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Vážení občané,
Přinášíme Vám další vydání Hrabovského zpravodaje plné
zajímavých informací. S přicházejícím létem nastává i čas
dovolených a pro děti tolik vytoužených prázdnin. Všem dětem
přejeme krásné prázdniny a Vám ostatním klidné sluncem zalité
dovolenkové dny.
Informace z OÚ:
• Dovolujeme si Vás upozornit na platnost vyhlášek, které
se týkají sečení trávy a řezání dřeva o nedělích a svátcích,
na zákaz pálení suché trávy a na dodržování nočního klidu.
Prosíme, buďte ohleduplní a neporušujte vyhlášky.
• Žádáme vlastníky nemovitostí, aby ořezali a ostříhali větve
stromů a keřů, které přesahují do komunikací a chodníků
a znemožňují průjezd a průchod. Obejděte si svoje zahrady
a zkontrolujte, zda se to netýká i Vás.
• Zase se ukazuje nekázeň při odvozu zeleně do kontejnerů
a větví na skládku. Žádáme vás, kteří vezete zelený odpad,
vezměte si s sebou vidle nebo lopatu a snažte se odpad
vyházet co možná nejdál do kontejneru. Je velmi sobecké
vyklopit odpad na kraj a neohlížet se na ostatní. V kontejneru
na bio odpad se také vyskytují plastové květináče a truhlíky!
Takhle si snad třídění nemůžeme představovat. Dále vás
upozorňujeme, že drtič na dřevní hmotu není schopen rozdrtit
krče, které se na skládce objevují. Naši pracovníci je pak

•

•

•

musí likvidovat. Když si již dáte tolik práce s vykopáním,
můžete je sami i rozštípat a spálit
Apelujeme na všechny občany, aby se snažili více třídit
odpad. Plastů a papírů se stále ještě mnoho objevuje
v popelnicích – komunálním odpadu.
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy
vyhlásilo „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích„. Stanovení se týká silnic III/31540, III/31541,
III/31542 a III/4447 a dále místních komunikací v obcích
Dubicko a Hrabová. Jde o omezení kamionové dopravy
po komunikacích vedoucích z Dubicka přes Bohuslavice,
z Hrabové do Bohuslavic a přes Lukavici na Libivou a Zvoli.
Tímto opatřením se zvýší zatížení hlavní komunikace,
kdy kamiony jedoucí od Uničova budou pokračovat dále
z Dubicka přes Hrabovou na Zábřeh. Před tímto stanovením
probíhalo jednání na Policii ČR, kde jsem proti úpravě
vystupoval, ale připomínky starostů Hrabové a Leštiny
nebyly přijaty. Omezit dopravu na silnicích II. třídy není
možné. Řešením je vybudování nadjezdu přes železnici
v Mohelnici a vybudování obchvatu Stavenice. Na těchto
projektech se začíná pracovat, ale termín realizace je zatím
neznámý.
I z tohoto důvodu navýšení dopravního zatížení obec
připravila realizaci projektu „Úprava chodníku“ proti
sokolovně, který by měl snížit rychlost vozidel projíždějící
Hrabovou. Jde o zúžení komunikaci na 6,5 m. Toto je
požadavek SSOK, který byl již uplatněn při úpravě
křižovatky na Bohuslavice a při budování odbočení
do nového zástavbového území. Cena této úpravy přijde obec
na přibližně 850 tis. Kč. Požádali jsme o dotaci z POV
Olomouckého kraje pro rok 2017 a ten nám přidělil částku
300 tis. Kč.
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Dalším projektem, kterým reagujeme na zvýšení dopravní
zátěže, je cyklostezka mezi Dubickem a Hrabovou. Květnové
zastupitelstvo schválilo SMLOUVU O PARTNERSTVÍ PŘI
REALIZACI PROJEKTU „CYKLOSTEZKA DUBICKO HRABOVÁ“. Cyklostezka bude umístěna nad komunikací tj.
vlevo ve směru do Dubicka a měla by také sloužit jako
chodník ke hřbitovu. Největším problémem tohoto projektu je
získání pozemků pod budoucí komunikací. Záměr se dotýká
40-ti pozemků ve vlastnictví 31 majitelů. Stavební povolení
získáme až v okamžiku, kdy všechny pozemky pod
cyklostezkou budou v majetku investora, tj. obcí. Žádost o
dotaci můžeme podat také až po získání všech pozemků.

