
„Krása bezkonečná, jediná, svrchovaná se jen cítiti, nikoli pak jasně pochopiti nedá, jest zajisté předmět citů 
toliko, nikoli rozumu a smyslů.“

František Palacký                                                            Zdroj: Každodeníček, 1819

zimním období jsme se také zapojili do malování obrázků pro 
seniory v domovech důchodců. Na konci školního roku, kdy 
se opatření uvolnila, jsme během dvou schůzek stihli postavit 
venkovní kuchyň a připravit se tak na tábor na Spálově, který 
nás v létě čekal. Výzva zorganizovat tábor na spálovské louce 
v týpí u řeky Odry, byla opravdu velkolepá. Uspořádali jsme 
vlastně „velký“ tábor, nejen pro děti nad deset let, které tam 
obvykle jezdívají, ale i pro ty menší, některé teprve šestileté.  

Co takový tábor v týpí na spálovské louce pro děti znamená? 
Tábořiště s několika týpí a venkovními kuchyněmi, včetně té 
hlavní, bylo už postavené společnými silami všech okolních 
předních hlídek Royal Rangers. Táborníky však po příjezdu 
na tábořiště čekal úplně jiný denní režim, než na který byli 
zvyklí ve velké chatě, která poskytuje veškerý komfort. Museli 
si chodit pro vodu do svých kuchyní, chystat dřevo na oheň, 
vařit polévky a přílohy, večer udržovat oheň v týpí a jiné 
praktické dovednosti, potřebné pro přežití v přírodě. Někteří 
táborníci měli ještě v polovině tábora tendenci splachovat 

ZPRAVODAJ
Září 2021

Září roku 2020, bylo plné očekávání a těšení se na pravidelné 
sobotní schůzky Royal Rangers v klubovně staré školy. 
Tématem, které nás mělo provázet na setkáních během roku, 
byl znak Royal Rangers, který symbolicky vystihuje charakter 
a cíle naší organizace. Zlatá hvězda v popředí znázorňuje 
čtyři oblasti života, které chceme u dětí a mládeže pozitivně 
ovlivňovat – fyzickou, duševní, duchovní a sociální. Červené 
hroty vyjadřují základní učení Bible, která je pro nás učebnicí 
života. Modré hroty symbolizují zákoník Royal Rangers, který 
zní: Royal Rangers je bdělý, čistý, čestný, statečný, věrný, 
zdvořilý, poslušný, duchovní.

Žel pandemická situace nebyla opět příznivá a po dvou 
schůzkách „naživo“ jsme se museli přesunout do online světa. 
Rádi jsme se s dětmi viděli alespoň prostřednictvím obrazovek, 
ale nepodařilo se připojit se všemi a aktivity ve virtuálním 
prostoru byly dost omezené.  Připravili jsme proto dvě hry v 
přírodě v okolí Hodslavic, které si děti mohly plnit samy nebo 
s rodiči. Jednou hledaly biblický verš, podruhé našly poklad. V 

Zpráva o činnosti Royal Rangers
7. Přední hlídka Royal Rangers v Hodslavicích

Lukáš Sulovský, DiS.
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Usnesení ze 14 zasedání 
Zastupitelstva obce Hodslavice 

konaného dne 17.8.2021
OÚ

V souladu s ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1/14/2021  Schválení programu
ZO

suchý záchod. 
Tématem letošního tábora byl příběh Ve jménu krále, 

napsaný na míru našimi vedoucími. Tábořiště na Spálově 
obsadila v termínu od 8. 8. – 14. 8. královská družina v počtu 56 
osob. Pod vedením zkušených vedoucích a rádců vzniklo pět 
skupinek: Vlci, Jeleni, Orli, Tygři a Medvědi. Děti se společně s 
hlavními hrdiny Josefem, Mili, Lili, Adamem a Danielem dostaly 
pomocí kamene Ilmenitu za hranice našeho světa a ocitly se 
v Ardézii. Tam už je netrpělivě čekal jejich průvodce Lucas, 
který si děti přivolal pomocí kamenů na pomoc. V ardézském 
království totiž sváděly boj o vzácný pramen života. Největším 
nepřítelem krále Ardézie byl drak Nozdorm, který měl kolem 
sebe armádu medúz, skřetů a obrů. Naši táborníci spolu s 
hrdiny zdolávali plno nástrah a nebezpečí v boji o záchranu 
království. Utkali se s vodními nestvůrami, překonávali skálu, 
museli se vydat na dlouhou cestu a dostali se dokonce do 
zajetí. K překonávání všech nástrah byly děti vycvičeny a 
vyzbrojeny. Během své cesty za drakem plnily „odborky“ 
(tělesná zdatnost, práce s buzolou, vázání uzlů, znalost Bible, 
ruční vyrábění, střelba z luku a ze vzduchovky, spolupráce, 
mlčení atd.) Pokud děti obstály v těchto dovednostech, mohly 
se stát lukostřelci, štítonoši, světlonoši, zbrojnoši či alchymisty. 
Takto vyzbrojeny a vycvičeny se vydávaly na cestu v boji proti 
Nozdormovi a jeho pomocníkům. Záchranná výprava do 
Ardézie dopadla úspěšně. Drak byl poražen a pramen života 
byl v dobrých rukou ardézského krále a jeho lidu. Své vítězství 
jsme náležitě oslavili, jak se sluší a patří královskou hostinou. 
Zpívali jsme, hodovali a děkovali Bohu za skvělý čas prožitý 
na táboře. Hrdinové příběhu, stejně jako naše děti, se během 
své cesty stali skvělými parťáky a kamarády a jejich zážitky je 
budou provázet na jejich dalších cestách.

Děkujeme všem vedoucím, kuchařům za jejich službu na 
táboře a za společně prožitý čas. Děkuji i dalším za pomoc a 
jakoukoliv finanční, modlitební či přátelskou podporu.

