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Dostává se Vám do rukou poslední vydání Hrabovského zpravodaje před
volbami do obecního zastupitelstva. Volby proběhnou v pátek 5.10.2018 od
14:00 do 22:00 a v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 ve škole. Dovolujeme
si Vás, ještě před roznesením volebních lístků, seznámit s obsazením
volebních stran v pořadí, jak budou uvedeny na hlasovacích lístcích. Počet
33 kandidátů ve třech seskupeních tady dlouho nebyl. Z toho je patrné, že
lidem není dění v obci lhostejné a chtějí přiložit ruku k dílu. Proto věříme,
že i účast ve volbách bude vysoká. Veškeré informace k průběhu voleb
dostanete v obálkách s hlasovacími lístky. Přijďte zvolit své kandidáty.
Jiří Linhart, starosta
Sdružení nezávislých kandidátů Hrabová pro všechny
1 Krmíček Marcel 46 NK BEZPP elektroprojektant Hrabová
2 Hopjan Pavel Ing. 40 NK BEZPP vedoucí správy toků Hrabová
3 Breknar František 59 NK BEZPP drobný živnostník Hrabová
4 Slicho Petr 40 NK BEZPP elektromechanik Hrabová
5 Říhová Jitka 50 NK BEZPP živnostník Hrabová
6 Jedelský Luděk 51 NK BEZPP živnostník Hrabová
7 Navrátil Miroslav 63 NK BEZPP důchodce Hrabová
8 Potěšil Radim Ing. 40 NK BEZPP programátor Hrabová
9 Šafář Roman Ing. 38 NK BEZPP konstruktér Hrabová

10 Šafářová Marcela 45 NK BEZPP pěstounka Hrabová
11 Krejčí Martin Bc. 42 NK BEZPP podnikatel Hrabová
Sdružení nezávislých kandidátů pro Hrabovou
1 Hastík Dalibor Ing. 48 NK BEZPP výrobní ředitel Hrabová
2 Skála Květoslav 58 NK BEZPP řidič Hrabová
3 Papoušek Karel 63 NK BEZPP THP Hrabová
4 Špaček Jan 56 NK BEZPP obsluha NC strojů Hrabová
5 Šimarová Ilona 43 NK BEZPP pedagogický pracovník Hrabová
6 Štromerová Petra Ing. 42 NK BEZPP referentka Hrabová
7 Kotková Martina 44 NK BEZPP referentka logistiky Hrabová
8 Diblík Jaromír 48 NK BEZPP dělník Hrabová
9 Hlavatý Roman 39 NK BEZPP řidič strojník Hrabová
10 Neumann Aleš 40 NK BEZPP městská policie Hrabová
11 Jarmara Jaromír 60 NK BEZPP obchodní zástupce Hrabová
Sdružení nezávislých kandidátů I
1 Linhart Jiří Ing. 57 NK BEZPP starosta Hrabová
2 Moťka Petr Ing. Mgr. 41 NK BEZPP ekonom Hrabová
3 Šafářová Anna Ing. 33 NK BEZPP mateřská dovolená Hrabová
4 Kondler Martin 45 NK BEZPP dělník ve výrobě vápna Hrabová
5 Pudilová Markéta 39 NK BEZPP dělník v elektrotechnice Hrabová
6 Petrželková Marcela Ing. 48 NK BEZPP administrativní pracovnice
Hrabová
7 Holoubek Jiří 58 NK BEZPP elektrikář Hrabová
8 Hajtmarová Dagmar Mgr. 47 NK BEZPP učitelka ZŠ Hrabová
9 Žák Stanislav 70 NK BEZPP důchodce Hrabová
10 Vysoudil Milan 52 NK BEZPP jednatel zemědělského podniku
Hrabová
11 Lepka Tomáš Mgr. 45 NK BEZPP státní zaměstnanec Hrabová

