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Doba adventní

Dnes se vám narodil
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oba adventní. Čas vánoční.				
Doba čekání a čas radosti.
Zcela úmyslně píšeme v případě adventu, že jde o „dobu“
a o Vánocích se zmiňujeme jako o čase.
Proč? Protože když jde o nějaká očekávání, o čekání v podstatě na cokoliv, je to vždy velice dlouhá „doba.“ Čekáme ve svých
životech na to, až nás potká štěstí, uznání, spravedlivost, pochopení, láska; čekáme na to, až někým budeme, až se někým
staneme, až se nám splní naše, i ta tajná, přání. Prostě čekáme.
Zpočátku většinou netrpělivě, občas odevzdaně, avšak často
se naučíme čekat tak nějak vědomě. Něco jednou přijde. Něco
jednou bude. Něco se konečně stane. Sice si na to počkáme
nějakou tu dobu, ale kdo si počká, ten se dočká. Toto čekání si
nejen v křesťanské podobě opakujeme každým rokem právě
v době předvánoční v podobě adventu. Asi abychom nezapomněli, že naučit se čekat je potřebné. A krásné.
Vědí o tom především děti. To nejvíce ony se těší na Ježíška,
na stromeček, na dárky, které tento čas s sebou vždy přináší.
Těšíme se a spolu s nimi čekáme, že budeme mít z těch dárků
společnou radost. Už nepůjde jen o dobu. Půjde o čas. O čas,
kdy jsme všichni spolu, máme se rádi, patříme k sobě, dáváme
si dárky, děláme si radost. Jde o čas, který není naplněný čekáním, ale který je naplněn. Je věčný.

ážení spoluobčané, opět se přiblížil čas, kdy si budeme
o vánočních svátcích připomínat tu nejúžasnější zprávu,
která se kdy rozlehla po tomto světě. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. To, na co čekaly
celé generace vyvoleného židovského národa, se už naplnilo.
Bůh poslal svého Mesiáše, aby do světa plného nejrůznějších
zmatků a pochyb vnesl naději, světlo na cestu k budoucnosti.
Ovšem tento Boží Služebník nepřichází tak, jak si to lidé představovali. Nepřichází s vojskem, nepoužívá hrubou sílu, nediktuje bezpodmínečné rozkazy. Právě naopak. Mohli bychom
říct, že se přímo nenápadně vkrádá do lidského světa. Nečekán, nevyhlížen, objevuje se tam a tak, jak by to nikdo nečekal.
Bezbranné děťátko chudých rodičů, miminko, pro které se
nenašlo místo pod střechou, novorozenec, který se už při příchodu do tohoto světa setkává se nepochopením, neochotou
a sobectvím. To je realita.
A přesto, právě toto je Král všech králů. Pán všech Pánů. Spasitel, který jako jediný tomu všemu lidskému plahočení rozumí
a přináší vysvobození a záchranu. Marie a Josef, stěží mohou
porozumět, co všechno bude s tímto Ježíšovým posláním souviset. Ani ti obyčejní pastýři a později vzdělaní mágové – králové z východu nemohou tušit, co je tento človíček zač.

pokračování na str. 2
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Milí
spoluobčané, ze srdce Vám přejeme mnoho hezkých chvil v příjemné
atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2018.
Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavla Adamcová a Martin Repta

Doba adventní, pokračování ze str. 1

Dnes se vám narodil, pokračování ze str. 1

Protože tam někde dávno a daleko, v Betlémě, ve chlévě,
v jesličkách, se narodil On. Láska samotná. Spasitel světa.
Málokdy tak zcela rozumíme tomu tajemství, že samotný Bůh
přišel mezi nás. Přesto však v každodenním životě na něj všichni tak nějak čekáme v té své „době“ i v tom „čase“, který nám
byl dán.
Každoročně si připomínáme, že ty jesličky tam daleko jsou
vlastně blízko, a že se to neudálo kdysi kdesi dávno, ale probíhá to neustále a nepřetržitě, poněvadž to malé děťátko – Veliký
Bůh, se nám neustále dává, neustále nás obdarovává, neustále
je právě On tou radostí, štěstím, láskou. Věčný Bůh, bez doby a
bez času, který je tím největším dárkem pro nás pro všechny.

