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Dynamika putování
ThDr. Josef Hromádka

útvar, vojenský konvoj. To jen některé historické podoby států 
se snažily o jeho dokonalé ztvárnění. Ať hierarchickou struk-
turou nebo ideologickým zákonictvím. Dnes také fundamen-
talistickou tezí o všemocně působící „ruce trhu“, který pozvol-
na rozprodává vše, i etické normy, potřebné k jeho původní-
mu poslání.

Základní směr a cíl je správný tam, kde se o něm radí všich-
ni společně. Nejlépe v otevřeném prostoru společnosti s mož-
nou účastí všech občanů. Významná potřeba konsensu činí 
postup vpřed často nesnadným. Některým se pak zdá, že po-
stup je příliš pomalý. Tito zbrklí zrychlovači dějin budou vždy 
vpředu, někdy dokáží zmateně pobíhat i nečestně předbíhat. 
Jiným zase připadá současné putování jako bezhlavý útěk, až 
zběsilý úprk. Ti usilují pochod brzdit a zpochybňovat cestu i cíl. 
A jsou tu i jiní, kteří překážku, která se na pochodu objeví, chtě-
jí obejít zprava, jiní zleva. Tak vnímám zhruba obraz naší spo-
lečnosti. Klasické rozdělení politické scény na pravici a levici 
prý v kontextu dneška odumírá. A jsou tu i další, kteří se chtě-
jí překážkám až tak postavit, že jdou hlavou proti zdi. A to už 
nemluvím o těch, kteří by rádi odvedli nebo svedli pochodují-
cí zástup docela jinam. Tím vším vzniká nebývalé napětí, pole-
mizuje se, nedůvěřuje, pracuje s polopravdami i programovou 
lží, dokonce s poznámkou, že je to dnes „normální“. Jen pochy-
buji, i jako křesťanský optimista, že se těmito problematickými 
způsoby dá najít cesta vpřed.

Pravda, vždy je možné doufat v současném společenském 
pnutí, zvláště po znovu a znovu zideologizovaných volbách, 
že tyto nepříjemné jevy ve vyzrálejší společnosti časem za-
niknou, vyšumí.  Prozatím to ukazuje, že spíše jen vandruje-
me, než abychom společně putovali za cílem prospěšným pro 
všechny. Potom by mohlo hrozit nebezpečí, že únava ze všeho, 
čím jsme prošli a procházíme, nás může nepozorovaně vést k 
tomu, že zcela vyčerpáni usedneme u cesty a na náročné pu-
tování rezignujeme. Měli bychom zpozornět, po třiceti letech 
od zásadní změny režimu, abychom se nedali svést do laby-

Vážení Hodslavjané,
pokládám si za čest, že mohu uvést následující brilantní text 

moudré a nejen v naší zemi uznávané osobnosti, hodslavského 
rodáka a čestného občana pana ThDr. Josefa Hromádky.

Věnujme prosím pozornost filozoficky hodnotícím slovům cha-
rismatického pána, kterému bylo dopřáno spojit svůj duchovní 
svět s vysokou politikou, a to v dobách, kdy se do vrcholné politic-
ké sféry vstupovalo převážně až po dosažení jisté životní zralosti 
a schopnosti dějinného náhledu. . .

Hodslavský zpravodaj je jednou ze dvou tiskovin (druhou je tý-
deník Kostnické jiskry), kterým dr. Hromádka poskytl svůj aktuál-
ní příspěvek.

PhDr. Zora Kudělková

Je to už třicet let ? ! .
Události v naší zemi po 17. listopadu 1989 učinily opět z na-

šeho státního společenství, z dvou rovnoprávných národů tvo-
řících samostatné útvary národních republik, otevřený, demo-
kratický stát. O něco později hned státy dva. 

Demokratický stát je dynamický útvar, který prochází ději-
nami. Je na cestě, v pohybu. Je plný proměn, které podmiňu-
je i vyvolává život. Jsou to proměny, které dílem uskutečňuje 
občanská odpovědnost všech, dílem události, které nečekaně 
přicházejí zvenčí. Dnes ve značné míře.

Byly a jsou státy ve světě podobné spíše muzeu, kde je takřka 
vše bez proměny. Držitelé moci v takovém státním seskupení 
usilují toliko o leštění a oprašování vystavovaných exponátů. 

Mám za to, že náš nevelký stát usiluje být společenstvím 
poutníků, communio viatorum, které je na pochodu a v řadě 
generací směřuje k cíli svobodné, participující, tedy především 
sdílné společnosti. Termín jsem si vypůjčil z tradice putování 
křesťanství dějinami.

Při pochodu rozestupy nejsou vždy stejné. Není to sevřený 
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rintů neprůhledných stranických struktur, které si obvykle bu-
duje každý stát. Nejprve jako pomocné a služebné instrumen-
ty, avšak netrvá dlouho, kdy i po nejvýznamnějších revolucích 
se v nich usadí a zabydlí volení zástupci opilí touhou po moci. 
Čest vzdávám výjimkám.

Je dobré vědět, že žijeme v pluralitě nejen mezi sebou v tom-
to státě, ale také v pluralitě moderního světa. Tím spíše se bu-
deme muset učit rozumět tomu, že hledání smysluplného 
konsensu, všemi posléze respektovaného, nebylo nikdy snad-
né a nebude ani dnes. 

Jen tam, kde je zdravá odpovědnost nejen u všech občanů, 
ale také u politických stran, hnutí a seskupení větší než egois-
tický pud politického, ideologického, náboženského nebo na-
cionálního prosazení, tam je teprve veden skutečný zápas o 
vytváření svobodné, demokratické a sdílné společnosti.

