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29. POHÁROVÁ SOUTĚŽ HROBICE

Již třetím rokem nás všechny ve vlnách omezuje nepříjemné onemocnění.
Alespoň v létě si však dá na chvíli pauzu. A v této pauze se pak mohou sejít hasiči
z širokého okolí k Pohárové soutěži, kterou pořádá sbor dobrovolných hasičů
Hrobice. Letos to bylo hned první sobotu letních prázdnin 2.července. Doznívala
první letní vedra, naštěstí však si tuto sobotu dalo sluníčko záležet, aby přítomné
hasiče moc netrápilo, což bylo skvělé. Vyšlo krásné počasí, ani vedro, ani déšť.
Vše bylo na hříšti na Dubíčku od dopoledne připravené, soutěž mohla ve 12:30
začít. Tak se také stalo.

Letošní počet družstev byl jen o málo nižší než loni, a tak měli pořadatelé
co dělat, aby vše odsýpalo dle harmonogramu. Soutěžilo se od nejmladších žáků,
následovalo kolem patnácté hodiny vyhlášení výsledků, poté se rozběhla soutěž
mužů, žen a starších pánů nad 35 let. Byli jsme svědky jak nepovedených útoků,
tak i skvělých s časem kolem patnácti sekund. Přinášíme vám kompletní výsledky
v tabulce. Celkově si naše družstva vybojovala tři poháry z nichž patří dva borcům
nejstarším nad 35 let. Je vidět, že zkušenost kmetů je v tomto směru
nedocenitelná.
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MLADŠÍ ŽÁCI
umístění
družstvo
1.
Štítná nad Vláří
2.
Trnava "A"
3.
Křekov
4.
Vlachova Lhota
5.
Březová
6.
Ublo
7.
Loučka
8.
Všemina
9.
Lhotka
10.
Trnava "B"

čas
15,31
17,38
17,63
17,79
18,32
19,08
23,63
32,78
44,64
57,09

STARŠÍ ŽÁCI
družstvo
Vlachova Lhota
Polichno
Bylnice "A"
Zádveřice
Hrobice "A"
Veselá
Vrbka
Březová "B"
Podkopná Lhota
Křekov
Trnava
Štípa
Návojná
Hostětín
Hrobice "B"
Ludkovice
Lhotka
Březová "A"
Bylnice "B"

čas
13,98
15,11
15,14
15,64
15,89
16,01
16,44
16,64
16,85
17,11
17,89
17,95
18,26
18,28
18,35
19,99
21,90
22,49
N

umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Samozřejmě by se celé odpoledne
neobešlo bez občerstvení. K dispozici
byly stánky se zmrzlinou, nealkem,
alkem a pivem, tradičně také klobásky
z udírny. Novinkou byla možnost
zakoupit si hranolky, což se setkalo
s velkým úspěchem zejména u dětí.
V průběhu soutěže se objevily
i nějaké úrazy, naštěstí však nic vážného.
Celé odpoledne tak proběhlo bez
nějakých závažných organizačních problémů,
dle vyjádření organizátorů, byla letošní
pohárovka téměř jako přes kopírák jako
ta loňská. Jen návštěvnost se zdála trochu menší.
Po ukončení soutěží, slavnostním nástupu
a vyhlášení výsledků následovala technická
pauza, během které se hasiči začali ihned
připravovat na pokračování dne, zábavu
s kapelou Focus. Po dvacáté hodině se tedy
pokračovalo. Klasický venkovský bigbít mělo
odhadovanou návštěvnost až ke třem stům návštěvníků. Myslíme, že pořadatelé mohli být spokojeni, hlavně že se vše
obešlo bez nějakých „extempóre“.
Hasiči tedy po dvacáté deváté pořádně uhasili svou žízeň a jejich myšlenky se už jistě směřují k následujícímu
jubilejnímu třicátému roku existence této Pohárové soutěže. Závěrem také organizátoři děkují všem, kteří se na organizaci
a zvládnutí takového sportovního odpoledne podíleli a pomohli vše zdárně zvládnout.
umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3

MUŽI
družstvo
Mysločovice
Všemina
Lukov
Trnava
Veselá
Březová "B"
Zádveřice
Březová "A"
Slušovice "B"
Provodov
Slušovice "A"
Hrobice
Štípa
Ublo

čas
14,74
14,90
16,17
16,27
16,76
20,73
22,83
23,90
24,04
27,02
28,55
29,94
N
N

ŽENY
umístění
družstvo
1.
Březová
2.
Slušovice
3.
Hrobice
4.
Trnava

čas
24,13
26,44
28,69
89,09

MUŽI NAD 35 LET
umístění
družstvo
1.
Hrobice "B"
2.
Hrobice "A"
3.
Veselá
4.
Zádveřice
5.
Štípa