V nadcházejícím školním roce zahájíme schůzky na konci 
září.  Budeme se scházet jako doposud ve staré škole u 
evangelického kostela.  Tématem schůzek v letošním roce 
bude znak Royal Rangers, u kterého navážeme tam, kde nás 
pandemická situace v loňském roce přerušila. Moc se těšíme 
na další setkávání a zveme nové členy do našeho oddílu. Dveře 
jsou otevřené všem.

a) schvaluje program jednání 14 zasedání zastupitelstva 
obce.

2/14/2021  Volba návrhové komise a ověřovatelů
ZO
a) schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Vlastimil Socha, DiS. – předseda, Martin Pospíšil, RNDr. Jitka 
Hanzelková – členové,

b) schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Ondřejíka, Mgr. 
Alenu Kulíškovou,

c) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.

3/14/2021  Kontrola usnesení předcházejícího 
zastupitelstva obce

ZO 
a) bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání 

zastupitelstva obce.

4/14/2021  Usnesení rady obce č. 53 - 57
ZO 
a) bere na vědomí usnesení rady obce č. 53 – 57.

5/14/2021  Informace k investičním akcím 
ZO
a) bere na vědomí informace k investičním akcím,
b) schvaluje investiční záměr: SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterým 

se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a 
zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet 
na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v 
majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 
100 000,-Kč a veřejnoprávní smlouvu dle návrhu,

c) pověřuje starostku obce dojednáním podmínek 
spolupráce s Městem Nový Jičín na zavedení radarového 
měření rychlosti v obci Hodslavice.

6/14/2021  Kotlíkové dotace, spoluúčast obce
ZO
a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu 

obce Moravskoslezskému kraji za účelem spolufinancování 
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 
výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a 
mitigačního opatření, reg.č. SFZP 138986/2019 a schvaluje 
veřejnoprávní „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Hodslavice“ dle návrhu.

7/14/2021  Plnění rozpočtu 1 - 7/2021
ZO
a) bere na vědomí plnění rozpočtu za období leden až 

červenec 2021.

8/14/2021  Rozpočtové opatření č. 3
ZO
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3:
navýšení v příjmech   847 000,-Kč, 
navýšení ve výdajích   184 000,-Kč,
financování    663 000,-Kč.
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Usnesení z 56. schůze rady 
obce konané dne 

20.7.2021 na OÚ Hodslavice

Usnesení z 57. schůze 
rady obce konané dne 

4.8.2021 na OÚ Hodslavice

OÚ

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) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro 

rodinný dům v Hodslavicích čp. 299 a pověřuje stavebního 
technika stanovením podmínek připojení pro žadatele,

c) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-
12-8006278 Hostašovice, Zrzávka, NJ_9121, DTS, NNV s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, dle návrhu.

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) návrh komise pro životní prostředí na pokračování 

stávajícího systému svozu a likvidace odpadů v obci a 
pověřuje komisi pro životní prostředí vypracováním návrhu 
obecně závazné vyhlášky o likvidaci a svozu odpadů do 
17.9.2021 a předložením radě obce,

c) informaci ministerstva financí o neobdržení státní dotace 
na rekonstrukci odstavných ploch u obecních budov z důvodu 
velkého počtu žadatelů,

d) žádost p. P. H., bytem Hodslavice o připojení pozemku 
par. č. 994 v k.ú. Hodslavice k obecnímu vodovodu a požaduje 
doplnění žádosti o zdůvodnění, 

e) návrh komise pro kulturu, vzdělávání, sport a propagaci 
obce o zastřešení prostor na fotbalovém hřišti a úpravu 
rozvodu elektrické energie pro venkovní akce.

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,

9/14/2021  Nový Územní plán obce
ZO 
a) bere na vědomí informaci o průběhu projednání návrhu 

Územního plánu Hodslavice dle předložené důvodové zprávy, 
b) konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 

2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), že Územní plán Hodslavice není v rozporu s 
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu,

c) rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách ve smyslu kap. 4.2. a 4.2._op odůvodnění Územního 
plánu Hodslavice, části zpracované pořizovatelem, jež je 
nedílnou součástí předložené přílohy,

d) vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona a za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů a dále za 
použití ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán 
Hodslavice, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán 
jako příloha.

10/14/2021  Evaluace Strategického rozvojového plánu 
obce

ZO 
a) schvaluje Strategický rozvojový plán obce Hodslavice na 

roky 2013 – 2028 ve znění evaluace a aktualizace 2021.

11/14/2021  Odpady – stanovení systému sběru a 
likvidace odpadů v obci

ZO 
a) schvaluje ponechání systému sběru odpadu v současném 

stavu a od 1.1.2022 zavedení místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství (§ 10d odst. 1 písm. b/ 
zákona o místním poplatku), ve spolupráci s komisí pro životní 
prostředí bude vypracována obecně závazná vyhláška dle 
nového zákona o odpadech.

12/14/2021  DSO Cyklostezka – závěrečný účet za rok 
2020

ZO 
a) bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka 

Nový Jičín - Hostašovice za rok 2020 schválený bez výhrad 
včetně souvisejících příloh.

13/14/2021  Převody majetku 
ZO 
a) neschvaluje záměr směny části pozemku parc. č.130/2 

v majetku Obce Hodslavice o velikosti cca 100 m2 za část 
pozemku parc. č. 137/2 o velikosti cca 10 m2 v k.ú. Hodslavice 
a pověřuje radu obce dojednáním podmínek směny částí 
pozemků s žadateli manž. L. a P. P., Hodslavice,

b) zamítá odprodej části pozemku parc. č. 130/2 a pozemku 
parc. č. 146 v k.ú. Hodslavice žadateli T. M., Hodslavice.

