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Vážení občané,
s přicházejícím podzimem Vám přinášíme již třetí vydání Hrabovského
zpravodaje. I tentokrát Vás chceme informovat o důležitých změnách
v legislativě, činnosti školy a spolků v naší obci.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise

Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva – „Kotlíkové dotace“
Vážení spoluobčané,
v poslední době k nám z médií pronikají informace o chystaných legislativních
změnách a nových požadavcích v systému vytápění rodinných domů.
Vzhledem k tomu, že se tyto změny budou dotýkat řady rodinných domů
v obci, dovolte mi, abych Vám ve stručnosti přiblížil jejich podstatu a jednu z
možností, jak se s novými požadavky vyrovnat.
Ministerstvo životního prostředí ČR na základě pravidelného
monitorování zjistilo, že emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech
mají až 40% podíl na celkových emisích v České republice. Ve snaze omezit
tento negativní trend bylo schváleno několik norem upravujících prodej
a provoz kotlů s nedostatečnými emisními limity. V tomto ohledu je
nejvýznamnějším Zákon o ochraně ovzduší v ČR, na jehož základě nebude
možné od roku 2022 v domácnostech provozovat staré ručně plněné kotle
na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Navíc, od roku 2014 smí být na český trh
uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle
4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 pak emisní třídy nahradí jednotné
požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(tzv. Ekodesign). V současnosti ministerstvo pracuje na novele výše
uvedeného zákona, která s sebou navíc přinese možnost kontroly provozu
kotlů a jejich emisních tříd přímo v domácnostech.

Pro to, aby se majitelé rodinných domů mohli s dostatečným předstihem
na tyto změny připravit a byli k nim také náležitě motivováni, Ministerstvo
životního prostředí spustilo v průběhu léta očekávaný celorepublikový dotační
projekt - „Kotlíkové dotace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014-2020. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na
tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich
kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. Kvůli
financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou
následně poskytovat dotace přímo občanům. Jednotlivé kraje budou mít
poměrně široké pole působnosti v rozhodování o finální podobě podmínek a
kritérií, jež budou muset žadatelé splňovat. Základními a neměnnými
podmínkami společnými pro všechny kraje v republice budou např. výše
dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná
mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi.
Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude
dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající
část dotace, bude v kompetenci krajů.
Jaké budou základní parametry poskytované dotace?
•

Musí jít o výměnu kotle na pevná paliva sloužícího jako hlavní zdroj
vytápění rodinného domu.

Výše dotace bude odstupňována podle typu kotle:
-

kotel na uhlí (dotace maximálně 70% uznatelných nákladů),
kombinovaný kotel /uhlí a biomasa/ (dotace maximálně 75% uznatelných
nákladů),
plynový kondenzační kotel (dotace maximálně 75% uznatelných
nákladů)
tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (dotace maximálně 80%
uznatelných nákladů).

V této souvislosti je nutné také zmínit, že Hrabová byla zařazena do tzv.
prioritního území, tedy mezi obce se zhoršenou kvalitou ovzduší, a žadatelům
bude maximální hranice poskytnuté dotace navýšena o 5%.
•

Maximální uznatelné náklady mohou dosáhnout nejvýše 150 tis. Kč.

• Program nebude podporovat výměnu kotle spalujícícho biomasu
za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým
přikládáním paliva.

• Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel
mohou provádět pouze k tomu kvalifikovaní topenáři.
• Rodinný dům musí navíc splňovat požadavky na energetickou třídu
C. Pokud je nebude splňovat, bude nutné souběžně s výměnou kotle
provést také tzv. mikroenergetická opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti rodinných domů (např. zateplení střechy nebo
půdních prostor, zateplení podlahy nebo stropu sklepních prostor,
oprava fasády, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových
dveří, atd.). Procento dotace na tato opatření bude stejné jako
u příslušného typu kotle, nejvýše však do částky 20 000 Kč, která
bude součástí maximálně dosažitelných celkových nákladů 150 000
Kč.
• Pokud se žadatel rozhodne pro komplexní zateplení rodinného domu,
může kotlíkovou dotaci zkombinovat s programem „Nová zelená
úsporám“. Z toho získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu
pomůže s modernizací vytápění.
• Za uznatelné náklady budou považovány také služby energetického
specialisty (zpracování energetického auditu domu, projektu), nová
otopná soustava, vyvložkování komínu či propojení plynové přípojky
z HUP na vlastním pozemku do domu.
• Podpora bude poskytována i v případě, že rodinný dům disponuje
dvěma tepelnými zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem
na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky
přijatelnosti programu.
Olomoucký kraj předpokládá vyhlášení výzvy občanům Olomouckého kraje
v průběhu poloviny roku 2016. V některém z následujících vydání
Hrabovského zpravodaje Vás zajisté budeme informovat o „spuštění“
poskytování dotace, specifických podmínkách, kladených Olomouckým
krajem a formě, jak o dotaci požádat.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Školní přírodní zahrada
Je to téměř rok, kdy jsme se společně s dětmi a vámi rodiči sešli na naší
školkové zahradě, abychom se společně domluvili, co podnikneme s tímto ne

