Listopad 2020

ZPRAVODAJ
Milí přátelé,
Vojtěch Hasalík, Salesiánské hnutí mládeže

rok 2020 je pro nás pro všechny v mnoha ohledech
velikou výzvou. Je pobídkou k tomu, abychom se měli o
kousek více rádi. Tak nějak obyčejně rádi - se všemi těmi
chybami, které se měly v těchto mimořádných měsících
možnost projevit. Ne, nejsme tak produktivní, jak jsme
očekávali. Jsme trochu naštvaní a moc to nezvládáme,
doma, v práci. Jsme jenom lidi. A nejistota spojená s
pandemií v nás stihla nadělat paseku. No a co. Tak to teď
prostě všichni máme. Dívejme se po perličkách na dně a
směle se pouštějme do věcí, které můžeme ovlivnit.

Náš úvodník by měl končit těsně za polovinou. Tradičně
bohatý a pestrý kalendář plný kroužků, turnajů a společenských
událostí je od března prázdný. Kdybychom na našem
únorovém plese tušili, že se závěrečným tancem loučíme s
letošním školním rokem, možná bychom vyžadovali přídavek
o něco málo hlasitěji. První pololetí bylo kouzelné; jsme vděční
za všechno, co se nám do březnového lockdownu podařilo
uspořádat a prožít. Nebylo toho málo, místo položkového
seznamu akcí se s vámi však chceme podělit o jedno zamyšlení
nad silou důvěry.
Víte, na přelomu července a srpna jsme měli těžké spaní.
V nedalekých fabrikách se množily případy nákazy. Rodiče
mnoha dětí v těchto provozech pracují. Médii propíraná

kauza zrušeného turnusu tábora na štramberské Kateřině
nám na náladě nepřidala. Symptomy koronaviru u dětí jsou
často zaměnitelné s únavou a vyčerpaností, která čas od
času některého táborníka provází klidně den, dva. Stáli jsme
před dilematem: mít takzvaný rozum a tábor pro letošek
odpískat, nebo do toho skočit po hlavě, s nadějí a důvěrou, že
to prostě dopadne dobře. S jazýčkem na vahách hýbaly také
pochybnosti o kapacitě nového tábořiště na faře v Bratřejově
u Vizovic. Vzhledem k tomu, jak dlouhé a úmorné bylo pro nás
pro všechny ono domácí vězení, kterým jsme si od března do
května prošli, jsme se rozhodli udělat dětem radost, důvěřovat a
tábor uskutečnit. Statistika? Krom jednoho zmařeného pokusu
o dezerci se nám, Bohu díky, nic nestalo. Ani jedno zranění, ani
jedna rýmečka. Prožili jsme jeden z nejkouzelnějších táborů ve
třicetileté historii SHM. Všechno hrálo.

A bratřejovská fara? Valašsko a jeho dobří lidé nám učarovali.
Příští rok se na místo činu rádi vrátíme. A dokonce už víme
kdy! Zapište si za uši, že 24. 7. - 30. 7. 2021 jedeme na tábor
do Bratřejova. S důvěrou v to, že všechno bude fajn. Držme se!
Vaše SHM Hodslavice

USNESENÍ
ze 39. schůze rady obce konané dne
15.10.2020 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) podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj podprogramu Podpora obnovy místních komunikací,
c) Smlouvu č. 1190900234 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky na
„Výsadbu ovocného sadu u Nových Domků“ ve výši 52 679 Kč,
d) podání žádosti o dotaci na činnost Klubu důchodců z
„Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2021“,
e) financování dopracování změny č. 1 a 2 projektové
dokumentace pro stavební povolení „Odkanalizování obce
Hodslavice“ firmou Ing. Lubomír Novák, Nový Jičín,
f ) rozpočtové opatření č. 4:
navýšení ve výdajích
300 000 Kč,
financování		
300 000 Kč,
g) Smlouvu o reklamě a propagaci s firmou SUEZ CZ a.s.
Praha 2 – Vinohrady.