čas
19,39
20,24
20,62
22,73
33,38

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V polovině měsíce dubna se děti z 2. třídy vydaly
na Dopravní hřiště v Malenovicích. Hned ráno si nabalily
baťůžky, vzaly helmy a čekaly na příjezd autobusu. Děti byly
plné očekávání a kromě dopravního hřiště se těšily
na kamarády z MŠ Březové, kteří s námi také cestovali. Hned
po příjezdu nás přivítal pán provozovatel, který dětem vysvětlil
pravidla dopravního hřiště, základní pravidla silničního
provozu a pravidla pro bezpečné přecházení vozovky. Ihned
poté se děti rozdělily do dvou skupin na chodce a jezdce.
V každé skupině si mohly děti na vlastní kůži vyzkoušet běžné
situace, které již znají, nebo které se jim mohou v provozu stát.
Při chůzi sledovaly hlavně dopravní značky, semafory
a procvičily pravolevou orientaci. Po výměně skupin si mohly
vybrat jakýkoli dopravní prostředek, např. kolo, koloběžku, odrážedlo, nebo také elektrické autíčko a projet se různými
trasami tak, aby nikoho neohrozily. Všichni byli vybaveni helmami a snažili se dodržovat základní pravidla silničního
provozu. Pro děti to byl ohromný zážitek a věříme, že si kromě dárečků v podobě reflexního plyšáka a vesty, odnesly také
všechny důležité informace v oblasti bezpečnosti dopravy.
Další den na nás čekal projektový den
financovaný z Šablon III. „Buďme kamarádi“. Paní
lektorka k nám přijela z Bystřice pod Hostýnem
a přivezla nám na ukázku řadu pomůcek pro děti
se zdravotním postižením. Děti měly možnost
vyzkoušet si jaké je to pohybovat se na invalidním
vozíku, skládat kostky pomocí nohou, kreslit
nohama, hmatové pexeso, hry se sluchovým míčem,
různé hmatové a sluchové hry, psaní na pichtově
psacím stroji, chůzi pomocí bílé hole. Pro děti to bylo
velmi zajímavé dopoledne a řada z nich
si uvědomila, že je ráda za své zdraví.
22. dubna slavíme Den Země, proto jsme celý týden
věnovali tomuto tématu. Týden plný různých výtvarných
technik a ztvárnění naší planety, her na rozvoj poznání
až po celodenní vycházku na Březovou, kde děti cestou plnily
úkoly k tématu, vyrobily si náramek z květin a přírodnin.
Závěr byl na místním dětském hřišti a odměnou po dlouhé
cestě byly pro děti houpačky kolotoč a průlezky.

Ku příležitosti dne knihy na konci dubna si děti ve třídě včeliček povídaly o knihách.
Nejen, že si vlastní knihu vyráběly, ale také společně diskutovaly o její výrobě, obsahu atd.
V rámci tohoto tématu se právě děti z 2. třídy vypravily do Městské knihovny ve Slušovicích
za paní Kapustovou. Měla pro děti připravený program s názvem ,,Do pohádky
s večerníčkem". Děti se během povídání snažily uhádnout pohádky podle jejich úvodní
melodie. Dále se dozvěděly spoustu důležitých informací, jako například jak se o knížku
starat, co se v knihách dozvíme, a jak je v knihově najdeme. V průběhu dopoledne měly děti
možnost prohlédnout si celý prostor knihovny, nahlédnout do všech knih a časopisů, pohrát
si s hračkami nebo si nakreslit obrázek. Děkujeme paní Kapustové za bohatý program
pro děti a malý dáreček v podobě omalovánek.
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Poslední dubnový den se v naší školce slétly všechny
čarodějnice a čarodějové z okolí. Dopoledne bylo plné
soutěží, nevšedních úkolů, kouzlení a pokusů, ochutnávek
nevábných pokrmů, módní přehlídky a na závěr diskotéky.
Děti si odnesly nejen spoustu zážitků, ale i čarodějnické
vysvědčení a malou dobrotu.

Projektové dopoledne s panem včelařem z Luhačovic
bylo příjemným zakončením projektového týdne na stejné
téma. Děti si zopakovaly informace, které čerpaly celý
týden, měly možnost vyzkoušet si včelařský oblek
a ochutnat čerstvý med.

I letos jsme se vypravili na projektové dopoledne ve Vysokém Poli. Pro děti
z 1. třídy byl
připraven
program
„Na statku“. Děti si prohlédly zvířata
na dvorku, něco se o nich dozvěděly a také
mohly zvířata pohladit a nakrmit. Pro děti
z 2. třídy byl nachystán program „Bylinky“,
kde se učily poznávat různé druhy bylinek,
jejich vůni a chuť. Dále si zopakovaly
názvy lučních květin, ze kterých si poté
vyráběly motýlky.

Po dvouroční odmlce jsme opět mohli vyrazit směr městské lázně Zlín. 12 dětí
se zúčastnilo plaveckého výcviku v 5 lekcích. Lekce probíhaly v odpoledních
hodinách a byly určené pro děti, které v září 2022 půjdou do základní školy. Děti
zde natrénovaly nejen plavecké styly, ale i odvahu a odhodlání.
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Měsíc květen patří nejen lásce, ale i maminkám. Letos jsme pro maminky
připravily malou zahradní slavnost s překvapením pro děti. Na úvod měly vystoupení
děti navštěvující ZUŠ Zlín-Malenovice, která má pobočku u nás ve školce. Poté
následovalo vystoupení dětí a na závěr přijel klaun Prcek, který zapojil do vystoupení
nejen děti, ale také rodiče. Akce byla velmi vydařená a proto doufáme, že jí budeme
moci za rok opět zopakovat.

