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Vážení čtenáři,
pomalu nám odeznívá koronavirová pandemie. Je to zvláštní pocit, trochu jako probuzení po dlouhém
a nekvalitním spánku. Takové probuzení jako po tropické letní noci, kdy se nám nepodařilo stlačit teplotu
vzduchu do snesitelných mezí ani otevřením všech oken v bytě. Po procitnutí máme pocit rozlámaného těla,
trochu se nám motá hlava, ve které víří zbytky unikajícího snu. Podobně dnes vypadá celá společnost. Zatím
nevíme, jak dlouhodobý nouzový režim, povinné nošení roušek a dodržování odstupů změní naše zvyky.
Ostýcháme se podat si ruce, nevíme, jak bude reagovat náš protějšek, zda mít nasazenou roušku nebo ne.
Brzy se projeví zastavení ekonomiky. Sociální sítě i média nás straší chmurnými vyhlídkami na propouštění
a zdražování. Na klidu nám nepřidají zprávy o suchu nebo naopak přívalových srážkách, což jsou vše průvodní jevy postupujících změn klimatu.
Člověk má zkrátka namále, aby nepropadl depresi. Za normálních okolností bychom si teď přáli hezké
prázdniny, těšili bychom se na dovolenou a na to, jak si odpočineme od práce. Jenže některým z nás už
nezbylo dost dovolené, jiní naopak přišli nebo přijdou o práci, a tak je přání volna spíše rozruší než potěší. Co
nám tedy zbývá, pokud se přeci jen chceme naladit na pozitivní notu? Řekl bych, že cesta je v tom, soustředit
se na to podstatné v našich životech. Možná jsme měli čas porozmýšlet o smyslu svého života. Dá se najít
v nakupování a hromadění věcí? Asi ne. Spíše to budou vztahy s našimi blízkými, možná péče o krajinu ve
svém okolí. Někteří dokonce mají zájem i na lepší správě věcí veřejných (ti to tedy podle mě mají nejtěžší ze
všech). Jde o to, čemu věnovat svou energii, aby nás naše svědomí, až se za pár měsíců či let ohlédneme
zpátky, za to pochválilo, abychom neměli pocit promarněného času.
Přeji vám tedy správné rozhodnutí jak a do čeho investovat svůj čas a píli. Kéž nás nestihne žádná další velká pohroma a kéž společnými silami dokážeme napravit životní prostředí, abychom se nemuseli bát
budoucnosti. Snad vás potěší i články v tomto čísle Zloboje. Dozvíte se zajímavosti o historii i současnosti
zlobického lesa, o tom, jak koronavirus posadil zastupitele do pravidelných rozestupů, co je nového ve školce, ve sportu nebo o tom, co se chystá na hody. Tak tedy příjemné čtení.
František Lízal

Koronavirové zastupitelstvo aneb zasedání v pravidelných rozestupech (20. 4. 2020)

Koronavirus zasáhl všechny
oblasti našeho života, vynechat
nemohl ani jednání zastupitelstva. Mělo to své pozitivní stránky.
Zasedání se konalo v sále staré
hospody, takže jsme se po čase
opět podívali, jak to tam vypadá.
Test použitelnosti sálu dopadl
dobře, docela by se mi zamlouvalo mít tam zastupitelstva pravidelně. Jediným problémem byla
akustika, což by vylepšily záclony
na oknech, větší účast veřejnosti
a případně mikrofon. Ze zasedání jsme pořídili fotografie, protože

zastupitelé samostatně rozesazeni v pravidelných rozestupech po
celém sále, to tu zatím ještě nebylo.
Protože rada při tvorbě programu očekávala, že v době koronaviru bude nižší účast občanů, byly
na programu jednání nakonec pouze ty nejnutnější věci. Jde o to, aby
občané měli zcela volný přístup
k jednání a mohli se ke všem probíraným bodům vyjadřovat. Nebylo by dobré v době, kdy vycházet
ven by občané měli jen v opravdu
nutných případech, projednávat

