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Hodslavský ZPRAVODAJ
ÚVODNÍ SLOVO
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka · M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V

ážení spoluobčané,
stejně jako v celé zemi i v naší
obci proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014 komunální volby. Výsledky
těch letošních jednoznačně ukázaly,
že si většina voličů přeje pokračování stávajícího směrování obce.
V letošních volbách kandidovalo
59 kandidátů sdružených ve 4 volebních uskupeních. Hlasy Vás voličů rozhodly o novém složení patnáctičlenného zastupitelstva obce.
Nejvíce mandátů získalo sdružení nezávislých kandidátů PRO
HODSLAVICE a to 11, dále 2 mandáty získalo sdružení Hodslavice 2014 a po jednom mandátu KDU-ČSL a ODS (volební výsledek viz níže). Na neformálním setkání stran, které iniciovalo
sdružení PRO HODSLAVICE (PH) bylo domluveno složení rady
obce a kontrolního i finančního výboru zastupitelstva. Sdružení PH nabídlo stranám Hodslavice 2014 a KDU-ČSL dvě místa
v radě obce, které strany využily a také posty předsedů výborů
finančního a kontrolního, o které však nebyl zájem (musí být
obsazeny zastupiteli). Následně na ustavující schůzi nového
zastupitelstva, která se konala 3.11.2014 v hasičské zbrojnici,
složilo slib zastupitele jen 14 kandidátů. Za sdružení Hodslavice 2014 se svého volebního mandátu vzdal Ing. Rostislav
Holáň a 1. náhradník Ing. Bc. Stanislav Bartoň. Doplnění zastupitelstva na 15 členů proběhne po přijetí mandátu dalším náhradníkem za Hodslavice 2014 a jeho pověřením radou obce
v následujících týdnech.
Čerstvými zastupiteli byla zvolena starostkou obce opět Mgr.
Pavla Adamcová a místostarostou Martin Repta. Zvolena byla
také nová rada obce ve složení Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Milan
Váhala, Dušan Býma a byly ustaveny výbory kontrolní a finanční (celé usnesení najdete dále v listu).
Pro nás oba je to obrovské ocenění čtyřleté práce. Děkujeme
Vám za projevenou důvěru a tak, jako v předchozích letech,
budeme pokračovat v práci pro Hodslavice = pro Vás. Věříme,

že se na této záslužné práci budou
podílet i kandidáti všech volebních
uskupení dle svých volebních prohlášení. Zároveň vyzýváme všechny
aktivní Hodslavjany ke spolupráci
na správě obce, zapojení se do práce v komisích a ke spolupráci napříč
zájmovými spolky a náboženstvími,
přes všechny generace.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a věříme, že nám Hodslavice budou stále
milejším místem ke spokojenému
životu, k radostné zábavě, kulturnímu, společenskému i sportovnímu vyžití.
Nyní držíte v ruce zpravodaj v inovovaném grafickém provedení, doufáme, že se Vám bude líbit. Další informace ze života
v obci najdete nejen v něm, ale i na webových stránkách obce,
ve videoreportážích ze společenského života v Hodslavicích a
v budoucnu do něj možná také přispějete.
Vzájemná informovanost je pro nás všechny moc důležitá
a proto doufáme, že se na nás budete nadále s důvěrou obracet, nejen se žádostmi a problémy, ale také s náměty na změny, s nápady jak vylepšit správu obce a také se svými radostmi
a úspěchy. Rádi Vás na obci osobně přijmeme.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hodslavice:
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

1 423

813

57,13

813

Kandidátní listina
číslo

název

Platné
hlasy
11 470
Hlasy

abs.

v%

1

Hodslavice 2014

1 759

15,34

2

PRO HODSLAVICE

7 225

62,99

3

Občanská demokratická strana

1 199

10,45

4

Křesť.demokr.unie-Čs.strana lidová

1 287

11,22

Posílání přání Ježíškovi
balónkovou poštou

od 16.30 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, vystoupení dětí ZŠ
a sváteční slovo

od 17 hodin
Neděle 30.11.2014 před obecním úřadem
Fotografie ze života obce ...

Vendula Horáková, Aneta Indráková, Jana Marková, Eliška Pítrová
a Magdaléna Churavá- 3. místo v přespolním běhu

Pavel Krutílek, Ondřej Tobola, Jakub Mikulák a Lukáš Bartoň
- 3. místo v okresním finále ve stolním tenisu

Halloween ve třídě Kuřátek

Halloween ve třídě Kuřátek
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pokračování ze str. 1

Zvolení zastupitelé - všechny kandidátní listiny:
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy

číslo název

p o ř.
číslo příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

1

Hodslavice 2014

1

Holáň Rostislav, Ing.

174

9,89

1

Hodslavice 2014

2

Býma Dušan

163

9,26

2

PRO HODSLAVICE

1

Adamcová Pavla Mgr.

618

8,55

2

PRO HODSLAVICE

4

Kulíšková Alena Mgr.

568

7,86

2

PRO HODSLAVICE

3

Holubová Martina Mgr.

539

7,46

2

PRO HODSLAVICE

2

Repta Martin

532

7,36

2

PRO HODSLAVICE

5

Červenka Lubomír Mgr.

509

7,04

2

PRO HODSLAVICE

6

Kudělka Ondřej

455

6,29

2

PRO HODSLAVICE

7

Hanzelková Jitka RNDr.

466

6,44

2

PRO HODSLAVICE

8

Ježek Jaroslav Ing.

498

6,89

2

PRO HODSLAVICE

9

Sulovský Lukáš

496

6,86

2

PRO HODSLAVICE

10

Bartončík Radim

446

6,17

2

PRO HODSLAVICE

11

Mokroš Petr Mgr.

453

6,26

3

ODS

5

Plešek Zdenek

148

12,34

4

KDU-ČSL

3

Váhala Milan Ing.