moc dobře využívaným pozemkem. Po rekonstrukci mateřské školy
a dostavbě environmentální učebny to byl další logický krok na cestě
za krásným a smysluplným prostředím pro naše děti.
Z naší společné debaty, z rodičovského dotazníku a výtvarných návrhů dětí
vznikla první představa, co a jak by mohlo na zahradě být. To byla ta pravá
chvíle, kdy oslovit nějakého odborníka. Kdo již někdy budoval zahradu
s profesionální pomocí, určitě ví, jak moc jsou rady a úkony odborníků
finančně náročné. My jsme si pro další postup vybrali dvě pracovnice
brněnského ekocentra Lipka, které mají již řadu bohatých zkušeností právě
s budováním přírodních zahrad a jejich služby jsou mnohem příznivější
skutečným možnostem naší školy. Z podkladů, které jsme jim předali, vznikl
plán zahrady a současně termín prvního pracovního setkání.
Ještě dnes si mnozí z nás vzpomenou na bolavá záda a zpocená trička, když
jsme se 3. června vrhli na udusanou zeminu podél celé školky. Naším cílem
bylo odstranit drny a vybrat špatnou zeminu asi do hloubky 20 cm. To proto,
aby zde mohl v budoucnu vzniknout tzv. motýlí záhon. Je to místo osázené
takovými druhy rostlin, které kvetou od jara do podzimu a poskytují tak
potravu různorodému hmyzu. Podařilo se nám i zasadit popínavé rostliny,
které časem vytvoří kvetoucí stěnu venkovní učebny a připravili jsme si i
habrový domeček. O všechny zasazené rostliny se po celé prázdniny vzorně
staraly děti ze školního Ekotýmu a navzdory horkému létu všechny vydržely
(děti i rostliny)!
Nicméně, díky našemu plánu zahrady jsme mohli rozvrhnout nejen další
kroky formou svépomoci, ale zkusit využít i nabídky různých grantů. Úspěšně
jsme podali projekt v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání,
osvěty a poradenství, který vyhlásil Státní fond pro životní prostředí. Díky
tomuto zdroji finančních prostředků budeme schopni nejen uhradit náklady
spojené s vybudováním habrového domečku, hmatové stezky pro děti
i dospělé, ale i vybavit naše malé přírodní badatele elektronickými
mikroskopy, tablety a přenosnou promítací technikou. Ve výsledku budou
moci pozorovat přírodniny na školkové zahradě a v blízkém okolí, promítat si
jejich zvětšeniny a vyhledávat na internetu další související zajímavosti.
Dalším výrazným krokem vpřed bylo dopoledne 2. září, kdy jsme se
společně s asi 50 dětmi vrhli na osázení našeho motýlího záhonu. Na děti
čekala krásná zemina, kterou pro nás zajistila obec, včetně nemalého množství
kačírku, který jsme potřebovali na část záhonu a závěrečné terénní úpravy.
Rostliny jsme částečně zakoupili a využili jsme i všechny přebytky, které nám
dodaly naše maminky a babičky ze svých zahrádek. Dopoledne nabité prací
skončilo pohledem na krásný pestrobarevný záhon a pocitem hrdosti na naše
šikovné a pracovité děti.
A co nás ještě čeká? Přichází podzim, což je čas přímo vybízející
k zahradním aktivitám. Naším hlavním úkolem pro letošní podzim je splnit to,

