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Ú V O D N Í   S L O V O
Ohlédnutí za letními tábory Royal Rangers

LISTOPAD 2013

Prázdniny už jsou dávno za námi a děti už jsou v  běhu 
nového školního roku a každodenních povinností. Spolu 

se školním rokem začaly také svou činnost kroužky a zájmové 
činnosti, kde se děti učí různým dovednostem, znalostem a 
hrám. Jednou z  těchto zájmových činností, kterou děti rády 
navštěvují, je organizace Royal Rangers, která byla v  Hod-
slavicích založena v  roce 1999 v  rámci Českobratrské církve 
evangelické. V říjnu jsme zakončili sezónu táborů a potáboro-
vých srazů a rádi bychom vás informovali o jejich průběhu.

 Hned druhý týden prázdnin jsme vyrazili na tábor pro 
nejmenší děti (6-10 let). Letos jsme nezavítali do nádherného 
prostředí Kateřinic, ale otestovali jsme chatu na Dolní Bečvě, 
jejíž okolní lesy nám poskytovaly nejen zajímavé prostředí pro 
hry, ale také příjemný stín, který byl v  době letošních veder 
vítaný. Tábor prožily děti v zemi Narnii, kde bojovaly proti zlé 
čarodějnici a jejím nástrahám. V jejich boji proti věčné zimě byl 
jejich pomocník lev Aslan, jehož postava alegoricky ztvárňuje 
Ježíše. Ihned po příjezdu na tábor děti prošly dveřmi do jiného 

světa, světa plného dobrodružství, her a poznání. Děti byly 
rozděleny do čtyř skupin a pod vedením svých vedoucích se za 
zpěvu družinových pokřiků každý den vydávaly prozkoumávat 
nová území a bojovat proti nástrahám zlé čarodějnice. Okolí 
chaty nabízelo široké možnosti provozování volnočasových 
aktivit. Děti měly možnost zaskákat si na trampolíně, zastřílet 
z pravého indiánského luku, vyzkoušet si bungeerunning či 
sbírat borůvky v okolí chaty. Stejně jako v předchozích letech 
patřilo k nejoblíbenějším činnostem dětí plnění odborek – 
různých zajímavých úkolů. Za získané odborky dostávaly děti 
royalky (kožené mince) a měly možnost povýšit a postupo-
vat na žebříčku hodností. V dopoledních hodinách probíhaly 
různé workshopy, kde se děti mohly naučit různé tábornické 
dovednosti, či si vyrobit neobvyklý dárek pro rodiče.

Tábor pro větší děti (10-15 let) proběhl na Podlučené louce u 
obce Spálov, na břehu řeky Odry. Tábořili jsme ve stanech tee-
pee . Atmosféra celého tábora se nesla v  duchu Hvězdných 
válek. Setkali jsme se 4. 8. 2013 hvězdného času na vlakovém 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 65. zasedání rady obce konaného

dne 3.10.2013 na OÚ Hodslavice

nádraží v Novém Jičíně, kde na nás čekalo mezigalaktické vo-
zidlo podobné našemu vlaku. Přesunuli jsme se na Spalórii, kde 
byla postavená základna. Rada Jedi ihned objasnila všem 30 
rekrutům (dětem) situaci a postup nepřátelských agentů gal-
axií. Seznámila rekruty s pravidly základny a průběhem celého 
výcviku. Vše za nejpřísnějšího utajení. Výcviky byly náročné 
nejen v dovednostech táborových (uzly, šifry, zdravověda, 

mapy ….), ale i vojenských (střelba, pohyb v terénu, fyzická 
kondice) a duchovních (učili jsme se, kdo je pánem galaxie, 
kdo ji stvořil). Přijeli nás trénovat odborníci na sebeobranu, 
také Policie ČR a lékařka na zdravovědu. Boje o planety v gal-
axii bývaly tuhé. Nakonec jsme svou galaxii ubránili a 17. 8. 
2013 hvězdného času jsme se plní zážitků vrátili zpět domů.

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) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne  4.7.2013 na staveb-

ní práce „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ s  firmou MILI-
MEX  s.r.o. - organizační složka, Ostrava, navýšení ceny díla 
o 101 321,45 Kč bez DPH a změnu termínu ukončení prací na 
26.9.2013,

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
vodovodní přípojky k parcele č. 1795/1 v k. ú. Hodslavice s p. 
Radkem Bartoněm,

c) přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 19  100 Kč 
z  rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů 
vynaložených na zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Hodslavice a výdaje na odbornou přípravu členů jednotky,

d) ponechání přeplatku na účtu sdružených prostředků 
Města Nového Jičína na úhradu dopravní obslužnosti ve výši 
18 020 Kč.

II.  Rada obce   p o v ě ř u j e   a   u k l á d á
      /
III. Rada obce  b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) návrh vlastníků p. Miroslava Hromádky a Jiřího Hromádky 

na prodej pozemků parc. č. 1794/14 o výměře 332 m2 (ostatní 
komunikace) Obci Hodslavice  a předkládá tento návrh k pro-
jednání zastupitelstvu obce,

c) nabídku firmy ELTODO-CITELUM s.r.o., Praha, na správu 
veřejného osvětlení s  postupnou rekonstrukcí a  pověřuje 
investiční komisi  nabídku projednat a návrh předložit radě 
obce.

Obou táborů se dohromady účastnilo 57 dětí, o které se 
staralo celkem 16 vedoucích. Tábory proběhly pod vedením 
Aleny Mičkové a Lenky Palacké a my jim i ostatním vedoucím, 
výborným kuchařkám a kuchařům děkujeme za zdárný průběh 
těchto akcí, za jejich ochotu a čas věnovaný našim dětem. 

