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OBCE HRABĚTICE

Obecní úřad

FRANTIŠEK TREGER
STAROSTA

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám opět po roce napsal pár slov.
V této uspěchané době a čase, který běží stále
rychleji je dobré se i zastavit a Vánoce jsou tím
nejvhodnějším časem. Najděte si čas na rodinu a
své blízké, zapomeňte na běžné problémy a starosti.
Vychutnejte si tyto krásné svátky a užijte si pohodu,
chvíle vzájemné úcty, porozumění, lidskosti a
vzpomeňte na své blízké, kteří už s námi nemohou
být. Dovolte mi, abych Vám jménem svým i celého
zastupitelstva obce u příležitosti těchto překrásných
svátků popřál dobrou pohodu, chvíle vzájemné úcty
a lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních i pracovních úspěchů.
P. S.: Zvu Vás na Tříkrálový výšlap, 4. 1. 2020,
13:00 hodin od obecního úřadu.

Zastavovací studie lokality nad školkou

ALEXANDER LAVIČKA
MÍSTOSTAROSTA

Hlavním cílem, kvůli kterému jsme šli do
voleb v roce 2018 byl rozvoj obce v podobě
nových míst pro výstavbu rodinných domů.
V tomto směru hodně zaostáváme za
sousedními obcemi. Chceme zastavit úbytek
mladých obyvatel, kteří nemají kde stavět a
odcházejí z naší obce pryč. Tím pádem
přicházíme i o děti jak v mateřské, tak
v základní škole.
Vložili jsme maximální úsilí do výběru
dodavatele na vypracování projektu a do
výkupu pozemků.
Nyní jsme před dokončením projektu
síťování, odeslání na územní řízení a na
stavební povolení.
Hlavní lokalita bude v jihozápadní části obce
nad mateřskou školkou směrem na Kalvárii.
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách.

Celá lokalita bude obsahovat 49 parcel.
V první etapě vznikne 31 parcel. Velikostně
cca od 700 až po 1200 m2. Vznikne zde
nová ulice s klasickou dvouproudou silnicí,
odstavnými zálivy na parkování a
chodníkem s osvětlením. Každá parcela
bude mít obslužnou komunikaci zezadu,
bude kompletně zasíťována a připravena
pro výstavbu. Lokalitou bude v polovině
napříč procházet pěší zóna se zelení, stromy
a dětským hřištěm z estetického a
ekologického důvodu viz obr.1.
Dokončení síťování odhadujeme na konec
roku 2021. V druhé etapě se stále řeší
majetkoprávní vztahy a zatím si ani
nedovolujeme
odhadovat
časovou
náročnost budoucího síťování.
V každém případě je to velký posun pro naši
obec a doufáme, že se vše podaří bez
komplikací dokončit.

V tomto vydání vás ještě čeká
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FRANTIŠEK TREGER
STAROSTA
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s tím, co jsme za
první rok zatím stihli udělat.
Prvním krokem bylo, aby si společně celé zastupitelstvo
stanovilo priority, o kterých si myslíme, že jsou pro naši obec
důležité. Udržet a přivést do obce mladé lidi, péče o školství,
vzhled obce a rozvoj kultury.
Hlavním cílem se stalo vykoupení pozemků pro realizaci jejich
síťování v nové lokalitě za školkou, viz článek na první straně.
Z velké části se nám to podařilo rychle i díky ochotě vlastníků
z řad našich občanů, kteří nám vyšli vstříc a za to jim patří velký
dík. Podpořili tím rozvoj obce.
V oblasti školství jsme na budovu školy nechali připravit
energetický štítek budovy, který nám ukázal možné oblasti
v ušetření nákladu na energie v budoucnu. Na tuto studii se nám
podařilo získat podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu.
V rámci oprav ve škole byla provedena oprava stropu v jídelně a
úpravou prošla u ředitelna školy.
Po prohlídce mateřské školky jsme rozhodli, že je nutné
přistoupit ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor.
Připravili jsme projekt „Stavební úpravy mateřské školy “ a stihli
se ještě v termínu přihlásit do dotačního titulu „Podpora rozvoje
regionů 2019+“, který vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Míra dotační podpory je 70 %. V prvním kole jsme se umístili
mezi náhradníky, ale i přesto jsme připraveni v příštím roce tyto
plánované stavební úpravy provést z vlastních zdrojů.

