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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a konec roku. Za několik málo dnů, které utečou
jako voda, budeme psát letopočet 2017. Dovolte mi popřát vám
všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
kulturní a sociální komise

Vážení občané,
je tomu již 29 roků, když jsme se s manželkou a dcerou, v týdnu
před Vánocemi roku 1987, do Hrabové přistěhovali. Za celou tu
dobu jsem však ani jednou nelitoval toho, že se Hrabová stala
součástí našeho života. Není to jen tím, že naše obec leží v krásném
prostředí, blízko lesů, ale také tím, jak jsou zdejší lidé družní
a aktivní a není jim Hrabová lhostejná.
Přál bych „starousedlíkům“ i novým obyvatelům, kteří si zde
postavili domy, aby byli se životem v Hrabové spokojeni tak jako
já. K tomu Vám všem také přeji hodně zdraví, štěstí a pohody
v osobním i v pracovním životě. Mějte se rádi a scházejte se jak
v rodinách, se sousedy, tak i na kulturně společenských akcích.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních.
Jiří Linhart
starosta

Vážení spoluobčané,
poslední vydání Hrabovského zpravodaje v letošním roce dostáváte
do svých domovů těsně před vánočními svátky. V tomto období
se nikdo neubrání nostalgii a přemýšlením nad tím, co se nám
v tom končícím roce povedlo a co třeba méně. Ve skrytu duše
si všichni přejeme dělat věci v následujícím roce ještě lépe.
I vedení obce hodnotí končící druhý rok volebního období.
Obecní zastupitelstvo pracovalo během roku aktivně, a to nejen
svojí účastí na pravidelných zasedáních, ale také prací ve výborech
a komisích. Podařila se uskutečnit většina investičních akcí
plánovaných na tento rok. Do rozpočtu obce byly navíc zařazeny
i další akce, se kterými se původně nepočítalo, avšak situace
si vyžádala jejich bezodkladné řešení. Dovolte mi zmínit alespoň ty
nejvýznamnější.
• V jarních měsících se navázalo na již započaté práce
na rekonstrukci požární nádrže. Byl zhotoven její nový
betonový plášť. Nádrž bude svým objemem plně vyhovovat
potřebám hasičů pro případné zásahy a soutěže.
• V horní části sportovního areálu došlo v prostoru určeném pro
grilování k instalaci nového grilu a ohniště, které zajistí
přípravě a prodeji pokrmů patřičnou důstojnost. Také rezavý
a děravý plot byl nahrazen moderním oplocením. Rozvody
elektřiny a vodoinstalace v přilehlých budovách stále častěji
dokazovaly svoji vysokou míru opotřebení a neschopnost
vyhovět větší zátěži při pořádání kulturních a společenských
akcí místními spolky. Z tohoto důvodu bylo nutné provést
nové elektro a vodoinstalace odpovídající aktuálním potřebám.
• Během léta a podzimu byla zakončena revitalizace prostoru
kolem školy, a to vydlážděním komunikace za školou a mostu
s příjezdovou komunikací pod školou.
• V srpnu proběhla výměna letité střešní krytiny na hlavní
budově lihovaru. Nepotřebné komíny byly s ohledem
na stávající systém vytápění a jejich další neopodstatněnost
odbourány a nahrazeny větracími průduchy.
• Ačkoli je sokolovna po provedené rekonstrukci izolována
a tepelně regulována dle současných norem, navazující budova