(Více informací o aktuálních činnostech a akcích Royal Rangers 
najdete na www.7ph.royalrangers.cz.) 

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 66. zasedání rady obce konaného
dne 15.10.2013 na OÚ Hodslavice

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 s firmou REVENGE, a.s. Praha 5 – Stodůlky, pro-

vozovna Boskovice na umístění dvou kontejnerů na textilní 
odpad, 

b) smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu Moravs-
koslezského kraje na pokrytí mimořádných výdajů jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů Hodslavice v  částce  
99 500 Kč,

c) smlouvu č. 13153903 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR  
v  rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 
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Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Co se dělo v obci

3.10.2013 na akci      „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“,
d) přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí 

na akci „Energetické úspory ZŠ Hodslavice“ ev. č. 13153905,
e) příspěvek ve výši 300 Kč na zápisné dětem hlásícím se ve 

školním roce 2013/2014 na Dětskou akademii podnikání a in-
vestování (DAPI) při Educe – Střední odborné škole v Novém 
Jičíně,

f ) vypsání veřejné zakázky menšího rozsahu na výměnu 
oken, dveří, zateplení severní stěny a na úpravu vstupu na 
budově Zdravotního střediska - obeslání minimálně tří firem,

g) odložení plánovaného termínu zasedání zastupitel-
stva obce z  24.10.2013 na čtvrtek 28.11.2013 v  17.00 hodin 
v hasičské zbrojnici,

h) poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Občanskému 
sdružení při dětském centru Kopřivnice na uspořádání 
přehlídky dramatické, pěvecké a taneční tvorby MOTÝLEK 
2013,

i) kupní smlouvu na nákup 9 místného automobilu FIAT, 244, 
DUCATO 2.8 JDT 15 pro JSDH Hodslavice,

j) smlouvu s  Městem Kojetín „o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění cen-
trálního zadavatele“ v souvislosti s centralizovaným zadáním 
veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické ener-
gie pro Obec Hodslavice. 

II.  Rada obce   p o v ě ř u j e   
a) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce -  zajištěním ceno-

vých nabídek na zpracování žádostí o dotaci na investiční akci 
„Chodník podél silnice II/483 Hodslavice“ do dalšího zasedání 
rady obce,

b) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce -  zasláním výzvy 
k podání cenové nabídky na pojištění obecního majetku a rizik 
minimálně třem pojišťovnám,

c) Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce - předložením více 
variant a dodavatelů služby na zasílání SMS zpráv obce/obec-
ního úřadu občanům. 

  III. Rada obce  b e r e    n a   v ě d o m í
a) zprávu komise pro pro územní rozvoj, plánování a inves-

tice:
- projednání nabídky na EPC projekt Řešení úspor elektrické 

energie od firmy Cautum s.r.o., Praha, 
- možnost úpravy návrhu zadání Územního plánu obce Hod-

slavice a odložení schválení na rok 2014,
- projednání nabídky na Přenesenou správu a údržbu 

veřejného osvětlení v obci Hodslavice firmy ELTODO-CITE-
LUM, s.r.o..

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

USNESENÍ
ze 67. zasedání rady obce konaného
dne 29.10.2013 na OÚ Hodslavice

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

I.  Rada obce   s c h v a l u j e
a) výběr nejvhodnější nabídky na akci „Zdravotní středisko 

čp. 400 v Hodslavicích – výměna oken III. etapa, zateplení SV 
fasády“ od firmy Proti stavební s.r.o. Ostrava, ve výši 248 278 
Kč s DPH, 

b) žádost p. Lukáše Kulíška o překopání místní komunikace 
vedoucí k  čp. 553 a její opravu dle podmínek stanovených 
stavebním technikem obecního úřadu,

c) smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMP/OV/94-1/13/I 

s RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na parcele č. 1796/4 v k.ú. 
Hodslavice.

II. Rada obce   p o v ě ř u j e   
a) Josefa Kudělku, stavebního technika -  předložením písem-

ného seznamu závad zjištěných na stavbě „Energetické úspory 
ZŠ Hodslavice“ k vyjádření technickému dozoru stavby.

III. Rada obce   b e r e    n a   v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce 

k  31.8.2013, provedeného Krajským úřadem Moravs-
koslezského kraje, s výsledkem– bez chyb a nedostatků,

c) žádost p. Marie Kuszalové o pokácení kaštanu na 
římkokatolickém hřbitově a pověřuje místostarostu zajištěním 
pokácení.

Další jednání rady obce č. 68:  14. 11. 2013 v 15:30 hodin.

Říjen – krásný podzimní měsíc proběhl i na obci ve znamení 
podzimního úklidu, svozu nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu i bioodpadu a přípravou techniky na zimu. Volby 
proběhly opět ve škole, kde jsme se mohli porozhlédnout i při 
dni otevřených dveří.

1. 10. -  schůzka starostky se zástupci stavební firmy Milimex, 
technickým dozorem stavby a manažerkou projektu zateplení 
školy k závěrečnému vyúčtování,

2. 10. -  schůzka místostarosty se starostkou Sokola a s provo-
zovateli baru Falcon, za účelem řešení stížností na nepořádek 
v okolí budovy,

3. 10. -  se konal další kontrolní den na stavbě ZŠ a odpoledne 
proběhlo 65. zasedání rady obce (viz usnesení výše),

5. 10. - podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu

4.- 6. 10. -  TJ Sokol zorganizoval wellness víkend pro ženy, 
kterého se zúčastnily a skvěle si jej užily ženy nejen z Hodslavic. 
Dovolím si za ně tady poděkovat výborným pořadatelkám. 