14/14/2021  Návrh nových stanov Společenství vlastníků 
pro dům č. p. 78

a) Zastupitelstvo Obce Hodslavice, které je členem 
Společenství vlastníků pro dům č. p. 78 se sídlem Hodslavice č. 
p. 78, PSČ 742 71, IČ 28651413, zapsané v rejstříku společenství 
vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíle S, vložce číslo 7215, schvaluje změnu obsahu stanov 
tohoto společenství vlastníků tak, že schvaluje přijetí úplného 
znění stanov. Návrh úplného znění stanov tvoří přílohu tohoto 
usnesení. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu 
obce ing. Jana Kudělku, aby se za Obec Hodslavice účastnil 
a hlasoval na zasedání shromáždění shora uvedeného 
společenství vlastníků, které schválí shora uvedenou změnu 
obsahu stanov a odvolá a zvolí předsedu společenství 
vlastníků. Ing. Jan Kudělka je oprávněn vykonávat na tomto 
zasedání shromáždění všechna práva člena společenství.
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Máme schválený nový územní plán

Aktualizace Strategického plánu
obce do roku 2028

OÚ

Mgr. Pavla Adamcová

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že dne 17. 8. 

2021 zastupitelstvo obce na svém zasedání po několikaletém 
úsilí a snažení schválilo návrh nového územního plánu. V 
současné době je tato informace od 25. 8. 2021 vyvěšena na 
úřední desce ve formě veřejné vyhlášky, která po uplynutí 
zákonem dané lhůty 15 dní vejde v platnost.

Milí spoluobčané, ráda bych vás provedla aktualizovaným 
strategickým plánem naší obce. 

Za účasti občanů, zástupců spolků, podnikatelů a zastupitelů 
byla během léta 2021 vytvořena aktualizace Strategického 
plánu obce. Děkujeme všem aktivním účastníkům debat 
za jejich nápady a chuť, podílet se na tomto komunitním 
plánování. Celou strategii najdete na webu obce v sekci 
Obecní úřad/Územní plán obce, rozvojové dokumenty.

 Ráda bych, abyste práci týmu, který strategii vytvářel, nebrali, 
jako formalitu, ale jako příležitost. Priority určují jak naplnit vizi 
Hodslavic v jednotlivých oblastech, tzn. jak budou Hodslavice 
vypadat v roce 2028. Jsou členěny na konkrétní opatření. 

Dnes Vám chci přiblížit první prioritu.
Není první náhodou. Obsahuje to, co obec činí obcí. Ani 

stavby ani úřad, ale to, jak dokážou občané obec rozvíjet. 
Klíčovými slovy jsou vztahy v obci, celoživotní učení a podpora 
vaší aktivity. Jde o vás! Ne jenom jako konzumenty, ale jako 
tvůrce.

PRIORITA 1
Komunitní život ve veřejném prostoru, učení se, komunikace v 

obci, tradice a místní identita
Jsou budována a udržována místa pro setkávání ve 

veřejném prostoru k rozvíjení mezilidských a sousedských 
vztahů dávající prostor i pro neformální aktivity.

V obci jsou nabízeny kurzy celoživotního učení pro 
všechny generace.

Vzdělávání je propagováno a nabízeno i občanům 
okolních obcí. Žáci MŠ a ZŠ jsou připravováni k praktickému 
životu v 21. století. Jsou zajišťovány prostředky a 
podmínky pro modernizaci výuky a celoživotního učení a 
jejich zázemí.

Je podporována spolková činnost, spolupráce mezi 
spolky a tradiční sportovní a společenské akce pro širokou 
veřejnost.

b) poskytnutí vodní nádrže Kacabaja jako výcvikovou 
lokalitu záchranářských psů Záchranné brigády kynologů 
Moravskoslezského kraje za podmínek stanovených Obcí 
Hodslavice (Využití mimo hlavní pláže, mimo víkendy a hlavní 
rekreační sezónu).

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) nabídku firmy EFOS - Efektivní Osvětlování s.r.o., Česká 

Lípa na zpracování podkladů k žádosti o dotaci EFEKT 2022 na 
veřejné osvětlení v obci Hodslavice,

c) program 14. zasedání zastupitelstva obce, které se bude 
konat 17.8.2021 (úterý),

d) žádost manželů M. a L. P., Hodslavice na směnu a odkup 
části pozemku parc. č. 130/2 a 137/3 k.ú. Hodslavice a pověřuje 
starostku jednáním s žadateli,

e) rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Programu péče 
o krajinu v roce 2021 Ministerstva životního prostředí na akci 
„Obnova a výsadba polních komunikací v lokalitě Mrázová a za 
Brodkem“ ve výši 139 480 Kč,

f ) změnu obsahu stanov společenství vlastníků 
Společenství pro dům č.p. 78, se sídlem Hodslavice č.p. 78, PSČ 
74271, IČ 28651413, zapsané v rejstříku společenství vlastníků 
jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle S, vložce 
číslo 7215, jehož je Obec Hodslavice členem a předkládá ji ke 
schválení ZO a doporučuje pověřit Ing. Jana Kudělku, aby se za 
Obec Hodslavice účastnil a hlasoval na zasedání shromáždění 
shora uvedeného společenství vlastníků, které schválí shora 
uvedenou změnu obsahu stanov a odvolá a zvolí předsedu 
společenství vlastníků. 
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Urbanistická studie – první prezentace.
Mgr. Pavla Adamcová

Opatření:
1.1 Vytvořit (každoroční) grantový program pro svépomocnou 

realizaci nápadů občanů.
1.2. Iniciovat zapojování občanů a zájmových skupin do 

vzniku a návrhu projektů při řešení veřejného prostoru 
(komunitně kreativní setkání, komunitní dílny).

