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Vážení občané,
před třemi měsíci jsme Vám představili Hrabovský zpravodaj v nové podobě.
Dnes Vám přinášíme jeho další vydání 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.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise
Poohlédnutí
Je to již 25 roků co se obec rozhodovala, zda zůstane součástí Dubicka nebo
se osamostatní. První hlasy vyzývající k osamostatnění obce, byly vzneseny
na jednáních Občanského fóra, která se scházela od listopadu 1989 v hrabovské
sokolovně. Začátkem roku 1990 bylo změněno vedení MNV Dubicko. Starostou
se stává Josef Sobotík a tajemníkem hrabovský občan Josef Bezděk. Vůle
k osamostatnění obce byla oficiálně projednána na schůzi pléna MNV
v Dubicku dne 19.4.1990. Dále následovala podpisová kampaň
za osamostatnění. Vyjádřit se k tomuto kroku mohli občané žijící v Hrabové,
starší 18-ti let. V roce 1990 se tak mohlo vyjádřit k osamostatnění obce 432
občanů. Z tohoto počtu se pro osamostatnění vyslovilo 315 občanů, což bylo
necelých 73%. Po „referendu“ se obec chystala na první svobodné volby a také
na volby do zastupitelstva samostatné obce Hrabová. Nově zvolené
zastupitelstvo ve složení Bezděk Josef, Cmund Jiří, Ing. Linhart Jiří, Ing.
Březina Jan, Skálová Miluše, Odstrčilová Marie, Skyva Vojtěch, Kondler
Věroslav, Papoušek Karel, Kotková Jana a Hurt Václav se ujalo oficiálně
„vlády“ až od 1.1.1991, od kdy je oficiálně obec Hrabová samostatná.
Od ustavujícího zasedání až do konce roku zastupitelé intenzivně řešili dělení
majetku mezi obcemi Hrabová a Dubicko.
Když se podíváme o 40 let zpět, to se psal rok 1975, přišlo politické
rozhodnutí, které upřelo od roku 1976 Hrabové samostatnost. V té době žilo
v Hrabové 700 a v Dubicku 825 občanů. Celkem tedy 1525 lidí. O 15 let později
se obce rozcházejí a počty obyvatel se hodně mění. V Hrabové žije v roce 1991
610 obyvatel, ale Dubicko má při rozchodu již 1 005 obyvatel s trendem stále

rostoucím. Svědčí to o tom, že Dubicko podporovalo výstavbu a stavělo jen
na svém katastru. V Hrabové se výstavba nepodporovala. Toto mělo za následek
další pokles obyvatel. Hrabová si pak obrazně hrábla na dno v roce 2005,
kdy statistika uvádí k datu 31.12. jen 505 obyvatel. Od roku 2000 obec
připravila 50 stavebních parcel. Možnost výstavby rodinných domů přivedla
do obce nové tváře a Hrabová má dnes již 630 obyvatel a je předpoklad, že tento
počet ještě vzroste. Tyto kroky vedou k tomu, že Hrabová je žijící obcí, můžeme
provozovat bez potíží školu a školku a je položen ekonomický základ k dalšímu
rozvoji.
Když uplynulých 25 let zhodnotím, tak se Hrabová, v tom dobrém slova
smyslu, hodně změnila. Před rozdělením mi bylo vytýkáno, že bouráme to,
co „funguje“. Nyní si dovoluji položit otázku: Fungovalo to dobře
pro Hrabovou?
Ing. Jiří Linhart
starosta
Projekt BRKO
Obce Hrabová a Bohuslavice podaly společně žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na projekt „Kompostéry pro obce Hrabová
a Bohuslavice“. Obce hodlají zavést nový systém nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem (BRKO), který významným způsobem
pomůže snížit stávající podíl směsného komunálního odpadu (SKO), který
je ukládán na skládky. Bude též zamezeno takovému nakládání s odpadem, které
je v rozporu se zákonem o odpadech.
Předmětem projektu je pořízení štěpkovačů pro obce a kompostérů
do domácností a pro obecní účely. Touto cestou bude předcházeno
neekologickému odstraňování veškerého biologicky rozložitelného materiálu
rostlinného původu z jednotlivých domácností, soukromé a veřejné zeleně.
V terminologii zákona o odpadech se jedná o předcházení vzniku odpadů, který
v hierarchii způsobů nakládání s odpady je uveden na prvním místě viz § 9a
(1) písmeno a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Náklady projektu jsou uvedeny v následující tabulce
Položka
Kompostéry 900 l
Kompostéry 1400 l
Drtiče větví
Projektová příprava
NÁKLADY CELKEM

Cena bez DPH
705 785 Kč
28 099 Kč
264 463 Kč
24 793 Kč
1 023 140 Kč

Cena s DPH 21 %
854 000 Kč
34 000 Kč
320 000 Kč
30 000 Kč
1 238 000 Kč

Tyto náklady budou kryty dotací ve výši 1 110 000,- Kč. Částku 138 000,- Kč
uhradí v poměru obec Hrabová a Bohuslavice.
Na základě vlastního šetření chceme pořídit celkem 305 kusů kompostérů
do domácností o objemu 900 l, tj. s celkovou kapacitou 274,5 m3 a 4 kusy
velkoobjemových kompostérů pro obecní účely o objemu 1400 l, tj. s celkovou
kapacitou 5,6 m3.
Kompostéry určené pro domácí kompostování budou bezplatně předány
do užívání občanům a umístěny na jejich vlastních pozemcích. Tyto domácnosti
budou kompostovat rostlinné zbytky z domácností a ze soukromé zeleně
a veškerý odpad, který spadá do kategorie BRKO. Kompostéry určené
pro obecní účely budou umístěny na obecních pozemcích. Celkový počet
obecních kompostérů bude 4.
-

Kompostéry pro domácí kompostování – 305 kusů (Hrabová 170 kusů)
Kompostéry pro obecní kompostování – 4 kusy (Hrabová 3 kusy)

