Červen 2018

Hodslavský ZPRAVODAJ
V

ážení Hodslavjané,
jsou tomu pouhé dva roky, kdy jsme věnovali kulturní
vzpomínku 140. výročí úmrtí našeho slavného rodáka. Tehdy kromě domácích aktérů ozvláštnili program prof. PhDr.
Libuše Hrabová a členové komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského. Letošní osmička
v letopočtu naznačuje tentokrát
opět souvztažnost s Palackého
narozením.
I přes přepestrou nabídku devátého červnového dne si organizátoři dovolují doufat, že
navštívíte i některou část programu k uctění naší neopomenutelné osobnosti středoevropského prostoru 19. století.
Mimořádnou událostí bude
jistě otevření nové stálé expozice v rodném domku F.P., kterou
s odborností a pečlivostí sobě
vlastní sestavují pracovníci Muzea Novojičínska, odpoledne
pak ve Společenském domě
koncert dětí z Ondrášku, brilantního a světově úspěšného
novojičínského sboru. Tomu
bude předcházet projev obdobně renomovaného historika a skvělého řečníka prof.
PhDr. Ivo Bartečka, bývalého
děkana olomoucké filozofické fakulty. Název jeho krátké
přednášky zní: František Palacký
a Republika československá.
Závěrem si, vážení čtenáři, dovolím uvést poněkud delší citát
z Palackého díla – mimo jiné i
jako ukázku vybroušeného a
kultivovaného jazyka českého:
„Konečně ještě odpovědíti musíme na důtku, která odpůrcům centralizace v Rakousku nejhojněji a obyčejně se činí-

vá. Praví se totiž, že vláda rakouská musí být silná a důrazná,
a protož především sestředěná na jednom místě a v rukou
jedněch. My sice nevíme, bývá-li vždy silný ten, kdo se pouští
do boje s přírodou a s právem: že ale v boji takovém konečně
vždy klesnouti musí, o tom nepochybujeme.
Zdá se však, že naši odpůrcové
matou v řeči své snad mimovolně rozličná ponětí dohromady,
mluvíce totiž o vládě silné, a
mníce pod tím jen vládu pohodlnou. Jestli tomu tak, nechceme jim v tom odpírati naprosto; máme však za to, že pohodlí
nenáleží mezi přední požadavky
vlády konstituční. Pohodlný, co
do státního řízení, jest jen despotismus a barbarství; vlády
osvícené a svobodomyslné bývávaly odjakživa pilny v šetření
tisícerých interessův státních a
občanských, a protož nemohly
ani nechtěly vyhlašovati pohodlí svého za věc ve státním organismu nad jiné důležitější.“
Národní noviny, 21.12.1849,
z textu „O centralizaci a národní rovnoprávnosti v Rakousích“.
Spolu s dalšími články souhrnně
vydáno jako známá „Idea státu
Rakouského“ r. 1865.
Že by – poučen studiem
historie – viděl František Palacký
až do vzdálené budoucnosti?
Naše současnost se zdá být
postižena silnou, ba fatálně
neléčenou krátkozrakostí...
Jste srdečně zváni na vzpomínkovou slavnost!
PhDr. Zora Kudělková

USNESENÍ z 74. zasedání rady obce
konaného dne 16.5.2018
M g r. Pa v l a Ad a mcová , s ta ro s tka • Ing. Ma r tin Re pta , mís to s tarost a