1.3 Vytvářet místa pro společné setkávání pro různé věkové 
kategorie a aktivní trávení volného času různých zájmových 
skupin (s dohodou o následné údržbě, úklidu a péči…) a 
zefektivňovat využití stávajících zrekonstruovaných objektů a 
sportovišť.

1.4 Vytvářet nové odpočinkové zóny pro místní (dle 
zájmových skupin: teenageři, matky s dětmi, chovatelé, muži, 
ženy) i návštěvníky, a to na celém území obce.

1.5 V rámci obecní komunity založit a rozvíjet středisko 
celoživotního učení (komunitní školu) a vytvářet nabídku 
kurzů dle potřeb občanů.

1.6. Vyhledat a zapojit kvalifikovaného obecního koordinátora 
komunitních aktivit (včetně komunitního vzdělávání).

1.7 Zřídit a provozovat „infokanál obce“ přes optickou síť 
obce.

1.8 Rozlišovat podporu spolkům podle jejich aktivit ve 
veřejném prostoru a vzájemné spolupráce, oceňovat činnost 
celoročních vedoucích a zvát vedoucí spolků na společnou 
schůzku se zastupiteli 1x za rok.

1.9. Rozšířit plán společenských akcí, motivovat k účasti, 
stejně jako motivovat občany k objevování, vytváření a 
realizaci „tradičních akcí“ (i mimo spolky).

Všimněme si tří opatření. Úvodních dvou a opatření 1.5.

Zajímá Vás, jak by mohly Hodslavice vypadat v horizontu 
padesáti let ? 

Podívejte se na první návrhy urbanistické studie architektů 
studia OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. na webu obce (odkaz 
najdete v aktualitách). Nové pojetí a zamyšlení nad 
potenciálem nejen veřejných prostranství naší obce bylo 

Grantový program každoročně vyhlašovaný obcí je pro vás 
příležitost, jak uplatnit vlastní nápady. V rozpočtu obce bude 
každoroční částka-fond xxx tis. korun, který bude určen k 
rozdělení pro realizaci vašich projektů.

Například vás už dlouho štve neupravený kousek veřejného 
prostoru a máte nápad jak ho zlepšit tak, aby byl estetičtější 
nebo účelnější, nebo se tam dalo něco dělat…

Grantový program vám poskytne finance na materiál, práci 
zajistíte svépomocí nebo ve spolupráci s OÚ. Výše grantu bude 
stanovena při vypsání programu a může se dle zkušeností v 
dalších letech měnit.

Opatření 1.2 vás chce zapojit do aktivní spolupráce při 
vytváření veřejného prostoru obce. Chceme vás zvát, abyste 
spoluvytvářeli prostor, v němž žijeme formou společných 
setkání. Ne jako potvrzovatele zastupitelských řešení, ale jako 
ty, kteří hned na začátku projektu přinášejí svoje potřeby a 
nápady, které budou do výsledného řešení začleněny. Právě 
nyní probíhá tvorba urbanistické studie obce a budeme rádi, 
když se i vy zapojíte do diskuze k návrhu (více v článku o urb.
studii).

V opatření 1.5 bychom rádi poskytli občanům příležitost k 
celoživotnímu učení bez ohledu na věk.

Máte pravdu, ZŠ funguje bezvadně, ale není v jejích silách, 
aby kromě žáků vzdělávala i dospělé. Zde je prostor pro 
vás. Škola jistě pomůže, ale komunitní vzdělávání čeká na 
nadšence z vašich řad, kteří se ujmou organizace. Kdo máte 
zájem, přihlaste se!

prezentováno architekty 19.8. v klubovně OÚ a nyní Vám 
je předkládáme k diskuzi. Podívejte se, jak se může změnit 
třeba právě blízké okolí vašeho domu a dejte nám vědět, jestli 
se Vám to líbí, a co byste viděli jinak. Své postřehy a nápady 
můžete zaslat na maily: jakub@objektor.cz, vaclav@objektor.cz 
nebo starosta@hodslavice.cz.

Děkujeme, že se zajímáte :-).
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Palackého pamětní knihovna informuje

Mimořádný svoz BIOODPADU

Miroslav Kramoliš – renesanční člověk, 
hudebník duší i srdcem 

OÚ

OÚ

Ing. Libuše Palacká

Palackého pamětní knihovna od září opět otevřena ve 
stanovenou dobu, a to

pondělí 12:00 - 18:00 hodin
čtvrtek  12:00 - 18:00 hodin.

V pátek 22.10.2021 v odpoledních hodinách budou na 
pravidelná místa v obci umístěny velkoobjemové kontejnery 
na BIOODPAD. Jejich vývoz bude proveden v pondělí 
25.10.2021. Je zde možno umísťovat BIOODPAD, jenž je běžně 
odkládán do hnědých svozových nádob. Velkoobjemové 
nádoby budou označeny znakem obce a nápisem BIOODPAD.

V úterý 31. srpna 2021 uplynulo už 20 let, kdy od nás odešel 
na věčnost dirigent a varhaník pan Miroslav Kramoliš. Snad 
se najde ještě dost lidí, kteří si pamatují jeho působení zde 
v Hodslavicích a okolí. Pamatujeme si ho jako zakladatele a 
vedoucího tanečního orchestru „Tempo“ a posléze i dechové 
hudby Palovanka. Ovládal hru na několik hudebních nástrojů. 