jiné otázky než ty zcela nezbytné
k zajištění chodu obce.
Na programu tak kromě tradiční kontroly minulých usnesení
a informací z rady bylo provedení
rozpočtového opatření na doplacení víceprací při stavbě kanalizace. Závěr jako vždy patřil novým
informacím a diskusi.
Paní starostka informovala, že
minulé usnesení ohledně smlouvy
s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ohledně pozemku u lesa) bylo splněno
– obcí podepsaná smlouva byla
odeslána. První smlouva s ÚZSVM
(pozemek u cesty na Věžky) už je
dokonce zpět podepsaná úřadem
a katastr zahájil přepis na obec.
Rada obce zasedala v mezidobí dvakrát. Na svém jednání 18.
3. schválila dodatek ke smlouvě
o sběru a výkupu odpadů s Morkovicemi, aby naši občané mohli
nadále využívat sběrného dvora.
Dále schválila dodatek ke smlouvě o dílo s projektantem adaptace bojanovského objektu obchodu a knihovny – posun termínu
z důvodu nemoci projektanta. Ke

dni jednání zastupitelstva už byla
dokumentace na obci v elektronické podobě. S tiskem má prý projektant problém kvůli koronaviru
(nemá možnost tisku). Na dotaz
Ing. Luzara, zda může do dokumentace nahlédnout, mu bylo
sděleno, že ano, ale pouze na
obci, elektronickou verzi starostka nebude poskytovat. Dále rada
řešila možnosti svolání zastupitelstva, v té době to ale vládní opatření zakázala. Na jednání 8. 4. pak
rada schválila dodatek ke smlouvě
se Správou a údržbou silnic ohledně prodloužení termínu na stavbu
kanalizace (v době konání zastupitelstva je již hotovo). Opět se řešily možnosti konání ZO, po diskusi
byla zvolena možnost konat je ve
staré hospodě.
Pak se již začalo diskutovat
rozpočtové opatření. Šlo o to, že
oproti plánům se dělalo 6 přípojek
kanalizace navíc a při protláčení
kanalizace pod mostem došlo ke
střetu s kabelem k čerpací stanici Vodovodů a kanalizací (nebyl
správně usazen a byl mimo chráničku). Musel být proto opraven
a protlačen kabel. Poté, při protláčení samotné kanalizace, došlo
ke střetu hlavice (lidově „krtka“)
s neznámým objektem pod vozovkou. Vozovka musela být roze-

brána. Ukázalo se, že problémem
byla ocelová chránička kabelu.
Silnici bylo pak nutné opravit. Celkově to vše zvýšilo náklady o 654
665,- Kč. K tomuto bodu se ještě
vedla diskuse ohledně podkladů
pro zastupitele. Dále padl dotaz
na zdroje financí pro toto opatření. Na účtu zatím máme dostatek
prostředků, takže budeme čerpat
z něj. Do budoucna ale čekáme
výrazný propad příjmů, je třeba
s tím počítat. Rozpočtové opatření
pak bylo schváleno.
V poslední části zasedání paní
starostka informovala o jiném
předchozím rozpočtovém opatření, které musela v mezidobí provést – z důvodu vrácení financí do
státního rozpočtu. Byl to důsledek
špatně uzavřené prac. smlouvy
už před více lety (v rámci tehdejší dotace na chůvu). Vracelo se
64.540,- Kč.
Zbylé novinky tradičně telegraficky: Nový rozhlas je ve zkušebním provozu. Byl zahájen zápis do
MŠ. Otevření MŠ stát přehodil na
zřizovatele a ředitele – záleží na
počtech dětí a podmínkách hygieny. Projektant na uličku k Lehkoživovému by měl přijet v týdnu
následujícím po zastupitelstvu.
Výběrové řízení na výsadbu kolem
poldru se stále řeší. Chodník do

