Vážení a milí občané,
přicházejí prázdniny, doba dovolených a po půl roce máte v rukou první zpravodaj roku 2021. To, co
se od nového roku odehrálo v naší republice, by nikoho ani ve snu nenapadlo. Musíme věřit, že máme
covidové nebezpečí za sebou a nastává čas, kdy se může probudit i společenský život. V dalších
příspěvcích vás členové spolků seznámí s plány svých organizací.
V posledním prosincovém čísle jsem vás informoval o plánovaných investičních akcích na tento rok.
Získali jsme stavební povolení na stavbu víceúčelového hřiště a požádali o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Musím však s lítostí oznámit, že se stavba letos nezrealizuje. Dotace nám nebyla
poskytnuta. Byla však vyhlášena Národní sportovní agenturou výzva na víceúčelová hřiště v malých
obcích, tak na podání žádosti již pracujeme. Dále jsem informoval o vykoupených pozemcích na
chodník ke hřbitovu. Projekt na chodník je před dokončením a v krátké době budeme žádat o stavební
povolení. Realizovat se bude s největší pravděpodobností až novým zastupitelstvem po volbách, které
proběhnou v příštím roce. Na stavbu nových chodníků před bytovkami a lihovarem a úpravu
autobusové zastávky budeme na podzim žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde
o program zvýšení bezpečnosti. Při získání dotace by se pak stavba pravděpodobně realizovala příští
rok. V příštím roce nás také čeká intenzifikace ČOV. Projekt na přestavbu je před dokončením a
máme předjednanou dotaci s Olomouckým krajem. Toto bude stěžejní a velmi náročná akce.
Na inženýrských sítí v lokalitě Pod Lihovarem byla provedena skrývka ornice a po nabytí právní
moci stavebního povolení nastoupí archeologický průzkum. Vodovod a kanalizace se bude postupně
realizovat od poloviny srpna a v říjnu bude ke stavebním pozemkům dokončena zpevněná
komunikace.
Co jsme nečekali, jsou opravy na technologiích v lihovaru. Jeden ze dvou produktových kotlů ztratil
výkon o 50% a k tomu parní smyčka tohoto kotle začala téci. Protože celá kolona je z roku 1982,
čeká nás jednoznačně oprava zařízení a možná také investice do nového kotle a následně investice do
destilační kolony. Další problém je s čerpadlem na přečerpávaní vypáleného lihu. To není ale vše,
musíme obnovit plynový kotel na vytápění vnitřních prostor, který v březnu zhavaroval. Není se
v tomto případě čemu divit, protože nepřetržitě sloužil od roku 2000, kdy byla obec a lihovar
plynofikovány. Co se ještě změní do konce tohoto roku je svoz a sběr odpadu v obci. Během prázdnin
by měly dorazit žluté popelnice na plast a bude se upravovat četnost vývozu komunálního odpadu.
Přesné a ucelené informace zatím nemáme, ale všichni před změnou dostanete, k problematice
likvidace odpadů v obci, informační letáky.
Dost často slýchávám, že už je v Hrabové všechno hotové. Při čtení předcházejících řádků vidíte, že
tomu tak není a hned tak nebude. Můžeme se zmínit o střechách sokolovny a školy, opravy budov ve
dvoře lihovaru, místní komunikace v záhumení anebo vybudování kalové koncovky na ČOV. O obec
je stále potřeba se starat a investovat do ní nejen kvůli údržbě, ale i pro její následný rozvoj a
vylepšování kvality života v ní.

Vážení občané, přeji vám krásné prožití prázdnin a dovolených. Naberte hodně fyzických a
psychických sil. A to nejdůležitější, buďte zdrávi a držte se.
Jiří Linhart, starosta

ZŠ a MŠ Hrabová
Ekotým on-line i naživo
Kdybyste si mysleli, že děti v době uzavření škol jen dřepěly doma u počítače, tak se u jisté skupiny
nadšenců mýlíte. Jedná se hlavně o členy z Ekotýmu naší Ekoškoly, kterým nebylo zatěžko udělat
něco pro přírodu. S tatínkem Hrdličkou z Ofčí farmy v Brníčku a díky pomoci pana Navrátila tak
mohly vzniknout domečky pro čmeláky, tzv. čmelíny. Děti si musely nasušit mech jako výstelku
dovnitř a čmelíny dát do nového kabátku, podle toho, kam je chtěly umístit. Nakoupili jsme vchodové
klapky za peníze ze sběru papíru a pak nastala nejobtížnější část úkolu – čekání na čmeláka.
V letošním divném a studeném jaru se čmeláčí samičky objevily, ale po období velmi studených dní,
zase zmizely. Když jsme je v květnu přece jenom zase mohli vidět, bylo jich opravdu málo a bohužel
žádný z 5 čmelínů si jako svoje hnízdo nevybraly. Tak snad příští rok se to povede a my budeme
úspěšní chovatelé tohoto užitečného blanokřídlého hmyzu.
Další aktivitou, která se nám povedla, byla výroba žabolezů pro žáby v naší vodní nádrži - bývalého
koupaliště. A tak nejrůznější badatelé a pozorovatelé, můžou spatřit ve vodě nejen malé pulce, ale i
malé žabky, které se pak mají jak dostat z nádrže ven. A slyšet přes den či navečer žabí kuňkání, to
přece patří ke koloritu každé zdravé a krásné vesnice.
A o to nám všem v Ekoškole jde.
Krásné letní dny se bzučením čmeláků i kuňkáním žab všem přeje Eva Mráček Vysoudilová

