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Vážení spoluobčané,
máme před sebou svátky jara Velikonoce a vám se do rukou dostává
první letošní číslo Hrabovského zpravodaj. Věříme, že najdete čas a v
klidu si jej přečtete.

Zvýšení kapacity mateřské školy
Vážení spoluobčané,
je tomu právě rok, co jsme Vás v Hrabovském zpravodaji
informovali o kapacitních problémech naší mateřské školky.
Bohužel, již několik let po sobě nemohly být díky omezenému počtu
míst přijaty k předškolnímu vzdělávání všechny místní děti, které
dosáhly požadovaného věku pro přijetí a musely po určitou dobu
navštěvovat školky v okolních obcích. I když se tento jev může zdát
přechodným, školka je nucena vedle kapacitního problému také
reagovat na legislativní změny a požadavky týkající se provozu
předškolních zařízení. Podle platných norem lze k předškolnímu
zařízení přijímat děti od dvou do šesti roků, v případě dětí
s odkladem školní docházky až do sedmi let. Jak předškoláci, tak ty
nejmenší děti potřebují specifický přístup ve vzdělávání, proto je
nutné přijmout opatření směřující k zajištění bezpečnostních,
hygienických, prostorových i materiálních podmínek, o přizpůsobení
organizace vzdělávání ani nemluvě. Společným znakem všech těchto
nutných kroků je zvýšený nárok na prostor. Ať se jedná o prostor
na hraní, stravování, odpočinek, uskladnění hraček a didaktických
pomůcek, či o prostor sociálních zařízení.

Jako jediné možné řešení problému nedostatečné kapacity
se nabízí přístavba stávající budovy mateřské školky. S vědomím
skutečnosti, že tento krok s sebou ponese značné finanční náklady
a obecní rozpočet by financování stavby z vlastních zdrojů nebyl
schopen pokrýt, zastupitelstvo obce odsouhlasilo loni v dubnu podání
žádosti o dotaci z evropských zdrojů prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Počátkem března, tedy téměř rok od podání žádosti, Hrabová
obdržela rozhodnutí o tom, že jí bude dotace poskytnuta. Realizace
projektu s názvem „Zvýšení kapacity mateřské školy v obci
Hrabová“ bude stát téměř 14,5 mil. Kč. Z celkového objemu
investičních nákladů bude 85% (tj. 12,314 mil. Kč) hrazeno
ze Strukturálního fondu EU, 5 % (tj. 724 tis. Kč) ze státního rozpočtu
a 10 % (tj. 1,448 mil. Kč) z rozpočtu obce. Vznikne nová přístavba
k původnímu objektu mateřské školky, která vyroste za stávající
budovou.
Hlavním přínosem realizace projektu bude navýšení kapacity
školky, zvýšení její kvality a dostupnosti. Školka bude vybavena
moderním interiérem a technologiemi. V projektu se také pamatovalo
na modernizaci školní kuchyně a nové herní prvky ve školní zahradě.
Vedení obce se snažilo nutné administrativní, projekční
a organizační záležitosti spojené s realizací projektu předchystat
v maximální možné míře. Důvod je nasnadě. Ačkoli vydání
rozhodnutí o tom, zda bude obci dotace přiznána, trvalo téměř rok,
realizace projektu (včetně kolaudace) má být ukončena 30. dubna
2018. Čeká nás dvanáct rušných měsíců, během nichž se budeme
snažit dělat vše pro to, aby se realizace projektu dosáhlo
v požadovaném termínu a s minimálními opatřeními týkajícími se
provozu školky.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta
Kostel bude bez varhan
Ve čtvrtek 9. března 2017 začala demontáž varhan v hrabovském
evangelickém kostele. Varhanář Gilbert Petr Fischer jako jediný
ze čtyř oslovených odborníků projevil o náš nástroj zájem; některé