Bojanovic je v řízení na stavebním úřadě, starostka zvažuje, zda
výběr zhotovitele provést sama
nebo nechat externě. Eva Diblíková požádala p. starostku, aby
nechala obecní pracovníky posekat trávu v prostoru chodníku, aby
se tam dalo chodit. Kontrola lip
u dětského hřiště konstatovala
dobrý zdravotní stav stromů, je jen
třeba drobných zásahů na suchých
větvích. Oslava konce 2. světové
války nebyla tento rok s tradičním
průvodem – pouze byl umístěn
věnec na hrob rumunských vojáků.
Obec je povinna se o hrob starat,
neboť je oficiálně registrován jako
válečný hrob, tudíž je k tomu obec
povinna ze zákona.
Zastupitelé se ještě sešli na
neveřejném pracovním jednání
15. 6., kde bouřlivě diskutovali možnosti výstavby nových RD
v obci a tento bod poté byl i na programu řádného veřejného zasedání, které se konalo 22. 6., tedy
bohužel již po uzávěrce Zloboje.
Jako další body byly na pozvánce
uvedeny: Závěrečný účet za rok
2019, Stezka pro chodce a cyklisty
Zlobice-Bojanovice, Pošta partner
a Rozpočtová opatření. Reportáž
z tohoto zasedání si budete moci
přečíst v příštím čísle Zloboje.
František Lízal

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jménem svým i jménem Obce Zlobice všem, kteří jakkoli pomáhali v době nouzového stavu, vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19, potřebným lidem. Jmenovitě děkuji paní Jindřišce Falcmanové, paní Falcmanové Kláře a paní Sedláčkové Martině za šití roušek a jejich rozdávání potřebným lidem bez
nároku na odměnu.
Stanislava Šišková, starostka Obce Zlobice

O výjimečnosti zlobického
lesa

Zdaleka ne každý obyvatel
našich vesnic ví, že v našem katastru se (zčásti) nachází Evropsky
významná lokalita Troják, jejíž
součástí je i zlobický les. Evropsky
významná lokalita (EVL) je druh
chráněného území, které je vyhlášeno k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Čím je náš
Troják tak zvláštní? Nejjednodušeji
řečeno tím, že se jedná o zachovalé lesní porosty v jinak odlesněné
hanácké krajině. Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky
k Trojáku uvádí: Většina území
spadá do okrsku Medlovská vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu s erozí sníženým reliéfem
a široce zaoblenými rozvodnými
hřbety, plošinami a různou měrou
zahloubenými údolími. Nejvyšším
bodem je Troják, 396,5 m n. m.
Půdy jsou zde hluboké, na živiny
bohaté, hlinité.
A jaké stromy převažují v našem
lese? Nejvíce je karpatských dubohabřin, v menší míře najdeme květnaté bučiny s přirozeným nebo přírodě blízkým druhovým složením.
V údolích podél potoků a v okolí
lesních pramenišť se vyskytují
jasanovo–olšové luhy. Ze zvláště
chráněných druhů nacházíme silně ohroženou ladoňku rakouskou
pravou (Scilla drunensis subsp.
drunensis), vyskytuje se i rosnička
zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina) či ohrožená
ropucha obecná (Bufo Bufo). Dále
jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
krkavec velký (Corvus corax),
moták pochop (Circus aerugino-

sus), nebo výr velký (Bubo bubo).
Kromě toho má zlobický les ještě
jednu zvláštnost. Je jím poměrně
nezvyklý způsob vlastnictví. Obecně se tato kategorie nazývá lesy
společenstevní. Společenstevní
majetek je pozůstatkem a historickým produktem původní rodové
(dědičné) organizace vlastnictví
k zemědělské půdě, jmenovitě
k lesům, pastvinám a výjimečně
i k půdě ostatní. Celá staletí trvající přeměna původního rodového
vlastnictví nepostihla veškerou
půdu, a zejména lesy a pastviny zůstaly nadále ve společném
užívání vlastníků selských usedlostí té které obce. Toto kolektivní majetkové společenství přešlo
do naší doby v různých formách:
1) jako obecný statek, zrušený
zákonem č. 421/1919 Sb.; 2) jako
majetek singulární – a to je právě
případ zlobického lesa, na Slovensku urbární; nebo 3) jako majetek
komposesorátní [Prezentace Jaromíra Vašíčka LESNICKÁ POLITIKA, Přednáška č. 8].
Pojem les singulární znamená,
že byl obhospodařován společně singularisty. Lesy singulární
vznikly dvěma způsoby. Buď se
jedná o historický rodový majetek
jako pozůstatek původní rodové
organizace vlastnictví zemědělské a lesní půdy. Zde jde o histo-

