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Úspěchy mladého chovatele
Malí hasiči v Malé Bystřici
Přijel k nám Don Quijot

VYD ÁV Á O BECNÍ ÚŘ AD HRO BICE

Pohárovka 2020
MAS informuje
Pohled do historie naší obce

ÚSPĚCHY MLADÉHO
CHOVATELE
O posledním srpnovém víkendu se konala ve Slušovicích Okresní výstava
drobného zvířectva. Slušovická ZO českého svazu chovatelů na ní předvedla skvělé
výsledky činnosti mnoha chovatelů ze širokého okolí okresu Zlín. Náš občan Tomáš
Šimeček zde získal vítězství se svým králíkem domácím - plemeno Burgundský
králík. O týden později získal pohár v Brumově Bylnici s holubem - Pavík český.
Děkujeme mladému chovateli za reprezentaci naší obce a přejeme mu hodně
chovatelských úspěchů.
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MALÍ HASIČI V MALÉ BYSTŘICI
Vedení našeho hasičského
sboru se rozhodlo za letošní složité
situace vzít naše žákovská družstva
na prodloužený víkend na chatu
v Malé Bystřici. Několik let jezdili
ve společnosti několika okolních
sborů na Reviku u Vizovic. Tato akce
se letos nekonala, a tak padla volba
na samostatnou akci našeho sboru.
V dobře vybavené chatě se všem
líbilo a pobyt děti trávili především hrami a procházkami po okolí.
V sobotu se vydali do Valašského Meziříčí, kde navštívili hvězdárnu
a úspěch měla i návštěva krytého bazénu. Je třeba poděkovat
vedoucím, Jolaně Červenkové a Jarkovi Šimečkovi za přípravu
a bezproblémové zvládnutí celé akce.
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PŘIJEL K NÁM DON QUIJOTE
Konec srpna přinesl do naší
obce i smích. V rámci projektu
Comenius 2020 (podpora kultury
z EU) zavítalo do naší obce
divadelní představení „didaktická
klauniáda“ Divadla Klauniky
Brno Don Quijote de la Ancha
pod režijním vedením Bolka
Polívky.
Komedie, ve které se hlavní
představitel Dona Quijota Lenoire
Montaine (Zdeněk Mazáč) pohybuje převážně na chůdách byla
plná smíchu, vtipů, nadsázky i politické satiry a mystifikace. Celou hrou
pak provázela a vtahovala diváky do děje vychovatelka Anča jako
Sancho Panza (Zuzana Anna Rút). Diváci, včetně dětí, se tak stali
součástí představení a mnohé určitě bolely i bránice.
Celá kulturní akce, v naší obci značně výjimečná a netradiční,
se odehrála v areálu na Dubíčku. Pořadatelé svezli lavice z celé obce,

některé si i půjčili. Všechny byly beznadějně
obsazeny. I počasí bylo velmi přívětivé
a občerstvení šlo na dračku. Pořadatelé
si nemohli víc přát. Doufejme, že budeme mít
i někdy v budoucnu možnost uskutečnit opět
nějaký podobný počin, který byl příjemným
zpestřením posledních letních dnů.
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UKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY
V letošním roce složitá situace neumožnila většinu sportovních akcí
uskutečnit. Náš sbor stihnul s mládeží na Dubíčku tradiční stanování
a poslední akce, pojezdová soutěž, byla zrušena. Rak bylo rozhodnuto
ukončit sportovní sezonu 12. září na hřišti za školkou. Hrál se nohejbal
a přehazovaná. Smíšená družstva dospělých a dětí neúnavně hrály jedno
utkání za druhým až do samotného večera. Maminky upekly něco slaného
a sladkého, opékalo se maso a cigárko, pít bylo taky co. Na hřišti se sešlo
hodně dospělých i mládeže, ale v takovém složení se sešli letos asi
naposledy. Musím ještě dodat, že mladí hasiči v doprovodu vedoucích
a rodičů stihli na místo pojezdové soutěže uskutečnit vycházku kolem
přehrady, přes hráz do Kašavy a konečnou byla naše zbrojnice.

MŠE U KAPLE
V neděli 13. září se při příležitosti pouti na Hrobicích uskutečnila
mše u kaple Panny Marie Sedmibolestné, kterou sloužil nový farář
Římskokatolické farnosti Slušovice P. Josef Kuchař. I letos doprovázela
mši dechová hudba. Jako v několika posledních letech, tak i letos nám
přálo počasí, které mělo charakter babího léta. Trochu nás letos zlobila
technika, která má už svá léta, ale díky panu faráři, který je zvyklý
mluvit na mikrofon, jistě všichni věřící dobře slyšeli a naslouchali jeho
slovům. V průběhu mše byla provedena sbírka na pomoc křesťanům
ve Svaté zemi, ve které bylo vybráno 7000,- Kč.
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POHÁROVKA

