Vážení a milí občané,
od posledního dubnového vydání Hrabovského zpravodaje utekly tři měsíce, které pro nás všechny byly velmi
složité a náročné. Epidemiologická opatření zastavila veškerý společenský život, zavřela školy a zabrzdila
ekonomiku. Myslím si, že dnes nikdo neumí odhadnout ekonomické a jiné dopady na nás a celou společnost.
Obecního rozpočtu a našich příjmů se to určitě dotkne a nepomůže ani příspěvek na jednoho obyvatele 1200 Kč.
Celkově tedy máme přislíbeno 780 000 Kč, ale to dnes odhadované výpadky v příjmech ve výši 2 000 000 Kč
nenahradí. Budeme muset snížit výdaje nejen v letošním, ale i v následujících letech. Plánované stavby, které jsem
uváděl v dubnovém zpravodaji se rozjely a letos musí být dokončeny, protože je nutné proinvestovat dotace, které
jsme na investice dostali od Olomouckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu životního
prostředí. Přestože výhled není moc optimistický, budeme připravovat další projekty tak, jak máme v plánu. Jde o
projekt chodníku od bytovek ke křižovatce, úpravy v okolí autobusové zastávky, zástavbové území pod lihovarem,
chodník ke hřbitovní cestě, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, druhá etapa rozšíření komunikace v Záhumení
a intenzifikace ČOV. Ta je již na hraně čistící kapacity a je nutné ji rozšířit a doplnit o kalovou koncovku - kalolis.
Z toho je patrné, že plánů je dost a nemůžeme říci, že máme hotovo. Máme toho stále mnoho před sebou!
Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo schválilo:
- zahájení prací na Změně č.1 územního plánu obce Hrabová. O projektu budete informováni a budete moci vznášet
požadavky a připomínky při tvorbě změny
- nového velitele Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Hrabové. Stal se jím pan Martin Kondler.
Zároveň děkujeme odstupujícímu veliteli panu Františku Breknarovi za dlouholetý a svědomitý výkon této funkce
- přijetí úvěrů od KB v celkové výši 4,5 mil. Kč na dofinancování investičních akcí
- nový ceník vodného a stočného s úlevami, který je platný zpětně od května 2020, kdy se snížila DPH a tím i cena
- Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 o nočním klidu
Mimo jiné upozorňujeme na zákaz sekání trávy a řezání dřeva o nedělích a svátcích, pálení suché trávy, listí
a větví v intravilánu obce.
Upozorňujeme občany na stále přetrvávající a narůstající nešvar, parkování vozidel na místních komunikacích a co
hůře, také na chodnících a zelených plochách. Koupíte-li si auto, parkujte na svých pozemcích, nebo si rozšiřte
parkovací plochy tak, aby Vaše auta nepřekážela ostatním a neničila zeleň v obci!
V sobotu 4.7.2020 v 16:00 hodin se uskuteční pouze pro vážné zájemce „Pootevření dveří“ bytového domu pro
seniory - KODUS. Kdo má o pronájem bytu zájem, může přijít. Provádět bude starosta.
Vážení občané, na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krásné prožití letních měsíců, aby Vás nepotkal koronavirus
a léto jste prožili ve zdraví. Mějte se rádi.
Jiří Linhart

NOC KOSTELŮ S NOVÝM DALEKOHLEDEM
Ani pandemie koronaviru nezabránila konání letošní Noci kostelů. Hrabovský evangelický kostel se otevřel
veřejnosti v pátek 12. června a nabídl prohlídky, bohoslužbu a přednášku. Téma bylo zaměřeno na kosmologii,
vědu o vzniku a vývoji vesmíru. V kázání při bohoslužbě vyložil farář Vlastislav Stejskal ze Zábřehu první kapitolu
Bible, zprávu o stvoření světa. Vyznával přitom starou víru v Boha -Stvořitele nebe i země. Odvolával se na jeden
z důkazů, který dávní církevní otcové nazývali teleologický, tedy účelový. Ve vesmíru a v přírodě kolem nás je
všechno účelně zařízeno. Svět není náhoda, ale má svůj účel. Při bohoslužbě zpíval malý sbor zpěváků z Hrabové
a Zábřehu, známý z církevních i obecních akcí.
V rámci bohoslužby byl Božím slovem a modlitbou posvěcen nový dalekohled. Sbor ho mohl pořídit díky
sponzorskému daru Strojírny Novotný z Vitošova, který pokryl podstatnou část ceny přístroje; zbytek zaplatil
hrabovský sbor. Dárci poděkoval při bohoslužbě jménem staršovstva farář Hudec. V krátké řeči zmínil, že pořízení
dalekohledu znamená podstatný krok k uskutečnění myšlenky budovatelů kostela zřídit ve věži hvězdárnu.