ricko-právní vlastnickou kategorii
lesů, kdy jejich vlastnictví příslušelo společenstvu osob, v němž
jednotliví vlastníci participovali
určitým počtem podílů. Druhým
způsobem vzniku bylo vyvázáním
služebností. Tento způsob se vyvinul na Moravě, podobně jako pozdější obecní statek (v Čechách).
Majetek singularistů se odvozoval
z ustanovení císařského patentu

č. 130/1853 ř. z. o vyvázání a výkupu služebností. Podle § 31 tohoto
zákona se měly lesy jako náhrada
za oprávnění služebnosti odstupovat obcím nebo „veškerenstvu
oprávněných“
(singularistům),
nikoliv však jednotlivým osobám.
Takto vzniklo na Moravě 188 singulárních majetků. Singulární lesy
byly zrušeny prováděním zákona

č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě [Prezentace Jaromíra
Vašíčka LESNICKÁ POLITIKA,
Přednáška č. 8]. Nicméně situace
se zkomplikovala po restitucích
v 90. letech, kdy pozemky byly
navráceny a spolu s nimi obnoveno
singulární vlastnictví lesa. Legislativa se s tímto, pro dnešní dobu
nevhodným způsobem vlastnictví,
nedokázala vypořádat a zdá se, že
tento problém nikoho příliš netrápí
a nikdo se jím nechce zabývat (na
území ČR je jen nepatrná výměra singulárních lesů – 16 336 ha).
Z původních 26 podílů zlobického
lesa je dnes mnohem víc – díky
tomu, jak se singulární podíl stává
součástí dědických řízení. Bude
tedy záležet na samotných podílnících, aby našli řešení, jak se o les
starat, zachovat krásné historické
přírodní dědictví a přitom vyřešit
praktické otázky spojené s běžnými povinnostmi vlastníků lesa.
Jak přesně ke vzniku singulárního lesa ve Zlobicích došlo? To
nám napoví zápisky našeho proslulého kronikáře.
František Lízal

Zmínky o lese Homola z pamětí Františka Michálka
Hranice katastru
„Naše vesnice leží téměř uprostřed svého katastru, málo na
sever posunuta. Naši dávní předkové hranice pečlivě obcházeli,
odtud ochozy, neb objížděli (újezdy) a udržovali hraniční znamení,
tj. stromy s lízovanými znameními,
přírodní kameny v podobě balvanů a nahozené kopce hlíny. Až do
nedávné doby obec si volila „sáčí“,
kteří měli dozor nad „sádovci“, hranečníky.
První známá obchůzka začínala
na cestě lesní u „Trojáku“, kamenu, jenž věrně až dosud střeží
naše hranice, začala komise, když
vytyčovala meze biskupského
panství kroměřížského se statkem
zborovským paní vdovy Maximiliánky Beatrice Rothálové roz. Lichtenštejnové a statkem věžeckým,
jenž byl tehdy hospodářsky přičleněn Dřínovu pana Jana Františka
Leopolda z Walderode – Eckhausenu.
Toho roku 1736 sešla se komise na tom místě pod staletým
dubem, pod nímž byl nasypán hraniční kopec hlíny, jemuž se říkalo
u nás „homola“. A takové kopce –
homole byly z obou stran té cesty – nejstarší to hraniční znamení.
Dle nich dostal celý náš les své
pojmenování „Homola“.
„Troják“ jest posazen na lesní cestě vinoucí se po hřebenu
zborovské haluze Hříběcích hor