2020

Je to už sice „nějaký ten pátek“, ale přesto se zmíníme o jedné z nemnoha
akcí letošního roku. Letní období bylo totiž ve znamení uvolnění
protikoronavirových opatření, a tak se mohla uskutečnit i jedna z tradičních
hasičských akcí, pohárová soutěž Hrobice.
V sobotu 4.července se tak na fotbalové hřiště na Dubíčku začaly sjíždět
hasičská družstva z blízkého i vzdálenějšího okolí, a to dokonce i ze Slovenska.
Celé soutěžní odpoledne pak bylo rozděleno na dvě části, nejdříve soutěžila
všechna věková družstva žáků, poté se dostali na řadu dospělí. Kromě žen
se místním hasičům podařilo v každé kategorii „urvat“ nějaký pohár, ani jeden
se však netřpytil zlatem. A v případě mužů nad 35 let se už věk asi začíná
na hasičích podepisovat, Veselané jim to prostě natřeli o téměř devět vteřin.
Největší boje se samozřejmě očekávaly v kategorii mužů, kde se mnohým
mužstvům nedařilo a z patnácti jich čtyři nedokončili útok. Obtížnosti a rivalitě
v hasičském sportu také odpovídají výsledky mužů a starších žáků. Časy
na prvních třech místech v rozmezí jedné vteřiny znamenají, že štěstí
a uklouznutá bota na promáčeném hřišti mohou rozhodnout o vítězi.
Samozřejmě, že při celém sportovním odpoledni nemohlo chybět bohaté
občerstvení včetně udírny, ani krásné letní počasí se hasičům nevyhnulo.
Jen technika v průběhu soutěží trochu pozlobila, po mnoha a mnoha letech
vzdal práci mikrofon zkušeného moderátora Pavla Červenky, vše se ale podařilo
vyřešit.
Hasiči děkují všem, kteří se na soutěž přišli podívat a přijeli soutěžit v tak
napjaté době a přinášejí vám výsledky a pár vzpomínkových fotografií.

MLADŠÍ ŽÁCI
Umístění

Družstvo

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Želechovice Paseky
Prštné
Hrobice
Březová
Trnava "A"
Trnava "B"

18,71
20,37
20,39
21,49
28,75
37,89

STARŠÍ ŽÁCI
Umístění

Družstvo

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zádveřice
Hrobice
Březová "B"
Březová "C"
Březová "A"
Prštné
Želechovice Paseky
Všemina

15,65
15,66
15,86
16,73
16,84
34,96
45,25
73,88

ŽENY
Umístění

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo

Bratřejov
Ublo
Březová
Slušovice
Hrobice
Trnava

Čas

19,82
23,58
24,98
27,73
29,55
37,55

MUŽI
Umístění

Družstvo

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velká
Vysoká
Hrobice "A"
Hoštiná
SK
Veselá
Brusné
Hošťálková
Slušovice
Březová
Hrobice "B"
Všemina
Trnava
Lukov
Velký Ořechov "C"
Valašské Příkazy

15,74
16,50
16,72
17,95
17,99
18,39
18,43
20,04
20,31
22,27
26,90
N
N
N
N

MUŽI NAD 35 LET
Umístění

1.
2.
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Družstvo

Veselá
Hrobice

Čas

19,96
28,89

INF ORMAC E OB ECN ÍHO ÚŘADU
PLATNOST STÁVAJÍCÍCH ČIPOVÝCH KARET
DOPRAVCŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY
Vážení občané, na základě informace od společnosti Koordinátora veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o., v souvislosti s přechodem na nového dopravce ARRIVA MORAVA
si Vás dovolujeme informovat, že čipové karty stávajících dopravců (ČSAD Vsetín,
KRODOS BUS, Housacar, ČSAD Uherské Hradiště) budou platné do 31.12.2020. Pouze
čipové karty vydané dopravce ARRIVA MORAVA budou i nadále v platnosti.
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme naše občany, aby si zkontrolovali svá popisná čísla,
zda jsou viditelná a čitelná. Na některých nemovitostech nejsou vůbec
nebo zarostená vegetací. Podle zákona o obcích 128/2000 Sb § 32
je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Nesplněním této
povinnosti se vlastník dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění, za který může obec uložit pokutu
až do výše 10.000,- Kč. Zároveň tím usnadní práci doručovatelským
službám, energetikům a záchranným složkám.

VOLBY 2020
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 3.10.2020, Obvod: 78 – Zlín, volební účast 17,08 %
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů
1. kolo

2. kolo

% hlasů
1. kolo

2. kolo

+2

Stodůlka Pavel MUDr. Ph.D.

NEZ

NEZ

BEZPP

10 642

7 479

23,90

41,05

*4

Goláň Tomáš Ing.

SEN 21

SEN 21

BEZPP

14 485

10 738

32,53

58,94

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020, Kraj: Zlínský kraj, volební účast 41,19 %
Kandidátní listina
číslo