cennější součásti použije na náhradní díly. Ostatní varhanáři
nepovažovali nabídku za zajímavou. Pohled na kruchtu, kde teď
v místě původního píšťalového prospektu zeje prázdnota, probouzí
chmurné pocity. Budoucí návštěvníci kostela se jistě budou divit: Jak
to že tu nemáte varhany? Kostel bez varhan je něco jako housle
bez strun. Ani staršovstvo v rozhodování o odstranění varhan nebylo
zajedno; většina hlasů byla ale pro.
Dvoumanuálový nástroj s pedálem a pneumatickým ovládáním
vyrobila a instalovala kutnohorská firma Organa n.p. v roce 1954.
Sbor
za
něj
zaplatil
úctyhodných 350 tisíc korun,
podstatnou část z vlastních
zdrojů a z mimořádných sbírek.
Všichni byli tehdy nadšení,
protože do té doby se při
bohoslužbách zpívalo jen při
harmoniu. Žel už v záruční době
se často stávalo, že některé tóny
hrály trvale nebo nehrály vůbec.
Paní farářová Ženatá, sborová
varhanice a dirigentka, prý
skoro každou neděli přicházela
k varhanám se šroubovákem,
aby vůbec mohla hrát. Organa
několikrát poslala opraváře
a po jejich zásahu byl na čas
pokoj. Ale zanedlouho se závady objevovaly znovu. V posledních
třiceti letech se už na varhany nedalo hrát. Po rozběhnutí motoru
se z píšťal linul nespočet nelibozvučných tónů, zpívat se při tom
nedalo. Při demontáži bylo teď navíc zjištěno vážné poškození části
vzdušnic v důsledku zatékání dešťové vody z věže.
Před čtyřmi lety požádalo staršovstvo čtyři varhanáře o cenové
nabídky na opravu nástroje. Cena byla od 700 do 900 tisíc korun.
Všichni ale zároveň upozorňovali, že ani po opravě varhany nebudou
kvalitní. Výběrová komise složená z odborníků a členů staršovstva
nakonec opravu nedoporučila, protože se nedalo očekávat, že by

výsledek odpovídal vynaloženým nákladům. Pan Fischer to minulý
týden vyjádřil přirovnáním opravených varhan k opravenému
trabantu. „Mercedes by z toho rozhodně nebyl.“ Fischer také
vysvětlil důvod, proč byly varhany od počátku nekvalitní. Národní
podnik Organa Kutná Hora vznikl znárodněním dvou soukromých
varhanářských firem, Tuček a Melzer. Laicky řečeno měla každá
z nich jiný systém přívodu vzduchu k píšťalám. Ty dvě firmy spolu
odedávna vedly nelítostný konkurenční boj, který nepřestal ani
po znárodnění, a tak vznikala nekvalitní díla, protože každá
podniková sekce vyráběla část nástroje ve svém systému, vůči tomu
druhému nekompatibilním. Tak hrabovský sbor tvrdě doplatil
na nedomyšlené hospodaření ve znárodněném průmyslu.
Kromě závad na samotném nástroji upozorňovali odborníci
na jeho nevhodné umístění. Většina píšťal byla instalována
ve výklenku dělicí zdi mezi modlitebnou a chodbou, jíž se vstupuje
do věže. Varhany se proto nikdy nemohly naplno rozeznít, zvuk
se ztrácel v uzavřeném prostoru a vyzníval víc do věže než
do chrámu. Až bude nástroj zcela demontován a otvor z kruchty
zazděn, otevře se průchod do věže a tím se usnadní přístup
do zvonice a do hvězdárny, o jejíž zprovoznění usilujeme.
Hrabovští evangelíci, a nejen oni, věří, že náš kostel nezůstane
bez varhan navždycky. Staršovstvo udržuje kontakt s církevními
organology, kteří slíbili, že pomůžou s vyhledáním vhodného
staršího nástroje. Podle odborného návrhu by to měl být nástroj
menší než dosavadní, už ne s pneumatickým, ale buď
s mechanickým, nebo elektrickým ovládáním. Pořízení takového
nástroje z některého nevyužívaného kostela nemusí být drahé, ovšem
finančně náročnější bude jeho demontáž, doprava a instalace. Určitě
se při tom neobejdeme bez sponzorské podpory. Jsme také
přesvědčeni, že zamýšlenou akci podpoří také obec Hrabová i vy,
hrabovští občané. Těšíme se, že není daleko den, kdy se evangelický
kostel znovu rozezní vznešenými tóny královského nástroje.
Jan Hudec
farář ČCE v Hrabové

