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Zájezd na „HROHULE“
Návštěva termálů Chocholow
Don Don Šajn

VYD ÁV Á OBEC NÍ ÚŘ AD HRO BICE

Tradiční zářijová mše
Pojezdová soutěž XI. okrsku
Nové dětské a workoutové hřiště na Dubíčku

ZÁJEZD NA „HROHULE“

V sobotu 13. srpna jsme vyrazili na dvoudenní zájezd
na Hrobice u Pardubic. První zastávka byla tradičně
na „Mohelničáku“ na krátké občerstvení. To jsme už spěchali
do soukromého areálu Zámku Nové Hrady u Litomyšle.
Rodina Kučerova zde, již více jak dvacet let, pracuje
na obnově a zvelebování novohradského areálu. Byli jsme
překvapeni množstvím odvedené práce, a to pouze
ze soukromých peněz. Před prohlídkou krásného rokokového
zámku jsme mohli obdivovat rozsáhlé zahrady s anglickým
parkem, navštívit místní kavárnu nebo restauraci.
Při prohlídce zámku jsme byli překvapeni, co se jim podařilo
ze zpustlé zříceniny vybudovat. Kdo měl zájem, mohl
po prohlídce navštívit unikátní Muzeum mopedů a motokol
v barokní sýpce, či prohlídku Galerie klobouků. Čas nás tlačil
a museli jsme spěchat do Pardubic. Zde jsme se ubytovali v Hotelu Zlatá Štika a pak hurá na Hrobice. Tady nás čekalo
milé a srdečné přivítání a bylo si toho co povídat, po tak dlouhé době, co jsme se mnozí neviděli. Zároveň nás hned
pohostili spoustou jídla a pití. Brzy na to začalo HRObické HUdební LÉto - HROHULE. Na úvod nám zazpíval několik
písniček dětský sbor – Jede jede poštovský panáček, Běží
liška k Táboru, Cib cib cibulenka, Pod naším okénkem.
Následovalo několik skladeb vážné hudby, které přednesli
Anna Škreptáčová, Andrea Štěpánková, Petr Zdvihal, Martin
Zdvihal, Magdalena Souralová a Maruška Zdvihalová.
Největším překvapením, pro nás z Moravy, bylo vystoupení
Tvoje tvář má známý hlas v podání Hrobičanů. Sledovali
jsme interprety: Dan Nekonečný – Sexy Hafanana, Věra
Špinarová – Boogie, Boney M – Rasputin, Rychlý holky +
Abba – Mamma Mia, Pomáda – Letní láska. Do představení
se snad zapojily celé Hrobice a na závěr byli odměněni
velkým potleskem a uznáním nás, co jsme tak povedené
vystoupení nečekali. Zbytek odpoledne, až do pozdních večerních hodin, pokračovala taneční zábava. Bohužel, vzhledem
k povinnému odpočinku řidiče autobusu jsme museli Hrobice
po dvaadvacáté hodině opustit a odjet do hotelu. Na druhý den
ráno nás čekalo navštívit Hrobice znovu a vyzvednout našeho
starostu, který přespal u místních. Hlavně jsme se chtěli
rozloučit a poděkovat za příjemně strávené chvíle na Hrobicích.
V neděli nás čekala návštěva Litomyšle, každý si mohl zvolit,
co z mnoha památek navštíví. Času bylo málo a na výběr
mnoho – renesanční zámek, Zámecké návrší, Klášterní zahrady,
historické centrum, rodný byt Bedřicha Smetany. Po návštěvě
Litomyšle nás čekala cesta domů, samozřejmě se zastávkou
na „Mohelničáku“ a nezbytným nákupem tvarůžkových
specialit. Zájezd se vydařil a budeme se těšit na další.
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NÁVŠTĚVA TERMÁLŮ CHOCHOLOW

Zájezd se uskutečnil 8. října do termálů v Chocholowě. Je to největší komplex termálních bazénů v Polsku.
O zájezd byl velký zájem, takže se na všechny nedostalo.
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DON DON ŠAJN