Věříme tomu, že majitelé jsou si vědomi tíživé situace a svým
rozhodnutím prodat pozemky pod plánovanou stavbou, pomohou
vyřešit bezpečnost cyklistů a chodců.
Ing. Jiří Linhart
starosta

Mikroregion Zábřežsko hledá směry rozvoje území
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko se rozhodl aktualizovat
svou strategii rozvoje území, ve které chce stanovit dlouhodobou vizi
rozvoje a priority, kterým se bude v následujících sedmi letech
věnovat.
Strategie se stane dokumentem, který poslouží k efektivnějšímu
využívání finančních prostředků, poslouží i jako nezbytný podklad
při získávání různých dotací a z nejširšího hlediska určí směry
rozvoje území.
Názory občanů regionu Zábřežska jsou cenným zdrojem
informací o tom, jak se v regionu jeho obyvatelům žije, jak hodnotí
dostupné služby, co jim v regionu chybí a jaké aktivity by sami rádi
podpořili veřejnými financemi. Názory obyvatel bude Mikroregion

sbírat prostřednictvím elektronického dotazníku umístěného na
stránkách www.zabrezsko.cz. Nebo jej najdete přímo pod odkazem:
http://www.zabrezsko.cz/351-dotaznik-pro-obyvatele-mikroregionuzabrezsko, kde je možné během pěti minut dotazník vyplnit.
Elektronický dotazník bude přístupný do 31. 7. 2017.
Dotazníky je také možné vyplnit v tištěné podobě na obecních
úřadech jednotlivých obcí, případně budou součástí obecních
zpravodajů a vyplněné dotazníky je možné odevzdat na obecních
úřadech do 10. 7. 2017.
O podobě budoucí strategie diskutovali zástupci obcí již na
druhém setkání ve čtvrtek 15. června v Zábřehu. Jako prioritní
oblasti, ve kterých mají obce úzce spolupracovat s cílem dosáhnout
lepších výsledků, než při samostatném jednání, si zvolili:
- Ochranu životního prostředí, v níž jsou silným tématem
především „odpady“
- Dopravní infrastrukturu, kde je nutná spolupráce především
při budování cyklostezek mezi obcemi
- Zdravotní, sociální služby a vzdělávání
- Sport, kultura a zájmové aktivity
- Cestovní ruch, turistika, památky a tradice
- Partnerství a spolupráce obcí spočívající ve společném hájení
zájmů regionu a propagaci regionu
Další projednávání strategie bude probíhat po zapracování výstupů
z dotazníkových šetření, a to v září 2017. Dokončení a schválení
finálního dokumentu se připravuje na listopad 2017.

Návštěva družební Hrabové
Vážení spoluobčané,
poslední květnová neděle byla nejen horká, ale také bohatá
na kulturní program v našem sportovním areálu. Konala se totiž
Velká cena okresu Šumperk v požárním sportu Holba Cup. V tento
den vedle nesčetného počtu dobrovolných hasičů z různých obcí
regionu a jejich příznivců, zavítala do naší obce také delegace