Již od samého posvěcení stavby byla zde astronomie důležitým tématem. Dosvědčuje to historický biblický citát
ve věži: „Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.“ Generace vyučovaná panem
vikářem Šedým však dalekohled k dispozici neměla a hvězdnou oblohu pozorovala jen divadelním kukátkem.
Teprve v 50. letech byl amatérsky vyroben přístroj, který ovšem nesplňuje současné požadavky a stal se muzeálním
objektem. Petr Odložil představil dalekohled po technické stránce. Hovořil o své práci s dětmi v klubu
Hvězdárníček a připomněl nutnost dalších kroků k tomu, aby dalekohled mohl sloužit širšímu kruhu příznivců
astronomie. Jedná se hlavně o úpravu pozorovatelny na jižní terase věže a vyřešení uložení a manipulace s těžkým
dalekohledem. K realizaci zatím chybí dostatek finančních prostředků.
Druhou část večera tvořila přednáška Libora Lenži, ředitele hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Pan Lenža byl u
nás již potřetí, velmi nám fandí a hrabovské hvězdárně nabízí poradenskou i lidskou podporu. Tentokrát nám
předložil malý pohled na současnou kosmologii. Slyšeli jsme o teorii velkého třesku, od něhož začínají existovat
čas a prostor, což se podle propočtů vědců stalo před 13,7 miliardami let. O vzniku planet, o stále probíhajících
procesech zanikání starého a vznikání nového. Vesmír je podle toho nedohledný organismus s nesčetnými
proměnami hmoty při působení obrovských energií. Nabízí nekonečný prostor pro lidské bádání, i když jen malá
část existujícího je člověku přístupná. V závěrečné debatě se znovu ozvaly otázky po vztahu vědy a víry. Dialog je
možný tam, kde jsou obě strany ochotny připustit, že nevědí všecko a že je třeba si navzájem pozorně naslouchat.

V tomto místě doplním k tématu hrabovské Noci kostelů 2020 několik myšlenek z vlastní četby. Inspiruji se útlou
knížkou Věda a víra; autor Russell Stannard, Knižní klub 2015. Drtivá většina vědců se dnes kloní ke vzniku světa
podle teorie velkého třesku a k evolučnímu vývoji vesmíru a života. Také Stannard, jenž ovšem patří k menší
skupině těch, která věří v Boha Stvořitele. Je přesvědčen, že za vznikem a vývojem vesmíru je inteligentní plán,
nikoli nahodilost. Velmi srozumitelným a napínavým způsobem předkládá jedenáct vědeckých důkazů o mezních
situacích v průběhu evoluce, kde chyběl jen krůček k tomu, aby život nevznikl. Uvádí závěr kosmologa jménem
Fred Hoyle, dlouho zarytého ateisty, který po zkoumání „rezonance energií“ napsal: „Když si zjištěné skutečnosti
interpretujeme selským rozumem, získáme dojem, že si s fyzikou, jakož i chemií a biologií zahrává nějaký nadřazený
intelekt a že v přírodě nejsou žádné slepé síly, které by stály za řeč. Čísla, k jakým propočtem těchto skutečností
člověk dochází, mi připadají tak ohromující, že je pro mě takový závěr prakticky nezpochybnitelný.“ Hoyle
připustil, že změnil svůj názor na Boha. Popřel ovšem, že by měl co do činění s organizovaným náboženstvím.
Mezi kosmology dochází také k diskusím o tom, jestli má vesmír nějaký smysl. V odpovědi vychází Stannard
z přesvědčení, že cílem „řízené evoluce“ je vznik života, na jehož vrcholu stojí člověk. Z toho mu vyplývá, že
smyslem vesmíru je zušlechťování lidského JÁ. Kdo ho pozoruje, zkoumá a přemýšlí, stává se lepším člověkem.
V tom smyslu odpovídá i pan vikář Šedý na otázku, proč umístil ve věži kostela malou vesnickou hvězdárničku:
„…aby byla dána mládeži příležitost k ušlechtilému využití večerních chvil a život její aby byl povznesen nad
obvyklý běh průměrných lidí.“
Jan Hudec, farář ČCE v Hrabové