Nebeské zástupy však ví. Proto ten úžasný chvalozpěv. Proto
ta výzva. Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus
Pán, v městě Davidově.
Dnes se prostřednictvím Písma svatého a kázání každý člověk může dozvědět o tom, co se to tenkrát stalo. A co víc. Dnes
už víme o smyslu a obsahu Ježíšova života to, co jeho současníci nemohli ani tušit.
Dnes už víme, že Ježíš do nejmenší maličkosti naplnil své poslání. Dodával odvahu pochybujícím, povzbuzoval malověrné,
uzdravoval nemocné, dokonce křísil mrtvé. A to všechno jen
a jen proto, aby lidé pochopili, jak důležité je ctít Boha, který
život dává a připravuje ten věčný v nebesích.
Ovšem jeho hlavní poslání spočívalo v tom, že On, který se
nikdy nedopustil žádného hříchu, dobrovolně obětoval svůj
vlastní život za ty, kteří si zasluhovali smrt. Tam na golgatském
kříži nesl hřích a bídu všeho lidstva. Přijal na sebe trest, který
měl nést každý z nás. Tím nás vykoupil. Zaplatil za nás. A když
vstal třetího dne z mrtvých, prokázal, že Boží láska je silnější
než lidský hřích, a také že Boží moc je silnější než smrt, nad
kterou nedokáže zvítězit žádný smrtelník.
V adventu a o Vánocích slavíme, že král se rozhodl jít mezi
lidi. Je to nečekané a pohoršující, a snad to i Boha v očích
některých lidí zesměšňuje, že se jeho Syn narodil tak, jak se
narodil. Bůh sestoupil ze své slávy do lidské všednosti, často
neveselé. Tak proto o Vánocích tolik radosti, zpěvu a chválení.
Je to radost, že Bůh je mezi námi a s námi.
V mnoha mýtech, vyprávěních a bájích musí lidé jít za bohy
dlouhou cestou často plnou zkoušek. V Bibli je to jinak: Bůh
jde za člověkem. Bůh sestupuje mezi nás. Ne my jeho, nýbrž
On vyhledává nás.
Dnešní svět je plný obav a strachů. Těch, které zažíváme každý z nás každý den. I těch, kteří různí lidé cíleně rozsévají, aby
v nás vzbudili nenávist a hrůzu. Samozřejmě, mnohému nerozumíme, a mnohému nikdy neporozumíme. Ale můžeme vědět, tolikrát jsme to přece slyšeli, že „Bůh je láska“. Bohu na nás
záleží. Na každém z nás. Na každém člověku: mladém i starém,
muži i ženě, bílém i barevném, vzdělaném i prostém, hříšném i
tom, který se považuje za spravedlivého… Nikdo není vyjmut
z jeho zájmu. Evropan, Syřan, Arab, Hodslavjan, Mořkovjan,
Pražák, Vietnamec, Róm, ženatý i vdaná, rozvedený i rozvedená, gay i lesba, věřící i nevěřící, katolík i evangelík, poslanec i
popelář, prezident i anarchista… Každý člověk, skutečně každý
člověk smí přijmout Boží nabídku. I když se nám to třeba nelíbí,
i když bychom třeba rádi tamtoho souseda, případně tamtu
podivnou ženu, rádi z Boží milosti vyloučili, vyřadili z Božího
zájmu, my na to nemáme právo. A i kdybychom se toho práva
chtěli zmocnit, Boží lásku ničím nepřemůžeme! Haleluja!
Proto ta andělská zpráva zní i dnes tak radostně. Protože sděluje: „Člověče, ať už jsi jakýkoli, ať Tvůj dosavadní život byl takový
či onaký, nyní se to vše může změnit!“ Proto nejen pastýře, nýbrž
všechny obyvatele naší Zeměkoule, a tudíž i nás, ta nebeská
informace povzbuzuje: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Milí přátelé, Spasitel se nejen narodil, znovu to slyšme, On
své dílo i dokonal. Různé obavy, strachy a stesky mohou jít
stranou. Vždyť kolik nejrůznějších příkladů Božího jednání
v Písmu můžeme číst? Proč by se jen první učedníci, proč by
se mohla jen první církev radovat a jásat z toho, že Pán žije a
působí? Proč bychom také my dnes, lidé 21. stoletní, nemohli
věřit, že to Bůh s námi i s tímto světem myslí dobře? Odvážíme
se však toho???

Vánoční bohoslužby
římskokatolické církve
Datum
24.12.2017 Neděle

Hodslavice

Životice u NJ

8.00 hod.

9.30 hod.

24.00 hod.

22.00 hod.

25.12.2017 Pondělí

8.00 hod.

9.30 hod.

26.12.2017 Úterý

8.00 hod.

9.30 hod.

31.12.2017 Neděle

8.00 hod.

9.30 hod.

1.1.2018 Pondělí

8.00 hod.

9.30 hod.

Půlnoční mše sv.
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Spasitel je zde. Sestoupil ze své nebeské slávy mezi nás. Nenechává nás samotné. Nežene nás nikam před sebou, nýbrž
jako ten laskavý Pastýř nás zve, abychom Jej následovali. Abychom se radovali z toho, co nám svým životem připravil.
Dá-li Bůh, přijdou po těchto svátcích zase dny všední. Mějme
však i v nich na paměti, že Bůh je s námi a mezi námi, a to až
navěky. Amen.
POŘAD ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
10.12. 2. adventní neděle
9.15 dětská vánoční besídka (i pro dospělé) kostel v
Hodslavicích
15.12. beseda s obrázky z pobytu na Islandu
17.30 Klub seniorů Straník
16.12. benefiční koncert ve prospěch opravy kostela
– cimbálová muzika Trojačka
17.00 kostel v Hodslavicích
17.12. 3. adventní neděle
9.30 dětská vánoční besídka (i pro dospělé)
modlitebna v Mořkově
(bohoslužby v Hodslavicích nebudou!)
24.12 4. adventní neděle - Štědrý večer 16.00
vánoční bohoslužby - kostel v Hodslavicích
25.12. Narození Páně s vysluhováním Večeří Páně:
8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník
26.12. vánoční slavnost pro děti i dospělé
9.30 Klub seniorů Straník
31.12. 9.15 děkovné bohoslužby k ukončení roku
- kostel v Hodslavicích
+ připomenutí končícího roku z pohledu sborových
fotografů.
1.1.2018 novoroční bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně
8.00 Mořkov; 9.15 Hodslavice.

USNESENÍ z 64. zasedání rady obce
konaného dne 16.11.2017
M g r. Pa v l a Ad a m cová , starostka • Ing. Mar tin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) nabídku na regeneraci vrtu PV2 od firmy Lidařík, s.r.o., Brno
za cenu 58 000 Kč bez DPH,
b) dodatky č. 1 ke smlouvám na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
s firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o.,
Studénka k akcím „Cyklostezka Hodslavice – úsek Na Kútě“
a „Prodloužení chodníku Na Kútě, Hodslavice“,
c) připojení se k prohlášení zástupců obcí a Dobrovolného
svazku Obcí – Mikroregion SEVERO-LANŠKROUNSKO k zákonu
č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění zák. č. 14/2017 Sb.
adresovaného členům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR prostřednictvím SMO a SMS ČR.