A to zavazuje k tomu dnes nejdůležitějšímu po třiceti letech. 
Ke spolupráci, navzdory nechuti všeho druhu. Likviduje lhos-
tejnost, tradicionalistickou zkostnatělost, ale také jakékoli bez-
břehé experimentátorství, většinou spojené s výsostnou dose-
bezahleděností. Potvrzuje se, že na jedné straně zmrtvělá tra-
dičnost a salónní konservatismus a na druhé straně sektářská 
politická ukvapenost táhnou za jeden provaz jen poněkud od-
lišné člověčiny. 

Rád bych věřil, že za rozmanitou aktivitou tolika stran, hnutí a 
seskupení, které se dnes hlásí o slovo, pozvolna poroste odpo-
vědný občan. Má k tomu důvod. Přestal být číslem ve společ-
nosti. A tu si přeji, aby se jím opět nestal. Občan, který má rád 
svou zemi nikoli sentimentální láskou, ale láskou, která doma 
zavazuje ke spolupráci, má-li být co platný v evropském domě 
jako jedinec a příslušník kulturního, vzdělaného státního spo-
lečenství, které takřka tisíc let se podílelo na profilu tohoto 
kontinentu. Byť v roli nevelkého národa a státu.

Obě ústavodárné komory přepestře zvolených zástupců této 
země jen obtížně přebírají odpovědnost za vybudování man-
tinelů, které celá společnost bude respektovat, protože ony re-
spektují zase tuto mnohavrstevnou společnost. Jen tato vzá-
jemnost je zdravá a potřebná. Vláda, dost často poslepovaná 
provizoriem síly minimální poslanecké většiny, i přes tento bo-
lavý úkaz musí vždy konat vše potřebné při správě našeho ne-
velkého státu. Palacký nejednou připomněl, že tento národ a 
stát měl vždycky v dějinách, v národnostně pestré Evropě, své 
místo i poslání. Proč ne také dnes.  

Při vzpomínce na třicet let od zásadní změny si přejme navzá-
jem, abychom se všichni vydali především s chutí do každo-
denní práce, ke vzájemné službě i potřebnému respektu. Stále 
skloňovaná prosperita jako vábnička všech, kdo usilují o moc, 
přichází až po odevzdané námaze, vykonané práci a službě, ni-
koli naopak. Také si přejme, abychom se při společném puto-
vání do budoucnosti rádi potkávali a domlouvali, dokázali si 
dát přednost, pomáhali si, a to i tehdy, nebudeme-li sdílet vždy 
stejný pohled na věci a události. Pro všechny je tu věru dost 
místa, a úkolů ještě více. Tak vidím cestu do dalších nejméně 
třiceti let, za nimiž jsem nadsázkou v nadpise položil otazník, 
vykřičník i tečku.

Josef Hromádka

Sluší se nezapomínat -  na osudy, na historii, na lidi ze soukro-
mého i veřejného života. Tak nejstručněji charakterizoval svou 
ideu Ivo Barteček, historik a profesor Univerzity Palackého v 
Olomouci, když jsme hovořili o letošních podzimních výročích 
– v říjnu 101 let od zrodu Československa (1918) a v listopadu 
třicet let od převratných událostí roku 1989. Z rozhovoru vy-
plynula myšlenka, že bychom v propojenosti těchto výročí též 
připomněli oběť Jana Palacha, k níž došlo rovněž v roce s „de-
vítkou“ – v lednu 1969.

Dne 24. listopadu 2019 v 16 hodin se v Hodslavicích v nově 
opraveném evangelickém kostele uskuteční sváteční setkání, 
organizované sborem ČCE a obcí Hodslavice. Součástí společ-
ného zamyšlení bude promluva Iva Bartečka a krátká hudeb-
ní vystoupení Natálie Býmové. Prof. PhDr. Barteček, CSc., výkla-
dem doprovodí vystavení posmrtné masky Jana Palacha, která 
je pro toto setkání zapůjčena ze soukromých fondů. 

Přijďte prosím se podělit i o své vzpomínky z oněch turbu-
lentních týdnů a seznámit především dnešní mládež s Vašimi 
postřehy z tehdejšího života naší obce. (Všichni nemohli být 
na Václavském náměstí nebo na pražské Letné.) 

Pozvánka na setkání
k 30. výročí Listopadu

PhDr. Zora Kudělková

Ondřej Kudělka, DiS.

Vážení spoluobčané, máme zde listopad a po celé naši vlasti 
se uskuteční vzpomínkové akce, které si připomenou událos-
ti, jež vedly k pádů totalitního režimu a následnému směřová-
ní naší země mezi svobodné a demokratické státy světa. Pro-
to mi dovolte, abych k této události napsal par slov. Já osobně 
ani ročníky mladší jsme tyto události nezažili, i když jsme třeba 
někteří byli již chvilinku na světě. Nepřísluší mi tedy věci a udá-
losti, které se staly jakkoli kritizovat nebo je vychvalovat. Kaž-
dá doba  a každá generace má své priority a své boje, ovšem 
na historii bychom nikdy zapomínat neměli. Proto si dovolím 
tyto události shrnout tak, jak se udály… Komunistická strana a 
její režim vládl naši zemi od únorového puče v roce 1948 až do 
osudového roku 1989. K pádu totalitního režimu napomoh-
la bezesporu neudržitelná hospodářská situace, která šla ruku 
v ruce se změnami v Sovětském svazu. První náznaky změny 
ve společnosti se začaly objevovat v roce 1988, kdy dochá-
zelo k prvním protivládním demonstracím (25. března 1988 
- svíčková demonstrace v Bratislavě, nebo 21. srpna k 20. vý-
ročí okupace Československa). Tyto protivládní demonstrace 
pokračovali i v osudném roce 1989, kdy v lednu proběhla 
série demonstrací především na Václavském náměstí, a to u 
příležitosti 20. výročí úmrtí Jana Palacha (známy jako Palachův 
týden). Tyto demonstrace byly tehdejším režimem velmi tvrdě 
potlačeny.Policie a lidové milice použili proti demonstrujícím 
vodní děla a slzný plyn. Představitelé opozice v čele s Václavem 
Havlem byli zatčeni. V reakci na tyto události vznikla petiční 
akce nazvaná Několik vět, kterou podepsalo na 40.000 lidí. 
Následovaly další demonstrace, které byly potlačeny, a nikdo 
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  USNESENÍ
z 19. schůze rady obce konané dne 