Akrostich – školní rok 2019/2020
Akrostich je literární útvar, kdy první písmeno každé věty tvoří novou informaci. Ve škole rádi využíváme
akrostich založený na abecedě.
A – Autobus nás vysadil u bazénu.
B – Bezděkov s levandulovým statkem nás zaujal.
C – Cvičili jsme také doma.
Č – Četli jsme s Karlem Jedonkem.
D – Dobré nanuky nám chutnaly.
Ď – Dělali jsme překážkovou dráhu na střelnici v Dubicku.
E – Etika nás poučila.
F – Fotili jsme noční výpravu.
G – Gábi už má miminko.
H – Hlavně, že jsme zdraví.
CH – Chodili jsme na výlety.
I – Informatiku jsme procvičovali během karantény.
J – Jsme velmi vytrvalí.
K – Koronavirus!!!!
L – Levandule krásně voní.
M – MDŽ – to bylo naše poslední vystoupení.
N – Nyní jsme zas ve škole.
Ň – Nic nám nehrozí.
O – Olympijský víceboj jsme splnili.
P – Pěkné třídní výlety jsme zažili.
Q – Kvantum učení jsme zvládli.
R – Radost z výletů jsme pocítili.
Ř – Ředitelské volno nebude.
S – Spali jsme v listopadu ve škole.
Š – Školní rok zase utekl.
T – Trénink dělá mistra.
Ť – Ťukáme si prsty na hodinky.

U – Učili jsme se v lese.
V – Vláda nařídila výuku na dálku.
X – Xkrát jsme prošli lesem.
Y – Y, ý, i. í – jsme zvládli správně napsat.
Z – Z bláta se dá hodně vyrobit – je to přírodní plastelína.
Ž – ŽIVOT NÁS BAVÍ!

Těmito krátkými větami děti z 2. a 3. ročníku uzavřely letošní velmi výjimečný školní rok. Jinými slovy TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY!
Jaroslava Vločka Králová

Zatímco na akrostichu pracovali druháci a třeťáci společně, ve 4. ročníku to byla již samostatná práce. Rozhodla
jsem se zveřejnit krásný text, jehož autorkou je Sofie Skyvová.
A - Adventní setkání v sokolovně se nám povedlo.
B - Budky pro sýkorky, vyrábění a věšení bylo super.
C - Celá karanténa byla náročná pro rodiče, děti i učitele.
Č - Čas ve škole rychle uplynul.
D - Dopravní hřiště se nakonec nekonalo.
Ď - Dílna v družině je zábavná.
E - Etická výchova byla fajn.
F - Festival ptactva byl krásný, viděli jsme ledňáčka.
G - Gymnázium Zábřeh pro nás připravilo krásný program.
H - Houbařská výprava do lesa byla super.
CH - Chodíme s družinou často do lesa.
I - Inca son předvedl krásný koncert.
J - Jezdili jsme na kolech a koloběžkách na podzimním dopravním hřišti.
K - Konec školního roku byl i určitě bude super.
L - Letos nebylo moc sněhu, škoda.
M - Maškarní karneval byl bezva.
N - Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci mě moc bavila.
Ň - Nikdy jsem nezažila karanténu, až teď.
O - Otužování je fajn, ale někdy je moc velká zima.
P - Přespávání ve škole se mi moc líbilo.
Q - Questy mám ráda a baví mě.
R - Rovné čtyři roky jsem ve škole.
Ř - Ředitelské volno je dobrý nápad.
S - S družinou si stavíme v lese bunkry.
Š - Šli jsme s Mráčkem k Josefu.
T – Tom je náš nový učitel a učí nás angličtinu.
T - Tělocvik je můj oblíbený předmět.
U – „Umíme to“ je můj oblíbený výukový program.
V - Výlet k Mony na zvířátka se nakonec konal.
W - Wednesday je můj oblíbený den.
X - X je neznámé číslo v matematice.
Y - Ypsilonie je super hra na vyjmenovaná slova.
Z - Začátek dalšího školního roku se blíží.
Ž - Žáci naší školy vystupovali na oslavě MDŽ.
Děkuji Sofi za krásné připomenutí celého školního roku a přeji všem pohodové léto a pevné zdraví☺.
Jana Večernice Vondálová