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) informace o podání žádostí o dotaci a přípravu podkladů
k žádostem,
c) žádost Mobilního hospicu Strom života, Nový Jičín o
poskytnutí finančního daru na podporu provozu mobilního
hospice v roce 2021 a zařazuje ji do seznamu žadatelů na rok
2021,
d) podnět komise pro životní prostředí k erozní lokalitě
na „Mrázové“ a návrh řešit erozi půdy a splavování ornice do
toku a na obecní komunikace s hlavním nájemcem pozemků
firmou Starojicko a.s. a pověřuje starostku zprostředkováním
jednání mezi nájemcem a Obcí Hodslavice za účastí zástupců
komise pro životní prostředí,
e) požadavek komise pro životní prostředí na ošetření
starších výsadeb proti okusu a zlomení a pověřuje
místostarostu zajištěním ošetření a doplnění uhynulých
výsadeb,
f ) návrh na pořízení skladovacího vozíku na mantinely na
hřišti a pověřuje radní p. Mgr. Alenu Kulíškovou dodáním
návrhu na další schůzi rady obce.

Srdečně Vás zveme

na 11. zasedání
zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Františka
Palackého Hodslavice, příspěvkové organizace za rok
2019/2020,
c) právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Karel Bocek
k otázce případné náhrady škody vzniklé vícepracemi na
rekonstrukci hřiště ZŠ,
d) žádost o příspěvek na vybudovanou domovní čističku
odpadních vod p. V. M., Hodslavice 541 a pověřuje komisi
pro územní rozvoj, plánování a investice předložením návrhu
pravidel pro poskytování příspěvku v oblasti vodoprávních
děl,
e) žádost o změnu připojení ke kanalizačnímu řadu p.
D. G., Hodslavice 511 za podmínek stanovených správcem
kanalizace,
f ) návrh komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci
obce k programu Rozsvěcení vánočního stromu.

USNESENÍ
ze 40. schůze rady obce konané dne
29.10.2020 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) další termíny k uzavření manželství (svatební obřady) v
roce 2020, a to 1.11. a 12.12.
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čtvrtek 19. 11. 2020
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

INFORMACE
KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM
OÚ

Dne 1. září byl zahájen zkušební provoz čistírny odpadních
vod a je možné se začít připojovat na obecní kanalizaci. Před
tím je třeba podepsat novou smlouvu o dodávce pitné vody a
o odvádění odpadních vod, s kterou dostanete i dokumentaci
k realizaci Vaší přípojky.
V současné době je napojeno přes 80 domácností, další
se chystají napojit v následujících dnech a několik dalších na
připojení začalo pracovat.
I. Budování domovních přípojek
PLATÍ 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 domovní splaškové kanalizační
přípojky na kanalizační sběrač obce (resp. před jejím zásypem)
musí být Vámi přizván zástupce správce kanalizace (viz
kontakt níže) za účelem pořízení fotodokumentace celé
přípojky včetně napojení na kanalizační sběrač obce a dům.
Zástupce správce při napojení zároveň sepíše protokol o
napojení, kam opíše stav vodoměru (jako podklad k novému
účtování vodného a stočného).
strana 2

!!! V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly,
vlastník bude muset celou přípojku na vlastní náklady
odkrýt ke kontrole !!!
Upozorňujeme občany, aby si kalkulaci prací a
předběžnou cenu sjednávali předem.
II. Vyčerpání splaškové vody ze stávajících septiků a
jímek
Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze
stávajících septiků a jímek se nesmí přečerpávat do nové
splaškové kanalizace! Proto si po vyčerpání vyžádejte
a uschovejte doklad pro případnou kontrolu. Vyčerpání
splašků může provádět jen firma s oprávněním (dle zákona).
III. Zakoupení materiálu k provedení kanalizačních
přípojek za výhodné ceny.
Dle rozpisu materiálu v technické zprávě objednáte na OÚ
(tel. 556 750 237, obec@hodslavice.cz) požadovaný materiál
(tabulka s rozměry a cenou viz. níže). Materiál zaplatíte na
účet obce nebo na pokladně a na základě vystaveného
dodacího listu si materiál vyzvednete ve sběrném dvoře v
jeho otevírací době.

