho výborných pochoutek 
v prostoru areálu.

Ceny předávali předseda ČVS PaeDr. Zdeněk Haník, ředitel 
turnaje v Hodslavicích Míra Vyhlídal a zástupce firmy Gala Bo-
huslav Vičar.
Výsledky z turnaje v Hodslavicích. Konečné pořadí:
1. Palkovice 
2. Volleycountry 
3.  Ogaři 
4.  Morávka 
5.  Nový Jičín 
6.  Šest Tomíků s Pohankou 
7.  Bobrovy koule

Nejlepší hráči turnaje:
Tomáš Široký, Palkovice
Adam Bartoš, Volleycountry 
Filip Hanák, Palkovice
Lubomír Vašina – ředitel antukové ligy
Muži II. třída – startovalo 14 družstev
1. Moravská Slávia Brno
2. Pstruží
3. Junioři Šumperk
4. Polanka B
Ženy – startovalo 14 družstev
1. Hekny
2. Puškinky
3. Tak určitě
4. Oliny

Letošní ročník nám na rozdíl od těch předcházejících přá-
lo počasí, ale počtem družstev jsme byli poněkud zklamáni. 
Během turnaje nedošlo k  žádným protestům na kurtech, či 
vůči         pořadatelům. Druhý den turnaje byl přítomen předse-
da Českého volejbalového svazu PaedDr. Zdeněk Haník Ph.D. 
, který řekl, že zde začínal jako hráč, potom trenér a nyní nej-
vyšší volejbalový „bafuňář“. Poděkování patří Obecnímu úřadu 
Hodslavice za podporu, TJ Sokol Hodslavice za pronájem spor-
tovního areálu, Malokapacitním jatkám Machač, Autolakovně 
Kolařík a všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na zdárném 
uspořádání letošního turnaje. 

Účast na turnaji osobně slíbil prezident České republiky pan 
Václav Klaus, ale v květnu přišla omluva, že pan prezident je na 
zahraniční cestě v Malajsii.Nakonec k setkání došlo 12. srpna 
na volejbalovém turnaji v  Dřevěnici, kde zavítal. Bezmála tři 
hodiny jsem strávil ve společnosti pana prezidenta. Byla mu 
předána hodslavské volejbalové trička (snad je má už z před-
cházejících pěti ročníků) a další upomínkové předměty. Do 
hodslavské volejbalové kroniky napsal „ Moc fandím hodslav-
skému volejbalu a všem, kteří se o něj starají“.

M g r.  A l e n a  Ku l í š ková

Zájezd do Jánošíkových dier

Den České státnosti – 28. 
září 15 dospělých a 5 dětí 
z naší obce oslavilo tak tro-
chu netradičně. Autobusem 
jsme se dopravili do Těrcho-
vé, rodiště Juraje Jánošíka, 
kde jsme se u hotelu Diery 
domluvili, po jakých trasách 
Jánošíkovy stezky prozkou-
máme. Přes Dolné, Nové i 
Horné Diery jsme přes láv-
ky i žebříky dorazili do sed-
la Medzirozsutce. Po malé 
svačince a oddechu jsme za 
pomocí řetězů zdolali vrchol 
Malého Rozsutce v nadmoř-
ské výšce 1343 m.

Počasí bylo pěkné, rozhle-
dy úžasné, nálada veselá a 

po malé vrcholové odměně jsme se spouštěli zpět do údolí 
k Bielému Potoku, kde jsme měli zaparkovaný autobus.

U hotelu se dospěláci za svůj výkon odměnili chlazeným pi-
vem, děti dostaly nanuky a všichni jsme se spokojeně vraceli 
domů.

Můžeme jen doufat, že příště spokojených Hodslavjanů bude 
více a my naplníme velký autobus.
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O l e g  J a n s k ý

50 let turistiky v Hodslavicích

V sobotu 1. září 2012 si současní i bývalí členové KČT Hodsla-
vice připomněli padesáté výročí založení Klubu českých turis-
tů v Hodslavicích. V rámci výročí byl vydán almanach Padesát 
let turistiky v Hodslavicích, ve kterém jsou připomenuty nej-
důležitější chvíle, kterých hodslavští turisté dosáhli od doby 
založení do současnosti. Byl vyroben pamětní odznak a u Foj-
tového léska byla k padesátému výročí založení KČT zasazena 
pamětní lípa.  Padesát sedm současných i bývalých členů KČT 
si v sobotu ve společenském domě prohlédlo výstavku o čin-
nosti našeho klubu a strávilo příjemný večer  vzpomínkami a 
povídáním s přáteli, se kterými se potkávali na nejrůznějších 
turistických akcích. Od neděle 2. září do středy do středy 4. září 
byla výstava otevřena pro veřejnost.