název

Počet
mandátů

v%

50

ANO 2011

9

20,00

12

KDU-ČSL

9

20,00

19

Česká pirátská strana

6

13,33

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6

13,33

33

Občanská demokratická strana

5

11,11

45

Česká strana sociálně demokratická

4

8,89

16

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

3

6,67

TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ

3

6,67

45

100,00

7

6
Celkem
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020
Letošní rok je pro nás všechny velmi atypický. Pandemie koronavirová se promítla
negativně i do realizací aktivit našeho akčního plánu projektu Naše škola – naše radost II
na rok 2020. Uzavření a omezený provoz školských zařízení nám zkomplikovalo práci
na poměrně dlouhé období. Byli jsme nuceni zrušit například naplánovanou velmi
zajímavou exkurzi našich ředitelů
a pedagogů do škol na Vysočině.
Přesunuli jsme semináře oblíbené lektorky Mgr. Bínové. Bylo
přesunuto i tradiční pololetní setkání ředitelů s panem Valentou
v Luhačovicích. Nedošlo ani k realizaci všech smluvených
lekcí Malé technické univerzity, které mají školky a školy
v území možnost již druhým rokem dopřávat svým žákům.
Ředitelé, učitelé, žáci i rodiče se museli poprat s výukou
na dálku – přes počítače, tablety, telefony. Snažili jsme se jim
poskytnout podporu ve formě předávání informací a inspirací
ohledně distanční výuky přes různé komunikační prostředky
a aplikace.
Pravidelná setkání zástupců projektů MAP Zlínského
kraje se zástupci projektu SRP probíhala on-line. Vzájemně
jsme se informovali o aktuálním dění v území, inspirovali se
realizovanými aktivitami v nouzovém režimu.
V lednu proběhlo pravidelné jednání pracovních skupin
s hlavním tématem podoby regionálního materiálu pro školy.

V tomto měsíci jsme také podávali Zprávu o realizaci
projektu a další pak v červenci.
Ještě v únoru jsme se zúčastnili celonárodní konference
„Současné a budoucí trendy regionálního školství
a akčního plánování“ v pražských Emauzích, kde byly
představeny výsledky šetření ČŠI o úrovni českého
školství a další plány a vize v oblasti školství.
V dubnu proběhla soutěž pro naše školáky
v podobě osmisměrky, jejíž vítěz od nás obdržel
společenskou hru Krycí jména. A v květnu jsme udělali
radost výherkyni, která byla vylosována ze správných
luštitelů tajenky, hrou Dixit.
Začátkem června, po uvolnění epidemiologických
opatření se u nás potkali zástupci MAS celého
Zlínského kraje. Cílem jejich setkání byla mimo jiné
i diskuse k tématu potřeby vzniku tzv. středního článku
ve vzdělávání, kterou řídil Mgr. Petr Kulíšek z MAP
Sdružení Splav.
Bc. Alena Rasochová
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MALOTŘÍDKA NA VESNICI? PROČ NE?!
Do našeho projektu Místního akčního plánu s názvem „Naše škola – naše radost II“
financovaného MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je zapojeno
21 školských zařízení. Jde o školy mateřské, smíšená zařízení MŠ a ZŠ, základní školy
malotřídní a 4 úplné. Některé z malotřídních vesnických škol každým rokem balancují
na hranici udržitelnosti kvůli nedostatku dětí. Mezi veřejností však již naštěstí pomalu
začíná vzrůstat povědomí o výhodách vesnických malotřídních škol.
Co znamená malotřídní? V této škole se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků společně. Někteří rodiče mají
představu, že takovéto vzdělávání je méně kvalitní, než vzdělávání v klasické škole a že děti odchází dále nepřipraveny.
Děti v takovýchto malých vesnických školách jsou vzdělávány v klidné, často až rodinné atmosféře, s menším počtem
dětí, což umožňuje respektování individuálních potřeb každého dítěte a to je velkým plusem zejména pro děti
se specifickými vzdělávacími potřebami. Nezřídka zde učí pedagogové, kteří mají k místu i osobní vztah, znají se s rodiči
a o každém dítěti mají dobrý přehled. Děti jsou tak pro učitele čitelnější. Mohou snáze reagovat i na drobné změny
v náladách či chování dětí a lépe pracovat s celým třídním kolektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání
je budování větší samostatnosti a tolerance dětí mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že na spojování dětí různých ročníků
jsou založeny i dnes tolik vyhledávané školy se vzděláváním formou alternativních směrů. Jsem připravena se svými
kolegyněmi využívat specifických forem výuky a promyšlené a připravené střídání aktivit, využívání didaktických
pomůcek, interaktivní tabule, a počítačových výukových programů pro samostatnou práci dětí. Péče o nejen o slabší děti
nad rámec výuky je u nás běžnou praxí. Máme radost z toho, když se nám společně podaří zvládnout a překonat problémy
dětí z různých oblastí.
Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své přežití. Přitom tyto školy jsou nedílnou součástí
kulturního života obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné společenství a vytváří příležitost ke zkvalitnění