7. 10. -  proběhla na OÚ kontrola hospodaření obce 
provedená pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje s  výsledkem – bez chyb a nedostatků, především díky 
profesionální práci ekonomky OÚ, p. Pavlátové. Dopoledne 
proběhla obhlídka toků v  obci a okolí za účelem plánování 
protierozních a protipovodňových opatření za účasti starostky 
a místostarosty spolu s  pracovníky Povodí Odry. Odpoledne 
na MěÚ N. Jičín proběhla za účasti starostky schůzka k projek-
tu Meziobecní spolupráce, do kterého budeme také zapojeni 
a bude se týkat spolupráce v oblasti školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a dalších oblastí.  

9. - 10. na OÚ zasedla poprvé volební komise k přípravě par-
lamentních voleb v obci.

11. 10. -  se starostka a místostarosta zúčastnili slavnostního 
předání zlaté stuhy pro vítěze celostátního kola  soutěže Ves-
nice roku obci Jeseník n.O. ,

14. 10. -  zasedla na OÚ k  jednání investiční komise – pro-
jednala odložení schvalování návrhu zadání Územního plánu 
obce na příští rok a možnost přenesení správy veřejného 
osvětlení na  externí firmu.

15. 10. -  se na OÚ nahrnuli šesťáci naší ZŠ ke krátké besedě a 
prohlídce úřadu. V obřadní síni si podebatovali se starostkou, 
na podatelně i s  pracovnicemi úřadu. Myslíme, že se jim na 
obci docela líbilo. Odpoledne proběhlo 66. zasedání rady obce 
(viz usnesení výše).
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17. 10. -  se starostka zúčastnila členské schůze Spolku pro 
obnovu venkova konané  v Jeseníku nad Odrou.

18. 10. -   byla dopracována žádost o dotaci na kompostéry a 
další prostředky na třídění odpadu v obci a byla doručena na 
pracoviště SFŽP v Ostravě.

21.10. -  na MěÚ N.Jičín proběhla za účasti starostky další 
schůzka k projektu Meziobecní spolupráce.

22. 10. -  účast starostky a referentky obce na jednání  pra-
covní skupiny „Péče o seniory“ v rámci projektu komunitního 
plánování soc. služeb města Nový Jičín, do kterého se naše 
obec zapojila.

23. 10. - proběhla výsadba aleje mezi Hodslavicemi a 
Hostašovicemi za účasti dětí a občanů obou obcí, více na 
fotkách a v článku dále ve zpravodaji. 

24. 10. -  den otevřených dveří v ZŠ, prbhlídka provedených 
rekonstrukcí v  ZŠ za účasti zastupitelů, členů kontrolního 
výboru, projektanta a stavebního dozoru. 

25. - 26.10. -  předčasné volby do poslanecké sněmovny ČR, 
výsledky za obec najdete dále v článku o volbách. 

26. 10 - . se konala tradiční hodová zábava ve společenském 
domě.

29. 10. -   proběhlo 67. zasedání rady obce (viz usnesení výše). 

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

V  měsíci říjnu byly pracovníky technické správy obce a 
pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací 
na základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a   Úřadem práce  
prováděny práce při sečení zelených ploch, ořezových pracích 
na keřových porostech veřejných ploch a místních komunikací 
a při úklidu listí. 

Z  důvodu nevyhovujícího stavu byly odstraněny železné 
hrací prvky v  blízkosti bývalých dílen u základní školy a byl 
odvezen kompost za budovou tělocvičny. Po provedení 
stavebních prací byl proveden ořez keřů v  zahradě základní 
školky.

Ve sklepních prostorách zdravotního střediska byly provede-
ny stěhovací a úklidové práce v  souvislosti s  plánovanými 
stavebními pracemi na této budově.

Opraveno bylo oplocení vodojemu na Bařince a proveden 
byl výřez pod přívodním kabelem elektrické energie k  vrtu 
PV1 ve Straníku.

V  průběhu celého měsíce pracovali  2-3 pracovníci při po-
mocných pracích souvisejících s  výměnou oken a zateplení 
základní školy (stěhování inventáře, výmalba prostor, úklidové 
práce apod.). Ke konci měsíce ukončili výkon veřejné služby 
2  pracovníci.

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek dne 28. listopadu 2013 v 17.00 hodin na zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční ve společenské místnosti hasičské zbrojnice.

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

Posilové zdroje vody pro obecní vodovod

Obec Hodslavice je od 1. 1. 2012 provozovatelem skupinové-
ho vodovodu Straník – Hodslavice, jehož je spoluvlastníkem 
s městem Nový Jičín. Jímání vody je v současnosti zajišťováno 
3. vrty a to PV1, PV2 a HV4, které se nacházejí na katastru obce 
Straník.

  Vrt PV1 byl uveden do provozu v roce 1987 a PV2 je v provo-
zu od roku 1992, vrt HV4 je nový vrt vystrojený v roce 2007 a 

spuštěný do provozu v roce 2008. Trvalý přítok vody do úprav-
ny vody ve Straníku zajišťují vrty PV1 a PV2, vrt HV 4 je zapínán 
v k vyrovnání úbytků vody v době větších odběrů – úniky vody 
v případě poruch, víkendy, výpadky vrtů PV1, PV2 apod.

U obou prvně jmenovaných vrtů je pozorován dlouhodobý 
pokles vydatnosti, proto bylo přistoupeno k provedení rege-
nerace (čistění) obou vrtů. Regenerace vrtu PV2 byla prove-
dena v měsíci 11/2012, regenerace vrtu PV1 v měsíci 4/2013. 
I přes provedené práce spojené s čistěním obou vrtů není vy-
datnost vody dostatečná a stále více je využíván vrt HV4 ze-
jména při letošních enormních odběrech v letních měsících.