Obec Hodslavice, Royal Rangers 
a Selesiánské hnutí mládeže Hodslavice 

zvou všechny malé i velké na 

DRAKIÁDU, 
která se bude konat v sobotu 27. října. 

Od 13 hodin si můžete přijít draka vyrobit do Staré školy. 
Ten, kdo už draka bude mít vyrobeného, přijde v 15 ho-
din na školní hřiště a společně odejdeme draky pouštět.

Hodnotit budeme originalitu provedení, kvalitu letu a 
jeho délku.

Drobné ceny a diplomy budou nachystány.

Mgr. Heda Kučerová

Zprávičky ze školy…

Školní rok 2012-2013 jsme společně zahájili v  pondělí 
3.9.2012. Po slavnostním zahájení ředitelkou školy Mgr. M. Ho-
lubovou žáky přivítala i paní starostka Mgr. P. Adamcová.

Doufám, že si nastupující prvňáčci přivítání v indiánském du-
chu, které pro ně připravili deváťáci se svojí tř. učitelkou Mgr, 
A. Kulíškovou, patřičně užili. Vzpomínkou na první školní den 
je krásný totem s otisky rukou a jmény prvňáčků. 

Tak hodně šťastných a úspěšných dní dětem i učitelům!
Víte, že…
-na naší škole pracuje 13 učitelů, 11 žen a 2 muži?
-v roce 2012-2013 školu navštěvuje 136 dětí?
-během prázdnin byl zakoupen nový nábytek do 4. třídy?
-do respiria na 2. stupni byl pořízen nový koberec a relaxační 

polštáře?
-o prázdninách došlo k rekonstrukci cvičné kuchyně?
-na škole se opět každé pondělí 7.00 – 7.25 sbírá svázaný sta-

rý papír (u vchodu do dílen)?
-pokračuje sběr víček z PET lahví a starých elektrospotřebičů?
-na naší škole pracuje Žákovský parlament, který tvoří zá-

stupci 3. -9. třídy?
Výstava KČT
4. 9. 2012 se všichni žáci naší školy zúčastnili výstavy Klubu 

českých turistů v místním KD.
Se zájmem jsme si prohlédli fotografie, mapy i další exponá-

ty.
Adaptační kurz - Martina Šmigurová, tř. učitelka 5. třídy
17. – 19. září se konal adaptační kurz pro žáky 5. ročníku. Jeho 

cílem bylo urychlení adaptace pěti žáků z Hostašovic na nové 
prostředí a kolektiv. Měl za úkol navodit ve třídě atmosféru 
tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemného respektu. 

Páťáci společně se svou třídní učitelkou vyjeli do malebného 
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prostředí Táborové základny DDM Kopřivnice v Kletné. Tam na 
ně čekali čtyři lektoři týmu ZAOBZOR, jenž se specializuje na 
zážitkovou pedagogiku. Na úvod si pro děti připravili „Skalní 
golf“, díky kterému páťáci překonali počáteční ostych. Potom 
se rozjel program plný her, soutěží a pohybu, kde mohly děti 
využít svůj nezkrotný temperament. Formou her se učily spo-
lupráci, řešily problémové úlohy, vymýšlely strategie a všech-
ny aktivity zvládaly s  obrovským nadšením. Největší ohlas u 
nich měl „Dominomeč“, Kasíno Las Vegas a večerní hra v lese 
s názvem „Hobitín“.

Adaptační kurz si děti opravdu užily. Přispělo k tomu sluneč-
né počasí, díky kterému se aktivity konaly v  okolí základny, 
zkušení lektoři, dobrá kuchyně a pozitivní nálada, která na kur-
zu vládla. To vše přispělo k  tomu, že z  kurzu neodjíždělo 19 
spolužáků, ale jeden kolektiv.