Taneční kroužek v naší škole
V letošním školním roce se do tanečního
kroužku přihlásilo celkem 21 dětí. I ve škole
máme rekordní počet žáků, takže to pro mě
nebylo žádné velké překvapení.
Od začátku roku mám z fungování kroužku
velice dobrý pocit. Z tanečnic i obou tanečníků září chuť hýbat se,
úsměv,
energie
a starší z nich srší choreografickými nápady. Nacvičujeme už tanec
na třetí skladbu a dá se říci, že moje role je pouze koordinátorská.
Dívky samy vymýšlejí pohyby na jednotlivé skladby, funguje nám to
skvěle. Nejenom že to baví je, ale baví to pak i mne.
Když před 18 lety taneční kroužek v Hrabové začínal, fungoval
tehdy jako zájmový útvar základní školy. V současné době je jedním
z kroužků Komunitní školy Hrabová, což je v mnohém výhoda.
Tu největší výhodu vidím ve finančním zabezpečení kroužku,
protože tanečnice a tanečníci mohou vystupovat v krásných
barevných nových dresech, což umocňuje radost a zážitek
při vystoupení.
Obzvláště v této době, plné počítačů, tabletů a chytrých mobilů je
opravdu radost dívat se na děti, které jsou šťastné u pohybu. Vždyť
pohyb je jedním ze základních projevů živého organismu
a při nerovnováze vznikají pohybové a zdravotní obtíže. Proto
hýbejme se společně s dětmi a ukažme jim, že je to prostě PRIMA.
Jaroslava Vločka Králová
V tanečním nás vede Vločka. Líbí se mi tancování a na konci hrajeme
i hry. Některé tanečky si vymýšlíme samy.
Lucie O. – 1. ročník
V tanečním si vybereme písničky, na které si nacvičíme kroky.
Chodím do tanečního, protože je tam legrace a baví mě tancovat.
Nakonec, když máme čas, tak hrajeme hry.
Naty K. – 2. Ročník
V tanečním kroužku nás vede Vločka. Nejvíc mě baví hry na konci
kroužku. Jinak vymýšlíme nové kroky a tancujeme. Baví mě to proto,
že můžu dělat radost druhým lidem.
Nellča M. – 3. ročník

Chodím do tanečního kroužku, protože mě baví tancování a ráda
vystupuji. Vždy na začátku máme rozcvičku a na konci hru.
Káťa P. – 4. ročník
Baví mě tancovat, protože je to legrace. Hlavně když nás vede
Vločka. Umí tancovat a vymýšlí různé choreografie. Zahrajeme si i
hru. Když se nám všechno povede, vystupujeme na různých akcích.
Mája N. – 5. ročník
Projekt Vajíčko
Již tradičním projektem sexuální výchovy Vajíčko“ jsme
odstartovali výuku středečního dopoledne s datem 8. března 2017.
Nejdříve jsme se sešli v jedné ze tříd, kde jsme se naladili písničkou
„Děťátko se narodilo“.
Na programu bylo putování po pěti stanovištích, kde se děti
dozvěděly vše o pohlavním ústrojí muže a ženy, těhotenství a vývoji
dítěte nejenom v prenatálním období, ale také po narození. Tři
stanoviště se zabývaly těhotenstvím a byly rozděleny do tří trimestrů.
Na každém stanovišti se děti o daném trimestru dozvěděly cenné
informace a vyzkoušely si i něco praktického: např. jaké to je, když
si nastávající maminka má v 9. měsíci těhotenství zavázat boty.
Na stanovištích měly děti možnost se setkat se třemi budoucími
maminkami. Každá z nich byla právě v jednom ze tří trimestrů a děti
se nebály zeptat na cokoli, co je zajímalo. Mohly se zapojit
i do ankety a tipnout si, zda maminky čekají holčičku nebo
chlapečka.
Během dopoledne se také odehrávaly doprovodné aktivity. Děti
si vyzkoušely přebalování, oblékání a nošení děti v šátku. Naučily se
připravovat domácí tvaroháček a zamyslely se nad tím, co takové
miminko celý den dělá. Dopoledne jsme zakončili zklidňující
písničkou pro miminka - Mravenčí ukolébavkou.
Monika Sněženka Haberlandová