Čím jsme se zabývali v tomto školním roce v naší Ekoškole?
Od listopadu 2019 probíhalo na naší škole měření CO2. Jedná se o badatelský projekt,
kterému jsme dali pracovní název Hrabčata bádají, co ještě neznají.
Tento projekt vznikl díky podpoře Skupiny ČEZ a realizuje ho Vzdělávací centrum
TEREZA.
V listopadu se zástupci našeho školního Ekotýmu ve složení Sofie Skyvová, Přemysl
Pavlík a Mráček vydali do Prahy. Proč? Abychom natrénovali badatelsky orientovanou výuku a ukázali si, jak
používat měřicí přístroj. Ten jsme si také z Prahy dovezli do školy a souvisel s ním i první úkol pro ostatní Hrabčata.
Jak si takový přístroj, který dokáže změřit kvalitu ovzduší, hlučnost, teplotu a světlo představují? Jednalo se o
výtvarnou soutěž.
Členové Ekotýmu si potom spolu s dalšími dobrovolníky stanovili svoje badatelské záměry. Museli se kromě jiného
domluvit, jak velké budou skupinky, co kdo bude zkoumat, kde bude měřák umístěný, co vlastně budeme zjišťovat
a taky hned na začátek - co to ten CO2 vůbec je?
S odpovědí přispěchal na pomoc pan Google:
Oxid uhličitý – CO2 je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je běžnou součástí zemské atmosféry, jeho koncentrace
v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a vlhkosti vzduchu v ovzduší.
V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste.
Celkem pracovalo 5 skupin, které si stanovily vlastní hypotézy. Například 1. skupina přišla s tímto výrokem:
Při dopoledním vyučování prvního ročníku bude v učebně v přízemí větší výskyt CO2, tedy horší kvalita vzduchu
než v odpolední družině.
Měření probíhalo v měsících listopad až březen. Hodnocení výsledků, které jsme měli naplánované na duben, jsme
museli odložit. Naštěstí se nám všechny záznamy na měřáku ukládají a my tak dokážeme v přehledném grafu vše
vyhodnotit. Skupina, která si stanovila porovnání CO2 v místnosti družiny zjistila, že dopoledne hodnoty CO2 stále
stoupaly a současně stoupala i hlučnost (66 – 68 dB). Maxima hodnoty dosahovaly kolem 11. hodiny.
V odpoledních hodinách, kdy byl v místnosti jen provoz školní družiny, to bylo už lepší. Hypotéza této skupiny se
potvrdila. Stihli jsme si ještě s dětmi popovídat i o možných důvodech. Děti došly k závěru, že je nutné častěji
větrat, aby se předešlo únavě související s vysokou koncentrací CO2.
K hypotézám dalších skupin se budeme ještě vracet, jelikož projekt pokračuje i na
podzim. To bychom pak chtěli informovat všechny svoje spolužáky o výsledcích měření
v TV Hraboš, na webu školy i v regionálním tisku. Se svým pozorováním se můžeme
zúčastnit i mezinárodní konference Globe. A jako odměna nás nejspíš čeká návštěva
některého vybraného pracoviště Skupiny ČEZ.
Krásné létování přeje Eva Mráček Vysoudilová

Jarní družina
Myslím, že mohu říci nejenom za sebe, ale i za děti, že jarní družinu jsme si i přes různá povinná opatření užili.
Hráli jsme hru s létajícími obručemi, ze kterých jsme si později vyrobili překážkovou dráhu a posléze kouzelné
klobouky, které nás přenesly do pohádkové říše. Jiný den jsme si vzali lana a šli zdolávat lesní rokli. Cestou se nám
podařilo najít různé rostliny a podle pobytových znamení určit, jaká zvířata žijí v našem okolí. Jelikož byly i suché
a teplé dny, mohli jsme využívat pískoviště, skluzavku a hmatovou stezku na zahradě MŠ, kde si děti chůzí po
přírodninách promasírovaly chodidla a nožky si pak chladily v příjemné vodní lázni.
Nemyslete si však, že družina je jen o hrách, to skutečně ne. Děti se zde učí i pracovat, a tak jsme odváželi starý
papír, pleli motýlí záhon a zalévali. Jelikož je velmi důležité se umět i orientovat v přírodě, procvičili jsme si práci