Obecní úřad Hrobice ve spolupráci s Divadlem Klauniky Brno uspořádalo
11. září divadelní představení Don Don Šajn. Představení se mělo odehrávat v areálu
na Dubíčku. Starosta obce na konci mše u naší kaple využil příležitosti, aby oznámil,
že z důvodu nestálého počasí a na přání divadla se představení přesunulo do sálu.
Příprava představení zabere hodně času pro pořadatele, ale hlavně účinkujícím,
a tak by byla škoda, kdyby počasí tuto akci pokazilo.
Inspirací k divadelnímu představení Don Don Šajn byla opera oper Don
Giovanni hudebního skladatele W. A. Mozarta. Inscenace Don Don Šajn v sobě
snoubila operu i klaunský nadhled a humor. Netradiční inscenace přivedla neotřelým
způsobem na scénu pět herců s mentálním handicapem, osm intaktních herců a také
písničkáře Alexeje Kudrjavceva v titulní roli. Giovanniho věrného sluhu Leporella
ztvárnil excelentním způsobem herec s Downovým syndromem. Představení vzniklo
a je realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Byla škoda, že naši
občané nedokázali sál zcela zaplnit, šlo nejen o umělecký zážitek, ale i o podporu
netradičního divadla.
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TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÁ MŠE
V nedělní dopoledne 11. září se při příležitosti pouti
na Hrobicích uskutečnila tradiční mše u kaple Panny Marie
Sedmibolestné, kterou sloužil farář Římskokatolické farnosti
Slušovice o. Lukáš Jambor. Jako každým rokem, tak i letos
se celé prostranství před kaplí zaplnilo věřícími. Často se
ve zpravodaji zmiňujeme v souvislosti s touto akcí o nevypočitatelném zářijovém počasí, které však neustále dokola
chválíme, pokaždé se zdaří. Letos se však nad Hrobicemi
honily mraky a spadla i nějaká kapka. Pán nahoře však na vše
dohlížel a déšť zadržel. Průběh mše doprovázela sehraná
dechová hudba a netradiční tečkou byla krátká organizační
informace starosty obce o přesunutí v ten den konaného
divadla do sálu hostince.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ZA ŠKOLKOU
Na konci sportovní sezony hasičů se 10. záři uskutečnilo sportovní odpoledne na hřišti za školkou. Toto odpoledne
je formou odměny všem, kteří se podílejí aktivně na činnosti SDH Hrobice. Hraje se nohejbal, přehazovaná a každý
přispěje nějakým dílem k zábavě. Hasiči se postarají o jídlo a pití, z domova maminky přinesou něco sladkého a slaného.
Příjemné odpoledne v družné zábavě končí až v pozdních odpoledních hodinách.
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POJEZDOVÁ SOUTĚŽ XI. OKRSKU

Pojezdová soutěž, která se konala 15. října byla
poslední sportovní akcí našeho 11. okrsku. Mladší i starší
žáci postupně objíždějí okolní obce a v každé je čekají různé
soutěže. Nakonec přijedou na Dubíček. Zde soutěžili v jízdě
na koloběžce přes kladinu, poté roztáhnout hadici a zapojit
proudnici a s jednou rukou za zády poskládat domeček
ze zápalek. Jakmile byla skončena soutěž a spočítány
výsledky, proběhlo vyhodnocení soutěže a zároveň celé
sezony. Počasí nám moc nepřálo – bylo chladno,
ale každého muselo hřát u srdce, když viděl sportovat víc
jak stovku naší mládeže. Děkujeme všem, kteří se na této
akci podíleli.

Pojezdová soutěž 15.10.2022 - Výsledky starší žáci
1. Březová A, 2. Březová B, 3. Veselá, 4. Podkopná Lhota, 5. Hrobice, 6. Všemina, 7. Trnava, 8. Slušovice

GRAND PRIX 11. okrsku mladších a starších žáků v požárním sportu 2022
Mladší žáci
Březová
Neubuz
Trnava A
Trnava B
Trnava C
Veselá A
Veselá B
Všemina
Starší žáci
Březová A
Březová B
Hrobice A
Hrobice B
Neubuz
Podkopná Lhota
Slušovice
Trnava A
Trnava B
Veselá
Všemina A

Trnava Slušovice Všemina Veselá Hrobice Březová Neubuz
1.5.
7.5.
4.6. okr. 26.6.
2.7.
6.8.
3.9.
2
1
4
2
2
1
2
6
5
2
3
5
5
3
1
4
1
1
1
2
1
5
2
6
5
4
5
5
3
5
8
7
5
5
8
6
3
7
6
5
4
4
6
5
5
4
5
5
6
4
4
3
7
3
3
7

1
6
5
7
8
3
10
2
10
4
9

1
7
4
8
10
2
9
5
10
3
6

1
4
6
9
7
5
11
3
8
2
10

6
3
2
7
8
4
8
1
8
5
8

7
3
1
6
8
4
8
5
8
2
8

4
1
2
5
6
7
9
8
9
3
9

1
4
2
8
7
5
10
6
10
3
9

Body
14
29
11
32
41
35
36
31

Pořadí
2.
3.
1.
5.
8.
6.
7.
4.

