Vážení občané,
vánoce a konec roku jsou před námi a to je období kdy hodnotíme uplynulý rok a současně
plánujeme jak chceme prožít rok budoucí.
Jak hodnotit rok 2012?
Byl to zase rok investic a oprav. Podařilo se nám, s pomocí dotací ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 1 200 000,‐ Kč, upravit křižovatku na Bohuslavice a přilehlé chodníky. Velkou
opravu zažila školka. Děti a zaměstnanci školky mohou využívat nová sociální zařízení, nové plynové
ústřední vytápění a nábytek v herně. Do kuchyně byla osazena nová výkonná digestoř. Tyto opravy
spolufinancoval Olomoucký kraj částkou 500 000,‐ Kč. Před školkou byl také opraven chodník a
úpravy zaznamenal zahradní domeček ve školce. Po jarní havárii vody ve škole se nám podařilo
vysušit chodby a šatnu. V tomto školním roce se však děti musí obejít bez družiny. Ta se bude
opravovat až v příštím roce, kdy proběhne zateplení budovy, výměna akumulačních kamen za
ústřední topení s tepelným čerpadlem a rekonstrukce sociálek. Zbouráním oplocení školní
předzahrádky se zpřístupnila tato plocha veřejnosti. Parkovými úpravami a novými chodníky se
změnil přístup k budově školy. Také před kaplí probíhaly restaurátorské práce na kamenném
mramorovém kříži. Prostředky na opravu uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Olomoucký kraj.
Při výčtu dotací nemohu opomenout dotaci z Olomouckého kraje na nákup auta pro hasiče a dotaci
na pořízení Územního plánu. Velmi důležitým projektem je zástavbové území 15.B.J. Pod
Hojgrovými. Na prodej ještě čekají dva pozemky. Byly připraveny projekty na inženýrské sítě a
komunikaci a vyřízena stavební povolení. V listopadu pak byla sejmuta ornice z budoucí komunikace
a položen hlavní vodovodní řad. Další budování sítí bude pokračovat v jarních měsících. V prosinci se
zahájily úpravy prostor v sokolovně pod jevištěm. Nedostatkem při konání plesů byly malé prostory
pro „peklo“. Zrušením kotle na dřevo, kterým se dříve vytápěl sál, se uvolnil prostor pro propojení
bývalé kotelny s posilovnou a tím vzniká prostor pro umístění baru a prostor pro posezení minimálně
30‐ti osob.
Byl to také rok plný kulturně společenských akcí, které organizovaly zájmové a společenské
organizace, kterým za to patří velký dík. Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém
průběhu již 4. ročníku výstavy. Musím zde také vyzvednout Hrabovskou školu a školku, jejichž
aktivity mají nemalý přínos pro kulturně společenský život v obci a stojí také za založením Komunitní
školy o které se dočtete dále v tomto zpravodaji.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za jejich poctivou práci. Poděkování patří i
členkám sociální komise, kronikářce Ing. Marcele Petrželkové a videokronikářce paní Blance
Pavlíkové.
Přeji Vám všem, aby jste ty nejkrásnější svátky v roce prožili v klidu, rodinné pohodě a ve
zdraví, aby příští rok byl pro Vás všechny rokem úspěšným, který prožijete ve zdraví a ve štěstí.
Ing. Jiří Linhart
starosta

KONEC SVĚTA NEBUDE
Pro křesťany na celém světě jsou čtyři adventní neděle časem přípravy na Vánoce, svátky narození
Ježíše Krista. ADVENT znamená příchod; myslí se na příchod nového věku, který přinese Kristus při
svém druhém příchodu na svět. Symbolem tohoto očekávání Spasitele je světlo. Zatímco v přírodě
v těchto dnech světla ubývá a noci přibývá, blížící se svátky naopak v lidských srdcích rozsvěcují víc a
víc světla. Proto se na adventním věnci každou neděli rozsvěcuje vždy další svíce.
Podle Božího slova zapsaného v Bibli má nový věk spojený s druhým Kristovým adventem přinést
úplnou změnu poměrů na zemi i ve vesmíru. Zlo bude s konečnou platností přemoženo, zavládne
spravedlnost, láska a pokoj mezi lidmi i v přírodě.
Téměř všechna náboženství světa mají toto očekávání adventu společné, i když se v detailech liší.
V tom je vyjádřena odvěká touha lidstva po pokoji a lásce a také přesvědčení, že lidé sami takový svět