Druhý ročník Indiánského týdne věštil blížící konec školního roku. Počasí nám
přálo a proto řada aktivit byla přesunuta na školní zahradu. Letos jsme batikovali
indiánské šátky, navlékali indiánský náhrdelník, vyráběli nejen čelenky, míchali nápoj
síly, chystali indiánský špíz. Děti plnily řadu úkolů, soutěží, hlavolamů, pracovních
listů. Hry byly nejen řízené ale i volné dle fantazie dětí. Teepee dostalo novou úpravu
a sloužilo pro odpočinek na školní zahradě. V pátek děti plnily soutěžní disciplíny,
které je dovedly k hledání pokladu. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu Hrobice
za zakoupení dárečků pro děti – píšťalka ve tvaru ptáčka.

V letošním školním roce nám odchází 12 dětí do základních škol – Slušovice, Trnava, Štípa, Neubuz. Pasování
předškoláků proběhlo velmi klidnou, zábavnou a hravou formou na školní zahradě. Děti měly za úkol splnit 4 úkoly
a poté mohly být pasováni. Za odměnu jim byl zapůjčen skákací hrad. Tímto děkujeme manželům Gargulákovým
za zapůjčení skákacího hradu.
V době hlavních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od pondělí 11.7.2022 do pátku 12.8.2022, v MŠ proběhne
výmalba 1. třídy a rekonstrukce podlahy v jídelně. Na všechny se opět těšíme v pondělí 15.8.2022.
Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody, zdraví a sluníčka.
Mgr. Lenka Kaulincová, ředitelka a kolektiv zaměstnanců MŠ Hrobice
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DĚTSKÝ DEN

Po třech letech jsme se konečně dočkali, a tak se v areálu
na Dubíčku mohl konat 18. června dětský den. V mateřské škole
se mezitím vyměnilo téměř celé osazenstvo a mnohé z dětí
nevěděly, co je v areálu čeká. Bohužel se nemohly konat ani
maškarní, mikulášská nadílka a veškeré další společenské akce. Situace
s virovou nákazou se uklidnila a naše
děti snad již o nic nepřijdou. Žádná
taková akce se nedá pořádat ze dne
na den. Takže, až později se ukázalo,
že ve stejný termín je v našem okolí
spousta podobných akcí. Pořadatelé se obávali malé účasti. Předtucha se nevyplnila a brzy
po začátku již Dubíčkem zněl hlahol dětských hlasů. Na děti čekala spousta soutěží - chůdy,
slalom na koloběžce, kolo štěstí, shazování plechovek, puzzle, skok v pytli, dvě hasičské
disciplíny a naše mateřská školka připravila dvě soutěže. Mimo to bylo připraveno oblíbené
malování v písku. Na hřišti se děti mohly povozit na řetízkovém kolotoči nebo vyřádit
v skákacím hradu. Po splnění všech disciplín je čekala v bufetu odměna v podobě zmrzliny
a na jídlo si většina vybrala hranolky, limonáda byla pro děti zdarma po celé odpoledne.
Během odpoledne se naše mateřská školka představila krátkým programem. Kdo chtěl, mohl
se i po skončení soutěží bavit na koloběžce, tříkolce, chůdách... Na hříští je nečekal
jen kolotoč a projížďka na koních, ale byly zde i stánky s cukrovou vatou, popcornem
a dalšími dobrotami, vedle na naše ratolesti čekaly nafukovací zvířata, pistolky, panenky,
bublifuky a spousta dalších lákadel. Některým dětem
se vůbec nechtělo domů, kdyby se nezastavil kolotoč
a nezačal balit skákací hrad, snad by tam byly
až do půlnoci. Na večer se areál vyprázdnil a pořadatelé mohli začít uklízet a zároveň
s pocitem uspokojení konstatovat, že se sobotní odpoledne vydařilo. Děkujeme
rodičům, babičkám a dědečkům, že přivedli své potomky na Dubíček. Dík patří všem,
kteří se na přípravě a průběhu podíleli.
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ZAHÁJENÍ SEZONY NA DUBÍČKU