z družební Ostravy-Hrabové, a to i s hasičským vozem a několika
zástupci tamního SDH.
Vedení naší obce přivítalo hosty v čele se starostou městského
obvodu panem Igorem Trávníčkem v devět hodin ráno
před sokolovnou. Po bližším seznámení se a krátkém představení
naší Hrabové se všichni odebrali do environmentální učebny
v zahradě mateřské školy, kde pro ně bylo připraveno malé
pohoštění. Hosty zaujalo soustředění života v obci do jejího centra
a to, že splňuje všechny znaky typické pro obec – má obecní úřad,
školku, školu, kostel, obchod a hospodu. Ne vždy je samozřejmostí,
že obec má školku, školu nebo obchod.
Prvním zastavením hostů na „pouti“ po Hrabové byla mateřská
škola, kde je přivítala paní ředitelka Jana Vondálová. Referovala
o historii předškolního vzdělávání v obci, současném stavu a blízké
budoucnosti ve znamení vnitřní přestavby a rozšíření stávající
budovy školky. Hosté se poté přesunuli do budovy základní školy,
ve které obdivovali její stav po rekonstrukci, nevšední přístupy
ve vzdělávání, ale také útulnost prostředí a rodinnou atmosféru.
Zajisté velkým zážitkem byla pro všechny zúčastněné návštěva
evangelického kostela s přednáškou pana faráře Jana Hudce o historii
sboru a budování kostela, stejně tak povídání o aktuálních snahách
sboru o revitalizaci věže kostela s hvězdárnou a její širší zpřístupnění
veřejnosti. Uznání hostů se dočkala i místní péče o veřejná
prostranství, sochy, pomníky a kulturní památky v obci.
Po procházce Hrabovou se hosté přidali k divákům hasičské
soutěže a samozřejmě fandili svému týmu, který se také do soutěže
zapojil.
Hosté hodnotili návštěvu jako velice příjemnou, přátelskou
a plnou podnětů pro realizaci kulturních a společenských akcí u nich
v Ostravě-Hrabové. Starosta Igor Trávníček oficiálně pozval naše
občany na oslavy 720. výročí založení ostravské Hrabové, které
se uskuteční 2. září 2017. Pozvání bylo z naší strany přijato
a program oslav doplní svým vystoupením také děti z tanečního
kroužku naší Komunitní školy.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas dovolených a prázdnin dovolte
mi, abych Vám popřál příjemné prožití léta plného sluníčka, pěkných
zážitků a odpočinku.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Školka na Švagrově
V posledním březnovém týdnu jsme jeli s dětmi na školku v přírodě
do Švagrova. Toto středisko ekologické výchovy se nachází v
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Místnosti určené pro děti byly
pojmenované dle rostlin a zvířat, jako například Mateřídoušky,
Stehlíci, Mraveniště či Včelí úl. V artdílně jsme si vyrobili dřevěné
pohádkové skřítky a čepičky pro ně našli ukryté v lese. Hráli jsme
pohybové hry, šiškovanou a vyzkoušeli i přírodní prolézačky.
Vyčistili zanesené studánky a na břehu potoka vytvořili jezírka pro
vodní živočichy a pohádkové víly. Poznali jsme život žab, hadů,
mloka i agamy. Ti nejsmělejší měli možnost vyzkoušet, jaké to je mít
hada kolem krku. Přálo nám krásné počasí, a tak jsme často svačili
na čerstvém vzduchu. Předposlední den děti čekal výlet do bývalé
zatopené štoly, kde objevily sladký poklad a poté si u chaty opekly
špekáčky. Celé čtyři dny nás provázela dobrá nálada, plno písniček a
dětský smích.
Kateřina Pavlasová a Květoslava Papoušková

Slavnostní převzetí šeku na 20 000 Kč
Měli jsme tu čest přijmout pozvání Českého olympijského výboru
a zúčastnit se slavnostního předání hlavních cen Olympijského
víceboje v budově České národní banky v Praze. Pro finanční výhru

20 000 Kč se vypravili zástupci 50 škol z celé České republiky a my
jsme byli v čtyřčlenném složení mezi nimi. Náhoda a možná osud
tomu chtěl, aby dne 1. 6. 2017 symbolicky na Den dětí vylosovala
Mirka Topinková Knapková lísteček se jménem naší školy.
Každopádně jsme se dne 14. 6. 2017 vydali do Prahy a z rukou
zástupce Sazky a olympioničky Šárky Kašpárkové převzali šek
na slíbenou částku.