II. Rada obce j m e n u j e
Elišku Janskou členem povodňové komise Obce Hodslavice.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předchozích jednání rad obce,
b) informaci o možné výstavbě mola na vodní nádrži Kacabaja v příštím roce,
c) návrh rozpočtu a investičních akcí na rok 2018 předložený
komisí pro územní rozvoj, plánování a investice a vedením
obce a předkládá jej k projednání zastupitelstvu obce,
d) návrh financovat zpracování projektové dokumentace
soukromých částí kanalizačních přípojek pro občany včetně
zajištění územního souhlasu na náklady obce, předkládá jej
zastupitelstvu obce k projednání v rámci návrhu rozpočtu na
rok 2018 a pověřuje starostku, zajištěním cenových nabídek na
vypracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek,
e) návrh na změnu odměňování neuvolněných zastupitelů a
předkládá jej zastupitelstvu obce k projednání,
f ) přerušení provozu mateřské školy v době od 27.12.2017 do
2.1.2018.

Úřední hodiny na Obecním úřadu
v Hodslavicích
O Ú H o d s l a v i ce

Poslední úřední den v letošním roce na obecním úřadu je ve
středu 20. prosince 2017.
První úřední den v roce 2018 je středa 3. ledna.

Řešení nevhodného parkování na
místních komunikacích
I n g. M a r t i n R e p t a

Vážení spoluobčané,
znovu důrazně žádáme všechny majitele motorových
vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích, které
nejsou stavebně technicky uzpůsobeny k parkování vozidel
a k parkování využili své pozemky, dvory, průjezdy a pod.
Vzhledem k tomu, že při stáním vozidel nezbývají na komunikaci dva jízdní pruhy o šířce každého min 3 m, dopouští se
tak vlastník zaparkovaného vozidla přestupku proti zákonu č.
361/2000 Sb. § 25 odst. 3.
Odstavená vozidla taktéž podstatně znesnadňují případnou
zimní údržbu a dostupnost pro odvoz odpadu a případně
průjezd sanitních vozů, vozidel zásobování, hasičů apod. Prakticky při každém vývozu komunálních odpadů řešíme případy,
že některým občanům nebyly vyvezeny sběrné nádoby
z důvodu toho, že svozová firma do dané lokality nemohla zajet z důvodu odstaveného vozidla, jenž bránilo průjezdu.
Tam, kde to podmínky umožňují, vyzýváme občany k podání
žádosti na obecní úřad o povolení trvalého stání na veřejných
prostranstvích, dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2011 (výše
poplatku u vozidel do 3,5 t činní 50- Kč /měsíc).
Žádáme všechny spoluobčany, jichž se problematika parkování na místních komunikacích týká, o spolupráci.

Srdečně Vás zveme na 17. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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Informace k vybírání poplatku
za komunální odpad na rok 2018
O Ú H o d s l a v i ce

hoto zdroje vody, problémem však zůstává přetrvávající pozorovaný nedostatek podzemních vod, související s průběhem
počasí v posledních létech. Celkové náklady akce dosáhly
částky 98 017,- Kč.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 z důvodu uzávěrkových prací a fakturace vody budeme vybírat
nejdříve od 19. února 2018. V lednovém zpravodaji bude zveřejněno, jakým způsobem lze zaplatit.

Dovolená lékařů
O b e c H o d s l a v i ce

Dovolená MUDr. Radka Ševely
Ve dnech 18. – 21.12.12017 bude mít MUDr. Ševela dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Olga Váhalová ve své ordinaci v pondělí a úterý od 7:00 do 9:30 hod., ve středu od 13:00
do 15:30 hodin.
Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 27. – 29.12.2017 bude mít MUDr. Váhalová dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Ševela ve své ordinaci od
7:00 do 9:00 hodin.
Dovolená MUDr. Jana Moštěka
Ve dnech 22.12.2017 – 2.1.2018 bude mít zubní lékař MUDr.
Jan Moštěk dovolenou.

Informace
Palackého pamětní knihovny
D ana Sulov s ká , D a g m a r G r u s s m a n n ová

Knihy až do domu 		
Palackého pamětní knihovna v Hodslavicích nabízí svým
starším čtenářům novou službu – donášku knih až do domu.
Domluvit si ji můžete i telefonicky na tel. 556 750 237. Knihy
jsou moudro a nevyčerpatelná studnice vědomostí.
---------Knihovna v tomto roce bude naposledy otevřena ve čtvrtek
21. prosince 2017 a na své čtenáře se bude těšit v roce 2018 ve
čtvrtek 4. ledna.
---------Knihovna upozorňuje čtenáře, kteří nevrátili knihy v termínu čtyř týdnů, aby knihy urychleně vrátili, a to nejpozději do 18.12.2017 včetně (pondělí). Výpůjční doba knih je
čtyři týdny.