02.10.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání, 
b) vypracování energetického posudku projektu „Ener-

getické úspory SD Hodslavice č.p. 4“ Ing.  Světlanou Kravčen-
kovou dle nabídky, 

c) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné za-
kázky na stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice“ dle návrhu 
a pověřuje starostku podpisem dodatku,

d) zřízení přípojky k vodovodnímu řadu k parcele č. 642 
na žádost paní E. F. za podmínek stanovených provozovatelem 
skupinového vodovodu, toto schválení nenahrazuje opatření 
stavebního úřadu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádost MěÚ Nový Jičín, Odboru sociálních věcí o za-

pojení obce v rámci projektu „Zajištění spolufinancování zá-
kladní sítě sociálních služeb v ORP Nový Jičín“ a pověřuje sta-
rostku doložením dalších informací na další jednání RO,

c) oznámení o konání kulturní akce na soukromých po-
zemcích u vodní nádrže Kacabaja a upozorňuje pořadatele na 
dodržování zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích,

d) výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obce 
Hodslavice v roce 2019 Odborem podpory korporátního řízení 
a kontroly KÚ MSK,

e) Výroční zprávu ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavi-
ce p.o. za školní rok 2018/2019.

asi netušil, jaké události spustí demonstrace svolána na pátek 
17. listopadu 1989. 

Osudová demonstrace v pátek 17. listopadu 1989 začala na 
Albertově v Praze, kde se sešli studenti vysokých škol (přibliž-
ně 15.000), kteří se podle letáků následně měli vydat pocho-
dem na Vyšehrad a k hrobu K. H. Máchy. Po celou dobu dochá-
zelo ke skandování protikomunistických hesel např. „Jakeše do 
koše“. Když byla tato demonstrace oficiálně ukončena, se de-
monstrující dav vydal do centra hlavního města. Poté se dav 
chystal dojít až na Pražský hrad, ten ovšem byl sborem národ-
ní bezpečnosti zastaven, a po nějaké době byli demonstrují-
cí uzavřeni mezi dvěma policejními kordony na Národní třídě. 
Přibližně 10.000 demonstrujících pokračovalo v poklidné de-
monstraci a volali „máme holé ruce“. Demonstrující měli v tuto 
dobu ještě možnost volného odchodu uličkou v policejním 
kordonu. Dívky dávaly příslušníkům květiny za štíty, a účastníci 
si sedli před kordony. Tato situace se změnila v čase 20:15 ho-
din, kdy pohotovostní pluk a Odbor zvláštního určení (červe-
né barety) začal obušky surově bít demonstranty, kteří mohli 
projít onou uličkou v policejním kordonu, kde ovšem byli také 
biti. Mnoho zúčastněných bylo zatčeno, ranění byli odváženi 
sanitkami a někteří nakládáni do přichystaných antonů. Ti, kte-
ří utekli se schovali do divadel, kde o událostech hovořili s her-
ci… Demonstrace byla násilně ukončena v 21:20 hodin. 

Následné dny došlo ke stávce vysokoškoláků (nejen těch 
pražských), a také vzniklo Prohlášení českých divadelníků, kte-
ré vyzývalo k protestní stávce a otevřenému dialogu. Lidé a 
představitelé opozice zaplňují Václavské náměstí a přilehlé uli-
ce. Vzniká také politické hnutí Občanské fórum v čele s Václa-
vem Havlem, které bylo spontánní platformou sdružující ob-
čanské nezávislé aktivity a odmítalo komunistický režim. Ma-
sové demonstrace nepřestávaly. Shromáždění, které proběh-
lo 22. listopadu 1989 zakončila před 200.000 davem vystoupe-
ním po 20 letech Marta Kubišová, která zazpívala píseň Mod-
litbu pro Martu, a také státní hymnu. Události se daly rychle do 
pohybu, představitelé tehdejšího režimu začali jednat s před-
staviteli Občanského fóra, a pomalými krůčky se začala utvá-
řet nová etapa naší země. Demonstrace, generální stávky daly 
jasně najevo, že lidé prahnou po změně.Ta se udála 29. prosin-
ce 1989, kdy byl jednohlasně zvolen Československým prezi-
dentem Václav Havel, který se tak po 41 letech stal prvním ne-
komunistickým prezidentem…. Tímto bych uzavřel, ony udá-
losti, které se týkaly osudného roku 1989. 

V tomto vydání zpravodaje najdete pozvánku na akci u pří-
ležitosti výše zmíněných událostí, a já věřím, že si mnozí z Vás 
najdete chvíli a této akce se zúčastníte. Závěrem si dovolím 
říci, že bychom se měli z těchto události poučit. Hledejme pro-
to cesty, které nás spojují. Jsme sice lidé různých názorů, růz-
ných věkových kategorií, ale přeci jen máme něco společné. To 
něco je naše svoboda, naše země a naše Hodslavice. 

Věřím, že společně můžeme uchránit a zachovat hodnoty, o 
kterých snil prezident Havel, a které sdělil celému národu v no-
voročním projevu v roce 1990.

„Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o repub-
lice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospo-
dářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o 
republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i 
člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, pro-
tože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, 
ekonomických, ekologických, sociálních a politických.“

  USNESENÍ
ze 20. schůze rady obce konané dne 

15.10.2019 na OÚ Hodslavice
OÚ

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

I. Rada obce   s c h v a l u j e
a) program jednání, 
b) jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy BOHEMIA 

ENERGY entity s.r.o. Praha 1 -Nové Město na dodávku elektric-
ké energie pro Obec Hodslavice na rok 2020,

c) podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního pro-
středí ve výzvě 9/2019 „Výsadba zeleně ve městech a obcích“ 
na výsadbu ovocných vysokokmenů na parc. č. 1498 (762 m2),  

d) Smlouvu o provozování vodohospodářského zařízení 
– prodloužení vodovodního řadu na parc. č. 336/2 v k.ú. Hod-
slavice s p. J. C., Nový Jičín, dle návrhu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í
a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) projekt „Zajištění spolufinancování základní sítě soci-

álních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
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Svoz bioodpadu   
Poslední svoz bioodpadu proběhne ve 

středu 27.11.2019.

ností ORP Nový Jičín“ přednesený vedoucí odboru sociálních 
věcí MěÚ Nový Jičín Mgr. Danielou Susíkovou a předkládá za-
stupitelstvu obce k projednání návrh smlouvy o budoucí fi-
nanční spolupráci s úpravou bodu 4.2. a pověřuje starostku 
sdělením tohoto postupu Městu Nový Jičín,

c) žádost Andělé Stromu života p. s. Nový Jičín, Mobilní 
hospic Strom života o finanční příspěvek pro mobilní hospic a 
zařazuje ji do seznamu žadatelů,

d) žádost p. Z. S., Studénka, o dlouhodobý pronájem 
obecních pozemků parc. č. 1 014 (145 m2) a parc. č. 1015 (351 
m2) v k.ú. Hodslavice a pověřuje místostarostu předložením 
návrhu nájemní smlouvy na další jednání rady obce,

e) změnu sazby DPH na 10% s účinností od 1.5.2020 pro 
vodné, stočné a s účinností od 1.1.2020 na dodávky tepla,

f ) akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR na „Podporu výměny kotlů v obci Hodslavi-
ce, okr. Nový Jičín“, akcept. číslo 05091961.

Srdečně Vás zveme na 7. zasedání 
zastupitelstva obce, které se 

uskuteční v úterý 10. 12. 2019 v 
18:00 hodin v klubovně obecního 

úřadu (přízemí).

BUDOVÁNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SMÍ NASTAT AŽ PO VY-
DÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU STAVEBNÍM ÚŘADEM V NO-
VÉM JIČÍNĚ. HROMADNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS BUDE ZAJIŠ-
ŤOVÁN OBCÍ HODSLAVICE V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍHO ROKU !!! 
BUDEME VÁS O TOM NEPRODLENĚ INFORMOVAT !!!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek bu-

dou sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčiš-
tění. Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřaze-
ny z provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systé-
mem kanalizace v obci.

2. Před každým přepojením/napojením neveřejné čás-
ti kanalizační přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před 
jejím zásypem) bude přizván zástupce správce kanalizace za 
účelem pořízení fotodokumentace přepojení/napojení na ka-
nalizační sběrač obce.

NEUNÁHLUJTE SE S BUDOVÁNÍM DOMOVNÍ PŘIPOJKY, 
ABY VÁM NEVZNIKLY ZBYTEČNÉ NÁKLADY NAVÍC. 

Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké 
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou spo-
lupráci.

Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na 
webu obce: www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se 

obracejte mailem: kanalizace@hodslavice.cz, 
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.

INFORMACE KE KANALIZAČNÍM 
PŘÍPOJKÁM – BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH ČÁSTÍ

OÚ

   
Česko zpívá koledy s Deníkem

Zveme všechny občany na zpívání koled, přijďte společně prožít krásný vánoční čas

11.12.2019 (středa) v 17:00 hod.
HODSLAVICE – parkoviště před Obecním domem

Program:
• vystoupení dětí Kreativní schóličky u jesliček,
• vánoční písně zahraje na saxofon Natálie Býmová.
Občerstvení:
• čaj na zahřátí,
• vánočka a perníčky,
• vánoční slovenská kyselice.

Klub důchodců Hodslavice ve spolupráci s Obcí Hodslavice
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rozsvěcení
vánočního

stromu
30. 11. 2019 

od 16.00 hod

Obec Hodslavice zve na

Program:

· Posílání přání Ježíškovi

· Slavnostní rozsvícení vánočního 
 stromu

· Sváteční slovo

· Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

· a možná překvapení

akce proběhne tradičně na place
Občerstvení je zajištěno
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V SOBOTU 8. 12. 2019 
od 16.00 hod

v Evangelickém kostele
v Hodslavicích

Obec Hodslavice
ve spolupráci s obcí Hostašovice

a Evangelickým sborem v Hodslavicích

Vás srdečně zve na

přijďte si poslechnout krásnou hudbu v krásném prostředí
a naladit se na příchod vánoc

ADVENTNÍ
KONCERT

účinkuje:
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Zprávičky z ZŠ
Mgr. Renata Pernická

Prvňáčci se naučili bruslit

Ve středu 23. 10. 2019 ukončili prvňáčci kurz BRUSLENÍ. Spo-
lu s dětmi z MŠ Hodslavice a MŠ Bludovice jeli pětkrát na zim-
ní stadión do Nového Jičína. 

Učili se rovnováze, rozvíjeli obratnost i pohyblivost a vždy 
dostali teplý čaj. Na závěr kurzu byli pochváleni a odměněni 
sladkostí.

Mgr. Eva Hegarová

Preventivní program HASÍK
V měsíci říjnu navštívila 2. třídu vzácná návštěva. Přivítali 

jsme mezi sebou dráčka Hasíka spolu se dvěma průvodci z Ha-
sičské záchranné služby. Představili nám profesi hasičů a při-
blížili žákům situace, kdy se s hasiči mohou setkat, například 
při požáru, nehodě nebo záchraně zvířat. Žáci si prakticky pro-
cvičili, jak se zachovat v situacích, ať už jako svědci nebo jejich 
přímí účastníci. 

