
ZPRAVODAJ
Červenec - srpen 2020

Letošní fotbalová sezóna byla 
vlivem pandemie pouze polo-
viční. Pojďme se podívat, jak si v 
této nezvyklé podzimní sezóně 
vedli naši fotbalisté. Muži skončili 
na celkovém hodnotném čtvrtém 
místě, když na vedoucí Štramberk 
ztratili pouhé 4 body. Určitě je 
velká škoda, že se na jaře nemohlo 
hrát. Muži měli formu, měli výkony 
a určitě patřili před jarní částí k 
největším favoritům celé soutěže. 

Kluci měli vůbec nejlepší obranu v celé soutěži, když celkově 
obdrželi pouhých 19 branek ze 13 zápasů. Forma mužů se dala 
krásně demonstrovat na výkonech proti Bravanticím a Sedl-
nicím, což byly týmy, které se v tabulce nacházely před námi. 
Oba zápasy muži zvládli vyhrát, a to dokonce s čistým štítem v 
celkovém poměru 5:0!

Vzhledem k tomu, že se v brance vystřídalo během podzimu 
6 brankářů je tato statistika až k neuvěření. Za zmínku rovněž 
stojí to, že v bráně alternovali i ryzí střelci Jakub Mikšík a Jan 
Mička. V základní hrací době kluci prohráli pouze dvakrát, což 
představuje oproti předchozím rokům podstatné zlepšení.

Žáci, kteří hrají aktuálně okresní soutěž, obsadili také celkové 
čtvrté místo, což já osobně považuji za velice solidní výsledek. 
Svůj poslední zápas před koncem sezóny vyhráli v Bludovicích 
s přehledem 3:0. Mladší žáci skončili nakonec na šestém místě. 
Naši žáci dělali svými výkony radost nejen fanouškům, ale 
i rodičům, prarodičům a všem ostatním, kteří je vždy chodili 
v hojném počtu povzbuzovat. Kluci to poté vraceli pěknými 
fotbalovými zážitky, kterých jsme si odnesli nespočet. 

Už teď se všichni velice těšíme, až se znova potkáme u nás 
na našem krásném fotbalovém hřišti. Je nutno dodat, že 
pandemie a následně vlna dešťů pomohly i našemu trávníku, 
který má aktuálně vysokou kvalitu. Pro všechny fotbalisty musí 
být velkou radostí a ctí si zahrát fotbal na takovém trávníku. 
V této souvislosti bych chtěl za FK poděkovat obci Hodslavice, 
která se prostřednictvím svých zaměstnanců stará o to, aby 
trávník měl vůbec ty nejvyšší parametry. Bez takové pomoci 
by údržba byla daleko náročnější nejen časově, ale i finančně. 

Samozřejmě poděkování od FK patří také fanouškům a 
ostatním lidem, kteří se v loňské sezóně aktivně podíleli na 
provozním chodu klubu. Budeme se těšit na Vaši podporu i 
v nové sezóně a věříme, že Vás svými výkony nezklameme. 

Hezké a klidné prázdniny přeje Všem občanům za FK
Jakub Kramoliš.

Fotbalová sezóna 2019/2020
Jakub Kramoliš
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Usnesení ze 34. schůze rady obce
konané dne 8.6.2020 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) Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo „Odkanalizování obce Hod-

slavice“ č. DZ 18010672/Ve ze dne 7.9.2018 s firmou Metrostav 
a.s. Praha 8 dle návrhu a pověřuje starostku podpisem dodat-
ku, 

c) pronájem nebytových prostor v Hodslavicích čp. 78 firmě 
Z + M Logistics, spol. s r.o. Ostrava od 1.7.2020 na dobu neur-
čitou s výpovědní lhůtou 6 (šest) měsíců k provozování Pošty 
partner České pošty, s. p.,

d) předloženou „Komunikační strategii Obce Hodslavice“,
e) Smlouvu o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení 

nového věcného břemene č. 03A.0439-20039.Z s firmou ČEPS, 
a.s. Praha 10 dle návrhu, 

f ) poskytnutí prodejního místa u vodní nádrže Kacabaja p. 
Jindřichu Svobodovi, Krhová, Hlavní 123,

g) vedení kanalizační přípojky k domu Hodslavice čp. 106 v 
obecní komunikaci dle podmínek stanovených správcem ko-
munikace. 