202

15,69

USNESENÍ z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Hodslavice
konaného dne 3. listopadu 2014
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hodslavice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění,
1/1/2014 Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatele ZO
a) schvaluje ověřovatele zápisu - Mgr. Alena Kulíšková,
Zdenek Plešek,
b) určuje provedením zápisu Bc. Lenku Burianovou.
2/1/2014 Schválení programu ZO
a) schvaluje program ustavujícího zasedání.
3/1/2014 Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
ZO
a) ověřuje podle § 69 odst. 1) platnost volby členů zastupitelstva obce a schvaluje počet místostarostů - 1:
Pavla Adamcová, Mgr.
PRO HODSLAVICE,
Radim Bartončík
PRO HODSLAVICE,
Stanislav Bartoň, Ing.,Bc. Hodslavice 2014,
Dušan Býma
Hodslavice 2014,
Lubomír Červenka, Mgr. PRO HODSLAVICE,
Jitka Hanzelková, RNDr.
PRO HODSLAVICE,
Martina Holubová, Mgr. PRO HODSLAVICE,
Jaroslav Ježek, Ing.
PRO HODSLAVICE,
Ondřej Kudělka
PRO HODSLAVICE,
Alena Kulíšková, Mgr.
PRO HODSLAVICE,
Petr Mokroš, Mgr.
PRO HODSLAVICE,
Zdenek Plešek
ODS,
Martin Repta
PRO HODSLAVICE,
Lukáš Sulovský
PRO HODSLAVICE,
Milan Váhala, Ing.
KDU-ĆSL.
b) určuje podle § 84 odst. 2, písm. k, l) počet dlouhodobě
uvolněných členů ZO: 2, a to na funkci starosty a na funkci místostarosty a schvaluje veřejný způsob jejich volby.
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c) stanovuje podle § 84 odst. 2, písm. m) počet členů rady
obce 5 (pět).
d) volí podle § 84 odst. 2, písm. m) pro volební období 2014
– 2018:
do funkce starostky:
Mgr. Pavla Adamcová,
do funkce místostarosty:
Martin Repta,
do funkce člena rady obce: Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Milan Váhala, Dušan Býma.
4/1/2014 Zřízení finančního a kontrolního výboru ZO
a) zřizuje podle § 84 odst. 2, písm. l, m) výbor finanční a
kontrolní a stanoví počet členů jednotlivých výborů: výbor
finanční – 5 členů, výbor kontrolní – 5 členů,
b) volí předsedy a členy těchto výborů:
výbor finanční: předseda – Mgr. Martina Holubová,
členové výboru – Pavel Horák, Ing. Bc. Stanislav Bartoň, Ing.
Monika Mičulková, Tomáš Holub,
výbor kontrolní: předseda – RNDr. Jitka Hanzelková,
členové výboru - Mgr. Petr Mokroš, Jarmila Kudělková, Josef
Turek, Ing. Kamil Ondřejík.
5/1/2014 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva ZO
a) schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. n) měsíční odměny
neuvolněným zastupitelům dle přílohy č. 5 s účinností od
1.12.2014:
člen zastupitelstva - 300 Kč
předseda výboru zastupitelstva a komise rady - 500 Kč
člen rady -1000 Kč
6/1/2014 Volba pověřeného zastupitele ve věcech
pořízení Územního plánu obce ZO
a) schvaluje Martina Reptu, určeným zastupitelem ve věcech
pořízení Územního plánu Hodslavice.

USNESENÍ z 91. zasedání rady obce
konaného dne 2.10.2014
M g r. Pa v l a Ad a m cová , s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í stostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu IP-128016075-1 Hodslavice – Petrskovský, přípojka NNk s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
b) provedení odbočky a napojení dešťové kanalizace na
parcele č. 1237/2 v k. ú. Hodslavice na rekonstruovanou
kanalizaci v rámci výstavby chodníku na žádost manželů Věry
a Jindřicha Bílkových, Hodslavice čp. 80 a pověřuje stavebního technika stanovením podmínek přípojky.
II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Energetické úspory OÚ Hodslavice“ a přerušení jednání hodnotící komise,
c) žádost pana Dušana Petroviče o informace k rozšíření vodovodního řadu a zřízení vodovodní přípojky na parc. č. 268
– zahrada v k.ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika
zasláním informací žadateli,
d) žádost ing. Jiřího Bartoně o odvodnění obecního pozemku části parc. č. 130/2 u čp. 514 a pověřuje stavebního technika předložením návrhu řešení situace do dalšího jednání rady
obce,
e) žádost p. Aleny Zahradníčkové o odvodnění komunikace
www.hodslavice.cz

parc. č. 1794/1 v k.ú. Hodslavice a pověřuje stavebního technika předložením návrhu řešení situace do dalšího jednání
rady obce,
f ) informaci starostky obce o průběhu výstavby chodníku od
křižovatky k bytovým domům,
g) usnesení valné hromady Místní akční skupiny Lašsko ze
dne 30.9.2014.

USNESENÍ z 92. zasedání rady obce
konaného dne 9.10.2014
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) vítěznou nabídku firmy Aostav s.r.o., Valašské Meziříčí,
Zašovská 71, veřejné zakázky „Energetické úspory OÚ Hodslavice“ a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce,
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
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) žádost manželů Jany a Petra Prouskových o podání bližší
informace k době realizace zbudování obecní kanalizace
a pověřuje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce poskytnutím dostupných informací žadatelům a odboru životního
prostředí MěÚ Nový Jičín,
c) stanovisko Obce Hodslavice k zahájení řízení o odstranění
stavby „Splašková a dešťová kanalizační přípojka“ vlastníků
Jany a Petra Prouskových, Hodslavice čp. 36.