Termín pro zahájení sezony na Dubíčku se vždy
hledá obtížně, záleží na počasí a volném termínu v našem
areálu. V poslední době byly problémy znásobeny
epidemiologickou situací. Jakmile virová nákaza začala
slábnout a opatření to umožnila, začal se plánovat termín.
Nakonec to vyšlo 13. května, tak jako vždy to bylo
na poslední chvíli a mnozí občané se o akci ani nedozvěděli. Na oblíbeném průběhu se nic neměnilo, a tak
už brzy odpoledne se v kotle vařilo maso, aby bylo hotovo
v 17 hodin, kdy to na Dubíčku začínalo. Vařené maso šlo
rychle na odbyt, že obsluha nestačila vydávat. Nám starším
to připomíná zabijačky, které probíhaly v zimním období
ve spoustě domácností v naší obci. Byl to v každé rodině
svátek, kdy si pracně vychované prasátko, mohli zpracovat
na tlačenku, jitrnice,vařený podbradek, sádlo, škvarky.....
Při jídle se besedovalo, mnozí se viděli po dlouhé době
zaviněné epidemií. Samozřejmě se čepovalo pivo a našla se
i nějaká ta štamprlka. Přiblížila se osmnáctá hodina a to už
bylo netrpělivě očekávané pečené maso, které nám tradičně
upečou kuchařky z Domova na Dubíčku. Pečené mizelo
velmi rychle, ale nikdo se nemusel bát, vyšlo na všechny.
Možnost posedět si se sousedy a kamarády akci protáhlo
do pozdních večerních hodin. Mezi tím se dovařila polévka,
na kterou si lidé přinášejí nádoby a tak je kotel polévky
brzy prázdný. Všechno se snědlo a vypilo, všem chutnalo,
což potěšilo všechny kteří se na přípravě a obsluze podíleli.
Děkujeme a příště nashledanou!
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VZPOMÍNKA NA HROBICKÉ MUZIKANTY
Za krásného počasí jsme o druhé květnové neděli uspořádali malou
vzpomínkovou akci, na které jsme zavzpomínali na hrobické muzikanty.
Z not, které zapůjčil pan Václav Březík, a za to mu moc děkujeme, zahráli
muzikanti Fryštácké Javořiny staré písničky. V průběhu večera jsme spolu
zavzpomínali na to, jak kdysi hrobická dechovka na Hrobicích hrávala,
a taky na muzikantský rod Gajdošíků. Jak už to tak na Moravě bývá
zvykem, nemohlo chybět pár vzorků dobré hrobické slivovice a každý
z přítomných k muzice donesl něco na zub. Celé odpoledne jsme
pak zakončili známými písničkami a společně si na ně zanotovali.
Děkujeme všem Hrobickým i přespolním, kteří si přišli zazpívat,
zavzpomínat nebo se pobavit. Třeba se v podobném duchu můžeme sejít
zase za rok znovu.
Eva Gajdošíková

OCENĚNÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE
Český červený kříž - Oblastní spolek Zlín
uděluje Ocenění
zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Janského
za 40 odběrů panu Tomáši Březíkovi.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA INFORMUJE
Za čtyři roky jsme významně přispěli k rozvoji vzdělávání ve školách
K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko
a Slušovicko prostřednictvím místního akčního plánování. Místní
akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové projekty
souhrnně označovány, jsou realizovány na území celé České republiky
a pro plánování v území jsou nepostradatelné. Na území MAS „akčně
plánujeme“ již od roku 2016, přičemž nyní jsme ukončili již druhý
projekt s názvem Naše škola – naše radost II, který byl realizován
od května 2018 do dubna 2022.
Během těchto čtyř let jsme spolupracovali s řediteli a pedagogy
mateřských a základních škol, pomáhali jim s plánováním a rozvojem
gramotností a poodhalovali jsme s nimi jejich silné a slabé stránky,
problémy a plány do budoucna. Tvořili jsme strategické dokumenty
a akční plány, které mají přímou spojitost s možností čerpat evropské
dotace. Setkávali jsme se s pracovními skupinami složených
z pedagogů, zástupců obcí a dalších zájemců.
Za 4 roky jsme pro pedagogy škol naplánovali
a zrealizovali cca 40 vzdělávacích seminářů a workshopů,
dvoudenní exkurzi na Opavsko, pro děti a žáky mnoho
programů od Malé technické univerzity, Sdružení D nebo
Etických dílen a pro rodiče několik seminářů zaměřené
především na výchovu a přípravu dětí k nástupu
do 1. třídy. Pořídili jsme také sady robotických pomůcek
(ozoboty a beeboty), didaktické pomůcky (Klokanovy
kapsy a Klokanův kufr), které školám dle zájmu
zapůjčujeme. Do každé školy, která projevila zájem, jsme
pořídili sadu metodik Učíme se venku, kde učitelé najdou
nespočet námětů na práci s dětmi v přírodě. Každé škole
jsme poskytli 10 tisíc Kč na nákup libovolných
vzdělávacích pomůcek (v případě sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 20 tisíc). V závěru projektu jsme připravili pro školy
také hru Kyber trable, což je obměna známé hry Double, která má
za cíl přiblížit žákům pojmy z oblasti digitálních technologií
a kybernetické bezpečnosti. Tuto hru budeme školám dodatečně
distribuovat. Poslední velkou akcí bylo uspořádání festivalu IQ play
ve vizovickém Domě kultury. Během posledního roku jsme se také
intenzivně věnovali přípravě metodiky, webových stránek a aplikací
o Valašsku a místě kde žijeme, které budou moci pedagogové
využívat při výuce. Na tvorbu „Valašska v kostce“, jak se tento
sborník nazývá, přispěl 100 tisíci Kč také Zlínský kraj. V posledním
roce začaly také vznikat edukační videa o tradičních valašských
tradicích a řemeslech, které naleznete na Youtube kanále MAS
Vizovicko a Slušovicko nebo po zadání Příběhy starých řemesel.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOTEK
Společnost Dotek ve Vizovicích poskytuje od roku 2005 sociální služby
na Vizovicku a Slušovicku. Jedná se o pobytovou odlehčovací službu na dobu
maximálně 3 měsíců a pečovatelskou službu. Prostřednictvím našich služeb
poskytujeme podporu klientům i jejich rodinám.
Pečovatelskou službu Dotek z.ú. využívají lidé ve svém domácím prostředí.
Pečovatelky jim pomáhají například s osobní hygienou, přesunem na lůžko či vozík,
podáváním jídla a dalšími činnostmi péče. „Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní
v týdnu od 7 do 19 hodin. Ke klientům jezdíme také o státních svátcích.“ uvedla
pečovatelka Markéta.
Pečovatelskou službu Dotek z.ú. poskytujeme v ORP Vizovice – tedy
v následujících obcích: Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Chrastěšov,
Jasenná, Lhotsko, Lípa, Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota, Raková, Slušovice,
Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice.