Vážení spoluobčané,
OÚ

již několik měsíců sledujeme nešvar v podobě ukládání
odpadů na sběrných místech mimo nádoby k tomu určené,
aniž by byly plné. Zaměstnanci technické správy pravidelně
každý týden odvážení odpad ze sběrných míst. Po vyčištění
sběrného místa, vypadá viz obr č. 1. Ovšem již druhý den
vypadají některá sběrná místa stejně, jako před vyčištěním viz
obr č. 2.

Cena za
1ks s DPH

Položka

Specifikace zboží – SN 4

1.

koleno PVC K 30 st. DN150

55 Kč

2.

trubka PVC KG DN150, délka 1 m

95 Kč

3.

trubka PVC KG DN150, délka 2 m

175 Kč

4.

trubka PVC KG DN150, délka 3 m

255 Kč

5.
trubka PVC KG DN150, délka 5 m
420 Kč
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.

Možnost bezúročných
kotlíkových půjček
od Obce Hodslavice
Úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci
Moravskoslezského kraje – 3. výzva
mají možnost předfinancování návratné
finanční výpomoci z naší obce
až do výše 200 000 Kč.
Stále jsou volné finanční prostředky
pro cca 15 žadatelů
(mimo dříve přihlášených). S minimální
administrativou pomůžeme,
volejte 556 750 237 (Pavlátová) nebo
pište ekonom@hodslavice.cz.
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Proto opětovně apelujeme na všechny občany, aby odpady
umístili do nádob k tomu určených. V případě, že jsou nádoby
naplněny před vývozem, lze využít služeb sběrného dvora.
Pro připomenutí přikládáme otvírací dobu: každý lichý týden
středa 8-10, 15-17 a sobota 8-11 hod.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Holčičí odpoledne ve školní družině
Mgr. Bc. Helena Tisovská, Bc. Petra Pavlíková

www.hodslavice.cz

V úterý 29.9.2020 proběhla sportovní a taneční akce pro
děvčata nesoucí název „Holčičí odpoledne“ ve školní družině.
Navštívila nás instruktorka zumby p. Vendula Pavlicová.
Program odpoledne byl zaměřen velmi kreativně a zábavně.
Děvčata si mohla vyzkoušet taneční fitness a aerobní trénink.
Radost z tance pod vedením profesionální lektorky byla opět
veliká. Budeme se těšit na další návštěvu.

Milí Hodslavjané,
Ondřej Kudělka, DiS.

v posledních týdnech a dnech zažíváme opět strach z možné
nákazy koronavirem. Je mnoho pohledů na tuto nemoc a
každý z nás se jistě k jednomu či druhému přiklání. Myslím si, že
bychom neměli řešit, zda je to nemoc skutečná, nebo nemoc
mediálně živená. To, co bychom skutečně měli řešit je ochrana
našeho zdraví a ochrana zdraví našich nejbližších. Buďme v
těchto časech k sobě ohleduplní, respektujme rozhodnutí
druhých a hledejme cesty, jak si vzájemně jako lidé můžeme
pomoci. Jedině společně tyto časy dokážeme překonat. Přeji
Vám všem pevné zdraví.
Váš Ondřej Kudělka

Páni Hodslavic a Rohliny
Ondřej Kudělka, DiS.