Drtiče větví budou pořízeny 2, jeden pro Hrabovou a jeden pro Bohuslavice.
Pořízené drtiče bioodpadu budou sloužit potřebám obce. Za asistence pověřené
osoby budou drtiče sloužit také pro potřeby občanům.
Financování projektu bylo schváleno Státním fondem životního prostředí
a v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů a štěpkovače.
Po dodání kompostérů budou majitelé nemovitostí vyzváni k jejich převzetí.
Předpokládáme, že vše proběhne v měsíci září.
Ing. Jiří Linhart
starosta

Seniorské bydlení – Komunitní dům pro seniory (KODUS)
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce se již několik let intenzívně zabývá otázkou vybudování
bytového domu pro místní seniory. Hlavním smyslem úvah nad tímto tématem
je nabídnout seniorům alternativu bydlení v obci, ve které strávili celý svůj život
nebo jeho podstatnou část a zabránit tak jejich více či méně nucenému
odstěhování do penzionů v okolních městech, a to buď z finančních důvodů, kdy
nejsou sami schopni pokrýt veškeré náklady na provoz velkého domu nebo
z důvodu úbytku fyzických sil a souvisejícím problémem s péčí o dům
a zahradu.
V roce 2013 zastupitelstvo obce odsouhlasilo realizaci projektu seniorských
apartmánů na bázi družstevního financování. Obec Hrabová poskytla
pro realizaci tohoto projektu pozemek v dolní části obce ve směru
na Bohuslavice (plocha pod zástavbovým územím Pod Hojgrovými I., kde je
aktuálně umístěn kontejner na zelený odpad) a výstavba apartmánů se měla

odehrát zcela v režii investora Fortex-AGS, a.s. Šumperk. Projekt seniorských
apartmánů fungující na principu družstevního bydlení se však setkal jen
s minimálním zájmem. Z tohoto důvodu se vedení obce dohodlo s investorem
na upuštění od realizace projektu.
Na jaře tohoto roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zcela nový
dotační titul a to na podporu výstavby Komunitních domů seniorů (KODUS).
Cílem výstavby je zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory tak, aby
došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně
aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.
Dotační titul klade důraz na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti
jedince. Zastupitelstvo obce se zabývalo touto další alternativou seniorského
bydlení a odsouhlasilo realizaci přípravných kroků pro zpracování žádosti
o dotaci (projekty, stavební povolení, …). Výběrové řízení na projektanta
komunitního domu seniorů pro obec realizovala Šumperská agentura Artory –
Consulting s.r.o. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Z nabídek subjektů,
jež byli obeslány, byla vybrána firma FORTEX- AGS, a.s.
Jaké jsou podmínky, které je nutné splnit, aby dotace na výstavbu domu
a jeho následný provoz byla obci přiznána? Byty v komunitním domě seniorů
budou určeny pro osoby ve věku 60 let a více, jejichž čistý měsíční příjem
nepřekročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v ČR, musí v něm být
minimálně 10 a maximálně 25 bytových jednotek. Tyto byty musí být
bezbariérové a podlahová plocha jednoho bytu nesmí překročit 45 m2 , měsíční
nájemné nesmí přesáhnout 57,20 Kč/m2. V případě potřeby budou do domu
dojíždět terénní poskytovatelé sociálních služeb. Bude zde společenská místnost
a další prostory podporující komunitní život (např. hobby místnost, terasa, …).
Nájemní smlouva v tomto domě musí být uzavírána na dobu 2 let se smluvním
ujednáním o pravidelném obnovování nájmu na dobu určitou v případě,
že nájemce neoznámí, že v nájmu již nehodlá pokračovat. Dotace na jednu
bytovou jednotku bude 650 000 Kč, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům.
Zastupitelstvo vybíralo ze tří studií na výstavbu bytového domu (13 malých
bytů, 13 větších bytů, 15 malých bytů) a vybralo variantu s 13-ti většími byty.
Komunitní dům seniorů by měl být vystavěn ve stejné lokalitě jako předešlý
projekt seniorských apartmánů. Předpokládané celkové náklady na výstavbu
domu v tomto provedení by měly dosáhnout 11,5 mil. Kč bez DPH. Po odečtení
přiznané dotace na 13 bytů by výstavba z vlastních zdrojů vč. DPH měla zatížit
obecní rozpočet 3,5 mil. Kč. Na dofinancování výstavby bytového domu
z vlastních zdrojů obec s největší pravděpodobností sáhne k čerpání úvěru, jehož
měsíční splátky plně pokryjí výnosy z nájemného. Dle harmonogramu
předpokládaných časových lhůt výstavby by k zahájení stavebních prací mělo
dojít v červnu roku 2016 a byty by bylo možné předávat nájemníkům
od druhého pololetí roku 2017.
Mgr. Ing. Petr Moťka, místostarosta