Regenerace vrtu ve Straníku
I n g. M a r t i n R e p t a

Vážení spoluobčané,
v posledním týdnu měsíce listopadu letošního roku bylo provedeno čištění vrtu PV2, což je jeden ze tří vrtů na katastru obce
Straník, které slouží k dodávkám vody do vodovodního řádu
skupinového vodovodu Straník Hodslavice. U tohoto vrtu byl
pozorován pokles vydatnosti, jehož jedním z důvodů může byt
zanesení perforačních otvorů ve vystrojení vrtu, které zajišťují
přítok vody do vrtu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jeho
regeneraci (poslední čištění proběhlo v listopadu 2012). V souvislosti s čištěním vrtu, které bylo prováděno mechanicky a
chemicky, bylo nutno jeřábem provést vytěžení a po provedení
čištění opětovné zapuštění čerpadla a trubek, včetně očisty
těchto komponentů a výměny přívodního kabelu el. energie
k čerpadlu. Hloubka předmětného vrtu je 100 m. Provedená
regenerace by měla výrazně přispět ke zlepšení vydatnosti toHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2017

Nový průzkumný hydrogeologický
vrt na katastru obce Hodslavice
I n g. M a r t i n R e p t a

Vážení občané
Obec Hodslavice využívá v současné době k zásobování skupinového vodovodu Hodslavice - Straník pitnou vodou, tři hlubinné vrty na katastru obce Straník a jeden nově zbudovaný a
vystrojený vrt na katastru obce Hodslavice, jenž byl do užívání
dán ve 12/2016. U dvou vrtů (PV1 a PV2), které byly zbudovány
na počátku 80-tých let je pozorován trvalý pokles vydatnosti
zdrojů a často dochází k jejich nucené odstávce z důvodu dosažení spodní hladiny. Třetí vrt na katastru obce Straník byl do
užívání dán v roce 2008 a do začátku využívání nového vrtu
HVH2 na katastru obce Hodslavice byl mnohdy využíván jako
hlavní zdroj dodávek pitné vody.
Skupinový vodovod Hodslavice - Straník zásobuje pitnou vodou cca 2100 obyvatel v obci Straník a Hodslavice. Z důvodu
vysokého obsahu železa, manganu a fluóru je voda z vrtu HV4
(Straník) a HVH2 (Hodslavice) od prosince 2016 upravována
v nově zbudované úpravně vody u vodojemu Hodslavice,
voda z vrtů PV1 a PV2 je dodávána bez úprav, pouze dochází
k její desinfekci.
Obec Hodslavice v současné době pořizuje nový územní
plán, v němž se počítá s výstavbou nových rodinných domů.
Vlastníci těchto nemovitostí budou požadovat napojení na
vodovodní řád, což současná vydatnost vodních zdrojů nedovoluje.
V minulém období bylo na vodních zdrojích provedeno několik opatření, která vydatnost zdrojů zvýšila (regenerace - vyčištění vrtu, výměna a čištění čerpadla apod.). Vzhledem ke klimatickým změnám v posledních letech však došlo k poklesu
vydatnosti u všech využívaných zdrojů. Kritická situace byla
především v létě 2015 a 2016. Obec Hodslavice, vyzvala několikrát v průběhu posledních třech let obyvatele k šetření pitnou vodou a několikrát byl vydán zákaz k zalévání zahrádek,
mytí aut a napouštění bazénu vodou z vodovodního řádu .
Cíl projektu:
Cílem projektu, resp. hydrogeologického průzkumu, bude
vybudování posilového zdroje pitné vody o vydatnosti min
0,5 l.s-1 pro zásobování obyvatel obce.
V rámci navrhovaného hydrogeologického průzkumu bude
vybudován průzkumný vrt označený HVH 4. Navržená hloubka vrtu je 80 m. Využitelná vydatnost nového vrtu bude ověřena dlouhodobou hydrodynamickou zkouškou v délce trvání
14 + 5 dní. Kvalita podzemní vody bude ověřena laboratorními
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analýzami odebraných vzorků dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v
platném znění.
V případě splnění cílů průzkumu, tzn. zabezpečení dostatečného množství vody pro zásobování obyvatelstva pitnou a
užitkovou vodou bude provedeno, v rámci vodoprávního řízení dle zákona č. 254/2001 Sb. (v platném znění), převedení
hydrogeologického průzkumného vrtu HVH 4 na vodní dílo a
bude požádáno o povolení nakládání s vodami spolu s provedením vystrojení nového vrtu a jeho napojením na vodovodní
řád. Všechny tyto kroky mají za cíl zvýšení kapacity dodávek
pitné vody pro odběratele. Vybraná lokalita k provedení nového vrtu se nachází v lokalitě za Včelínem na pozemku ve
vlastnictví paní Maliníkové Martiny, pana Turka Petra a Palackého Milana. Za vydání souhlasu s provedením vrtu všem spoluvlastníkům moc děkujeme. Výběr lokality byl proveden na
základě Odborného posudku zpracovaného RNDr.Alešem Cahlíkem v květnu 2017. Následně byla podána žádost o dotaci
ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 1.Voda, podoblast podpory 1.6 Zdroje
vody. Dle rozhodnutí č. 04971711 ze dne 23.8.2017 byla naše
žádost podpořena dotací ve výši 80 % z celkových uznatelných
nákladů (ty jsou ve výši 440 510,- Kč) V současné době je připravována výzva k oslovení dodavatelů prací, tak aby mohl být
nový vrt realizován do poloviny roku 2018.
V případě, že nebude hydrogeologickým průzkumným vrtem dosaženo požadovaných cílů, (vydatnost min. 0,5 l.s-1)
bude vrt zakonzervován a nadále využíván jako monitorovací
ke sledování hladiny podzemní vody, případně hydrochemických parametrů.

Srdečně Vás zveme
na tradiční ukončení starého roku a
společné přivítání nového roku 2018
dne 31.12. 2017 před půlnocí na plac.

Kulturní a sportovní akce v obci
do konce roku
O Ú H o d s l a v i ce

16.12.

TROJAČKA

benefiční koncert

Evangelický kostel

29.12.