Evropský den jazyků na naší škole - Mgr. Renata Pernická

26. září jsme si připomněli Evropský den jazyků ve všech 
třídách. Tentokrát si anglicko-německý program  připravila 
9. třída, která spolu s vyučujícími jazyků vytvořila pro mladší 
spolužáky hodinu plnou zpěvu, luštění přesmyček, hraní jazy-
kových her a konverzace. Na závěr se deváťáci rozloučili krát-
kým divadelním představením s maňásky na motivy kreslené 
pohádky Tom a Jerry v  německém jazyce. Poděkování  patří  
nejen všem žákům 9. třídy, ale také novému panu učiteli, Mgr. 
Janu Juřicovi. 

Sportovní dopoledne
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 ožilo hřiště za školou sportovním zápo-

lením. To se děti 1. stupně naší školy setkaly s dětmi ZŠ Hosta-
šovice. A že jich bylo! Celkem 129 dětí! 

Po rozdělení do 6 družstev děti plnily různé úkoly, při kterých 
spolupracovaly, vzájemně se povzbuzovaly. Velké rekordy ne-
padly, ale spokojené, usměvavé dětské tváře nás přesvědčily o 
úspěšnosti společného setkání. 

Poděkování
Děkuji OÚ v Hodslavicích za finanční podporu při nákupu 

potřeb pro žáky 1. třídy.

  Zájemci o pronájem školní tělocvičny najdou aktuální infor-
mace na www.zshodslavice.cz.
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Věra Mičková

Sokolská cvičení

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

ZAHAJUJE SVÁ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
v tělocvičně ZŠ od 1.10.2012

*  ženy, dorostenky  pondělí 19.00 - 20.00 hodin,
*  mladší a starší žákyně úterý 17.30 - 18.30 hodin,
*  ženy (zdravotní cvičení) úterý 18.30 - 19.30 hodin,
*  rodiče a děti (od 17.10.2012) středa     17.00 – 18.00 hodin,
*  cvičení jógy (v MŠ od 3.10.2012)  středa     od 19.00 hodin.

ZVEME VŠECHNY ČLENY A PŘÍZNIVCE 

Začátek října je již tradičně dobou pro pořádání okresního 
finále přespolního běhu. Také naše škola měla na této soutěži 
své reprezentanty. 19 žáků a žákyň z páté až deváté třídy se ve 
4 kategoriích vydalo 2. října na běžecké tratě na Horečkách, 
aby v soutěži družstev i jednotlivců poměřilo své běžecké síly 
s žáky základních škol a víceletých gymnázií z okresu Nový Ji-
čín.

A jakých dosáhli výsledků? Vůbec se za ně nemusí stydět. 
Mladší žákyně Jana Marková, Vendula Horáková, Natálie Litav-
ská (5. tř.), Ivana Hnilicová (6. tř.) a Zuzana Bílková (7. tř.) byly 
v kategorii mladších dívek 11.

Lukáš Merenda (5. tř.), Lukáš Bartoň, Filip Hub (6. tř.) a Martin 
Rýdl (7. tř.) obsadili mezi mladšími hochy 14. místo. V kategorii 
starších dívek Tereza Pernická, Klára Horáková, Gabriela Fojtí-
ková, Markéta Kolečková a Dominika Kalichová byly 17.

Nejvýše v  žebříčku škol se umístilo družstvo starších žáků. 
Ondřej Horák, Tomáš Kovář a Lukáš Krutilek z  8. třídy, Denis 
Mička a Dominik Černoch z 9. třídy byli celkem v nabité kate-
gorii 8. 

Ze soutěže jednotlivců je třeba v silné konkurenci žáků spor-
tovních škol vyzdvihnout 7. místo Ondry Horáka a 19. místo 
Jany Markové, která jako páťačka se umístila mezi staršími 
děvčaty tak vysoko. Do příštího roku máme tedy velké naděje 
na umístění „na bedně“.

Všem běžcům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Alena Kulíšková

Přespolní běh

Chovali se plně v duchu fair play. Ne všichni žáci z jiných škol 
se takto chovali. Tři družstva chlapců z velkých škol byla pro 
nedodržení pravidel diskvalifikována.
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SOUKROMÁ VÝUKA 
ANGLICKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKY, KONVERZACE, POHOVORY

Mgr. Štěpánka Novotná, Hostašovice 251
tel. č. 776024728.

O Z N Á M E N Í
HORAL MOŘKOV a. s. oznamuje, že se vyplácí nájem 

za pozemky, které užívá a. s. proti odprodeji obilovin – 
pšenice, ovsa. Prodej se uskuteční každou středu, a to:

od 17.10.2012 do konce roku 2012 
v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků 
jsou v  zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin mimo-
řádně v sobotu 13.10.2012 a 20.10.2012 v době od 8.00 
do 12.00 hodin.