Více informací – SMS brána
Vážení spoluobčané,
obě volební uskupení, která v loňských podzimních komunálních volbách
kandidovala do obecního zastupitelstva, si jako jeden z cílů, kterého chtějí
v průběhu volebního období v obci dosáhnout, stanovila rozšíření
informovanosti občanů o dění v obci a jejím nejbližším okolí. V současné době
jsou občané o dění v obci informováni prostřednictvím úřední desky
před sokolovnou, z webových stránek a místního rozhlasu. Dalším informačním
kanálem, o který by bylo možné paletu informačních zdrojů rozšířit,
je informování občanů prostřednictvím SMS brány jako doplňkového kanálu
k obecnímu rozhlasu. Ten sice přináší důležité informace, ovšem s omezeným
dosahem. Pokud nejste doma či máte zavřená okna domu, informace vám
unikne. SMS zprávu si občan přečte kdekoliv a na rozdíl od e-mailu obvykle
okamžitě. Pomocí SMS zpráv by byly občanům hlášeny nejen výjimečné
situace, ale také spousta obecních aktivit. Touto alternativou se vedení obce
intenzívně zabývá. V rámci hromadného zasílání SMS zpráv by jedna odeslaná
zpráva zatížila obecní rozpočet několika desítkami haléřů a s ohledem na počet
hlášení místního rozhlasu během měsíce, by se v celkovém ohledu nejednalo
o nějak významný výdaj. Pokud by naše obec vstoupila do společného projektu
s několika dalšími obcemi, což se nabízí, byl by celkový dopad této služby
na obecní rozpočet ještě nižší. Před rozhodnutím, zda obec tuto službu bude
realizovat, je nutné mít zpětnou vazbu od občanů. V nejbližší době budete
v rámci ankety zjišťující zájem o službu osloveni obecními zaměstnanci,
a v případě skutečného zájmu vyzváni k poskytnutí čísla vašeho mobilního
telefonu, na které by Vám byly zasílány zprávy. Číslo vašeho mobilního
telefonu můžete také nahlásit přímo v kanceláři obecního úřadu. Po zjištění
zájmu občanů o nabízenou službu budete informováni o jejím zahájení, případně
o upuštění od realizace pro nedostatečný zájem.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Otevřený rozhovor s potomkem odsunutých hřebečských Němců - Karlem
Klugem
Na hrabovskou akci„Krok ke smíření“ ve dnceh 29.-31.5. přijali pozvání také
pan Karl Klug a jeho manželka Eva z německého Ulmu. Zastupovali přitom
komunitu hřebečských Němců odsunutých z Československa v letech 1945-47.
Hřebečsko byl německý jazykový ostrov s městy Mohelnice, Zábřeh,
Lanškroun, Moravská Třebová a Svitavy s přilehlými vesnicemi, kde po staletí

žilo převážně obyvatelstvo mluvící německy, s vysoce rovinutou kulturou,
školstvím, zemědělstvím i průmyslem. Po svém násilném odsunu (Němci říkají
„vyhnání“) žaložili Hřebečští ve svých nových bydlištích krajanské sdružení,
které po roce 1989 navázalo čilé styky se starou vlastí. Pravidelně aspoň jednou
ročně přijíždějí do Moravské Třebové, kde ve středisku česko-německého
porozumění probíhají setkání s hodnotným kulturním a společenským českoněmeckým programem. Hrabovskému zpravodaji poskytl pan Klug ochotně
následující rozhovor.
1. Na Hřebečsku žilo mnoho generací vašich předků. Kde přesně bydleli a jaké
měli povolání?
Moji prarodiče bydleli v Jestřebíčku u Zábřeha. Můj dědeček a můj otec se tam
narodili, babička pocházela ze Starého Maletína. Dědeček původně pracoval
jako barvíř u firmy Brass, později dostal místo na dráze a dělal v Zábřeze
na nákladovém nádraží.
2. Vy sám jste se už narodil v Německu a tak si odsun nemůžete pamatovat.
Co vyprávěli vaši rodiče a příbuzní o bolestných událostech během odsunu?
Když jsem byl ještě malý, tak rodiče a příbuzní hodně mluvili o odsunu
a o ztracené vlasti. Ale mě to tehdy moc nezajímalo. Teprve když jsem vyrostl,
začal jsem se o toto téma zajímat. Dozvěděl jsem se také, že Češi zabili mého
dědečka a že má rodina byla vyhnána z vlasti.
3. Kde našla vaše rodina nový domov a jak se tam změnil její život?
Novým domovem mé rodiny se stalo město Ulm. Pro moji babičku nebylo lehké
vychovávat pět dětí, a to bez otce. Dvě její nejstarší děti, můj otec a jeho bratr,
byli v roce 1944 povoláni do armády a na konci války upadli do amerického
zajetí. Tak byla babička se svými malými dětmi v prvních letech v nové vlasti
odkázána jen sama na sebe. A to pro ni nebylo vůbec jednoduché.
4. Myslíte si, že po zkušenostech 2. světové války bylo další soužití Čechů
a Němců v jedné zemi vůbec možné?
Myslím, že ano. Po určitém potřebném odstupu by to v zásadě bylo možné.
5. Jak se po válce vyvíjel vztah odsunutých Němců k Čechům? Nás ve škole
učili, že sudetští Němci jsou nejzuřivější revanšisté.
To vás teda učili úplně špatně. Sudetští Němci během odsunu mnoho vytrpěli,
přesto ale nepřišli se žádnými myšlenkami na odplatu. K tomu byla v roce 1950
mezi Pracovním společenstvím hájících zájmy sudetských Němců a Českou
národní radou podepsána charta, v níž se německá strana odříká pomsty
a odplaty.

