
Ochotné členky klubu pomáhaly při úpravách prostranství 
před obecním úřadem. V červnu se několikrát konaly naše 
úterky s ručními pracemi a při kávě nebo čaji. Sešli jsme se 
při soutěžích v kuželkách v červnu a v říjnu. Naše oblíbené 
sportovní odpoledne se škračením vajíček se konalo 23. 
června na fotbalovém hřišti. Sešlo se nás opravdu hodně. 
V této době se už naplno zapojovali mladší členové klubu, 
budoucí nový výbor KD. Zorganizovali jsme ve spolupráci s 
klubem z Hostašovic zájezd na Floru Olomouc a pěkný den 
jsme završili zastávkou na hradě Helfštýn. Členové klubu se v 
hojném počtu připojili ke sbírce na pomoc obcím postiženým 
ničivým tornádem. Sbírku zorganizoval evangelický pan farář. 
Děkujeme.

8. července se konal krásný zájezd na Slezskou Hartu. Projeli 
jsme se lodí po přehradě a užívali si příjemného počasí. U nás 
totiž bylo dost horko a tam, v oblasti Jeseníků, bylo trochu 
chladněji.

Tradiční nadpis, ve kterém se změnil jen letopočet.
Úvod však nemůže být vůbec tradiční. Představujeme sice 

výsledky naší práce v uplynulém roce. Radost z nich však 
můžeme mít jen částečnou. Snad není nutné zdůrazňovat 
proč. 

Epidemie koronaviru se stále šířila. Jiskřička naděje svitla 
v podobě očkování. Už to nebyla jen beznaděj, ale i menší 
jistota, že se snad zpomalí šíření nemoci a zvýší naděje na 
lehčí průběh a také přežití. Mnoho nemocných strávilo 
dlouhou dobu léčením a také pobytem v nemocnici. Opět se 
vyskytly případy se smutným koncem. Stále jsme dodržovali 
protiepidemiologická opatření a stále jsme se potkávali 
s nezodpovědnými lidmi. Nově přibyla skupina lidí, kteří 
očkování odmítají.

Výbor Klubu důchodců (KD) připravil plán činnosti. Jak jej 
však uskutečnit? Během jarních měsíců se začaly rozvolňovat 
předpisy a členové KD se přece jenom mohli setkávat. 

Klub důchodců Hodslavice v roce 2021
Mgr. Libuše Czyžová, Bronislava Sýkorová

„V poslední den masopustní byl večer u nás bál dosti hlučný, na němž několik zemanek a slečen bylo. 
Tancováno mnoho, já mezi jiným hrál sem s p. Fábrym v šachy, zemanky mezi sebou v karty.“

František Palacký - Zápis v jeho Každodeníčku ze dne 15.2.1820  

ZPRAVODAJ
Únor  2022
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USNESENÍ z 66. schůze
rady obce konané dne18.1.2022

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) přepracování projektové dokumentace na stavbu 

„Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4“ 
firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. Praha 4 dle nabídky,

c) odstoupení od rozhodnutí o přidělení dotace pro 
stavbu „Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice 
čp. 4“ ve výzvě č. 1/2019 Operačního programu Životního 
prostředí pouze v případě kladného vyjádření Státního fondu 
životního prostředí ČR k možnosti podat žádost o dotaci ve 
výzvě Národního programu Životního prostředí č. 12/2021 
Energetické úspory veřejných budov, 

d) výkon technické pomoci při tvorbě projektové 
dokumentace „Projekční práce stezka pro chodce a cyklisty 
Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“ firmou QC UNI s.r.o. 
Frýdek-Místek dle návrhu,

e) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování 
odpadu číslo 61600944 s firmou SUEZ CZ a.s., Praha 2 - 
Vinohrady dle návrhu,

f ) provedení stavebních prací BD 213 Hodslavice 
„Odstranění venkovních betonových ploch“ firmou VLKOSTAV 
– Vladimír Košvanec, Lipník nad Bečvou dle návrhu,

g) podmínky participativního rozpočtu obce dle přílohy č.1 
a jejich zveřejnění v  Hodslavském zpravodaji, 