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) zavedení služby „Mobilní rozhlas“ (zasílání vyžádaných informací občanům) od firmy Neogenia s.r.o., Brno, na dobu 1
(jednoho) roku,
b) smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Obcí Hodslavice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Hodslavice (provádění zkoušek a odborných kontrol
technických prostředků za účelem ověření jejich provozuschopnosti, plnění tlakových lahví, provádění servisní činnosti
technických prostředků),
c) dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. na stavbu „Rekonstrukce a odbahnění VN Kacabaja“,
d) dodatek č. 4 smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu (BRO) s firmou ASOMPO,
a.s., Životice u Nového Jičína o zvýšení ceny za odvoz a likvidaci BRO ze 40 Kč na 60 Kč za kontejner.
II. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku jednáním k odvrácení rušení matričního úřadu
na Obecním úřadu Hodslavice.
III. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) průběžné plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
b) žádost obyvatel čp. 440 a pověřuje místostarostu stanovením podmínek pro realizaci požadovaných opatření a záměrů,
c) informace ministerstva vnitra k plánovanému rušení matričního úřadu na OÚ Hodslavice a nesouhlasí s navrhovaným
řešením,
d) žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1274/2
o výměře 58 m2 v k.ú. Hodslavice od vlastníka a předkládá ji
k projednání zastupitelstvu obce,
e) výsledky dvou veřejnosprávních kontrol z Úřadu práce
České republiky, krajská pobočka v Ostravě na čerpání příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací – v obou kontrolách nebylo zjištěno porušení podmínek sjednaných v „Dohodách“ uzavřených v letech
2016 a 2017,
f ) žádost Linky bezpečí, Praha 8, Ústavní 95 o podporu na
provoz služby.

Odpadové hospodářství v obci
Ing. M a r t i n R e p t a , m í sto st a ro st a

Vážení občané,
problematikou odpadového hospodářství v naší obci se na
stránkách zpravodaje zaobíráme pravidelně. Snahou obce je
udržení celkové finanční částky, kterou obec vynakládá na
odpadové hospodářství na takové míře, aby nemuselo docházek k navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadů, který momentálně činní 430,- Kč/občan na rok. Vždy na počátku roku
jsou členové zastupitelstva obce seznamováni s výší nákladů a
tržeb v odpadovém hospodářství.
Za účelem snížení nákladů na likvidaci odpadů byly učiněny následující kroky: zastupitelstvem obce byla vybrána nová
svozová firma, jenž od roku 2012 provádí svoz odpadů v naší
obci, sběrná stanoviště na separovaný odpad, která jsou v obci
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umístěna na osmi lokalitách - byla dovybavena sběrnými nádobami tak, že momentálně je v obci umístěno celkem 64 ks
sběrných nádob na tříděný odpad. (Z tohoto množství je 22 ks
určeno na sběr papíru, 12 ks na sběr bílého skla, 12 ks na sběr
barevného skla a 18 ks nádob o celkovém objemu 35,25m3 na
sběr plastů). Nově bylo v loňském roce zřízeno 5 stanovišť na
sběrné nádoby na bioodpad a celkový počet těchto sběrných
nádob rozmístěných na stanovištích v obci byl navýšen na 45
ks (což je více než např. ve městě Odry). I u této komodity se
setkáváme s nerespektováním toho, co zde může být umístěno. Již jsme z hnědých kontejnerů vytahovali cihly, plasty, papír a jiný odpad, který zde nepatří. Článek o této problematice
je umístěn v tomto zpravodaji. Svozovým dnem pro svoz bioodpadu zůstává středa. Mimo pravidelných svozů bioodpadů
jsou prováděny i mimořádné svozy velkoobjemovými kontejnery.
Za účelem zřízení sběrného dvora byla obcí zakoupena hala
v areálu bývalého zemědělského družstva a podána žádost o
dotaci na její rekonstrukci a vybavení tak, aby splňovala legislativní požadavky na jeho provozování.
Přesto, že uvedená kapacita sběrných nádob zvláště u plastových odpadů je dostatečná (problémem zůstává komodita
papír, kdy v letním období je kapacita sběrných nádob nedostatečná a přidání dalších nádob není možné z důvodů nedostatku místa na sběrných stanovištích). Momentálně se svozovou firmou řešíme úpravu četnosti svozu. Stále se setkáváme s
odkládáním plastového odpadu vedle sběrných nádob, přesto, že tyto nejsou naplněny.
Znovu upozorňujeme občany, že je možno ve dvoře obecního úřadu u plechového skladu odkládat polystyrén a železný
odpad, který je shromažďován a následně odvážen k dalšímu
zpracování.
Nerespektování zásad správného třídění způsobuje taktéž
nárůst nákladů, např. při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zde přiváženo nemalé množství papíru a polystyrénu, které mohly být uloženy do sběrných nádob na papír
či v případě polystyrénu na dvoře OÚ, kdy za toto vytříděné
množství pobíráme odměnu od společnosti Ekokom, zatím co
při svozech velkoobjemového odpadu veškeré množství obec
zaplatí dle váhy. Stejně tak další náklady vznikají, když zaměstnanci technické správy obce každý týden provádí úklid, třídění
a převozy odpadu, který je špatně vytříděn a umístěn mimo
sběrné nádoby na stanovištích v obci.
Znovu upozorňujeme občany, že od 1.5.2018 mohou být na
sběrných nádobách (popelnicích) umístěny pouze samolepky
na rok 2018 ( modrá barva) a všechny ostatní samolepky
musí být odstraněny !!! Umístění samolepek z minulých let
je důvodem neprovedení vývozu sběrné nádoby svozovou firmou. Žádáme všechny majitele sběrných nádob o provedení
odstranění samolepek z předcházejících roků umístěných na
sběrných nádobách.