V měsíci dubnu 2012  byl firmou Altec Inernational Holešov 
zpracován projekt na provedení dvou průzkumných hydroge-
ologických vrtů, které by v  případě dostatečné vydatnosti a 
kvality vody mohly sloužit jako posilové zdroje vody pro obec-
ní vodovod. Obec podala žádost o dotaci na provedení těchto 
vrtů z operačního programu Životní prostředí, která byla pod-
pořena.

V provedeném výběrovém řízení byla úspěšná firma UNIGEO 
Ostrava, jež bude vrty realizovat. K zahájení vrtných prací do-
jde v polovině měsíce listopadu a jejich ukončení  včetně pro-
vedení čerpacích zkoušek je naplánováno na březen příštího 
roku. Vrty jsou situovány do blízkosti vodojemu na Bařince na 
pozemcích paní Sokolové a pana Turka, jimž bychom rádi po-
děkovali za udělení souhlasu s průzkumnými pracemi. V pří-
padě dostatečné vydatnosti zdrojů a splnění kvalitativních po-
žadavků na pitnou vodu by mohlo následně dojít k vystrojení 
vrtů a jejich napojení na vodovodní řád.

O Ú  H o d s l a v i ce

VOLBY do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

- VÝSLEDKY V OBCI

Předání výsledků hlasování na MěÚ v Novém Jičíně v 16.45 
hodin dne 26. 10. 2013.

Ukončení zasedání okrskové volební komise v 17.30 hodin. 
Volební účast 60,27%.    
Počet voličů: 1402
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 845
Počet odevzdaných úředních obálek: 845
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 840
(3 obálky byly prázdné, v  jedné vloženy 2 lístky, v  jedné celá 
sada lístků)
Strana/číslo strany na hl. lístku                Počet hlasů       %
Česká strana sociálně demokratická /1 185 21,89
ANO 2011 /20 151 17,87
Křesťanská a demokratická unie – ČSL /11 103 12,19
Komunistická strana Čech a Moravy /21 96 11,36
Občanská demokratická strana /6 78 9,23
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury /17 59 6,98
TOP 09 /4 56 6,63
Česká pirátská strana /3 34 4,02
Strana zelených /23 26 3,08
Strana svobodných občanů /2 18 2,13
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI /15 10 1,18
Dělnická strana sociální spravedlnosti /18 7 0,83
HLAVA VZHŮRU – volební blok /5 4 0,47
Suverenita – Strana zdravého rozumu /13 4 0,47
politické hnutí Změna /9 3 0,36
Strana soukromníků České republiky /10 3 0,36
Koruna Česká /24 2 0,24
LEV 21 /22 1 0,12
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Ra d i m  J a r o š e k ,  Ag e n t u ra  o c h ra n a  p ř í r o d y  a  k ra j i ny  Č R 

Výsadba aleje u Vítkova kříže 

Nezpevněnou cestu, která stoupá od Vítkova kříže u katas-
trální hranice mezi Hodslavicemi a Hostašovicemi, zdobí od 
středy 23. října 2013 alej více než 130 ovocných stromů růz-
ných druhů starých odrůd. Finanční prostředky na nákup saze-

nic a výsadbu byly získány z Programu péče o krajinu Minister-
stva životního prostředí. To je jistě důležité, nicméně za hlavní 
považuji to, že alej je společným dílem skupiny občanů Hod-
slavic a Hostašovic. A nebylo jich málo, práce šla proto rychle 
od ruky, za dvě hodiny bylo hotovo a na řadu přišlo společné 
posezení u výborného srnčího guláše, který připravilo duo 
hodslavských kuchařů.

Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zasloužili o vznik ale-
je, za jejich ochotu přispět ke zkrášlení okolí obou obcí. Není 
to ostatně zdaleka první akce – alejí bylo v posledních letech 
v Hodslavicích vysazeno více a utěšeně rostou. A nejsou to jen 
aleje, přibyl sad starých odrůd a také několik drobných tůní.

Alej mohla vysadit „na klíč“ například zahradnická firma, vý-
sledek by byl ale stejný jen zdánlivě. Věřím, že každému, který 
se na sázení podílel, zůstane v duši příjemný pocit a to není 
málo. Myslím, že domov nekončí plotem zahrádky. Hodslav-
jané mohou být právem na malebnou krajinu ve svém okolí 
pyšní o to více, že tvář, kterou ji dali jejich předchůdci nejen 
udržují, ale i citlivě zvelebují. 

M o n i ka  Ku l í š ková ,  D a r i n a  Tu r ková

Lampionový průvod

V  pátek 1.11.2013 se konal 0. ročník 
lampionového průvodu. 
K  našemu překvapení byla 

účast opravdu hojná. Sraz byl v 17 hodin 
za restaurací Fojtství a rodiče si pro děti 
připravili opravdu vydařené lampionky. 

Vydali jsme se po Záhumení směrem 
k  místnímu mlýnu. Cestou jsme volali s  dětmi na světýlka, 
někteří i na ovečky a zpívali písničky, aby se nám objevil konec 
cesty a překvapení pro děti. Od mlýna na nás občas prob-
liklo světýlko, které nás vedlo správnou cestou, a zabránilo 
tím v  bloudění po hodslavských uličkách. U Plešků jsme se 
stočili nahoru po svíčkami a dýněmi osvíceném chodníčku a 
při příchodu do cíle na nás začaly blikat modré majáčky. Na 
paloučku před mlýnem už na všechny děti čekal teplý čaj a 
drobné sladkosti. Chvíli jsme nahoře pobyli, zhodnotili akci, 
děti se občerstvily a všichni se vydali do svých domovů. 