•

•

s obecními byty se potýkala s problémem ve špatné izolaci
střechy. V zimních měsících způsoboval značné tepelné ztráty
a naopak v létě docházelo k celkovému prohřátí bytů. Jediným
řešením problému bylo zateplit střechu pomocí foukané
izolace.
Po sérii technických závad na ČOV se přistoupilo k instalaci
zařízení pro nepřetržité snímání dat o provozu čističky a jejich
sledování pomocí mobilu či internetu, což umožní operativně
kontrolovat provoz čističky a předcházet potenciálním
závadám.
Vedle na první pohled viditelných změn se odvedl velký kus
práce také v přípravě dalších investičních akcí. Za zmínku stojí
příprava projektu a související dokumentace pro žádost
o dotaci na komunitní dům seniorů či na projekt zvýšení
kapacity mateřské školy. Žádost o dotaci na mateřskou školu
byla podána již v dubnu a na komunitní dům seniorů v tomto
měsíci. Aktivně se také pracuje na projektu rozšíření
komunikace v Záhumení, jehož realizaci by obec chtěla
spolufinancovat z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
V rámci první etapy projektu (úsek od kostela po uličku
u Novotných) již proběhlo jednání s vlastníky pozemků
o možnosti směny či odkupu potřebných m2 a byly zahájeny
další
kroky v majetkoprávních
vztazích.
Vzhledem
ke skutečnosti, že všechny stavební pozemky, které obec
připravila k výstavbě, již znají své majitele a zájemců o stavbu
rodinných domů v Hrabové neubývá, uskutečnilo se jednání
s majiteli pozemků navazujících na zástavbové území
Záhumení II ve věci odkupu pozemků potřebných
pro vybudování inženýrských sítí a komunikace k novým
domům. V zástavbovém území Záhumení III, jak je pracovně
označováno, by tak měly vedle jednoho již postaveného
a dalšího rozestavěného domu vyrůst ještě další tři. Prodej
pozemků určených k výstavbě rodinných domů bude v režii
jejich současného majitele a stavebníci se budou finančně
spolupodílet na zbudování inženýrských sítí a komunikace.

Výše uvedený výčet zrealizovaných či připravovaných akcí
zajisté přispěje k lepšímu vzhledu obce a života v ní. Dobrým
znamením je, že Hrabováci k sobě stále nachází cestu a že je mezi
nimi stále více nadšenců, kterým bohatý kulturní a společenský
život leží na srdci i v dnešní uspěchané době. Závěrem mi dovolte,
abych vám popřál radostné Vánoce, plné klidu a rodinné pohody,
hodně zdraví, osobní spokojenosti a šťastné vykročení do nového
roku.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Celoroční projekt Na dvoře Karla IV.
Letos si vyprávíme s dětmi pravdivou pohádku. Je o Karlu IV.
Připomínáme si jeho významné výročí narození. Ukázali jsme si
jeho obrázky, vymalovali královské koruny a nakreslili Karlův
most. V dětských knihách a časopise Pastelka nacházíme příběhy
a obrázky o tehdejším životě na hradě i v podhradí. To vše je úvod
do celoročního projektu „Na dvoře Karla IV“.
Celé téma je zpracováno v pěti blocích (semestrech). Nabízíme
dětem pět různých oborů a činností. Prvním bylo lidské tělo.
Seznámili jsme se se svým tělem, co všechno dokáže, ale i jak o něj
pečovat. Pojmenovali jsme si části těla a vyzkoušeli si funkčnost
všech pěti smyslů. Druhým blokem je slušné chování, nazvané
Člověčina. Děti si zopakovaly pravidla, jak se chovat
ke kamarádům i k dospělým. Toto téma se výborně hodí právě
do vánočního času. Společně tvoříme výzdobu ve školce
a chystáme se na besídku pro rodiče. Děti předvedou, co se naučily
a popřejí všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Jménem kolektivu MŠ vám i my přejeme veselé prožití svátků
vánočních a pevné zdraví v novém roce.
Květa Papoušková, Kateřina Pavlasová

Ekotým informuje
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Během září a října jsme kontrolovali plán činností naší
Ekoškoly.
Zkontrolovali jsme a obnovili popisky na vypínačích
ve škole, které nabádají ke zhasínání.
Hráli jsme divadlo o tom, že z plakátků a výkresů se nesmí
brát blutack.
Měli jsme spoustu nápadů, jak oslavit Den Ekoškol, které
se nepodařilo splnit.
Den Ekoškol jsme si v listopadu připomněli aspoň tím,
že jsme se všichni naučili motto Ekoškoly.
Jeden týden naše paní školnice Lada sesypávala všechen
natříděný odpad do velké krabice, ze které jsme to potom
znovu třídili a vážili druhy odpadků ve škole.