SHM

Vánoční turnaj ve fotbalu a
florbalu pro veřejnost

ZŠ Veřovice

31.12.

obec +
spolky

XVII. ročník
Silvestrovský běh

Hodslavské
uličky
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Plesy v roce 2018
O Ú H o d s l a v i ce

3.2.

Společenský ples Klubu důchodců

17.2.

Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů

Třikrálová sbírka
Pra cov n í c i C h a r i t y Ko p ř i v n i ce

Vážení občané,
v sobotu 6. Ledna 2018
bude probíhat v obci Hodslavice Třikrálová sbírka.
V této době u Vašich dveří
zaklepou za zpěvu koledy
tři králové, jenž se Vám
prokáží platnou průkazkou. Peněžité dary, které
věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.

Rekonstrukce
evangelického kostela
Za s t a r š ov s t vo Fa r n í h o s b o r u Če s ko b ra t r s ké c í r k ve evangelické
Lu b o m í r Če r ve n ka , fa rá ř

Evangelický kostel byl otevřen a posvěcen v roce 1819 po
šesti letech od položení základního kamene. Od té doby slouží svému účelu dodnes. Jeho posláním je pozvedat náš zrak
vzhůru, k Bohu, který převyšuje životy nás všech, naše okolí,
starosti, úspěchy, dočasnost… Vytváří prostředí, které slouží
nejenom nedělním bohoslužbám, nýbrž i k dalším setkáním.
Právě zde slýcháváme neděli co neděli Boží slovo, které povzbuzuje k životu - častokrát plného obtíží a starostí - které
nám připomíná Boží lásku a zájem o každého z nás, a také
nám ukazuje k hodnotám, které přesahují naši pozemskou dočasnost. Kostel slouží také jako prostor k setkání při různých
přednáškách, koncertech, dvakrát jsme se zapojili do tzv. Noci
kostelů. Konají se zde křty, konfirmace, svatby a samozřejmě i
pohřby. Dá se říct, že každý z nás, věřící i nevěřící, evangelík i
katolík, k němu máme nějakou tu osobní vazbu. Třeba i přes
naše rodiče a prarodiče, kteří se zdejšího sborového života aktivně účastnili…
Dlouhou dobu mluvíme o tom, že bude potřeba jeho rekonstrukce. K 200. výročí jeho otevření by to bylo nejen symbolickým vyjádřením, že jsme vděčni Pánu Bohu, že zde tento
kostel máme, nýbrž také že si vážíme odkazu našich předků,
kteří jej postavili a starali se o něj. S opravami jsme chtěli začít
již letos, nicméně proces schvalování se zadrhl na stanovisku
památkářů… V současné době je však již vše vyřízeno a nic
nám nebrání v tom, abychom s opravou začali. Vlastně ano,
jsou to finance. K realizaci jsme si pozvali renomovaného architekta Ing. arch. Kamila Mrvu, a jeho tým. Předběžný rozpočet na opravu interiéru, kromě opravy a nátěru fasády, dosahuje 4 milionů. Tu částku nejsme schopni pokrýt pouze z darů
pravidelných účastníků bohoslužeb. Proto se tímto obracíme i
na Vás, milí spoluobčané. Pokud Vám není osud zdejšího evanwww.hodslavice.cz

gelického kostela lhostejný, prosíme, přispějte na tento účel
na transparentní účet vedený u České spořitelny: 5078229369/
0800.
Pokud jde o rekonstrukci původního kostela, tak několik zásadních oprav již v minulosti proběhlo. Ta největší v roce 1951
– rekonstrukce interiéru, druhá v roce 1998 – oprava střechy. V letech 2010 – 2011 byla realizována oprava varhan za
357.300 Kč. V letech 2015-2016 byly opraveny věžní hodiny,
zřízeno nové ovládání věžních hodin, pořízeny nové okenice
ve věži a natřeny šindele na věži – celková částka činila cca
310.000 Kč. Zaplatili jsme již také projektovou dokumentaci
k následné rekonstrukci v ceně 235 950 Kč. Jak patrno, výdajů
v poslední době bylo víc jak dost. Přesto ty největší výdaje jsou
ještě před námi.
Rekonstrukce, která je před námi, bude obsahovat především:
→ Vypořádání se s vlhkostí, která narušuje zdivo. Za tím
účelem budou obnoveny větrací kanálky, které jsou částečně nefunkční kolem vnitřních obvodových zdí celého kostela
v hloubce cca 80 cm a propojeny větracími otvory s venkovní
fasádou. Následně bude také provedeno odizolování základů
z venkovní strany.
→ Zlikvidování červotoče, což se nám v minulých letech
nepodařilo, i přesto, že jsme se je snažili zničit ozařováním i
nástřiky. Takto došlo k narušení mnoha lavic, kazatelny, stolu
Páně a žel i varhan, které budou z tohoto důvodu muset znovu
projít rekonstrukcí.
→ Kompletní obnovení podlah a dřevěných prvků v kostele.
→ Nová elektroinstalace.
→ Zhotovení nové „farářské“ lavice.
→ Zhotovení odkládacích skříní pro Bible, zpěvníky, apod. a
vznik odkládacího prostoru.
→ Přivedení vody – v současné době vodu nosíme ze Staré
školy.
→ Nové vytápění.
→ Obnova zdí a celková výmalba.
To je jen stručný laický výčet toho, co je před námi. Tedy, práce jak na kostele. Přesto se domníváme, že si to náš evangelický kostel, který je navíc kulturní památkou a jednou z dominant obce, zaslouží.
Postup prací, projekt a jiné údaje k rekonstrukci kostela je
možné nalézt na sborových webových stránkách: www.hodslavice.evangnet.cz