s buzolou, světové strany a mapové značky. Dozvěděli jsme se celou řadu informací o životě netopýrů, jejich stavbě
těla, hnízdění, rozmnožování, potravě a také se nám za pomoci tatínka Hrdličky podařilo instalovat budku pro
netopýry.
Tento týden jsme si zahráli my dospělí společně s dětmi neobvyklé atletické hry, kdy jsme na hřišti běhali,
skákali v pytli, přes švihadlo, vozili se v kárkách a závodili na kolech. A tak bych tímto chtěla všem rodičům
vzkázat: „Nebojte se být opět dětmi a naplno si užijte léto“.
Kateřina Žabka Pavlasová
Co je nového v mateřské škole?
Stejně jako každým rokem, tak i letos se zamýšlíme nad tím, jak obohatit předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ.
V době, kdy byla školka prázdná, jsme daly hlavy dohromady a zpracovaly novou koncepci naší vzdělávací
činnosti.
Vycházely jsme především z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro
všechny mateřské školy v ČR. Rozhodly jsme se maximálně využít našich specifických výhod. Naše školka se
nachází v krásné přírodě v blízkosti lesa a sešel se v ní kolektiv lidí se silným vztahem k přírodě.
Proto je cílem vzdělávání pro příští roky maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody,
poznávat zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem, objevovat vlastní
možnosti. Lesní pedagogika je tedy jedním ze směrů kudy povede naše cesta.
Řídíme se heslem “Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení”. Pohybem v různorodém, nerovnoměrném
prostředí přírody se dětem rychle zlepšuje motorika, rovnováha a koordinace. Děti pobývající na čerstvém vzduchu
jsou odolnější a méně nemocné.
Další směr, který bychom chtěli do vzdělávání zapojit, je Montessori pedagogika. Hlavním mottem tohoto směru
je „Pomoz mi, abych to dokázal sám”. Pedagog zde není autoritou v pravém slova smyslu, ale snaží se být
průvodcem, rovnocenným partnerem, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj
dítěte. Podporuje v dítěti jeho tvořivost, dítě samo přispívá ke konstrukci svého vzdělání. Dítě se má ve školce a
obecně při vzdělávání cítit bezpečně a má tak možnost posilovat své zdravé sebevědomí.
Rádi bychom ještě více zapracovali na způsobu komunikace dle principu Respektovat a být respektován. Při
tomto stylu komunikace jsou děti vnímány jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Učíme
se naslouchat a respektovat názor či postřeh druhého, každý má prostor vyslovit ten svůj. Děti se za podpory
pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace. Nekritizujeme, konstatujeme, co vidíme, používáme “já” sdělení.
Vzdělávací aktivity mnohdy vycházejí z nápadů dětí, pedagog jim pomáhá rozvíjet je a uchopit v širším rámci.
Kromě plánování jsme se snažily čas v uzavřené školce naplnit co nejsmysluplněji. Vytvořily jsme pro děti na
školní zahradě venkovní kuchyňku, blátiště a dva stany, které nyní využíváme ke hrám. Materiál i práce, to vše
bylo z vlastních zdrojů a nyní s radostí sledujeme, jak děti nové hrací koutky s oblibou využívají. Jak se říká - vše
zlé je pro něco dobré. Nicméně si všichni moc přejeme, aby se tato situace už neopakovala.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné zážitků.

Kolektiv MŠ

Hraběnky, z.s.
Zdravím všechny spoluobčany ze stránek letního vydání Hrabovského zpravodaje. Rekapitulace činnosti našeho
spolku je letos bohužel téměř nulová díky koronavirové epidemii jako u dalších spolků a složek. Naplánované
divadlo se nekonalo, Slet čarodějnic také ne a schůze našeho spolku se konala poprvé letos teprve minulý týden.
Důvodem naší schůze bylo naplánování mimořádné letní akce, kterou chceme koncem léta uspořádat. Snad se bude
epidemiologická situace vyvíjet pozitivně a nebudeme akci muset rušit. Tímto bych Vás chtěla samozřejmě na tuto
akci pozvat. Rovnou se s Vámi i rozloučím a přeji klidné a slunečné léto.