h) nejvýhodnější nabídku na zhotovení územní studie 
veřejných prostranství „US-3 Centrum obce“ v k. ú. Hodslavice 
nabídku firmy OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 ve výši 361 
300 Kč bez DPH a zařazuje tyto náklady do návrhu rozpočtu 
obce na rok 2022,

i) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro 
rodinný domům čp.  32 v Hodslavicích a jeho připojení ke 
Skupinovému vodovodu Hodslavice - Straník dle podmínek 
stanovených provozovatelem sítě,

j) finanční dar ve výši 5000 Kč na realizaci projektu Na 
kole dětem 2022 a výpomoc s organizací akce na území obce 
Hodslavice a schvaluje smlouvu o poskytnutí daru. 

II. Rada obce   b e r e   n a   v ě d o m í 
a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
b) návrh investic a rozpočtu na rok 2022 a předkládá jej 

k projednání investiční komisi a finančnímu výboru Obce 
Hodslavice – termín doručení případných návrhů změn a 
doplnění radě obci do 3. února 2022,

c) žádosti Centra pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s, detašované pracoviště Nový 
Jičín o finanční dar na sociální služby:

-  „Občanská poradna“ – obec na ni přispívá v rámci Smlouvy 
s MěÚ Nový Jičín na podporu sociální oblasti, Podprogramu A,

- „Osobní asistence“ a zařazuje ji do seznamu žadatelů,
d) nabídku manželů J. a R. B., Hodslavice o bezúplatném 

převodu nemovitosti do vlastnictví Obce Hodslavice a 
předkládá ji zastupitelstvu obce k projednání.

Pokračovali jsme v uskutečňování záměru, který zrál už 
druhým rokem, totiž předání žezla novému mladšímu výboru. 
Na konci srpna se konala výborová schůze a po ní následovala 
9. září výroční schůze. Vedení KD Hodslavice se ujal nový výbor 
v čele s paní Hanou Křenkovou. V září se konaly ještě tři akce 
s tematikou sebeobrany a používání moderních telefonů ve 
spolupráci s obecním úřadem a členy Městské policie Valašské 
Meziříčí. Úspěšný jednodenní zájezd se konal 30. září. Navštívili 
jsme Modrou, Velehrad, zámek Buchlovice a pobavili jsme se 
ve vinném sklípku ve Starém Městě.

V říjnu jsme se několikrát sešli na tradičním úterním 
odpoledni. Opět však do naší práce  zasáhlo rychlejší šíření 
koronaviru. Nový výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně, 
vždy první čtvrtek.

Jaký tedy byl náš rok v klubu? Velká a úspěšná změna ve 
vedení KD. Práce se ujali mladší. 

Zasáhla nás i bolestná ztráta našich členů.
A co se změnilo v Hodslavicích? Stále jsme vděčni místním 

prodejnám, že zajišťují prodej zeleniny a masa. Stále starším 
a nemocným lidem obětavě pomáhají dobrovolníci, sousedé, 
příbuzní a známí. Za tuto neocenitelnou pomoc jim upřímně 
děkujeme. Stále jsme rádi, že si můžeme telefonovat s 
kamarády a známými, když se nemůžeme setkávat osobně. 
Přibyly nemoci a nově i starosti se zaplacením složenek za 
plyn a elektřinu. Mohla by se naše obec stát obcí s rozšířeným 
využíváním fotovoltaiky?

Všem, kteří se podílejí na práci klubu, kteří pomáhají starším 
a nemocným lidem v této obtížné době, patří náš velký dík. 
Děkujeme za práci minulému výboru KD. Vykonávali tuto 
práci více než 16 let. Novému výboru přejeme hodně úspěchů, 
nových nápadů a inspirací, úspěšnou spolupráci s obecním 
úřadem a všem přejeme tolik potřebné zdraví.
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Srdečně Vás zveme
na 16. zasedání

zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve

středu 16. 2. 2022
v 18:00 hod.

v klubovně obecního úřadu (přízemí).

Sbírka textilu pro Diakonii Broumov
OÚ

Naši obec oslovilo sociální družstvo Diakonie Broumov s 
prosbou o uspořádání sbírky použitého textilu. Máte doma 
nepotřebné šatstvo, které může být ještě nositelné a posloužit 
potřebným lidem, popř. další věci do domácnosti? 