Zprávičky ze školy ...
M g r. H e d a Ku če rová

7. listopadu – Beseda k volbě povolání
V úterý 7. 11. 2017 v 16 hodin se uskutečnila v aule naší školy beseda pro žáky a rodiče 9. třídy. Na besedě zazněla témata
volby povolání, přijímacího řízení a výchovní poradci středních škol Novojičínska a Valašska zde představili své školy a
obory studia.
6. listopadu žáci 8. třídy vysílali v dušičkovém duchu
- Mgr. Alena Kulíšková
Páteční datum 3. listopadu plně nahrávalo tomu, v jakém
duchu budou osmáci vést své vysílání rádia Školík. Patřičně
se přichystali – nalíčili se jako zombie a spolužákům a všem
dospělým uvedli všechny události – soutěže, exkurze a další
školní akce. Připomněli 99. narozeniny naší republiky, popřáli spolužákům, kteří slavili své narozeniny v říjnu. Seznámili
spolužáky s informacemi o halloweenu – původně keltském
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zvyku, vítajícího zimu. Zapálili svíčku za zesnulé a připomněli,
že Dušičky se slaví již od 10. století. Vyzvali spolužáky ke sběru
elektroodpadu. Na závěr si žáci zazpívali písničku Petra Skoumala Pět ježibab.
Žáci osmičky mají rozverné vysílání za sebou a budou se těšit
na další v prosinci, které budou mít sedmáci.
7. listopadu – třídní schůzky
V tento den proběhly čtvrtletní konzultační třídní schůzky
v osvědčené formě učitel – rodič – žák.
9. listopadu - Exkurze vědy a techniky ve hvězdárně ve
Valašském Meziříčí - Mgr. Kateřina Hubeňáková
Páťáci už vědí, co umí světlo, elektřina a podtlak …. 9. listopad byl pro žáky 5. třídy plný záhad, překvapení a objevování
přírodních zákonů a technických vymožeností. Navštívili totiž
Festival vědy a techniky ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí.
Přesvědčili se na vlastní oči, co dokáže světlo, byla jim objasněna podstata dalekohledů a robotů a také měli možnost
zhlédnout, co dokáže elektrická energie s alobalovou kuličkou
a také co udělá podtlak s jablkem či s bonbony marshmaloow.

Festival vědy a techniky se všem dětem moc líbil…. a nejen
dětem !
9. listopadu – Halová kopaná - Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 9. 11. 2017 se deset chlapců z 6., 7., a 8. třídy pokusilo
vybojovat postup do okresního finále v halové kopané. Již po
prvním zápase však věděli, že to bude těžký oříšek. V zápase
proti Komenské 66 branku sice vstřelili (Jiří Dragon), ale soupeř jich nastřílel celkem pět. Ani druhý zápas se hochům příliš
nepovedl. S vítězem skupiny ZŠ Jubilejní Nový Jičín prohráli
v poměru 3:0. Až v posledním zápase se Starým Jičínem se jejich hra trochu zpřesnila, kluci se tlačili do šancí, a když bylo
nejhůře, podržel je skvělými zákroky Jirka Dragon, ale k toužené výhře se bohužel nedopracovali. Zápas skončil nerozhodně
0:0. Přestože se postup do okresního finále nepodařil, je nutné
klukům poděkovat za poctivý výkon.
10. listopadu – závěrečná kolona žáků 9. třídy
- Mgr. Pavla Pavelková
Pátek 10. listopadu byl pro devátou třídu posledním večerem, kdy si mohli zatančit pod vedením pana Gillara. Sami se
postarali o občerstvení pro rodinné příslušníky a v pět hodin
se mohlo začít. Prvním tancem, který předvedli svým rodinám,
byla mazurka. Následoval waltz, valčík, polka, foxtrot, slowfox
a tango. Další na řadu přišly rychlejší latinskoamerické tance.
Konkrétně cha cha a jive. Mezi jednotlivými tanci se rodiče
dozvěděli od pana mistra něco o jejich původu. Těchto devět
tanců se nám tancovalo o to lepé, když naši příznivci dodali
velmi dobrou atmosféru. Po krátké přestávce předvedli devástrana 6