Základní škola a Mateřská škola Hrabová
Máme otevřeno☺
V neděli dne 2. 9. 2018 se konečně podařilo završit více než dva roky
usilovného plánování, projektování a budování nové budovy mateřské školy
u nás v Hrabové. Otevřené dveře v tento den měli všichni lidé, kteří chtěli
nasát atmosféru zbrusu nové budovy s moderně vybavenými třídami.
Několik slov o výstavbě nových prostor pro předškolní vzdělávání i
záměrech jejich využití pronesli pan starosta Ing. Jiří Linhart a ředitelka
školy paní Jana Vondálová. Společně pak rozstřihli pásku, která naznačila,
že vstup do krásných, barevných a nově vybavených prostor MŠ je
zpřístupněn. Nadšené příznivce školy a školky v Hrabové jejich očekávání
opravdu nezklamala. Nově vybavené a prakticky uspořádané místnosti
zářily svou novotou a po prvotním zhlédnutí všemi zvědavými tvářemi byly
připravené na vstup nejmenších hrabovských občánků (i těch teprve
dvouletých), kteří budou v těchto prostorách trávit svůj čas. Při této
příležitosti jsme také oslavili 50. výročí založení již stávající mateřské školy,
která byla v minulém století vybudována v rámci akce “Z“ díky píli a
nadšení celé řady místních dobrovolníků. Slavnostní atmosféru celého
odpoledne podtrhovala postřelmovská dechová hudba a výstava obrazů
malířky Lucie Ernestové.
Jaroslava Vločka Králová, učitelka ZŠ Hrabová

CEEV ŽIVICA a vzdělávací centrum TEREZA vás srdečne pozývajú na
víťazný kurz Tajný život města 26. – 28. 9. 2018 vo Vzdelávacom centre
Zaježová.

Tento email a vzápětí i dopis nás zastihnul ještě ke konci loňského školního
roku. Mile nás překvapilo, že jsme s tvorbou questu na Den rodiny
zabodovali a umístili se mezi třemi nejlepšími českými školami. Komise
složená z organizátorů i sponzorů posuzovala, jestli byly dodrženy všechny
zásady související s tvorbou questu i jeho medializace.
Jenom pro připomenutí, co to ten questing vlastně je?
Dá se přeložit jako hledání či pátrání. Zakladatelkou této hry je Delicia Clar
z Nové Anglie, která si ji vymyslela pro své studenty, aby je motivovala
k objevování a poznávání místa, kde žijí, s důrazem na rozvoj jejich
spolupráce.
A to se daří i nám. Dospělákům i dětem naší školy se podařilo vytvořit již 6
hledaček, kterými jsme uvedené zásady naplnili. Na velkém questu –
hledačce pracovali hlavně členové Ekotýmu. Jeho čtyři zástupci se
s Mráčkem koncem září vydají na Slovensko do Zaježové. Čeká je setkání
s týmy ze dvou českých škol a tří slovenských, aby společně sdíleli aktivity
z tvorby svého questu a info kampaně, která jej provázela.
Tento kurz je pro nás zdarma díky finanční podpoře společností Veolia,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Eva Mráček Vysoudilová, koordinátorka programu Ekoškola
a vedoucí vychovatelka ŠD Hrabová
Zamyšlení
Asi to všichni známe, některou z uvedených či podobných
situací jsme zažili a nechali se jí patřičně rozhodit:
-po příchodu domů nás udeří do očí pohled na rozházené boty
v předsíni (mohl by nás potěšit pohled na náš krásný dům se zahradou, o
kterém se nám dřív ani nesnilo, ale nestane se to)

-v dětském pokoji si všimneme hromady hraček, která není na svém místě a
rozzlobí nás naše dvě hádající se děti (nějak se v té chvíli necítíme v pohodě,
i když máme dva krásné a zdravé potomky☺)
-v práci nás rozhodí kolegyně, která opět nechala neumytý hrnek od kávy na
stole (přitom bychom mohli mít radost z fajn pracovního kolektivu a jisté
práce)
-venku zaprší a my hartusíme, že je sychravo a zimomřivo (i když bychom
se mohli radovat z tolika krásných slunečních dnů).
Je to prostě naše lidská přirozenost a někteří odborníci dokonce tvrdí, že se
jedná o národní rys – pokud uvidíme 9 krásných věcí a 1 ošklivou, zaručeně
budeme mluvit a dobře si pamatovat právě tu ošklivou.
Nicméně – kdo z nás chce slyšet jen to, co se nepovedlo, co není v pořádku
a co jsme nezvládli? Asi nikdo a proto je důležité uvádět věci v té správné
míře pozitivního myšlení - nebát se mluvit právě o tom, co se povedlo a
ocenit to, co je v pořádku.
Proto mi dovolte takto zveřejnit pár ocenění, která by měla dle mého zaznít:








Oceňuji odvahu představitelů naší obce, kteří se pustili do náročného
projektu nové školky, dokázali získat vysokou dotaci a otevřít
školku více rodinám.
Oceňuji odvahu učitelek MŠ pustit se do práce s dvouletými dětmi,
které se většina ostatních školek obloukem vyhýbá.
Oceňuji nadšení a chuť do práce svých kolegyň, pro které je práce
v naší škole opravdu posláním.
Oceňuji všechny rodiče, kteří s námi komunikují, podporují nás
v naší práci a důvěřují našim vědomostem, zkušenostem a upřímné
snaze.
Oceňuji nezdolný elán a energii našich dětí.



Oceňuji…

V nastávajícím školním roce přeji nám všem (dospělým i dětem) dostatek
ocenění, klid na práci a spoustu pozitivních a krásných myšlenek☺.
Jana Večernice Vondálová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

Ohlédnutí evangelíka za srpnem 1968
Ve středu 21. srpna 1968 jsem si chtěl poležet po úterním mimořádném
výkonu, kdy jsem v jednom dni ujel na kole trasu Praha-Zábřeh. O půl šesté
ranní před odchodem do práce mě ale vzbudil otec: Vstávej, jsou tu Rusi!
Byl jsem v šoku, jako drtivá většina občanů Československa.
O chvíli později jsem vyrazil do města. Hned u našeho domu na Sokolské
jsem narazil na obrněný transportér s ozbrojenci. Byli to Poláci. Prošel jsem
nenápadně kolem nich, aniž bych se jim pokoušel vysvětlovat, že u nás
žádná kontrarevoluce. Ani vojáci nejevili jakoukoli snahu o navázání
kontaktu. Stejně jsem ale neměl příjemný pocit, když jsem odcházel otočen
k nim zády. Žádný výstřel však nepadl. Byla ve mně ale malá dušička.
Zábřeh je ovšem příliš malý na to, aby se zde odehrály nějaké zásadní
dějinné události. Ty se před padesáti lety tvořily v našich velkých městech,
a hlavně v Moskvě. Zprávy o průběhu okupace, o jednáních politiků a
reakcích obyvatel jsme napjatě sledovali ve sdělovacích prostředcích, kde
ovšem velmi rychle umlkaly radikální hlasy a začaly převažovat výzvy ke
klidu a trpělivosti. Hrdinové pražského jara až na výjimky (F. Kriegel)
rychle pochopili, že situace je neudržitelná, a hleděli zachránit vlastní kůži.
K veřejnosti mluvili bezobsažnou řečí frází nepřímo navádějící k rezignaci.
V pátek 23. srpna jsme měli v českobratrském sborovém domě obvyklou
schůzku mládeže. Vzrušeně se diskutovalo, zpívaly se písně Karla Kryla a
také „My to vyhrajem´ v ten den“ i s aktuální slokou: „Rusi odejdou v ten
den!“ Nakonec byla modlitební chvíle. Překvapilo mě, že se všichni modlili
- což jinak nedělali – já jediný jsem se tenkrát nepomodlil. Měl jsem totiž za
to, že politika a víra se vylučují.