Do sbírky patří:
• dámské, pánské a dětské oděvy – nepoškozené s    
   fungujícími zipy, 
• nepoškozenou obuv – zavázanou v igelitové tašce, 
• kabelky a batohy – pouze nepoškozené s funkčním zipem, 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně 
  poškozené,
• přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové, 
• záclony, závěsy – nepoškozené,
• látky – minimálně 1 m čtvereční (ne odřezky a zbytky látek).

Věci můžete odevzdat ve sběrném dvoru ve středu 16.2.2022 
od 8:00 do 10:00, 15:00 – 17:00 hodin a v sobotu 19.2.2022 
od 8:00 do 11:00 hodin, nebo vhodit do jednoho ze dvou 
kontejnerů na textil  (s označením Obec Hodslavice). Jeden 
bude umístěn na dolním konci obce u autobusové zastávky a 
druhý u Obecního domu. 

CO PŘINESLO 1. PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU?
Mgr. Bc. Martina Holubová, ředitelka školy

Pololetí máme zdárně za sebou! Po loňském školním roku 
byla první polovina toho současného mnohem příznivější, 
neboť jsme nemuseli nechat školu zavřenou. Bohužel však 
administrativní zátěž školy související s neustálými změnami, 
nařízeními, pokyny, statistikami, atd. narostla do téměř 
neúnosných rozměrů. Přesto jsem nesmírně ráda, že se nám 
s rodiči daří komunikovat i o věcech, které často mohou být z 
pohledu různých stran v rozporu. Již několik dlouhých měsíců 
společně zvládáme všechna opatření, omezení, nařízení …

Protože nebyly příležitosti k setkávání s veřejností na půdě 
školy, ráda bych vás tímto alespoň krátce seznámila se 
základními aktuálními událostmi v naší škole.

Zprávičky ze ZŠ
Mgr. Radka Ondřejíková

Školní rok zahájilo celkem 194 žáků ve 12 třídách, takže se 
můžeme pochlubit výhodou, kterou je průměrný počet žáků 
na třídu. S narůstajícím počtem žáků souvisí samozřejmě i 
větší počet pedagogů. V základní škole jich v současné době 
pracuje 22, včetně asistentek pedagoga, což představuje 
nárůst téměř o 70 % za posledních 10 let. Někteří z nich jsou 
však zaměstnáni na zkrácený úvazek. 

Novinkou letošního školního roku v naší škole je individuální 
vzdělávání žáků 2. stupně. Současná legislativa vzdělávání 
tohoto typu umožňuje. Podmínky vzdělávání žáků vycházejí 
z ustanovení školského zákona. O povolení individuálního 
vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k 
plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce žáka a dalších podkladů.  My jsme k 
takovémuto vzdělávání přijali 42 žáků z různých koutů České 
republiky, avšak velkou část tvoří také zahraniční žáci ze 
Slovenska, příp. děti rodin pobývajících v zahraničí (Kanárské 
ostrovy). První půlrok školního roku ukázal, že individuální 
vzdělávání je náročné jak pro rodiče, kteří se rozhodnou 
takto své dítě učit a přebírají tím plnou zodpovědnost, tak 
pro pedagogy, kteří věnovali obrovské úsilí k systematizaci 
podmínek vzdělávání a ověřování znalostí získaných tímto 
způsobem vzdělávání na naší škole. Avšak i díky těmto žákům 
se pomalu naplňuje kapacita školy, která čítá 270 žáků. Stále 
je však naší prioritou prezenční výuka žáků ve spolupráci s 
rodiči. Současně plníme také funkci spádové školy pro ZŠ 
Hostašovice, s níž jsme navázali výborné pracovní vztahy 
s cílem rozvíjet spolupráci mezi oběma školami. Zájem o 
vzdělávání v naší škole se zvyšuje, v posledních letech k nám 
k základnímu vzdělávání nastupovali téměř všichni žáci z 
Hostašovic, ale také ze Straníka. Věříme, že tento trend bude 
pokračovat i nadále. 