∗
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Čtvrťáci a páťaci to v hodině matematiky spočítali a vyšlo
nám z toho, že jsme čím dál lepší (viz graf)
Na téma energie si hrajeme hry a při spaní ve škole to bude
Černá hodinka.
Marie Nečasová, Eva Mráček Vysoudilová

Hmotnost v gramech

Množství odpadu na 1 žáka za týden
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Rok, ve kterém probíhalo týdenní měření

Sportovní projekty v naší škole
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že rozšíříme
sportovní možnosti našich dětí a k projektu „Olympijský víceboj“
připojíme projekt OVOV „Odznak všestrannosti olympijských
vítězů“. Tento projekt je určen těm, kdo mají chuť soutěžit,
a pomáhá v rozvoji především malým sportovním talentům. Vznik
iniciovali dva zlatí desetibojaři Robert Změlík a Roman Šebrle.
Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu
ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat
bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější

mladí sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až
do republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků
a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké
sportovní akce.
Disciplíny mohou plnit i dospělí až do věku 66 let.
Přehled všech disciplín:
Čtyři atletické – sprint 60 m, skok do dálky, hod míčkem 150
g, běh na 1000 m (alternativa k plavání a driblingu)
Jedna gymnastická – přeskoky švihadla
Jedna herní – dribling s míčem mezi dvěma metami
(alternativa k běhu na 1000 m a k plavání)
Jedna plavecká – plavání volným způsobem (alternativa k běhu
na 1000 m a driblingu)
Dva testy výbušné síly – hod 2kg medicinbalem obouruč
přes hlavu vzad, trojskok snožmo z místa
Tři testy dynamické síly – shyby na šikmé lavičce, kliky, lehysedy
Projekt Olympijský víceboj je zaměřen na diagnostiku
pohybových schopností a dovedností a děti mohou získat
olympijský diplom. Projekt Odznak všestrannosti olympijských
vítězů OVOV je zaměřen spíše na co nejlepší výkon a umožňuje
nadaným malým sportovcům vyniknout a dále se rozvíjet.
Jaroslava Vločka Králová
Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž, kterou každoročně pořádá Mensa
České republiky a do níž se žáci naší školy pravidelně zapojují.
Tato soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a tvořivý přístup. O úspěchu nerozhodují
naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím

unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost samostatného logického
uvažování. Tomu je přizpůsobeno i rozdělení do soutěžních
kategorií:
Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, maximální věk
studenta je omezen na 20 let.
Naše škola se letos soutěže zúčastnila převážně v kategorii A,
do které se přihlásilo 16 žáků 4. a 5. ročníku. Ve stejné kategorii
se do soutěže zapojilo celkem 14 706 dětí, z toho 841
v Olomouckém kraji. Nejlepších 45 řešitelů z kraje se sjelo poměřit
své síly na krajské kolo do Prostějova a mezi nimi i náš páťák
Robin Tomášek. Jaké však bylo naše radostné překvapení, když
jsme se dozvěděli, že Robin obsadil 2. místo v kraji a postupuje
do kola celostátního. To se konalo 28. listopadu v Míčovně
Pražského hradu a v kategorii mladších žáků se sešlo
64 soutěžících z celé republiky. I zde nás Robin reprezentoval více
než úspěšně a umístil se ve středním pásmu. Potvrdil tak zdolání
pomyslného Mount Everestu mezi dětmi svého věku a my mu
k tomu moc a moc gratulujeme!