Důležitou součástí preventivního programu byl nácvik tele-
fonického ohlášení krizové situace. Na závěr setkání byli všich-
ni oceněni drobnými dárečky.

Mgr. Gabriela Mičková

Dopravní výchova
24. října se žáci 4. třídy vypravili do Nového Jičína na 1. část 

výuky dopravní výchovy vedenou příslušníky městské policie. 

Nejdříve děti čekala teorie, která v sobě zahrnovala interaktiv-
ní poznávání dopravních značek a také řešení dopravních kři-
žovatek (děti si mohou doma trénovat na internetových strán-
kách www.ibesip.cz). Na těchto stránkách také najdou testy, 
které budou plnit na jaře. Nedílnou součástí zkoušek je také 
jízda zručnosti a jízda na cvičném dopravním hřišti. Po úspěš-
ném splnění všech dílčích částí závěrečné zkoušky děti proká-
ží své dostatečné znalosti a schopnosti pohybovat se bezpeč-
ně v silničním provozu a tak si děti s sebou domů odnesou prv-
ní „řidičský průkaz“ – průkaz cyklisty .

Mgr. Kateřina Hubeňáková

Návštěva výstavy: Reformace
22. září 2019 uplynulo 200 let od otevření a posvěcení Evan-

gelického kostela v Hodslavicích.
Žáci 7. třídy využili pozvání p. faráře Lubomíra Červenky a v 

hodině dějepisu, kde nyní probírají křesťanství, navštívili pa-
mátku po náročné rekonstrukci.

Dvojice architektů Václav Šuba a Jakub Červenka z pražské-
ho ateliéru Objektor dokončili rekonstrukci kostela, který má 
zcela nový moderní interiér, jemuž dominuje víceúčelové pó-
dium. Nejvýraznějším prvkem rekonstrukce je barevné sladění 
a jednoduchost interiéru.
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I my jsme si celý kostel prohlédli, navíc nám p. Červenka pou-
tavě vyprávěl o výstavě k reformaci, která zde nyni probíhá.

A jak se nám zde líbilo?
Dne 22.10.2019 navštívila 7. třída Evangelický kostel v Hod-

slavicích. Pan místní farář Červenka nás zde provedl a řekl nám, 
co je to křesťanství, kdy vznikl kostel, a že je zde výstava. Celé 
třídě se to líbilo, i paní učitelce. Děkujeme, že si na nás udělal 
čas. Ondřej Chovanec

Přišli jsme do kostela. Pan farář nám řekl přednášku o křes-
ťanství a o mistru Janu Husovi. Prohlédli jsme si výstavku sta-
rých věcí a vrátili se zpět. Přednáška a výstava se nám líbila. 
Jan Bartoň

Mgr. Renata Pernická

Volby do Žákovského parlamentu
Volby do Žákovského parlamentu proběhly letos netradičně 

ve dvou kolech. V prvním kole si žáci zvolili 5 kandidátů ze své 
třídy a ti pak postoupili do kola školního.  Ve školním kole si 
žáci vyzkoušeli, jak to vypadá u skutečných voleb. V pondělí 7. 
října 2019 zasedla volební komise a každý žák od 3. do 9. třídy 
obdržel volební lístek, vyplnil jej za plentou a vhodil pod dozo-
rem volební komise do volební urny.

A kdo se stal zástupcem Žákovského parlamentu pro rok 
2019-2020?

3. A – Nelly Petrskovská, František Hruška
4. A – Kateřina Bartoňová, Jakub Ondřejík
5. A -  Zuzana Hubová, Dora Kudělková
6. A – Jan Velart, Tereza Vahalíková
6. B – Radim Petrskovský, David Krutílek
7. A – Laura Mičková, Dominik Mičulka
8. A – Eliška Kubíčková, Ivana Ježková
9. A – Zuzana Mičulková, Dominika Patková

 Mgr. Hana Horáková

Přijímací řízení 2019/2020
Všechny podstatné informace k přijímacímu řízení pro žáky 

9. třídy byly umístěny na webu naší školy v sekci:
Pro rodiče.
Informace pro rodiče deváťáků
Informace pro rodiče
Přijímací řízení
Kalendář deváťáka
Odkaz najdete zde: http://www.zshodslavice.cz/index.

php?option=com_content&view=article&id=1379&Ite-

mid=376
Hodně štěstí v přijímacím řízení všem našim deváťákům pře-

je Mgr. Renata Pernická, výchovný poradce  
Mgr. Renata Pernická

Gemma 2019
Přehlídka středního školství s nabídkou oborů vzdělávání s 

výučním listem a oborů vzdělávání s maturitní zkouškou pro 
školní rok 2020/2021 se konala 22. a 23.10.2019 v sále firmy 
Varroc Lighting Systems s.r.o. v Novém Jičíně. Cílem bylo při-
blížit žákům středoškolské vzdělávací možností v našem okre-
se a blízkém okolí a usnadnit tak rozhodování o směrování své 
profesní orientace.

A jak to vnímali naši deváťáci?
V úterý 22.10.2019 jsme, my, deváťáci, navštívili GEMMU v 

Novém Jičíně. Za úkol jsme dostali vybrat si 2 školy, které nás 
zajímají nejvíce a zapsat, proč se nám líbí. Velice se nám věno-
val p. učitel Mgr. Karel Dostál, z novojičínského gymnázia, kte-
rý byl ochotný a milý, tak jako ostatní studenti středních škol. 
Odvezli jsme si mnoho informací a letáčky středních škol. 

Tato přehlídka nám velice pomohla k rozhodování, které 
máme před námi a byla velmi přínosná.  

Klára Heraltová, Nela Kramolišová
Mgr. Renata Pernická

Sběr starého papíru
Sběr starého papíru probíhal na naší škole letos netradičně. 