ve výši 388m. Od tohoto hřebenu
vybíhají k severu dvě terénní vlny
a tvoří „Zmolu“. Do ní se svahů
drahdy stékaly četné vody, draly
se k hraniční cestě a po popovských příčinách tekly dál.
Lesní cesta druhdy vcházela
středem lesa, stoupala „Osíčkama“ podél hranice k Trojáku.
Půda v našem lese je chudá,
sám pískovcový valoun a štěrk.
Daří se v něm dobře břízkám,
olším, osikám, lípám, ale také
smrky, borovice, modříny, duby
a buky. Poněvadž v dřívějších stoletích zaháněl se do lesa vepřový
dobytek na pastvu žaludní, protěžovaly se v lese duby.
Z lovné zvěře hostí náš les
zajíce, plaché srny, divoké králíky
a z lovného ptactva není vzácný
bažant.
Zlobický les má výměru 50ha,
jest majetkem 26 singularistů a to
právem, neboť po staletí z něho
odváděli plat „hájový“ vrchnosti
a chránili jeho hranice proti chtivé vrchnosti věžecké nákladnými
spory.
Leč vraťme se k „Trojáku“!
Komise na místě bývalé homole
hraniční posadila z rozkazu olomouckého biskupa kardinála Wolfganga Hanibala Schrattenbacha
trojhranný kámen, na jehož jedné
straně jsou vysekána písmena
WEO (tj. Wolfgangus Episcopus
Olomoucensis) a pod nimi letopo-

O singulárním majetku nemovitém
„Stav k 1. březnu 1919.
Pozůstává: Pole… 1 ha 66a 36m² hrubá hodnota
3.320,. K
Zahrada…32a 99m² hrubá hodnota 650,. K
Les …50 ha 29a 95m² hrubá hodnota 50.000,. K
Obytné stavení č. 24...1a 70m² hrubá hodnota
500,. K
			
52ha 11a 0m
54.470 K
Singulární majetek patří k 26 usedlostem a sice:
čís. 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45.
Domek č. 24 koupen 1883. R. 1886 přestavěn

čet 1738, dnes vše k nerozeznání
zvětralé.
Tyto hranice se obnovovaly
r. 1785… Lesem šla komise stále s kopce a všímala si hraničních
stromů s vysekanými znameny,
starých obrovitých valounů….
A doplnila hranici naražením dubových kůlů. Tak dospěla k silnici od
Kroměříže. Dříve nejezdívaly vesnice zálesní dnešní silnicí, tehdy
polní cestou, nýbrž vedla hlavní
cesta z Kroměříže na Sobělice,
Popovice, nahoru k lesu a podél
něho k Věžkám…
Na kraji lesa obrátila se hranice
doprava k vodnímu výmolu (dnešní cestě u „Cyrilka“), na rohu lesa
pokračovala krátce podél dobytčího výhonu, náhle se dala doleva
a pak křivolace spěla s kopce mezi
věžeckým lesem vlevo a našimi
pozemky vpravo….“

Pastýři
„Jak známo, v starší době se
vyháněl veškerý dobytek na pastvu a svěřován dozor nad ním
obecním pastýřům. Bývali tři,
koňský, kravský a vepřový. Husy
pásávala zpravidla starší chudá
žena. Vepřový dobytek se vyháněl
na podzim až do lesa na pastvu
žaludovou, vždyť starý záznam
o lese praví, že byl ze 2/3 zarosten
duby…“

nákladem 1.179 zl. 13 Kr. nájemné roční činilo v r. 1887
54 zl., pojištění domku ročně přišlo na 84 Kr., daň 4 zl.
51 Kr. Material k přestavbě domku stál 1000 cihel vepřáků 3 zl., 1000 cihel pál. 12 zl. 50 Kr., 1 kubík kamene 60
zl. 50 Kr., 1q vápna 75 Kr., dřevo použito ze zlobického
lesa, v němž toho roku 1883 hořelo. Domek singularistům do pozemnostních knih vkládal jako vlastnictví Dr.
Kozánek v Kroměříži za 28 zl. 90 Kr. Poslední majitelka
tohoto domku byla vdova Lucie Sedláčkova.
Les poskytoval singularistům mimo palivo, též něco
kmenoviny. Dřevařům za dělání dříví se platilo od sáhy
12 Kor., od otýpek v rubisku 12 Kor., podběrové 25-30
Kor. za kopu.“
Vypsala Martina Belatková