Do stejného dotačního titulu jsme se ještě stihli přihlásit s projektem
„Oprava hřbitovní zdi a márnice“, kde jsme se zatím také umístili jako
náhradníci a budeme ji realizovat, pokud se nám podaří získat dotační
podporu. Zde je také míra dotační podpory 70 %. U obou projektů se
stále čeká na to, zda nás jako náhradníky vyberou, pokud alokují na
ministerstvu další peníze do těchto výzev.
Další akcí, která je připravena z dotačního titulu je výměna osvětlení na
ulici Kostelní. Dotační titul je přes MAS Hrušovansko od IROP a to
bezpečnost dopravy. U této akce také čekáme na finální rozhodnutí o
přidělení dotace. Míra podpory by mohla být až 95 %.
S finanční podporou Jihomoravského kraje byla dovybavena obecní
knihovna. V rámci projektu se pořídilo do knihovny počítačové
vybavení, tiskárna a datový projektor včetně plátna. Získaná dotace byla
z celkového nákladu akce (60.000,- Kč) ve výši 50 % (30.000,- Kč).
Drobné realizované akce:
- Oprava poničené autobusové zastávky.
- Na ulici Dlouhé se opravily výtluky na komunikaci.
- Oprava kanalizačních poklopů na ulici Hrušovanská
- Zpevnila se zadní přístupová cesta do školky.
- Dokončila se výsadba stromů a keřů u hřiště, která se připravila ještě
v roce 2018.
Na konci letošního roku jsme se ještě rozhodli využít dotačního titulu ze
SFŽP na výsadbu stromů. Výsadba proběhla v okolí rybníku „Kačák“
v rozsahu 30 stromů, které podle projektové dokumentace vysadili naši
zaměstnanci ve spolupráci s občany.
Celou akci zorganizoval a řídil místostarosta obce p. Alexander Lavička.

MICHAELA VODIČKOVÁ
PODATELNA

Data obyvatelstva obce za rok 2019
Narození – 8 dětí
Úmrtí – 14 lidí

Přistěhovaní– 21 lidí
Odstěhovaní– 28 lidí

Všem občanům, kteří v roce 2019 oslavili životní jubilea
blahopřejeme.
Místní knihovna
PO - ST od 8 do 16 hodin / ÚT - ČT od 8 do 15 hodin,
PÁ od 8 do 11 hodin
Nachází se v budově Obecního úřadu v 1. poschodí. Nabízí
spoustu nových knih a knih zapůjčených prostřednictvím
výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo. Jen v letošním
roce jsme nakoupili 260 knih. Aktuálně máme registrovaných
32 čtenářů. Za letošní rok si čtenáři vypůjčili 292 knih. Přiveďte
do Místní knihovny svoje děti, které se mohou za symbolický

Obecní knihovna a její vybavení

poplatek 30 Kč za rok stát čtenáři a vybírat si z nabídky knih, které tu
na ně čekají. Pro dospělé činí poplatek 50 Kč za rok. Registrovaným
čtenářům děkuji za přízeň a ráda uvítám další nové zájemce o literaturu.

ZPRAVODAJ
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VZPOMÍNKA
EMIL BAJGL

ALEXANDER LAVIČKA
MÍSTOSTAROSTA
Jako již tradičně první adventní neděli

1.12.2019 od 17:00 proběhlo
rozsvícení vánočního stromu.
Vytvořili jsme pro stromek nové
místo v parku za zastávkou
z důvodu většího místa kolem
stromu a pro vystupování dětí.
Starosta obce všechny přítomné
přivítal a po odpočítání dětí se
stromeček rozsvítil.
Děti z mateřské a základní školy
předvedly krásná vystoupení před
již rozsvíceným stromečkem a jejich rodiče na ně mohli být náležitě pyšní. Jako každý rok jste
si mohli pochutnat na výborném svařáku a chutném občerstvení v zasedací místnosti. Za to patří
dík našemu klubu důchodců. Mezi lahůdkami na stolech byla vystavená výtvarná díla, vyrobená
dětmi z mateřské a základní školy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli a pomohli uspořádat tuto akci a těm co se zúčastnili a zahájili
s námi kouzelný vánoční čas.