6. Vy jste činný ve Svazu Němců, oblastní skupině Hřebečsko, a také
ve Spolkovém shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jaké
máte v těchto grémiích úkoly?
V hřebečském Krajanském svazu pracuji v předsednictvu a jako místní
zprostředkovatel jsem v kontaktu s bývalými německými občany ze Zábřeha,
Mohelnice a Jestřebíčka. Kromě toho dělám pro náš krajanský časopis
a pro hřebečskou ročenku fotky z Hřebečska.
Ve Spolkovém shromáždění jsem jen pasivním členem, nemám tam žádnou
vyšší funkci.
7. S vaší manželkou Evou jste se v Hrabové zúčastnili akce „Krok
ke smíření“. Co vás při tom setkání nejvíc oslovilo?
„Krok ke smíření“ považuji za velmi dobrou ideu. Taková setkání výrazně
přispívají k lepšímu porozumění mezi našimi národy. Proto jsme také
do Hrabové velmi rádi přijeli. Moc se mi líbily společné bohoslužby a ty krásné
koncerty. Ale také mě oslovila řada zajímavých rozhovorů s různými lidmi.
Během těch tří dnů jsme poznali mnoho sympatických lidí.
8. Letos rozhodlo Spolkové shromáždění sudetských Němců o zrušení
ústavních paragrafů o znovuzískání vlasti a o právu na rovnocenné
odškodnění. Jak na toto převratné rozhodnutí reagovali vaši krajané?
Ti, s nimiž jsem o tom mluvil, s tou překvapivou změnou ústavních článků
Sudetoněmeckého krajanského sdružení nesouhlasili, protože se jim zdá, že byla
nepřipravená a že nebyla nezbytná.
9. Podle vašich vlastních slov přijíždíte na Hřebečsko nejméně jednou
za rok. V čem je pro vás tento kraj tak přitažlivý?
Hřebečsko je vlast mých předků, kteří zde prokazatelně žili několik set let.
Od mládí mě to sem táhne a já neumím přesně říct, v čem to je. Možná v tom,
že mně jako klukovi babička vyprávěla krásné příběhy ze staré vlasti. To mě
zřejmě ovlivnilo natolik, že jsem ve ztracené vlasti našel zalíbení. Na Hřebečsko
přijíždím velice rád nejen kvůli fotografování, ale taky abych se těšil z krásy
zdejší krajiny. Také jsem na svých cestách zažil mnoho krásných setkání
s lidmi; ti jsou dnes hodně otevření a také rádi udržují kontakty
a jsou pohostinní.
10. Jaké jsou v budoucnu podle vašeho názoru šance překonat propast,
která se v minulosti vytvořila mezi našimi národy?
V každém případě existují již dnes na komunální úrovni dobré vztahy. Ovšem
na rovině politické je ještě potřeba udělat hodně práce.
Otázky a překlad Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové

Pokračování výpisů z Hrabovské kroniky z období let I. sv. války.
Válečný rok 1917.
Bylo vypsáno asi 7 válečných půjček. Tohoto roku se rozšířila pověst
o státním bankrotu. Lidé se okamžitě začali zbavovat peněz a kupovali zboží,
které silně podražovalo (později se skupovaly i staré rezavé hřebíky). Stát
vyhlásil prohlídky a zabavování přebytečných věcí. Lidé je poschovávali,
ale mnohé se časem znehodnotilo.
Bylo nařízeno, mlít obilí i s otrubami, míchat s moukou kukuřičnou
a ječnou, jen nemocným s lékařským osvědčením se vydávala jakostnější mouka
v lékárnách. Na chlebenky se vydávala „ovesná rýže“ (oves slupky zbavený).
Pro nedostatek bavlny se zastavila práce v textilních továrnách. Na Vitošově
byla práce omezena na tři dny v týdnu, neboť textilka měla státní objednávky.
Rodiny narukovaných vojínů dostávaly vyživovací podporu na dospělou osobu
0,90 K/den a děti 0,40 K/den. Silně se omezilo užití papíru včetně novin
a pro školy. Pro nedostatek kůže byly v hrabovské mlékárně ukradeny řemeny
strojního zařízení. Vyživovací podpora zvýšena na 1,60 K/os. Nesměla
přesahovat 12 korun na rodinu. Peněz bylo dost, ale nic za ně nedostal. Ve škole
se porouchala pumpa a bylo třeba kousek kůže na klapku u „boty“. Ačkoliv
se obešel celý Zábřeh i Mohelnice, nebylo kousek kůže k dostání, až obuvník
Kocián dodal starou podešev. Pro nedostatek všeho vařilo se doma pivo, mýdlo,
vína i lihoviny.
Zvláště tabák měl mnoho náhražek. Stát nakupoval celé vagony bukového
listí a zpracovával ho na tabák. Lidé pak sami kouřili listí bukové, olšové,
chmelové, kostival lékařský, mátu, mařinku aj.
Tohoto roku bylo neobyčejné sucho. Jaro bylo chladné a předpovídaly
pozdní žně. Zatím však uhodilo mimořádné sucho a žně byly ještě dříve jako
obyčejně. Úroda obilí, zejména pozdního, byla nízká. Jetele a otavy nebyly
skoro žádné. Nastalo houfné prodávání dobytka a opatřování náhradních krmiv.
Chudí lidé řezali dubové a bukové listí a sušili na krmivo. Koncem roku byl
i dobytek ve chlévech velmi zbídačený. V mnoha studních vyschla voda.
V hrabovském potoce téměř žádná voda netekla. Drahota a hlad se ještě zvýšily.
Děti ve městech trpěly podvýživou. Často se konaly sbírky a děti byly
umisťovány na vesnice.
Za Senior klub Milan Tun

Občanské sdružení Hraběnky
Milí spoluobčané, opět Vás zdravím z Hrabovského zpravodaje. Toto vydání
vychází na sklonku měsíce června, kdy děti už mají prázdninovou náladu
a i dospělí se těší na nějaký ten týden dovolené. Však kdo by si v tom
celoročním shonu nepotřeboval odpočinout. Také budeme ale mít z roku 2015