Ze života TJ Sokol
Milí spoluobčané, začínají prázdniny a začnou
zlobickými hody. Bohužel letos proběhnou bez
zábavy i hasičské soutěže, takže na hřišti uvidíme
v neděli pouze zápas žáků, zápas dospělých a pak
kácení máje.
V tomto období zpravidla rekapitulujeme soutěže, ale letos bohužel není co. Je jen slabou
náplastí, že po ukončení ročníku se naši st. žáci
umístili na prvním místě a obhájili tak předloňské
prvenství.
Tréninky byly ukončeny v polovině března
a opět začaly o dva měsíce později. Přestože se
nehrálo, tak jsme nezaháleli, provedli jsme opravu
vodoinstalace. Paní starostka, ještě v době bezrouškové, sjednala schůzku ohledně „dešťovky“,
které se zúčastnila paní starostka, já, paní projektantka, zástupce realizační firmy a pan Miloš
Dias. Ujasnili jsme si řešení projektu a dostali příslib budoucího pronájmu potřebné plochy od pana
Diase. Koncem května jsme se dozvěděli, že dotace pro příliš nízkou cenu projektu nedostaneme.
V současné době řešíme deštovku s firmou Elkoplast.

Druhý víkend v květnu proběhla brigáda, kde v pátek
za účasti mužů byly sejmuty staré sítě, přebroušeny
a natřeny sloupy a lavičky. V sobotu, už za účasti žáků
a rodičů, jsme je natřeli podruhé a hlavně uklidili. A že
toho za ty roky bylo dost. O víkendu 16.–17. května
nám Dušan Okénka znovu ozvučil areál (staré hodiny) a Martin Vrána se spolupracovníkem pověsili nové
záchytné sítě, touto cestou jim velmi děkuji.
V květnu a červnu jsme přijímali nové členy. Ten,
kdo to nestihl nebo nevěděl, v případě zájmu volejte na
tel: 724 240 976.
V novém ročníku kromě mužů budeme přihlašovat
družstva st. a ml. žáků, naše nová školička bude hrát
pouze přátelsky. Družstvo dorostu, spojené s Chropyní, bude hrávat svá utkání krajské soutěže střídavě na
obou hřištích.
Všem přeji hezké prázdniny
Antonín Večerka

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Františkovi
Lízalovi st. za jeho obětavou práci při udržování prostor areálu hřiště.
Výbor TJ Sokol Zlobice z.s.

Zlobické hody 5.7.2020
za přispění Sboru pro občanské
a kulturní záležitosti
Letošní hody jsme chtěli pojmout poněkud novátorsky, a to
paradoxně návratem ke kořenům.
Z našeho plánu hodového práva,
cimbálové muziky, vystoupení krojovaných souborů a následného
kácení máje zůstalo jen zmiňované kácení máje. Ten se nám totiž
i přes složitou situaci a nepřízeň
počasí podařilo postavit. Ve spolupráci s fotbalisty se zapojíme do

hodového programu. V neděli jsme
si pro Vás po fotbalových zápasech připravili vystoupení kapely
Kačka a Ondra, kteří Vás budou
od pěti hodin těšit svým hudebním
uměním, napříč všemi žánry. Asi
o půl šesté dojde na samotné kácení máje. Tu následně za pomoci
přítomných občanů rovnou nakrátíme na polínka. O zbytek večerní
zábavy se bude starat zmiňovaný
hudební doprovod. Doufáme, že
si všichni za zvuku houslí, kláves
a kytary odpoledne a večer náležitě užijí.