Jeho nadšení s jakým vedl pěvecký sbor Hlahol a hrál na 
varhany v evangelickém i katolickém kostele, bylo strhující. 
Po sloučení církevních sborů v 80. letech, měl pěvecký sbor 
Hlahol až 58 členů. My zpěváci, kteří jsme měli možnost zpívat 
v Hlaholu i v pěveckých sborech v evangelické i katolické 
farnosti pod vedením p. Kramoliše, nikdy nezapomeneme 
na jeho dobrou náladu, se kterou přicházel na zkoušky, jak 
neúnavně upravoval celou řadu skladeb, žalmů a písní pro naše 
čtyři hlasy – soprány, alty, tenory i basy. S láskou a vděčností 
vzpomínáme na atmosféru nesčetných koncertů. Když zazněly 
čtyřhlasně, v plném nasazení chorály žalmů „Jeť Pán světlo mé 
a spása má“, nebo „Kdož přebývá v skrýši nejvyššího,“ a nesměl 
nikdy chybět – sbor Židů z opery “Nabucco“ - mnohým z nás 
probíhalo mrazení v zádech a hrnuly se slzy do očí. Pěvecký 
sbor Hlahol se vždy účastnil všech oslav a připomínek výročí 
narození nebo úmrtí Františka Palackého. Zpěváci z Hodslavic 
a Hostašovic si zazpívali i ve Vídni, v Praze a v Neratovicích – 
Lobkovicích u hrobu Františka Palackého. Ani se tomu nechce 
věřit, že to je už víc jak 20 let, co jsme se sborovým zpěvem 
skončili. 

Od té doby zatím marně čekáme, jestli se neobjeví nějaký 
další talentovaný nástupce pana Kramoliše, aby zde mohl 
sborový zpěv pokračovat. 

Milé hodslavské dámy, zahradnice,
do rozkvetlé zahrady na Place by se nám hodilo pár dalších 

pivoněk. Teď zkrášlujeme také část okolo dřevěného kostelíku.
Rádi bychom Vás požádali o pomoc. Pokud máte na zahradě 

hezké, dobře rozrostlé pivoňky bílých, růžových či červených 
barev a mohli byste nám z nich část včetně kořenů pro 
přesazení ukopnout, prosím přineste nám je na úřad. My je 
přidáme do zahrady.

Stejně tak sháníme ke kostelíku šeříky. Pokud se Vám někde 
nějaký rozmnožil a nepotřebujete ho, my se ho rádi ujmeme.

Děkujeme moc.

V posledním vydání zpravodaje jsme Vás informovali, že se 
další část zjišťování důvodu propadlých poklopů bude konat v 
měsíci srpnu. Realita je taková, že z důvodu přetížení zkušební 
laboratoře, která bude vyhodnocovat skladbu spodních vrstev 
kanalizačních šachet, byl termín přesunut na září.

Dle aktuálních informací správce komunikace (Ředitelství 
silnic a dálnic) bude realizováno v druhé polovině měsíce září.

Opětovně Vás prosíme a děkujeme za trpělivost.

Vážení spoluobčané,
v posledních měsících se nám kupí stížnosti na koupající se 

psy ve vodní nádrži Kacabaja.
Obzvlášť v plavecké a rybářské sezóně dochází k drobným 

konfliktům a střetům mezi rekreanty, plavci a majiteli psů.
Proto Vás opětovně žádáme, abyste své psy nekoupali a 

nenechávali ani plavat ve vodní nádrži a respektovali tak zákaz 
koupání psů. Vyhneme se tak zbytečným střetům a hádkách.

Děkujeme za pochopení.

Máte na zahradě pivoňky, šeříky?

Oprava kanalizačních poklopů
na silnici č. I/57

Zákaz koupání psů
ve vodní nádrži Kacabaja

OÚ

OÚ

OÚ

URGENCE - INFORMACE KE KANALIZAČ-
NÍM PŘÍPOJKÁM

OÚ

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že materiál na vybudování 

domovních přípojek je již možno zakoupit pouze v omezeném 
sortimentu, a to v délkách pouze 1 a 2 metry dle aktuálního 
ceníku

Položka Specifikace zboží – SN 4 Cena za 
1ks s DPH

1. trubka PVC KG DN150, délka 1 m 95 Kč

2. trubka PVC KG DN150, délka 2 m 175 Kč

I tohoto materiálu není mnoho a další se již objednávat 
nebude!!!
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Milí Hodslavjané,
hledáme vhodné KAMENY pro vyhlídku nazvanou Základní 

kámen, která bude upomínat na položení základního kamene 
Národního divadla Františkem Palackým.  Na půvabném místě 
v krajině s výhledem na Hodslavice a v návaznosti na naše hezké 
aleje vzniknou čtyři Umělecké vyhlídky Františka Palackého. 
Možná víte, možná ne, že František Palacký se obdivoval kráse 
a umění. Napsal dílo o estetice nazvané Krásověda čili o kráse 
a umění knihy patery. Každá vyhlídka bude opatřena citátem 
Františka Palackého a také několika větami o jeho životě.

3 další umělecké objekty budou dílem tradičních řemeslných 
mistrů: tesařů, kovářů, výrobců nábytku a mají již své 
sponzory: firmu JELÍNEK nábytek  s rodinnou tradicí od r. 1897, 
pana Radima Jančuru, zakladatele Regiojetu, nebo Bon Lait, 
rodinnou farmu s minimlékárnou. Vyhlídka Základní kámen 
by měla jako jediná vzniknout díky laskavému daru a sbírce 
Hodslavjanů, tzn. jako upomínkový akt na sbírku na Národní 
divadlo. Nepotřebujeme peníze, ale kameny. Hledáme v 
Hodslavicích kameny o velikosti větší než 1,2 m, ze kterých 
bychom vytvořili půvabné a příjemné místo na sednutí, 
spočinutí. 

Jen pro zajímavost:  na stavbu Národního divadla se sešlo 
základních kamenů z významných míst z Čech a Moravy více. 
Jako první dorazil do Prahy kámen z hory Radhošť a byl ze 
všech největší, měřil 1,2 x 1,2 m s výškou 0,6 m. Přicestoval 
vlakem doprovázený davy lidí a František Palacký si jej na 
staveništi převzal osobně.