mezigeneračního soužití. Přispívají k udržení místních tradic, zvyků, kulturních a společenských akcí. Při naší škole
funguje také škola komunitní, která zajišťuje mimo jiné cvičení pro různé věkové skupiny, výuku anglického jazyka
a další aktivity.
Hlavní příčinou problémů malotřídních škol je nedostatek dětí. Kvůli obavám z přechodu na větší základní školu
umisťují rodiče své děti raději rovnou do větších – úplných základních škol. Argumentují tím, že děti mají s tímto
přechodem pak problém. Samozřejmě, každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak adaptabilní.Tudíž může mít pak
problémy spojené s přechodem na velkou školu, kde se bude pravděpodobně potýkat s větší anonymitou a soutěživostí.
Pokud je však na malé škole dítě dobře vedeno kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěšně zvládnout a tato
zkušenost může mít velice zásadní a kladný význam pro jeho další vývoj.
Bc. Alena Rasochová
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE
ROK 1976
str.22
Pro rodáky bylo připraveno pásmo vzpomínek na svou rodnou ves a chvíle jejich mládí prožité zde v Hrobicích.
Že se to všem líbilo, svědčily slzy v očích některých rodáků. A to se zapomnělo na 600 let obce. Hodnota celé akce byla
hlavně v tom, že celý program vytvořili občané obce sami, což navazovalo bezprostřední atmosféru. Při budování
tanečního parketu, v těsné blízkosti plochy fotbalového hřiště se uvažovalo o vybudování sklípku na občerstvení
při podobných akcích. Pod lesem se uvažovalo o vybudování koupaliště. Všem se zamlouvalo pěkné místo na kopci
s dobrým výhledem do kraje. Místo jako stvořené nebo předurčené pro chvíle oddychu. Celá již zmíněná akce přispěla
velmi k popularizaci místa a přinesla značný finanční efekt. Čistý zisk byl 21 000 Kčs. Brzy po akci jsme se sešli
na Dubíčku: tajemník, předseda MNV a předseda s velitelem PS, kde byl přizván ing. Pánek z Gottwaldova. Zde
se udělaly první kroky pro realizaci myšlenky ne už sklípku, ale místnosti pro 60-100 osob na způsob koliby. Na místě
se dohodlo připravit projektový záměr v hodnotě zhruba 600 tisíc korun. Dokumentaci platil PS ze své pokladny, obnášel
5000 Kčs. Koliba měla původně stát v lese za tanečním parketem. Koncem roku se vybudovalo brigádnicky výbojkové
osvětlení tanečního parketu, když v obci probíhala generálka elektrické sítě.

str.23
Přiblížil se termín voleb do zastupitelských orgánů 22-23.10.1976. V obci probíhaly přípravy na volby, hodnotilo
se minulé volební období, sestavovaly volební komise a kandidátka. Rekapitulovala se činnost stávajícího MNV.
Pro příští volební období byl vydán nový volební program, který zahrnoval opravy uliček poškozených budováním
vodovodu. Uličky byly v plánu na znovu - vyasfaltování. Dále to byla generálka elektrické sítě s novým výbojkovým
osvětlením, což se realizovalo koncem roku. Navíc se do volebního programu dostala i realizace veřejné budovy
na Dubíčku. Pod Dubíčkem byly povoleny stavby rodinných domků Fuksův, Sojkův, Dronkův a Pavelkův. V této
souvislost se uvažovalo o vybudování komunikace od Slatin. S tímto volebním programem se pak na veřejné schůzi
s občany v místním sále pohostinství, představili občanům kandidáti do všech stupňů národních výborů. Schůzi řídil
předseda MNV E. Čuřík. Kandidátem do České národní rady vo č. 141 ing. Oldřich Svačina - ministr průmyslu ČSR
Gottwaldov. Kandidátem do sněmovny národů a federálního shromáždění René Zahradník - Kroměříž řed. STS
Kroměříž. Kandidát do sněmovny lidu FS vo č. 55 Jana Garguláková 34 let dělnice n.p. Svit.

str.24
Kandidát - NF jihomoravského kraje KNV vo č.61 Miroslav Jakšík 55 let místopředseda KNV. Kandidát do - NF
(Hrobice, Březová, Veselá) do ONV Stanislav Pilař - Slušovice 42 let.
Kandidáti na poslance do MNV Hrobice
1 Čuřík Emil č. dělník 59 let za KSČ
2 Přívara František č. 28 technik 55 let za KSČ
3 Šimek Jan č. 96 technik 26 let bezpartijní
4 Holíková Marie č. 74 úřednice 29 let bezpartijní
5 Holík Alois č. 91 dělník 37 let bezpartijní PS
6 Březík Václav č.2 technik 35 let bezpartijní PS
7 Oškera Eduard č. 46 JZD Sluš. 51 let bezpartijní
8 Antolák Eduard č 61 dělník 59 let ČSL
9 Bravenec Frant. č. 54 dělník 54 let KSČ
10 Šlahař Eduard č. 70 JZD Sluš. 46 let KSČ
11Kužela Zdeněk č.103 technik 46 let bezpartijní
12 Holík Alois č. 64 výkupce 53 let KSČ
13 Pempušová Em. č. 97 dělnice 46 let bezpartijní
14 Košárek Josef č. 112 technik 34 let bezpartijní
15 Daňková Jiřina č. 52 učitelka 54 KSČ
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Na schůzi byly představeny návrhy volebních komisí, byli navrženi:
Javořík Stanislav č. 84 KSČ předseda 72 let
Daňková Věra č.52 KSČ místo-před. 22 let
ing. Huňa Ladislav č.14 místo-před. 40 let
Hanák Jan č. 99 KSČ člen 49 let
Patáková Alena č.77 člen 24 let
Fišer Alois č.27 KSČ člen 69 let
Fuksová Marie č.36 člen 44 let
Tito členové nemohli být voleni jako poslanci

str.25
Místní volební komise
Košárková Vlasta č. 112 KSČ předseda 32 let
Březíková Marie č. 2 člen 31 let
Fišer Alois č.27 KSČ člen 69