Starý papír sbírali žáci v průběhu celého týdne od 23. září do 
27. září.  A věděli jste, že 60 kg sběrového papíru může nahra-
dit jeden strom dlouhý 8 m o průměru 14 cm? Nesbírali jsme 
tedy jen starý papír, ale hlavně jsme chránili naši přírodu.

A kolik stromů jsme zachránili? V podzimním sběrném týdnu 
jsme celkem nasbírali 6 893,5 kg starého papíru, což je v prů-
měru cca 37,3 kg na každého žáka školy a to je 114 zachráně-
ných stromů.

A které třídy byli nejúspěšnější?
1.místo 
žáci 1. třídy (průměrně 83,9 kg na žáka)
- třídní uč. Mgr. Eva Hegarová
2.místo
 žáci 4. třídy (průměrně 57,1 kg na žáka)
– třídní uč. Mgr. Kateřina Hubeňáková
3.místo
 Žáci 6. B třídy (průměrně 50,7 kg na žáka)
– třídní uč. Mgr. Alena Kulíšková
A jaké ocenění na žáky čekalo? 
Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizzy pro celou 

třídu a na ostatní čekala sladká odměna.
Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkuje-

me. Největší dík patří všem rodinným příslušníkům našich dětí 
- maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům apod., bez je-
jichž pomoci bychom takové množství papíru nenasbírali.

Mgr. Hana Horáková
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Říjen v MŠ
MŠ

S dalším přicházejícím měsícem si děti konečně zvykly na 
nové kamarády a pravidla. I naše ejmenší „Veverky“ zvládají 
mnohem lépe rozloučit se s maminkou a tatínkem a do škol-
ky se těší.

Třídy Berušek a Kuřátek začaly jezdit na Zimní stadion do No-
vého Jičína, kde na ně čekají trenéři, kteří je pomocí zajíma-
vých her učí bruslit. Jelikož stadion navštěvujeme již třetím ro-
kem, z některých dětí se stávají výborní bruslaři, kteří nepotře-
bují ani chodítko a odvážně vběhnou na led.

A protože nám tento měsíc počasí přeje, snažíme se všich-
ni využít krásného počasí venku. Rádi chodíme na „Kacabaju“, 
kde jsme s dětmi nasbírali kaštany, šípky a žaludy, ze kterých 
tvoříme zvířátka a mandaly, podle vlastní fantazie. Největší zá-
bavou je na podzim opadané listí ze stromů, do kterého děti 
rády skáčou, nebo ho hrabou, abychom měli na zimu krásně 
uklizenou zahradu.

Na konci měsíce za námi přijelo naše oblíbené Divadlo 
Ententýky s pohádkou Myška Klárka, Veverka Terka a větrná 
pohádka.

Všichni už se těšíme na nový měsíc a uvidíme, co nám zajíma-
vého nám přinese.

Cena za interiér - rekonstrukce kostela
zdroj: internet

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ  
Cena v kategorii interiér:
Rekonstrukce kostela v Hodslavicích
Autor: OBJEKTOR | MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka
Konzultant: Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D
Realizace: duben 2018 až duben 2019

Hodslavský kostel byl postaven roku 1813 pro jeden ze tří nej-
starších evangelických farních sborů na Moravě. Nutnost sta-
vebních úprav společně s proměnou života v evangelické círk-
vi generovaly projekt, integrující nové potřeby farního sboru 
společně se současným přístupem k péči o sakrální stavby.

Návrh zdůrazňuje tektoniku kostela, odhmotňuje prostor od 
rušivých vrstev. Jsou odstraněny nánosy nevhodných barev-
ností a materiálů a nahrazeny jednotnou výmalbou v bílo-še-
dých valérech a podlahou z masivního dřeva a pískovce. Klidný 
podklad dá vyniknout stávajícím symbolům a detailům, které 
jsou s péčí restaurovány – od kvalitního dubového mobiliáře 

z 50. let po drobné fresky či vitráže. Čitelnost prostoru je zdů-
razněna novou koncepcí osvětlení. Lokálně je přiznáno kvád-
rové kamenné zdivo, stejně tak kamenná ostění vstupů. Nově 
navržené prvky mají současný detail, ale materiálově navazu-
jí na odkaz vybavení kostela. Je kultivována typografie verše v 
prvním poli klenby. V neposlední řadě je řešen odvod vlhkosti 
a vytápění kostela i návazné plochy exteriéru.

Proměnou prošlo i prostorové uspořádání kostela. Nový tvar 
pódia v presbytáři a odstranění lavice pro faráře umožňují ví-
ceúčelové užití prostoru pro všechny sakrální i kulturní aktivi-
ty, které jsou nedílnou součástí dnešního života farního sbo-
ru. Oltářní stůl i s křížem je odstraněn a nahrazen novým sto-
lem Páně; zvýrazněna je tak charakteristická vitráž v čele kos-
tela. Za vstupní předsíní je navrženo zázemí pro církevní i spo-
lečenské aktivity. Varhany na kruchtě musely být kvůli špatné-
mu technickému stavu odstraněny, na jejich místě ale vzni-
ká další vrstva kulturního života – mobiliář sloužící ke studiu 
a archivaci fragmentů kostela i dokumentů z obce, nahrazující 
ztracenou hodslavskou kroniku.
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Zpráva o činnosti chovatelského spolku
Za chovatelský spolek Pavlík Petr, předseda

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2019, ale pro nás chovatelský rok ještě ne-

končí. Z tohoto důvodu není možné ten letošní ještě hodnotit. 
Vrátím se proto k loňskému chovatelskému roku a pokusím se 
nastínit, co se v našem spolku dělo od počátku roku. 

 Chovatelský spolek v Hodslavicích měl v loňském roce 19. 
členů, z toho jsou 2. žáci naší ZŠ: Jan Turek a Pavel Heralt. Hlav-
ní náplní naší činností je chov čistokrevných zvířat, jejich regis-
trace a prezentace na výstavách. 