Projektový den (a noc) s Karlem IV.
14. května roku 1316 se narodil český král a římský císař Karel
IV. Sedmisté výročí jeho narození jsme se rozhodli připomínat
po celý školní rok v rámci projektu Karlova univerzita. Osobnost
tohoto významného středověkého panovníka - stejně jako dobu,
ve které žil - přibližujeme dětem zábavnou a hravou formou. Hrou
na "vysokou školu" - studiem v pěti "semestrech" se "malí

studenti" dozvědí mnoho zajímavého z oblasti zdravovědy, etikety,
volby povolání, finanční gramotnosti a umění hrát si.
Rukodělné části projektu jsme se rozhodli věnovat po celý
páteční den (i noc) – 9. 12. 2016. Naším záměrem je umožnit
dětem pracovat v malých skupinách, které jsou tvořeny zástupci
všech ročníků. Na jeden den zapomeneme, že jsme prvňáci
či páťáci, ale stanou se z nás čestní představitelé 5 cechů, kteří mají
na základě dopisu od samotného panovníka složit cechovní
zkoušku. O jaké cechy se jedná a co je čeká?
1. Stavitelský cech
2. Krejčovský a ševcovský cech
3. Malířský a písařský
4. Pekařský a kuchařský
5. Truhláři a košíkáři
Každý cech čeká část teoretická, příprava informací
o stavebních slozích, stylech v oblékání, zvycích ve středověké
kuchyni, významných stavbách, obrazech a malířích, o speciálním
pracovním nářadí či pracovních pomůckách. Výstupem praktické
části by měla být vlastní pověst týkající se daného cechu a výrobek
pro cech typický. Dočkáme se možná i nefalšovaného hradu
Hrabštejn, středověké večerní hostiny, psaní pravým brkem, módní
přehlídky či pletené ošatky. Každý cech by si měl připravit
i pro tuto dobu tak typické cechovní znamení. K tomu všemu
poznáme víc zblízka kamarády z jiných tříd a navíc si užijeme
i napětí a legraci při černé hodince. Po celodenní práci hupsneme
do spacáků a ověříme si, že jsme už opravdu velcí a noc
bez domácího pelíšku v pohodě zvládneme.
O tom, zda se nám všem podaří plánované záměry uskutečnit
a v jaké míře, se můžete přesvědčit na tradičním Vánočním
odpoledni pro rodiče. Každý cech zde odprezentuje svou práci
a pevně věřím, že bude i dost prostoru si jen tak spolu popovídat.
Jménem všech dětí a dospěláků naší školy vás srdečně zvu dne
20. 12. 2016 v 16.00 do školy a hned poté přeji krásné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do Nového roku!
Jana Večernice Vondálová

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a je tedy obvyklé ohlédnout se a posoudit
jakoukoliv činnost, měla-li vůbec smysl a jestli vůbec byla.
Hrabovský senior klub by měl být hodnocen asi někým jiným,
než z vlastních řad. Jestli se dopustíme omylu – omlouváme se
předem. V prvé řadě se domníváme, že dělat výčet realizovaných
akcí je celkem zbytečné. Všichni ví o této činnosti a hodnocení si
vytvořte sami. Pro naše uspokojení, jsme rádi, že aktivity spojené
se zajišťováním těchto akcí nejsou zbytečné a jsou brány
se zájmem. Domníváme se, že celkem dostatečně jsme zasahovali,
jako výpomoc při jiných akcích pořádaných v obci a v této činnosti
chceme i nadále pokračovat. Těší nás, že v Hrabové je aktivita
i u mladší generace a není nutné si vyprošovat výpomoc, pochopení
i zájem. Ne vše musí dopadnout dle našich představ a proto
optimistické heslo Eskymo Welzla „ prondo – prondo, neprondo –
neprondo“ musí mít i pro nás obecnou platnost. Chceme všem
poděkovat za podporu a ochotu pomoci.
Senior klub se pravidelně schází každý druhý čtvrtek v měsíci,
přivítáme i nové zájemce. Další naše aktivity budou uvedeny
i v ročním kalendáři akcí obce a poté včas zveřejňovány.
Do nadcházejícího nového roku chceme především popřát všem
spoluobčanům hodně zdraví, pohody a optimismu.
Senior klub Hrabová