Setkali jsme se ještě s mnoha dalšími známými českými
olympioniky a mohli být právem hrdi na naše sportovní výsledky
přímo v centru našeho hlavního města. Za finanční výhru nakoupíme
sportovní vybavení pro školu ze sítě prodejen Sportisimo.
Jaroslava Vločka Králová

Zamyšlení
Před pár dny jsem v týdeníku Květy (č. 24) četla krásný rozhovor
s výraznou osobností naší filmové i divadelní scény – herečkou
Hanou Maciuchovou. Z celého rozhovoru mě nejvíc zaujala tato část:
O rodičích
„Stále častěji si vybavuji láskyplnost maminky, ale i přísnost tatínka,
který nám určil mantinely naprosto striktně – k našemu prospěchu.
Protože současná každodennost mě nepřesvědčuje. Těžko uvěřím
tomu, že dětská rozjívenost vytváří automaticky budoucí
svobodomyslnou osobnost, myslím si, že ve třech čtyřech letech
nemají děti srovnávací měřítka, co můžou a co už ne. Ta mají určit
rodiče. Svým za to děkuji.“
Ano, je to přesně ono. To jsou ta jasně (striktně) vymezená
pravidla (mantinely). Bez nich to v životě opravdu nejde a čím dříve
to naši malí pochopí, tím lépe. Přeji všem dětem, aby měli rodiče
schopné vymezit jasná pravidla, a tyto rodiče pak ujišťuji, že se jim
tato výchova v dobrém bude mnohonásobně v životě vracet. Takové
dítě s vžitými „domácími“ pravidly lehce zvládá i pravidla v širším
kolektivu – ve školce, škole či zájmovém kroužku. Kruh kvalitní
výchovy se pak uzavírá úspěšným zařazením do pracovního
kolektivu a nastavením vhodných pravidel ve vlastní rodině.
Možná si říkáte, proč v závěru školního roku nastoluji takové vážné
a možná i trochu nudné téma. Musím říct, že když se ohlédnu
za letošním školním rokem, mohu opět říct, že se nám povedlo
dosáhnout spousty úspěchů a prožít plno krásných okamžiků. Pokud
jsme však řešili něco nepříjemného, souviselo to vždy s pravidly.
Děti se totiž domnívají, že PRAVIDLA jsou pravým opakem
ke slovu svoboda. Na nás dospělých pak je, aby pochopily,
že SVOBODA vzniká tam, kde existují dobře fungující pravidla.
Krásné a svobodné prázdniny přeje jménem celého kolektivu ZS
a MŠ Hrabová
Jana Večernice Vondálová
ředitelka školy

Astronomicky dlouhá Noc kostelů 2017
V pátek 9. června se při Noci kostelů otevřely veřejnosti všechny
dveře evangelického kostela od regionálního muzea až po hvězdárnu.
Poučeni nedobrými loňskými zkušenostmi s přeplněným programem
nabídli letos pořadatelé návštěvníkům jen jedno základní téma,
astronomii.
Při úvodní bohoslužbě sloužil nejen domácí, ale i zábřežský farář
Vlastislav Stejskal. Spojené pěvecké kroužky obou sousedních sborů
přednesly ve vydařené premiéře Beethovenovu Ódu na radost
s novým českým textem. Potom se ujal slova ing. Karel Trutnovský
z hvězdárny v Prostějově. Využil měsíčního úplňku a zaměřil svůj
úvodní výklad s vizuální prezentací na historii bádání o tomto
věrném průvodci naší Země. S velkým osobním zaujetím dokázal náš
host mluvit skoro devadesát minut. Jeho povídání o Luně bylo tak
zajímavé, že skoro všichni posluchači vydrželi v lavicích až
do konce.
Po setmění začalo pozorování Měsíce a s ním i Jupitera a Saturna;
jedině ty dvě planety byly totiž při úplňkem přezářené obloze dobře
vidět. Na trávníku před kostelem měli účastníci k dispozici hned tři
dalekohledy. Tím kostelním historickým mnoho vidět nebylo, zato
hvězdářským přístrojem pana Trutnovského jsme mohli nádherně
rozpoznat i Saturnovy prstence. Chvílemi sice překrývaly oblohu
mráčky, ale vždycky se brzy rozptýlily a v objektivech nám znovu
zazářily taje hvězdné oblohy. A tak hodně lidí vydrželo až do půlnoci
i proto, že pan Trutnovský celou dobu ochotně a trpělivě odpovídal
na nesčetné zasvěcené i banální otázky. Nakonec měl ještě přání
podívat se do věže kostela a tak se letošní Noc protáhla až do jedné
hodiny po půlnoci. V ten čas už i nejvěrnější pořadatelé padali
únavou, zato náš host byl ještě natolik při síle, že odmítl nocovat
v Hrabové a vydal se bez váhání na noční jízdu do Brna. A to prosím
mimo dálnici!
Panu Trutnovskému jsme na památku darovali Paměti pana vikáře
Šedého. A ještě dodatečně, po mnoha kladných reakcích účastníků
Noci kostelů, jsem mu poslal mejlem krátké poděkování. Zde je jeho
odpověď:

„Děkuji Vám za Váš milý email i velice milé přijetí. Na oplátku Vám
musím říci, že se mi u Vás rovněž velmi líbilo, byla to taková opravdu
příjemná chvilka v životě lidském. Zejména se mi líbilo nadšení, které
jsem cítil z Vaší strany a snaha dělat věci lepšími. Konec konců, je to
zřejmě taková zlatá nit, která se v Hrabové táhne asi už od dob pana
vikáře Rudolfa Šedého. Díval jsem se do svých záznamů, že naše
poslední návštěva ve Vašem kostele (v rámci akce zvané Ebicykl)
o které jsme spolu hovořili, byla v létě 2009. A již tehdy na mne
hluboce zapůsobila srdečnost, které se nám dostalo a na toto setkání
si pamatuji dodnes. Pro zajímavost Vám v příloze posílám několik
obrázků z této doby, na jednom z nich je vidět, že Váš kostel
i pozorovatelnu tehdy navštívil Jiří Grygar.
Pokud máte zájem, velice rád samozřejmě přijmu Vaši nabídku
a do Hrabové opět přijedu. Asi by byl opět nejlepší pátek, protože
následující den není pracovní a v případě dobrého počasí
a pozorování mají lidé možnost si trochu přispat. Možná by stálo
za to zvolit nějakou bezměsíčnou noc, kdy bude obloha trochu
temnější, jako povídání bych Vám v tomto případě navrhl přednášku
o historii hvězdných map a po setmění bychom se vydali daleko
do vesmíru, do světa dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a možná
i galaxií.“

Zleva: astrofyzik Dr. Jiří Grygar, farář Jaroslav Ondra, ing. Karel
Trutnovský

Na závěr ještě jedno pozvání. Evangelický sbor v Hrabové spolu
s Obcí Hrabová připravují na čtvrtek 6. července 2017 veřejnou
oslavu svátku Mistra Jana Husa. Začátek v 18 hodin v kostele,
následuje průvod na hřiště a pálení symbolické hranice. Hraje
dechová hudba Rohelanka. Všechny vás srdečně zveme.
Jan Hudec
evangelický farář v Hrabové
SDH
Dobrý den vážení spoluobčané,
rok je ve své polovině a to znamená, že náš sbor žije především
požárním sportem. Sezonu jsme zahájili povinnou okrskovou soutěží
v Třeštině v neděli 21.5.2017. Poté se naše děvčata i kluci zúčastnili
Okresního kola v požárním sportu. Děvčata zde obsadila 4. místo
a kluci 7. místo.
Výše uvedené povinné soutěže nám otevírají dveře do prestižní
soutěže Holba Cup, která čítá 15 velkých cen pro muže i ženy
a 6 pro veterány.
První velká cena se odehrála již tradičně na naší domácí půdě
v neděli 28.5.2017. Tato velká cena je současně i soutěží O pohár
starosty obce Hrabová. Účast byla maximální, Přijelo k nám 62
soutěžních družstev. V tak velké konkurenci byla Hrabová vidět
nejen jako pořadatel, ale i jako obávaný soupeř. Vybojovali jsme
krásné sedmé místo v kategorii mužů, nevděčnou, ale i příjemnou
bramborovou medaili v kategorii žen no a nakonec krásnou
bronzovou medaili v kategorii veteránů.
Jsem rád, že nás přišla podpořit spousta našich občanů, za což jim
děkujeme.
Další soutěž VC Holba Cup proběhla v Dolních Studénkách.
Zde byla konkurence ještě o chlup větší a přesto jsme potvrdili dobré
výsledky z domácí soutěže. Muži obsadili pěkné 13. místo, holky se
dostaly na stupně vítězů jako třetí a stejně tak i veteráni brali
bronzovou medaili.