vytvořit nedokážou. Proto má zlatý věk lidstva přijít s pomocí neviditelného, ale neobyčejně mocného
božského světa.
Jedním z těch kulturních a náboženských systémů, které počítají se zásadní proměnou světa na
přelomu časů, je mayská kultura. O mayském kalendáři se v posledních dnech a týdnech mnoho
mluví, a to jedním dechem s magickým datem 21.12.2012, jímž kalendář končí. Bulvární média šíří
paniku, že nastane konec světa vlivem kosmické katastrofy. Mnozí spekulanti toho využívají k tomu,
aby prodali víc zboží, aby přiměli lidi uzavírat životní pojistky, aby měli o čem vysílat nebo aby prostě
jen zlomyslně přihlíželi, jak budou vyděšení lidé zmatkovat. Jedna známá lékařka nám řekla, že její
pacienti na 21.12. ruší své objednání; asi aby něco nepromeškali nebo snad aby v ten den nemuseli
vůbec vyjít z domu.
Chci vás ujistit, že letos 21. prosince na 99,9999….% konec světa nebude. Vede mě k tomu ujištění
Bible, že o tom Dni ani Hodině neví nikdo, než Bůh sám; dokonce ani pozemskému Ježíšovi to datum
nebylo sděleno. A pak z dějin dobře víme, kolikrát už někdo ohlásil, že z nebe obdržel zaručeně pravé
proroctví o konci starého světa! A vždycky to byla blamáž a nakonec zklamání a ostuda.
Pro zajímavost jsem zapátral na internetu, co konec mayského kalendáře znamená, a
z důvěryhodných stránek jsem zjistil, že není důvod k panice. Ba právě naopak. Náboženský systém
indiánského kmene Mayů vnímá běh světa jako cyklický; v dějinách se střídají fáze přinášející vládu
tmy, zla, chaosu a fázemi vzestupu, prosperity a pokoje. A právě taková fáze má nastat kolem
21.12.2012. Mayové byli vynikajícími znalci astronomie a astrologie. Tak objevili, že v době kolem
21.12. prý dojde k takovému postavení Země vzhledem k ostatním planetám, že se otevře prostor
proudění kladné kosmické energie. To život na Zemi nezničí, ale naopak znovuzrodí. Lidstvo přetrvá,
ale stane se lidštějším, protože dá přednost duchovním hodnotám před hmotnými. Nastoupí věk
ducha provázený pokojem, radostí a láskou člověka k člověku. Z toho je zřejmé, že i kdyby mayský
kalendář mluvil pravdu, nemáme se čeho bát, máme se naopak na co těšit. Pokud to ovšem nenaruší
síly zla, které se o to budou pokoušet.
Křesťanské pojetí adventu je velmi podobné. Janova apokalypsa mluví o velikých kosmických
změnách, kdy Slunce a Měsíc ztratí svoji zář a vesmírná tělesa se vychýlí ze svých drah. Nastane
všeobecný soud, v němž všecko zlé bude zničeno a s ním i ti lidé, kteří mu věrně sloužili. Na scénu
vstoupí ukřižovaný a vzkříšený Kristus a ten energií své lásky pomůže silám dobra k vítězství. Na zem
sestoupí nový Jeruzalém, město pokoje. Bude mít brány otevřené pro všechny lidi dobré vůle.
Nebudou v něm žaláře, protože lidé už nebudou páchat zlo. Nevyskytnou se tam lháři, kteří ohlupují
davy metodami lží a polopravd. Všude zavládne pokoj bez konce a lidské vztahy bude pronikat jenom
láska usilující o dobro pro všechny. V tomto adventním čase se proto nezaměřujme na neklidné
pobíhání a ustrašené očekávání konce světa. Kdo má dobré svědomí, může se na budoucnost těšit.
Snažme se tedy spolu žít v klidu a míru a udělat si čas jedni na druhé, hlavně na ty, kteří nás hodně
potřebují, především na ty nejmenší.
Na závěr připojuji, jako důkaz blízkosti různých náboženství, úryvek z modlitby siouxských Indiánů:
Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život našemu světu, vyslyš mne.
Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí.
Potřebuji tvou sílu a moudrost.
Potřebuji tvou moudrost, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, učení skryté
v každém lístku a v každé skále.
Toužím po tvé síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal zvítězit nad
svým největším nepřítelem – nad sebou samým.
Učiň mě vždy ochotným, abych s čistýma rukama a upřímným srdcem přicházel k tobě. A až můj
život jednoho dne zmizí jako zapadající slunce, abych mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.
JMÉNEM ČESKOBRATRSKÉHO SBORU V HRABOVÉ PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE POKOJNÉ
VÁNOCE. AŤ V NAŠICH SRDCÍCH VLÁDNOU SVĚTLO A RADOST, AŤ JSME SI NAVZÁJEM BLÍŽ A MÁME
SE UPŘÍMNĚ RÁDI.
Mgr. Jan Hudec, farář