USNESENÍ z 93. zasedání rady obce
konaného dne 23.10.2014
Mgr. Pavla Adamcová, s t a ro s t ka • M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) návrh smlouvy o právu vstupu na nemovitost a právu realizace stavby „Vystrojení vrtu HVH2, vč. úpravny vody ve VDJ
Hodslavice s paní Annou Sokolovou, Hodslavice čp. 439,
b) výkon autorského dozoru na stavbě „Energetické úspory
OÚ Hodslavice“ ing. arch. Stanislavem Vrubelem dle nabídky,
c) příkazní smlouvu na poskytnutí služeb v souvislosti
s veřejnou zakázkou s názvem výkon Technického dozoru
stavebníka a činnost koordinátora BOZP na akci „Energetické
úspory Hodslavice“ s firmou D.P.R. Management s.r.o. Horní
Tošanovice dle nabídky.
II. Rada obce p o v ě ř u j e a u k l á d á
a) Martinu Reptovi, místostarostovi vyřešit žádost o
zprovoznění veřejného osvětlení u rodinného domu v Hodslavicích čp. 284,
b) Josefa Kudělku, stavebního technika řešením přeložky
veřejného osvětlení na parc. č. 833/1.
III. Rada obce s o u h l a s í
a) se zpevněním vjezdu k rodinnému domu čp. 284 za podmínek stanovených stavebním technikem,
b) se stavebním záměrem novostavby rodinného domu a
čističky odpadních vod na pozemku parc. č. 833/1 a 832/1
v k.ú. Hodslavice,
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c) s umístěním části vodovodní přípojky pro novostavbu
rodinného domu na parc. č. 833/1 a 832/1 na pozemku parc.
č. 824/1, vše v k.ú. Hodslavice a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a následně s uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů,
b) stížnost p. Oldřišky Nohýlové, Hodslavice čp. 148 na
porušování veřejného pořádku v centru obce a stížnost zástupce Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně na znečištění
prostor u nákupního střediska a pověruje Mgr. Pavlu Adamcovou, starostku obce svoláním zainteresovaných stran k projednání řešení situace,
b) sepsání smlouvy o právu provést stavbu „Optický propoj
obce Hodslavice: s vlastníky dotčených pozemků,
c) zápis z jednání o zachování stávajících zastávek „Hodslavice rozcestí k Mořkovu“, ze kterého vyplývá, že zastávky
budou zachovány.

Technická správa hlásí
M a r t i n R e p t a , m í s to s t a ro s t a

V měsíci říjnu2014 byly pracovníky technické správy obce a
pracovníky provádějícími výkon veřejně prospěšných prací na
základě smlouvy mezi Obcí Hodslavice a Úřadem práce prováděny tyto práce:
V prostoru sběrných stanovišť separovaného odpadu bylo
obnoveno vodorovné dopravní značení, každý týden je prováděn úklid v okolí těchto sběrných nádob (zpravidla v pondělí)
Na sběrná stanoviště v obci bylo nově umístěno 6 ks kontejnerů na sklo a 6 ks kontejnerů na papír. Začátkem měsíce proběhl
pravidelný podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Po celý měsíc byly prováděny úklidové práce v budovách ve vlastnictví obce (obecní dům, hasičská zbrojnice,
obecní úřad) a úklidové práce veřejných prostranství.
Nové dopravní značky byly nainstalovány na mostě u základní školy a na mostě vedle restaurace na dolním konci, spolu
s provedením oprav některých starších poškozených dopr.
značek.
Pomocné práce byly prováděny v souvislosti s výstavbou
chodníku k bytovkám (otlučení starých omítek na kapličce,
nátěr střechy a instalace rýn a svodů).
V prostoru zahrady u základní školy bylo pokračováno v budování ,,zážitkového chodníku“ osazením dřevěných bočních
palisád. Postupně jsou dobudovávány dopadové plochy u
dětských prvků za ZŠ.
Firmou byla provedena oprava dřevěné podlahy nad sálem
společenského domu, pro případnou další instalaci zateplení,
vyměněny byly okna budovy pošty a nově byly nainstalovány
svody dešťové vody ze střechy šaten na fotbalovém hřišti.

Návštěva z Univerzity Palackého
Ph D r. Zo ra Ku d ě l ková

Další článek dlouhého řetízku kontaktů mezi Hodslavicemi
a Univerzitou Palackého v Olomouci připojili studenti historie
filozofické fakulty, které k nám v rámci svého odborného semináře opět přivedl prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Po příjezdu pozdravili krátce starostku Mgr. P. Adamcovou a
poté si své teoretické znalosti doplňovali informacemi v autentickém prostředí rodného domku Františka Palackého a
dřevěného kostelíku, prohlédli si taktéž starou evangelickou
školu a evangelický kostel. Průvodního slova se ujali Mgr. L.
Červenka a PhDr. Z.Kudělková.
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Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa 1917 – 1918, 2. část
B c. Le n ka B u r i a n ová

V rámci projektu Legie 100, kterým Obec legionářská veřejnosti připomíná 100. výročí vzniku čs. legií a jejich zásluhy na
vzniku našeho samostatného státu, vydala v roce 2012 novojičínská Jednota obce legionářské publikaci „Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa“.
Publikace obsahuje medailonky 1114 legionářů, kteří se
v tomto regionu narodili nebo zde žili. Tato publikace vzbudila velký zájem a ohlas, o čemž svědčily připomínky čtenářů,
že v publikaci nenašli svého dědečka, příbuzného, známého
apod. Autorům se na základě těchto podnětů podařilo dohledat a zpracovat medailonky dalších 240 legionářů z tohoto regionu a společně Jednotou Československé obce legionářské
v Novém Jičíně a OV ČSBS vydat 2. část.
Tato publikace byla vydána v množství 450 kusů a je neprodejná. Vy si ji však můžete zapůjčit v hodslavské knihovně.