Body
21
28
22
50
54
30
65
30
63
22
59

Pořadí
1.
4.
3.
7.
8.
6.
11.
5.
10.
2.
9.

Bodování 1. místo - 1b. 2. místo - 2b, atd.. Zisk nejnižšího počtu bodů vítězí. Při neúčasti družstva při soutěži v Grand Prix je
bodováno o jeden bod více, než bylo účastníků z okrsku. Při rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje výsledek z okrskové
soutěže.
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INF O RM AC E O B E CN Í HO Ú Ř AD U
NOVÉ DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA DUBÍČKU
Od letošního července bylo v areálu na Dubíčku uvedeno do provozu a zpřístupněno nové dětské hřiště. Cesta
k jeho vybudování byla poměrně trnitá. Od výběru lokality, přes samotné povolovací řízení, až k čekání na vhodné dotace
a poté kvůli počasí nesnadné realizaci. Vše je ale zdárně dokončeno. Během přípravných prací došlo ještě k rozšíření
hřiště o workoutové prvky, které slouží spíše starší mládeži například k posilování. Dětské hřiště je kompletně oplocené,
takže maminkám „neutečou“ děti do lesů. Prvky jsou zhotoveny výhradně z přírodních materiálů, samozřejmě mimo
kotvící a technologické součásti. Workoutové prvky jsou vesměs kovové, a to z důvodů požadované pevnosti
a ergonomie.
Realizace tohoto zábavného „miniareálu“ byla z velké části hrazena z dotací. Celková náklady na vybudování
hřiště činí 1 135 827,- Kč, z toho dotace 908 667,- Kč.
Prosíme, dbejte své vlastní bezpečnosti a udržujte hříště v čistotě. Děkujeme.
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE
str. 66
Školní rok 1918 - 19
Jan Svoboda - A. Svobodová (A. Vaňhara) p. Ruprecht
74 celkem
28 chlapců
36 dívek
28 října 1918 vzniklo Československo
Školní rok 1919 - 20
J. Svoboda - A. Svobodová - Vlasta Svobodová první učitelka - rodačka z Hrobic, která vyšla z místní školy
celkem 77
41 chlapci
36 dívek
Školní rok 1920 - 21
J. Svoboda - A. Svobodová - V. Svobodová
82 celkem
41 chl.
41 dívek
Školní rok 1921 - 22 Dvojtřídka
90 celkem
49 chlapci
41 dívek
Knihovna
122 svazků žákovská 62 svazků učitelská
V tomto roce řádil v obci tyfus
Školní rok 1922 - 23
J. Svoboda - A. Svobodová - V. Svobodová
75 celkem
43 chl.
32 děvčat
Měla být zřízena tělocvična. Byly zřízeny na školní zahradě - hrazda a visuté háky.
Školní rok 1923 - 24
Odchází Jan Svoboda. Přichází Alois Jurášek ze Slušovic Ludmila Balajková zastupuje Fr.Kobylík
69 celkem
38 chlapců
31 dívek

str. 67
Školní rok 1924 – 25
Odchází Alois Jurášek – přichází Josef Heloňa ze Strahovic na Hlučínsku
69 celkem
38 chlapců
31 dívek
Školní roky 1925 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37
Učitel Josef Heloňa učil na naší škole 14 let. V obci byl velmi oblíben, jako by byl místní rodák. V roce 1926 začal psát
Pamětní knihu obce Hrobic. Zaznamenával události obce – školy – odrazy událostí v republice. Uvedu v krátkosti, které
pozoruhodné události se za jeho působení v Hrobicích seběhly. Hned v příštím roce 1926 6. září bylo zahájeno řízení o
přístavbě školy. Jednalo se o 1 třídu, cvičnou kuchyň a kabinet. Padly úvahy postavit patro na staré budově. Starší občané
měli obavy, že zdivo neudrží, že je z cihel pálených a dělaných v Bráblově, že nemají takovou nosnost. Nakonec dnešní
projekt vypracoval stav. Jan Slezák z Vizovic. Výstavba započala z jara 1930. Přístavba stála 110 000 Kč. Josef Heloňa
stál také u kolébky založení místního hasičského sboru v roce 1936. Později byl jmenován jeho čestným členem. V témže
roce byla na Hrobicích zavedena elektřina a rozsvícena první žárovka. V roce 1937 – 38 odchází J. Heloňa do Záhlinic.
Školní rok 1938 - 39
Nastupuje Oldřich Fajkus a Fr. Kolář ze Starého Smokovce
Divadlo – Pohádka o zlatém klíči, Živá voda
60 celkem
24 chlapců
36 děvčat