Na závěr nemohu nezmínit, že jsme měli v plánu za 
přítomnosti veřejnosti na podzim slavnostně otevřít nově 
zrekonstruovanou učebnu, která do roku 2011 sloužila jako 
kreslírna, pak jako mediatéka a od října 2021 je zprovozněna 
jako učebna moderních technologií. Celková výše rekonstrukce 
činila 5 593 723,99 Kč, z čehož školou získaná dotace činila 
5 034 351,59 Kč. Nutno upřesnit, že v rámci rekonstrukce 
byl zrekonstruován také kabinet pro vyučující IT a škola byla 
vybavena schodolezem (podmínky projektu), bezbariérovou 
toaletou a hlavně IT vybavením pro výuku žáků v celkové 
hodnotě 2 255 863,50,- Kč (PC, robotické pracoviště, testovací 
a hlasovací moduly, e- learningový portál, sítová infrastruktura, 
3D tiskárny, server a další).

Projekt byl cílen na vybudování učebny odpovídající 
současnému vývoji a moderním vzdělávacím metodám pro 
praktické i teoretické vzdělávání tak, aby byla na požadované 
úrovni technického vývoje, umožňovala rozšíření moderních 
forem vzdělávání a zvýšila zájem žáků o výuku.

Věřím, že v rámci připravovaného Dne otevřených dveří 
v květnu 2022 budete mít příležitost si vše prohlédnout. 
Budeme se na vás moc těšit.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM… 
Mgr. Helena Tisovská

V letošním roce se děti školní družiny společně s paní 
vychovatelkou zapojily do tradiční Tříkrálové sbírky.  Osobité 
kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je 
způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu 
motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje 
na starou lidovou tradici tříkrálových a vánočních koled, kdy 
děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání 
pokoje celému domu dostávaly malou výslužku. Všude jsme 
se setkali s vlídným přijetím a ochotou pomoci dobré věci. 
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Po Vánočních prázdninách jsme se opět všichni setkali v 
novém roce v naší školce. Děti nám vyprávěli své krásné zážitky 
z vánočních svátků a my jsme tak mohli ukončit rok 2021. 
Hned první týden ve školce jsme si začali společně povídat 
o svátku Tří králů – seznámili jsme se s jejich jmény i tradicí, 
vyzkoušeli jsme si koledovat a naučili jsme se spoustu nových 
věcí.

Venku byla zatím příjemná zima, s dětmi jsme téměř každý 
den chodili prozkoumávat zimní krajinu, jen škoda že nám 
počasí nepřálo více sněhu, abychom si mohli společně stavět 
sněhuláky, bobovat a koulovat se.

 Ve dne 17.1 jsme se celá školička vydali na divadlo o 

Leden v Mateřské škole
Aneta Vrbicová

Někteří lidé dokonce obdarovali naše koledníky sladkou 
odměnou.  Věřím, že návštěva koledníků Tříkrálové sbírky 
potěšila a přinesla radost a naději do roku 2022.

STOPA – VYŘEŠ ZLOČIN 
Mgr. Renata Pernická

V rámci volby povolání a výchovy k občanství navštívila 9. 
třída unikátní interaktivní výstavu Mendelova muzea v Brně, 
věnovanou vědeckým metodám v kriminalistice. Žáci se zde 
stali sami detektivy a prostřednictvím fiktivního kriminálního 
případu pátrali po pachateli. Každý kriminalista získal pracovní 
list, kde si zaznamenával průběh vyšetřování a na konci 
výstavy označil za pachatele jednoho z podezřelých. Výstava 
se deváťákům velice líbila a velké poděkování patří p. učiteli 
dějepisu Janu Anlaufovi, který nás celou výstavou, v zámku 
Žerotínů ve Valašském Meziříčí, provázel.

MAŠKARNÍ PLES VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Bc. Petra Pavlíková

V pátek 21. ledna 2022 se ve školní družině konal maškarní 
ples, na který jsme se připravovali a těšili celý týden. Skládali 
jsme girlandy, vyráběli šašky, škrabošky, zkoušeli různá kouzla 
a triky. Na páteční odpoledne si děti donesly masky a začalo 
maškarní veselí. Ples jsme zahájili průvodem masek po škole. 
Program pokračoval v klubovně ,,Sluníčko“, kterou jsme si 
vyzdobili našimi výrobky, a přehlídka masek za doprovodu 
tanečních hitů mohla začít. Nechyběly soutěže, zábavné 
disciplíny a trsání na oblíbené písničky. Na závěr si každá maska 
vybrala cenu z tomboly a mohla se vyfotit v našem fotokoutku. 
Všichni jsme strávili zábavné a příjemné odpoledne. Tak zase 
příště, milé masky...