SDH
Advent je v plném proudu a sezóna 2016 hasičského sportu je
minulostí. Ano, podzim a zima sportovcům v hasičských
mundurech nepřeje, kdo z nás však i v tomto období aktivní byl?
No samozřejmě naši neutahatelní mladí hasiči. A jaké měli
výsledky?
V podzimním období se naši mladí hasiči zúčastnili tří soutěží.
První byl Šumperský Soptík, kde závodí jednotlivci v běhu na 60 m
s překážkami. Mezi 30 nejlepších závodníků z celé ČR postoupili

ve své kategorii i naši mladí hasiči - František Havlíček, Kateřina
Potěšilová a Jan Pavlík. Druhou soutěží byl závod požárnické
všestrannosti, na který jste se mohli přijít podívat, protože se konal
u nás v Hrabové. I když byla konkurence veliká, našim
závodníkům se na domácí půdě dařilo. Starší žáci obsadili 6. místo
a mladší žáci si vybojovali bronzovou medaili za 3. místo. Letošní
poslední soutěží byla štafeta 8x50m v Hrabišíně, ve které se nám
také podařilo zabodovat. Mladší žáci obhájili opět bronz a starší
žáci skončili na 5. místě.
Jsme rádi, že se našemu sboru daří ve všech věkových
kategoriích. Vždyť rozdíl mezi nejstarším a nejmladším
reprezentantem je 57 let. A jen pro zajímavost, věkový rozdíl
nejstaršího a nejmladšího člena našeho sboru je 84let!!!
Mimo malých hasičů je aktivní i naše zásahová jednotka. Mimo
přípravy techniky na zimní období, proběhne před koncem roku
kontrola hydrantů po celé obci - dovoluji si tímto občany požádat o
neparkování aut na místech, kde se hydrant nachází. V opačném
případě bude špatně zaparkované auto odneseno členy zásahové
jednotky do sběrného dvora :-) .
No a co pro Vás SHD chystá na začátek nového roku 2017?
Samozřejmě tradiční hasičský ples, který proběhne v sobotu
18. února. Již teď se ale můžete těšit na milé vystoupení malých
hasičů a na veselé vystoupení těch dospělých a odvážnějších z nás.
Srdečně Vás jménem sboru zveme a těšíme se na Vaši bohatou
účast.
Závěrem Vám chceme popřát krásné a klidné prožití svátků
vánočních a všechno dobré do nového roku 2017.
Dalibor Hastík, Magdalena Breknarová

Myslivecká společnost Skalka
Blíží se konec roku, většina mysliveckých akcí, společných lovů
a hodně práce je již za námi, a nastává čas poohlédnout se za tím,

co nám letošní rok přinesl, ale také podívat se na to, co nás čeká
počátkem příštího roku.
V uplynulých měsících se členové naší společnosti věnovali,
tak jako i v minulých letech, pořádání různých mysliveckých,
společenských a sportovních akcí a chovu a lovu zvěře.
V podzimních měsících se myslivci všech sdružení věnují
převážně společným lovům, které jsou v současné době nízkých
stavů drobné zvěře spíše společenskou událostí. Koncem listopadu
se uskutečnil hon konaný na území Hrabové, včetně poslední leče
konané v prostorách místní sokolovny. Během této poslední leče,
byl dle mysliveckých zvyků, přijat za myslivce a pasován na lovce
srnčí zvěře náš člen Ing. Radim Potěšil.
Na základě velice kladných ohlasů po konání 1. mysliveckého
plesu v letošním roce v Hrabové jsme se rozhodli v této akci
pokračovat dále, a proto jsou všichni hrabovští občané srdečně
zváni na
2. myslivecký ples MS Skalka v Hrabové,
který proběhne v sobotu 21.ledna 2017 v prostorách místní
sokolovny
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina SIRIUS,
Dále bude zajištěno vystoupení mysliveckých trubačů,
bohatá tombola a bohaté občerstvení včetně kvalitních druhů
vín a zvěřinových specialit.
Předprodej vstupenek se uskuteční ve dnech 19.-20. 1. 2017
od 17 do 18 hod. v prostorách vestibulu sokolovny v Hrabové,
cena vstupenky vč. místenky bude 80 Kč. Vstupenky lze již
rezervovat na tel. č. 724 523 973 nebo na e-mailu:
hopjanpavel@seznam.cz.
Následně proběhne 25. února 2017 již tradiční 23. ročník
mysliveckého plesu MS Skalka, který se uskuteční tradičně
v Dubicku. Tento ples se bude konat za doprovodu hudební