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a nastal čas, kdy se hodnotí, co se za uplynulý rok povedlo a kde zůstaly naše
představy nesplněny. Proto mi dovolte, abych i já krátce zhodnotil činnost obecního podniku Lihovar
Hrabová s.r.o. v právě končícím roce.
Rok 2012 byl ve znamení stabilizace. V jeho průběhu se firmě podařilo stabilizovat hospodářské
výsledky, které znatelně poklesly v důsledku výpadku strategických zakázek na nerezové komponenty
v oblasti dopravní infrastruktury, a také došlo ke stabilizaci vnitřní organizace firmy po nastalých
personálních změnách.
Skutečnost, že kovovýroba a zvláště pak nerezvýroba je dynamicky se vyvíjejícím oborem
dokládají změny, s nimiž se Lihovar Hrabová s.r.o. musel v průběhu roku vyrovnat. Byla to především
změna sortimentu poptávaných výrobků, a také zvýšené nároky zákazníků na jejich technologické
zpracování. I přes skutečnost, že získávání lukrativních zakázek je za současných podmínek stále
složitější, podařilo se několik takových úspěšně zrealizovat. Příkladem mohou být zakázky na
nerezová vrata do bioplynových stanic, odvodnění tepláren, potrubní trasy, atd. Také v oblasti
pěstitelského pálení firma dosáhla, velice slušných výsledků. Navzdory počátečnímu nepříznivému
vývoji v příjmu ovoce ke zpracování na destilát, Lihovar Hrabová s.r.o. přijal v aktuální sezóně
2012/2013 553 tun ovoce a co do kapacitní vytíženosti se řadí mezi silnější sezóny. Výdej zálohy na
destilát v maximálním množství 3 litry na 100 kilogramů byl zahájen již 4. prosince 2012 a probíhá
každé úterý a pátek v době od 7:00 do 14:30 hodin.
V důsledku postupně se rozšiřujících aktivit firmy, které se již dávno neomezují pouze na
pěstitelské pálení, čím dál tím častěji naráží její provoz na nevyhovující interiérové řešení hlavní
budovy. Zastupitelstvo obce Hrabová se tímto problémem zabývalo na svém 29. zasedání a usneslo
se na nutnosti oprav a investic do pronajatého obecního majetku. Současně schválilo plán dílčích
kroků, k jejichž realizaci by mělo dojít ve dvou etapách, v časovém horizontu dvou až tří let. V první
etapě, která by měla být zahájena v červnu příštího roku, bude řešena provozní část hlavní budovy, tj.
úprava vnitřních prostor, kanceláří, výdejny lihu a venkovní schodiště. V rámci druhé etapy dojde
k výměně střešní krytiny, odvlhčení stěn a opravě fasády. Všechny opravy a investice budou
financovány z prostředků obecního rozpočtu.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům a partnerům Lihovaru
Hrabová s.r.o. za dosažení dobrých hospodářských výsledků a popřál jim, stejně tak jako Vám, krásné
prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2013 pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních
úspěchů.
Mgr. Ing. Petr Moťka
předseda dozorčí rady
místostarosta

Základní škola a Mateřská škola
Co je letos nového
V letošním školním roce se nám sešla ve škole skvělá parta dětí, které není tak těžké motivovat
k jakékoli činnosti, jsou pilní , nadšení, radostní a usměvaví. To je důvod, proč s nimi rádi trávíme čas
nejenom pracovní, ale i svůj volný.
Od začátku školního roku se nám podařilo zorganizovat několik akcí, které děti i my dospělí
hodnotíme jako velmi vydařené. Pro ty, kteří nenavštěvují webové stránky školy pravidelně, zde
uvádím jejich krátký popis.
Středa 26. 9. se v naší škole nesla ve znamení jablíček. "Jablíčkový den" nahradil loňskou
Bramboriádu. V tento slunečný den jsme se všichni sešli na zahradě mateřské školy a vše probíhalo ‐
jak se říká ‐ podle plánu. Zazpíváním jablíčkových písní jsme celou akci zahájili. Hned na úvod jsme si
řekli také několik zajímavostí o jablkách. Následovaly hry a soutěže. Jak jinak než v "jablíčkovém
stylu". U jednotlivých stanovišť si děti i rodiče mohli vyzkoušet svoji zručnost, obratnost i tvůrčí
kreativitu. V průběhu celého Jablíčkového dne jsme mohli ochutnávat nejrůznější sladké dobroty z
jablek, které připravily maminky našich Hrabčat. Nabízela se i možnost odnést si domů jablíčkovou
kuchařku. Každý si ale přinejmenším odnesl příjemný pocit z pohodově stráveného odpoledne...

Dne 8. 11. 2012 jsme se navečer sešli v naší škole všichni patřičně vybaveni na přenocování spojené
s projektem „Světýlko ve mně, veď mě“. Začali jsme společně projektovou písničkou Safari a
následovala rozehřívací hra: Znáš mé jméno i příjmení? Poté následovaly činnosti již menších
skupinkách, zaměřené na posílení našeho sebevědomí a vytváření dobrých vztahů ve skupině. Během
tohoto času se nám všem podařilo rozsvítit v sobě světýlka, která jsme si poté i vyrobili, aby nás vedla
ve tmě lesem. Cesta byla poseta svítícími lampičkami a nám všem se podařilo překonat strach a
statečně jsme prošli stezkou v nočním lese. Na druhý den jsme si v sobě odnášeli nejenom uvnitř
rozsvícené světýlko, ale také dobrý pocit ze společně strávených chvil.
Středa 14. 11. 2012 byla pro prvňáčky u nás ve škole svátečním dnem. Do školy je totiž po dlouhých
téměř třech měsících doprovázeli rodiče a prarodiče, aby se zúčastnili Slavnosti Slabikáře. Vyučování
v tento den probíhalo téměř jako jindy. První vyučovací hodinu byl český jazyk. Prvňáčci svým
maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům ukázali, co všechno se už od září ve škole naučili.
Zarecitovali jim motivační básničky na jednotlivá písmena, předvedli čtení slabik ‐ tentokrát
s podporou interaktivní tabule a schopnost doplnit jazykové cvičení. Vyučování provázela slavnostní,
výjimečná nálada a dětem se práce velmi dařila. Poté nastal ten slavnostní okamžik, kdy po zaznění
školní hymny proběhlo slavnostní předání první knihy, kterou děti přečtou od začátku až do konce,
„Slabikáře“. Sladkou odměnou a symbolem tohoto slavnostního dne byl velký slabikářový dort, který
všem dětem moc chutnal. Dětem ho již poněkolikáté upekla naše paní školnice.