II. Rada obce   b e r e    n a    v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) cenové nabídky na dodávku materiálu na domovní pří-

pojky pro občany a pověřuje starostku doplněním údajů k na-
bídkám do další schůze rady obce,

c) informaci o provedení zkoušek propustnosti konstrukč-
ních vrstev u stavby „Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelo-
vá herní plocha, Hodslavice“, 

d) potřebu vyhodnotit a aktualizovat Strategický rozvojový 
plán obce a pověřuje starostku organizací vyhodnocení a ak-
tualizace,

e) žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. 
Kopřivnice o finanční příspěvek a zařazuje ji do seznamu ža-
datelů,

f ) žádost Linky bezpečí, z. s. Praha 8 o finanční podporu 
provozu Linky bezpečí,

g) žádost p. Miroslava Poruby, o úpravu účelové komunika-
ce (parc.č. 995) a pověřuje místostarostu řešením žádosti,

h) dotační výzvu MAS LAŠSKO z Programu rozvoje venko-
va pro obce na kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a 
pověřuje investiční komisi vyhodnocením možnosti využití.

Usnesení ze 35. schůze rady obce
konané dne 23.6.2020 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) realizaci víceprací na stavbě „Rekonstrukce školního hřiš-

tě – víceúčelová herní plocha, Hodslavice“ dle návrhu zhotovi-

tele firmy Stavby Krajča, s.r.o. Pozlovice, dle schváleného tech-
nického dozoru investora, ing. Karla Trlici a bez námitek doda-
vatele projektové dokumentace Z + M Partner, spol. s r.o., Os-
trava s tím, že zhotovitel poskytne 50% slevu na provedené 
práce, 

c) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Stavby Krajča, s.r.o., 
Pozlovice  na vícepráce a prodloužení termínu předání stavby 
do 31.8.2020,

d) odběratelskou „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod“ dle návrhu, 

e) nejvýhodnější cenovou nabídku firmy PKV PLUS s.r.o., 
Opava na dodávku materiálu na domovní přípojky splaškové 
kanalizace pro občany, 

f ) cenovou nabídku firmy Jankostav s.r.o., Ostrava na opra-
vu místních komunikací,

g) Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v Hod-
slavicích čp. 78 s firmou Z + M Logistics, spol. s.r.o., Ostrava k 
zajišťování provozovny Pošty partner České pošty s. p. na dobu 
neurčitou od 1.7.2020 s výpovědní lhůtou 6 (šesti) měsíců,

h) poskytnutí finančního daru a darovací smlouvy poskyto-
vatelům sociálních služeb na financování těchto služeb dle pří-
lohy č. 1.

II. Rada obce   b e r e    n a    v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo na stavbu „Odkanali-

zování obce Hodslavice“ a požaduje po předkladateli doplně-
ní a opravu příloh dodatku, 

c) Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy s Ing. Karlem Trlicou na 
technický dozor investora při stavbě „Rekonstrukce školního 
hřiště – víceúčelová herní plocha, Hodslavice“,

d) žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace 
Hodslavice o prodloužení nájmu pozemku parc. č. 2 a dřevěné 
stavby v k. ú. Hodslavice pro účely pořádání chovatelských vý-
stav,

e) návrh výsadby aleje za domem manž. Neradilových na 
parc. č. 1490/7 (280 m2) v k. ú. Hodslavice a pověřuje komisi 
pro životní prostředí přípravou žádosti o dotaci u nadace ČEZ 
a předložením potřebných dokumentů na další schůzi rady 
obce.

Srdečně Vás zveme

na 9. zasedání
zastupitelstva obce,

které se uskuteční ve

čtvrtek 20. 8. 2020
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

Omezení provozu knihovny
v době letních prázdnin 

OÚ

Upozorňujeme všechny čtenáře, že provoz Palackého pamět-
ní knihovny v základní škole po dobu letních prázdnin bude 
omezen: a to v pondělí i ve čtvrtek od 15:30 do18:00 hodin. 
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PŘIJDE VÁM TO JAKO NORMÁLNÍ !?!
OÚ

Je k dispozici sběrný dvůr, otevřený 2 dny co 14 dní!? 
Většina občanů se může chovat normálně, ale někteří si stále 

myslí, že pracovníci OÚ nemají co jiného na práci, než po nich 
uklízet jejich odpad…

Pořízeno 1.7.2020, v den co byl otevřený sběrný dvůr.

Zpravodaj do každého domu
OÚ

Od 1.7.2020 bude Obec Hodslavice distribuovat 1 ks zpravo-
daje na rodinný dům pro občany s trvalým pobytem. Je mož-
nost objednat si další kus zpravodaje za úplatu – 20 Kč/ks. Tato 
možnost platí i pro obyvatele bez trvalého pobytu.

Dovolená lékařů
OÚ

Dovolená MUDr. Jana Moštěka
V době od 10.8. do 21.8.2020 a od  27.8. do 2.9.2020 bude mít 

MUDr. Jan Moštěk dovolenou.