co jsme si předsevzali v projektu ze SFŽP – vybudovat hmatovou stezku a
habrový domeček. I když máme na tato dvě zahradní stanoviště finanční
prostředky, bez pomoci vás rodičů a přátel školy se prostě neobejdeme. Proto
vás srdečně zveme na třetí pracovní setkání, které je určené převážně
dospělým pracovníkům a bude se konat ve středu 14. 10. 2015 v 16.00 hod.
Pevně věříme, že nám vynaloženou energii navrátí kromě radosti z dobře
vykonané práce i pravé a nefalšované brambory pečené v popelu ☺.
Vše, co se nám dosud povedlo, vzniklo díky velké podpoře a pomoci
ze strany rodičů, obce a partnerských spolků – Komunitní škola Hrabová
a Habr. Nic z toho by se však neobešlo bez týmu zapálených nadšenců –
pracovníků obou škol. Všem patří velké poděkování!
Jana Večernice Vondálová, ředitelka školy
Co nás v tomto školním roce čeká?
Čím se budeme bavit?
Jaká přání si budeme plnit?
O co se budeme snažit?
Tak třeba právě celoročním projektem společným pro školku i školu, kterým
jsme se inspirovali v časopise Pastelka:
∗ ROK V PŘÍRODĚ
Říká se, že příroda uzdravuje tělo i duši.
Proto chceme během roku často pozorovat, co se venku děje v průběhu
jednotlivých ročních období a několikrát týdně si naordinovat trochu
přírodních kapek při aktivním pobytu venku. Jedná se o projekt, který se bude
prolínat zájmovou činností školní družiny a některými školními předměty i
činnostmi mateřské školky a to v deseti etapách:
ZÁŘÍ – čas sklizně a příprav na zimu
ŘÍJEN – čas pro listnaté stromy
LISTOPAD – čas pro domácí mazlíčky
PROSINEC – čas pro jehličnany
LEDEN – čas pro ptáky
ÚNOR – čas pro nejstarší průvodce člověka: psa a kočku, též čas pro
přikrmování zvířat
BŘEZEN – čas pro školu turistů
DUBEN – čas pro domácí užitková a hospodářská zvířata
KVĚTEN – čas pro květy a květiny
ČERVEN – čas pro les
Cílem našeho společného snažení bude vzbudit či podpořit v dětech trvalý
zájem o přírodu, včetně uvědomění si, že jsme její součástí.

Dalším velkým společným přáním školy i školky je pokračovat
v environmentální výchově a budování vztahu dětí k životnímu prostředí a to
nejen v rámci mezinárodního programu ∗ EKOŠKOLA
Tento projekt je určen pro celou školu a školku, a vede ke spolupráci žáků,
učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se o mezinárodní program,
jehož koordinátorem v České republice je TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Ministerstva životního prostředí ČR.
Jaké jsou naše cíle?
 Učit se s dětmi o enviromentálních tématech a zároveň usilovat
o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení
životního prostředí školy i jejího okolí.
 Snažit se o propojení enviromentální výchovy ve škole s konkrétními
praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků
k životnímu prostředí.
 Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, vytvářejí
si vlastní ekokodex, anlyzují současnou situaci na škole v uvedených
oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
 Titul Ekoškola jsme získali v roce 2013 a na jaře roku 2015 jsme titul
obhájili.
Na dvouleté období – do června 2017 tedy můžeme již podruhé používat
mezinárodní titul Eco-Schools.
Ale neusínáme na vavřínech! Už teď máme splněné další kroky v začínající
nové dvouletce: sepsanou kandidátku zájemců o práci ve školním Ekotýmu
a naplánovaný termín nových voleb. A potom se uvidí…
S programem Ekoškola úzce souvisí:
∗ RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět
Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
elektrozařízení.
Letos jsme do tohoto projektu zapojeni sedmým rokem spolu s dalšími 3 290
registrovanými školami.
Za sběr baterií, drobného elektrozařízení, mobily, tonery i splněné úkoly
dostáváme body, za které si můžeme vybrat různé pomůcky do školy, včetně
deskových her, encyklopedií či sportovních potřeb.
V celé republice bylo v rámci programu Recyklohraní za uplynulý rok
odevzdáno více než 12 000 ks použitých mobilních telefonů, 5200 použitých
PC, přes 133 tun použitých baterií, téměř 245 tun vysloužilého drobného

elektrozařízení a téměř 5 500 ks prázdných tonerů a cartridgí vhodných
k dalšímu využití.
Sběrné boxy na použité monočlánky, mobily i náplně z tiskáren jsou
umístěny ve škole a v obchodě.
Sběrná nádoba na vyřazené elektrospotřebiče je umístěna ve škole. Do ní
patří všechny neopravitelné elektrospotřebiče, mimo monitorů od PC a
televizorů.
Děkujeme, že nám pomáháte!
Eva Mráček Vysoudilová

Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
Na téma „Vztah dítěte a psa“ si za námi na zahradu naší školky přijela
popovídat paní Mazalová se svým psem Arrym.
Ukázala dětem ze školky i školy, jak se starat o vlastního pejska i to, jak
se správně zachovat k tomu cizímu, kterého můžou někde potkat. Děti zjistily,
co dělat při ohrožení nebo napadení psem a proč nedráždit psy za plotem.
Přišly na to, že i živočichové mají svoji mimiku a tou říkají, co se jim líbí a co
ne.
Všichni jsme pak byli překvapení, že i pejsci si rádi hrají na schovku
a vycpanina lišky byla Arrym vždy nalezena a přinesena.
Na závěr si všichni účastníci besedy mohli vyzkoušet pozici želvy, při které se
naučili chránit si měkké části těla před pokousáním při útoku.
Kateřina Pavlasová
Jedeme dál ☺
Prázdniny utekly jako voda a činnost Komunitní školy s aktivitami určenými
pro všechny děti i dospělé z Hrabové a blízkého okolí pokračuje. Dne 11. 9.
2015 proběhlo zahájení letošní sezóny „ochutnávkou“ semináře - Jak pracovat
s naší pamětí. Setkání s lektorkou trénování paměti Pavlínou Boučkovou
mnohé z příchozích oslovilo. K tomu, aby tyto nadmíru zajímavé semináře
pokračovaly v přibližně měsíčních intervalech, stačí jediné – vyplnit přihlášku
a vhodit do schránky školy či napsat e-mail s potřebnými údaji na adresu
skola.hrabova@atlas.cz či zatelefonovat na číslo 583 449 138. Díky
dostatečnému počtu zájemců o konkrétní aktivitu můžeme daný kroužek či
kurz spustit. Těm z vás, kteří sebe či své blízké již zapsali, moc děkujeme a
chtěli bychom touto cestou oslovit i ty, kteří se ještě nerozhodli a s přihlášením
stále váhají. Všechny kurzy a kroužky začínají v týdnu od 5. 10. 2015, a proto
prosíme o Vaši rychlou reakci. V prvním říjnovém týdnu se potkáme nejen
s našimi stálými účastníky, ale velmi rádi mezi sebou přivítáme i všechny nově
příchozí.
Přehled letošní nabídky aktivit:

Vaše Komunitní škola Hrabová z.s.