Máte – li nějaký velký kámen, který byste mohli obci darovat, 
dejte nám prosím vědět na úřadě – panu místostarostovi 
Kudělkovi (tel. 720 998 835), přijedeme se na něj podívat. 

Děkuji moc za pomoc a srdečně zdraví 
Lenka Šíchová z Pilečkova domu

Hledá se kámen
Ing. Lenka Šíchová

Vděčně vzpomínáme i na zpívání s panem Kramolišem na 
pohřbech – hlavně ženy zpěvačky zpívaly dlouhá léta pod 
jeho vedením při smutečních shromážděních v kostele i na 
hřbitově. 

Bratr Kramoliš tím, že sloučil oba církevní pěvecké sbory, 
přispěl k velkému posunu v ekumenické spolupráci, k toleranci 
a porozumění křesťanů v naší obci. V 80. a 90. letech minulého 
století jsme zažívali opravdu krásné společné chvíle, plné 
radosti ze společného zpěvu, při ekumenických bohoslužbách 
i při koncertech. Jsme vděčni a děkujeme Bohu, že jsme toho 
mohli být součástí. 

Byl jedním s iniciátorů o znovuobnovení Tělocvičné jednoty 
SOKOL v Hodslavicích a zároveň vykonával funkci vzdělavatele.

Milí Hodslavjané,
připravujeme pro Vás Galerijní ulici, abychom pozvedli 

uměleckou úroveň Hodslavic. První vernisáž bude věnována 
vzpomínkám pamětníků a černobílým fotografiím z historie 
života lidí v Hodslavicích.

Prosíme Vás, abyste prošli své fotografické archívy a zapůjčili 
nám své fotografie. Ideální jsou ty, na kterých jsou lidé i domy, 
jsou ostré a zobrazují nějaký příjemný či vtipný moment.

Vybereme 7 z nich a brzy Vás překvapíme vernisáží. Fotografie 
prosím noste paní Elišce Janské na úřad. Všechny Vám pak v 
pořádku vrátíme zpět. 

Děkujeme.
Lenka Šíchová z Pilečkova domu

Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká 
nezisková organizace spojující jedince usilující o lepší životní 
prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý ročník ankety Alej 
roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v Čechách. 

         Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí české krajiny. 
Z přírodního i kulturního hlediska jsou nenahraditelné. Právě 
prostřednictvím ankety Alej roku se snaží sdružení Arnika na 
význam alejí a stromořadí upozornit a přispět tak nejen k jejich 
zachování, ochraně a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich 
nové výsadbě.

Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, 
když zašlete 1-3 fotografie vyfocené aleje nebo stromořadí 
spolu s krátkým popisem či příběhem prostřednictvím 

Výzva

Soutěžní anketa Alej roku 2021
hledá po jedenácté nejkrásnější

alej nebo stromořadí v Česku!

Ing. Lenka Šíchová

Ing. Lenka Šíchová

Na fotografii: Vítězná Alej roku 2019 - Památná alej u Rakovnického potoka.
(Autor: Jan Mudra).

Eliška Jánská
Zvýraznění
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nominačního formuláře na www.alejroku.cz. Vaši alej nebo 
stromořadí můžete nominovat do 26. 10. 2021, poté o vítězce 
rozhodne široká veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky 
ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2022. Bude 
vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna celonárodní Alej 
roku 2021. Na nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to 
jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů. 
Nominující celonárodní vítězky vyhraje let balonem. Patroni 
soutěže navíc vyberou tři nejkrásnější fotografie, které budou 
oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou. 

Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí 
nebo alej, kterou jste objevili na svých cestách po české krajině 
a která vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. 
Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety Alej 
roku 2021.

Klára Ondrigová, koordinátorka ankety Alej roku 2021
Arnika - centrum pro podporu občanů

V měsíci září 2021 se uskuteční orientační běh ZA POZNÁNÍM 
HODSLAVIC.

Bližší informace budou zveřejněny v sokolské skříňce a na 
webové stránce obce.

MS kraj – „Řídím, piju nealko pivo“ bezpečnostně 
preventivní akce zaměřena na řidiče  

Užívání alkoholu všeobecně snižuje schopnost vnímání a 
zpomaluje reakce. Jestliže poté, ve stavu, kdy jsou alkoholem 
ovlivněny tyto schopnosti, usedne řidič za volant vozidla nebo 
nasedne na sedadlo jízdního kola, může se stát nebezpečným 
nejen sobě samotnému, ale také dalším účastníkům silničního 
provozu.  Tímto jednáním se také vystavuje trestnímu postihu, 
tak jak je stanoveno zákonem. Preventivní akce „Řídím, piju 
nealko pivo“ cílí na skupinu účastníků silničního provozu – 
řidiče motorových i nemotorových vozidel. Odměnu v podobě 
jednorázového alkohol testu, kterou v rámci preventivní akce 
dostávali zodpovědní řidiči, poskytl Český svaz pivovarů a 
sladoven.

Hned dvě preventivní aktivity tohoto rázu, zaměřeny na řidiče 
motorových vozidel, proběhly ve dnech 12. a 16. července 2021 
ve Frýdku Místku na ul. Střelniční a ul. Míru. Dopravní policisté 
Frýdek-Místek spolu s preventistkou Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje působili na oslovené řidiče 
a například připomínali také to, jak je důležité nepodceňovat 
zbytkový alkohol před samotnou jízdnou. Od preventistů v 
závěru obdrželi jednorázový alkohol test.

Stejně jako je jízda pod vlivem alkoholu nepřípustná pro 
řidiče motorového vozidla, taktéž je tomu i při jízdě na kole. 
Cyklista je také účastníkem silničního provozu a to jako 
řidič nemotorového vozidla.  Přestože cyklista nemusí být 
vlastníkem řidičského průkazu, musí znát pravidla silničního 
provozu a těmito se při jízdě na jízdním kole řídit. V případě 
postihu je potom na cyklistu nahlíženo stejně jako na řidiče 
motorového vozidla, proto by se i cyklisté měli alkoholu 
vyhýbat nejen před jízdou, ale také během jízdy. 