OPĚTOVNĚ HROZÍ NEDOSTATEK
PITNÉ VODY!!!
I n g. M a r ti n Rep ta , m í s to s ta ro s ta

Obec Hodslavice, jako provozovatel vodovodu, ZAKAZUJE
používání pitné vody z obecního vodovodu jako vody užitkové
tj. k zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů apod.
Při současných enormních odběrech zejména ve večerních a
nočních hodinách, není v technických možnostech systému
zajištění dostatečného množství pitné vody ve vodovodním
řádu.
Děkujeme všem odběratelům, že budou ve svém zájmu
tento zákaz respektovat.
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Omezení provozu knihovny
v době letních prázdnin
O Ú H o d sl a vi ce

Upozorňujeme všechny čtenáře, že provoz Palackého pamětní knihovny v základní škole po dobu letních prázdnin bude
omezen.
Pondělí
15:30 - 18:00 hodin
Čtvrtek
15:30 - 18:00 hodin

Rekonstrukce vodní nádrže
Kacabaja
Ing. M a r t i n R e p t a , m í sto st a ro st a

V říjnu loňského roku byly firmou Lesostavby Frýdek Místek zahájeny práce na realizaci projektu ,,Rekonstrukce a
odbahnění vodní nádrže Kacabaja“ na který jsme požádali o
dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. V rámci tohoto projektu
bylo provedeno odstranění betonových a panelových ploch
dna přehrady, upraveny byly sklonové poměry břehů ze strany od obce a proveden návoz štěrků na břehy. Současně bylo
realizováno přetěsnění bezpečnostního přelivu a úprava ovládání stavidla. V poskytnuté dotaci z MZE ČR nebylo podpořeno provedení odbahnění záchytného objektu přehrady, a
náklady na tyto práce převyšovaly reálné možnosti úhrady
z rozpočtu obce. Práce byly ukončeny k 30.dubnu 2018.

Zhoršení skladby biologicky
rozložitelného odpadu (BRO)
v kontejnerech na BRO
Petra Š i m č í ková , A s o m p o a . s.

Po zahájení sběru a svozu BRO v letošním roce 2018 jsme zjistili, že došlo ke zhoršení skladby biologicky rozložitelného odpadu v kontejnerech na BRO. Pokud je zjištěn při vizuální kontrole jiný druh odpadu v kontejneru na BRO, kontejner není
vyvezen obec se musí postarat o likvidaci obsahu kontejneru
na vlastní náklady. V mnohých případech nelze zjistit jiný obsah kontejneru, protože občané odpady, které do kontejneru
nepatří, ukládají na dno kontejneru a odpad tak přijede až na
plochu kompostárny, kde zaměstnanci společnosti Asompo
a.s. musí jiné druhy odpadu z biologicky rozložitelného odpadu separovat, a to není nic jednoduchého. Pokud by nedošlo
k separaci, může dojít k poškození techniky kompostárny a k
dalším nákladům navíc. Níže uvádím druhy odpadů, které do
kontejneru na BRO patří, a také ty, které tam nepatří, ale přesto
v kontejnerech na BRO jsou.
Odpad, který do kontejneru na BRO patří:
- travní hmota
- plevel
- košťály i celé rostliny
- listí
- hobliny, piliny
- jemné nebo drcené větve
- listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
- nepoživatelné a nahnilé ovoce
- odpad ze zeleně z domácnosti

Samostatnou akcí byla výstavba dřevěného mola a instalace
vodočetné latě ke sledování pohybu hladiny vody.