Díky těmto výsledkům jsou po prvních dvou soutěžích
v průběžném pořadí Holba Cup naši veteráni první, děvčata druhá
a kluci pátí. Všem držíme palce, aby se jim dařilo alespoň tak jako
doposud, ale raději ještě lépe.
Jak všichni víte, naše SDH není jen požární sport, ale i kulturní
činnost v obci. Jedna taková akce se blíží, a i když propukne
až koncem prázdnin 26.srpna, tak už teď bych Vás chtěl srdečně
pozvat. Připravujeme velmi zajímavý program s cílem Vás všechny
pobavit a navázat tím na minulý rok, kdy jsme uspořádali olympijské
hry Hrio 2016.
V letošním roce to bude v úplně jiném duchu. Celá akce bude
v duchu, jak jsme se bavili za sociku. Vrátíme se tedy v čase o tři
desetiletí zpět, kdy hospody byly RaJ, v potravinách vládla Jednota
a zdraví bylo z Pramenu. Vzpomeneme i na to, kdy pivo stálo
2,50 Kčs a to nejen fiktivně, ale budete to moci v omezené míře zažít
znova a vystačíte si i s 2,50 Kč. Samozřejmě máme připraveny
dobové scény pro pobavení starších. Pro děti připravujeme hry
a soutěže, kterými jme se bavili v dětství mi dospělí.
Program bude opět nabitý a proto přijďte co nejdříve, aby vám nic
neuniklo, věřte, že nebudete litovat. No, a pokud Vám to nevyjde
odpoledne, tak i večer bude o zábavu postaráno. Živá hudba, jídlo
a pití je zajištěno no a již tradičně se nám představí Letní kino bratří
hasičů, kde promítneme nejlepší scény loňského Hrio 2016.
Jo, a abych nezapomněl, při odchodu z domu si nezapomeňte
klíče, na závěr odpoledne možná přijde i nečekaný host, tak abychom
jej mohli přivítat.
Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám slunečné a veselé léto.
Dalibor Hastík
Hraběnky, z.s.
Jelikož jsem v prvním čtvrtletí roku 2017 nestihla napsat
do Hrabovského zpravodaje, shrnu nyní činnost našeho spolku
rovnou za celou jeho první polovinu.