SAFARI
Tak se jmenuje náš celoroční projekt, který prolíná zájmovými činnostmi školní družiny, ale také
některými předměty.
Je zaměřen na poznávání ohrožených druhů zvířat na naší planetě.
Jako účastníci celoroční hry SAFARI zblízka poznáváme 45 zvířat, „reprezentantů“ základních skupin,
která patří mezi silně ohrožené druhy. Seznamujeme se s tím, jak žijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní,
co dovedou, jaké mají schopnosti. SAFARI jsou lovy beze zbraní. Pořizujeme obrázky zvířat, vytváříme
jejich prostorové a papírové modely a získáváme co nejvíce informací o jejich životě.
V říjnu jsme se podívali do Ptačí říše. Naučili jsme se skládat podle předlohy korelu chocholatou a
sovu pálenou, procvičili jsme se v poskytování první pomoci a zahráli si hru Ptačí hry. Ve vysílání TV
HRABOŠ jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o původu opeřenců na Zemi. A stejně jako
oni jsme si také vyzkoušeli postavit své hnízdo.
Měsíc listopad zase duněl Pod kopyty stád. Poznávali jsme býložravé sudokopytníky i lichokopytníky,
hráli jsme si na mustangy, zubry a velbloudy. V ranním vysílání TV Hraboš nás naši reportéři seznámili
se životem velblouda dvouhrbého, buvola afrického, zubra a všemi druhy zeber. Ve výtvarné výchově
jsme pak zblízka prozkoumali různé zvířecí kůže a podle nich kreslili záložku do knihy.
Prosinec nás zavede Do krajiny věčného ledu. Podíváme se na Antarktidu i Arktidu, naučíme se
kreslit a skládat tučňáka, medvěda ledního a tuleně a zahrajeme si s nimi ledové hrátky.
SAFARI je hra, ale současně i vážná výzva. Všichni můžeme něco dělat pro ochranu zvířat. Už to, že se
o ně zajímáme, je důležité. Právo žít na této planetě mají stejně jako člověk. Vždyť tu některá byla
dokonce mnohem dřív než on.
Eva Mráček Vysoudilová
Jaroslava Vločka Králová

EKOŠKOLA
Víte, co je Ekoškola? To je škola, kde se kromě jiného učí o enviromentálních tématech a žáci sami
usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úsporu energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a
jejího okolí.
Do tohoto projektu jsme zapojeni již třetím rokem a letos na jaře bychom chtěli o titul Ekoškola
požádat.
Organizačním jádrem jsou členové Ekotýmu, kteří na svých pravidelných schůzkách připravují aktivity
pro ostatní.
Co se nám už v letošním školním roce podařilo:
 uspořádat sběr papíru a vysloužilých elektrospotřebičů i baterií


vyčistit studánku na Ostré i přilehlý kout lesa



sbírat víčka z PET lahví a výtěžek za ně poslat nemocné Lucince



prezentovat svoji činnost na setkání dalších Ekoškol v Uherském Hradišti



starat se pravidelně o pořádek v okolí školy a hřiště



oslavit Mezinárodní den Ekoškol 7. 11. společnými aktivitami ve vyučování i pro děti z MŠ a
v Zálesáku úklid příkopy za vesnicí



měřili jsme spotřebu vody při splachování na školních WC



informovat všechny žáky naší školy ve vysílání TV Hraboš o tom, co se chystá a co se nám už
podařilo.

Je toho ještě spousta, co bychom měli udělat, aby naše škola byla tou pravou Eko. Ale jednou je už
jisté – naše snaha a práce nás šlechtí.
Za členy Ekotýmu: Klárka Bezděková, Jakub Schubert, Martin Kondler, Pavel Hopjan, Pavla Poláchová

S maminkou za zády.
Jeden čtvrtek v měsíci ožívá školka i v odpoledních hodinách. Je tu hemžení jak v úle. Přichází sem
generace nejmladších občánků se svými maminkami. Tato setkání mají již delší tradici a název
„Maminec“. Děti si tu zvykají na prostředí mateřské školy, poznávají život v kolektivu. Společně s
maminkami si tu pohrají s našimi hračkami. Malé děti zaučí starší sourozenci, kteří už do školky chodí.
Přestože jsou malé děti pořád v pohybu, najde se tu i chvilka na přátelské posezení s kávou, při níž si
maminky předávají své zkušenosti s výchovou dětí, s praním, žehlením a vařením. Tato odpolední
setkávání v prostorách školy usnadňují dětem nástup do mateřské školy.
Kolektiv MŠ

Komunitní škola se stala skutečností
V minulém Zpravodaji vyšel článek popisující pojem venkovská komunitní škola a končil slovy: „Pevně
věříme, že i naše škola by se takovouto komunitní školou mohla stát. Aby nemuseli lidé odjíždět za
cenově nedostupnými kurzy do měst, ale aby kvalitní lektoři přijížděli za námi do Hrabové. Aby zde
probíhaly právě ty aktivity, které si vybereme a probíhaly v místě, které důvěrně známe.“
S velkým potěšením mohu konstatovat, že se tato představa díky zápalu a nadšení devítičlenného
zakládajícího výboru stala skutečností. V září spatřilo světlo světa nové hrabovské občanské sdružení
Komunitní škola Hrabová a hned se pustilo s velkou vervou do práce. Během prvního pololetí se
rozběhla činnost celkem devíti zájmových kroužků a vzdělávacích kurzů. Zájem dětí i dospělých
z Hrabové i z okolí předčil naše očekávání. Konečně posuďte sami:

Název kroužku/ kurzu:
Florbal pro děti
Zdravotník
Klub her
Taneční kroužek pro děti
Klub „Maminec“
Angličtina pro začátečníky
Počítače pro začátečníky
Pilates
Taneční pro dospělé
Celkem

Počet členů:
11
13
10
18
11
11
8
14
18
114

V současné době již přemýšlíme, jaké aktivity bychom mohli nabídnout pro druhé pololetí školního
roku. Jelikož je velmi těžké trefit se do zájmů a zálib všech lidí, obracíme se tedy na vás všechny
s prosbou o pomoc. Máte‐li nápad, přání či potřebu nějaké zájmové či vzdělávací aktivity ať už
dlouhodobé nebo jednorázové, obraťte se prosím se svými nápady na nás a my je zrealizujeme.
Umíte něco zajímavého a chtěli byste své dovednosti či znalosti předat dál, velmi rádi vás oslovíme
jako lektory dané aktivity. Ozvat se nám můžete na tel. č. 725 269 202, email: skolahrabova@atlas.cz,
nebo vyplněním anketního lístku, který obdržíte během ledna.
Závěrem bych chtěla jako předsedkyně Komunitní školy Hrabová poděkovat všem členům výboru za
čas, chuť do práce a elán, se kterým se vrhli do činnosti KŠ. Poděkovat chci i lektorům jednotlivých
zájmových a vzdělávacích aktivit za kvalitní vedení jejich svěřenců a obci Hrabová popřát, aby i nadále
měla tolik aktivních a vzdělávajících se občanů.
Jana Vondálová

Sbor dobrovolných hasičů Hrabová
Druhá polovina letošního roku pro nás začala slavnostně. 29. června nám pan starosta obce předal
do užívání hasičský speciál Avii Daewoo 75, který upravila firma GRENT s.r.o. pana Miroslava Žváčka
z Chromče. Avie přišla na 315 000 Kč. 120 000 Kč nám na vozidlo přispěl Olomoucký kraj a zbytek
zaplatila obec Hrabová. Náš sbor v příštím roce oslaví 120 let od jeho založení a tak si myslím, že nám
obec k tomuto výročí dala pěkný dárek.
25. srpna jsme pro naše děti připravili hasičský den, kde si děti sami mohly vyzkoušet práci
s nářadím a zastříkat si na terče. Naše děvčata pro ně připravila ještě mnoho jiných her. Tohle
odpoledne bylo náhradou za tradiční akci ,,Suchou nohou přes koupaliště“, kterou jsme po 12‐ti
letech prozatím ukončili.
7. září se v Nemrlově konala poslední soutěž Velké ceny Holba cupu 2012 okresu Šumperk. Na
toto finále mistrů se dostali naši muži I., ženy II. a také naši veteráni. Do Nemrlova se neprobojovali
naše ženy I. a muži II. Za celý rok však na soutěžích kluci z dvojky tak zabodovali, že celkově skončili
na 15. místě (v loňském roce 25. místo). Všem závodnicím a závodníkům chci poděkovat, že se
v takové míře věnují takto náročnému sportu. Jejich výsledky svědčí o tom, že se pečlivě připravují na
každou soutěž a nenechávají nic náhodě.
KONEČNÉ POŘADÍ VELKÉ CENY HOLBA CUPU 2012:
MUŽI I. – 4. MÍSTO
MUŽI II. – 15. MÍSTO (ze 41 družstev)
ŽENY I. – 8. MÍSTO
ŽENY II. – 2. MÍSTO (ze 13 družstev)
VETERÁNI – 3. MÍSTO ( z 15 družstev)
Tak jako v září končí soutěže pro dospělé, pro naše nejmenší začínají. Od září se naše členská
základna rozrostla o 6 malých benjamínků, kteří již mají zájem o hasičský sport. V letošní sezóně jsme