Zvyšující se počet cyklostezek a cyklotras napříč celou 
republikou výrazně napomáhá k rozvoji cykloturistiky. 
Cyklistika nebo cykloturistika se v našich zeměpisných šířkách 
stala velmi oblíbenou a proto se policejní preventisté Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje vydali také na 

Orientační běh pro děti

Řídím, piju nealko pivo

Dana Kudělková, místostarostka T.J. Sokol Hodslavice

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

cyklostezky, za řidiči nemotorových vozidel. Nejen k výletům 
je však jízdní kolo využíváno. Mnozí z nás jízdní kolo využívají 
i jako prostředek, kterým se snadno a rychle přesunou tam, 
kam potřebují a pohybují se tak nejčastěji např. ve městech 
nebo jeho okrajových částech.

V Ostravě se uskutečnila preventivní akce 14. července 
2021 v dopoledních hodinách, konkrétně na cyklostezce 
ve Vratimově. Policisté z oddělení prevence společně s 
ostravskými dopravními policisty připomněli cyklistům 
základní zásady bezpečného pohybu na jízdních kolech a 
také zákaz požívání alkoholu „před a během jízdy“. Cyklisté si 
odvezli preventivní materiál v podobě orientačního alkohol 
testu, reflexní pásek a také reflexní pás na rám kola. 

Během středečního dopoledne dne 14. července 2021 
vyrazila policejní preventistka moravskoslezského kraje 
společně s cyklohlídkou obvodního oddělení na cyklostezky v 
městě Krnov na Bruntálsku, kde společně oslovily projíždějící 
cyklisty. Nejen bezpečnost cyklistů v dopravě, používání 
ochranné přilby, ale zejména to, že alkohol nepatří ani za 
řídítka jízdního kola, bylo hlavním tématem. A protože diskuze 
s cyklisty byla zejména o alkoholu, cyklisté obdrželi společně s 
preventivním materiálem i jednorázové alkohol testy.

Na cyklisty v Novém Jičíně, konkrétně na cyklotrase „Koleje“, 
vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic, apelovala preventistka 
moravskoslezského kraje společně s preventistou obvodního 
oddělení Nový Jičín dopoledne 15. července 2021.  V rámci 
preventivní akce upozorňovali cyklisty na dodržování pravidel 
bezpečného jízdy na kole, zákaz požívání alkoholických nápojů 
a možné postihy s tím spojené. Cyklisté byli závěrem odměněni 
preventivním materiálem ve formě reflexních pásků, přívěsků, 
alkohol testem a děti si odnesly pexesa a omalovánky.  

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Karla Špaltová, nprap. Bc. Marika Jeličová

nprap. Bc. Lucie Galiová, por. Bc. Martina Jablońská

DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

ZÁ
Ř

Í

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase 

od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

2021

 INFORMACE  
  
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

VOLNÉ 
VSTUPY 
V DOBĚ 

OTEVÍRACÍ 
DOBY

19.

12.

5.

Hrad 
Sovinec

        Zámek 
    Frýdek 

Místek

Zámek
Kunín
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Ohlédnutí za Dnem obce

Uzavření skládky během státního svátku 
28.9.2021

Ing. Lenka Burianová

Mgr. Marta Kiššová, ředitelka ASOMPO, a.s.

Dne 17.7. se na fotbalovém hřišti po roční pauze uskutečnil náš 
oblíbený den obce Hodslavice. Program byl tento rok pestrý, a 
proto jsme do poslední chvíle doufali, že se slavnost uskuteční 
a nevstoupí nám do toho nějaká další vládní nařízení. Jako 
první v programu vystoupila taneční skupina TST. Tato skupina 
vznikla v roce 2015 jako taneční kroužek pod Základní školou 
v Hostašovicích. Děti se od tohoto roku pravidelně účastní 
a podílejí na kulturních vystoupeních obce Hostašovice a 
města Nový Jičín. V minulém roce byla nově skupina rozšířena 
pod Sportovní klub Straník, místní část Nového Jičína. Děti 
předvedly krásné vystoupení a věřím, že i ony byly rády, že 
opět mohou vystupovat. Dalším vystupujícím a překvapením 
pro děti byla návštěva Pepina Prcka Klauna. Nebyl to žádný 
obyčejný klaun, ale klaun jedinečný svou výškou. Svým malým 
vzrůstem, pouhých 142 cm je pro zábavu dětí jako stvořený. 
Nejmenší návštěvníci si jeho vystoupení užívali. Další v 
programu byla kapela Lidečanka, která letošní rok slaví 100 let 
od svého prvního vystoupení, a já bych jí ještě jednou popřála 
k jejím stým narozeninám vše nejlepší a spoustu spokojených 
posluchačů  Poté jsme mohli shlédnout vystoupení agility 
a dogdancingu s Anet. Viděli jsme ukázku výcviku, kdy pejsci 
běhali přes překážky a ukazovali, co se dokázali naučit. Kuky 
i Derby byly šikovné, aby taky ne, vždyť Kuky má několik 
vyhraných závodů, titulů, umí přes 70 triků a Derby ji v tom 
statečně dohání. K večeru se již hřištěm rozléhaly písně Karla 
Gotta. Na návštěvu k nám s vystoupením přijel Honza Mlčoch 
– Karel Gott Revival, který začal v roce 1996 jako imitátor, kdy 
napodoboval více než 50 hlasů. Užili jsme si písně, jako stokrát 
chválím čas, když muž se ženou snídá a samozřejmě také včelku 
Máju, dokonce i částečně v německém jazyce. Zavzpomínali 
jsme na mistra Karla Gotta a věřím, že se tohle vystoupení 
líbilo všem věkovým kategoriím, a že třeba pana Mlčocha ještě 
někdy u nás přivítáme při jiné příležitosti. Vrcholem večera byla 
kapela Argema. I přesto, že se před vystoupením dozvěděli 
velmi smutnou zprávu, odehráli naprosto skvělý koncert, na 
který přijeli lidé jak z okolních, tak i vzdálenějších vesnic a 
měst. Všichni se skvěle bavili a věřím, že si po dlouhé kulturní 
odmlce tento den užili. Teď už zbývá plánovat další ročník  
a už teď cítím, že bude určitě také skvělý a to také díky vám, 
kteří tyto akce podporujete a užíváte si je s námi. Chci moc 
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli.