Slavnostní hodová mše svatá se bude konat v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v neděli 5. 7. od 9:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Máte foťák neustále po ruce,
abyste mohli zachytit každou jedinečnou příležitost? Nebo už jste
zajímavý záběr pořídili a chtěli byste se s ním pochlubit nejen
svému okolí, ale i širší veřejnosti
a nakonec fotku představit na
výstavě při příležitosti Dne místní
akční skupiny? Právě pro vás je
určena fotosoutěž s názvem Hříběcí hory sobě.
Soutěž odstartovala 15. června
a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do
ní mohou děti i dospělí, začínající
i pokročilí fotografové. Soutěží se
ve třech kategoriích – místa, dary
a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z každé kategorie budou
oceněny zajímavými a v některých
případech i chutnými regionálními
cenami.
Pokud se chcete zúčastnit,
své fotografie posílejte na info@
hribecihory.cz, připojte své jméno
a příjmení, stručný popisek toho,
co je na snímku zachyceno, a místo pořízení. Každý soutěžící může
poslat libovolný počet snímků.
MAS Hříběcí hory je sdružení
obcí, spolků, zemědělců a jednotlivců, které působí v obcích jihozápadně od Kroměříže a snaží se
všestranně rozvíjet venkov. Podporuje kulturní akce a dodržování
tradic, pomáhá drobným podnikatelům i místním školám. Více informací najdete na www.hribecihory.
cz.

Ahoj školko!
V pondělí 25. května byla naše
školka opět po dlouhých devíti týdnech otevřena. Školka byla otevřena
v omezeném provozu na jednu třídu.
S dětmi trávíme co nejvíce času na
čerstvém vzduchu na školní zahradě.
Bohužel počasí nám zatím moc nepřálo. Všechny plánované akce musely
být zrušeny, ale to nevadí. Věřím, že si
všechno s dětmi vynahradíme v novém
školním roce. 14. května se konal zápis
do mateřské školy. Na nový školní rok
2020/2021 bylo do mateřské školy
zapsáno 13 dětí.
Díky příznivé situaci v pondělí 15.
června proběhlo na školní zahradě společné fotografování dětí na konci školního roku. Fotografoval nás fotograf
Ondřej Stojaník. Ve čtvrtek 18. května
proběhlo tradiční slavnostní rozloučení
s našimi předškoláky, i když bohužel
v trochu jiném duchu, než jak jsme

zvyklí. Naši předškoláci byli slavnostně pasování na školáky. Na památku
na školku dostali školáci šerpu, svou
první knížku s věnováním, pamětní list
a pracovní sešit se zábavnými úkoly.
Úspěšný vstup do školy přišla našim
školákům popřát i paní starostka Stanislava Šišková. Sbor pro občanské
a kulturní záležitosti věnoval našim
školákům kufříčky s malými drobnostmi uvnitř. Letos nám do školy odchází
14 školáků. Pro nás ve školce nastává
čas loučení, protože brzy s aktovkou
na zádech a hlavou plnou očekávání
překročí práh školy. Nezbývá mi, než
poděkovat rodičům našich školáků za
důvěru, kterou v nás vložili. Umožnili
nám tak prožít neopakovatelné chvíle v jejich pohádkovém světě. Našim
školákům přeji ve škole hodně štěstí
a radostných chvil. Věřím, že své první povinnosti a starosti zvládnou vždy
s úsměvem na tváři.

Ve školce nám hezky bylo,
moc vzpomínek navždy zbylo.
Měli jsme se všichni rádi,
zůstaneme kamarádi.
Rozlučme se, kluci, holky,
už je tady konec školky.
Na nás starší šesti let
čeká nový školní svět!
V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 13. července do
14. srpna 2020. Provoz mateřské školy
bude obnoven opět v pondělí 17. srpna
2020. V době uzavření mateřské školy budou zaměstnanci mateřské školy
čerpat řádnou dovolenou.
Ráda bych Vám za celý kolektiv
mateřské školy popřála krásné léto
plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Budeme se na Vás těšit zase v novém
školním roce 2020/2021.
Mgr. Pavlína Kohoutková,
ředitelka MŠ
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