Škola v přírodě – Švagrov
Na konci ledna – měsíce sněhu jsme vyrazili do lesů na Švagrově,
kde nás čekal týdenní ekologický pobyt na zasněžené chalupě
střediska ekologické výchovy. Provázely nás dny plné práce,
lyžování, písniček a dobré nálady. Děti se ve čtyřech skupinkách
střídaly na programech věnovaných poznávání přírody a vztahu
člověka k ní. Skupinky se samy pojmenovaly, a tak jsme se mohli
setkávat se Sýkorkami na sněhu, Modřinkami, Bílými vlky a Bílými
sovami.
Postřehy dětí ze 4. a 5. ročníku vám přiblíží, jak se nám tam dařilo:
Ady:
V pondělí jsme hráli hru Modřinko a Vlku nezlob se. Tuto hru vyhráli
Vlci. Z písmenek jsme skládali slova společná s přírodou.
Robin:
Lyžovali jsme u chaty Brněnky 3x týdně 3 hodiny.
Naty:
S Jindřiškou, Marcelem a Františkem jsme zpívali písničky: Zobali
vrabci, zobali, Datel, Cvrček, Stromy a Dělání. Jindřiška hrála
na kontrabas, Marcel na ukulele a František na kytaru.
Naučili jsme se nové písničky.
Bára:
Ve čtvrtek 26. 1. 2017 jsme vyrazili na túru. Šli jsme do kopce
a z kopce i rovinkou a půjčili nám sněžnice, na kterých jsme se
prostřídali. Celá naše cesta byla dlouhá 11 km.
Maja:
V pátek vyráběly Bílé sovy krmítka s Jindřiškou. Seděli jsme u stolu,
a aby to bylo lehčí, tak jsme se rozdělili do dvou skupin. Bylo to
super, protože nám Jindřiška říkala i o sovici sněžní. Dokonce
jsme nechali moc dlouho krmítka zapékat v mikrovlnce a ona začala
hořet. Naštěstí jsme všichni přežili☺.

Ani:
Ve čtvrtek jsme pekli s Mirkem malé koláčky nebo buchtičky,
ale před tím jsme si říkali druhy obilí.
Tom:
Někdo, kdo měl hodně zapomněnek, šel do mraveniště psát MDÚ
(mimořádné domácí úkoly). Někdo to stihl a někdo ne.
Alois:
Jednoho večera jsme šli na stezku odvahy. První jsme šli celá škola
k zastávce do Vernířovic. Potom jsme šli zase zpátky k chatě, a pak
jsme chodili po dvojicích do lesa a tam jsme dostávali diplomy.
Honza:
Jsou jehličnaté a listnaté. Malé stromky, které vyrostou ze semínka,
jsou semenáčky, a ty které rostou z pařezu, se jmenují výmladky.
Na obrázku jsou židličky ze čtvercové destičky a lískových kolíků.
Ozdravný pobyt v rámci projektu „Zima v lese CHKO Jeseníky“
byl podpořen SFŽP ČR částkou pokrývající 80 % všech nákladů.

Ekokodex
Čas na Švagrově jsme využili i pro Ekoškolu. Ekotýmáci nejdříve
zahráli dětem pantomimou krátké divadlo, ze kterého měli ostatní
poznat, co to Ekoškola je. Pak jsme si vysvětlili, že budeme pracovat

na posledním sedmém kroku a tím je Ekokodex. Všichni věděli, že
ten současný máme na stromě v přízemí školy u schodiště.
Pracovali jsme ve skupinkách, kde vedoucím byl vždy člen
Ekotýmu. Metodou „řeky“ jsme měli vymyslet 5 pravidel, která
by byla naším Ekokodexem. Pak jsme se spojovali do větších
a větších skupinek, až nám vyšla ta nejdůležitější pravidla,
na kterých jsme se všichni shodovali. Vypsali jsme si je na tabuli
a ještě předvedli pantomimou.
Ve škole jsme se k pravidlům ještě vrátili ve výtvarné výchově,
kde jsme ta nová přepsali na habrové listy. Celý strom
s Ekokodexem jsme znovu opravili, včetně nových listů.
Členové školního Ekotýmu:
Eva Mráček Vysoudilová, Marie Veverka Nečasová, Adéla Karetka
Hlavatá, Jan Vítr Pavlík, Robin Lišák Tomášek, Tomáš Blesk
Neumann, Kateřina Fretka Potěšilová, Anna Čivava Odložilová,
Natálie Tlapka Hopjanová

Informace k zápisům do ZŠ a MŠ v roce 2017
Vzhledem k velkým legislativním změnám týkajícím se letošních
zápisů do ZŠ a MŠ jsme pro vás připravili několik základních
informací.
Zápis dítěte k povinné školní docházce:
• Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.
• Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
• Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také

•

•

•
•

•

•

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce
června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní
docházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní
docházky,
informuje
zákonného
zástupce
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání stanoví ředitel školy. Termín zápisu musí být
stanoven tak, aby odpovídal době v rozmezí od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Zápis k povinné s k povinné školní docházce (dále
jen zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu
přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný
zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších
činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být
přítomen u všech součástí zápisu.