se prozatím zúčastnili čtyř soutěží: Hasičský trojboj v Novém Malíně, Šumperský Soptík, Závod
všestrannosti v Kolšově a štafeta 8x50 metrů v Klopině. I přesto, že máme dost nových členů, daří se
nám na soutěžích umisťovat kolem 7. místa. Mé poděkování patří nejen malým závodníkům, ale i
jejich vedoucím.
Naše činnost není jen o hasičském sportu, ale i o brigádách. Od konce července až do prosince
probíhaly úpravy ve zbrojnici. Prvně se vyboural sklad PHN, který už řadu let neplní svůj účel. Ve
zbrojnici nám tak vznikla jedna velká plocha pro uložení hasičského materiálu. Než se zbrojnice
dostala do nynější podoby, odpracovala se řada hodin. Otloukla se stará omítka, znovu nahození
stěn, zazdění dveří a konečné vymalování. Všem členům, kteří se na opravě podíleli, patří můj dík.
23. října jsem vyhlásil námětové cvičení, kde bylo naším úkolem seznámit se s přívodem vody na
pilu pana Hrocha.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na náš tradiční hasičský ples, který se bude konat 23. února
2013, a popřál Vám krásné a klidné vánoční svátky, v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
František Breknar, velitel SDH
Historie našeho vozového parku
První kolová ruční stříkačka byla zakoupena roku 1912 a byla tažena koňmi. Další zmínku o vozidle
jsem našel v roce 1946, kdy 10. února při velkém tání sněhu naši hasiči hlídali řeku Moravu mezi
obcemi Bohuslavice a Lukavice a v obci Třeština, kde hrozilo zatopení. K tomu jim byl zapůjčen vůz od
pana vikáře Šedého, který za půjčení nežádal žádnou náhradu.
V roce 1950 bylo zakoupeno první nákladní hasičské vozidlo značka ŠKODA od pana Vašíčka
z Třeštiny. Tenhle náklaďáček s velkými technickými problémy sloužil asi až do roku 1960. První
vozidlo, které je už možno vidět na fotkách, a mnoho z vás jej jistě pamatuje, je TATRA 805. Bylo
zakoupeno v roce 1960 a to z cukrovaru z Brodku u Přerova. Toto vozidlo sloužilo našim hasičům do
roku 1982, kdy pro nadměrnou spotřebu bylo vyřazeno z evidence.
Na jaře roku 1982 bylo zakoupeno skříňové vozidlo značky ROBUR od firmy OPOS Šumperk. Pro
velkou poruchovost a nedostatek náhradních dílů bylo po třinácti letech v roce 1995 zrušeno.
19. dubna v roce 1995 byl zakoupen z rudných dolů Rýmařov hasičský speciál Avie 30, který nám
sloužil do června roku 2012. A nyní jej vystřídal nový speciál a to Avie DAEWOO 75.

Občanské sdružení Hraběnky
S občanským sdružením Hraběnky jsem Vás seznámila již v letošním červnovém vydání
Hrabovského zpravodaje. Je to spolek, který je nový pouze svým jménem, neboť akce, které pořádá,
jsou Vám dobře známé. V dubnu jsme se setkali na Sletu čarodějnic, na podzim v hrabovském lese tak
trochu strašilo a na Silvestra budeme možná očekávat nový rok v místní sokolovně.
V první polovině tohoto roku se uskutečnilo setkání předsedů místních spolků s panem starostou.
Mimo jiné nám pan starosta přednesl svou vizi o proměně Hrabovského zpravodaje, který by neměl
mít podobu pouze informativní. Shodli jsme se na tom, že my, co píšeme své příspěvky nějaký ten
rok, se v podstatě pořád opakujeme. Tak jsme dostali pro psaní volnou ruku a snad se mi těmito pár
řádky podaří pouze nerekapitulovat končící rok, ale něco Vám sdělit .
Letos se u nás v Hrabové uskutečnilo poprvé slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Velmi
mne překvapila velká účast občanů na této slavnosti. Byla tam příjemná a milá atmosféra a já jsem si
tam uvědomila, jak je fajn, že žiji zrovna teď a tady. Mám svou rodinu, své blízké téměř na dosah
ruky, přátele, kamarády, spoluobčany, které ráda potkávám. V dnešním uspěchaném světě jsme se
sešli, zastavili, drželi za ruku svého partnera a houpali své děti v náručí. A co jsme potřebovali při
tomto setkání? Vlastně stačilo pouze přijít a být tam. A stálo Vás to něco? Vlastně pouze pár kroků a
odhodlání přijít a obohatit se o další z neopakovatelných zážitků ve Vašich životech. Že to nebyl až tak
neopakovatelný zážitek? Vždyť bude za rok zas rozsvěcování vánočního stromku, opět bude Slet
čarodějnic, myslivecké posezení, hasičské soutěže, oslava Dne matek. Ale zaručí nám někdo, že tady
budeme my? Člověk neví, který den je jeho poslední. Díky mému povolání zdravotní sestry vím, jak
křehká je hranice mezi životem a smrtí. Lidé na operačních sálech se ocitají nazí, bez jakéhokoli
hmotného jmění, my jim odebíráme a „opravujeme“ jejich části těl, lékařská věda dnes dokáže skoro
nemožné. Ale Vaši mysl, zážitky, radosti, starosti, přesvědčení, výhry i prohry, ty Vám nikdo nevezme.
V tom pro mne tkví jedinečnost okamžiku, je teď, tady a nemusí se opakovat. Jsou lidé, kteří jsou
schopni zážitky zprostředkovat, dělit se o ně a přát Vám, ať z nich vytěžíte pro sebe věci, které Vás
obohatí, zasmějete se, zapomenete na svoje starosti a bolesti, které život přináší. Společnost v naší
obci nám poskytuje bohatou půdu zážitků, nevzdávejte se jich, užívejte života. A pokud se vám daří
tyto věci prožívat se svými dětmi, je to velké štěstí, neboť nám to poskytuje záruku, že i ony pochopí,
co je v životě důležité a předají to i svým dětem.