 Rok 2018 byl pro celou chovatelskou veřejnost rokem vo-
lebním, také v naší základní organizaci byl zvolen na výroční 
schůzi nový výbor na další období.

 Na výroční schůzi v březnu obdrželi někteří naši členo-
vé od zástupce okresního výboru chovatelská vyzname-
nání za zásluhy o chovatelství.  Byli to: Bartoň Radoslav, Kru-
tilek Ladislav, Pavlík Petr, Turek Pavel, Frydrych Jaromír a Bar-
toň Marcel. Velmi dobře si vedla naše ZO po chovatelské strán-
ce. Na okresní konferenci v dubnu 2018 byla naše ZO Hodslavi-
ce vyhodnocena v chovu králíků na druhém místě a v jednot-
livcích jsme obsadili první tři místa v pořadí: Sekera Viliam, 
Kudělka Radek a Pavlík Petr.  Pak již započaly přípravy naší cho-
vatelské výstavy, která se konala tradičně u příležitosti místní 
pouti a dne obce 9. – 10. června za Obecním domem.

Bylo vystaveno: 150 králíků, 80 holubů a 35 kusů drůbeže. Z 
našich chovatelů obdrželi čestné ceny za králíky: Kastorexe: 
Kudělka Radek, Kalifornské: Černoch Zdeněk, Kuní velké hně-
dé: Pavlík Petr.

 Šampiona výstavy za Hermelína modrookého, získal náš 
mladý chovatel Heralt Pavel. Další čestné ceny byly uděleny ci-
zím chovatelům.

 Hodslavští chovatelé obeslali celou řadu výstav nejen v oko-
lí, ale vystavovali i na celostátní a středoevropské výstavě a na 
klubových speciálkách.

Uvedu výstavy, na kterých jsme vystavovali:
ÚNOR  Středoevropská speciální výstava Holice  
  Místní výstava Studénka  
KVĚTEN Místní výstava Hutisko   
ČERVEN Místní výstava Hodslavice      
ČERVENEC Místní výstava Zašová   
  Místní výstava Malhotice   
SRPEN  Okresní výstava Jistebník n.O. 
ZÁŘÍ  Místní výstava Příbor 
  Celostátní výstava mláďat Olomouc
  Místní výstava Loučka  
ŘÍJEN  Okresní výstava Vsetín 
  Moravskoslezská Přerov  
LISTOPAD Celostátní speciálka Nezvěstice (Plzeň)  
  Okresní výstava Studénka  
  Celostátní speciálka Kolín 
Na výstavách v roce 2018 jsme vystavili celkem 292 králíků a 

77 kusů drůbeže, získali jsme 38 pohárů a čestných cen.
Nejvíce se v roce 2018 dařilo Petru Pavlíkovi, který na Středo-

evropské výstavě masných plemen v únoru získal pět pohá-
rů za středoevropské mistry a šampióny na králíky Kuní velké 
hnědé a v září na celostátní výstavě mláďat v Olomouci získal 
také mistra ČR. Úspěšný byl také Viliam Sekera, který si z Olo-
mouce přivezl čestnou cenu a z klubové speciálky v Kolíně tři 
poháry na Německé obrovité strakáče.

Středoevropská výstava v Holicích

 Několik ocenění v uplynulém roce obdržel náš mladý chova-
tel Heralt Pavel, který na Moravskoslezské výstavě v Přerově 
získal pohár za nejlepšího mladého chovatele.

 O zisk ostatních pohárů a ocenění v našem spolku se zaslou-
žili především:  Kudělka Radek, Turek Pavel, Černoch Zdeněk, 
Bartoň Marcel a Horák Martin. Tolik k chovatelské a výstavní 
činnosti.

 V měsíci říjnu pomáhali naši členové s ostatními spolky při 
výsadbě stromků u Hostašovic. V listopadu jsme pro členy a ro-

dinné příslušníky pořádali přátelské posezení v Kuželně.
Přátelské posezení v kuželně
Vážení spoluobčané, činnost našeho chovatelského spolku 

byla v roce 2018 úspěšná nejenom po chovatelské stránce, ale 
dařilo se nám i v jiných oblastech společenského vyžití. 

Zásluhu na dobrých výsledcích našeho spolku má dobrý ko-
lektiv, chovatelé, kteří jsou pro chovatelství zapáleni, rodinní 
příslušníci a všichni, kteří nám pomáhají při zabezpečení vý-
stav. 

Vážení spoluobčané, závěrem Vám chci všem poděkovat, 
že každoročně navštěvujete naši chovatelskou výstavu, je to 
pro nás taková odměna za úsilí, které organizaci těchto cho-
vatelských přehlídek věnujeme. Tyto výstavy jsou přehlídkou 
a ukázkou dovedností a poctivé práce nás chovatelů. Za celý 
chovatelský spolek děkuji také OÚ v Hodslavicích, který nám 
pomáhá nejenom finančně, ale i při zabezpečení bezproblé-
mového průběhu výstavy a paní starostce paní Mgr. Adamco-
vé Pavle, že se účastní vyhodnocení naší výstavy a předává-
ní cen.

 Je to den, kdy se můžeme pochlubit svými odchovanými zví-
řaty.

 Jménem celého chovatelského spolku zvu všechny zájemce 
o chovatelství do našich řad, hlavně mladé budoucí chovatelé.  
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   V roce 2019 jsme poprvé oslavili 8. října Památný den so-
kolstva také jako Významný den České republiky. Z rozhodnutí 
říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec so-
kolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v 
noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo takřka naráz všechny sokol-
ské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na 
svobodě“.

Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních tábo-
rů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení vál-
ky nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti čle-
nům Sokola v celé jeho historii a postihla řadu jeho nejvyšších 
představitelů, a tím i významných osobností celého národa, 
které jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích osu-
dových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této 
akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 
1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci 
vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v 
jedné zájmové činnosti.