Informace občanů
O b e c H o d s l a v i ce

V pátek 3. října 2014 otevřela Jednota, spotřební družstvo
v Hodoníně pobočku své centrály v prostorách 1. patra nákupního střediska v Hodslavicích.
Jednota Hodonín a Obecní úřad v Hodslavicích upozorňují
občany a zejména mládež na zákaz vstupu a zdržování se na
terasách i nákladní rampě nákupního střediska a žádají všechny o respektování tohoto zákazu. Prostory jsou elektronicky
zabezpečeny a monitorovány kamerovým systémem.

V pátek 28. listopadu 2014 v 17 hodin
zveme všechny jubilanty
na malou oslavu ve společenském domě.
Osobní pozvánky s návratkou obdrží jubilanti poštou.

Prokopávat se ke kořenům
M a r t i n T. Z i k mu n d

Nedávno uplynulo 125 let od narození patrně nejvýznamnějšího českého evangelického teologa 20. století JOSEFA LUKLA HROMÁDKY (1889–1969). Patřil mezi průkopníky ekumenismu a tzv.
teologie krize. Ta vznikla v reakci na hrůzy první světové války a
zhroucení staré Evropy.
Teologie krize se nezrodila v posluchárně nebo u pracovního
stolu učeného profesora. „Nové teologické hnutí vzniklo v ponuré a nebezpečné hodině křesťanské církve, na kazatelnách
mnoha kazatelů, kteří se vyrovnávali se světem chaosu a rozkladu, zmatku a nejistoty,“ napsal o novém proudu v protestantské teologii J. L. Hromádka. Tento nový směr přišel podle
něj „s hromobitím, s globálním zemětřesením a s katastrofou
sociálního a politického řádu roku 1914“ a spočíval ve znovuobjevení závaznosti a autority Božího slova a Kristovy vlády
nad světem. A to navzdory válce i liberálně rozředěnému protestantismu, který v osvícensky pokrokářském vzletu jako by
se zbavil toho, co bylo pro reformaci tak zásadní, totiž vědomí
vážnosti hříchu a Božího soudu.
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8. ledna 1945 v Bílém domě předává Josef L. Hromádka (první zprava) tehdejšímu viceprezidentovi Spojených států Henrymu A. Wallacemu (druhý zleva) svou
knihu Doom and Resurrection (Zánik a vzkříšení). Snímek rodinný archiv JLH

Povážlivá bezstarostnost
Na sklonku první války se coby polní kurát v Haliči začetl Hromádka do starozákonních proroků, kteří mu ukázali, že pravá
zbožnost vyrůstá z pokání, z „krize“ způsobené v lidské duši
Božím oslovením. Po této stránce se vyvíjel podobně jako jeho
švýcarský kolega Karl Barth.
Český teolog nabyl posléze přesvědčení, že kdyby obnova teologie a církví nastala dříve, tato válka by nemusela vzniknout,
neboť byla – na tom Hromádka trval – důsledkem úpadku
křesťanství v Evropě. Nietzscheho teze, že Bůh je mrtev, se nezrodila sama od sebe, nýbrž vycházela z pozorování křesťanů a
slabého dopadu víry na jejich život. Hlavní díl odpovědnosti za
tento stav nesla podle Hromádky právě bezstarostnost křesťanské teologie před rokem 1914. „Blesky se množily ve své
hrůzostrašné kráse a několik citlivých osob se s úzkostí a obavou ohlíželo po útěše. Ale když viděli klidné, nevzrušené tváře
předních teologů a byli ujištěni, že hromosvod byl bezpečně
upevněn, pokračovali ve své denní profesionální rutině...“ Jako
by Evropa nebyla dlouho předtím zmítána sociálními otřesy
nebo nacionálními běsy. A jako by se v oné náhle propuknuvší
řeži první války, která se zdála být bez konce i beze smyslu,
do „křesťanské“ Evropy navrátil duch už domněle udolaného
pohanství. „Ano, dnes jde o to, aby poslušná a radostná oddanost Kristu-Králi zapudila rozpoutané běsy tmy a otroctví,“
píše uprostřed už druhé války ze svého amerického exilu tentýž myslitel.
Léčit Evropu je možno jen novým příklonem ke svědectví
proroků a apoštolů. Úkolem církví je vést duchovní zápas.
Mám vůbec za to, že celé Hromádkovo snažení lze charakterizovat jako snahu pracovat na duchovním překonávání krize
evropské civilizace, která viditelně vyhřezla před sto lety a která potřebuje dlouhodobou léčbu.
Z tohoto hlediska je pro Hromádku klíčové jeho meziválečné
období. Po krátkém farářském působení je povolán jako učitel
systematické teologie (dogmatiky) na nově zřízenou Evangelickou teologickou fakultu do Prahy.
Kromě svého postupného účtování s vyznavačsky jalovým
liberalismem se Hromádka coby znalec myšlení T. G. Masaryka
pustil do nekritického přejímání jeho náboženských názorů v
evangelickém prostředí. Ve spisku Křesťanství a vědecké myšlení píše: „Dovoláváme-li se Masaryka, nezapomeňme, že Masarykovy principy znemožňují jakoukoli církevní práci a všechnu naši křesťanskou terminologii (milost, spasení, vykoupení,
víra, hřích, odpuštění, zjevení atd.), že Masaryk není učitelem
křesťanství a že žije sám z fondu náboženského, který by zaschl, kdyby jeho principy zvítězily.“