Oslava „Dne dětí“

Les v Hrabové doslova ožil ve středu 2. 6. 2021 „Stezkou Ferdy mravence“. Radostné putování dětí
lesem z místa na místo za slunečného počasí, plnění rozvíjejících úkolů, sdílení zážitků s kamarády,
s dětmi i s rodiči – tohle všechno bylo cílem akce uspořádané na oslavu „Dne dětí“. Zpěv, orientace
v terénu, poznávání rostlin, obratnost, zvířecí rodinky, druhy sportu, třídění odpadu, skládání puzzle
a z těchto stanovišť získané body zaplnily Ferdašek, který děti nesly s sebou do lesa. Získané body
pak všichni proměnili v cíli (na zahradě MŠ) ve Ferdašopu za odměnu v podobě sladkosti či nějaké
drobné hračky. Na naší zahradě jsme si také po absolvování celé stezky odpočinuli a doplnili energii
z připraveného občerstvení. Na všech zúčastněných byla vidět veliká radost z toho, že jsme zase
spolu.
Další akce, které nás ještě do konce školního roku čekají:

22. 6. 2021 – školní výlet na Olšanské hory
29. 6. 2021 – zakončení školního roku na zahradě MŠ pro děti, rodiče a příznivce školy
Jaroslava Vločka Králová

Co nám letošní rok dal
Také jste si všimli, jak nám jdou kritická slova snadno z úst, ale když máme něco nebo někoho
pochválit, musíme přemýšlet, než něco řekneme?
Rozhodla jsem se tedy pro tuto těžší variantu a pokusím se zmínit o tom, co se nám navzdory nebo
možná díky letošní těžké situaci povedlo.
1) Objevili jsme zcela nový svět služeb a aplikací Google pro vzdělávání. Po převedení celé školy na
tuto vzdělávací platformu a intenzivním školení se Google classroom (učebna), sdílené disky a
formuláře staly našimi každodenními pomocníky.
2) Povedlo se nám na vzdálenou výuku připravit i děti.
3) Během distanční výuky se řady našich kolegů významně rozrostly o všechny rodiče se zájmem o
výuku svých dětí a jejich podporu.
4) Čas jsme se naučili dělit mezi online setkání, opravování žákovských prací, poskytování zpětné
vazby dětem, webináře pro vlastní vzdělávání a zabezpečení chodu našich rodin.
5) Zjistili jsme, jakou radost cítíme z každého setkání „naživo“ a jak si těchto vzácných chvil vážíme.
6) Naučili jsme se natáčet videa pro děti MŠ a 1. ročník s metodickými ukázkami „Jak na to“. Kromě
nových technologií jsme se spolu s dětmi naučili používat i nové výukové aplikace a programy,
usnadňující výuku ČJ, M, AJ, VL i PŘ.
7) Vytvořili jsme zbrusu nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
8) Díky soustavné péči rodičů, pilné práci dětí a intenzivní školní výuce můžeme teď na závěr roku
říct, že jsme zvládli veškeré základní učivo. Naše páťáky vysíláme do základních škol a nižší stupeň
gymnázia s vědomím, že jsou v průměru lepší než 70% škol v českém jazyce a než 80% škol
v matematice (ověřeno Národním testováním SCIO).
9) To vše se nám dařilo díky skvělé práci a zázemí, které pro nás vytvářeli naši provozní pracovníci.