Odpad, který do kontejneru na BRO nepatří:
- zemina s kamením
- velké větve případně i celé stromy a keře, které přesahují výšku kontejneru i o 1,5 m
- pařezy (menší i větší)
- biologicky rozložitelný odpad v igelitových pytlích
- plasty, popř. směsný komunální odpad
- stavební odpady – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.

Srdečně Vás zveme
na 20. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v 18:00 hodin v klubovně obecního úřadu (přízemí).
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Pošta Partner Hodslavice
O Ú H o d sl a vi ce

Na Poště 742 71 Partner Hodslavice bude dne 9.7.2018 omezen provoz pro veřejnost. Pošta bude v době od 10:00 do 11:00
hodin uzavřena. (Otevřeno bude od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin).

Budeme opět Vesnicí roku… ?
M gr. Pa vla Ada mcová , s ta ro s tka o b ce

…v roce 1995 Hodslavice získaly ocenění Vesnice roku ´95,
regionu Ostrava…
Nazrál tedy čas oprášit titul a tak se naše obec letos přihlásila do soutěže Vesnice roku 2018. V den Palackého stezky v
sobotu 19. května k nám zavítala hodnotící komice složená se
zástupců organizátorů soutěže (SMO ČR, SPOV ČR, MMR ČR,
MSK) a starostů vítězných obcí z předchozích let.
Symbolicky chlebem, solí a slivovicí komisi spolu s námi
uvítal i František Palacký („Oly“ Kolařík) u své sochy a dovedl
ji na prezenci Palackého stezky. Jako průvodce ke speciální
trase po obci, na které bylo 13. zastavení, obdržela komise i
skupinku dětí ze ZŠ, které úžasně podávaly podrobné informace k jednotlivým památkám. Za tuto pomoc jim ještě jednou moc děkuji. Chtěli jsme se pochlubit především tím, co
všechno v Hodslavicích máme, co se za předchozí roky změnilo, opravilo, vylepšilo a co ve spolupráci se spolky a dětmi ZŠ
udělala obec pro naše životní prostředí.

A protože obec jsou hlavně lidé a jejich soužití, společná zábava, sport i vzájemná pomoc, bylo závěrem hodnocení setkání komise se zástupci našich spolků a zastupiteli v klubovně OÚ. Toto krátké posezení zpestřili zpěvem písně o našich
krásných Hodslavicích členové klubu důchodců. Děkuji jim
a všem, co pomáhali s přípravou k hodnocení a co se zúčastnili prezentace obce, za jejich ochotu a čas a jsem ráda, že i
kdybychom nic nevyhráli, tak se ctí a hrdostí jsme se důstojně
zúčastnili.

Zprávičky ze školy ...
M gr. Vi k to r Pe t rskov sk ý

Soutěž ve sběru papíru - Mgr. Hana Horáková
Tak máme za sebou další z tradičních sběrů starého papíru.
A opět byl velmi úspěšný! V jarní soutěži ve sběru starého papíru jsme nasbírali celkem 9 215 kg této druhotné suroviny,
což je v průměru cca 54, 2 kg na každého žáka školy a zcela tak
naplnili dva kontejnery.
Nejúspěšnějšími třídami byly:
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1. místo
žáci 3. třídy (průměrně 99,2 kg na žáka) - třídní uč. Mgr.
Gabriela Kmentová
2. místo
žáci 2. třídy (průměrně 75, 3 kg na žáka) – třídní uč. Mgr. Eva
Hegarová
3. místo
žáci 6. třídy (průměrně 69,2 kg na žáka) – třídní uč. Mgr.
Radka Ondřejíková
A jaké ocenění na žáky čekalo? Vítězové obdrželi dárkový poukaz na odběr pizz pro celou třídu a na ostatní čekala sladká
odměna.
Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Největší dík patří všem rodinným příslušníkům našich
dětí - maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům apod., bez
jejichž pomoci bychom takové množství papíru nenasbírali.
Mc Donald´s Cup mladší žáci - Mgr. Gabriela Mičková