ťáci tzv. seznamovací mazurku, při které si navzájem vystřídali
partnera. Po několika výměnách si vyzkoušely partnerky několik tanců s jinými partnery. Poté přišla na řadu hra, u které
bylo základem tancování kolem židlí a následné posazení na
ní. Na konci této hry zůstaly na parketu čtyři páry, které plnily
úkoly. Jeden z nich byl malování své partnerky. Nakonec zůstal
ještě prostor pro rodiče, kteří nám ukázali, jak na tom jsou oni.
Věřím, že to byla dřina, ale všichni si domů určitě odnesli neopakovatelný zážitek.
15. listopadu – divadelní představení Revizor
- Mgr. Viktor Petrskovský
Dne 15. 11. navštívili žáci osmé a deváté třídy Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde zhlédli hru Revizor od ruského spisovatele N. V. Gogola. Tato hra zavedla své diváky do malého
ruského městečka na počátku třicátých let 19. století, které je
prolezlé korupcí, úplatkářstvím a jehož úředníci jsou obrazem
tuposti, nevzdělanosti a zkaženosti. Toho využívá bezvýznamný úředník Chlestakov. Je místními mylně považován za revizora, jehož úkolem má být kontrola onoho městečka.
Hra se žákům líbila, především pak část, v níž si Chlestakov
užívá svého postavení falešného revizora.
16. listopadu – beseda s horolezcem Liborem Uhrem
- Mgr. Kateřina Hubeňáková
Ve čtvrtek 16. listopadu přijel za dětmi ze 4., 5. a 6. třídy horolezec Libor Uher, který zdolal hned několik osmitisícovek
včetně nejzáludnější hory K2. Pro děti měl připravená videa
dokumentující přípravu horolezce na výstupy i záběry ze samotných výstupů na tzv. střechu světa a během jednotlivých
videí odpovídal na otázky dětí… a že jich bylo!
16. listopadu – Strašidelné přespání
- Mgr. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se pro děti školní družiny konalo strašidelné přespání. V 17.00 hod. jsme se sešli v hojném počtu
ve škole. Každý si našel své místečko na přespání v družině a
nachystal si pelíšek. Nejprve děti plnily podzimní a strašidel-
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né úkoly na školním hřišti. Následovala večeře a s chutí jsme
se vrhli na tvoření podzimního svícnu, dětem se moc dařilo a
odnesli si domů pěkné výrobky. Odvážné děti se mohly těšit
na stezku odvahy, která probíhala v zákoutích školy. Všechny
děti zdárně stezkou odvahy prošly a ještě dlouho do noci si
sdělovaly své dojmy. Sobotní ráno jsme si zpestřili rozcvičkou
a posilnili se snídani. Děti se rozdělily do dvou skupin, jedna
skupina si zdobila své svícny a druhá skupinka si zdobila perníčky s podzimní tématikou, následně se skupinky vyměnily. A
než jsme se nadáli, už tady byli rodičové pro své ratolesti a my
jsme se museli rozloučit. Velké poděkování patří děvčatům ze
8. a 9. třídy, které s velkou chutí se do všech činností zapojovaly a pomáhaly. Velký dík patří: Dance Pechové, Magdě Churavé,
Barči Bartoňové, Elišce Moščákové, Verči Pavlíkové, Elišce Pítrové, Gabči Mičkové, Terce Longinové, Verči Longinové a Natce
Pechové.
16. listopadu – Šikové ruce - Mgr. Alena Kulíšková
Desátý – jubilejní
ročník soutěže Šikovné ruce byl výjimečný.
Z celého okresu přijelo 48 žáků, aby ve 24
týmech měřili své vědomosti a dovednosti.
Vždy 1 z žáků opracovával dřevo a druhý kov.
V odborných dílnách
Střední technické školy
a zemědělské v Šenově
u Nového Jičína podle
technických výkresů
opracovávali a vyráběli zednické kladívko a
ptačí krmítko. Tomáš
Kyselý a Petr Toman
pracovali v kovodílně
a Marián Číp s Janem

www.hodslavice.cz

Hutyrou ve stolárně. Jejich přesnost a preciznost výrobku byla
hodnocena podle kritérií v bodech. Všichni naši kluci se umístili v TOP 10. Marián byl dokonce 5. Hoši si kromě zkušeností
v odborných dílnách a rad mistrů odnesli svůj výrobek, buton
na památku a kvalitní ceny od sponzorů.
Naši žáci ukázali, že se umí k odborné manuální práci postavit a že se nemusí bát budoucnosti. Oni se určitě svýma šikovnýma rukama uživí.
21. a 22. listopadu – Miniházená a Florbal ČEPS
- Mgr. Viktor Petrskovský
Páťáci v roli házenkářů a florbalistů
Úterý 21. 11. a středa 22. 11. se nesly v duchu sportovních
soutěží. Týkaly se především chlapců z páté třídy. Ti v úterý
odjeli reprezentovat školu v prvním turnaji Komenského novojičínské lize základek. Vytvořili dvě družstva, Hodslavice 1 a
Hodslavice 2. Po pěti odehraných zápasech se družstvo Hodslavice 1 umístilo na krásném třetím místě a družstvo Hodslavice 2 na šestém místě. Soutěž bude pokračovat dalším turnajem, který se odehraje 4. 12. 2017 opět v Novém Jičíně. Hned
na druhý den kluci pokračovali dalším turnajem, tentokráte
ve florbalu, který se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici.
V pětičlenné skupině nestačili jen na ZŠ Jubilejní Nový Jičín
a obsadili skvělé druhé místo! Nechali tak za sebou dvě školy
z Frenštátu p. R. a jednu z Trojanovic. Gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.
2. a 22. listopadu – Hasík
- Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Radka Ondřejíková
Dne 2. a 22. listopadu 2017 navštívili druhou a šestou třídu
HASIČI a dráček Hasík.

na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní
i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i
v dnešní době.
Do těžkého boje se vydali tři naši kluci: Dominik, Josef a Martin Mičulkovi. Přestože otázky byly tento rok jedny z nejobtížnějších, do finále se probojoval a ve vedení udržel po celou
dobu Dominik Mičulka z 5. třídy. Nakonec také zaslouženě
obsadil krásné 1. místo a postupuje tak do celostátního kola,
které se bude konat 23.3.2018 ve Strážnici na jižní Moravě.
Pochvalu zaslouží jistě i Josef s Martinem, kteří zůstali v první
desítce.
Dominikovi moc a moc blahopřejeme k jeho velkému úspěchu!
30. listopadu – Vánoční tvoření s adventním posezením
Letos jsme se rozhodli, že tradiční vánoční jarmark „vyměníme“ za vánoční tvoření s adventním posezením rodičů s dětmi.
Pro širokou veřejnost bylo připraveno hned několik dílniček,
ve kterých si mohli vyrobit vánoční dekoraci, která ozdobí domovy a také připomene, že se blíží nejkrásnější období v roce.