Doufám za nás pořadatele, že se vám průvod líbil, těšíme 
se na další ročník, pro který máme vymyšleno pár změn, a 
děkujeme za skvělou náladu a čas, který jste si na naší akci 
našli. Také děkuji Janu a Petru Turkovým a Lukáši Kulíškovi, že 
nám pomohli nachystat palouček u mlýna a v neposlední řadě 
Romanu Holeňovi za jeho vstřícnost a poskytnutí občerstvení 
pro děti. 

O Ú  H o d s l a v i ce

Vítání občánků

V neděli 24. listopadu 2013 v 11.00 hodin se na Obecním 
úřadu v Hodslavicích uskuteční slavnostní přivítání narozených 
občánků do svazku naší obce.

Osobní pozvánky rodičům budou zaslány poštou.

Těším se, že za pár let si budeme moci všichni užívat jarní pro-
cházku mezi rozkvetlými stromy.

Svazek obcí „Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice“ byl úspěšný 
a obdržel dotaci na stavbu cyklostezky z  Regionálního 
operačního programu MS kraje v požadované výši.  V nejbližší 
době bude vypsána veřejná zakázka na stavbu cyklostezky a 
realizace by mohla započít na jaře příštího roku. Věříme, že se 
po ní v příštím roce cyklisté bezpečně projedou na trase bývalé 
železniční trati N.Jičín – Hodslavice – Hostašovice, Domoraz.   

M g r.  Pa v l a  Ad a m cová ,  s t a r o s t ka

Výstavba cyklostezky na obzoru !
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Některé akce v obci bychom chtěli povýšit na tradici. 
Zveme všechny spoluobčany 

na zažehnutí první adventní svíce na věnci, 
rozsvícení stromečku, zazpívání si s dětmi 

a vyslechnutí svátečního slova P. ThLic. Mgr. Adama Józefa Kasperka  
a v zastoupení pana faráře Mgr. Luboníra Červenky kurátorky Ing. Libuše Palacké.  

Všechny vás rádi uvidíme 
v neděli 1. prosince v 17.00 hodin před obecním úřadem.

Bc. Radka Tománková

Zprávičky ze školičky…

Jako každý rok, i letos dne 8 října, proběhla akce mateřské 
školy pro děti i rodiče s názvem podzimní „Hledání pokladu“. 
Akce byla zahájena v 16:00 před budovou mateřské školy, kde 
se sešlo okolo dvaceti rodičů s dětmi z mateřské školy i jejich 
mladšími či staršími sourozenci. 

Celá skupina společně s učitelkami mateřské školy se vyda-
la na pohádkovou cestu, na jejímž konci měla pro všechny 
zúčastněné čekat slibovaná odměna, ve formě pokladu. Děti 
při putování doprovázel také skřítek. Společně s ním děti pl-
nily nejrůznější úkoly, které je rozvíjely po stránce pohybové 
tak rozumové.

Celá akce trvala přibližně přes hodinu, zakončena byla u 
vodní nádrže Kacabaja, kde byl také dětmi nalezen vytoužený 
poklad. Zde se děti o svůj nález rozdělily a nato se společně 

s rodiči vrátili zpět domů. 
I přes to že nastal nevyzpytatelný podzim, se nám počasí vy-

dařilo. Po celou dobu bylo slunečno, trasa byla také vhodná 
pro rodiče s kočáry.

Děkujeme všem rodičům a také učitelkám za účast na této 
tradiční akci.

Mgr. Heda Kučerová

Zprávičky ze školy…

EXKURZE  PRAVĚKEM
Víte, že žáci naší školy 16. října putovali dávnou minulostí?
Všichni absolvovali výukový program Evoluce lidstva. Na 

vlastní oči se mohli přesvědčit, jak vypadal mamut a tygr šav-
lozubý. Společně jsme obdivovali 7x zvětšenou sošku Věs-
tonické Venuše, pravěké zbraně a keramické nádoby. Děti si 
mohly vyzkoušet kamenné drtidlo obilí. Zjistili jsme, že život 
v pravěku nebyl jednoduchý a rádi jsme se vrátili do součas-
nosti…

SBĚR PAPÍRU
V říjnu začala mezitřídní soutěž ve sběru papíru. Do soutěže 

se zatím zapojilo jen 16 dětí z 5 tříd a 4 učitelé. 
Celkem jsme ale nasbírali 1 tunu papíru!
Tak co, přidáš se k nám?
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 24. 10. ožila naše škola rodiči, sourozenci, prarodiči, 

bývalými žáky i bývalými kolegy. Byl den otevřených dveří…  
Všechny učebny byly po celý den otevřené široké veřejnosti. 

Všichni návštěvníci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že ce-
loprázdninová rekonstrukce stála za to. Potěšily nás pochvalné 
ohlasy i potlesk dětem za snahu v odpoledním vyučování. 
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Rodiče žáků mohli ochutnat z nabídky kuchařek školní jídel-
ny, které připravily několik druhů svačinek.

Velký dík patří maminkám Daně Kudělkové, Petře Czyžové, 
Elišce Blablové, Milušce Markové, Renatě Koulové, Leoně Bar-
toňové a Petře Mikulcové za přípravu občerstvení a celodenní 
pomoc na dni otevřených dveří. 

ZDRAVÁ PĚTKA
V pátek 25. října se žáci 2. stupně zúčastnili párty se Zdravou 

Pětkou. Žáci byli rozděleni do  skupinek, kde se dozvěděli uži-
tečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, nauči-
li se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného 
stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které na-
konec všichni ochutnali.

Okresní finále přespolního běhu - Mgr. Alena Kulíšková
Okresní finále v  přespolním běhu se tradičně konalo na 

běžeckých tratích ve Frenštátě na Horečkách.
Žáci naší školy se zúčastnili běhu na tratích 1 500 m a děvčata 

mladší se umístila na 9. místě, starší holky byly na stejné vz-
dálenosti 11.