Ševc Josef č. 17 KSČ místo-př.
Marek Karel č. 57 člen 32 let

Ulrichová Irena míst-př.
Hanák Jan č. 99 KSČ člen 49 let

Účast na schůzi byla dobrá, byla zde zastoupena většina rodin. Schůzi předsedali předseda MNV E. Čuřík,
tajemník Fr. Přívara, Daňková Jiřina za KSČ, předseda NF a zástupci okresu. K předneseným návrhům kandidátů
na poslance nebylo připomínek a tak nedošlo k žádným změnám v návrhu. V den voleb se ujala své funkce místní volební
komise. Volby se konaly v zasedací síni MNV pro volby vhodně vyzdobené. Místní rozhlas a agitační skupina byla
neustále v činnosti, seznamovala občany s volebním programem. V sobotu dopoledne odvolili všichni občané.
Za nemocnými občany se dostavili členové komise s přenosnou urnou, aby jim umožnili volit. Po sčítání hlasů vstoupil
v platnost návrh přednesený na veřejné schůzi. Asi týden po volbách se sešli noví a bývalí poslanci na společné schůzi
MNV. Odstupujícím poslancům poděkoval za práci předseda E. Čuřík a zástupci ONV. Zástupce ONV novým poslancům
popřál hodně úspěchů v nové funkci poslance.

str.26
Po té bylo přikročeno k volbě předsedy MNV, byl opět zvolen E. Čuřík a tajemníkem Fr, Přívara. Všichni poslanci
pak novému předsedovi složili slib a byly jim předány dekrety. Na schůzi byly schváleny návrhy jednotlivých komisí.
Komise veřejného pořádku
Šlahař Ed. - předseda
Kužela Zd.
Holík Al. č. 64

aktivisté
Hanák Jan
Fuksová Marie

Komise sociální a kulturně školská
Pempušová E.
Holík Al. 91
Košárek Josef

aktivisté
Ulrichová I
Krejčí Fr.

Komise mládeže
Šimek Jan
Holíková Marie
Daňková Jiřina

aktivisté
Patáková Alena
Horáková Stan.
Marek Karel

Komise stavební
Březík Václav
Oškera Ed.
Přívara Fr.
Antolák Ed.
Bravenec Fr.

aktivisté
Halaška Rud.
Nesrsta Zd.

Komise zemědělská
Bravenec Fr.

aktivista
Nesrsta Zd.

S tímto složením začínal MNV Hrobice koncem roku 1976 svoje volební období, jako možná už poslední MNV v obci.
„Obec Hrobice – KRONIKA – osada Nové Dvory" (strany 22 až 26), Přepis těchto stránek je doslovný.
V příštím zpravodaji budu ve výpisech z kroniky pokračovat - Zdeněk Kužela
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PLATNOST ŘIDIČÁKŮ SE V NOUZOVÉM STAVU PRODLUŽUJE …
Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci
nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako
na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc navrhuje prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. 3. 2021.
„Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání
nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný
s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ stojí v metodickém
stanovisku Ministerstva dopravy, které dnes dostaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.
Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy jedná s evropskou komisí
o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do 31. 3. 2021.

Úřady by měly více využívat rezervačních systémů
Ministerstvo vnitra oslovilo již minulý týden všech 206 obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, s připomenutím
že nemusejí omezovat úřední hodiny, pokud by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo
práva veřejnosti.
Je přímo na jednotlivých na úřadech, jaká přijmou opatření, např. využití rezervačních systémů, aby se netvořily fronty a byly
dodrženy hygienické podmínky, zejména rozestupy, spojené s preventivními opatřeními v boji s epidemií.

Informace o výměně řidičských průkazů
• Pokud vám propadl řidičský průkaz, nemusíte si jej měnit pro cesty po České republice.
• Pokud nový doklad potřebujete, využívejte prosím rezervační systémy úřadů.
• O řidičský průkaz lze zažádat až 3 měsíce dopředu.
• O řidičský průkaz lze zažádat na kterémkoli ORP, jejich mapu naleznete na webu Ministerstva dopravy.
• O konci platnosti dokladu se můžou občané nechat nově informovat prostřednictvím Portálu občana.
• K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá
papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených ministerstvem vnitra.
• Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun. Standardní výměna
je výměna zdarma; zákonná lhůta je do 20 dnů, zpravidla do 14 dnů je doklad vyroben.

NAŘÍZENÍM EU SE I V ČR PRODLUŽUJE PLATNOST NĚKTERÝCH DOKLADŮ ...
V ČR již platí toleranční období 6 až 7 měsíců (dle typu) na některé propadlé doklady, kontrolu tachografů či kontrolu
na STK. Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření
onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých
pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Protože však úřady v
ČR již běžně fungují, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů; předejde se frontám na úřadech na přelomu let 2020/2021.
Ministerstvo dopravy o nařízení tento týden informovalo STK a úřady obcí s rozšířenou působností. V rámci této informace
budou uvedeny provozní postupy, a to především skutečnost, že se nebudou vyměňovat kontrolní nálepky na tabulce registrační
značky a opravován zápis v TP, a to z důvodu, že se jedná o celoevropské nařízení a tudíž není problém, že by tato skutečnost nebyla
uznána v mezinárodním provozu.