WELLNESS víkend pro ženy
D a n a Ku d ě l ková

Zábavnou formou si žáci zopakovali zásady první pomoci při
požáru i popálení, zopakovali si telefonní čísla a sehráli několik
scének. Na závěr žáci dostali sladkou odměnu.
23. listopadu – Komáři se ženili
- Mgr. Kateřina Hubeňáková
Žáci 1. až 5. třídy navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně,
kde zhlédli divadelní představení Komáři se ženili v nastudování novojičínského Naivního divadla. Představení bylo plné
krásných kostýmů a zajímavých filmových kulis, což také přispělo k atraktivnosti celého představení včetně výkonů herců,
kteří svým uměním udrželi pozornost a zájem dětí od začátku
do konce.
Biblická olympiáda - Mgr. Renata Pernická
Přivezli jsme zlato!
Dne 28.11.2017 se konal v Kopřivnici další ročník olympiády
BIBLE A MY.
Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům
bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha
HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 12/2017

Relaxační víkend pro ženy v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích je za námi. 23 žen z Hodslavic a okolí využilo možnost
zúčastnit se ve dnech 22. - 24.9.2017 této, již tradiční akce, pořádané Tělocvičnou jednotou Sokol Hodslavice. Přestože nám
počasí nepřálo a celovíkendový déšť zhatil plány o procházkách po krásném okolí, popř. výstup na Lysou horu, užily jsme
si víkend každá po svém. Různorodá cvičení - aerobik, agua
cvičení v bazénu, step aerobik, zdravotní cvičení na židlích, či
jóga v kombinaci s masáží lávovými kameny, solnou jeskyní
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a plaváním v bazénu se slanou vodou nám všem zpříjemnily pobyt. Poděkování patří nejen úžasným cvičitelkám, ale i
všem ženám, které si dokázaly udělat čas samy na sebe, jely s
námi a snad si to parádně užily.

FK Hodslavice
O n d ře j Ku d ě l ka , D i S .

Vážení spoluobčané, milí sportovní
přátelé.
Fotbalový rok přinesl okamžiky radosti,
štěstí někdy i smutku a hořkosti. Oslavy
postupu a otevření nové tribuny byly
a stále jsou pro nás všechny motivací.
Mužstvo mužů jako nováček v okresním přeboru přezimuje na 11. místě ze
14. účastníků. Žákům patří v okresním
přeboru krásné 4. místo z celkových 10.

mužstev.
Fotbal, to není jenom nějaké kopání do míče, je to spousta
práce. Rád bych proto poděkoval panu Josefu Turkovi a Pavlu Kudělkovi, kteří se ve svém volném čase starají o celý areál
a díky nim je vždy hřiště 100 % připraveno na každé utkání.
Dále poděkování patří i trenérům, a to panu Jiřímu Mičkovi,
Petru Vyhlídalovi a Liboru Kudělkovi, kteří s vytrvalostí, píli a
odhodláním vedou a trénují svá mužstva týden co týden. Velmi si vážíme každé podpory a poděkování patří také Vám, kteří nás povzbuzujete na domácích i venkovních hřištích, také
nezapomínáme ani na ty, kteří již mezi námi nejsou a fotbalu
obětovali svůj volný čas a celé své srdce.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a také jménem celého FK Hodslavice popřál krásné prožití Vánočních svátků.
Mnoho, štěstí, zdraví a úspěchu v Novém roce 2018!

Mysleme na bezpečnost i během
Vánoc a Silvestra!
n p ra p. D a g m a r B e n e š ová , H Z S M S K , p ra c. NJ

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech
i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto
výrobky koupené v kamenných obchodech,
na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní
výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda
jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící
svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme
přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění
zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo
do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez
dozoru.
pokračování na straně 11

XVII. SILVESTROVSKÝ BĚH
HODSLAVSKÝMI

ULIČKÁMI

SOBOTA 31. 12. 2017

Prezence: Restaurace Na Fojtství od 9:00 do 9:50 hodin
Start:
v 10:00 hodin
Cíl:
před restaurací U Býmů
Ceny a malé občerstvení je zajištěno.
strana 9
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Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni.
Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných
vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste
včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem
pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí.
K nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s
neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k
dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných
prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát
na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém
jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít
také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem
zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze

osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí
mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte
pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná
petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a
Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha
miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u
vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde: http://www.hzscr.cz/clanek/
informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od soboty 9. prosince 2017 do soboty 23. prosince 2017 bude
probíhat na dolním konci u Knápků prodej vánočních stromků:
výběr z jedlí, stříbrných smrků a smrků.
Po – Pá od 9.00 do 16.00 hodin
So – Ne od 9.00 do 13.00 hodin
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SPOLEČ E N SK Á K R O N I K A
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Ivo Mareš • Martin Repta • Lubomír Červenka
Dagmar Pátková • Dagmar Turková
Milena Dubenová • Eva Marešová • Marta Kyselá
Jarmila Prousková • Vlasta Sváčková
25. výročí uzavření manželství Milada a Karel Šuderlovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci listopadu se narodily Nikol Mikšíková a Rozálie
Kotalová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
²

²

²

²

Štěpán Pospíšil a Nelly Petrskovská, 1. třída ZŠ Hodslavice

²

V měsíci listopadu jsme se rozloučili s panem Miroslavem Tomanem a paní Annou Kudělkovou.

Fotografie ze života obce ...

ZŠ Hodslavice - Florbal

ZŠ Hodslavice - Halová kopaná

ZŠ Hodslavice - Strašidelné přespání

Setkání s jubilanty
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