Hoši mladší doběhli na 11. místě a kluci nejstarší na pěkném 
8. místě.

Kluci a holky z hodslavské školy se opět mezi ostatními běžci 
neztratili. 

Jana Marková z šesté třídy mezi mladšími běžkyněmi doběh-
la na 8. místě.

Největšího obdivu si určitě zaslouží Ondřej Horák z 9. třídy, 
již podruhé ve své běžecké historii se umístil na úžasném tře-

tím místě a ukázal, že i žáci z malé vesnické školy mohou být 
úspěšní.

Ondro, díky a přejeme mnoho dalších úspěchů -  a nejen 
sportovních.

Stolní tenis
Na školních chodbách máme umístěny stoly na tenis. Na nich 

hlavně žáci 7. třídy hrají téměř každou přestávku. Proto jsem 
uvítala možnost kluky přihlásit do okrskového kola soutěže 
žáků ZŠ ve stolním tenise. Nominováni byli Jakub Mikulák, Pa-
vel Krutilek, Filip Hub a Ondřej Tobola. Jenže smůla a neštěstí 
nechodí po horách, a někdy si vybere i sportovce a Jakub se 
odpoledne před turnajem zranil, a tak se nemohl zúčastnit.

Zaskočil za něj Lukáš Bartoň.
Ve středu 9. října jsme dojeli do pingpongářské haly v Louč-

ce, po rozcvičení začali měřit své síly s  kluky ze ZŠ Komens-
kého Nový Jičín a ZŠ Starý Jičín. Naše výkony nebyly vůbec 
špatné, byli jsme jen horší v koncových míčcích. Umístili jsme 
se na třetím místě, ale hodně cenné byly pro kluky zkušenosti 
z prvního turnaje a v příštím roce bude jejich výsledek určitě 
o mnoho lepší.

 Gemma 2013 
Je už konec října, školní rok je v  plném proudu. Před žáky 

devátého ročníku a před jejich rodiči je jedno z nejsložitějších 
životních období. Rychle se blíží leden, čas odevzdávání přih-
lášek na střední školu. Blíží se konec povinné školní docházky 
a nastává otázka: „Kam dále? Která střední škola je ta pravá? 
Rozhodneme se správně …?“

Zdravá Pětka

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří



HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013 strana 8

Během vyučování se snažíme žákům ukazovat všechny mož-
né cesty, hovoříme o různých profesích, žáci poznávají své 
schopnosti a dovednosti. Učí se plánovat své budoucí kroky. 
V hodinách výchovy ke zdraví, pracovních činností i jiných dá-
váme žákům prostor pro získávání kompetencí nutných pro 
život a různá povolání. To vše formou aktivit a her ve výuce. 
Někteří žáci se nad svou budoucností zamýšlejí již s rozvahou, 
zapojují se do dění ve škole i mimo ni, někteří žáci tvrdí, že 
mají čas „a stejně je někam vezmou…“ Své základní povinnosti 
neplní. Jsou spokojeni s tím, že nějak ve škole „prolezou“.

Snažíme se žáky motivovat pro větší aktivitu a lepší školní 
výsledky tak, že jim ukazujeme různé možnosti pro jejich vol-
bu a uplatnění.

V osmém ročníku navštěvují informační centrum úřadu prá-
ce, kde dostávají odborné informace o nabídce a poptávce na 
trhu práce, dostávají nabídku konzultace spolu s rodiči a vyko-
nání testu studijních předpokladů. 

A další pomoc v orientaci mezi mnoha studijními i učebními 
obory může poskytnout přehlídka středních škol okresu Nový 
Jičín GEMMA. Letos své střední školy představovalo 34 výchov-
ných poradců nejen z  okresu Nový Jičín, ale také z Ostravy, 

ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice vás zvou na tradiční  

VÁNOČNÍ JARMARK 
v pátek 29. listopadu 2013 

15.00 17.00 hodin 

Opavy, Kroměříže, Vsetína a Krnova. Naši osmáci a deváťáci 
se mohli zeptat středoškolských učitelů i studentů na vše, co 
je o vystavovaných školách zajímalo, odnesli si domů propa-
gační letáčky a spoustu dalších informací. Mě velmi potěšily 
pochvalné reakce středoškolských kolegů, když jsem řekla, že 
jsme z Hodslavic. Většina absolventů naší škole nedělá ostudu 
a jsou na novém působišti úspěšní. 

Nezbývá, než popřát žákům posledního ročníku a jejich ro-
dičům správnou volbu při výběru školy a doporučit, aby sle-
dovali webové stránky škol, o které mají jejich děti zájem a 
navštívili dny otevřených dveří. S  větším přehledem a vyšší 
informovaností budete při volbě spokojenější. 

 Dětské dopravní hřiště - Mgr. Gabriela Kmentová
V pátek 18. října 2013 navštívila 4. třída naší školy dětské dop-

ravní hřiště v areálu ZŠ - Dlouhá 56 v Novém Jičíně. Dopravní 
výcvik probíhá dvakrát, na podzim a na jaře, kdy děti skládají 
zkoušku, která se skládá z teoretické části, kde je nutné zvlád-
nout test a praktickou zkoušku. Praktická část je rozdělená 
do dvou bloků, na jízdu zručnosti a jízdu podle dopravních 
značek. Na tuto zkoušku se musíme velmi svědomitě připravit, 
neboť průkaz cyklisty, který je odměnou za úspěšné absolvo-
vání zkoušek, nedostane jen tak někdo. 
Děti se v rámci tohoto výcviku učí:
význam dopravních značek,
vjíždění na vozovku z místa ležícího mimo provoz, vyjíždění od 
okraje vozovky;
jízda u pravého okraje vozovky;
zastavení u okraje vozovky;
objíždění překážky, předjíždění cyklistů;
odbočování, řazení do jízdních pruhů;
projíždění křižovatkami.
Při výcviku je kladen důraz na : 
neustálé sledování provozu;
rozhlédnutí, ohlednutí;
dávání znamení o směru jízdy;
včasné a postupné brzdění;
držení jízdní stopy při pomalé jízdě a řízení jednou rukou.