•
•

Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje
zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení
povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu,
které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je
možné přijmout, popis formální a případných dalších částí
zápisu a popřípadě další údaje.

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání:
• Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání
přednostně přijímaných dětí. Nárok na přednostní přijetí
mají od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, při zápise v termínu
2. – 16. května 2017.
• Zákonný zástupce může pro dítě, které má realizovat povinné
předškolní vzdělávání zvolit denní docházku do mateřské
školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení,
anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
• Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho
dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro
které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné)
do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním
vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí
jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
• Pro školní rok 2017/2018 se zápis k předškolnímu vzdělávání
koná v období od 2. do 16. května 2017. Termín a místo
zápisu do konkrétní mateřské školy stanoví její ředitel
v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě
obvyklým.
• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné
v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná
místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však u dětí, které
dosáhly do 31. 8. pěti let, nutné od počátku školního roku.
Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy
před zápisem.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem
ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu,
v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská
škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských
zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové
mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z
jiného školského obvodu.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je
předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti
s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně,
ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby
mezi 7. a 9. hodinou.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech
školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).
Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy,
v souladu s organizací školního roku.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit,
že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat
o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně
oznámí řediteli mateřské školy.

•

•

•

•

Povinnost zákonného zástupce individuálně vzdělávaného
dítěte zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské
škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte
u ověření, a to ani v náhradním termínu, zahájí dítě
pravidelnou denní docházku (dítě už nelze opětovně
individuálně vzdělávat).
Pokud je k předškolnímu vzdělávání přijato dítě, kterého se
prozatím netýká povinnost předškolního vzdělávání, dohodne
ředitel mateřské školy písemně se zákonným zástupcem dítěte
docházku dítěte do mateřské školy.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Výše uvedený text není právě jednoduchý, ale to nemůžeme říct
o žádném právním předpisu v naší zemi. Pokud budete mít nějakou
pochybnost či dotaz, obraťte se bez obav na nás – na Vaši školu☺.
Jana Večernice Vondálová
SDH
Dobrý den vážení spoluobčané,
rok 2017 je v plném proudu a náš sbor začal nový rok
vcelku náročným programem. Nejdříve proběhla poslední lednovou
sobotu Výroční valná hromada našeho sboru. Poté už jsme všechny
síly vrhli na přípravu plesu. Letos jsme změnili výzdobu, která
se nesla v duchu modré a bílé barvy. Myslím, že celkový dojem byl
velmi příjemný, a že si tvůrkyně Iveta Navrátilová zaslouží pochvalu.
Mnozí z Vás to mohli posoudit na vlastní oči a nejen to, mohli se
také pobavit při vystoupení našich malých hasičů a hasiček.
No a krátce před půlnocí pak vystoupením baletního souboru našeho
sboru. Mladé baletky a baleťáci vystoupili s klasikou Labutí jezero.
Předvedli tento náročný balet v novém, neotřelém podání s prvky