Dovolená MUDr. Olgy Váhalové
Ve dnech 10.8. až 28.8.2020 bude mít MUDr. Olga Váhalová 

dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Radek Ševela ve svých 
ordinačních hodinách.

Informace ke kanalizačním přípojkám
OÚ

Občané budou během měsíce července a srpna postupně 
vyzváni, aby přišli na obecní úřad, kde převezmou dokumenty 
ke své kanalizační přípojce včetně technické zprávy. Zároveň 
s převzetím podepíší novou Smlouvu o dodávce pitné vody 
a o odvádění odpadních vod (zveřejněná i s podmínkami ke 
smlouvě na webu obce - https://www.hodslavice.cz/vodovod). 
Trvá možnost zakoupení materiálu (trubky a kolena) k 
provedení kanalizačních přípojek za výhodné ceny. Občan si 
dle rozpisu materiálu v technické zprávě objedná požadovaný 
materiál (tabulka s rozměry a cenou bude zveřejněná na webu), 
zaplatí na účet obce nebo na pokladně a na základě potvrzení 
o provedené platbě si materiál vyzvedne ve sběrném dvoře.
V měsíci září předpokládáme zahájení zkušebního provozu 
čistírny odpadních vod a bude možné se začít připojovat na 
obecní kanalizaci.

Pořád platí, že budování domovní přípojky smí nastat až 
po vydání územního souhlasu stavebním úřadem v Novém 
Jičíně !!! Řízení na hromadný územní souhlas ještě probíhá. 
Po jeho ukončení a vydání územním souhlasu pro přípojky 
Vás budeme informovat o dalším postupu obvyklým 
způsobem (web obce, obecní rozhlas, obecní skříňky …). 

STÁLE PLATÍ TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou 
sloužit striktně k odvádění splaškových vod bez předčištění. 
Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být vyřazeny z 
provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem 
kanalizace v obci.
2. Před každým napojením neveřejné části kanalizační 
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem) 
bude přizván zástupce správce kanalizace za účelem pořízení 
fotodokumentace celé přípojky včetně napojení na kanalizační 
sběrač obce a dům.
NEUNÁHLUJTE SE S BUDOVÁNÍM DOMOVNÍ PŘIPOJKY, ABY 
VÁM NEVZNIKLY ZBYTEČNÉ NÁKLADY NAVÍC !!! V případě, že 
bude přípojka vykopána bez kontroly, vlastník bude muset 
celou přípojku na vlastní náklady odkrýt ke kontrole. 
Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké 
připojení, a děkujeme Vám předem za bezproblémovou 
spolupráci.
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.

Od 1.7.2020
POŠTA PARTNER 

Hodslavice
sídlí na adrese

Hodslavice čp. 78
(v prostorách dřívější pobočky České pošty).

Dočasná změna hodin pro veřejnost 
od 13.7. - 31.8.2020

Po, St, Pá     8:00 - 13:00 hodin
Út, ČT          11:00 - 16:00 hodin

Nový telefonní kontakt: 605 237 419 !!!
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Upozornění na částečnou uzavírku silnice č. II/48
OÚ

Upozorňujeme občany na částečnou uzavírku silnice č. II/483 Hodslavice - Mořkov v období od 13.7.2020 do 24.7.2020 
z důvodu opravy povrchu. Provoz bude probíhat polovinou vozovky dle světelného signalizačního zařízení.

Několikrát bylo zmíněno, že kontejnery na bioodpad ne-
jsou stavěné na popojíždění k zahradám…

Co udělám, když vidím, že je kontejner na bioodpad nakřivo? 
…podívám, zda není něco špatně, a když na něco přijdu, po-

dám informaci na OÚ.
Určitě ho ale neopřu o kontejner na papír a nevysypu do 

něj bioodpad… !!!
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Zprávičky ze ZŠ
Mgr. Eva Hegarová

Ozobotí hrátky
Mgr. Hana Horáková
Žáci 5. a 8. třídy si v období koronaviru mohli vyzkoušet, 

jak se pracuje s Ozoboty. Co to vlastně Ozobot je? Ozobot je 
malý programovatelný robot, který umí sledovat nakreslené 

čáry a podle barevných kódů vykonávat různé povely. Maličký 
robotek připomíná plastovou kuličku na kolečkách. Hravě ho 
ukryjete v dlani, v průměru má totiž jen asi 30 milimetrů. Váží 
jen pár gramů, ale jeho tělo je plné senzorů a elektroniky. Žáci 
si postavili své vlastní Ozobotí dráhy, programovali roboty 
pomocí barevných kódů a řešili úlohy. Starší žáci zjišťovali 
rychlost ozobota. Samozřejmě došlo i na rychlostní souboje 

Ozobotů!