Den otevřených dveří
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pase se na fotbalovém hřišti uskutečnilo ukončení podzimní 
části sezóny, a naši nejmenší si spolu s rodiči a trenéry pochut-
nali na výborné pizze.

Mladší žáci
V neděli 6. 10. přivítali naši hráči doma sousední Hostašovice, 

avšak bez gólu nelze vyhrát, a tak konečný výsledek 0:4 trochu 
mrzel. Další utkání bylo sehráno ve středu 9. 10. a odehrálo 
se na hřišti v Tiché. První poločas nám nevyšel, ale zlepšený 
výkon ve druhé půli sice na otočení zápasu nestačil, a tak jsme 
v Tiché prohráli velmi těsně 3:2. K poslednímu utkání zajížděli 
naši žáci až na Hukvaldy a i v oslabené sestavě dokázali domácí 
porazit, a po výhře 1:3 si odvezli další cenné body do tabulky.  

Muži
Před sobotním derby se Straníkem, které se uskutečnilo 

v  sobotu 5. 10., se muži byli podívat v  rodném domku 
Františka Palackého a poslechli si výklad o jeho životě a 
dílech. Poté se společně přesunuli na hřiště a pomalu se 
ponořili do zápasu. Na utkání dorazilo v krásném slunečném 
počasí hodně lidí, kteří viděli dobré fotbalové utkání plné 
šancí. V  tomto divácky atraktivním utkání jsme vyhráli 4:1. 
Další utkání čekalo muže v Ženklavě. A nutno podotknout, že 
tam se nám prostě nedaří. A ani letos tomu nebylo jinak, sice 
jsme po větší část utkání měli balón na svých kopačkách, ale 

 

Hodslavice pořádá 

 
Kdy:    sobota 16. 11. 2013 

Kde:    společenský dům Hodslavice 

Prezentace:    od 8:00 

Občerstvení zajištěno, srdečně Vás zvou pořadatelé 

 

Ondřej Kudělka, FK Hodslavice

Fotbalové zprávy 

Máme tady listopad a podzimní 
část letošní sezóny je již za námi. 
Nyní se spolu semnou podívejte, jak 
se vedlo všem našim týmům.

Mladší přípravka
Naše mladší přípravka zažila ve 

čtvrtek 26. 9. své vůbec první der-
by, kdy soupeřem jí byl sousední 
Mořkov. Avšak v  tomto deštivém 
počasí na sousedy nestačila a pro-
hráli 1:10. V dalším domácím utkání 

se nepodařilo vyhrát nad Rybím a výsledek 1:6 trošku zkazil 
náladu přítomným fanouškům, ale stejně jako u mužské kate-
gorie všechny mrzelo neproměňování vyložených šancí.  Další 
utkání bylo již veselejší, na půdě v Kateřinicích se zvítězilo 1:16 

a kabinou se rozezněl vítězný pokřik. Dalším soupeřem, který 
nás čekal, byl Frenštát pod Radhoštěm. A po výhře 2:14 slavili 
naši nejmenší další vítězství. K  poslednímu zápasu v  tomto 
roce se zajíždělo do Mořkova. I přes vyrovnaný průběh utkání 
se domácí porazit nepodařilo a prohrálo se 8:5. Po tomto zá-
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V sobotu 12. října za krásného počasí se sešlo pár nadšenců 
a rodičů s dětmi, aby na kopci za fotbalovým hřištěm pouštělo 
draky při tradiční Drakiádě. Bylo teplo, sluníčko svítilo, ale to 
nejdůležitější pro pouštění draků – vítr, vůbec nefoukal.

Dětem to však nevadilo a také nezávislá porota vyhlásila vítě-
ze v různých kategoriích.

Draka nejoriginálnějšího v kategorii domácí výroba měly děti 
z modelářského kroužku SHM, nejhezčího doma vyrobeného 
Kryštůfek Večerek a nejhezčího kupovaného měla Adélka Ku-
líšková. Tento drak vylétl nejvýše.

Po vyhodnocení si děti smlsaly sladké odměny a těší se na 
některý další den, kdy bude foukat, aby se mohly potěšit ze 
svých létajících draků.

Mgr. Alena Kulíšková

Drakiáda 2013 

nemohoucnost v zakončení se nám vymstila. Domácím stačily 
tři rychlé protiútoky a konečný výsledek byl tedy 0:3.

V  sobotu 19. 10. přijel na naše hřiště doposud neporažený 
celek ze Štramberku, a tudíž byl v  tomto utkání jasným fa-
voritem. Ale průběh utkání tomu nenasvědčoval. Naše 
mužstvo hrálo jako z  partesu a hosté nevěděli kudy kam a 

výsledek 3:1 byl pro některé překvapení, ale za předvedenou 
hru zcela zasloužený.

Před posledním utkáním, které se odehrálo v Hostašovicích, 
se muži sešli ve společenském domě na společný oběd. Poté 
následovalo přemístění pěšky na hřiště do Hostašovic. Utkání 
bylo v prvním poločase velmi vyrovnané a stav 1:1 naznačoval, 
že ve druhé půli se bude na co dívat. Bohužel pro nás lépe 
druhý poločas pojaly Hostašovice a po konečném hvizdu jsme 
prohráli 4:1.