Vážení spoluobčané,
Dne 9.1.2019 v začátku volebního
období řady našeho nového
zastupitelstva náhle opustil pan
Emil Bajgl.
Byl to člověk s velkými životními,
pracovními, ale i morálně citovými
zkušenostmi, které společně s námi
plánoval využít na komunální úrovni
a aktivně se podílet na rozvoji naší
obce.
Bohužel mu to nebylo dopřáno.
„Emile, děkujeme a vzpomínáme.
Čest Tvoji památce“.
Starosta obce a celé zastupitelstvo.
Tichá vzpomínka všem, kteří nás
v letošním roce opustili.

Již podeváté se na českých návsích, kostelech a dlaších místech sesly
desetitisíce lidí, aby si společně užily předvánoční čas. A to ne ve
shonu, ve frontách, v obchodních centrech, ale naopak při milé
příležitosti společném zpívání vánočních koled. Ne jinak tomu bylo i
v Hraběticích. Sešlo se nás 30 a užili jsme si to jako minulý rok skvěle.
Zimu zahnal starostův svařák a atmosféra byla příjemně vánoční. Už
teď se těšíme jak se sejdeme příští rok na desáté výročí této tradice.

Koleda
Jak jsi krásné, neviňátko
Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko.
Před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky.
Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.
Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko,
s tebou se loučíme, bohu poroučíme.

ZPRAVODAJ
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KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Dobré ráno milé děti, je nás tady jako smetí.
Dobré ráno, dobrý den, tak už tady zase jsem.
Budeme si spolu hrát, cvičit, zpívat, tancovat.
Tyto úvodní verše vypovídají částečně o životě
v naší mateřské škole.
V minulém školním roce navštěvovalo
naši mateřskou školu celkem 34 dětí od 2,5 do
7 roků. Celý rok byl naplněný spoustou
činností, získáváním nových poznatků a
dovedností, ale hlavně hraním, povídáním,
zpíváním a tvořením. Naučili jsme se hodně
nového, vznikala nová kamarádství.
Nově vytvořený školní vzdělávací program „Se
Skřítkem do světa poznání“ nabízel poznávání
přírody a světa kolem nás se všemi jeho
zákonitostmi, rozvíjení kamarádských vztahů
mezi dětmi i dospělými a vytváření základů pro
další vzdělávání, základů chování, jednání a
dodržování lidských a etických hodnot.
Naši kamarádi, dva malí skřítkové
František a Františka nás provází děním
v mateřské škole ve všech činnostech, při hrách
a poznávání. Veškeré činnosti jsme plánovali
tak, aby se dětem líbily, cítily se šťastné,
spokojené a v bezpečí.
Každodenní život v MŠ jsme si patřičně
užívali. K velmi zajímavým patřil například
Masopustní karneval, stavění sněhuláků na
zahradě MŠ, vynášení Moreny, oslavy svátků
jara a velikonoční tvoření s rodiči, slet
čarodějnic v mateřské škole, besídka k svátku
maminek, oslava svátků dětí – „indiánský
týden“ – vždy se spoustou her, tvořením,
zpíváním,
povídáním,
malováním
i
tancováním.