8

str.68
Školní rok 1939 – 40
O. Fajkus - Jarmila Fajkusová
64 celkem
29 chlapců
35 dívek
Měšťanka Slušovice 9 chlapců 3 dívky
Ruční práce Grosmanová nab. P. Bělík
Bylo sehráno několik představení loutkového divadla k 50 letému výročí školy. Loutkové divadlo mělo u O. Fajkuse
vysokou úroveň na tehdejší dobu.

Protektorát
1940 – 1945 Školní kronika zapečetěna. Nastala těžká válečná léta německé okupace. Byl vytvořen protektorát
Čechy a Morava. Slovensko za Tisova vedení vytvořilo samostatný stát. 10℅ učitelů bylo zatčeno gestapem a vězněno.
Mnoho se jich po válce už domů nevrátilo, zahynuli v koncentračních táborech. Zvláště po atentátu na Heydricha.
O. Fajkus se svou ženou byli horliví vlastenci. Školní knihovna půjčovala na černo. Z obce odešli mladí muži na práce
do Německa jako totálně nasazení. V den 28. října, kdy připadlo výročí vzniku ČSR přijel na Hrobice sám šéf gestapa
ve Zlíně Raška, aby zjistil, jestli náhodou nejsou nějaké vzpomínkové akce.
Školní rada Gajdošík Josef, Košárek Al., Oškera Jan, Sousedík J.
Přišel 5. květen 1945 a do naší obce dorazili první vojáci čs. armádního sboru. Od Rakov podporováni palbou našich děl
postupovali po silnici, kde samopalníci likvidovali jednotlivá ohniska odporu.

str. 69
V obci byli nadšeně vítáni. O. Fajkus vyvěsil československou vlajku. Němci, kteří měli zaujaté obranné postavení
od Osmeka až po Velíkovou, byli zvláště dobře opevněni na křižovatce v Bráblově, tuto vlajku zpozorovali. Zahájili
palbu z děl na Osmeku. O. Fajkus byl zraněn, na dvoře školy byl zabit kůň a škola po několika zásazích poničena. Druhý
den, však Hrobice byly definitivně osvobozeny a fronta se hnula dále na Fryšták a Holešov.
Během prázdnin se podařilo školu opravit natolik, že 1. září byl zahájen provoz. Tehdy jsem nastupoval do školy jako
prváček. Válkou poničené hospodářství se zotavovalo Dvouletým plánem. Nebyl nadbytek školních potřeb a tak prvé dva
roky jsem zažil břidlicovou tabulku v rámečku ze dřeva a kamének. Potíže byly i s učebnicemi. Za války se povinně
vyučovalo Němčině a učebnice byly přizpůsobeny těmto podmínkám. Ze států kde se neválčilo, posílali ze sbírek pomoc.
Přicházela i do naší školy. Byly to oděvy, kakao, rybí tuk a jiné. Matky žáků vařily svačinky ve cvičné kuchyni. Třídy
byly vytápěny velkými litinovými kamny. Žáci prováděli sběr surovin pro průmysl, kromě tradičně sbíraného starého
papíru na školách, to byly kosti, staré hadry a železo.

Školní rok 1945 – 46
Oldřich Fajkus - J. Fajkusová
51 celkem
27 chlapců
24 děvčat
V té době ještě nemuseli všichni do měšťanky. Povinnou školní docházku dodělávali v posledních lavicích II tř.