Akce pod názvem „Dožínkové taneček“ se bude konat v sobotu 29.8.2020 od 17.00 hodin v areálu bývalého
koupaliště. Samozřejmě Vás bude čekat bohaté občerstvení, živá hudba a doprovodný program. Tímto také zvu
všechny „zemědělce“ k místní hasičské zbrojnici odkud vyjede průvod v 17.00 k areálu koupaliště. Vezměte kosy,
hrábě, trakaře a přijďte nás do průvodu podpořit, jak dospělí tak i děti. Společně oslavíme pokosení našich lánů se
svozem do místních sil.
Lenka Žižková- předsedkyně

Dobrý den, Vážení spoluobčané.
Léto je v plném proudu, ale letos je a bude jiné než kdy jindy. Pořád nás svazují nařízení a omezení, ale i ty, naštěstí
pomalu mizí. Proto jsme se ve sboru rozhodli, že uvítáme prázdniny společně s Vámi a s Vašimi dětmi, tak jako se
to událo již minulý rok. Letos jsme z organizačních důvodů termín lehce posunuli a to na sobotu 11.7.2020.
Dovolte mi, abych Vás jménem našeho sboru srdečně pozval na První protivirové chlastan v Hrabové. Název
prosím berte lehce s nadsázkou. Prostě se přijděte pobavit, něco vypít a trochu se najíst. Mimo jiné pro Vás
připravujeme, makrely a něco z udírny. Pro děti hranolky a samozřejmě párek v rohlíku. K pití bude vše na co si
vzpomenete, tedy hlavně pivo. Vše vypukne v 15:00 soutěžemi pro děti i dospělé. O zábavu se postará DJ. Až se
setmí bude biograf Bratří hasičů, kde můžete zavzpomínat na naše akce od roku 2007 až dodnes. Připravujeme pro
Vás dvě nezávislá jeviště, takže můžete buď sledovat biograf, nebo tancovat, bez toho, že by jedno představení
rušilo to druhé. Tak přijďte, těšíme se na Vás.
Také bych se rád zmínil o hasičském sporu. Letos dlouho vypadalo, že se vůbec soutěž Holba CUP nerozjede.
Nakonec byla soutěž zahájena, ale ve velmi omezeném programu a počtu závodů. Náš tým veteránů se však rozhodl
letošní sezónu vypustit.
O to nás více těší, že naši mladí hasiči mohli bojovat o dobrá umístění, ale stejně tak jako všechny sporty, i tento
pro mladé hasiče byl po dobu tří měsíců přerušen. Původně byly všechny soutěže až do konce června zrušeny, ale
z důvodu postupného rozvolňování omezení bylo nakonec rozhodnuto, že mladí hasiči svoji sezónu ,,dojedou"
náhradními termíny v posledních dvou červnových víkendech. V sobotu 20. června jsme se tedy zúčastnili štafet v
Bludově a v neděli 28. června jsme se vypravili do Dolních Studének, kde se soutěžilo v oblíbených požárních
útocích. Na závěr proběhlo vyhodnocení celé soutěžní sezóny 2019/2020 hry Plamen, kde se naši mladší i starší
žáci umístili na 7. místě z celkových 23 družstev. Současně zde byly vyhodnoceny práce z literárně-výtvarné
soutěže - Požární ochrana očima dětí. Z našeho sboru byly oceněny práce Radima Dvořáka, Anety Šafářové a Nelly
Minářové. Nyní nás s mladými hasiči čeká prázdninová přestávka a nová sezóna započne opět v září.
Také v zásahové jednotce, se udála jedna zásadní změna. Od května letošního roku došlo ve velení zásahové
jednotky k výměně. Náš dlouholetý velitel František Breknar, předal „žezlo“ svému nástupci Martinu Kondlerovi.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Františkovi za jeho zodpovědnou a poctivou práci pro jednotku a novému veliteli
Martinovi popřát mnoho zdaru v jeho nové úloze.
Všem Vám přeji krásné léto, hodně sluníčka a přiměřeně vláhy.
Dalibor Hastík a Magdalena Johnova

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 slaví své životní jubileum tito naši občané
Červenec
Kondler Věroslav
Žáková Svatava

Srpen
Adámková Věra
Bendová Marie

Září
Kumžáková Dobroslava
Smrčková Eliška
Skála Květoslav

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

Dotace na investiční akce a opravy v roce 2019 a v roce 2020

Dotace na „KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY“
ve výši 7 200 000 Kč
Dotace na „REKONSTRUKCI HASIČSKÉ ZBROJNICE A KLUBOVNY V HRABOVÉ“
ve výši 3 908 807 Kč

Dotace na „SBĚRNÝ DVŮR HRABOVÁ“
ve výši 2 369 567 Kč

Dotace na „ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE V ZÁHUMENÍ – I. ETAPA“
ve výši 500 000 Kč
Dotace na opravu požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrabová
ve výši 30 800 Kč

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