naší moderní doby. Například úhyn labutí na ptačí chřipku bylo něco,
s čím se na baletních prknech jen tak nesetkáváme. Ti kteří se plesu
zúčastnili, a bylo vás téměř dvě stě, určitě nelitují a Ti co zůstali
doma si mohou obě vystoupení prohlédnout na internetu, například
na stránkách obce.
Věřím, že se Vám ples líbil, že jste něco pěkného
vyhráli z bohaté tomboly, dobře se najedli, napili a pobavili. Chtěl
bych zde také poděkovat těm, kteří se nezúčastnili, ale přesto náš
ples podpořili.
V činnosti SDH není samozřejmě jen zábava, ale i povinnosti
vyplývající z činnosti naší zásahové jednotky. Všichni členové
zásahové jednotky absolvovali 5. března povinné a nezbytné školení.
První část byla taktická a vedl ji velitel zábřežské jednotky
profesionálních hasičů p. Jiří Rýznar. Druhá část byla věnována
zdravovědě a první pomoci. Na tuto část za námi na zbrojnici jako
školitel přišla paní Lenka Kondlerová, která naši jednotku školí
pravidelně. Má za to náš velký dík.
Další činností SDH je starost o techniku, ale i o zázemí, tedy
o zbrojnici. Prostory, naší zbrojnice nejsou nejmodernější
a zasloužily by rekonstrukci. A nejenom prostory vnitřní,
ale i venkovní včetně střechy. Jistě jste někteří z Vás četli v denním
tisku nebo viděli v televizi, že se připravují velké dotace pro sbory
dobrovolných hasičů z evropských fondů. Ty by měly zahrnovat
i výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic. Abychom případnou
dotaci mohli získat, musíme být připraveni a mít vypracován
projekt na rekonstrukci. Abychom však mohli dát jasné požadavky
projektantovi, musíme mít jasno v tom, co by tato rekonstrukce měla
obnášet. Proto jsme v neděli 12. 3. navštívili nově otevřenou požární
zbrojnici profesionálních hasičů v Šumperku. Kolegové hasiči
se nám věnovali téměř tři hodiny a provedli nás všemi prostory.
Pro nás to znamenalo spoustu podmětů pro vytvoření představy
o rekonstrukci naší zbrojnice. Samozřejmě se tyto dvě stavby nedají
nijak srovnávat, ale jsou zde jisté detaily s jasnou logikou, které
by měly být funkční i v naší malé zbrojnici.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na blížící se první závody
v požárním sportu. Ty se uskuteční v naší obci dne 28. 5. 2017. Ale

ještě než začne kolotoč velkých cen Holba Cupu, tak Vám všem přeji
klidné a veselé prožití velikonočních svátků, které už máme
za dveřmi.
Dalibor Hastík

Výpisy z Hrabovské kroniky
Kronika OÚ Hrabová - s minimální úpravou textu
Období I. světové války bylo částečně popsáno a dodatky budou
ještě doplňovány. Zkusíme nahlédnout do období třicátých let. Tedy
poválečný vývoj, kdy se budovala naše vesnice.
Rok 1925
19. června pro Vitošov povolena instalace 3 ks světel. Na vypsané
místo řídícího učitele dán do návrhu p. Frant. Velcl z Bohuslavic.
Dne 4. prosince schváleno provedení regulace potoka nákladem
pro obec 27 000,- Kč. Ve sporu obce s duchovní správou církve
katolické v Dubicku pro sochu Jana Nepomuckého bylo
usneseno,aby dva zástupci obce požádali o radu Moravský zemský
výbor a Radu zemského soudu.Dekretem ZŠR byl 29.října 1925 byl
ustanoven řídícím učitelem p.F. Velcl učitel v Bohuslavicích
nar.ve Zvoli absolvent gymnasia Zábřeh.
Rok 1926
13. dubna povolen pozemek na Vitošově zvaný „ Za hruškou „
Frant. Ryšavému na postavení vagónového domku k obývání za
poplatek 5 Kč ročně. Dále přislíbeno domovské právo Elišce
Jiráskové nar. 5. Února 1920 ve vsi Čechově samarské gubernii na
Rusi, kterou míní přijat za vlastní českobratrský farář.
Dne 29. 5. 1926 na přípis finanční prokuratury v Brně ve věci
sporu s katol. Farním úřadem v Dubicku je obec Hrabová ochotna
spor vyřešit a sama již podala návrh na smírné urovnání sporu.