„Obec Hrobice – KRONIKA – osada Nové Dvory" (strany 66 až 69), Přepis těchto stránek je doslovný.
V příštím zpravodaji budu ve výpisech z kroniky pokračovat - Zdeněk Kužela
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INF O RM AC E O B E CN Í HO Ú Ř AD U
VÝSLEDKY PODZIMNÍCH VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE HROBICE
Podrobné statistické výsledky dle serveru volby.cz
Kandidátní listina
číslo

Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly věk
číslo

název

Navrhující
strana

Hlasy
Politická
příslušnost abs. v %

Pořadí
zvolení

1 Živé Hrobice

8 Gajdošíková Eva Bc.

27 NK

BEZPP

84 15,78

1

1 Živé Hrobice

1 Kopřiva Petr

38 NK

BEZPP

52

9,77

2

2 SNK „Nový život“

1 Gajdošík František Ing.

59 NK

BEZPP

190 12,78

1

2 SNK „Nový život“

2 Kužela Zdeněk

64 NK

BEZPP

184 12,38

2

2 SNK „Nový život“

3 Červenková Ludmila

67 NK

BEZPP

158 10,63

3

2 SNK „Nový život“

4 Červenka Pavel

48 NK

BEZPP

156 10,49

4

2 SNK „Nový život“

5 Krampla Pavel Ing.

51 NK

BEZPP

161 10,83

5

2 SNK „Nový život“

6 Škubica Josef

62 NK

BEZPP

171 11,50

6

2 SNK „Nový život“

7 Řezník Jiří

52 NK

BEZPP

168 11,30
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NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HROBICE DNE 19.10.2022 BYLI ZVOLENI:
Starosta a místostarosta:
STAROSTA - Ing. František Gajdošík
MÍSTOSTAROSTA – Zdeněk Kužela

Členové výborů a komisí:
Finanční výbor (FV):
Eva Krmášková - předseda FV, Marie Holíková, Iveta Kuželová
Kontrolní výbor (KV):
Pavel Červenka - předseda KV, Ing. Pavel Krampla, Jiří Řezník
Kulturně-školská a sociální komise:
Ludmila Červenková - předsedkyně komise, Markéta Řezníková, Ing. Taťána Chvalová,
Eva Škubicová, Andrea Červenková, Petr Kopřiva, Eva Krmášková