Pokud máte zájem o pečovatelskou službu, kontaktujte sociální pracovnici Doteku na 737 024 823
nebo na socialni.dotek@seznam.cz, socialni.dotek@ahc.cz.

Místo auta nakoupili do Doteku ve Vizovicích kompenzační pomůcky
Na přelomu roku probíhala
na platformě Donio veřejná sbírka
na automobil pro pečovatelskou službu
Dotek ve Vizovicích. Cílovou částku
na nový automobil se nám vybrat
nepodařilo. Od štědrých dárců jsme však
získali krásných 25 500,- Kč. Z předchozí sbírky na Doniu jsme vybrali 1 650,Kč. Celkem tedy dárci pro Dotek přispěli
27.150,-. Za získané finance jsme se rozhodli zakoupit kompenzační
pomůcky do naší půjčovny. V domácnostech klientů již slouží nový vozík,
vysoké chodítko a toaletní židle.
V rámci obnovy kompenzačních pomůcek jsme mohli dále nakoupit
invalidní vozík a vysoké chodítko z projektu Konta Bariéry, které uhradilo
pomůcky ve výši 25 000,- Kč.

Všem dárcům z celého srdce děkujeme za podporu a přízeň.

11

POZVÁNKA - DON DON ŠAJN
KDY:
KDE:

Obecní úřad Hrobice ve spolupráci s Divadlem klauniky Brno
pořádá divadelní představení Don Don Šajn
- neděle 11.září
- areál na Dubíčku
(v případě nepříznivého počasí v sále Hostince u Gajdošíků)
Vážení přátelé,
Inspirací k našemu novému integračnímu
divadelnímu představení Don Don Šajn nám byla
opera oper DON GIOVANNI geniálního hudebního
skladatele W. A. Mozarta a libretisty L. da Ponteho,
která byla uvedena v premiéře 29. října 1787
v Nosticově (dnes Stavovském) divadle v Praze.
Oživili jsme znovu i původní český překlad Rudolfa
Vonáska. (Celou inscenací se nesou nenapodobitelné
hlasy nejvýznamnějších českých operních pěvců
v historii Národního divadla v Praze pod taktovkou
dirigenta Václava Jiráčka v nahrávce z roku 1951.
Inscenace Don Don Šajn však v sobě snoubí
operu i klaunský nadhled a humor, střípky z opery jsou
uchopeny s dryáčnickou vervou lidových loutkových
„rakvičkáren“ a burleskně nadsazeným patosem.
Netradiční inscenace se zmocňuje Mozarta neotřelým
způsobem, když přivádí na scénu pět herců

s mentálním handicapem, osm intaktních herců a také
písničkáře Alexeje Kudrjavtseva v titulní roli. Jeho živá
hudební produkce a zpěv prokládá operní hudbu a vnáší
do inscenace další osvěžení. Giovanniho věrného sluhu
Leporella ztvárňuje excelentním způsobem herec
s Downovým syndromem.
Celá inscenace v tomto netradičním pojetí
je profesionálním divadelním tvarem, který přináší
nezapomenutelný zážitek, spoustu humoru a překvapení
a v neposlední řadě výrazně zpřístupňuje operu oper
veřejnosti.
Projekt vznikl a je realizován za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
Za Divadlo Klauniky Brno Mgr. Monika Homolová, produkční
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INF ORMAC E OB ECN ÍHO ÚŘADU
OPLOCENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD
Vážení spoluobčané. V minulosti jsme byli několikrát
upozorňování ze strany ZDV Fryšták, že v kontejnerech
na bioodpad se nachází předměty, které tam nepatří, například
kameny, beton, pařezy apod.. Tyto předměty mohou závažně
poškodit techniku na zpracování bioodpadu. Proto bylo
zastupitelstvo obce Hrobice nuceno přistoupit k omezení volného
přístupu ke kontejneru a oplotit jej.

Provozní doba sběrného dvora na bioodpad (u BIA)

středa 15 – 17 hodin

sobota 13 – 14 hodin

POZVÁNKA
V pátek a sobotu 23. a 24. září 2022 se uskuteční
volby do zastupitelstev obcí.
Volební místnost bude otevřena v 1.patře obecního úřadu
ve společenské místnosti.