PROJEKT PLANETA ZEMĚ 3000, MADAGASKAR – 
PŘÍBĚH PRADÁVNÉ LEMURIE
Mgr. Alena Kulíšková

Žáci 2. stupně navštívili 18. ledna novojičínské kino Květen, 
kde zhlédli dokumentární film Planeta Země 3000. Je to kulturní 
projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným obsahem. 
Autor Adam Lelek tento projekt realizuje již od roku 2004. Je to 
jedna z nejmodernějších multimediálních projekcí fotografií, 
videosekvencí pestrých animací, map a didaktických nákresů 
za doprovodu autentických zvuků, hudby a komentáře autora 
přímo v sále a perfektně doplňuje výuku.

Letošní produkce se zabývala tajuplným ostrovem 
Madagaskar. Původně jsem měla v úmyslu vybrat nějakou 
žákovskou práci, ale byly tak různorodé, že jsem vybrala střípky 
postřehů žáků osmých a deváté třídy:

… příroda a hlavně živočichové jsou zde famózní, je zde plno 
zvířat, která jinde na světě nenajdete. Říkáme jim endemiti 
(třeba lemuři, fosy, mini chameleoni…)

… obyvatelé jsou milí, ale žijí ve veliké chudobě…
… silnice a cesty jsou v hrozném stavu…
… celý dokument byl nabitý informacemi, moc mě obohatil…
… úplně mě šokovalo, že lidé na Madagaskaru musí přežít s 

25,- Kč na den…

Další zajímavé postřehy našich žáků si můžete přečíst na 
webu školy.
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Dočasná změna provozní doby 
POŠTY PARTNER Hodslavice, 

platná do 5.3.2022

 Upravená otevírací doba:
Pondělí                  8:00 - 12:00
Úterý                    13:30 - 17:30
Středa                    8:00 - 12:00
Čtvrtek                 13:30 - 17:30
Pátek                     8:00 - 12:00

Valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Hodslavice

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice 
oznamuje svým členům, že se

v pátek  11. března 2022
v 18.00 hodin

v klubovně obecního úřadu uskuteční valná 
hromada.

Oznamujeme, že od 1.2.2022 došlo k trvalé změně provozní 
doby skládky ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína.

Nová provozní doba je stanovena takto:
Od 1.2. 2022      Po-Pá   6.00 - 14.30 hod. 

Příjem odpadu z provozně-technických důvodů končí 15 
min. před ukončením provozní doby skládky.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SKLÁDKY 
ASOMPO, a.s.

ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
Asompo, a.s.

Velice nás zasáhla zpráva o smrti našeho přítele a kamaráda 
Jaromíra Frydrycha. V tuto chvíli se nám v mysli vynořilo tisíce 

vzpomínek na něj.  Vždy ho budeme vidět s velkým srdcem, 
úsměvem, vtipností. Aktivně se účastnil všech akcí, u kterých 
nikdy nepokazil zábavu. Naopak ve všech situacích uměl svým 
humorem, šarmem a taktikou zvládnout každý problém.

Všichni jsme oceňovali jeho ochotu pomáhat a poradit. Byl to 
chovatel a kamarád srdcem i duší. Účastnil se a reprezentoval 
náš chovatelský spolek v chovu i na výstavách. Jarku děkujeme 
Ti za všechno, co jsi pro náš spolek udělal. My hodslavští 
chovatelé budeme na Tebe stále vzpomínat.

Jarku, budeš nám moc chybět, v našich srdcích zůstaneš s 
námi. 

Chovatelé ZO Hodslavice

Vzpomínka na našeho
přítele a kamaráda

Petr Pavlík, za ZO chovatelů 

Loupežníkovi a zvířátkách do divadla v Novém Jičíně. Byli 
jsme rádi, že i v dnešní situaci se můžeme společně podívat do 
divadla na loutkové představení. Děti byly z divadla nadšení a 
doufáme, že se do divadla budeme moc brzy znovu podívat. 