10

ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
5/2022 – 19.9.2022
K bodu 1
Pan starosta obce přivítal zastupitele na posledním zasedání tohoto volebního období. Poděkoval všem za spolupráci
a shrnul v krátkosti celé čtyři roky.
V roce 2018 (ustanovující zasedání 5.11.2018) se konaly tři zastupitelstva obce. Mezi hlavní body patřilo především
uzavření smlouvy na pronájem obecních lesních pozemků.
V roce 2019 se konalo 5 zastupitelstev obce. Mezi hlavní body a akce tohoto roku patřilo především schválení
rozpočtu obce, zateplení, rekuperace a rekonstrukce MŠ (pomoc EAZK s dotací), zvýšení školného v MŠ –
od 1.9.2019 je 400 Kč/ 1 dítě, koupě pozemku od pana Dlabaji, za účelem zlepšení příjezdu na Dubíček, rozšíření
areálu na Dubíčku, zvýšení nájemného v obecních bytech na 50 Kč/m2, vyhlášení konkurzního řízení na novou paní
ředitelku MŠ, projekt MRS „separace odpadů“ - objednány do domácností nádoby na sběr papíru a plastů,
velkoobjemný kontejner na papír.
V roce 2020 se uskutečnilo 5 zasedání ZO. Mezi hlavní body tohoto roku patřilo: schválení pasportu kanalizace,
jmenování nové paní ředitelky v MŠ, schválení výstavby dětského hřiště, převod z MV bezúplatně osobního vozidla
Škoda Octavia, nová OBZV o poplatku ze psů, schválení žádosti na MMR o dotaci na „dětské a workout hřiště
na Dubíčku“, smlouva CETIN - nájemné na 10 let ve výši 60.000Kč / rok + inflace.
Rok 2021 a předchozí rok 2020 byly ve znamení pandemie COVID 19. Proto bylo mnoho kulturních akcí zrušeno.
V tomto roce se konaly 3 zasedání ZO. Mezi hlavní akce patřily realizace zeleně, a to v lokalitách u OÚ, dvůr MŠ,
naproti bývalého závodu BIO, u zvoničky, nová OBZV na poplatek za odpad.
V roce 2022 se konaly 4 zasedání ZO. Hlavními body tohoto roku bylo schválení pronájmu lesních pozemků –
rámcová smlouva na 10 let, vybudování plochy na bioodpad, realizace dětského a workout hřiště na Dubíčku, zájezd
do obce Hrobice u Pardubic.
Během roků 2018 - 2022 bylo uskutečněno mnoho kulturních akcí s podporou obce: maškarní bál pro děti, masopust
v obci za pomoci hasičů, košty slivovice, zájezdy do termálních lázní i za kulturou, společná vycházka s dopravou
na Svatý Kopeček pořádaný hasiči obce, soustředění dětí - mladých hasičů Hrobic, otevírání a zavírání areálu Dubíček
s tradiční zabijačkou, dětské dny, divadla v areálu na Dubíčku, Mikuláš, rozsvěcování stromečku v obci a jiné.
ZO vzalo na vědomí
K bodu 2
Pan zastupitel Milan Štefka se jako zastupitel obce vyjádřil k projednávanému bodu 5 písmene c) Zápisu 4/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Hrobice ze dne 15.8.2022 a zásadně odmítl nařčení paní M. z pošpinění jejího jména
v části „Ze zápisů ze zasedání ZO“ v Hrobickém zpravodaji Červenec 2022. Uvedl, že v době projednávání této věci
byl živý plot přerostený a značně omezoval průchodnost chodníku v tomto nebezpečném místě. Požádal tedy starostu
o součinnost a zajištění průchodnosti chodníku. Odmítl také slova paní M., „že byla v lázních a plot ostříhala ihned
po návratu“, považuje tento argument za přinejmenším naprosto lichý. Je podle něj nepřijatelné, aby byli chodci
ohrožování na veřejném chodníku nákladními auty s argumentem, že kvůli lázním nemohla být údržba provedena.
Nelze podle něj nadřazovat soukromé zájmy nad veřejný zájem. Dále uvedl, že živý plot v těchto místech přerůstá
a omezuje chodce v chůzi každoročně, i po údržbě navíc zužuje chodník natrvalo nejméně o 30cm. Nyní již však
vytlačoval chodce až na hranu komunikace, proto se rozhodl celou věc řešit prostřednictvím starosty obce. Dále pan
zastupitel Milan Štefka touto cestou prostřednictvím zastupitelstva navrhuje paní M. řešení v podobě kompletního
odstranění živého plotu z tělesa „zídky“ mezi domem a chodníkem. Tím by se vyřešilo opakované přerůstání
do chodníku, omezování chodců a nebyla by nutná pravidelná údržba živého plotu.
Dále se pan zastupitel Milan Štefka vyjádřil k omluvě pana starosty paní M.. Tuto omluvu považuje za velmi
nešťastnou a naprosto bezdůvodnou. Je podle něj nepřijatelné, aby se starosta obce omlouval za výkon své funkce
a povinností při správě cizího majetku a zajištění veřejného zájmu, v tomto případě průchodnosti chodníků. Nařčení
paní M. z pošpinění jejího jména považuje za „útok“ na Hrobický zpravodaj, zprostředkovaně též na místní
samosprávu.
ZO vzalo na vědomí
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Občané odhlášení z trvalého pobytu

Flórová Marie
Mašláň Bohumil
Březík Václav
Píšťková Vlasta
Marušáková Ludmila
Vinklárková Marie
Antoláková Ludmila
Jurášková Hana

Rychlíková Hana
Hanáková Ivana
Janíček Jakub
Červenková Vanesa
Janíčková Pavlína

87 let
81 let
81 let
75 let
75 let
70 let
70 let
65 let

Janíček Petr
Semela Libor
Pempuš Jakub
Pempušová Simona
Korytářová Kristýna

Občané nově přihlášení k trvalému pobytu
Krmášková Lucie
Krmášek Vladan

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Nově narození
Sňatek uzavřeli
Eva Gajdošíková – Vladan Krmášek

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

Bečicová Sofie

Úmrtí
Samsonek Jaroslav
Horáčková Naděžda
Čest jejich památce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

✦ 19.listopadu - Setkání starších spoluobčanů
✦ 26.listopadu - Jarmark Mikroregionu ve Slušovicích
✦ 26.listopadu - Divadlo „Obecně prospěšná strašidla“ - sál Hostince u Gajdošíků
✦ 2.prosince - Rozsvěcení vánočního stromečku + Mikuláš
✦ 17.prosince - Výroční valná hromada - SDH Hrobice
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