Můj názor se ale postupně měnil. Nejprve, když pár měsíců po okupaci
v rámci normalizačních prověrek vyhodili moji sestru ze zaměstnání
v zábřežské mlékárně, protože odmítla podepsat, že souhlasí se vstupem
vojsk Varšavské smlouvy do Československa a veřejně říkala opak. A pak
zvláště poté, co se na protest proti normalizaci 25.2.1969 upálil Jan Zajíc.
Studoval jsem na stejné škole, jako on (SPŠ Šumperk), a tak jsme jeho oběť
všichni, žáci i učitelé, silně prožívali. Vedle průmyslovky byla kasárna, která
obsadila Sovětská armáda. Každý den dopoledne vojska pochodovala po
dvoře s mohutným dupotem doprovázeným frenetickým vyřváváním
bojových písní za doprovodu řízné vojenské hudby. Někteří profesoři
v těchto zastrašujících dvacetiminutovkách přerušovali vyučování. Seděli
jsme tiše a snažili se provokaci nevnímat; mysleli jsme na Jany Zajíce a
Palacha, bezmocně skřípali zuby, někteří se možná i modlili, aby se to
všecko pěkné období politického tání zase vrátilo. Jak ale pokračovala
normalizace, naše naděje se rozplývaly. Pozorovali jsme, že se učitelský
sbor, stejně jako celá společnost, postupně rozděluje. Do vedení se dostávali
lidé, kteří souhlas se vstupem podepsali. Ti, co nepodepsali, byli propuštěni
nebo přeloženi jinam. Mezi studenty a studentkami ovšem pasivní odpor
trval a nepřizpůsobivé pedagogy jsme obdivovali.
Jednou přijel do naší školy Vladimír Škutina, novinář a spisovatel.
Předváděl nám názorně filozofii českých dějin. Pantomimicky naznačoval,
jak ti, kterým jde o svobodný rozvoj národa, lepí na stěnu krásné tapety
výstavných měst, přírody, harmonické pospolitosti. Chvíli se to bohulibé
dílo vždycky daří, pokud je národ zajedno. Po čase se ale zpravidla objeví
škůdci, kteří ty krásné tapety začnou strhávat, rvou je, šlapou po nich. A
zůstane zase jen ta prázdná, špinavá, lepkavá stěna a pod ní hromada
pomačkaného papíru v blátě. Škutina zvláště názorně ukazoval, jak
vznešené dílo drtí okovaná bota nebo pásy tanků. A většina Čechů se s tím
nakonec smíří. Ten obraz lepiče tapet platí i pro polistopadový vývoj v naší
zemi. Po krátkém období, kdy se národ nadšeně sjednotil v naději na
vytvoření svobodné, demokratické společnosti, došlo k překotnému vývoji,
jímž mnozí byli a jsou právem zklamáni. Ale místo aby se národ spojil ve
snaze o nápravu, rezignuje na možnosti ovlivňovat veřejné dění. Podle
výsledků posledních voleb vidí většina lidí řešení v předání moci silným

vůdcům a jejich stranám a týmům. Nevadí jim, jak vůdci přišli k majetku a
že získávají moc s podporou komunistů, jejichž strana způsobila svým
totalitním vládnutím národu nenapravitelné škody. Hlavně když nám
vůdcové slíbí, že se budeme mít vždy lépe a budeme žít radostněji. Ovšem
stále se zhoršující životní prostředí a rychle se měnící klima, jak dosvědčuje
končící žhavé léto a přetrvávající sucho, varují před jednostranným
zaměřením společnosti na ekonomiku a obyvatelstva na konzum, bez
přihlížení k ekologii, mravnosti, kultuře, spiritualitě…
V této situaci si velmi vážím všech, kdo chtějí vést národ k občanské
zralosti, k odpovědnosti. Je důležité, aby se schopní a čestní lidé zapojili do
politiky na všech úrovních. Na nás voličích pak je, abychom takovým lidem
umožnili pracovat pro obec tím, že jim dáme svůj hlas a budeme je
podporovat.
Jan Hudec, farář ČCE v Hrabové
Doporučuji:
www.youtube. černobílé ohlédnutí (dílo amatérských filmařů z bývalého
závodního klubu NHKG Zábřeh)
SDH Hrabová
Po slunečném a suchém létu, je tu vlahý podzim. Musím konstatovat, že
všichni obyvatelé Hrabové se během parného léta chovali velmi
zodpovědně. I přes vysoké riziko požáru, se neuskutečnil žádný výjezd naší
zásahové jednotky. Je na místě Vám za toto svědomité počínání poděkovat.
Vzhledem k tomu, že jsme se nemuseli zabývat hašením požárů, jsme měli
čas připravit pro Vás již tradiční akci Loučení s prázdninami. Letos to bylo
ve znamení zimních olympijských her, které proběhly v Jižní Koreji ve
městě Pchjongčchang. Protože jsme v Hrabové, nazvali jsme naši
olympiádu Hrabchang 2018.
K zimní olympiádě samozřejmě neodmyslitelně patří sníh a led. Nám se
podařilo zasněžit a zaledovat úctyhodných 900 metrů čtverečních našeho
fotbalového hřiště. Vytvořili jsme sjezdovku, biatlonový areál a hokejové
hřiště. Nic už pak nebránilo tomu, abychom se pustili do sportovních klání.