polovinu ukrojenou. Co se týče našeho občanského sdružení Hraběnky, my
máme v letošním roce za sebou výpomoc při obecní akci Den rodiny
a samozřejmě naši akci „Slet čarodějnic“. Zde bych chtěla nabídnout pár
postřehů, které našemu sdružení dělají radost a motivují k dalšímu pořádání
nejen Čarodek, ale i dalších akcí.
Není větší ocenění, než když procházíte s průvodem čarodejnic a čarodějů
Hrabovou, věkem poněkud zkušené čarodky ruku v ruce s malými čarodkami,
které našemu kroku sotva stačí a přicházíte na hřiště, u kterého je plno aut
a v areálu koupaliště Vás vítá spousta lidí. Poznáváte mezi nimi známé tváře,
které naši akci pravidelně navštěvují, ale přibývají i nové. Někteří sem přichází
za skoro prvním venkovním posezením a občerstvením pod širým nebem
po dlouhé zimě, někteří čekají, jaký program, jsme si opět vymysleli. Ale ať
nepředbíhám. Většinou po příletu a prvotním reji přichází na řadu program
pro naše malé účastníky, kteří nás přišli v maskách a převlecích podpořit. Hodit
si bramborou do koše, fouknout do bublifuku, uhlídat neposedný míček, který
se ne a ne strefit do pálky, podepsat se do kroniky, není vůbec jednoduché.
Navíc když máte v zádech velkou čarodějnici s hnusnou bradavicí, bez zubu,
roky neučesanou a s kostí z bůh ví z čeho u pasu. Přesto všechno je na tvářích
těch nejmenších při přebírání odměny i plnění úkolů úsměv. Pro mne osobně je
dětská radost velká výhra, takže příště zas. Věkem zkušené čarodejnice mají ale
před sebou program pro diváky a tím pádem pěkné nervy a trému. To máte
měsíc nacvičování, schůzek, vymýšlení programu a pak je to tady. Vy stojíte
na parketu obklopeni publikem, s mikrofonem, který vás neposlouchá, jazyk
se lepí na patro a v hlavě Vám nemůže naskočit text, který jste na zkoušce
v sokolovně chrlily s úsměvem na tváři a velkou grácií. Zde je na řadě
pro zkušené herce improvizace, ale my jsme žádnou DAMu nestudovaly, tak
mnohdy se potíme tak, že se Vám na zpocené ruce smaže tahák s textem, který
jste si tam dopředu napsaly. Potlesk je pak pro nás opravdu velkou satisfakcí
a poslední tečka programu, kterou bývá tanec, je už na pohodu. Tam mám pocit,
že ten před sletový shon vyskáčeme, spadne to z nás a konečně si můžeme říct,
že jo, prostě dobrý, lidi se bavili, tak příště zas. Pak ale doufáme, že příště zas,
řeknou i Ti, kteří jsou velmi nepostradatelní, protože zajišťují prodej a zázemí
akce. Těm se večer zdá o párku v rohlíku, bůčku, kabanosu, makrele
a hranolkách, někteří čepují a čepují pivo nebo nalévají „ixtého“ panáka.
V prodejním stánku si to opravdu pěkně odběháte. Někteří jsou naši členové,
zbytek jsou naši manželé, přátelé a těm patří velké díky. Každý rok je pak
zveme na posezení, které už letos proběhlo začátkem června. Jeho součástí
je malé občerstvení, přátelské posezení a promítání záznamu ze Sletu čarodějnic,
kde si celou akci prostřednictvím videa v klidu a bez trémy znovu vychutnáme.
A i letos jsme se shodli, že příště zas.
Než napíši poslední řádky, chci vás pozvat na konec září na novou akci,
kterou pro Vás chystáme. Je to ještě v plenkách, potřebuje to dozrát

a domodelovat, ale snad se dílo zdaří. Pak by se tu konal malý pochod
za poznáním hrabovského lesa. Pak budete znát, kde se v hrabovském lese říká
Žékrot, kde je Ostrá, Jeřábek, Kožené mosty, Liščí díry,… Jak píši, přes
prázdniny to dozraje a prostřednictvím plakátu či letáků budete o akci
informováni.
Nyní už zbývá Vám všem popřát pohodové léto. Nechte si na slunci prohřát
těla, při společných chvílích s dětmi nebo vnoučaty, přáteli, si společně užívejte
a pusťte starosti všedního dne aspoň na chvíli z hlavy. Teplé, klidné a spokojené
léto přejí Hraběnky.
Lenka Žižková, předsedkyně o.s.

Začíná se plnit přání dětí o školní zahradě
K venkovní učebně patří upravená školní zahrada. Přání dětí zpracovaly odborné
pracovnice z ekocentra Lipka v Brně. Ve středu 3. června odpoledne
se na zahradě sešli rodiče i děti s patřičným pracovním vybavením a velkou
chutí měnit. Děvčata z Lipky pomáhaly nejen radou, ale i vlastní pomocí a moc
chválily s jakým elánem se „brigádníci“ pustili do oddrňování prostoru před
školkou, kde vznikne motýlí záhon. Ostatní zasadili habry na habrový domeček
a stínění k učebně. V parném odpoledni bylo třeba dodržovat pitný režim
a po práci výborně chutnal špekáček opečený nad ohněm.
Všem „ brigádníkům“ moc děkujeme za obrovský kus práce.
Květoslava Papoušková, MŠ Hrabová

Olympijský víceboj u nás ve škole
Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu ČESKO SPORTUJE –
Sazka olympijský víceboj. Po loňském úspěšném roce jsme se znovu
zaregistrovali a opět jsme se v září pustili do plnění atletických disciplín. Těmi
letos byly T- člunkový běh, hluboký předklon, zkrácené sedy lehy, skok
do dálky z místa, čapí postoj, hod basketbalovým míčem, běh na 60 m
a vytrvalostní běh na 500 m. Za 100% plnění disciplín v 1. pololetí tohoto
školního roku k nám na podzim Český olympijský výbor vyslal naši úspěšnou
skifařku Miroslavu Knapkovou. V 2. pololetí, za stejné snažení, do Hrabové
přijel tentokrát na trénink s olympionikem - alpský lyžař Ondřej Bank.
Dlouhou dobu jsme se těšili na pátek 29. května. Po příjezdu olympijské
hlídky bylo na hřišti připraveno 5 stanovišť, na kterých se postupně vystřídalo
všech 50 dětí (byli jsme posíleni o školáky z Rájce, kteří stejnou odměnu také