Říjen v mateřské škole
učitelky MŠ

Podzim a deštivé počasí přišlo už i do naší školky. Paní učitelky
vyzdobily okna barevnými deštníky, abychom si ty pochmurné
dny zpříjemnili. S dětmi pozorujeme měnící se přírodu u nás
na zahradě i při vycházkách. Sbíráme kaštany a další plody
podzimu, protože každý rok před Vánocemi navštěvujeme
krmelec v lese a neseme dobroty zvířátkům.
Třída „Koťátek a Sluníček“ navštívila na začátku října
Záchrannou stanici v Bartošovicích, kde se děti seznámily se
zachráněnými zvířaty, která by ve volné přírodě zahynula. V
dopoledním programu se nám věnovali odborníci, kteří nás
provedli po stanici, vše nám ukázali a vysvětlili. Děti viděly
veverky, sovy, orla, vydru a další zvířata. Návštěva záchranné
stanice byla pro děti velmi poučná. A protože ve školce máme
také velké sportovce, opětovně jsme se přihlásili na kurz
bruslení. Děti z bruslení byly nadšené a přijely plné nových
zážitků. Bohužel z důvodu uzavření sportovišť nemůžeme
momentálně kurz dokončit. V letošním roce jsme však zapojeni
do projektu Se Sokolem do života, takže plníme nejrůznější
cvičební disciplíny přím ve školce.
Do naší mateřské školy si pravidelně zveme divadlo
„Ententýky“, které se nám vždy líbí a máji pro nás pokaždé
hezký a naučný příběh. Tentokrát jsme viděli představení
„Myška Klárka a Veverka Terka první den ve školce“. Společně
jsme se zasmáli, ale také naučili, jak e máme ve školce chovat.
Těšíme se, až k nám opět přijedou!

Informace
Klubu důchodců
výbor klubu důchodců

Z důvodů vyhlášky ministerstva zdravotnictví o zákazu setkávání více osob pohromadě nebudeme pořádat v měsíci prosinci - Zpívání koled s Deníkem.
Zároveň oznamujeme členům klubu důchodců ,že výroční
schůze za rok 2020 se uskuteční v měsíci lednu nebo únoru,dle
situace pandemie coronaviru.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem hlavně hodně
zdraví.
výbor klubu důchodců
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Hodslavice jsou obcí v podhůří Moravskoslezských Beskyd a
jsou nejjižnější obcí Moravskoslezského kraje. Na Hodslavice
se ovšem v těchto dobách díváme jako na jedinou obec, ale
v dobách dávno minulých to byly obce dvě, Hodslavice a
Rohlina. Vzhledem k tomu, že se nacházely v těsné blízkosti,
měly obě stejný osud, a také stejné pány, a právě těmto jsou
věnovány následující stránky.
Lacek I. z Kravař
(nar. 1372 – zemřel 5. května 1408) – biskup olomoucký

Zdroj: Lacek z Kravař podle Paprockého Zrcadla slavného markrabství moravského z roku
1593. – www.wikipedia.cz

Prvním dochovaným pánem, který se objevuje v souvislosti
s obcemi Hodslavice a Rohlinou je Lacek I. z Kravař, který
byl nejmladším synem významného moravského šlechtice
Voka z Kravař. Lacek byl pánem panství Starojického, jehož
součástí byly také Hodslavice a Rohlina. Lacek byl vysvěcen
20. května 1403 a vzhledem k tomu, že pocházel z jednoho
z nejbohatších moravských rodů, rozhodla se olomoucká
kapitula Lacka zvolit za biskupa. Díky svému majetku mohl
splatit všechny dluhy, kterými bylo olomoucké biskupství
bylo zatíženo. Obyvatelé obcí Hodslavice a Rohlina se v této
době částečně sjednotili ve víře se svým pánem, neboť Lacek
byl příznivec Husův a podporoval jeho učení. Na Hodslavské
faře tou dobou pravidelně kázal v kostele zasvěcenému sv.
Ondřeji místní kněz Mikeš. Lacektaké šestnácti obcím ve svém
panství pustil odúmrť tzn. že dal právo obyvatelům svobodně
odkazovat svůj majetek. Lackův život vyhasl 5. května 1408,
kdy byl otráven.
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Zdroj: Hypotetický pohled na možnou podobu tvrze od severu
dle J. P. Štěpánka – www.hrady.cz