Letos se nám konečně po letech podařilo uspořádat Krakonošovu
jízdu. Nyní je úsměvné psát o tom, jak se v lednu jezdilo díky letošní
sněhové nadílce na lyžích, bobech a saních, jak Vás pěkně zahříval
svařák a domácí štrůdl na kopci za hřištěm. Ale kdo tam tehdy byl,
tak ví, že se sešlo něco kolem čtyřiceti dychtivých závodníků
společně s rodiči nebo prarodiči a snažili se urvat co nejlepší čas
ve sjezdu z místního kopečka. Vítězů bylo spousta, poražený
nezůstal nikdo. Všichni si odnesli nějakou odměnu a společně
si hlavně užili spoustu legrace. Na videu na obecních stránkách
Hrabové se na krátký spot z této akce můžete podívat.
Když už budete u počítače, tak si najděte stránky pana fotografa
Zdeňka Diviše, který už nějaký ten rok navštěvuje náš Slet
čarodějnic. Na jeho stránkách je spousta krásných fotek z letošních
čarodějnic. Když si je doma v klidu prohlížím, tak se cítím
spokojeně. Je tam vidět tolik úsměvů, radosti ze soutěžení, spousta
lidí, kteří se přišli pobavit, potkat se po dlouhé zimě. Přiznám se,
že mě tahle akce stojí spousty sil a náš spolek ji zvládá jen díky
pomoci našich rodin a kamarádů. Letos zde bylo, troufáme
si odhadnout, kolem pěti set návštěvníků. To se opravdu prodejní
obsluha a „vařiči párků, smažiči hranolek, opékači makrel, bůčku
a kabanosu“ nezastaví. Nestačíte narážet bečky s pivem, chybí lavice
a stoly a řešíte, že není co prodávat (díky dubnovému chladnému
počasí jsem toho nechala objednat méně), to je pak vážně o nervy.
No a pak koukáte na ty fotky a říkáte si, že to byla opět povedená
akce. Díky všem, kdo nám s ní pomáháte a podporujete nás, díky
Vám, co na ni chodíte. Příště se budeme opět těšit s naším
programem.
V květnu náš spolek přispěl jedním stanovištěm při organizaci
akce Den rodiny, na které se podílela obec, škola a místní spolky.
Děti i rodiče si u nás oživili znalosti zdravovědy. I když trochu
sprchlo, společné hrátky dětí i rodičů vždy stojí za to. Nakonec,
co jsme opustily naše „ hraběnkové“ stanoviště jsme samy využily
zbylých stanovišť. Zastřílely jsme si, chodily na chůdách,
ochutnávaly med a poznávaly rostliny a ve víru tance s dalšími
našimi Hraběnkami slavily Den matek do pozdních nočních hodin.
Paráda.

Nyní Vás chci pozvat na PoHodové véšlap (turistický pochod),
který se uskuteční po hrabovských hodech. S blížícím se termínem
dostanete podrobnější informace, letos mám v merku jinou trasu,
ať poznáte něco nového. U Dubicka se nachází jedna
z Lichtenštejnských mohyl, tak kdo tam ještě nebyl, bude mít
příležitost.
Závěrem Vám přeji klidné, pohodové, ne moc horké, ale sluncem
prozářené léto.
Lenka Žižková
předsedkyně Hraběnky, z.s.
Senior klub
Zpráva ze zájezdu
Jednou z našich akcí se už téměř pravidelně stává zájezd Sk
Hrabová.
Protože Hrabová nedávno získala v krajské soutěži bronz, chtěli
jsme letos překvapit a dovést „ zlato“. Vše zajištěno a dohodnuto,
přesto to nebylo hned v počátku jednoduché. Představa, o
propagované sklárně ve Vrbně p.P. se lišila od reality. Až po delším
hledání jsme objevili a navštívili menší provozovnu s prodejnou
výrobků.
Následně jsme nechtěli nechat nic náhodě. Dalším zastávkou
na našem výletu bylo poutní místo Maria Hilf – tedy poutní kostel
Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, abychom zajistili
následný zdárný průběh zájezdu s její pomocí.
Když pro zlato, tak jedině do Zlatých Hor. To byl cíl a záměr,
který jsme si pro zisk toho zlata vytkli. Začalo se nám dařit.
Návštěvou zlatorudných mlýnů mnozí získali zlatorudné balvany,
které však nechtěli hned vydat. Kolem byly samé Zlaté hory
a na náměstí teklo několik zdrojů „zlatého moku“. Následně,
při návštěvě místního muzea, jsme v mučírně sklepení dobrovolně
získali pro Hrabovou uvedené balvany zlata.
Vypekli nás – nebyly to ani balvany, ani šutráky, ba ani píseček.
Takže při inventuře jsme měli „to„ - nemůžu si vzpomenout
na název.