získali) a každé družstvo mohlo v časovém limitu 15 minut procvičit určité
svalové skupiny a zdokonalit všeobecnou zdatnost. Nejzajímavější bylo
jednoznačně stanoviště s Ondřejem Bankem, který předával dětem své cenné
zkušenosti získané ve sportu. Jednalo se o posilovací cvičení s gumou, které
našemu sjezdaři po zranění, které měl, pomohlo při posilování zádových svalů.
Na fotbalovém hřišti to vypadalo více než hodinu jako v mraveništi – pohyb
a jenom pohyb. Prostě pestrobarevná nádhera. Všechny děti si toto slunné
dopoledne velmi užily. A co víc? Radost z pohybu, která každému z tváře přímo
zářila. Fota z tohoto dopoledne můžete najít na našem školním webu, anebo
na www.ceskosportuje.cz.
Naše škola si v celostátním měřítku stojí výborně. Po splnění disciplín
a dvou doplňkových úkolů jsme prozatím na 22. místě z jednoho tisíce škol,
které se do tohoto projektu také zapojily. Jaké bude konečné umístění naší školy,
prozatím nevíme, ale i tento výsledek je velmi krásný a myslím, že na něj
můžeme být právem hrdi.
Jaroslava Vločka Králová, ZŠ Hrabová

Tenkrát aneb Výprava proti proudu času
V letošním celoročním projektu jsme si v deseti etapách vyzkoušeli, jaké to je,
vracet se proti času.
V září jsme se vypravili za dinosaury. Čekaly nás tyto úkoly: nakreslit
dinosaura, vyhledat o něm zajímavosti, v družině jsme hráli hru Přeprava
monstra a Dinosauří vejce. Taky jsme měli vymyslet písničku o dinosaurech,
tady jedna je:
My jsme dinosauři, my jsme dinosauři,
ale už nežijeme.
Zasáhl i tebe, meteorit z nebe,
dinosaura už zebe.
V říjnu jsme se ocitli v době ledové. Celý měsíc jsme si četli z knížky Lovci
mamutů. Kreslili jsme jeskynní malby ohořelým klacíkem, hráli pravěké scénky
a vymýšleli pravěké básničky. Společná básnička prvňáků:
Viděli jsme jeskyni, byly tam i krápníky.
Netopýři ti tam bydlí, mají tam svá obydlí.
Kůže byla oblečení, bydlelo se na kamení.
A dřevem se topilo, nám by se to líbilo.
S pohádkovým obdobím v listopadu a prosinci jsme propojili i maškarní ples
a spaní ve škole. Vymýšleli jsme pohádkovou olympiádu i zápis pro budoucí
prvňáčky. A podle večerníčků také básničky:

V pařezové chaloupce bydleli Křemílek a Vochomůrka,
k jídlu jim stačila jenom kůrka.
Bydleli tam spolu rádi, protože to byli kamarádi.
Měli dlouhé čepičky a sami byli maličký.
Od ledna do února jsme byli vynálezci - koumáci a objevitelé. Vymysleli jsme
si pro své skupiny názvy: Všeználci, Vynálezci, Cyklouši, Žárovky a Telefonáči.
Kreslili jsme vynálezy a hledali zajímavosti o vynálezcích. Skládali jsme raketu
a dělali pokusy.
Březen a duben – tak to byl středověk a rytíři. Rodový erb se udělal tak, že si
každá skupinka řekla, co mají společného, co je baví a z toho udělali erb.
Vystřihli jsme si a postavili papírový hrad i s jeho obyvateli. Hráli jsme si
na rytíře při turnaji Na koně.
Květen a červen byly měsíce indiánské. Vyráběli jsme čelenky, batikovali
trička, hráli Lakros a postavili jsme si týpí. Na závěrečném rozloučení
se školním rokem ve čtvrtek 25. června nás ještě čeká lekce bubnování.
A pak - Hurá prázdniny!
Tereza Bezděková, 4. ročník ZŠ Hrabová
Marie Nečasová, 3. ročník ZŠ Hrabová
Sportovní hry
V úterý 2. 6. 2015 jsme byli na sportovních hrách v Bohuslavicích. Půlka dětí
jela na kole a půlka zase pěšky. Když jsme tam dojeli, tak jsme viděli spoustu
dětí. Byly z Lukavice, z Dubicka, Bohuslavic a my z Hrabové. Rozdělili si nás
podle ročníků na holky a kluky. V naší skupině holek třeťaček jsme byli já,
Áďa, Nelča a Janča. Soutěžili jsme ve skoku z místa, hodu kriketovým míčem,
běhu na 50 m a běhu na 300 m. Na konci závodu se běžela štafeta. Z nás třeťáků
byla vybrána Áďa. Když se závodění ukončilo, bylo vyhodnocení všech škol
a výsledků dětí. Hodně prvních míst měla Áďa H. a Matouš N. Ve štafetě byla
Hrabová druhá. Pak jsme odjeli domů a oběd nám všem ten den moc chutnal.
Marie Nečasová, 3. ročník ZŠ Hrabová

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí
V rámci tohoto programu, který prohlubuje znalosti v oblasti recyklace
a ochrany životního prostředí, přispívají naši žáci sběrem elektronických hraček
a drobných elektrozařízení i nadále k ochraně životního prostředí.
O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát
environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické

energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem
nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s žáky spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Eva Mráček Vysoudilová
Začátkem května nám byl doručen dopis tohoto znění:
Milí členové Ekotýmu Základní školy Hrabová,
Je nám velkým potěšením vám oznámit,
že na základě auditu konaného dne 23. dubna 2015
a posouzení zprávy z auditu komisí, jste obhájili
mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 2 let.
Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu
děláte a nadšení, se kterým jste se do ní pustili.
Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat
vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše
uvedenou.
Tímto vám a celé škole gratulujeme!
Za koordinační tým programu Ekoškola v ČR:
Jan Smrčka, Marie Krausová, Kateřina Šustková, Michaela Dočekalová, Jitka
Krbcová.
Zpráva o auditu programu Ekoškola
Schools) konaného dne 23. dubna 2015
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Stručné slovní hodnocení – silné a slabé stránky
programu Ekoškola na škole:

Základní škola a Mateřská škola Hrabová se
nachází v klidové a zelené části v centru obce.
Je málotřídní ZŠ s 1. - 5. postupným ročníkem, navštěvuje ji 35 žáků. K ZŠ
náleží vlastní jídelna a MŠ se školní zahradou, na které byla vytvořena venkovní
učebna vybavená kuchyňkou, WC a školními lavicemi. Škola klade velký důraz
na individuální přístup k žákům, na partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými
a na otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů. Specifické je také to, že

ve škole nezvoní a žáci oslovují pedagogy přezdívkami a tykají jim. Třídy jsou
vyzdobeny pracemi žáků, mají zde koberec pro relaxaci a skupinovou práci,
na chodbách jsou umístěny hrací prvky. Orientaci po škole doprovázejí výtvarně
ztvárněné směrovky vyrobené žáky. Škola je také komunitní školou, budova je
tedy využívána i mimo vyučování, fungují zde kroužky pro žáky a kurzy
pro dospělé.
Program Ekoškola úzce koresponduje s filosofií školy. I když na škole
realizují i další rozličné aktivity a projekty, metody práce a oblasti zájmu
Ekoškoly jsou jedny z hlavních záměrů, které si škola osvojila. Ve spolupráci
s obcí, hlavně s panem starostou Ing. Jiřím Linhartem, se podařilo
zrekonstruovat prostory školy (např. školní družinu), zateplit školu a vyměnit
starý kotel za vytápění tepelným čerpadlem. V rámci Ekotýmu žáci porovnávají
spotřebu energie na vytápění s ohledem na venkovní teplotu a tyto informace
předávají panu starostovi. Ušetřené peníze z provozu školy tak mohou využít
na vybavení školy. Úspěšně škola působí také na rodiny žáků, kteří se účastní
akcí školy. Na Medovém dni Země se s rodiči domluvili na společném budování
školní zahrady dle návrhu Dany Křivánkové z brněnské Lipky. Vedení školy
hodnotí program Ekoškola jako ideální rámec svých aktivit a také možnost, jak
o svých aktivitách informovat.
Ekotým byl zvolen ve školních volbách. Žáci vypsali kritéria pro pozici „člen
Ekotýmu“ a kdo chtěl, mohl se přihlásit. Ze sestavené kandidátky poté Školní
parlament zvolil členy na 2 leté období. Členové Ekotýmu nás přivítali, provedli
celou školou a k jednotlivým nástěnkám, plakátů, výtvarným dílům, směrovkám
a popiskům nám podali podrobné vysvětlení. Jejich nasazení, samostatnost
a vyjadřovací schopnosti měly vysokou úroveň.
Za silnou stránku školy považujeme její téměř rodinný přístup plný respektu,
vzájemného naslouchání, nápaditost nejen v projektech, ale i v podávání
a tvoření pravidel, metod učení a celkového náhledu na život, který žákům
pedagogové předávají. Program Ekoškola je tady jako doma, celá škola
vysloveně ví „o co jde“. Svým komunitním charakterem rozsévají semínka i dál
mezi rodiče, spoluobčany v obci i do jejího vedení. Zaujala nás forma předávání
zpráv z Ekotýmu v pravidelném pátečním hlášení v TV Hraboš, pravidelná
aktualizace Ekokodexu, i psaní článků samotnými dětmi.
Vedení školy vnímá program Ekoškola jako výbornou myšlenku, která mimo
jiné pomáhá dětem objevit v sobě nové stránky své osobnosti, rozvíjí vztahy
napříč třídami a díky Ekoškole posunují děti dospělé kupředu.
Prací dětí je povzbuzeno také vedení obce, která se snaží školu všemožně
podporovat a všeobecně Ekoškola pozitivně ovlivnila ekologické povědomí celé
obce.
Za oblast, ve které by se škola mohla posouvat dále, považujeme další
rozvíjení komunitní činnosti, postupné budování a využívání přírodní zahrady
ve spolupráci s rodiči. Doporučujeme také pracovat na rozvoji spolupráce

(třeba i mezinárodní) s dalšími Ekoškolami i školami v regionu. Široké pole
působnosti nabízí Ekoškolí téma VODA, které bude Ekotým nově zpracovávat.
Velkou výzvou je také zapojení mateřské školy do programu Ekoškola. Školka
se podílela na pilotním testování metodiky 7 kroků pro školky a bude dále
pokračovat v jejich realizaci, což nabízí další možnosti pro propojení školy
a školky.
A tak se členy Ekotýmu vyrážíme 18. června do Prahy, abychom v Senátu ČR
převzali podruhé titul Ekoškola. Skončilo dvouleté období, kdy jsme toho spolu
dokázali opravdu hodně. Chtěla bych moc poděkovat svému skvělému týmu:
Hvězdičce Boženě Havlíčkové, Markétě Králové, Adéle Moťkové, Tereze
Bezděkové, Anně Pavlasové, Adéle Hlavaté, Marii Nečasové, Robinu
Tomáškovi a Tomáši Neumannovi.
Krásné prázdniny všem přeje Eva Mráček Vysoudilová, ZŠ Hrabová