Dopady na řidiče:
Pro občana to znamená, že na vyjmenované doklady, kterým uplynula platnost, se bude hledět jako na platné, zejména
se jedná o řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidičů.
Z daného nařízení do praxe vyplývá, že platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní
způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje
o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu (př. platnost řidičského průkazu původně
do 30. 03. 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020).
Uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na planost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena
v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů.

Dopady týkající se vozidel:
Týká se především provádění kontroly tachografu a prodloužení lhůty technických prohlídek i platnosti osvědčení
o technické způsobilosti vozidla.
Pravidelná kontrola tachografu, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se provede
nejpozději šest měsíců po tomto datu (článek 4 odst. 1 nařízení).
Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti
vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců (článek
5 odst. 1 a 2 nařízení).
Česká republika toto nařízení v legislativním procesu podporovala a i usilovala o jednotný přístup napříč EU, které toto přímo
závazné nařízení EU zajistí.
Protože však úřady v ČR již fungují v běžném režimu, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů, abychom předešli frontám
na úřadech na přelomu 2020/2021, kdy skončí toto toleranční období.
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
2/2020 - 28.5.2020
K bodu 1
Starosta obce seznámil zastupitele s navrhovaným místem na stavbu dětského hřiště. Jedná se o nevyužívanou část
v areálu na Dubíčku, v pravém rohu u vodojemu (roste tu jen neprůchodné malináčí, 3 borovice, 2 náletové třešně,
1 důbek vpletený do borovice a břízka), parc.č.716/1, rozměr cca 11 x 15m. Bude potřeba stromy pokácet, celkově
prostor vyčistit a upravit pro stavbu a zároveň posunout plot.
Zastupitelé pan Pavel Červenka a pan Milan Štefka, oponovali s místem pro umístění hřiště. Zdá se jim, že místo
je hodně v lese, na kopci, daleko od obce, na hřiště nebude svítit slunce a není v okolí zázemí pro děti a maminky.
Starosta zase oponoval, že nechce, aby hřiště bylo někde v centru, kde je velký provoz, rodiče by museli být neustále
ve střehu a vůbec by si neodpočinuli. Také nevidí problém v tom, že by byl zapůjčen klíček od sociálek v areálu
a rodiče s dětmi by je mohli používat.
Pan Pavel Červenka navrhoval pronájem soukromé plochy vedle Hostince u Gajdošíků. Majitel pozemku s tím
nesouhlasil. Poté bylo navrhováno další místo v dolní části obce, a to park vedle domů č.p. 1, 2, 3. Po té proběhla
diskuze a hlasování o vhodném umístění.
Usnesení č.1/2/2020 - ZO schválilo (5 členů pro, 2 proti – Pavel Červenka, Milan Štefka, 1 člen se zdržel – Zdeněk
Huňa) stavbu dětského hřiště v pravém rohu areálu na Dubíčku, část parc.č. 716/1.
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že nechal vypracovat návrhy 3 firem na dětské hřiště do tohoto prostoru.
Zastupitel pan Milan Štefka apeloval na ostatní zastupitele a starostu obce, aby výběr herních prvků důkladně zvážili,
přizpůsobili jej širokému věkovému rozpětí dětí a zejména důsledně dbali na bezpečnost prvků. Z diskuze poté
vyplynulo, aby se oslovily maminky dětí různých věkových kategorií, řekly svůj názor a pomohly vybrat dílčí prvky
plánovaného dětského hřiště. Oslovení maminek starosta obce přislíbil. Na příštím zasedání by se vybrala konkrétní
varianta.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 2
a) ZO projednalo účetní závěrku Obce Hrobice za rok 2019.
Usnesení č.2/2/2020 - ZO schválilo (8 členů pro) účetní závěrku Obce Hrobice za rok 2019 (zpracované
k 31.12.2019) převod hospodářského výsledku do příštích období.
b) ZO projednalo ,,Zprávu o výsledku hospodaření Obce Hrobice za rok 2019 č.379/2019/EKO´´ a závěrečný účet
obce Hrobice za rok 2019.
Usnesení č.3/2/2020 - ZO schválilo (8 členů ZO pro) ,,Zprávu o výsledku hospodaření Obce Hrobice za rok 2019
č.379/2019/EKO´´ a závěrečný účet obce Hrobice za rok 2019.
K bodu 3
ZO projednalo účetní závěrku MŠ za rok 2019 a schválilo výsledek hospodaření MŠ Hrobice za rok 2019 a současně
schválilo výsledek hospodaření, odpisový plán a převod do fondu rezerv a fondu odměn.
Usnesení č.4/2/2020 - ZO schválilo (8 členů pro) účetní závěrku MŠ za rok 2019 a rozdělení výsledku hospodaření
MŠ Hrobice.