   Naše T.J. Sokol Hodslavice se proto také připojila 8. října k pi-
etní akci Večer sokolských světel – lampiónovým průvodem a 
pouštěním lodiček na Kacabaji.

Jedna lodička za každou sokolskou duši, která obětovala svůj 
život na oltář republiky a svobody. Starší sokolská generace, 
která na vlastní kůži zažila, co znamená válka, útlak, totalita, 
pomalu odchází, ale povědomí kruté historie, existence a vý-
znam sokolských idejí nesmí zůstat zapomenuty.

Večer sokolských světel
Dana Sulovská, vzdělavatel T.J. Sokol Hodslavice

V sobotu 19. října jsme se opět vydali na kopec za fotbalo-
vé hřiště krotit draky. Z drakiády už se stala tradice a my jsme 
vděční, že nám letos počasí přálo a na obloze jsme mohli po-
zorovat více než 35 zkrocených draků. Nestačili jsme ani sledo-
vat, který drak je největší vozembouch, protože to zpočátku 
byli všichni, nebo jaký drak létá nejvýše či nejdéle.

Porota však ocenila draky ručně vyrobené, kterých moc ne-
bylo, a na obloze se mezi ostatními vyjímali. Na 1. místě za ruč-
ně vyrobeného draka se umístila Magda Býmová, na 2. mís-
tě Martina Mandaliničová a 3. místo obsadila Amálka Niklová. 
Všichni krotitelé byli po zásluze odměněni malou dobrotou. 
Děkujeme všem pořadatelům za organizaci a všem zúčastně-
ným za krásné společně strávené sobotní odpoledne.

Tak příští rok zase na „kopcu“:)

Drakiáda
Ing. Lenka Burianová
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si tentokrát během víkendu mohlo užívat krásného prostředí 
Hostýnských vrchů v hotelu Rusava. 

Ke zpestření pobytu si mohly ženy vybírat z bohatého pro-
gramu, který byl pro ně připraven. Ať už to byl aqua aerobic, 
bazén, či různé druhy cvičení. Někdo zvolil jen procházky po 
nádherném okolí, ke kterým vybízelo neuvěřitelně krásné po-
časí.

Z nádherného prostředí se nikomu nechtělo, a tak jsme si 
cestu domů zpříjemnily ještě výšlapem na Hostýn. Vše jako 
vždy perfektně zajistila a zorganizovala Dana Kudělková, za to 
jí patří velké díky od všech zúčastněných.

V neděli 20. října 2019 se od 16.00 hod uskutečnil v sále kul-
turního domu koncert pro rodiče a děti. Až ze vzdálených Čes-
kých Budějovic přijela mezi nás BibiBum a přivezla si s sebou 
spoustu hezkých písniček. Zatancovali a zazpívali jsme si na 
známé písničky jako Skákal pes,  My jsme muzikanti nebo tře-
ba Kolo kolo mlýnské, ale také na moderní písničky, kde jsme v 
písničce jede jede mašinka zpívali o pandách a klokanech, což 
se dětem velmi líbilo.

Udělaly dlouhého hada a tancovaly sálem kulturního domu. 
Také jsme slyšeli písničku z vlastní tvorby - Barvičky, kdy si 
mohly děti zatancovat přímo s BibiBum i na pódiu a vyzkou-
šet si jaké to je, vidět vše z jeviště. Děti se s radostí zapojily do 
veselých tanečků a hádanek. Po koncertu následovalo focení a 
loučení. Věřím, že se dětem, ale i rodičům koncert líbil, a že na 
příštím koncertu se nás sejde ještě více. A kdo ví, třeba nás v 
příštím roce na nějaké další akci navštíví opět sama BibiBum. 

Koncert pro rodiče a děti s BibiBum
Ing. Lenka Burianová

Ve dnech 18. 10. – 20. 10. 2019 se konal již po několikáté re-
laxační víkend pro ženy, který pořádá Sokol Hodslavice. 28 žen 

Wellness víkend pro ženy
Věra Mičková, starosta T. J. Sokol Hodslavice

Vážení, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviš-

tě Správa CHKO Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné kra-
jinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, způso-
bených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíž-
dět na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 
731568413. Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin 
nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu. 

Mgr. František Jaskula  
ředitel regionálního pracoviště  

Správa CHKO Beskydy, Rožnov p.R. 756 51

Informace Správy CHKO Beskydy
CHKO Beskydy
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„Nebuďte neviditelní“
MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců

Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude 
častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní roze-
dnívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, 
hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností. 

Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější 
účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité nejen vi-
dět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští 
policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby, při-
pomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních 
prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 

vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umís-
těné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích). 

Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřej-
má, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Na-
proti tomu v tmavém oblečení až na deset krát menší. Reali-
zace akce proběhla dnešního dne v ranních hodinách na více-
ro místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preven-
tivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.

por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

............................................... I N Z E R C E ........................................
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SLEVA NA NÁKUP        

Akce platí na kompletní sortiment

Zahradního centra od 1.9. do 31. 12. 2019 
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² Lumír Grussmann ² Pavel Hrnčárek, Marie Bartoňová 
² Jan Kramoliš ² Anna Tomanová, Ludmila Bartoňová

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci říjnu se narodili Adriana Merendová, 
Emma Palacká, Matyáš Adam a Alžběta Krčová.

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

² ² ² ² ²

V měsíci říjnu jsme se rozloučili 
s paní Zdeňkou Havránkovou, paní Ingeborg Pleškovou, 

panem Jiřím Bařinou a panem Ladislavem Merendou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum  55²60²65²80
tito naši spoluobčané :

Ze života naší obce

Ondřej Chovanec, 7. třída

Sokolská světla

Preventivní program Hasík

Základní škola - bruslení

Sokolská světla