Svatý Václav a Jan Hus v humanistické tradici českého národa

Ačkoli se moderní český stát proklamuje jako nenáboženský, vyjádřil jeho
parlament trvalou důležitost svatého Václava a Mistra Jana Husa pro český
národ uzákoněním státních svátků k jejich poctě. 28. září 935 byl v dnešní
Staré Boleslavi svým vládychtivým bratrem Boleslavem lstivě zavražděn
přemyslovský kníže Václav - snad proto, že se všemožně snažil udržet mír se
sousedním německým panovníkem a prokazoval srdečnou oddanost církvi,
což Boleslav považoval za projevy slabošství a hrozbu nepatřičné závislosti
vladaře. Ten má přece na prvním místě dokazovat svou sílu a usilovat o moc!
Václavova postava se v průběhu staletí proměnila, hlavně vlivem
náboženského uctívání. Z asketického světce se stal „vévoda české země“,
obránce české řeči a symbol české státnosti. Ve svatováclavské kapli
svatovítského chrámu v Praze jsou uloženy korunovační klenoty českých
králů. Spolehlivý portrét skutečného Václava nedovoluje vykreslit nedostatek
původních pramenů; většina informací o této veliké postavě pochází ze
zbožných legend. Od Václavovy mučednické smrti uplynulo letos 1080 let.
Mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici 6. července 1415, tedy před šesti sty lety.
Jako je kníže Václav symbolem národní státnosti, tak je Jan Hus symbolem
neohroženého bojovníka za pravdu. Pro současnou sekulární společnost patří
oba muži k elitě národa a zaslouží si, abychom všichni jejich svátky slavili
nejen jako dny pracovního volna, ale také jako příležitost k připomínání jejich
činů; tak aby Václav i Hus měli trvalé místo v naší národní paměti.
Z hlediska církevního ovšem Husa a Václava leccos dělí. Zatímco svatý
Václav platí za patrona české katolické církve, Jan Hus u ní za svatého neplatí
a mnoho katolíků si dodnes s Husem neví rady: Kacíř nebo světec? Vedle řady
rozdílů mezi oběma velikány našich dějin hledejme v této době raději shody.
T.G.Masaryk jmenuje jako pojítko velkých postav českého národa humanitu.
Jako kategorie nenáboženská, a přece s náboženstvím úzce související, dává
humanita šanci hledat jednotu národa, jenž má tak pohnuté dějiny s
diametrálně odlišným pochopením. „Naše národní obrození…se zrodilo
z humanitních ideálů 18. a 19. století, hlásaných ve Francii, v Německu, všude.
Humanita (lidskost), toť náš národní program, program Dobrovského, Kollára,
Palackého, Havlíčka a už Komenského, (Husa), králů Jiřího z Poděbrad a
Karla IV. a svatého Václava. Humanita nevylučuje ani neoslabuje lásku
k národu; mohu, ba musím milovat svůj národ, ale nemusím proto nenávidět
národy jiné. Pravá láska k národu se nedokazuje nenávistí, nýbrž jen láskou“.
Mnohý čtenář k tomu možná Masarykovi namítne s Karlem Čapkem, že to je
idealismus, který se nedá uplatňovat v politice. A Masaryk na to: To je
realismus. „Realismus pro mě politicky znamená: Neztrácej se ve
vzpomínkách na slavnou minulost, usiluj o slavnou přítomnost. Nedrž se jen
hesel a slov, ale věcí, neboť pak můžeš věci zlepšovat a dávat do pořádku.
Nelítej v oblacích, ale drž se své země, je nejjistější a nejnepochybnější. Ať

čemukoli sloužíš, drž se reality. A realitou je přece i duchovnost, duše, láska,
mravní řád, Bůh a věčnost…(Hovory s TGM)“
Obec Hrabová letos chvályhodně nabídla občanům obecní oslavy obou
svátků. V červenci spolu s církevními sbory veřejnou slavnost Husova
okrouhlého jubilea, při níž nechyběla ani tradiční hranice, tentokrát
ne na Vostré, ale na hřišti. Svátek svatého Václava se pak slavil 28.9. nápaditě
zorganizovaným „po-hodovým véšlapem“ za hojné účasti poutníků všech
generací. Mně osobně, a asi nejen mně, tam chybělo duchovní slovo
vysvětlující význam svatováclavské tradice – třeba na nějakém příhodném
místě při cestě. Tak máme rok nad čím přemýšlet. Především ale přemýšlejme
nad humanitou, která přemosťuje příkopy mezi lidmi nejen v chápání dějin,
ale ještě více v naší každodenní realitě.
Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové

Občanské sdružení Hraběnky
V posledním vydání Hrabovského zpravodaje jsem Vás informovala, že
máme v úmyslu na podzim uspořádat pochod za poznáním lesa v okolí
Hrabové. Nyní, když píši tento příspěvek, máme tuto akci čerstvě za sebou.
Již v dopoledních hodinách, když jsme od OÚ Hrabová odjížděli na kontrolní
stanoviště, jsem byla mile překvapena, kolik se nám schází účastníků. Na
kontrolní stanoviště Mravenčí kopky na dlouhé trase dorazili první nadšenci
kolem čtvrt na dvanáct a pak to šlo volným proudem až do půl druhé, kdy
prošli poslední účastníci. Řeknu Vám, že většina účastníků se nám ze zatáčky
vyloupla s úsměvem na tváři. Nevím, zda to bylo vrcholovou prémií na Bílém
kameni, nebo vyplavenými endorfiny v krvi, ale bylo to milé a povzbuzující.
U Svatého Josefa, kde bylo připraveno občerstvení, i v cíli u Obecního úřadu
panovala velmi přátelská příjemná atmosféra. Celkový počet účastníků ve
startovní listině se zastavil na čísle 165, což je na první ročník úžasný
výsledek.
Chci Vám všem, kteří nelenili, vzali batohy na záda a vyrazili na náš
„Véšlap“, poděkovat za účast. Také díky všem, kteří se podíleli na organizaci
pochodu a i tomu, jež nám dopřál dnešní krásné počasí.
Další naší plánovanou akcí by mělo být Podzimní strašení. Datum konání
akce bude zveřejněno na plakátech, vše se včas dozvíte. Už nyní všechny
příznivce našeho sdružení srdečně zveme.
Lenka Žižková
předsedkyně Hraběnky o.s.