V červnu jsme se rozloučili s 11
předškoláčky, kteří již od nás odešli do „velké
školy“, všem jsme popřáli hodně úspěchů,
mnohým z nás při loučení ukápla i slzička.
Potom už jsme se všichni těšili na blížící se
prázdniny.
Od nového školního roku 2019-2020
máme celkem zapsaných 34 dětí, z toho 11
předškoláků, 12 dětí středního věku a 11 úplně
malých 2,5-3 letých dětí.
Vzhledem k nízké věkové hranici dětí je naše
mateřská škola přizpůsobena jejich pobytu a
prostory částečně upraveny tak, aby odpovídaly
možnostem a dovednostem dětí. Postupně
dokupujeme i hračky pro malé děti. Byla přijata
další pedagogická pracovnice, která z části
vypomáhá u malých dětí a dále pak při
překrývání učitelek při pobytu venku tak, aby
byla zajištěna bezpečnost dětí.
Začátkem září jsme se spolu všichni
seznamovali, děti si vytvářely nová kamarádství
a hrací skupinky, malým dětem jsme zpočátku
utírali slzičky smutku po maminkách a učili je
přivykat na režim v mateřské škole.
Starší děti se učí zapamatovat si své jméno,
příjmení, povídáme si o tom kde, kdo bydlí, kdo
patří do jejich rodiny. Čteme si pohádky, učíme
se jednoduché básničky, zpíváme si písničky a
hrajeme hry. Učíme se správně držet tužku,
štětec, hrajeme si s barvami při otiskování listů a
jiných předmětů a hlavně se snažíme užívat si
první dny v mateřské škole.
Opět máme naplánováno spoustu
zajímavých akcí pro děti i rodiče, se kterými
bychom Vás chtěli postupně seznamovat na
vývěsce mateřské školy, přijďte se podívat mezi
nás, s námi si pohrát a pobavit se.

Velmi zajímavou akcí, bylo podzimní dýňové
tvoření – kdy děti společně s rodiči vytvářely
strašidýlka z dýní, z papíru i zajímavé dekorace ze
dřeva a přírodnin. V současné době se již
připravujeme na nadcházející vánoční svátky,
s dětmi nacvičujeme pásmo na vystoupení při
rozsvěcování vánočního stromu, opět chystáme
vánoční tvoření pro rodiče a děti. Také si děti
vyrábí vánoční dárečky pro rodiče, a všichni se už
moc těšíme na blížící se adventní období, čerta,
Mikuláše i nadělování u stromečku. K radostným
okamžikům patří i maňásková divadelní
představení, která za námi občas přijedou do naší
školky s pěknou pohádkou.
Některé dárečky jsme už dostali předem, a to
návštěvu
5
divadelních
představení
v Jihomoravském divadle ve Znojmě, z nichž
první se uskuteční v měsíci listopadu, následující
pak v průběhu příštího roku. Dalším příjemným
překvapením bude i kurz plavání pro předškolní
děti – 10 lekcí v bazénu v Hrušovanech, vše
hrazeno z finančních prostředků obce Hrabětice.
Velmi děkujeme.
Dalším velkým dárkem je finanční hotovost na
nákup hraček a sportovních potřeb pro děti od
Babského spolku Hrabětice. Opět velmi
děkujeme.
Všichni společně si užíváme náš každodenní
pobyt v mateřské škole teď už bez slziček u
malých dětí v radostné, tvořivé a přátelské
pohodě.
Všem, kteří čtou moje řádky, přeji, aby si
tuto nadcházející dobu adventní užili co nejlépe
bez shonu a stresu, těšení se na Vánoce si krásně
prožili se svými dětmi, se svoji rodinou a svými
přáteli. Vánoce – to je nejhezčí období v roce, kdy
si navzájem říkáme, jak nám na těm druhým
záleží, jak nám je s nimi dobře, pomáháme jeden
druhému a děláme radost svým blízkým…nebo by
to tak aspoň mělo být. Když se ve školce
ohlédneme za rokem 2019, jsme spokojeni, že se
nám podařilo vše, co jsme si předsevzali. Jsme
přesvědčeni o tom, že se dětem ve školce líbí.
Děláme vše proto, aby tomu tak bylo.
Děkujeme všem rodičům a zastupitelům Obce
Hrabětice za přízeň a podporu a přejeme všem
občanům hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2020.
Pro naše „Sluníčka a koťátka“ z malé a velké třídy
Paní učitelky Hana, Jarka, Marcela, Markéta,
kuchařka Vendula a uklízečka Petra
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Mgr. VLADIMÍRA BOBKOVÁ
ŘEDITELKA ŠKOLY ZŠ A MŠ
Hrabětická škola má v současné době 36 žáků. Děti z obce, které
navštěvují školku, dále pokračují ve vzdělávání v místní škole.
Nároky českého školství při vzdělávání a výchovné činnosti platí pro
nás stejně jako pro školy větší.
O to víc musí být práce vyučujících i jejich profesní rozvoj komplexnější
se schopností pojmout širší spektrum odbornosti.
Život žáků a jejich vyučujících na menší škole má své přednosti i kouzla,
na která žáci odcházející
do větších škol rádi vzpomínají.
Vzájemně se všichni dobře známe, malí i velcí, učitelé a ostatní
zaměstnanci. Pomáháme, spolupracujeme, radíme se, respektujeme se,
učíme se poučit z chyb, učíme se chápat, že máme každý jiné možnosti.
Rozumíme tomu, proč je nutné okamžitě řešit vážné věci a že je potřeba
dělat si legraci a umět se radovat. Jsme spolužáci, parťáci, kteří se umí
domluvit, ať je nám sedm nebo více. Učíme se nebát říci svůj názor a
projevit přání. Sdílíme představy o rozvoji školy.
Hlavní školní projektové aktivity s názvy-Já, spolužák, Děti a zdraví,
Chráním sebe, chráním tebe, právě směřují k této lidské a společensky
naukové problematice.
Témata projektových aktivit jsou v souladu s obsahem učiva. Věnujeme
se jim intenzivněji, jelikož řeší problematiku bezpečného a nebezpečného
chování a jednání.
Otázky etiky, životního stylu, asociálního chování, mimořádných
událostí, pomoci v různých podobách, mezilidských vztahů, přírodních
úkazů, komunikace na různých úrovních, mediální problematika, životní
styly, mapování situací a prostředí, tvořivá činnost žáků a jejich vlastní
aktivita jsou obsahem těchto témat.