Výsledek hospodaření ve výši 96.959,72 Kč bude rozdělen: 19.459,72 Kč do fondu rezerv, 77.500 Kč do fondu odměn
K bodu 4
ZO projednalo žádost o individuální finanční dotaci z rozpočtu obce Hrobice na rok 2020 a následně schválení
veřejnoprávní smlouvy, nebo darovací: Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice, Linka bezpečí, z.s.
Usnesení č. 5/2/2020 - ZO neschválilo (8 členů pro) žádost o individuální finanční dotaci z rozpočtu obce Hrobice
a následné uzavření veřejnoprávní smlouvy či darovacích smluv.
Zamítnuto: Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice, Linka bezpečí, z.s.
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
K bodu 5
ZO projednalo rozpočtové opatření č.1.
Usnesení č. 6/2/2019 - ZO schválilo (8 členů pro) rozpočtové opatření č.1 (viz. Příloha)
K bodu 6
Starosta obce Hrobice informoval zastupitele o zařazení obce Hrobice do územní působnosti MAS Vizovicko
a Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021-2027.
Usnesení č.7/2/2020 - ZO schválilo (8 členů pro) zařazení území obce Hrobice do územní působnosti MAS Vizovicko
a Slušovicko, o.p.s. na programové období 2021 – 2027.
K bodu 7
a) Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o ukončení funkce ve finančním výboru paní Aleny Družbové.
ZO vzalo na vědomí.
b) Zastupitel Pavel Červenka se vyjádřil k ořezání lip (5ks), které stojí na obecních pozemcích v blízkosti el. vedení,
které se mu jeví jako nedostatečné a má obavy že v případě velkých poryvů větru by mohlo dojít ke zbytečným
škodám. Starosta obce mu oponoval, že ořezání stromů provedl odborný subjekt, který má na tyto práce certifikát
a tudíž je vše podle něj v pořádku. Nicméně po následné diskuzi ZO uložilo starostovi, aby další ořez stromů, cca 4m
po celé ploše koruny, projednal na odboru životního prostředí ve Vizovicích a podal o tom zprávu na některém
z příštích zasedání ZO.
Zastupitel Pavel Červenka dále upozorňuje na zanedbávanou údržbu zeleně v naší obci, jedná se mimo jiné o živý
plot u mateřské školky (škůdci, prorůstající plevelné dřeviny) a zarůstající autobusovou zastávku s parkovištěm.
Starosta přislíbil nápravu.
c) Zastupitel pan Pavel Červenka informoval ZO o pozvánce od spřátelené obce Hrobice u Pardubic, kteří zvou naši
obec v sobotu 22.8.2020 na návštěvu.
Z diskuze vyplynulo, že už jsme tam nebyli 4 roky a teď je tedy řada na nás. V tento víkend by byl vypraven autobus
do Hrobic u Pardubic a zároveň v neděli by se mohl navštívit Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Více informací bude
v průběhu července a srpna na plakátu ve vývěsní skříňce.
d) Pan starosta obce informoval o žádosti majitele pozemku parc.č. 544/4, který poukazuje na to, že při velkém dešti
mu stéká voda z obecních pozemků před bývalým závodem BIO (parc.č. 141/1) na jeho pozemek. Chce si postavit
zděný plot, má obavy, aby mu voda neponičila majetek. Jeho návrh byl usazení odvodňovacích žlabů před
plánovaným plotem na obecním pozemku.
Pan Pavel Červenka a Milan Štefka navrhli, aby se po celé délce u cesty udělal obrubník a tím se zabránilo stékání
vody ze zpevněných ploch. Starosta vstoupí v jednání s žadatelem a vyberou provedení zadržení dešťových vod na
obecním pozemku.
e) Zastupitel pan Milan Štefka upozornil na dlouhodobou špatnou údržbu velmi nevzhledného živého plotu u kaple
z horní strany od hlavní silnice. Uvedl, že plot je velmi křivý v rozsahu až 50 cm, a také, že na tento stav upozorňuje
na jednání zastupitelstva obce již po několikáté. Vždy však bezvýsledně. Navrhl, aby se živý plot řádně sestříhal nebo
v případě neproveditelnosti střihu celý zrekultivoval. Starosta obce oponoval, že sestříháním plotu by došlo k zásahu
do suchého neolistěného tělesa plotu. Následně přislíbil, že zjistí možnosti nápravy vzhledu živého plotu a situaci bude
řešit.
f) Zastupitel pan Milan Štefka upozornil na neustále pokračující odstavování vraků aut na točně ze strany od Nových
Dvorů a zejména na zpevněné ploše před „BIEM“. Uvedl, že se evidentně jedná o dlouhodobě odstavené vraky
v technicky nevyhovujícím stavu pro provoz a bez registračních značek.
ZO vzalo na vědomí.
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
3/2020 - 26.8.2020
K bodu 1
ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě: „Hrobice, paní Kučerová, kabelová smyčka NN“,
č. : OT-014330055751/001– souhlas s umístěním distribučního zařízení.
Usnesení č.1/3/2020 - ZO schválilo (9 členů pro) smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330055751/001,
o umístění distribučního zařízení mezi obcí Hrobice a E.ON Distribuce, a.s.
K bodu 2