Ve středu 9. května odehráli mladší žáci na fotbalovém hřišti
v Novém Jičíně v rámci
Mc Donald´s Cupu 3 zápasy s družstvy škol Komenského a
Jubilejní z Nového Jičína a týmem z Příbora. Po prvním prohraném zápase se klukům ve druhém zápase
podařilo zvítězit, třetí
souboj však prohráli
a umístili se na 3. místě. Výborné fotbalové
výkony podali nejmladší prvňáci – Pavel
Schneider, Filip Bartoň
a úspěšný byl Matěj
Fertal‘s největším počtem vstřelených branek. Družstvo hrálo ve
složení Filip Bartoň /1.
třída/, Pavel Schneider,
Robin Kašpárek, Pavel
Loučka, Kryštof Večerek, David Chovanec,
Filip Bartoň /3. třída
/, Matěj Fertal‘, Adam
Kudělka a Matěj Kratochvíl.
Zvířátkový den ve školní družině - Bc. Petra Pavlíková
V pátek 18. května 2018 se ve školní družině sešli domácí
mazlíčci našich dětí. Dorazila morčata, zakrslí králíci, šneci a
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křečci. Všechna zvířátka byla představena, některá zvířátka
nám ukázala, co umí, pohráli jsme si, tvořili, a tak jsme strávili
příjemné odpoledne.

Palackého stezka 2018
O l eg J a n s k ý, p řed s ed a KČ T, o d b o r Ho d s l a v i ce

Listování
- Zuzana Mičulková a Dominika Patková, žákyně 7. třídy
Dne 22. 5. 2018 se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili zábavného programu Listování ve Společenském domě v Hodslavicích. Moderátorská dvojice nás, žáky druhého stupně, legrační
formou seznámila s knihou- Jak být holkou/klukem? A pomocí
této knihy nás provedla obdobím puberty (např. jaké změny nás
čekají, jak se členíme do jednotlivých skupin, nebo jaké změny
nálad nás neminou). Velmi se nám program líbil, především pak,
jak „pohodově“ a otevřeně k nám mluvili. Doufáme, že zde nebyli naposled a že k nám ještě zavítají. 
Pohádkový les - Mgr. Viktor Petrskovský
V pátek 25. 5. 2018 se uskutečnil na Zrzávkách tradiční Pohádkový les. Na děti čekalo dobrodružství plné pohádkových
postav, kouzel, úkolů, ale také sladkých odměn. Po projití celé
trasy se děti mohly ještě vydovádět ve skákacím hradu nebo
si mohly nechat namalovat na obličej nějaký pěkný obrázek.
Nemohlo chybět ani tolik oblíbené opékání špekáčků. Počasí
nám po celou dobu přálo, děti byly nadšené, takže letošní Pohádkový les můžeme hodnotit jako velmi úspěšný. Na závěr
bychom chtěli poděkovat všem žákům 7., 8. a 9. třídy, kteří byli
ochotni obětovat svůj volný čas a pomáhali nám Pohádkový
les zrealizovat.

V sobotu 19. května 2018 uspořádali hodslavští turisté 47. ročník tradičního turistického pochodu Palackého stezka, v jehož
rámci se letos konala již 7. cyklojízda na 30,
50 a 100 km. Na jednotlivé tratě se vydalo
celkem 312 turistů a 21 cyklistů. Na naši
nejdelší 25 km trasu, která vede na Velký
Javorník, došlo 83 turistů. Z Hodslavic se na pochod vydalo 124 příznivců turistiky, což je o 28 méně než vloni. V sedle
pod Krátkou bylo pro všechny opět připraveno občerstvení.
Všichni zaregistrovaní dostali za odměnu tatranku a čaj. I letos naše turistky usmažily vynikající vaječinu, tentokrát z 550
vajec. Kdo na ni neměl chuť, mohl si u ohně opéct špekáčky
nebo se občerstvit u některého ze stánků s bohatou nabídkou.
V letošním roce jsme pro děti připravili na 15ti kilometrové trase tzv. „Trasu pokladů“, na které děti hledaly plastové krabičky
s figurkami, které si mohly vyměnit a v sedle pod Krátkou za
jejich nalezení je čekala malá odměna. Podle ohlasů v sedle se
jim hledání „pokladů“ líbilo, a proto ji, ještě více vylepšenou,
nachystáme i v příštím 48. ročníku Palackého stezky.
Náš turistický pochod bychom jen stěží uskutečnili bez pomoci našich občanů z Hodslavic, a proto je mou povinností
jménem hodslavských turistů poděkovat pracovníkům Obce
Hodslavice, zejména panu Josefu Kramolišovi za pomoc v sedle pod Krátkou, dále panu Ing. Rostislavu Holáňovi, Lukáši Sulovskému, Luboši Býmovi a pracovníkům restaurace Na Fojtství Hodslavice. Děkujeme všem Hodslavjanům, kteří nás svou
účastí na jednotlivých trasách přišli podpořit.