Patrně v této době byla v Hodslavicích postavena tvrz, která
se nacházela v místě dnešního „zámečku“. Tato tvrz byla typu
„motte“ což znamená, že byla postavena na uměle vytvořeném
pahorku. Tvrz měla kulatou věž, pravděpodobně s ohrazeným
dvorem. Kolem celého dvoru
a věže bylo lehké dřevěné opevnění a okružní val. Tvrz byla
ze dvou stran chráněna vodním příkopem, který byl vytvořen
dnes již neexistujícím rybníkem. Bohužel války moravských
markrabat a pochody husitů zapříčinili zánik této tvrze.
Jan VI. z Kravař
(nar. ? – zemřel roku 1433)

svědčí i fakt, že byl nejvyšším purkrabím království českého
a také důvěrníkem a přítelem krále Václava IV. Od roku 1410
byl také moravským hejtmanem a lze usuzovat, že mladému
Janu předával své zkušenosti. Také byl nejvěrnějším Husovým
zastáncem a stoupencem. Po Husově upálení 6. července 1415
v Kostnici byl Lacek prvním z moravských pánů, který svou
pečeť přiložil na protestní listinu zaslanou králi Zikmundovi.
V následném roce Lacek umírá a Jan i přes spory o majetek
s rodinnými příslušníky zůstává držitelem Starého Jičína
(i Hodslavic a Rohliny) jakožto zákonný dědic. Jan se podrobil
roku 1421 králi Zikmundovi Lucemburskému. V roce 1425
uzavřel pakt s Přemkem Opavským a husity s Dolan, a ještě
téhož roku se zúčastnil bitvy u Kroměříže. Jan měl jako držitel
panství Starojického finanční problémy a moc tomu nepomohl
ani příchod husitských jednotek, které roku 1426 vyplenily
jeho města Fulnek a Nový Jičín. Během bojů zemřelo mnoho
lidí. Husitům se však nepodařilo dobýt hrad Starý Jičín, který
bránil kravařský hejtman Jan Helm. Jan VI. z Kravař se nakonec
stal smírcem mezi vojsky katolickými a husitskými. Roku 1431
se zúčastnil bitvy u Domažlic. Před svou smrtí, konkrétně
17. března 1433 sepsal závět, ve které rozdělil svůj majetek.
Největší podíl získal jeho bratrance Ctibor z Cimburka, s
příkazem ať panství Štramberské včetně Hodslavic a Rohliny
prodá a za utržené peníze zaplatí jeho dluhy. Zda silou nebo
odkupem to již nevíme, připadlo Štramberské panství a okolí
rodu Puklicům z Pozořic.
V dalším vydání zpravodaje se opět podíváme na osudy naší
obce.
Ondřej Kudělka, DiS.
Zdroje:
Palackého rodná obec – František Hanzelka
Putujeme po hradech a zámcích Starý Jičín
www.hrady.cz, www.wikipedia.cz,
www.galerieosobnosti.muzeumnj.cz/jan-vi-z-kravar

„Nebuďte neviditelní“
por. Bc. Martina Jablońská

Zdroj: Jan Jičínský dle Paprockého Zrcadla Markrabství moravského
– www.wikipedia.cz