Dne 23.června byly stanoveny obec. zastupitelstvem rozměry
hrázek vedle mlýnské strouhy na Vitoušově na 70 cm výšky a 60 cm
šířky při vrcholu.
Dne 26. listopadu bylo usneseno 13 členy ze 14 přítomných
postavení sochy sv. Václava nákladem 6 616 Kč a zaplatit soudní
útraty ze sporu o uklizení sochy J. Nepomuckého.
Rok 1927
21. února bylo usneseno prodati na úhradu mimořádných vydání
státní půjčkové papíry v ceně 22 500,- Kč a zřídit dvě nová světla po
vsi u Sokolovny a Českobratrské evangelické modlitebny.
Dne 7. května schválen smír s katol. Farním úřadem Dubicko
a zaplacen obnos 5 750 Kč. 30. prosince volba obecní rady starosta –
Karel Tun, nám. starosty Stanislav Houserek a radní Bartoš Jan
(str.lidová), Hrubý Karel (str. republik.), Lang Jan (str. soc.dem.).
Rok 1928
9. března stanoven směr silnice po obci. Stavební inženýr podal
návrh, aby silnice k Bohuslavicím byla vedena až za hostincem p.
Hájka – nebylo přijato.
15. března schválen protokol z jednání o stavbě silnice Hrabová –
Janoslavice. Jednáno po domek A. Hauka o vykoupení domku, který
stál v cestě. A. Hauk požaduje za domek 16 000,- Kč. Pro zakoupení
hlasovalo 10 členů ze 13 přítomných. Volba do místní školní rady.
Karel Merta (lid. str.), A. Žváček (republ.), Jan Lang (soc.dem.)
a F. Kvapil (občanská str.).
Rok 1929
27. května usneseno o provedení stavby silnice po celé vesnici.
Starosta K. Tun oznamuje, že sousední obce smí utvořit „svaz obcí“
na získání vyvlastněných lesů kníž. Lichtenštejna. Je pověřen
jednáním v Dubicku. 4. června sdělen výsledek jednání o přidělení
knížecího lesa.
27. září stavební správa pro hrazení bystřin požaduje zvýšení
nákladů o 91 000 Kč proti původnímu rozpočtu. Obec se uvolila
přispěti 10 procenty na požadovanou částku.

Rok 1930
Dne 7. ledna jednalo obecní zastupitelstvo o zřízení obecního
hřbitova. 22. ledna schválena všemi hlasy výpůjčka 57 100 Kč na
stavbu hřbitova a na příspěvek obce k regulaci potoka.
Dne 5. července se v Hrabové slavnost „ odhalení poprsí
K. H. Borovského“, které daroval obci p. R. Richter z Prahy
s podmínkou, aby slavnost pořádal Hrabovský sokol. Z výtěžku
slavnosti se upraví plot školní zahrádky. 7. listopadu, ve věci přídělu
lesů svazu obcí bylo usneseno, aby Hrabová přistoupila ke svazu
obcí na vykoupení knížecího lesa. Jako zástupci obce při jednání byli
starosta Karel Tun a náměstek Stanislav Houserek. V listopadu byla
dokončena stavba „ Hrazení bystřiny „ – potoka.Při její kolaudaci
zastupovali p.K.Tun,S.Houserek a Karel Hrubý. Na žádost
Hospodářského družstva v Hrabové byly zveřejněny cesty po hrázi,
přes Vitošovský a Hrabovský rybník, které byly dosud soukromé.
7. března sehráli žáci zdejší školy k 80. narozeninám TGM divadelní
hru J. Veselovského „ Vlastní silou „. Výtěžek hry umožnil žákům
III. třídy dvoudenní vlastivědný výlet na Jeseníky a mladším
vycházku do Úsova.
1. prosince bylo provedeno sčítání lidu. Hrabová má 854 obyvatel.
Z toho 767 čechů, 77 němců a 10 cizinců. Dle pohlaví 393 mužů
a 461 žen. Dle vyznání 375 katolíků, 446 evangelíků – č. bratří,
18 československých a 15 bez vyznání. Bytů celkem 241.
Kolem pomníku K. H. Borovského vytvořena okrasná zahrádka
zásluhou řídícího p. F. Velcla a uč. Zdeňky Blaháčkové – pochvala
od školní inspekce.
Rok 1931
¨
Dne 5. ledna otevřeny nabídky stavitelů na stavbu obecního
hřbitova. Nejnižší cenu 102 730,80 Kč nabídl J. Kučera ze Zábřehu
a následně slevil na 97 441,80 Kč.
19. února zastupitelstvo většinou hlasů dalo příslib “domovského
práva„ Janu a Bronislavě Nevečeřelovým narozeným v Pozděnicích
u Zelova okres Lask u Lodže bydlícím t.č. v Zábřehu.
18. června se usneslo obecní zastup. převzít stavbu skupinového
vodovodu pro Hrabovou a okolí, s podmínkou hrazení výloh