Starosta obce informoval zastupitele s návrhy a požadavky maminek na dětské hřiště. Upřednostňují hřiště od fy
TRAntoš s.r.o. (multifunkční sestava „YETI“ a 2 houpačka ze sestavy „Pokuston“), ale chtěly by ještě ovál, na kterém
by děti mohly jezdit na odrážedlech. Starosta a předsedkyně kulturní komise informovali o zkušenostech z obce
Březová, kde má největší oblibu mezi dětmi lanovka, a proto by jí také přidali k zapracování do projektu našeho hřiště.
Z těchto důvodů by bylo nutné plánovanou plochu rozšířit o 3 m a prodloužit o 6 m. Musely by se pokácet další 3 bory
a to podle LH nebude okolním stromům vadit. Navíc bor je dnes neprodejný, jeho využití je pouze na palivo.
Usnesení č.2/3/2020 - ZO schválilo (6 členů pro, 1 proti – Milan Štefka, 1 člen se zdržel – Pavel Červenka) zvětšení
plochy na výstavbu dětského hřiště o 3 m na šířku a 6m na délku.
K bodu 3
ZO projednalo rozpočtové opatření č.3.
Usnesení č. 3/3/2020 - ZO schválilo (9 členů pro) rozpočtové opatření č.3 (viz. Příloha)
K bodu 4
Starosta obce přečetl žádost paní Macíkové, která žádá obec o změnu územního plánu na svých pozemcích p.č. 726/2,
727, 728, 730, 732, 733/2. ZO se dohodli, že až bude víc požadavků na změnu územního plánu, tak se nechá zpracovat
nový ÚPN obce Hrobice. Žádost paní Macíkové se samozřejmě přidá do požadavků obce.
ZO vzalo na vědomí.
K bodu 5
a) Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí paní Aleny Družbové o ukončení funkce ve finančním výboru. Z tohoto
důvodu oslovil paní Ivetu Kuželovou, zda by nechtěla pracovat ve FV. Paní Iveta Kuželová přislíbila, že v případě
zájmu ZO, pomůže ve FV.
Usnesení č.4/3/2020 - ZO schválilo (8 členů pro, 1 člen se zdržel – Zdeněk Kužela), aby funkci ve finančním výboru
dělala paní Iveta Kuželová
b) Starosta obce informoval, že v pátek 28.8.2020 bude v areálu na Dubíčku komedie „Don Quijote de la Ancha“,
v režii pana Bolka Polívky. Ještě byly upřesněny pokyny k zajištění tohoto divadelního představení.
ZO vzalo na vědomí.
c) Starosta obce seznámil ZO s žádostí o ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Hrobice a manžely Štefkovy
na pronájem obecního pozemku p.č.707, z důvodu pokročilého věku a fyzické náročnosti při údržbě tohoto pozemku,
o který se řádně starali 10 let.
Usnesení č. 5/3/2020 - ZO schválilo (9 členů pro) ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.707
k 30.8.2020
d) Starosta obce informoval ZO, že se naskytla možnost získat bezúplatným převodem nepotřebný majetek z MV,
osobní automobil zn. Škoda Octavia do majetku obce Hrobice. Osobní automobil bude poté využíván ve veřejném
zájmu pro účely obce Hrobice.
ZO vzalo na vědomí.
e) Starosta obce informoval ZO o nabídce Mikroregionu Slušovicko zúčastnit se exkurze za příklady dobré praxe
v Olomouckém kraji. Program je tradičně velmi bohatý a pestrý. Postupně bychom měli navštívit obce Dub nad
Moravou, Troubky, ubytování by bylo ve městě Šumperk. Poslední den ještě návštěva obcí Rapotín a Hrabová.
ZO vzalo na vědomí.
f) Starosta přečetl žádost paní Kovaříkové, která poslala návrh na umístění garáže na jejím pozemku p.č. 243/1. Paní
Kovaříková by chtěla požádat o výjimku o odstupových vzdálenostech a to tak, aby stavba mohla být umístěna 0,5m
od hranice s obecním pozemkem p.č. 160/1.
Usnesení č.6/3/2020 - ZO schválilo (8 členu pro, 1 člen se zdržel – Petra Hanáčková) žádost o posunutí stavby garáže
na p.č. 243/1 do vzdálenosti 0,5m od hranice obecního pozemku p.č. 160/1.
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Nově narození

Flórová Marie
Antolák Eduard
Kopečná Stanislava
Škubicová Eva

Zamazal Tomáš
Zdráhal Tadeáš
Kadlečíková Tereza
Kuželová Eva

85 let
70 let
60 let
60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Úmrtí

Občané odhlášení z trvalého pobytu

Březíková Marie
Čuřík Pavel

Petříková Lucie
Hvízdáková Marie
Petříková Markéta

Občané nově přihlášení k trvalému pobytu

Kovaříková Ivana
Macíková Marie
Lukášová Dominika

Upozornění: Kdo nechce být uváděn ve společenské
rubrice, nahlaste svůj nesouhlas na obecním úřadě.

Čest jejich památce

Zamazal Zbyněk
Zedníček Tomáš
Zdráhal David
Zdráhalová Zuzana

Sváčková Jana
Zdráhal David
Zdráhalová Nikol

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
✦ Vhledem k nastalé epidemiologické situaci bohužel není možné s jistotou plánovat žádné další

hromadné kulturní akce. Jakmile se situace zlepší a shromažďování většího množství lidí bude státem
umožněno, dozvíte se jejich pořádání prostřednictví místního obecního rozhlasu. Děkujeme za pochopení
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