DĚKUJI.

ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína 194 oznamuje, že skládka 
bude během státního svátku dne 28.9.2021 (úterý) uzavřena.

JSTE NEDOSLÝCHAVÝ? ŠPATNĚ SLYŠÍTE? 
JSTE NESLYŠÍCÍ? 

POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK? 

Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám se sluchovým postižením 
všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.  

 NAŠE SLUŽBY JSOU ZDARMA 

 MŮŽEME ZA VÁMI PŘIJET KAMKOLIV PO KRAJI 

 STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT SKRZE NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE 

SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ 

Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch, můžeme Vás podpořit při 
pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem 
odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně. 

Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzovat. Důležité je situaci řešit. 

S naší podporou to zvládnete. 

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ 

Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na příspěvky, při zajišťování 
pomůcek nebo třeba při procesu hledání práce.  

Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může být s naší podporou výrazně nižší. 

 

Mgr. Bc. Alena Hegerová 
vedoucí konzultantka 
702 158 110 
alena.hegerova@tichysvet.cz 
www.tichysvet.cz 

Obec Hodslavice

Hodslavice 211

742 71   Hodslavice

V Praze dne 24. 8. 2021

Vážená paní starostko,

dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které Vaše obec/město vytřídila/o v období 
01.04. - 30.06.2021 a předala/o k využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou Vaše 
obec/město získala/o od společnosti EKO-KOM, a.s.

Odměna celkem 53 028,16 Kč

Z toho:

Odměna za zajištění zpětného odběru 9 993,50 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Papír 7,800 t 14 002,56 Kč

Plast 5,420 t 23 375,54 Kč

Sklo 5,200 t 5 656,56 Kč

Kovy 0,000 t 0,00 Kč

Nápojový karton 0,000 t 0,00 Kč

Celkem 18,420 t 43 034,66 Kč

Přesný rozpis odměn naleznete na podkladu k fakturaci, který byl odeslán elektronicky na adresu Vaší 
obce/města, případně svozové firmy, pokud za Vás zpracovává výkaz a případně fakturu do systému 
EKO-KOM. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, svého regionálního manažera (kontakty na 
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/kontakty/kontakty-obce-a-mesta).

Věříme, že Vám tento stručný přehled poskytl základní informace o výsledcích provozu systému tříděného 
sběru obalových odpadů ve Vaší obci ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem, 

EKO-KOM, a.s.

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a 
recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 73 % občanů 
České republiky. Děkujeme.

Toto sdělení nenahrazuje podklad k fakturaci a není výzvou k vystavení faktury dle smlouvy s 
EKO-KOM, a.s.

01-02-03-30-42-01-1100EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 ID:  457 22524. 8. 2021 str. 1 / 1

Koupím motocykl značky
Jawa, ČZ, Manet, 

Stadion,
aj. v jakémkoliv stavu.

Předem děkuji za nabídky.
Tel. 605 989 457.
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VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL 
                8.10.2021 

NA PAMĚŤ SOKOLŮM, KTEŘÍ PŘINESLI OBĚŤ NEJVYŠŠÍ  

 v 18:00  sraz na fotbalovém hřišti v Hodslavicích 

a společný odchod na KACABAJU 

  POUŠTĚNÍ PŘIPRAVENÝCH LODIČEK                               

…………….se svíčkami na vodní plochu      
Společný odchod zpět za svitu LAMPIÓNŮ  

( vezměte sebou  ) 

Čaj bude na Kacabaji připraven  

Za nepříznivého počasí se akce nekoná! 

Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

Připojte se

Digitální 
odysea

Nutná rezervace do 10. 9. 2021 na níže uvedených kontaktech: 
tel.: 556 750 327, e-mail: pokladna@hodslavice.cz
Eva Davidová, OÚ Hodslavice

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Individuální poradenství

Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.
Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. 

vždy 1 zájemce na max 60 min

Ve spolupráci s obcí Hodslavice Vám nabízíme dvě akce:

Kdy: v týdnu 28. 9. - 1. 10. (datum a čas bude upřesněn dle počtu zájemců)

Kde: v klubovně Klubu důchodců, OÚ Hodslavice č.p. 211 

Rezervace prodloužena 
do pátku 17.9.2021.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci září oslaví své životní jubileum 50²55²60²65²70²80
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Petr Vičan, Lenka Tomanová ² Dušan Adamec
² Ivo Kudělka ² Milan Kořínek, Jaroslav Rýdel

² Zdeněk Geryk ² Anna Davidová,
Vojtěcha Krumpolcová, Ludmila Sobková

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci červenci se narodil Josef Hlinka, 
v měsíci srpnu se narodili Václav Kramoliš, 

Linda Mertová a Denisa Pítrová. 

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

² ² ² ² ²

V měsíci červenci jsme se rozloučili s panem 
Ladislavem Černým, 

v měsíci srpnu s panem Vladimírem Žídkem 
a panem Jaroslavem Pátkem.

Ráno

Jdeme na obry Vaříme oběd