Žáci 4. třídy vytvořili báseň o roušce:

Rouška
Pondělí,

roušku nosím v neděli.
Úterý,

přemýšlím však o který?
Středa,

nosí ji i děda.
Čtvrtek,

brácha mi s ní utek.
Pátek,

našel mi ji krtek.
Sobota,

dal jsem ji na robota.
Neděle,

takže se nic neděje.

Poděkování
Po 14-ti letech působení na Hodslavské škole se loučí pan 

Mgr. Viktor Petrskovský. Přejeme mu hodně spokojenosti na 
nové škole.

Všichni zaměstnanci školy.

Přání
Všichni zaměstnanci základní a mateřské školy Františka 

Palackého Vám přejí krásné léto a hezkou, pohodovou 
dovolenou.

KVĚTINKA HODSLAVICE
oznamuje změnu otevírací doby

během letních prázdnin 
a UZAVŘENÍ z důvodu dovolené

Po - Pá     8:00 - 11:00     14:00 - 16:00 
So            8:00 - 10:00
Ne            ZAVŘENO

V DOBĚ OD 3.8. DO 9.8.2020
BUDE Z DŮVODU DOVOLENÉ 

V KVĚTINCE ZAVŘENO.

Sochy u lesa
Radim Socha, Adam Kolařík a Petr Býma

Procházku od Fojtovy stodoly nahoru k lésku osvěží v září 
výstava pod širým nebem. Autoři zde budou vystavovat sochy 
i obrazy. Jen tak, venku. Koruny stromů, louky, les či památeční 
lípa, tak jak je vymalovala příroda, poskytnou přirozenou 
galerii pro díla lokálních či začínajících umělců. Akce nazvaná 
Sochy u lesa se odehraje sobotu 12. a v neděli 13. září. 

Z lokálních „zdrojů“ svá díla vystaví Pavel Oplt, Adam Kolařík 
či Petra Janyšková. Chráněná stavba historické Fojtovy stodoly 
poskytne zázemí pro výstavu obrazů, vernisáž či ukázku 
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Bezpečné prázdniny 
por. Karla Špaltová, nprap. Bc. Marika Jeličová

Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní 
prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře. Každý 
školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce 
letních prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá 
dobrodružství, které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny 
však také přinášejí mnoho složitých situací nejen pro děti, ale 
také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. 
A tak se může stát, že starší děti zůstávají po dobu jejich 
pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin 
jsme pro děti připravili pár užitečných rad.

Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom 
doporučili následující:

V případě, že musíte zůstat sami 
doma

- Nikdy nikomu cizímu neotvírejte 
a neříkejte do domácího telefonu, 
že jste sami doma

- Při odchodu z domu byste měly 
uzavřít okna, uzamknout hlavní 
dveře

- Nechte rodičům vzkaz kam a s 
kým jste šly ven, popř. kdy se vrátíte 

- Nenastupujte s cizími lidmi do výtahu

Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání
- Nenoste klíče ani mobilní telefon 

viditelně a neodkládejte je mimo 
svůj dosah třeba na hřišti

- Nebavte se na ulici nebo na hřišti 
s cizími lidmi, nic si od nich neberte 
a nikam s nimi nechoďte

- Při hrách a to nejen v lese můžete 
narazit na munici, s touto nikdy 

nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého nebo voláme 
na linku 158 (v případě manipulace s municí může dojít ke 

zranění, které může vést k trvalým následkům)
- Při koupání v neznámých vodách respektujeme doporučení 

jako je zákaz skákaní do vody nebo zákaz koupání – každé 
takové upozornění má svůj účel a je tam umístěno z nějakého 
závažného důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli, že 
máte prázdniny a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit 
do zaměstnání

- Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem 
nebo Vám novým neznámým městem, ztratily, zůstaňte na 
místě a nikam nechoďte

Cyklovýlety nebo jízda vozidlem
- Před tím, než vyjedete s kamarády 

na kole někam na výlet, zkontrolujte 
si povinnou výbavu svého jízdního 
kola a nezapomeňte na přilbu!

- Tak jako na jízdním kole musíte 
dbát bezpečnosti, také při jízdě 
vozidlem, jako spolujezdec, musíte 
dodržovat určitá pravidla – jedním z 

nich je, že musíte být připoutáni bezpečnostním pásem (nejen, 
že za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám bezpečnostní 
pás může při srážce zachránit život). 