Zájezd byl ukončen v Zábřehu na Motelu za doprovodu
harmoniky našeho kamaráda Tondy Plháka. Nebylo třeba velkého
pobízení a zvuk harmoniky jsem doprovodili zpěvem. Na závěr jsme
poděkovali našim přespolním přátelům za podporu.
Omlouváme se – zlato jsme nepřivezli, ale spoustu zážitků
a příjemné pohody.
Za Senior klub Milan Tun

Výpis z kronik
Výpis z dostupných materiálů a informací dodatečně zaznamenaných
pro obec Hrabovou v r. 1866 tj. v období Prusko – Rakouské války.
Citace:
Pruské vojsko vesnicí jen prošlo, aniž by přenocovalo.
Z rakouského vojska bylo po osm dní ubytováno 36 husarů.
V zápisech je uvedeno, že obec platila za rekvisici (vymáhání)
pruskou a útraty patrol (hlídek) 25zl.6 kr. A šesti vojákům dala 80
krejcarů.
Po válce vypukla cholera, během které na dolním konci vesnice
v chaloupkách zemřelo 12 osob. Papírová zlatka klesla ve válce
na 75 kr. V každém okresu byla utvořena komise, která měla škodu
válkou způsobenou vyšetřiti. Mnoho strachu měli lidé ve válce o svůj
majetek, a proto ho bylo nutné před vojskem uschovat.
Před r. 1866 nebylo ve vesnici velké has. stříkačky. Byly jen
stříkačky ruční a háky. Proto zakoupila obec za 441 zl. řádnou
stříkačku.
Po porážce u Hradce Králové ustupovalo naše vojsko všemi
silnicemi před postupujícími Prušáky. Nedorozuměním mělo dojít
ke srážce v Leštině. Nějaká patrola (hlídka) přinesla zprávu,
že od Hoštejna k Zábřehu postupují Prusové za našim vojskem. Naše
ustupující vojsko ihned zaujalo bitevní obranné postavení mezi
Leštinou a Moravou. Děla byla postavena za hráze, která sloužila
jako kryt pěchoty. Obyvatelé Leštiny utíkali se schovat. Na štěstí
následná patrola podává zprávu, že postupující vojsko nejsou
Prusové, ale Sasové, kteří pomáhali a ustupovali s Rakouským
vojskem. Srážka tak blízká by měla i pro Hrabovou špatné následky.

Ze 36 husarů, kteří při táhnutí do Čech byli v Hrabové
a po porážce u Hradce ustupovali po zvolské silnici, zbylo jen osm,
ostatní padli nebo byli ranění.
Následky naší porážky měly velké finanční důsledky. Z pohledu
však vnitřní správy a zákonodárství nastala u nás velká obroda.
Teprve teď se vidělo, jak jsme za Prusy pozadu v mnohých oborech
a především ve vzdělání. Uznalo se všeobecně, že zde zvítězila
vzdělanost.
Po válce rychle za sebou byly vydávány nové zákony, zavedena
nucená návštěva školy, provedeny úpravy na úřadech a ve vojsku.
Zrušeno vyplácení od vojska a v důsledku toho přestalo honění
a chytání vojáků.
V r.1867 vyly provedeny volby s výsledkem :
• starosta – Hynek Urbášek,
• I. radní – Karel Drlík, II. Radní – Jan Halámek,
• výboři – Karel Šafář, Ant.Breknar, Frant. Doležel, Josef
Frank, Ant. Žák a Jan Pavlík.
Milan Tun
V měsících červenec - září 2017 oslaví své životní jubileum tito
naši občané
HAVELKA Oldřich
DRLÍK Radko
ŽÁKOVÁ Svatava
LEPKA Bohuslav
HOLOUBKOVÁ Anna
SKÁLA Květoslav
PAVLÍKOVÁ Věra

8. července
17. července
30. července
19. srpna
24. srpna
17. září
28. září

70 let
80 let
92 let
75 let
85 let
87 let
80 let

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