Myslím, že sněhu a ledu si užili jak dospělí, tak i děti. Mohli si zde vyzkoušet
střelbu na biatlonové terče, sklouznout se na lyžích, zahrát si hokej a mnoho
dalších zimních disciplín. Odměnou jim byla krásná olympijská medaile a
něco sladkého k tomu.
O tom, že to byla povedená recesistická akce informoval i Šumperský deník.
Pro zájemce je zde internetový odkaz:
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/zimni-olympijske-hry-vhrabove-pobavily-aktery-i-divaky-20180826.html
Již teď se připravujeme na další ročník, se kterým přijde změna termínu i
název akce. Nebudeme se s prázdninami loučit, ale budeme je vítat. To
znamená, že druhý prázdninový víkend proběhne akce Hurá prázdniny.
Opět připravíme zajímavý a veselý program, u kterého si užijete legrace Vy
i Vaše děti.
Jezdí se na nás dívat ze širokého okolí, přijďte příště i Vy. Těšíme se na Vás.

Na závěr pro Vás mám ještě konečné výsledky z velké ceny Holba Cup 2018
v požárním sportu. Naši veteráni se již několik let drží na špici výsledkové

listiny, nejinak tomu bylo i letos. Přesto, že vybojovali „pouze“ nepopulární
bramborovou medaili, myslím ale, že i tak je to v těžké konkurenci dvanácti
týmů velmi pěkný výsledek. Gratulujeme.
Jak už jsem psal minule, naše děvčata letos nezávodila a kluci absolvovali
pouze 3 velké ceny. Z toho důvodu se v Hrabové nebude příští rok konat
velká cena Holba Cupu. Nemějte však obavy, určitě v Hrabové
zorganizujeme pohárovou soutěž, která bude neméně atraktivní, jako byla
velká cena.
Přeji Vám všem krásný, slunečný podzim a zase příště napočtenou.
Za SDH Dalibor Hastík

Myslivecká společnost Skalka
Tak, jako v minulých letech, věnovali se členové naší společnosti
v uplynulých měsících pořádání různých mysliveckých, společenských a
sportovních akcí a chovu a lovu zvěře.
Vzhledem k možnosti využívání střelnice OMS ČMMJ v Žadlovicích
proběhla zde i letos střelecká soutěž o pohár předsedy naší myslivecké
společnosti. Tato střelnice plně vyhovuje potřebám sportovní střelby a
umožňuje sportovní zážitky střelcům i jejich příznivcům. V letošním roce
zvítězil Karel Neumann z Bohuslavic, těsně za ním se umístil na druhém
místě Jaroslav Komenda.
Dne 4. srpna pořádala naše MS ve spolupráci s OMS ČMMJ Šumperk lesní
zkoušky ohařů, kde se sešli vůdci se svými psy z celého šumperského i
olomouckého okresu. Zázemím těchto zkoušek se stala lovecká chata U
Josefa, která poskytuje se svým okolím příjemné zázemí pro všechny
účastníky.
Z kulturních akcí se 21.července uskutečnilo myslivecké odpoledne
v Bohuslavicích spojené s minifotbalem, které bývá pořádáno již tradičně
v součinnosti s obcí Bohuslavice. Tak jako v předchozích letech, tak i letos,
se myslivecké odpoledne vydařilo a jistě bude pořádáno i v příštím roce.