V nadcházejícím roce 2013 Vám přeji vážení spoluobčané, ať máte v duši klid a
vyrovnanost, ať zažijete mnoho šťastných chvil. Přeji Vám dostatek sil k překonání těžkých
životních situací. Vánoční svátky prožijte v pohodě a pokud máte malé děti či vnoučata,
zkuste je pozorovat, jak se radují z dárků, z odlesku světla ve vánoční baňce, z každé spadlé
sněhové vločky. Vždyť tak málo stačí, aby byl člověk šťastný a pokud naše děti příliš
neohýbáme, dovedou se opravdu bezprostředně radovat a užívat každého okamžiku.
Lenka Žižková, předseda o.s. Hraběnky

Myslivecká společnost Skalka Dubicko
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.
V uplynulých měsících se členové naši společnosti věnovali tak jako i v minulých letech pořádání
různých mysliveckých, společenských a sportovních akcí a chovu a lovu zvěře.
Koncem června proběhla již tradičně členská schůze spojená se střeleckou soutěží „O pohár
předsedy Myslivecké společnosti Skalka Dubicko“, která je veřejnou soutěží, kde se mimo samotných
členů naší společnosti účastní i mnozí hosté a sportovní střelci. Pohár předsedy myslivecké
společnosti získal pro letošní rok člen naší společnosti pan Karel Neumann z Bohuslavic.

Následně proběhlo začátkem prázdnin myslivecké odpoledne v Hrabové. Pro všechny bylo
nachystáno bohaté občerstvení včetně zvěřinových specialit, dobrá zábava a i při troše štěstí některá
z cen v kole štěstí.
Začátkem srpna se konal myslivecký karneval v Bohuslavicích. Tato akce již patří několik let
k hojně navštěvovaným a uzavírá sezónu akcí pořádaných naší společností pro veřejnost.
V následujících měsících se myslivci všech sdružení věnují převážně společným lovům, které jsou
v současné době nízkých stavů drobné zvěře spíše společenskou událostí. I vzhledem k tomuto
upustila naše společnost od pořádání dvou honů a první prosincovou sobotu se uskutečnil letošní
jediný hon, tentokrát konaný v Dubicku. Za účasti loveckých hostů, střelců a honců proběhla
společná vycházka, při které střelci i honci předváděli svoje umění. Samozřejmostí potom byl
slavnostní výřad a zakončení poslední lečí v hostinci u Vašíčků v Dubicku.
Koncem října proběhla v naší obci výstava zaměřená na přírodu a s ní související činnosti jako je
její ochrana, výkon práva myslivosti, rybářství a lesnictví. Í na této akci se naše společnost podílela a
prezentovala svoji činnost a lovecké trofeje z našeho okolí.
Začátkem října již v naší honitbě probíhá příkrmování zvěře tak, aby zvěř nabrala dostatek energie
pro následující zimu.
Dne 9. února proběhne již tradiční 18. ročník representativního mysliveckého plesu MS Skalka,
který se uskuteční tentokrát, vzhledem k rekonstrukci dubické sokolovny, v Hrabové. Tento ples se
bude konat za doprovodu hudební skupiny STYL, nachystáno bude bohaté občerstvení včetně
zvěřinových specialit, bohatá tombola a jistě dobrá zábava.
Na závěr bych chtěl všem popřát příjemné prožití Vánoc a do nového roku vše nejlepší.
Ing. Pavel Hojan, předseda MS Skalka

Strategický rozvojový plán
V rámci mezinárodního projektu Obnovy venkova se v měsících dubnu, květnu a září uskutečnilo
celkem pět pracovních setkání. Na každém z nich byl přítomen člen rady nezávislé neziskové asociace
NSVKŠ působící na území celé České republiky Ing. Jan Fiala.
Do nelehkého úkolu tvorby strategie obce se zapojilo 16 občanů obce Hrabová, kteří neváhali
obětovat svůj volný čas ve prospěch naší obce. Jelikož právě čas je tím jediným spravedlivým
měřítkem, které máme všichni stejné, patří proto těmto spoluobčanům veliké poděkování.
Dne 6. 9. 2012 proběhlo poslední pracovní setkání, jehož náplní byla tvorba konečné verze
strategie obce, kterou jsme předložili ke schválení zastupitelstvu obce Hrabová.
Dne 29.11.2012 zastupitelstvo obce Hrabová schválilo „Strategický rozvojový plán Obce Hrabová
na roky 2012 – 2025“. Tento dokument naleznete na obecních stránkách www.hrabova.cz.
Helena Höchsmannová, obecní koordinátorka

Milí spoluobčané,
mnozí z vás jste již navštívili naše malé muzeum v prvním patře palírny. Záměrně píši naše, neboť
nezůstáváme jen u původních exponátů a stále přijímáme předměty od vás návštěvníků. Expozice se
tak rozrůstá o věci, které se dříve nacházely na půdách a stodolách. Díky patří všem, kteří takto
přispíváte do starobylé domácnosti.

Nejen děti a mládež si mohou při návštěvě dvou místností představit, jak žili naši předkové na
přelomu 18. a 19.století. Mě a mé přátele těší, když starší návštěvníci s láskou vzpomínají na doby,
kdy vystavené předměty sloužily svému účelu a nebyly pouhými exponáty.
Moderní doba jde rychle kupředu, v muzeu tak není nouze o úsměvné příhody, kdy například děti
nepoznají staré rádio v domnění, že jde o divnou televizi. Ani my starší u některých kousků netušíme
k čemu sloužily a rádi se necháme poučit pamětníky.
S příchodem zimy a Vánoc jsme pro vás připravili tematickou podívanou. Také naši dědové a
babičky byli dříve dětmi, které dováděli na sněhu. Přijďte se podívat na jejich lyže, brusle a sáňky.
Obdivovat také můžete dávné ozdoby na stromeček. Navlečené korálky na drátku a oříšky v alobalu
mají také své kouzlo a věřím, že vás potěší. Na plakátcích a z rozhlasu se včas dozvíte, kdy bude
muzeum otevřeno.
S Petrou a Danem se na vás těším a přeji všem šťastné dny v radosti a lásce
Marcela Šafářová