ZPRAVODAJ

Nemluvím o předávání učiva, o tom škola je. Nemluvím ani o tom, že
vyučující mají za úkol nahrazovat výchovu a péči rodiny, o tom škola
není. Chci jen říci, že pomáháme dětem zorientovat se a cítit se příjemně
v sociálním prostředí, které jim pomáhá učit se o světě v daném věku a
připravit je na další cestu.
Cíle školy pomáhá naplňovat i činnost školní družiny. Při školní družině
pracují 4 zájmové kroužky zaměřené na sport a hudbu. Je zde prostor pro
výtvarné tvoření. Jsme zapojení do jihomoravského projektu Sport do
škol, tj. další dva sportovní kroužky na škole.
Spolupracujeme s mateřskou školou, organizujeme adaptační aktivity,
seznamujeme se s budoucími prvňáky i jejich rodiči. Více o činnosti
školy najdete na webu naší školy. Je zde zveřejněn Školní vzdělávací
program Děti a svět, program pro předškolní vzdělávání, nová prezentace
charakteristiky i činnosti školy a školky, Výroční zprávu o činnosti školy.
Průběžně
uveřejňujeme příspěvky ze školních aktivit žáků a dětí.
Prezentujeme tvořivost a nadšení vyučujících.
Děkuji vyučujícím ZŠ a MŠ za trpělivost, pestrou škálu nápadů a za to,
že zvládají nelehkou práci.
Děkuji všem provozním zaměstnancům, že nám s těmi človíčky
pomáhají.
Děkuji zřizovateli, že nám pomáhá zlepšovat školní prostředí a vytvářet
tak podmínky ke vzdělávání.
Děkuji sponzorům a ostatním zúčastněným za potěšení pro děti.
Děkujeme rodičům zá zájem, podporu a vítanou pomoc.
Přichází čas Adventu. Očekáváme a přejeme si, aby byl ve zdraví prožitý,
příjemný, laskavý, vlídný, voňavý, ohleduplný, respektující, šťastný,….
Já si přeji, když otevírám ráno dveře naší školy, aby to bylo u nás ve škole
celý rok, tak jako o Adventu.