www.hodslavice.cz

Snad nejpůsobivějším ze všech Hromádkových zájmů je jeho
zaobírání se katolictvím. V době, kdy u nás vrcholilo hnutí „Pryč
od Říma“, pětatřicetiletý český evangelík publikuje knihu Katolicismus a boj o křesťanství. Jde vlastně o sebrané články z
Kostnických jisker, v nichž se snaží navzdory tehdejší protikatolické náladě co nejkladněji rozebrat katolictví. A učí se přitom nejen od katolických klasiků minulosti a přítomnosti, ale
i z návštěv katolických bohoslužeb, modliteb, kostelů a klášterů. A formuluje přitom i svůj přístup k dialogu: snažit se interpretovat toho druhého z jeho lepších stránek (ad meliorem
partem), a tedy nepřistupovat na bulvární či povrchní odsuzování katolictví, jak to u nás bývá zvykem.
Pozvání do Vatikánu
To mu ovšem body ve vlastním táboře nepřineslo. Kvůli
oněm článkům Kostnické jiskry málem zkrachovaly (dočasně
jim klesl počet odběratelů z 5 000 na 600!). Jelikož se však brzy
Hromádka stane hlavním ideovým mluvčím evangelické církve – jak je zjevné už z toho, že mu bylo svěřeno formulování
Zásad Česko-bratrské církve evangelické (1927) – dokáže se
vůči katolictví také vymezit. Podle něj například Petrův primát
v tehdejším provedení představuje nepřiměřené mísení božského a lidského. O čtyřicet let později byl Hromádka kardinálem Beou pozván jako ekumenický pozorovatel na Druhý
vatikánský koncil. O novém dění v katolické církvi a o novém
papežském stylu Jana XXIII. napsal obsáhlý a velmi kladný referát do již komunisty okleštěného časopisu Křesťanská revue.
Záliba v Dostojevském
Křesťanskou revui založil Hromádka v roce 1927 společně s
filozofem Emanuelem Rádlem jako tiskový orgán Akademické organizace YMCA v Československu. Patřila k tomu nejlepšímu, co mohl dialog teologa s filozofem za první republiky
nabídnout. Nešlo však jen o časopis. Tito dva koryfejové spolu s Jaroslavem Šimsou pořádali pro vysokoškolské studenty
přednášky, diskuse, víkendové „retreaty“ a letní pobyty v přírodě. „Ymkařské“ prostředí celoživotně ovlivnilo a nasměrovalo řadu mladých lidí, například filozofku Boženu Komárkovou
nebo ještě i o generaci mladšího ekonoma a teologa Jakuba
S. Trojana.
Za vůbec nejvýznamnější Hromádkův teologický spis lze
označit Křesťanství v myšlení a životě (Jan Laichter, 1931). Autor se v něm zabývá s vědeckou pečlivostí – a přitom co možná
čtivě – společnými základy křesťanských církví a dále pravoslavím, katolictvím a krátce i reformací. Podle teologa Jaroslava
Vokouna Hromádka tímto svým ekumenickým dílem dokonce
předběhl své německé kolegy. Kromě hojných citací západních myslitelů zde prokazuje na svou dobu nebývalou znalost
pravoslavných autorů, a to i takových, jako je Vladimir Solovjov
či Nikolaj Berďajev. Mimochodem už tehdy se tento český bratr naučil rusky. Hojně četl Dostojevského a další ruské klasiky,
ale osobní zkušenost z Ruska a přímá konfrontace s tamní realitou mu chyběly. Později se mu to vymstí.
Barthův dopis
Mezitím se však bylo nutno vymezit vůči „německým křesťanům“ – protestantským obdivovatelům Hitlera – a zastat se
jejich názorových oponentů v německé podzemní „vyznávající
církvi“. Hromádka to činil právě na stránkách Křesťanské revue
– a to tak jednoznačně, že od poloviny třicátých let mu jeho
němečtí přátelé nedoporučovali cestovat po Německu. V roce
1936 se nadto stal tajemníkem Ligy za demokratické Španělsko, kde se osobně sblížil s řadou komunistů, s nimiž sympatizoval už od začátku dvacátých let kvůli sociální otázce.
V době mnichovské krize dostane dopis od evangelického teologa Karla Bartha, který v něm vyzval Čechy, aby se
chopili zbraní a v duchu husitské tradice se Hitlerovi postavili
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na odpor. Hromádka dopis zveřejnil a vyvolal bouři – zejména v Německu. Leč Edvarda Beneše tento hlas nepřesvědčil.
Osudného 15. března 1939 hostí Hromádkovi ve svém vinohradském bytě Alici Masarykovou, kterou pak hostitel doprovází čerstvě okupovanou Prahou domů. Později se setkají na
druhém břehu oceánu. Synodní rada mu totiž ze své vlastní
iniciativy složitě, zato kvapně vyřídila výjezd z protektorátu.
Hromádka raději využil pozvání učit teologii v americkém Princetonu než pozvání do Petschkova paláce k výslechu, o němž
byl s předstihem informován spřáteleným českým policistou.
Dosud se podle svých možností Hromádka snažil prokopávat
ke kořenům křesťanské víry. Druhá světová válka, která byla
pokračováním té první, jej však „odklonila“ k novým, ne zrovna šťastným tématům. Oč lépe totiž znal Západ, kde žil, o to
víc si dělal iluze o Východu, který neznal. I když mu bylo nakonec nabízeno vedení katedry systematické teologie na prestižním princetonském semináři, kde učil osm let (1939–1947),
Hromádka je nepřijal, neboť byl přesvědčen, že jeho místo je
doma. V souznění s Janem Masarykem a Edvardem Benešem,
s nimiž byl za války ve styku, rozvíjel úvahy o syntéze Východu
a Západu a úloze Československa v tomto procesu. Bohužel
patřil k těm, kteří prezidentovi radili, aby přistoupil na spojeneckou smlouvu se Stalinem (1943). A právě zde se rodí Hromádkův velký omyl.
Slepá ulička
Vysnil si, že sovětské Rusko, jak říkával, přináší Západu cenný
sociální vklad. Věřil, že beztřídní společnost je dobrý cíl a že prvotní násilí bolševiků vyvane. Také jejich deklarovaný ateismus
považoval jen za dočasnou reakci na sociální ztuhlost křesťanských církví. Jako by dostatečně nedomýšlel Dostojevského
„Běsy“. Měl zkrátka za to, že komunisté se snaží uskutečnit
něco z toho, co měli dávno před nimi učinit křesťané – radikálně řešit sociální otázku. V tomhle se až příliš nechal uhranout Nikolajem Berďajevem a nejen jím. Podle tohoto ruského
filozofa největší odpovědnost za podobu bolševické revoluce
nese historické křesťanství: „Pochopil jsem komunismus jako
připomenutí nesplněné křesťanské povinnosti.“ Hromádka
Berďajeva v Paříži ještě těsně před jeho smrtí (1948) navštíví a
nechá se jím utvrdit, že coby křesťanský teolog má uvnitř komunistické společnosti své místo. Byl přesvědčen, že komunistickou přestavbou se začíná nové historické paradigma, nová
epocha nejen evropská, a proto je nutné, aby křesťané neztratili s tímto vývojem krok. Z tohoto hlediska píše i své – do řady
jazyků přeložené – texty jako Evangelium pro ateisty (nemohlo vyjít u nás) či Na prahu dialogu. Dlouho se mu mohlo více
méně zdát, že vše se sice ztěžka, ale přece vydává kýženým
směrem. Komunistům se hodil do krámu, když na různých
ekumenických a mírových konferencích na mezinárodní půdě
hájil politiku východního bloku, třebaže sám se snažil hlavně,
ale takřka marně rozdmýchávat dialog.
Až okupace jeho vlasti vojsky Varšavské smlouvy v srpnu
1968 mu otevřela oči, takže proti ní veřejně protestoval. Nakonec ho však vysílila nikoli politika nebo zhroucení jeho
dějinných vizí, nýbrž selhání jeho někdejších křesťanských
„mírových“ spolupracovníků, kteří s nastalou normalizací bez
skrupulí srovnali krok. Po této očistné krizi umíral v osamocení,
nezlomen však ve svém přilnutí k evangeliu. Na jeho hrobě v
rodných Hodslavicích příznačně stojí: „Ježíš Kristus včera dnes,
tentýž jest i navěky.“
(Převzato z Katolického týdeníku 2014/31)
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Lampionový průvod
Monika Ku l í š ková , D a r i n a Tu r ková