Volejbalové turnaje
M i ro s l a v V yh l í d a l

Volejbalový oddíl TJ Hodslavice pořádá 23.6.2018 10. ročník
volejbalového turnaje žáků a žaček, „Memoriál Josefa Matějů“.
Ve dnech 7. - 8.7.2018 se uskuteční již 45. ročník volejbalového turnaje mužů a žen HODSLAVICE 2018. Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Klub SHM Hodslavice, Obecní úřad Hodslavice,
FK Hodslavice a farnost Hodslavice
všechny srdečně zvou na 16. ročník
MEMORIÁLU O. JANA BITTNERA
v sobotu 23. června 2018
Zahájení fotbalového turnaje v 10:00 hodin. Od 14:00 hodin kulturní program: různá
vystoupení, ukázky spolků, soutěže a hry pro děti i pro dospělé, možnost se proletět
helikoptérou. Od 18:00 hodin bude hrát hudební skupina Galaxy.
Vstupné: dobrovolné
Těší se na vás pořadatelé!
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Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
si Vás dovoluje pozvat na

veřejné cvičení
u příležitosti XVI. všesokolského sletu v Praze
a 100. výročí republiky
které se koná v sobotu 16. června 2018 na sokolském hřišti.

Program:
15.00 hod. Zahájení
Vystoupení cvičenců TJ Sokol Hodslavice, ZŠ Fr. P. Hodslavice

TJ Sokol Frenštát p. R., cvičení s Lenkou
Taneční zábava – k tanci a poslechu hraje skupina VAKUUM
Občerstvení zajištěno
Klobásy z udírny, guláš + ochutnávka bezlepkových chlebů fy. EAT-fit, s.r.o.
(noví nájemci Falconu)

Vstupné dobrovolné.
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Srdečně zvou pořadatelé
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DOVOLENÁ A ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
PO DOBU PRÁZDNIN (2.7. - 2.9.) V KVĚTINCE
Po až Pá 8:00 – 11:00
So
8:00 - 10:00
Ne
Zavřeno

14:00 – 16:00

V době od 23.7.2018 do 29.7.2018 bude KVĚTINKA uzavřena z důvodu dovolené.
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SPO L EČE N S KÁ KR O N I KA
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané :
Jana Bartoňová • Petra Mašíková • Zdeňka Pavelková
Oldřich Minář • Josef Fialka • Pavel Kudělka
Ladislav Kudělka • Karel Sich • Olga Váhalová
Milada Palacká • Zdeněk Kramoliš • Zdeňka Janyšková
Marie Bartoňová • Zdeněk Bartoň
25. výročí uzavření manželství Dagmar a Daniel Turanští
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
²

²

²

²

²

V měsíci květnu se narodili Mia Bartoňová, Milan Macháč
a Andrea Večerková.
Vítáme narozené děti do svazku naší obce a přejeme jim mnoho úspěchů v nastávajícím životě.
Adéla Bartoňová, 4.třída ZŠ Hodslavice

Fotografie ze života obce ...

Palackého stezka

Palackého stezka

ZŠ Hodslavice - Mc Donald´s Cup mladší žáci

Vítání občánků

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany obce. Náklad 550 výtisků. Adresa redakce : Obecní úřad Hodslavice, č.p. 211, tel. 556
750 010, e-mail : zpravodaj@hodslavice.cz. Úvodní foto: Ing. Lukáš Merenda, Ph.D., www.mableimage.cz. Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 11145. Uzávěrka 25. den v měsíci.