Jan je dalším pánem, který rozhodoval o osudu našich
dvou obcí. V dětství po smrti otce Voka IV. z Kravař se o něj
staral jeho prastrýc Lacek I. z Kravař (do roku 1408) a také
Lacek z Kravař a Helfštejna, který byl Janovým poručníkem
a o jeho majetky se staral až do své smrti v roce 1416. Lacek
z Kravař a Helfštejna poslal Janovým jménem celý oddíl
ozbrojenců, kteří byli z okolních vesnic hradu Starý Jičín
(zda zde byli i muži z Hodslavic či Rohliny není známo) na
pomoc polskému králi Vladislavu II. Jagelonskému. Jan se
s největší pravděpodobností účastnil bitvy u Grunwaldu,
která se uskutečnila 15. července 1410. V této bitvě se proti
sobě postavily vítězné síly polsko-litevské aliance pod
vedením Vladislava II. Jagelonského a litevského velkoknížete
Vytautase proti velmistrovi řádu německých rytířů Ulrichu von
Jungingenovi. Na straně vítězné bojovala také česká družina,
kterou vedl vojevůdce Jan Sokol z Lamberka a bitvy se také
účastnil Jan Žižka z Trocnova. Lacek z Kravař a Helfštejna jako
poručník mladého Jana, byl velmi váženou osobností o čemž
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Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu
na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co
je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou
považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít
při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič
motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně,
být pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní
období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory,
které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů.
Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně
zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou
zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem.
Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků
(přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního
prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost
až na vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace
vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný
vůz“!

por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694
www.hodslavice.cz

Kacabaja hlásí doplnění ryb
OÚ

Dne 31. 10. 2020 bylo do vodní nádrže Kacabaja díky místním
i přespolním rybářům doplněno přes 800 kg kaprovitých
ryb. Všech příznivcům rybolovu přejeme mnoho úspěšných
náhozů.

Smlouva bez vstupního poplatku!
Omezený počet dálničních známek 100 kusů.

REZERVACE
Nárok na dálniční známku máte jen v případě
rezervace na telefonním čísle: 603 162 989.

Lenka Škrabolová - finanční poradce
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... škola mnoha možností

Ekologie a biologie

MATURITA

Nástrojař

Agropodnikání

pěstování rostlin, chov zvířat, mechanizace

Mechanik strojů a zařízení

strojař s maturitou a širokým uplatněním

Strojní mechanik (zámečník)
univerzální obor pro práci s kovy

obor budoucnosti, na vysokou školu i do praxe

ceněný specialista na přesnou práci

VÝUČNÍ LIST

Obráběč kovů

soustružení, frézování, CNC stroje

Opravář zemědělských strojů
všestranný strojírenský obor

Truhlář
Podnikání

nástavbové studium ekonomického zaměření,
dvouleté denní nebo tříleté dálkové,
pro absolventy všech tříletých učebních oborů

ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY B,T,C
SVÁŘEČSKÝ
PRŮKAZ
MOTIVAČNÍ ODMĚNY
A KRAJSKÁ STIPENDIA
PRAXE
U ZAMĚSTNAVATELŮ
ZAHRANIČNÍ
PRAXE Erasmus+

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

přijďte se podívat na pracoviště
U Jezu 7 a Šenovská 574

pátek 4. 12. 2020
sobota 5. 12. 2020
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pečlivá práce s krásným materiálem

Tesař

stavební profese se širokým uplatněním

Instalatér

řemeslo i pro elektronicky řízené systémy

Zedník

obor pro řadu stavebních specializací

Stavební práce
dvouletý obor

www.tznj.cz

11 - 17 hod.
8 - 12 hod.

www.hodslavice.cz

SPOLEČ E N S K Á K R O N I K A
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²85²90²
tito naši spoluobčané :
² František Hasalík ² Miroslav Plešek, Dagmar Stiebrová
² Miroslav Pavlica ² Marie Merendová, Petr Mička,
Libuše Cabáková, Marta Kudělková ² Jan Merenda,
Petr Frydrych ² Zdenka Turková ² Vlasta Doubravská
²

²

²

²

²

50. výročí uzavření manželství:
Božena a František Bartončíkovi.
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci říjnu se narodily
Sára Procházková a Ema Adamcová.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim
mnoho štěstí v nastávajícím životě.
²

²

²

²

Aneta Geryková, 6 tř.

²

V měsíci říjnu jsme se rozloučili s panem
Janem Palackým a panem Jaroslavem Janíčkem.

Ze života obce

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže

Kacabaja hlásí doplnění ryb
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