Závěrem bych rád poděkoval vám všem, kteří nás podporu-
jete na domácích, ale také i na venkovních hřištích. Poděkování 
patří i všem, kteří vykonávají spoustu práci na úpravách 
sportoviště, bez vás by to nešlo a věříme, že v  jarní části nás 
opět zahrnete svou podporou.

Konečná umístění po podzimní části
Mladší přípravka

Pořadí Družstvo Zápasy V R P +   - Body

1.  Starý Jičín   10  8  1  1  157  :  23  25 

2.  Rybí   10  8  1  1  112  :  22  25 

3.  Mořkov   10  7  0  3  136  :  37  21 

4.  Hodslavice   10  4  0  6  57  :  72  12 

5.  Kateřinice   10  2  0  8  23  :  159  6 

6.  Frenštát B  10  0  0  10  19  :  191  0 

Mladší žáci

Pořadí Družstvo Zápasy V R P +   - Body

1.  Čeladná   7  7  0  0  74  :  9  21 

2.  Hostašovice   7  6  0  1  53  :  3  18 

3.  Tichá   7  5  0  2  37  :  14  15 

4.  Hodslavice   7  4  0  3  29  :  25  12 

5.  Hukvaldy   7  3  0  4  16  :  43  9 

6.  Veřovice   7  2  0  5  19  :  53  6 

7.  Lichnov   7  1  0  6  13  :  65  3 

8.  Lubina   7  0  0  7  9  :  38  0 

Muži

Pořadí Družstvo Zápasy V R P +   - Body

1.  Štramberk   10  6  3  1  37  :  15  21 

2.  Hostašovice   10  7  0  3  31  :  14  21 

3.  Lubina   10  6  3  1  26  :  15  21 

4.  Ženklava   10  6  3  1  21  :  10  21 

5.  Rybí   10  6  2  2  28  :  14  20 

6.  Hodslavice   10  4  1  5  19  :  19  13 

7.  Veřovice B  10  3  3  4  16  :  18  12 

8.  Straník   10  2  3  5  18  :  25  9 

9.  Tichá B  10  1  3  6  13  :  36  6 

10.  Vlčovice-Mniší B  10  1  2  7  6  :  28  5 

11.  Mořkov B  10  1  1  8  10  :  31  4 
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Zveme Vás na 

Předvánoční prodejní výstavu
Která se uskuteční v prostorách    

Hasičské zbrojnice v Hodslavicích

V sobotu 23. 11. 2013 od 14.00 do 17.00
V neděli 24. 11. 2013 od 13.00 do 15.00

Adventní věnce a svícny
Věnce na dveře                     
Vánoční dekorace            
Zdobené perníčky
Keramika

Přijďte se nechat inspirovat tradičními i 
netradičními aranžmá a načerpat předvánoční at-

mosféru.
Pro děti bude připraven výtvarný koutek a pro 

dospělé návštěvníky malé pohoštění.

KVĚTINY  ING. ZDEŇKA ŠKAŘUPOVÁ

Obec Hodslavice

nabízí

pronájem nebytových prostor 
v čp. 161 – obecní dům

o velikosti 28,2 m2.

1. Umístění 
Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotře-

biče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv pros-
toru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pou-
ze spotřebiče pro tyto prostory vhodná.

2. Připojení 
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné 

připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO 
apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmě-
tem výchozích zkoušek nebo revizí.

3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dosta-

tek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. 
stanovení dalších případných opatření, bývá součástí přísluš-
né technické, či projektové dokumentace.

4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného 

prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu 
či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné 
kontrole.

5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož 

používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná 
paliva bývá tato zásada často porušována.

6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je dů-
ležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání 

vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obs-

luze. S tímto návodem je třeba se  seznámit a při používání 
spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i 
respektovat.

9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci 

spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a 
vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku pož-
áru, výbuchu nebo jiné havárie.

10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovo-
dů a spotřebičů paliv

Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlá-
dy č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto 
termíny je i  v  současné době povinností každého uživatele 
v  rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským 
zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná 
vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, 
doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.

OÚ Hodslavice

Desatero správného užívání 
spotřebiče paliv 

Mně nezbývá než za komisi poděkovat hlavním organizáto-
rům-vedoucím SHM Františku Hasalíkovi a Royal  Rangers  Lu-
káši Sulovskému za zorganizování a záštitu nad touto akcí.

Jste zdraví? Skutečně zdraví? 
Nebo si myslíte, že jste zdraví?

Zařaďte péči o vlastní zdraví na 1. místo svých životních 
hodnot. Vždyť radost ze života můžete mít jen když jste 
zdraví.
Jakým způsobem můžete zjistit jste-li skutečně zdraví?
U nás se můžete změřit přístrojem K.O.S. - Kondiční or-
gánový skener, vyvinutý na základě nejnovějších objevů 
v oblasti bioenergií a biomagnetismu s možností nabídky 
a výběru vhodných produktů-potravinových doplňků.

Pro více informací mě kontaktujte. 

Dagmar Grussmannová
Hodslavice 511
mobil: +420 739 402 054
V případě zájmu volejte v pracovní dny po 15. hod.
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Životní jubilea našich spoluobčanů v listopadu 2013:

50 let Jiří Fojtík • Karel Kudělka
55 let Drahomíra Mičková • Alena Býmová
60 let Josef Turek • Milan Hloušek
70 let Miroslav Turek • Ludmila Kudělková
75 let Jarmila Turková
80 let Jarmila Minářová
85 let  Josef Toman

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

V měsíci říjnu se narodily Diana Petřeková
 a Petra Mandaliničová.

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

V měsíci září jsme se rozloučili s p. Miroslavem Kociánem.

autorka: Eliška Kubíčková, 2. třída ZŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dění v obci ve fotografiích

Výsadba aleje Mateřská škola - hledání pokladu

FK Hodslavice Lampionový průvod