ZÁJEZD
TERMÁLY CHOCHOLOW
V sobotu 8.října pořádá Obecní úřad Hrobice
zájezd do termálních lázní v Polsku - Chocholow
Doprava bude plně hrazena, zájemci si vstup a další
výdaje hradí sami.
Orientační ceny vstupů:

dospělý 485 Kč,dítě 382Kč,senior 60+ 402 Kč,-

ZÁJEM O ÚČAST PROSÍME
HLASTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ

ZÁJEZD NA HROHULE
(HRObické HUdební LÉto)
Obecní úřad Hrobice
pořádá v sobotu 13.srpna zájezd
do naší spřátelené stejnojmenné obce Hrobice u Pardubic
na místní tradiční kulturní akci HROHULE
Program zájezdu:
Ubytování:

- po cestě tam i zpět návštěva zajímavých míst v ČR – prozatím v jednání
- k dispozici je 23 míst hotelového typu
- možno vlastní stanování v krásném místním prostředí v obci

Zájemci, prosíme hlaste se na obecním úřadě
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE
str. 62
Školní rok 1898 - 9
V tomto roce bylo zahájeno vyučování ručních prací. Správce F. Horák náb. Jan Hradil. 60 celkem 28 chl. 32 dívek.
Omluvenky
1. Odchod rodičů po světě
2. Pasení - polní práce
3. Velká vzdálenost
2. prosince oslavy 50 leté vladařské jubileum J.V. 10. září 1898 zemřela císařovna Alžběta.
Školní rok 1899 - 1900
Nadučitel F. Horák katecheta J. Hradil ruční práce Vilemína Hajná (žena učitele z Březové) Pro nedbalou docházku
pokuta ve 3 případech 3 koruny. Dary zál. Slušovice 8 korun Vizovice 4 koruny. Knihovna učitelská 54 svazků, žákovská
104 svazků.
Školní rok 1900 - 1901
Učitelé - 1. Hradil - suploval ve Štípě 2. Fr. Přidálek 3. V. Hajná
64 celkem 28 chlapců 36 dívek. Dary Slušovice 6 korun Vizovice 4 koruny.
Zakoupeny nové pomůcky pro kabinet.
1. Gramové závaží
2. Drobnohled jednoduchý
3. Elekroskop
4. Podkovový magnet a magnetické hračky
V této době uplynulo 21 let od vynálezu žárovky T. A. Edisonem. Zprávy z novin a podobné vyvolaly zájem o elektřinu
i v naší tehdá odlehlé obci. Trvalo to ještě 35 let než byla zavedena elektřina do naší obce a rozsvícena první žárovka.
K těmto revolučním změnám a pokroku kladla naše malá škola první základy. Pomáhala překonávat vžité návyky
a rozšiřovala obzor lidem.

str.63
Školní rok 1901 - 2
F. Horák - Fr. Přidálek - V. Hajná
73 celkem
34 chl.
39 dívek
Školní rada F. Horák - J. Drábek farář ze Slušovic, členové Fr. Grégr č.20 - Fr. Škubica 71 - K. Košárek 29 - J.Vičík č.2
- J. Dujka 75 - A. Pavlíček č. 17
13 učebnic zdarma od c.k.š.r. Založena sbírka nerostů 60 druhů a sbírka imitace drahokamů. Odchází Ferdinand Horák
do Bezuchova.
Školní rok 1902 - 3
Fr. Zapletal - Fr. Přidálek - V. Hajná
79 celkem
37 chl.
V tomto roce se vyměnil Fr. Zapletal z Hrobic a Antonín Rohan z Uhřic.

42 dívek

Školní rok 1903 - 4
Ant. Rohan nar. v Loukově - v. Hajná. Hraběnka lukovská ošatila 6 chudých dětí. Školní rada zakoupila 9 učebnic
a školní obrazy.
74 celkem
33 chlapců 41 děvčat
Školní rok 1904 - 5
A. Rohan - Pochylý kaplan - V. Hajná
82 celkem
36 chlapců 46 děvčat
Školní rok 1905 - 6
Odešel A. Rohan, přichází Jan Svoboda - Pochylý kaplan - Hajná
82 celkem
33 chlapců 50 dívek
3 chlapci a 3 dívky byli ošaceni a obuti od hraběnky.
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str. 64
Školní rok 1906 - 7
Svoboda - Pochylý - Hajná
Hraběnka opět ošatila 6 dětí.

85 celkem

35 chl.

50 dívek.