 
Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad 

uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku 

zrovna nesvádí k venkovním hrám a tak usedáte k televizi, 
počítači nebo mobilním telefonům

- Mějte však stále na paměti, že 
počítač ti kamarády nevynahradí 
a myslete také na to, že pohyb 
na čerstvém vzduchu je zdravý, 
mnohem zdravější než sezení u 
počítače s ohnutými zády

- Nevěřte všemu, co na internetu 
píší a přesto, že navazujete třeba 
zrovna nová „ on – line „ kamarádství, 

nezapomeňte, že i v bezpečném prostředí svého pokojíčku na 
Vás mohou číhat různá nebezpečí

- Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým 
programem apod.

- Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná 
čísla, adresu bydliště

- Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte 
na neslušné, vulgární nebo hrubé maily či vzkazy

- Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom 
řekli někomu jinému

- Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že 
odjíždíte např. na dovolenou apod.

Preventivní videa v odkaze:
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-

internetem-bezpecne.aspx
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR: https://www.

facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné 

prožití letních prázdnin.

výtvarných technik. Součástí programu bude zřejmě i projekce 
několika krátkých dokumentů, které při svých cestách natočili 
hodslavští cestovatelé. V sobotu večer by ve stodole měly 
vystoupit i dvě místní rockové kapely. Vstup je volný.

Výstava není nijak uzavřená ani exkluzivní, naopak, má dát 
šanci „obyčejným“ výtvarníkům, lidem, kteří žijí v našem okolí. 
Proto prosíme Hodslavjany, kteří mají tipy na zajímavé tvůrce, 
aby kontaktovali uměleckého šéfa výstavy a výtvarníka Adama 
Kolaříka (739 821 578). Pro potřeby akce bude třeba dát 
dohromady i nadšence všech věkových kategorií (důchodci aj 
děcka) či i menší sponzory, kteří by pomohli. Sochy, rozmístěné 
v aleji od stodoly až po lések bude přeci jen třeba hlídat, ať je 
nepotká osud oné té slavné tlačenky z tomboly… Potřeba bude 
vybudovat dřevěné stojany (pomoc nabídnul místní stolař 
Pavel Kladiva), nainstalovat sochy, pomoct s občerstvením, s 
grafickou úpravou webových stránek, propagací na sociálních 
sítích, programem, sehnat zvuk či osvětlení a zařídit spousty 
dalších věcí. Dobrovolníci či podporovatelé kontaktujte prosím 
Petra (606 048 776). Schůzka všech těch, kdo chtějí pomoct, se 
uskuteční v neděli 19. července od 17 hodin ve Fojtově stodole 
a na Fojtství, občerstvení zajištěno. 

Akce se koná s podporou obce Hodslavice a Ivany a 
Martiny Palackých, majitelek Fojtovy stodoly i přilehlých 
luk. Podrobnější informace o výstavě najdete v zářiovém 
Zpravodaji a na internetu. Děkujeme.
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Pedikúra
u vás doma
Dopřejte svým nohám,co si zaslouží!

Můžete si vyzkoušet mokrou pedikúru s peelingem a maskou v ceně 350 Kč.
Přijedu k Vám domů.

Více informací na telefonním čísle 723 444 181

Budu se na Vás těšit
Pavlína Boušková (Vaněčková) Hodslavice
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² Slavomír Fertaľ, Martina Turanská ² Miloš Křižan,
Pavel Kudělka, Ivo Turek ² Josef Štěpánek, Lenka Býmová, 
Roman Matalík, Zdeněk Kovář, Božena Tomanová, Růžena 
Hubeňáková ² Oldřich Rýdel, Josef Turek, Dana Sochová, 

Olga Rusková ² Radoslav Bartoň ² Zdenka Rýdlová,
Naděžda Bartoňová, Hedvika Hromádková, 

Jana Malcherová, Anna Tomanová, Marta Geryková
² Ladislav Hanzelka, František Kudělka

² Hedvika Rýdlová ² 

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu se narodil Tomáš Svoboda.

Vítáme narozené dítě do svazku naší obce a přejeme mu 
mnoho štěstí v nastávajícím životě.

² ² ² ² ²

V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem 
Rudolfem Jedlitschkou a panem Arnoštem Ondřejíkem. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červenci a srpnu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65 ²70²75²80²85
tito naši spoluobčané :

Ester Davidová, 1. třída

Ze života obce

Vítání občánků 28.6.2020 – 1. skupina

Vítání občánků 28.6.2020 – 3. skupina

Vítání občánků 28.6.2020 – 2. skupina

ZŠ - Ozobotí hrátky