Za odměnu si děti pochutnaly na strašidelných bonbónech.
Doufáme, že se dětem tento netradiční den líbil a budeme se
těšit zase příště.

Vážení a milí Hodslavjané, vypadá to, že si lampionový
průvod našel místo v naší obci. Stejně jako loňský rok jsme i
letos naplánovaly na poslední říjnový pátek procházku hodslavskými uličkami za světel lampionů. O půl páté se školková
dítka za asistence paní učitelek sešla na zahradě naší školky
a předvedla pár milých básniček a písniček. Poté se rodiče
zapojili do hrátek s dětmi a v pět hodin bylo vše připraveno
k odchodu. Nejen dětem s lampionky byly rozdány světelné
dárečky a průvod mohl začít. Vycházeli jsme společně od
školky přes „Léchu“. Po cestě jsme posbírali pár opozdilců a
průvod pokračoval směrem k hasičárně. Tam už na nás čekali
dobrovolní hasiči, kteří počkali, až se průvod sjednotí na

Zprávičky ze školy ...
M g r. A l e n a Pa l a c ká

Adaptační kurz
Na přelomu září a října strávili páťáci se svou třídní učitelkou
tři dny na adaptačním kurzu na Kletné. Během mnoha různých
aktivit se vzájemně více poznali a utužili kolektiv. Všem se na
adaptačním kurzu moc líbilo.

mostě, a bezpečně nás, za pomoci blikajících světel a doprovodného troubení stojících aut, převedli přes cestu. Cíl byl
jasný. Po Záhumenní k Fojtství. Od Fojtovy stodoly už svítily
louče a u hospody byly připraveny svíčky, ohniště a horký
čaj. Pro všechny byly nachystány párky a pruty k opékání. Po
příjemných společných chvilkách se celý průvod rozprchnul
kolem devatenácté hodiny do svých domovů. Dobrovolným
vstupným se vybralo 2.424 korun a celá částka je sponzorským
darem vás všech našim nejmenším a nejmilejším. Peníze poputují na účet školky a poslouží na obnovu herních prvků na
zahradě školky. Moc vám všem děkujeme!!!
Naše poděkování samozřejmě náleží personálu školky, který
připravil milé vystoupení a zázemí pro začátek celé akce,
našim dobrovolným hasičům, jmenovitě Janu Turkovi, Aleši
Kulíškovi a Lukáši Kulíškovi za bezpečné převedení přes cestu a za světelné efekty, Petru Turkovi a Romanu Holeňovi za
přípravu krásného zázemí na konci našeho putování, kulturní
komisi za věcný dar pro naše nejmenší a samozřejmě všem
zúčastněným poděkování za to, že přišli, podpořili naši akci a
společně strávili páteční odpoledne s námi.

Halloween ve třídě Kuřátek
M g r. Pe t ra M u s i l ová

V pátek 31.10.2014 čekal děti ze třídy Kuřátek zajímavý den.
Rozhodli jsme se, že opět oslavíme strašidelný svátek Halloween. S přípravami jsme začali již ve čtvrtek, kdy jsme si vyřezali dýni a vyzdobili jsme si společně třídu. V pátek ráno už se
všude ve třídě objevovala strašidla, čarodějnice, dýně, pavouci
a další nádherné kostýmy, které si děti připravily.
A co jsme všechno zažili? Zasoutěžili jsme si s dýněmi, lítali
jsme s čarodějnicemi, strefovali jsme se do ducha, lovili jsme
pusou jablíčka, chytali jsme žížaly, tancovali a spoustu dalšího.
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Seznam se bezpečně aneb Setkání s Benem Christovaem
V úterý 7. října proběhl
ve škole pro žáky druhého stupně výukový program Seznam se bezpečně. V první části se
žáci podívali na naučný
film Seznam se bezpečně 2, cílem kterého bylo
upozornit na možná
nebezpečí na internetu
a naučit řešit děti řešit
situace, do kterých se
mohou dostat. Ve druhé
části programu probíhala diskuse o komunikaci
na internetu s Benem
Christovaem, finalistou
talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar,
a Martinem Kožíškem ze společnosti Seznam, autorem projektu. Povídali si s žáky o tom, co vše se jim může stát, pokud buwww.hodslavice.cz