10) Jsme si vědomi toho, jak je důležitý pro děti i rodiče každý den strávený ve školy. Proto jako
jedna z mála škol končíme v ZŠ 30. 6. a v MŠ 23. 7. 2021.
Pozitivních postřehů bych mohla napsat mnohem víc. Mým cílem bylo ukázat, že to, co se děje lze
brát z té lepší stránky a na některé situace se můžeme dívat jako na příležitosti, jak dělat věci jinak☺.
Slunečné a usměvavé prázdniny za celý kolektiv ZŠ a MŠ Hrabová přeje
Jana Večernice Vondálová

Přerušení činnosti Komunitní školy Hrabová
Občanské sdružení Komunitní škola Hrabová (dnes již spolek) bylo založeno
6. 9. 2012 s cílem poskytovat vzdělávací či zájmové aktivity všem lidem v
obci a blízkém okolí bez ohledu na jejich věk. Při výběru zájmových a
vzdělávacích aktivit jsme vycházeli ze zájmů občanů Hrabové. Ke své činnosti
využívala KŠ zázemí místní základní a mateřské školy a sokolovny. Prostředky, které obec do těchto
objektů vkládá, tak mohly být maximálně využity ve prospěch široké veřejnosti.
Spolek byl založen 9 členným výborem, který tvořili převážně aktivní rodiče žáků ZŠ Hrabová.
Hlavní cíle spolku jsou:
• vyvíjet aktivity vedoucí k účelnému a smysluplnému trávení volného času dětí
a mládeže, a tím jim umožnit alespoň z části čelit negativním vlivům společnosti
• podporovat a rozvíjet myšlenku celoživotního vzdělávání
• prostřednictvím společných aktivit posilovat komunitní cítění a patriotismu k obci.
Zájem o činnost naší komunitní školy byl velký. Každý rok proběhlo přibližně 350 hodin výuky pro
přibližně 150 účastníků v různých zájmových útvarech. Jednalo se o výuku angličtiny, informatiky,
společenské tance, cvičení pro ženy, sportovní hry pro děti, keramiku, taneční kroužek pro děti,
cvičení pro děti a rodiče, deskové hry, tvořivou dílnu aj. Lektory v těchto kroužcích byli částečně
najatí odborníci a částečně fandové z řad rodičů, kterým nebylo lhostejné, co děti ve volném čase
dělají.
S postupem času se zmenšoval počet členů výboru (jejich děti už dávno základní školu opustily) a
bylo čím dál komplikovanější zajistit i lektory z řad rodičů. I přes snahy Komunitní školy na tuto
situaci rodičovskou veřejnost upozornit a docílit nastoupení nové generace, se nic nezměnilo. Asi
poslední tečkou byla omezení, která s sebou přinesla pandemická situace v naší zemi.
Komunitní škola z těchto důvodů přerušuje svou činnost a vyzývá občany v Hrabové, kterým
záleží na společenském životě naší obce a komunity, k znovuobnovení těchto úspěšných aktivit.
Veškeré kurzovné, které bylo uhrazeno pro sezónu 2020/2021, bude vráceno.
Informace týkající se KŠ Hrabová poskytne stávající předsedkyně spolku Jana Vondálová, email:
jana.vondalova@skolahrabova.cz, tel.: 603 319 571.
Za výbor KŠ Hrabová Jana Vondálová, předsedkyně spolku

Hraběnky, z.s.
Milí spoluobčané, zdravím Vás všechny ze stránek letního vydání Hrabovského zpravodaje. Stejně
jako v loňském roce zaznamenaly všechny spolky a sdružení díky Covidu 19 útlum své činnosti.
Teprve nyní se začínají pořádat opět kulturní akce po téměř roční odmlce. Taktéž náš spolek
v letošním roce zahájí činnost až nyní první společnou schůzí, kde proběhne i naplánování našich
akcí. Chtěli bychom uskutečnit do konce roku tradiční Pohodové véšlap i Podzimní strašení. Koncem
léta máme v plánu uspořádat opět záplatu za neuskutečněný Slet čarodějnic. Vše ale záleží na křehké
epidemiologické situaci, podle které se bude potřeba řídit. Našim plánem je uskutečnění
„Hrabovského country bálu“, který by se uskutečnil v sobotu 28.8.2021 v areálu bývalého koupaliště
od 17.00 hodin. Samozřejmě Vás bude čekat bohaté občerstvení, živá hudba a doprovodný program.
Pokud nám bude přáno, budeme rády za Vaši podporu a účast a tímto Vás na tuto akci srdečně zveme.
Mějte krásné a hlavně klidné léto.
Lenka Žižková, předsedkyně