Školní rok 1907 - 8
Svoboda - Pochylý - Hajná - Cyprián Lochman
91 celkem
54 chlapců
37 dívek.
Školní rada J. Svoboda - C. Lochman - Škubica (předseda) Grégr - K. Košárek - Holík Josef - Řezník J. - J. Gajdošík J. Vyvlečka
Školní rok 1908 - 9
Svoboda - Hajná
93 celkem
4o chl.
Peněžní dar hraběnky a záložen (neuvedeno kolik)
Školní rok 1909 - 10
Svoboda - Hajná

90 celkem

Školní rok 1910 - 11
90 celkem
49 chlapců

42 chlapců

53 děvčat

48 dívek

48 dívek Svoboda Svobodová

Školní rok 1911 - 12
Svoboda - Svobodová - Freund - Haléř. Poprvé zřízeno dvojtřídní vyučování.
90 celkem
50 chlapců 40 dívek

str. 65
Školní rok 1912 - 13
Škola dvojtřídní
Svoboda - Svobodová - J. Hellar
96 celkem
50 chlapci
46 dívek
Školní rok 1913 - 14
Škola dvojtřídní
J. Svoboda - Svobodová - Ignác Hrček (na vojnu)
93 celkem
44 chlapci
39 dívek
Školní rok 1914 - 15
Jan Svoboda - Adéla Svobodová - A. Vaňhara
83 celkem
44 chlapců
39 dívek
Školní rok 1915 - 16
28 července 1914 vypukla 1 světová válka po atentátu v Sarajevě. Z Hrobic narukovalo celkem 56 mužů.
9 mužů ve válce padlo. Mezi narukovanými byl i Jan Svoboda.
Antonín Vaňhara z Vlčové - Adéla Svobodová
78 celkem
39 chlapců
29 dívek
Školní rok 1916 - 17
Válečná léta A. Vaňhara - Svobodová
91 celkem
46 chlapců
45 dívek
Školní rok 1917 - 18
A. Vaňhara - A. Svobodová - Viktorin Pupperten
86 celkem
43 chlapců
43 dívek
„Obec Hrobice – KRONIKA – osada Nové Dvory" (strany 62 až 65), Přepis těchto stránek je doslovný.
V příštím zpravodaji budu ve výpisech z kroniky pokračovat - Zdeněk Kužela
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Naši jubilanti srpen – říjen 2022
Holík Jiří
Kovaříková Marie
Šlahařová Ludmila
Pempušová Helena
Ulrich František
Mašláňová Jarmila
Podešvová Marie

88 let
83 let
82 let
81 let
81 let
75 let
75 let

Zbořilová Ludmila
Holík Alois
Adamusová Ludmila

75 let
70 let
65 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Občané nově přihlášení k trvalému pobytu
Vytrhlíková Blanka
Gajdošíková Eva

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

✦ 30.července – Grilování se stanováním na Dubíčku – SDH Hrobice
✦ 6.srpna – Pohárová soutěž Březová – starší pání - SDH Hrobice
✦ 13.srpna – Zájezd na Hrohule (HRObické HUdební LÉto)
✦ 10.září – Sportovní odpoledne za školkou – SDH Hrobice
✦ 11.září – Mše u kaple
✦ 8.října – Zájezd do termálů – Polsko - Chocholow

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

HROBICKÝ ZPRAVODAJ - informační zpravodaj obce Hrobice - vychází nepravidelně - Ročník XX, číslo 2, ČERVENEC 2022
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
3/2022 - 23.5.2022
Přítomni: Ing. František Gajdošík , Zdeněk Huňa, Pavel Červenka, Milan Štefka, Josef Škubica, Ludmila Červenková,
Petra Hanáčková, Zdeněk Kužela,
K bodu 1
ZO projednalo účetní závěrku Obce Hrobice za rok 2021.
Usnesení č.1/3/2022 - ZO schválilo (8 členů pro) účetní závěrku Obce Hrobice za rok 2021 (zpracované
k 31.12.2021). Převod hospodářského výsledku do příštích období.
b) ZO projednalo „Zprávu o výsledku hospodaření Obce Hrobice za rok 2021 č.344/2021/EKO“ a závěrečný účet
obce Hrobice za rok 2021.
Usnesení č.2/3/2022 - ZO schválilo (8 členů ZO pro) ,,Zprávu o výsledku hospodaření Obce Hrobice za rok 2021
č.344/2021/EKO´´ a závěrečný účet obce Hrobice za rok 2021 s celoročním hospodařením bez výhrad.
K bodu 2
ZO projednalo účetní závěrku MŠ za rok 2021 a výsledek hospodaření MŠ Hrobice za rok 2021 a současně výsledek
hospodaření, odpisový plán a převod do fondu rezerv.
Usnesení č.3/3/2022 - ZO schválilo (8 členů pro) účetní závěrku MŠ za rok 2021 a rozdělení výsledku hospodaření
MŠ Hrobice. Výsledek hospodaření ve výši 52 077,18 Kč bude rozdělen:
52 077,018 Kč do fondu rezerv
K bodu 3
Starosta obce seznámil přítomné s žádostmi o finanční příspěvky z rozpočtu obce Hrobice.
ZO projednalo seznam přijatých žádostí o individuální finanční dotace a finanční dary z rozpočtu obce Hrobice na rok
2022 a následně schválení veřejnoprávních smluv ke schváleným finančním dotacím nebo darovacích smluv. Finanční
dotace, dary, byly zakomponovány do návrhu rozpočtu obce pro rok 2022.
1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost, Prostějov – neschváleno
2. Linka bezpečí, z.s. - neschváleno
3. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. – 5.000 Kč - veřejnoprávní smlouva
4. Azylový dům Vsetín – 5.000 Kč – darovací smlouva
5. Hrad Lukov – 5.000 Kč – darovací smlouva
Usnesení č. 4/3/2022 - ZO schválilo (8 členů ZO pro) předložené návrhy žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu obce
Hrobice pro:
1. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. – 5.000 Kč - veřejnoprávní smlouva
2. Azylový dům Vsetín – 5.000 Kč – darovací smlouva
3. Hrad Lukov – 5.000 Kč – darovací smlouva
K bodu 4
ZO projednalo rozpočtové opatření č.1
Usnesení č. 5/3/2022 - ZO schválilo (8 členů pro) rozpočtové opatření č.1 (viz. Příloha)
K bodu 5
ZO projednalo návrh smlouvy společnosti Zlín Net a.s., Zlín o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
inženýrské sítě na obecních pozemcích p.č. 870/1, 141/1. 854/6 v k.ú. Hrobice na Moravě. Oprávněný je investorem
stavby „SEK – Páteřní propoj Velíková – Ostrata- Březová“. Sítě budou uloženy podzemním vedením do pozemku
umístěním HDPE trubek 40/32 mm a optických silnostěnných trubiček PE 12/8mm. Věcné břemeno v této smlouvě
bude zřízeno úplatně. Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je 1.546,97 m
délkových.
Usnesení č.6/3/2021 - ZO schválilo (7 členů pro, 1 se zdržel - Petra Hanáčková) smlouvu o smlouvě budoucí,
na zřízení věcného břemene ke stavbě „SEK– Páteřní propoj Velíková – Ostrata- Březová “ pro Zlín Net a.s. v částce
150Kč/m délkový.