dou na svých profilech sdělovat příliš mnoho informací o sobě
a své rodině nebo zde dávat své intimní fotografie. Na závěr
proběhla autogramiáda, focení a také si žáci s Benem společně
zazpívali.
Dopravní výchova – Bc. Kateřina Hubeňáková
Ve středu 22. října se žáci 4. třídy zúčastnili v rámci dopravní
výchovy výuky na dopravním hřišti na ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Policistky Městské policie Nového Jičína děti seznámily
se základním a doporučeným vybavením jízdního kola, s chováním cyklisty v silničním provozu a se základy první pomoci.
Vzhledem k nepříznivému počasí si děti nemohly vyzkoušet
jízdu na dopravním hřišti. Na jaře děti čeká druhá část výuky.
Snad bude počasí příznivé a děti si vyzkouší i jízdu.
Gemma Nový Jičín - Mgr. Viktor Petrskovský
Ve čtvrtek 23. října navštívili žáci 9. ročníku přehlídku středních škol Gemma v Novém Jičíně. Zástupci jednotlivých škol
z blízkého okolí poskytovali zájemcům o studium formou
pohovoru i tištěných letáčků. Všichni deváťáci si z přehlídky
odnesli spoustu materiálů, prospektů a potřebných informací, které jim jistě pomohou při nelehkém rozhodování o volbě
povolání.
V říjnu proběhlo také několik sportovních soutěží:
Přespolní běh - Mgr. Alena Kulíšková
Ve středu 1. října, za velmi nepříznivého deštivého počasí,
se uskutečnil již 20. ročník okresního finále Přespolního běhu.
Hodslavskou školu reprezentovala tři pětičlenná družstva.
Družstvo starších hochů ve složení Libor Kudělka, Filip Kramoliš, Jakub Mikulák, Lukáš Bartoň a Václav Kudělka se na trati asi
3 200 m umístilo na 19. místě. Mladší chlapci - Václav Rýdel,
Lukáš Merenda, Matúš Makovic, Adam Faluši a Jan Hutyra doběhli 11. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo mladších dívek
- Vendula Horáková, Jana Marková, Aneta Indráková, Magdaléna Churavá a Eliška Pítrová. Ve velké konkurenci 24 škol okresu doběhly na vynikajícím třetím místě. Největší radost nám
udělala Jana Marková ze 7. třídy, která s náskokem asi 500 m
v závodu dlouhém 1600 m zvítězila.
Stolní tenis - Mgr. Viktor Petrskovský
15. října se chlapci z 8. třídy ve složení Jakub Mikulák, Lukáš
Bartoň, Ondřej Tobola a Pavel Krutílek zúčastnili okrskového finále ve stolním tenise, které
se odehrálo v hale stolního
tenisu TJ Sokol Nový Jičín
Loučka. Porazili ZŠ Jubilejní
6:1 a ZŠ Komenského 6:2, a
postoupili tak do okresního finále. V okresním finále,
které se hrálo 22. října v Odrách, se umístili na krásném
3. místě. Děkujeme klukům
za skvělý výkon a úspěšnou
reprezentaci školy.
Minibasketbal - Mgr. Alena Kulíšková
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 se
chlapci z 6. a 7. třídy zúčastnili prvního turnaje v minibasketbalu. Tentokrát byli
soupeři nad naše síly a skončili jsme na 5. místě. Nejúspěšnějšími střelci byl Jan
Hutyra z 6. třídy a Adam Faluši ze sedmičky. V následujících dnech nás čeká tvrdý
trénink, střelba a také fyzičHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 11/2014

ka, abychom se do dalšího turnaje, který bude 11. prosince,
co možná nejlépe připravili a byli úspěšnější. Vždyť šesťáci se
toho za měsíc v tělocviku nestihli moc naučit.
Sbírka „Vánoční hvězda“ - Mgr. Hana Horáková
„Kupte si vánoční hvězdu a celé
Vánoce Vás bude
hřát pocit, že jste
pomohli těžce nemocným dětem“
- je motto charitativní sbírky „Vánoční hvězda“, která
pomáhá financovat náročnou protinádorovou léčbu
dětí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.
I vy máte letos šanci zapojit se do této sbírky. Objednejte si
prostřednictvím svých dětí vánoční hvězdu v hodnotě 50,-Kč
(menší hvězda) nebo 100,-Kč (velká hvězda) a vyzvedněte si ji
na Vánočním tvoření 10. 12. 2014 v Základní škole Františka
Palackého Hodslavice.
Větrníkový den - Mgr. Hana Horáková
„Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou
fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná
překážka.“
Zapojte se i vy do celorepublikové
akce, která je zaměřena na podporu dětí
nemocných cystickou fibrózou. Tato
akce probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. ZŠ a
MS Františka Palackého se tak připojuje
k Evropskému dni pro cystickou fibrózu.
Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v pátek 21. listopadu větrník (velký,
malý, papírový, látkový, z těsta pečený…) a přinést je k nám do
školy. Uvidíme, kolik větrníků se nám podaří roztočit!
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OBEC HODSLAVICE
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

PRACOVNÍK TECHNICKÉ SPRÁVY OBCE
Druh práce a její charakteristika:

Práce při správě a údržbě majetku ve vlastnictví obce Hodslavice.