skupiny STYL a dále zde bude také bohaté občerstvení včetně
zvěřinových specialit, bohatá tombola a jistě dobrá zábava.
Začátkem příštího roku proběhne schůze honebního
společenstva, na kterou jsou všichni členové společenstva zváni,
a to jak představiteli samotného společenstva, tak i myslivecké
společnosti. O přesném termínu této schůze budou vlastníci
pozemků předem informováni, stejně tak bude tato informace
zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem vlastníkům pozemků, kteří
nám umožňují umístit myslivecká zařízení na jejich pozemcích,
a tím napomáhají rozvoji naši myslivosti a zájmům ochrany
přírody, a také popřát všem občanům, vzhledem k blížícím se
svátkům, příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší v novém roce.
Ing. Pavel Hopjan
předseda MS Skalka
Hraběnky, z.s.
S blížícím se koncem letošního roku 2016 přichází malá
rekapitulace činnosti Hraběnek. Malá změna letos nastala v názvu
našeho sdružení, kdy již nejsme sdružením, ale zapsaným spolkem.
V pořádání našich akcí se ale nic nezměnilo. Tradiční akce jako
Slet čarodějnic, Pohodové véšlap a Podzimní strašení proběhly
a z mého pohledu byly velmi úspěšné. Také jsme se zapojily do
akcí společně pořádaných s obcí a ostatními spolky - Den rodiny
a Vesnice roku. Poslední akce nás ještě čeká a tou je Silvestrovské
posezení. Tímto zvu všechny, kteří se chtějí na Silvestra pobavit
a společně přivítat rok 2017 do místní sokolovny. Čas bude
upřesněn, občerstvení si zajistíte sami a my zajistíme zábavu
a hudební doprovod. Zveme všechny bez rozdílu věku. Letos
se můžete do zábavného programu zapojit už pouze tím, že můžete
přijít v nějakém retro stylu (oblečení, doplňky, 80. léta),
my budeme zábavu směřovat v tomto stylu, tak pokud nás
podpoříte, budeme rádi.

Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti v roce 2017.
Lenka Žižková
předsedkyně

V první polovině roku 2017 oslaví své životní jubileum tito naši
občané
HAJTMAR Jaromír
HAVELKOVÁ Jiřina
RAICHOVÁ Stanislava
SLÁDKOVÁ Naděžda
POTĚŠILOVÁ Marie
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
HÝBL Václav
LEPKOVÁ Jana
PUDIL Miroslav
ZAMYKAL František
URBÁŠEK Miloš
HAJTMAROVÁ Marie
HROCH Jan
PAVLÍK Mojmír
ŽÁK František
ODSTRČIL František

14. ledna
16. února
18. února
24. února
12. března
5. dubna
23. dubna
30. dubna
7. května
1. června
11. června
11. června
13. června
19. června
25. června
29. června

75 let
70 let
85 let
80 let
90 let
97 let
86 let
70 let
70 let
80 let
91 let
75 let
89 let
88 let
70 let
86 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

Sociální a kulturní komise
V sobotu 26. listopadu se v klubovně místní sokolovny
uskutečnilo tradiční vítání nových občánků. Přivítali jsme 6 dětí
3 děvčátka a 3 chlapce. Slavnostní odpoledne zpestřily svým
krásným programem děti z naší školy a školky. Společně s paní
učitelkou Květou Papouškovou přednesly pásmo plné básniček
a písniček. Tento slavnostní den budou rodinám našich nových
občánků připomínat i zhotovené fotografie.

Johnová Nikol
Sehnalíková Viktorie
Štromer Sebastián
Hýblová Petra
Hlavatý Matěj
Jarmara Jakub

narozena
narozena
narozen
narozena
narozen
narozen

26. 2. 2016
5. 4. 2016
2. 6. 2016
5. 9. 2016
4. 10. 2016
21. 10. 2016
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