Senior klub
Činnost Senior klubu Hrabová je už pravidelná pro každý druhý čtvrtek v měsíci.
Je samozřejmostí účast 20 – 30 zájemců a dá se říci,že zájem neopadá.Mimo přátelské posezení
obvykle s malým pohoštěním je možné získat informace z místního i okolního dění,pobavit se a
zapomenout na všední starosti.
Pro budoucnost,chceme nadále pokračovat ve velmi zajímavých besedách s Ivo Millerem, které
připravujeme na únor – březen 2013.Témata budou vyhlášena a vybrána.
V případě zájmu chceme i nadále pokračovat ve spoluúčasti se sborem Českobratrské církve
evangelické v Hrabové, kde letošní zájezd do Javorníku nad Veličkou a Kroměříže byl velmi hodnotný
a zajímavý.
Nesmíme zapomenout na účast velké části členů Senior klubu při přípravě a zajišťování průběhu
výstavy k 28.10.2012. Při této příležitosti chceme všem účastněným poděkovat za ochotu a pomoc.
Pro nastávající rok přejeme všem občanům hodně zdraví a optimismu.
Vše špatné a zlé lze našeptat do duté vrby – 31 strom za potokem.
Za SK – Milan Tun

Sociální a kulturní komise
V neděli 9. prosince se konalo v klubovně sokolovny vítání nových občánků. Starosta obce
přivítal pět nových občánků, kterým předal malý dárek a jejich maminkám kytičku. Děti z naší školy
společně s paní učitelkou Jaroslavou Královou vystoupily s krásným programem plným básniček a
písniček a postaraly se tak o milé zpestření tohoto slavnostního aktu.
Byli přivítáni tito noví občánci:
Tereza Chovanečková, narozena 5.8.2011
Adam Pokorný, narozen 28.11.2011
Adam Höchsmann, narozen 19.1.2012
Šimon Minář, narozen 1.4.2012
Sofie Suráková, narozena 27.4.2012

***********

V první polovině roku 2013 oslaví životní jubileum
Linhart Miloš
Diblíková Alena
Maixner Mojmír
Skálová Dobromila
Potěšilová Marie
Papoušek Vincenc
Havlíčková Ludmila
Palmanová Anna
Jarmara Jaromír
Štěpánová Marie
Říhová Markéta
Hýblová Božena
Odstrčilová Anna
Urbášek Miloš
Hroch Jan
Pospíšil Břetislav

19. ledna
6. února
25. února
2. března
12. března
21. března
5. dubna
14. dubna
26. dubna
28. dubna
14. května
8. června
9. června
11. června
13. června
20. června

75 let
70 let
88 let
70 let
86 let
89 let
93 let
75 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
87 let
85 let
70 let

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

Informace obecního úřadu


žádáme všechny občany, aby si ořezali větve stromů, které přesahují nad obecní pozemky,
komunikace a potok tak, aby spadané ovoce a listí neznečišťovalo komunikace a koryto
potoka.



neparkujte svoje vozidla na místních komunikacích, omezujete tím provádění zimní údržby



zastupitelstvo na svém 30. zasedání dne 12.12.2012 schválilo tyto vyhlášky:
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se od příštího roku
zvyšuje poplatek na 200,‐ Kč na osobu a rok.
OZV č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hrabová. Tato vyhláška rozšiřuje službu o sběr bioodpadu do kontejneru, který bude umístěn
na sběrném dvoře
OZV č. 3/2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů v obci. Tato
vyhláška zakazuje spalování rostlinných materiálů za účelem jejich odstraňování. Texty těchto
vyhlášek jsou umístěny na úřední desce a na webových stránkách obce Hrabová.



Svoz popelnic bude v roce 2013 probíhat nadále ve čtrnáctidenních intervalech. Poslední svoz
v letošním roce bude ve čtvrtek 27. prosince a první svoz v příštím roce bude 10.ledna.



Svoz plastu bude jako obvykle každé druhé úterý v měsíci



Tříkrálová sbírka proběhne v Hrabové v neděli 6. ledna 2013 od 9.00 hodin



Začátkem prosince zástupci Olomouckého kraje a společnosti EKO‐KOM, a.s., oceňovali obce,
které nejlépe třídí odpad, v soutěži „O keramickou popelnici“. V této soutěži se vyhodnocují 3
kategorie obcí a to do 500 obyvatel, nad 500 obyvatel a města. Hrabová se poprvé umístila
v kategorii nad 500 obyvatel na 5. místě a starosta převzal z rukou náměstka hejtmana
Keramickou popelnici, jako ocenění pro všechny obyvatele naší obce, kteří vzorně třídí
odpad. Věříme, že k většině třídících občanů se připojí i ti, kterým každých 14 dnů přetéká
jedna až dvě popelnice nevytříděným odpadem a nikdy si nepřijdou na úřad pro pytle na
tříděný odpad. I tímto oceněním si Hrabová dělá dobré jméno jak v regionu, tak v kraji.
Věříme, že toto postavení v příštím roce neztratíme ale ještě vylepšíme.