Místo výkonu práce:
Doba a rozsah výkonu práce:

Katastrální území obce Hodslavice
Pracovní poměr na dobu určitou – 1.rok s 3 měs. zkušební dobou, pracovní
doba 40.hod. týdně,
4. platová třída,
1.12.2014

Platová třída:
Předpokládaný nástup:

Požadované předpoklady pro výkon práce:
- Řidičský průkaz skupiny B, T
Další předpoklady a požadavky:
 dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení
 dobré komunikační a organizační schopnosti
Výhodou:







Průkaz k obsluze JMP (motorová pila) a k obsluze křovinořezu
Svářečský průkaz
Praxe při zimní údržbě komunikací motorovými vozidly
Vzdělání v oboru elektro (silnoproud, slaboproud)
Znalost problematiky údržbářských prací na budovách a motorových prostředcích
Zednické, instalatérské dovednosti

Náležitosti a doklady, které uchazeč musí doložit:
1. Přihlášku obsahující níže uvedené náležitosti:
 Jméno a příjmení uchazeče,
 Místo trvalého pobytu uchazeče,
 Telefonní kontakt a případně e-mail na uchazeče,
 Životopis s údaji o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech (údaje o vzdělání a absolvovaných kurzech nutno doložit kopiemi dokladů prokazujícími tyto
skutečnosti)
Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni
prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
Přihlášku je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211,
742 71. Do výběru budou zařazeny pouze přihlášky doručené na OÚ Hodslavice do 21.11.2014. Další informace
podá osobně nebo telefonicky místostarosta obce p. Martin Repta (tel.: 556 731 656, 777 721 580).

Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce

FK Hodslavice
O ndře j Ku d ě l ka

Fotbalový klub Hodslavice má již za sebou odehrána všechna mistrovská utkání všech kategorií. Za podzimní část sezóny jste mohli vidět 26
mistrovských utkání, ve kterých bylo nastříleno
132 gólů a 85 obdržených.
Družstvo našich nejmladších fotbalistů je od
této sezóny přihlášeno ve starší přípravce. To je
oproti minulým sezónám změna, ale i přesto si
strana 9

naši žáci udrželi svou fotbalovou kvalitu a po
podzimní části jsou na 7. místě z celkových 10
účastníků.
Mladším žákům se v Okresním přeboru velmi
daří, se 7 výhrami a jen 1 remízou jsou jasně první v tabulce.
U nejstarších fotbalistů tudíž mužů, jsou výkony nevyrovnané. Výborná utkání střídají špatná,
ale i přesto je tabulka ve IV. třídě velmi vyrovnaná. Muži jsou po podzimní části na 7. místě z celkových 10 účastníků a na vedoucí Sedlnice ztrácí
pouhých 5 bodů!
www.hodslavice.cz

V sobotu 1. listopadu měli všichni žáci ukončení podzimní
sezóny. Spolu s rodiči a trenéry, si zahráli fotbalový zápas, který skončil nerozhodně 6:6. Aby všem přítomným nevyhládlo,
bylo zajištěno občerstvení.

Minikurz tance
pro všechny starší a pokročilé

AEROBIK
s Gábinou
Každou STŘEDU od 19.00 – 20.00 hod
v tělocvičně ZŠ Hodslavice
1 lekce - 40 Kč

Cvičení pro všechny!!!
Aerobní cvičení, posilovací část /formování
problémových částí těla /
a protažení se závěrečnou relaxací 

Těším se na Vás
Gábina Mičková

Vždy ve čtvrtek od 19:00 do 21:00 hodin
ve Společenském domě v Hodslavicích.
Bude realizováno 5 lekcí, ve kterých si oživíte své
taneční dovednosti a závěrečný společenský večírek.
První výuková lekce proběhne 20. 11. 2014
Kurzovné je 550,- Kč na osobu.
Kurzy povede taneční mistr Mirek Gilar.
Závazné přihlášky odevzdejte Mgr. Aleně Kulíškové
do 18. 11. 2014 osobně, telefonicky 604 259 932
nebo na e -mail: alenakuliskova@seznam.cz

................................................................................................................ I N Z E R C E ............................................................................................................
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VÝVOZ FEKÁLŮ ZE SEPTIKŮ,
JÍMEK, ŽUMP A ČOV
LIKVIDACE LAPOLŮ
A ODPADNÍCH VOD

Předvánoční prodejní výstavu,
která se uskuteční v prostorách
Hasičské zbrojnice v Hodslavicích

V4879

Zveme Vás na

AUTODOPRAVA A ČERPÁNÍ
TEKUTÝCH ODPADŮ A FEKÁLŮ

v sobotu 29.11.2014 od 14.00 do 17.00
v neděli 30.11.2014 od 13.00 do 15.00

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

tel.: 774 582 800 - NON-STOP!!
e-mail: info@fekal.eu
www.fekal.eu

Přijďte se nechat inspirovat tradičními
i netradičními aranžmá a načerpat
předvánoční atmosféru.
Pro děti bude připraven výtvarný koutek
a pro dospělé návštěvníky malé pohoštění.
KVĚTINY ING. ZDEŇKA ŠKAŘUPOVÁ

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA
Naše trumfy:

OKNA
ZA
POLOVINU

Zastavte se, zavolejte!

Vlastní český 7-komorový
Ostrava, Výstavní 123
proﬁl
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
775 591 311, 777 811 471, 775 591 351
Na výrobu proﬁlů
nepoužíváme recyklát
Opava, Nákladní 15
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
775 591 375
Výroba od roku 1995

ostrava@pramos.cz

opava@pramos.cz

www.pramos.cz
Pr
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Volejte ZDARMA 800 100 111
www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
Životní jubilea našich spoluobčanů v listopadu 2014:
55 let Pavel Hrnčárek • Marie Bartoňová
60 let Jan Kramoliš
65 let Marie Erleová
75 let Anna Tomanová • Miroslav Toman
Ludmila Bartoňová
85 let Božena Lukášová
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V měsíci říjnu se narodila Jolana Hurtová.
Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
V měsíci říjnu jsme se rozloučili s panem Františkem
Adamem.

autorka: Daniela Pechová, ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

Vítání občánků

Vítání občánků

FK Hodslavice - ukončení podzimní sezóny
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556 750 010, e-mail :
zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145.