SDH Hrabová
Hasičský sbor v době omezení, která nás provázela prakticky celý první půl rok letošního roku,
nemohl nijak rozvíjet svou činnost, podobně jako všechna ostatní sdružení. Přesto se však udála
přelomová událost v historii naší SDH a to ta, že sboru byla od obce předána nově zrekonstruovaná
hasičská zbrojnice. Osobně můžu říct, že tato rekonstrukce je velmi zdařilá a otvírá prostor k dalšímu
rozvoji našeho sboru a to především v oblasti výchovy mladých hasičů.
V této chvíli probíhá ještě dovybavení vnitřních prostor, ale věřím, že pokud nám to situace dovolí,
tak pro Vás pro všechny připravíme veřejné otevření a představení celé budovy. Dovolte mi ale, abych
již teď využil této příležitosti a poděkoval představitelům obce, že tuto rekonstrukci umožnili
zrealizovat.
Léto je tady a to bývalo vždy ve znamení různých akcí a sousedských posezení, především v areálu
na hřišti. Za uplynulý rok takovýchto akcí bylo poskromnu, protože to situace nedovolovala. Nyní je
situace jiná a proto pro Vás chystáme první letošní setkání na hřišti. Naše Vítání prázdnin proběhne
v sobotu 17.7.2021. Velmi rádi bychom Vás chtěli pozvat na společné posezení s reprodukovanou
hudbou a bohatým občerstvením. Pro Vaše děti nebudou chybět již tradiční soutěže a sladké odměny.
Bližší informace budou vyvěšeny na plakátech.
Po půlroční nucené sportovní pauze jsme se s naším kolektivem mladých hasičů mohli od 14. května
opět scházet. Velice mě potěšilo, že jsme se po takové době sešli téměř v kompletní sestavě a že naši
hrabovští mladí hasiči v době karantény sportovně nezaháleli, protože se jejich běžecké výkony oproti
podzimu vůbec nezhoršily. Některé disciplíny byly sice zrušeny, ale i tak nás čekaly 3 náročné
tréninky do konání první soutěže. Poslední květnový víkend proběhlo okresní kolo Hry Plamen v
Bludově, kde se běhaly tři druhy štafet, a o týden později požární útoky v Hrabišíně. Celkově jsme
se s našimi družstvy mladých hasičů umístili asi v polovině startovního pole. V sobotu 29.5. se v
Bludově konalo také okresní kolo dorostu. Po několikaleté pauze jsme se s našimi hasiči zapojili i do
této kategorie (13-18 let). Soutěže se zúčastnili Tadeáš Žižka, Tereza Bezděková, Jan Pavlík, Matěj
Žižka a Kateřina Potěšilová.
Tadeáš Žižka a Tereza Bezděková ve svých kategoriích obsadili 1. místo a postoupili do krajského
kola, které se konalo 13.6. v Lipníku nad Bečvou. Zde oba naši závodníci vzorně reprezentovali náš
sbor, Táďa obsadil 3. místo ve své kategorii a Terka svoji kategorii vyhrála a zajistila si tak postup
na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v kategorii jednotlivců. Republikové kolo letos pořádá
Olomoucký kraj, konkrétně se bude konat přímo v Zábřeze. Tak budeme 5. července držet Terce

pěsti. Aby těch úspěchů nebylo málo, 25.6. si v Přibyslavi převezme cenu Matěj Kotek, jehož
výtvarná práce v soutěži Požární ochrana očima dětí byla oceněna v rámci republikového kola. Všem
soutěžícím moc děkuji za reprezentaci našeho sboru.

Přejeme Vám všem krásné léto a především abyste si jej mohli užít tak, jak jste byli vždycky zvyklí.
Za SDH Hrabová Dalibor Hastík, Magdalena Johnová

V druhé polovině roku 2021 oslaví své životní jubileum tito naši občané
Červenec
Žáková Svatava
Srpen
Janíčková Věra
Dubová Milada
Adámková Věra
Hrubý Ivan
Bendová Marie

Září
Žižka Petr
Jiroutková Jana
Říjen
Houserková Ludmila
Jedelský Antonín
Malá Anna
Petrová Božena
Jánošík Daniel

Listopad
Moťka Milan
Hrubý Jiří
Hladil Viktor
Novotná Růžena

Prosinec
Lepková Marie
Soukupová Marie

Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, pohody a lásky v rodině.
*******************

Motorkáři Hrabová srdečně zvou na

Upozornění:

1) Při květnových svátečních dnech jsme zaznamenali velké množství přestupků,
které se týkaly nedodržování vyhlášky, řešící sečení a řezání dřeva o nedělích a
svátcích. I když se jedná o sváteční sobotu, vyhláška platí. Prosím, dodržujte
tato pravidla, blíží se červencové svátky a v těchto svátečních dnech nikdo z
občanů nechce poslouchat motorové sekačky a pily.
2) Přes neustálé upozorňování, se nesnižuje počet zaparkovaných vozidel na
místních komunikacích, ale opak je pravdou. Na komunikacích jich parkuje čím
dál víc. Největší problém je v zástavbě Pod Hojgrovými. Nárůst
nezaznamenáváme jen tam. Prosíme vás, parkujte svoje vozidla na vlastních
pozemcích, místní komunikace je na ježdění, ne na parkování.
3) Při navážení zelené hmoty buďte ohleduplnější, berte si s sebou lopatu, abyste ji
mohli vyházet do kontejneru. Stává se pravidlem, že se tráva vysypává před
kontejner a p. Fritscher musí mimo pracovní dobu vyjíždět s traktorem a trávu
shrnovat.

Hrabovský zpravodaj vydává Obec Hrabová a je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva
kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19980