příloha – Hrobický zpravodaj červenec 2022

ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
K bodu 6
ZO projednalo návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ke stavbě „Hrobice, pí. Smetanová, kabelová smyčka NN“
na p.č. 160/1, 92, v k.ú. Hrobice na Moravě za účelem umístění distribuční soustavy.
Usnesení č.7/3/2022 - ZO schválilo (8 členů pro) smlouvu na zřízení věcného břemene ke stavbě „Hrobice,
pí. Smetanová, kabelová smyčka NN“ na p.č. 160/1, 92, v k.ú. Hrobice na Moravě pro E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice.
K bodu 7
a) Starosta obce informoval ZO se záměrem vybudovat kanalizační vpusť. Bude se jednat o odvádění dešťových vod
z asfaltové plochy před bývalým areálem BIO. Nejdříve kamerou zjistíme propustnost kanalizace, která je umístěna
v zelené ploše mezi místní komunikací a průmyslovou zónou. Pokud bude kanalizace v pořádku, tak bude realizováno
odvodnění.
ZO vzalo na vědomí
b) Starosta informoval ZO s dopisem pana starosty Horáka z Ostraty, který poukazuje na opakovaný problém
s bioodpadem. Od začátku svozu bioodpadu v letošním roce evidují vysoký výskyt předmětů, které se jim objevují
v kontejnerech s bioodpadem, a které tam nepatří!! Především kamení, beton, pařezy apod. Ing. Moravec ze ZDV
Fryšták, kde se bioodpad naváží, informoval, že pokud nedojde k nápravě během 14 dní, bude ukončena smlouva
na odběr bioodpadu.
Z tohoto důvodu bylo navrženo oplocení kontejneru na bioodpad v minimální výšce 2,5 m, popřípadě pokud
se problém bude nadále opakovat, bude pořízen kamerový systém. Kontejner bude otevřen dle stanovených časů
a případně po domluvě s pracovníkem obce.
Usnesení č.8/3/2022 - ZO schválilo (8 členů pro) oplocení kontejneru na bioodpad.
c) Pan starosta informoval ZO s termínem letního zájezdu do obce Hrobice u Pardubic. Jedná se o termín 13. –
14.8.2022, ubytovaní je zajištěno v hotelu v nedalekých Pardubicích. Program zatím nebyl pevně stanoven, jsme zváni
na 16:00 (od 17:00 začne místní slavnost „Hrohule“). Mimo jiné se v neděli nabízí návštěva Kutné Hory a v sobotu
něco po trase (Litovel, Polička??). Více informací bude zveřejněno minimálně 14 před zájezdem.
ZO vzalo na vědomí
d) Starosta informoval ZO o probíhající realizaci dětského a workout hřiště na Dubíčku.
ZO vzalo na vědomí
e) Pan zastupitel Milan Štefka poukázal na problém špatné branky v MŠ, nedovírá a při větším větru se otevírá,
upozornil také na špatné seřízení vchodových dveří v MŠ. Dále na vyčnívající živý plot u domu č.p. 85, který zasahuje
do chodníku. V tomto místě je bohužel chodník sám o sobě zúžený, je to v ostré zatáčce, kdy některá velká auta na něj
dokonce najíždějí a i díky přerostlému živému plotu není moc bezpečný.
ZO vzalo na vědomí.
f) Paní Ludmila Červenková navrhla, že by se v podzimních měsících mohl uskutečnit zájezd do termálních lázní.
Byly odsouhlaseny termální lázně v Polsku – Chocholov. Termín je možný 17.9.2022, ale ještě bude upřesněn. Bližší
informace pro zájemce budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny.
ZO vzalo na vědomí.
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