ZPRAVODAJ
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ANDREA POMAJBÍKOVÁ
V roce 2019 jsme uspořádali akce, jak pro děti tak pro dospělé.
30.4. Pálení čarodějnic na místním fotbalovém hřišti, kde děti pobavil
profi klaun v kostýmu čaroděje a všechny děti pomalovala na obličej jeho
kolegyně. Nakonec jsme opekli špekáčky.
2.6. jsme pomáhali TJ Hrabětice s Dětským dnem, kde jsme vytvořili
stanoviště v tématu pohádek a akce se velice vydařila.
31.8. se konaly již tradiční 11. Babské krojované hody na Hrabětické
13, klasicky nám večer hrály 2 kapely - slovenská kapela Plus Music
Band a zazpívali jsme si s cimbálovou muzikou Javorník z Brna. Po
vesnici nás doprovázela naše věrná kapela Zbytek Moravanky- bratři
Huserkovi, kterým tímto děkujeme. Zvládli jsme obejít vesnici i v
horkém počasí a večer hosty čekalo tradiční vystoupení babského spolku.
27.10. Lampionový průvod, který začínal u OÚ a pokračoval přes MŠ,
kde se zapálily dýně a poté jsme šli hlavní silnicí do ulice Pod hospodou,
kde byl u rybníka schovaný sladký poklad pro děti.
5.12. jako již každý rok navštívili náš Mikuláš, anděl a čerti děti při
mikulášské obchůzce a byli také za dětmi v naší školce, kde jim předali
nadílku.
6.12. Čertovská Oldies diskotéka na Hrabětické 13, kde k poslechu a
tanci zahrál DJ Karel z Brna.
8.12. Dětská čertovská diskotéka na Hrabětické 13, kde si děti
zatančily a zasoutěžily. Poté i zde na ně čekala nadílka od Mikuláše, čerta
a anděla.
Děkujeme mnohokrát všem našim sponzorům, OÚ Hrabětice, všem
občanům a těm, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají, podporují a
přispívají. Bez Vás by to nešlo.
Díky Vám všem jsme letos předali k Vánocům do MŠ Hrabětice částku
20.000,- a do Školní družiny Hrabětice 5.000,- na potřebné vybavení,
hračky a pomůcky.

SABINA SEDLÁČKOVÁ

Každým rokem ubývá mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na
místní hodové tradici. Byla by nesmírná škoda, kdyby v naší obci
utichla, tudíž je třeba pro její pokračování něco dělat.
Na začátku prosince 2019 tedy započalo fungování folklorního kroužku
pro místní děti.
Scházejí se každé úterý, hrají různé hry, učí se folkloru a v neposlední
řadě si užívají legraci během společně stráveného času. Nedělní
odpoledne na následujících hodech bude patřit jim, tak jim držme palce,
aby jim to trénování šlo s lehkostí.
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MIROSLAV ŠILHÁNEK
Na konci sezóny 2018/2019 ve III.B třídě. jsme hráli do posledního kola o udržení se v soutěži pro
další ročník. To se nám nakonec podařilo a umístili jsme se s pětadvaceti body na 12 místě ze 14
učástníků. Do podzimní části ročníku 2019/2020 jsme nevstoupili vůbec dobře, kdy nás trápila velká
marodka týmu a nedostatek hráčů. Po 13 odehraných kolech se nacházíme na posledním 14. místě se
4 body a ztrátou 6 bodů na 13. místo. Do jarní části budeme vstupovat s tím, abychom zabránili sestupu
a porveme se o každý bod. Budeme se těšit na vaši podporu na každém domácím zápase.
V tomto roce jsme nezůstali pozadu ani v pořádání akcí. Začátkem května proběhl sběr železného
odpadu, při kterém jsme nasbírali celkem 7,5 tuny. Z výtěžku jsme darovali 5.000 Kč do školky. Moc
děkujeme občanům Hrabětic, kteří přispěli železným šrotem. Další sběr proběhne opět na jaře jak obec
stanoví termín velkoobjemového odpadu. V červnu již tradičně proběhl Dětský den na hřišti v areálu
TJ. Samozřejmě musíme poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se neobešli. Děkujeme obci
Hrabětice, Babskému spolku, firmě Lapčík, firmě L&H Okna, Luboši Pomajbíkovi za muziku, firmě
zmrzlina Vošický a hasičům z Drnholce. Na Hrabětické hody jsme pro návštěvníky dělali občerstvení
v podobě pití se dvěma výčepními vozy, domácích klobás a grilovaných kýt v pergole, kterou jsme
pro naše fanoušky tento rok dokončili.
Jako každý rok nás čeká ještě na konci roku klasický turnaj dvojic na štepána a silvestrovský fotbálek
staří proti mladým. doufáme, že se opět setkáme ve velkém počtu, všichni jsou zváni. Přejeme všem
krásné prožití svátků a šťastný nový rok.