spotřebiteli vody. V Zábřehu byl utvořen spolek na zřízení
krajinského vlastivědného muzea. Obec Hrabová přistupuje za jeho
člena a navrhuje za svého důvěrníka p. Antonína Tuna. 30. listopadu
komisionelní jednání na Vitošově - stavba nové šachtové vápenné
pece s mlýnským zařízením a změnou el. proudu z NN na VN jako
majitel je uvedena „ První Vitošovská vápenka na Vitošově“.
Za Senior klub Hrabová
vypsal M. Tun
AJAX Hrabová, z.s.
Náš spolek, který patrně znáte spíše pod názvem TJ Sokol
Hrabová, prošel v nedávné době několika zásadními změnami.
Na valné hromadě, která se uskutečnila 25. Listopadu 2016, byla
schválena novela stanov. Součástí této novely je zejména uvedení
spolku do souladu s aktualizovanou legislativou a změnu názvu
na AJAX Hrabová, z.s. Proběhla také volba nového vedení spolku,
do jehož čela byl zvolen jako předseda p. Květoslav Skála mladší.
Poté, co tyto změny krajský soud potvrdil a zapsal, stal se spolek
AJAX Hrabová, z.s., samostatným a dobrovolným svazem členů,
kteří provozují sport a turistiku, ale i mimosportovní aktivity.
Spolek je v současné době složen převážně z bývalých hráčů
místního fotbalového oddílu a hodlá i nadále pokračovat v různorodé
sportovní činnosti a aktivitách s tím souvisejících. Stejně tak má
i nadále zájem podílet se na veřejném životě v obci.
Za spolek AJAX Hrabová
Roman Schubert
Informace z OÚ:
• V prosinci minulého roku obec podala žádost o dotaci na výstavbu
bytového domu KODUS na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Z důvodu převisu požadavků jsme opět neuspěli. Stát dal
na podporu výstavby 140 mil. Kč, což je úsměvné, když

deklaruje, že výstavbu bytů pro seniory bude intenzivně
podporovat. V našem Olomouckém kraji nebyl podpořen žádný
projekt! To hovoří za vše. Nadále se budeme snažit získat finanční
prostředky na výstavbu bytů i z jiných zdrojů. Od plánované
realizace neupouštíme.
• Pro zlepšování kvality životního prostředí a předcházení poruch
na přečerpávací stanici a čističce, zavádí obec sběr použitých
jedlých olejů a tuků. Tyto tuky do kanalizace nepatří! Usazování
tuků v kanalizaci zapříčiňuje její ucpávání a poškozování
strojního zařízení přečerpávací stanice a čističky odpadních vod.
Pro sběr je za obchodem umístěna nádoba, do které se mohou
vhazovat použité tuky a oleje v uzavíratelných obalech (např. PET
lahve). Do nádoby vhazujte jedlé oleje a tuky z domácnosti
a ztužené jedlé tuky. Do nádoby nevhazujte technické
oleje(převodové, motorové, tlumičové,..) a jiné kapaliny.
• V naší obci je zaveden systém třídění odpadů. Myslíme si,
že podíl vytříděného odpadu je z celkového odpadu nízký.
K zamyšlení připojujeme pár čísel:
Druh odpadu
Směsný
odpad
Plasty
Sklo
Papír

2014

(t)
komunální 115,7
7,9
8,4
1,2

2015

2016

(t)
108,8

(t)
108,8

9,1
8,0
1,0

9,6
8,9
1,9

Směsný komunální odpad je to, co se každých 14 dnů vysypává
z našich popelnic a ukládá na skládku. Za uložení se platí 1 400 –
1 600 Kč/t. Tato částka však není zafixovaná, ale každým rokem
se bude navyšovat. Za 5 roků bude zakázáno skládkování
a likvidace komunálního odpadu bude podle uváděných
předpokladů min. 2x dražší. Při namátkových kontrolách je vidět,
kdo a jak přistupuje ke třídění. Někteří lidé si ani nechodí
pro pytle na plast a nápojové kartony. Jsou dvě možnosti, jak
se k danému problému postavit. Můžeme navyšovat cenu nebo

zvýšit množství vytříděného odpadu. Myslíme si, že lepší třídění
je ta správná cesta.
Ing. Jiří Linhart
starosta

Kalendář plánovaných akcí duben – červen 2017
duben
květen

30. 4. Čarodějnice
areál koupaliště
7. 5. Oslavy osvobození
13. 5. Den rodiny

červen

20. 5. Zájezd
28. 5. Velká cena Holba cupu
8. 6. Sousedské posezení
areál koupaliště
9. 6. Noc kostelů
24. 6. Vaření kotlíkového guláše

Hraběnky

Obec, ZŠ a MŠ,
Hraběnky, SDH
Senior klub, ČCE
SDH
Senior klub
ČCE
p. Štábl
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