Policie ČR

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

 V rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu s ohledem na vývoj dopravní neho-
dovosti s účastí nezletilých chodců probíhala během celého 
týdne ve dnech od 3. do 7. září 2012 dopravně preventivní 
akce s názvem “Zebra se za Tebe nerozhlédne”. 

Jednalo se o celorepublikovou preventivní akci. Akce byla již 
tradičně zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro pře-
cházení pozemních komunikací a na odbourání mýtu o ab-
solutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Slogan 
“Zebra se za Tebe nerozhlédne” má připomenout, že vstupem 
na silnici bez rozhlédnutí člověk riskuje vlastní život. 

Pozornost novojičínských policistů byla zaměřena zejména 
na zvýšený dohled u základních škol, a to v době od 07:00 do 
08:00 hodin a následně od 12:00 do 14:00 hod. Preventivní 
akce probíhala nejen u základních škol na teritoriu měst Novo-
jičínska, ale i u vesnických základních škol například v Kuníně 
nebo Hodslavic, za účasti policistů z preventivně informační 
skupiny Nový Jičín a bylo při ní osloveno několik desítek pře-

vážně malých dětí. Konkrétně ve čtvrtek 6. září u místní základ-
ní školy v Hodslavicích se jednalo o společnou akci novojičín-
ských policistů se zástupcem BESIPu. 

Partnerem tohoto projektu je Zdravotní pojišťovna Minister-
stva vnitra, která poskytla preventivní materiály – kartičky s ra-
dami, jak správně přecházet vozovku, vystřihovánky s doprav-
ní tematikou, omalovánky, rozvrhy hodin a odrazky. Kromě 
drobných dárků obdržely oslovené děti i reflexní samolepky 
a náramky od koordinátora BESIPu pro Moravskoslezský kraj.

Zveme všechny hodslavské příznivce volejbalu na turnaj 
smíšených družstev, který se koná v sobotu 10.11.2012 od 
13:14hod, v tělocvičně ZŠ Fr. Palackého v Hodslavicích. 

Týmy, si můžete sestavit i na místě (podle toho, kdo se se-
jde). Vzhledem k velikosti tělocvičny budou proti sobě hrát 
čtyřčlenná družstva, která musí obsahovat minimálně jednu 
a maximálně čtyři volejbalistky.  Věk účastníků není omezen 
ani v jednom směru. Zápisné na jeden tým, který si můžete 
sestavit i z více lidí a střídat se, je 100 Kč a vítězové si odnesou 
symbolické prohibiční výhry. 

Případné dotazy pište na j_jezek@centrum.cz, nebo mi je po-
kládejte osobně.      

Jaroslav Ježek, volejbalový oddíl

Hodslavské čtyřky
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KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků moderních i klasických 
tvarů z kvalitních materiálů

- renovace stávajících pomníků

- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné ná-
těry proti vodě a mechu

- kopání a betonování základů, pokládání dlažby

- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barve-
ní), montáž plastického písma

- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu 
i žuly

- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě 
Vašeho bydliště zdarma

- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!

 OBJEDNÁVKY u : 

Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

 

O Z N Á M E N Í     občanům 
Od 1. září 2012 na všech prodejnách COOP JEDNOTA z a b e z p e č u j e m e      

prodej zboží všem držitelům – majitelům tzv. sKARET. 

Potravinářské a průmyslové zboží si pohodlně nakoupíte ve vaší obci,  
ve vašem městě. 
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Životní jubilea našich spoluobčanů v říjnu 2012:

50 let Zdeněk Macho • Josef Řehák

55 let Jarmila Kudělková • Lubomír David

 Dagmar Martiníková • Jana Turková

60 let Dana Votavová • Božena Kyselá • Marie Palacká

65 let Eduard Kudělka • Jiří Vičan • Danuše Vyhlídalová

70 let Anna Holáňová • Jiří Bařina

75 let Alena Tomanová 

91 let Vlasta Bartoňová

93 let Růžena Machačová

25. výročí uzavření manželství Dušan a Pavla Adamcovi

50. výročí uzavření manželství Jozef a Věra Fialkovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

autorka: Ludmila Kotalová, 3. třída ZŠ

SPOLEČENSK Á KRONIK A

Hodslavský volejbal ve fotografiích