SDH

Vážení spoluobčané,
máme podzim a pro nás hasiče skončila sportovní sezóna, která byla velmi
úspěšná. Muži v tvrdé konkurenci vybojovali celkově osmé místo. Děvčata
zabojovala a jejich první místo je bezesporu obrovským úspěchem. Na naše
mistryně Holba Cupu 2015 můžeme být právem hrdi. Ani naši veteráni
nezůstali nijak pozadu a po jejich ne úplně vydařené loňské sezóně vybojovali
titul vícemistrů. Všechna družstva věnovala spoustu svého času přípravě
a samozřejmě všem závodním víkendům. Jejich umístění nám zajistilo
pořadatelství VC Holba Cupu i v roce 2016, což je pro náš sbor prestižní
záležitost.
Naše soutěžní družstva si své úspěchy náležitě užila na finále Holba Cupu
v Pavlově. Právo, účastnit se tohoto závěrečného klání, mají pouze ta družstva,
která se umístila na předních pozicích celé soutěže. Tato soutěž je o tom, si
užít úspěchy celé sportovní sezony. Na řadu tak přichází žertovné převleky,
ve kterých družstva Hrabové letos excelovala. Děvčata se předvedla jako
mimina a veteráni jako děvčata. Oba týmy sklidily obrovské ovace.

Nezbývá než všem našim družstvům popřát hodně úspěchů i v sezóně 2016,
na kterou se všichni těšíme.
Přes nabitou sezónu však sbor nezapomíná ani na dění v obci. Poslední
prázdninový víkend uspořádal „Rozloučení s prázdninami“. Myslím, že
si na své přišly všechny děti, pro které byla připravena spousta soutěží
a především sladkých ocenění. Také jejich rodiče a ostatní dospělí se nenudili
a na závěr zhlédli krátký film shrnující činnost našeho SDH a neméně

působivou ohňovou show. Všem děkujeme za účast a věříme, že i v příštím
roce se na této akci opět sejdeme a společně se pobavíme.
Samozřejmě, že činnost SDH není jen o sportu a zábavě,
ale i o připravenosti zasáhnout a pomoci v případě požáru, či jiné události.
Proto byla provedena posezónní údržba a příprava požární techniky a vybavení
tak, aby naše zásahová jednotka byla stále akce schopna a to i v nastávajících
zimních měsících.
Dalibor Hastík

Hrabová FC, o.s. - fotbalový tým
Vážení občané,
chtěl bych Vás touto cestou informovat o změnách, ke kterým došlo pro právě
probíhající fotbalovou sezonu 2015/2016.
V předešlých dvou ročnících jsme se potýkali s nedostatkem hráčů
vyplývajícím jak ze zdravotních, pracovních tak i soukromých záležitostí.
Ve snaze, zachovat fotbalový tým v Hrabové, jsme se domluvili na roční
spolupráci s fotbalovým týmem z Dubicka, při které došlo k propojení našich
hráčských základen. Legislativně musel být změněn název na Dubicko B,
trenér, domácí hrabovské hřiště i dresy však zůstaly zachovány.
Nadále také probíhají každý pátek fotbalové tréninky dětí na hřišti
v Hrabové, které přes zimní období budou pokračovat v tělocvičně.
V případě, že máte zájem přidat se k nám, mě můžete kontaktovat na tel.č.
702 032 752 nebo na email: tokeito@seznam.cz, trenér Lukáš Kól.
Děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám po celou dobu vyjadřujete
při našich soutěžních utkáních na domácím hřišti, tak i při utkáních na hřištích
soupeřů.
Za Hrabovou FC o.s. předseda Lukáš Kól

Pozn. redakční rady: Soukromé příspěvky neprošly jazykovou úpravou.
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