ZPRAVODAJ
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MIROSLAV SÝKORA
Druhý červnový víkend patřil jako již každoročně hrabětickým krojovaným
hodům.
Letošní již 44. ročník proběhl pod vedením stárka Miroslava Sýkory a
stárkové Nikity Kaštánkové. Do kroje se celkem obléklo 11 párů. Hlavní
program začal v pátek 7. června stavěním máje a pokračoval večerní
zábavou, kterou nám zpříjemnila skupina Blue Band. Následující den prošel
vesnicí průvod krojované chasy za doprovodu dechové hudby Legrůti, která
hrála také na sobotní večerní zábavě. V neděli se celá chasa zúčastnila mše
v hrabětickém kostele sv. Antonína Paduánského, odpolední posezení pod
májou nám zpříjemnil cimbálový soubor Veltlínek a večerní zábava
proběhla za doprovodu skupiny Duo Arcona.

MICHAELA KŘIVÁNKOVÁ
STKO, spol. s.r.o.
Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 12. 2019 nebudeme svážet textil v
nádobách na tříděný odpad, konkrétně v nádobách na papír. Textil mohou
občané odevzdat do samostatně vyhrazených kontejnerů umístěných v obci,
případně ve Sběrném středisku odpadů Mikulov, Drnholec, Ivaň, Klentnice,
Pasohlávky, Perná a Strachotín.
Smíchání textilu s jiným druhem odpadu je příčinou častých problémů při
dotřiďování na třídící lince. Odděleným sběrem textilu se snažíme zpomalit
růst nákladů na sběr a likvidaci odpadu, které přímo ovlivňují ceny námi
nabízených služeb.
Upozorňujeme, že pokud bude po stanoveném termínu i nadále probíhat
přidávání textilu do nádob na třídění papíru, tyto nádoby nebudou
vysypávány.
!!! Ve svazarmu je nově nádoba na použité JEDLÉ TUKY A OLEJE !!!

ZPRAVODAJ

Po skončení hodů bylo právo vráceno zpět a pečlivě uzamčené ve
skříňce čeká na nového stárka, který se chopí organizace hodů v roce
2020.
Doufám tedy, že tato tradice zůstane zachována. Během celého
víkendu navštívilo naše hody přes 600 návštěvníků. Finanční
prostředky získané v letošním roce byly uschovány v obecní kase a
budou využity k pořádání hodů v příštím roce. Závěrem bych rád
poděkoval obci Hrabětice, TJ Hrabětice a ostatním sponzorům za
poskytnutí finančních prostředků a pomoci při pořádání této pro nás
již tradiční akce. Velký dík patří také celé chase, která v letošním roce
držela pospolu. Jsem rád, že i v naší obci se mladí lidé snaží o
udržování tradic. Bohužel se s postupem času naše řady zužují, a proto
bych chtěl zmínit, že mezi sebe rádi přijmeme nové členy, kteří budou
do folkloru stejně zapálení jako my.

Vánoční provoz
Obecní úřad Hrabětice bude mít od 23.12 do 1.1.2020 zavřeno.
Poplatky za psy a domovní odpad se budou vybírat od 15. ledna 2020
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