Pátek 21. si děti ze sluníček a koťátek zpříjemnily vycházkou 
do Hostašovic a zpátky. Trochu nám nasněžilo, tak děti byly 
nadšené, že si můžou hrát se sněhem a vyřádit se. Poslední 
týden v lednu byl zajímavý hlavně pro předškoláky, protože 
dne 25.1 navštívili první třídu na základní škole v Hodslavicícha  
ve čtvrtek 27.1 následoval kurz ,,škola volá“, kde si vyzkouší, 
jaké to je ve školních lavicích.

Jsme zvědaví, co nám další dny přinesou...

Nazdárek kašpárek

Vážení a milí čtenáři, s velkou radostí Vám mohu oznámit, 
že pan senátor Marek Hilšer přijal mé pozvání a do našich 
Hodslavic zavítá na Den obce, který se uskuteční 16. července. 
Jaký bude program a jak bude celá tato návštěva spojená se 
sběrem podpisu pro prezidentskou kandidaturu probíhat, Vám 
zatím ještě nepovím. Vše bude předmětem dalšího jednání a 
plánování. Na tuto akci se velmi těším, a pokud byste se chtěli 
do této akce zapojit, neváhejte mne kontaktovat. Každý dobrý 
nápad a pomocná ruka se vždy hodí. 

Marek Hilšer a návštěva Hodslavic
Ondřej Kudělka, DiS.
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Specialista na výrobu a renovaci pomníků

      www.kamenictviburda.cz                  774 889 261

Před Po

Renovace starších terasových pomníků

Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo 
na místě s aplikací impregnačních ochranných nátěrů 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: nyní zvýhodněná cena na broušení starých 
terasových pomníků + impregnační nátěr ZDARMA!

Nabízíme Vám profesionální služby za velmi příznivé ceny
• Zakázková výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů a barev
• Rekonstrukce stávajících pomníků
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě 

 s aplikací impregnačních nátěrů
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření, stínování a barvení)
• Pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny (nerezové, bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% slevu na sjednané zakázky na rok 2021

Průběh sjednání zakázky
• Přijďte za námi na uvedený hřbitov 

(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace 

ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým 

výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou 

práci
• Žádné zálohy, platba až po 

dokončení prací
• Široký výběr kvalitního žulového 

materiálu
• Záruka kvality, 15 let v oboru
• Doprava na zakázku ZDARMA

Více na zadní straně

•	 Výroba	a	montáž	hrobů	na	zakázku
•	 Odborné	renovace	a	opravy	stávajících	pomníků
•	 Strojní	broušení	terasových	pomníků	bezprašnou	tech.	

přímo	na	místě
•	 Sekání	a	opravy	písma	(zlacení, stříbření a barvení)
•	 Pomníkové	doplňky	všech	druhů	(nerezové, bronzové, žulové)
•	 Zhotovení	nových	betonových	základů
•	 Likvidace	a	odvoz	stávajících	hrobů

Akce 20%	SLeVa na renovace teracových hrobů 
(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

ZaVOLejte	–	Přijedeme	–	POradíme	–	Zaměříme	–	naceníme



Lukáš Kudělka, 1. třída
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum 50²55²65²70²75²80²92
tito naši spoluobčané :

Ze života obce

² Jana Kudělková, Pavla Litavská ² Pavel Vrána,
Věra Lipinská, Eva Turečková, Jaromír Toman 

² Drahomíra Čípová, Jarmila Bartoňová, Pavel Lorenc
² Drahomíra Býmová ² Jaroslava Hromádková,

Ludmila Kudělková ² Božena Kudělková
² Ludmila Slížková

25. výročí uzavření manželství Jana a Pavel Horákovi

Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.

² ² ² ² ²

V měsíci lednu jsme se rozloučili s panem 
Jaromírem Frydrychem a panem Josefem Kratochvílem. 

² ² ² ² ²

ZŠ - učebna Moderních technologií

Klub důchodců HodslaviceKlub důchodců Hodslavice