Na základě velice kladných ohlasů po konání předcházejících ročníků
mysliveckého plesu v Hrabové jsme se rozhodli v této akci nadále
pokračovat, a to opět v listopadovém termínu. Letošní ples se proto
uskuteční v sobotu 24. listopadu tak, abychom se mohli společně pobavit
před následujícím adventním obdobím plným předvánoční euforie.

V podzimních měsících se myslivci všech sdružení věnují převážně
společným lovům, které jsou v současné době nízkých stavů drobné zvěře
spíše společenskou událostí. Stejně tak je to i v naší honitbě, a tak je hon
spíše společnou vycházkou do honitby a setkáním s přáteli. V letošním roce

se společný hon uskuteční v Hrabové, a to v sobotu 17. listopadu. Vzhledem
k tomu jsou všichni zájemci z řad honců na tento hon srdečně zváni.
V těchto měsících již naši členové zahájili také přikrmování zvěře tak, aby
zvěř zůstala v dobré kondici i po následující měsíce a přečkala nepříznivé
zimní období. Na toto přikrmování jde většina finančních prostředků
získaných při pořádání akcí pro veřejnost.
Ing. Pavel Hopjan
předseda MS Skalka
Motorkáři Hrabová
Dobrý den všem motoristům a jejich přátelům.
Hrabovští motorkáři zahájili letošní motorkářskou sezonu společnou
vyjížďkou poněkud pozdě. Přesto, že jednotlivci vyrazili hned s prvními
lákavými slunečními paprsky, společně se nám to povedlo vyjet až
v červenci.
Krom společné vyjížďky, jsme letos realizovali již 8. ročník SRAZU
HRABOVSKÝCH MOTORKÁŘŮ A JEJICH PŘÁTEL.
Program byl opět bohatý na soutěže s motorkami i bez nich. Nechyběl ostrý
guláš pro mlsné jazýčky ani již tradiční přetahování lanem. Jako vždy byl
program zakončen oblíbenou pivní štafetou.
Dobré jídlo, pití i hudba a i počasí nám přálo a mohu tedy říct, že akce se
vydařila a snad mohu i říct, že se všichni dobře bavili.
Na společnou vyjížďku letos vyjelo 75 motorek, což je super. Moc nás těší
zájem super hrabovského publika, které je rok od roku větší a nadšenější,
když projíždíme Hrabovou. Ale i zájem lidí, když projíždíme okolními
vesnicemi, roste. Už se těšíme na příští rok.
Stejně jako v loňském roce chystáme ukončení motorkářské sezony
vyjížďkou na Maletín.
Přestože motorky po ukončení sezony zazimujeme, i tak se zase v adventním
čase setkáme. Motorkáři připraví pro děti mikulášskou nadílku. Mikuláš i se
svou družinou dorazí do Hrabové krásným kočárem a dětem přivezou
bohatou nadílku.

Dovolte mi tedy Vás již teď adventně naladit a na tuto akci Vás 5.12 2018
pozvat.
Těšíme se na další setkání s Vámi.

Hraběnky
Naším příspěvkem do podzimního Hrabovského zpravodaje je pozvánka na
„Pohodové véšlap“, který se bude konat v pátek 28.9.2018 a na který Vás
srdečně zveme. Startovat se bude u sokolovny od 9.30 do 10.30.
AJAX Hrabová
Vážení spoluobčané,
po čase bychom Vás opět rádi informovali o tom, co se u nás od
posledního vydání událo, děje a co plánujeme na podzim a konec roku.
V květnu jsme uspořádali tradiční oslavu osvobození, která se nám velmi
vydařila. Přálo nám počasí a obnovení tradice lampionového průvodu bylo,
zejména ze strany dětí, přijato s nadšením. I proto se už nyní můžete těšit
na příští rok, kdy na tuto tradici navážeme a pokusíme se ji ještě trochu
vylepšit. Aktivně jsme se účastnili pořádání Dne rodiny a v červenci jsme
odehráli tradiční přátelské fotbalové utkání internacionálů proti mužstvu
FC Dubicko. Mimo pořádání uvedených akcí provozuje náš spolek po celý
rok různé sportovní aktivity, zejména pravidelný páteční fotbal a nohejbal
nebo zimní soustředění na horách. V letošním roce jsme pak poprvé
uspořádali na horách i letní sportovní soustředění pro děti. Zúčastnilo se ho
12 dětí z naší obce a pro velký úspěch ho určitě budeme pořádat i v roce
příštím.
V letošním roce nás však čekají ještě dvě tradiční akce. Jako již po mnoho
let, i letos zajišťujeme pro děti Mikulášskou nadílku s návštěvou Mikuláše
přímo v jejich domovech. A poslední akcí letošního roku
bude Silvestrovské fotbalové utkání, kterým každoročně zakončujeme

náš sportovní rok a které se i letos odehraje na našem fotbalovém hřišti v
Hrabové
Květoslav Skála, předseda

Hrabovská kronika německy zapsaná je ukončena v r. 1944. Pro
pozdější zápisy nebyla snad ani chuť, ani čas. Realita byla měřena
jinými hodnotami a jiným metrem. Zkusme posoudit –
r.1943
1. ledna se dostává Zemědělská Vápenka dosud v českých
rukou do německých. Správcem je jmenován Hugo Ressel z Mohelnice. 6.
února je povolán k armádě Julius Janisch správce domu u fy. Schmeiser. Ve
stejný čas přichází zpráva – na východní frontě je pohřešován Franz Mahen,
který se během války přestěhoval po uzavření sňatku do Hrabové. Stále více
a více se z jiných podniků přemisťují dělníci do zbrojního průmyslu.
str.282
27.7.1943 je povolán k armádě Bruno Montan Hrabová 28.
V obci Hrabové se zřizují splavy, aby byl dostatek vody pro požárníky pro
případ náletu.14.srpna se zakoupila přenosná motorová stříkačka pro
dobrovolné hasiče od fy. Flader. Sklizeň obilí tohoto roku byla velmi zdařilá,
žňové počasí to nejlepší. 23.10.1943 padl na východní frontě Rudolf Montan
Hrabová č.28.Podporučík Wilhelm Fridrich z Vitošova byl vyznamenán
válečným křížem II. třídy v nasazení proti banditům na východní frontě.
Začátek zimy je velice suchý a mírný. Teroristické nálety britských a
amerických letadel proti německým městům a obcím pokračují. Tisíce
občanů je bez přístřeší , ztrácí všechno. Také Sudety poskytují
vybombardovaným přístřeší. Úvoz k usedlostem Urbánkových a
Pospíšilových byl rozšířen na šířku 3 m a vyštěrkován, aby bylo konečně
učiněno zadost. Cesta byla příliš úzká. Při zemědělských pracech s vozem
se nemohl jeden druhému vyhnout.
r.1944
Teplé a mírné počasí vydrželo i v lednu. Ve vápence fy.
Ressel není tolik objednávek, jako jiná léta. 26. ledna byla rozhodnutím
obce Hrabová před domem č.130 ve Vitošově vybudovaná studna, aby

obyvatelé nemuseli nosit vodu tak daleko. Ve večerních hodinách 28.1. 1944
v 17.30hod. přišlo prudké teplé povětří. Rozhodnutím obce Hrabové
zastoupené též starostou Fridrichem se má před domem č.131 ve Vitošově
vykopat další studna. 9. února narazil stavební mistr Konečný ze Strupšína
na pramen v hloubce 3 m a v ní vodu, která měla teplotu 16 – 17 °C. V půli
února jsou ukončeny práce na stavbě krytu, který je na okraji stráně na
Vitošově.
Takový se nachází též v Hrabové u školy pro případ náletu.
Zákaz tanečních zábav platí i pro letošní masopust. Na východě v Rusku
jakož i v Itálii se tvrdě bojuje proti Angličanům a Američanům
Přeložila p. Anna Pospíšilová 12.7.2004
Není se co divit. Čas se navršil a pro obyčejné lidi přibyly nové a jiné
starosti.
Za Senior klub – M. Tun
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