Genetická metoda počátečního čtení a psaní
Až do začátku letošního školního roku 2014/2015 se v naší škole vyučovalo
počáteční čtení a psaní analyticko-syntetickou metodou. Analýza – znamená
rozčlenit (slovo na slabiky) a syntéza – spojit (slabiky ve slova). Tato výuková
metoda mi vždy vyhovovala a zdála se mi naprosto vhodná pro výuku čtení
a psaní v 1. ročníku ZŠ. Postupem času ale začalo přibývat žáků, kteří už při
příchodu do 1. třídy uměli číst. To je pro učitele problém, který musí řešit tak,
aby se dítě ve škole nenudilo. V loňském školním roce nastal úplný zvrat mého
názoru na analyticko-syntetickou metodu čtení. Učila jsem děti slabikovat a ony
místo toho začaly automaticky číst rovnou celá slova. Navíc jsem měla pocit,
že příliš dlouho trávíme čas nácvikem techniky čtení, místo abychom prostě četli
s porozuměním.
V letošním roce nastala změna. Začala jsem vyučovat genetickou metodou
počátečního čtení a psaní. Genetická – od slova „gen“, to znamená „vývojově
dáno“. Hlavní rozdíl mezi těmito metodami je, že v genetické metodě se nečte
po slabikách, ale po hláskách. Na samotném začátku děti hned píší a hned čtou
pomocí obrázků, které namalují a znaků, které si samy zvolí. Zapisují a čtou tak
svoje myšlenky. Takže, když se prvňáčka zeptáte 3. září. „ Co jste ve škole
dělali? Odpoví vám. „ Psali jsme a četli.“ V tuto chvíli přichází okamžik, kdy
dítě, které číst a psát tiskacím písmem už umí, to přirozeně používá. Děti se učí
písmenka velmi rychle, už v pololetí umějí všechna. Do pololetí píší tiskacím
písmem. V pololetí ani nevíte jak, přidají malá tiskací písmenka a začnou se učit
psát psacím písmem. Od této chvíle už děti čtou běžně texty, které vyžadují
porozumění, umějí odpovídat na otázky, dokážou najít místečko v textu

s určitou informací a doplňují text o chybějící slova. Výuka psaní probíhá také
velmi přirozeně, protože dítě je zvyklé z čtení slova hláskovat a tak při psaní
slov nedělá tolik chyb.
Přesto, že v samém začátku je tato metoda pro prvňáčky náročná, protože je
tlačí do výkonu, je velmi přínosná pro čtenářskou gramotnost, která se u dětí
rozvíjí velmi brzy. A věřte nevěřte…já bych už po této nové zkušenosti
rozhodně neměnila.
Jaroslava Vločka Králová, ZŠ Hrabová

Nemyslet jen na sebe...
Když jsem přemýšlela, o čem chci psát do tohoto vydání Zpravodaje, měla
jsem velkou chuť se s Vámi podělit o radost, kterou zažívám se svými školními
dětmi.
Vše začalo jedním emailem. Po mnoha letech mi napsala moje spolužačka
z gymnázia. Psala, že pracuje jako sociální sestra v Léčebně dlouhodobě
nemocných v Zábřehu a snaží se pomocí svých kontaktů na kamarádky
a spolužačky, které pracují ve školách, co nejvíc zpestřit a obohatit život seniorů
v LDN. Její prosba o spolupráci mě velmi zasáhla, protože jsem měla
prostřednictvím svého tatínka možnost nahlédnout do života seniorů, kteří jsou
naprosto závislí na péči svého okolí, a vím, že krásných a usměvavých zážitků je
v této etapě života velmi pomálu.
S nápadem udělat něco pro staroušky v zábřežské léčebně jsem se svěřila
našim Hrabčatům. Netrvalo dlouho a já mohla odvézt do Zábřeha spoustu
krásných obrázků. Všechny si klienti léčebny pozorně prohlédli a dle slov mé
kamarádky, přinesly obrázky nejen velkou radost, spoustu námětů k vyprávění
o svých rodinách, ale byly použity i k výzdobě interiéru tak, aby byly všem stále
na očích.
Další nápad přišel v době, kdy jsme s našimi čtvrťáky a páťáky četli knihu
pověstí. Každý z nich pak přečtenou pověst převyprávěl a přepsal formou
dopisu. Dopisy jsem opět doručila do léčebny a dovoluji si z emailu ocitovat
slova mé kamarádky:
„Ahoj Jani,
pověsti měly u klientů velký úspěch. Některým jsem je musela číst opakovaně.
Hodně oceňovali bujnou fantazii dětí, ale hlavně to, že jim vůbec stáli za to, aby
si dali takovou práci se sepsáním pověstí. Hodně se jim líbilo i písmo, říkali, že
děti hezky píšou. Moc dětem děkují, udělali jim velikou radost, a těší se, čím je
příště překvapí:-D. Mnozí by byli rádi, kdyby se za nimi děti přijely podívat…“

No, a v této chvíli jsem se dozvěděla, že se v rámci projektu Celé Česko čte
dětem, vyhlašuje Týden čtení. Tak nějak mě napadlo, že není nutné, aby dospělí
četli dětem, ale že by klidně mohly děti číst dospělým. Svůj nápad jsem opět
probrala ve své třídě a výsledkem bylo patnáct nadšených dobrovolníků (celá
třída) rozhodnutých podniknout osobní návštěvu, při které starouškům trochu
zazpíváme, zarecitujeme, ale hlavně kolektivně přečteme krásnou pohádku.
A právě tento třetí krok, který naprosto závisel na rozhodnutí dětí, mi přinesl
onu velkou radost. Ač si to mnohdy neuvědomujeme, naše děti UMÍ nemyslet
jen na sebe…
Jana VečerniceVondálová, ZŠ Hrabová

Školo AHOJ!
Milé děti z naší základní a mateřské školy, vážení rodiče a kolegyně, chci vám
všem popřát krásné prožití letních prázdnin a dovolených, dostatek odpočinku,
dobré nálady i sluníčka. Znovu se uvidíme:
25. 8. v 16.00 s rodiči z MŠ, informační rodičovské schůzky pro rodiče všech
přihlášených dětí
1. 9. v 15.30 s rodiči ze ZŠ, informační rodičovské schůzky pro rodiče všech
školáků
1. 9. samozřejmě i se všemi dětmi☺.
Jana Vondálová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

SDH Hrabová
Přestože od posledního zpravodaje uplynuly pouze tři měsíce, v našem SDH se
toho spousta událo. Rádi bychom Vás tedy v krátkosti informovali o naší
činnosti.
Mladí hasiči
Naši mladí hasiči se na jaře zúčastnili pěti soutěží. Protože našim nejmladším
končí jejich sezóna před prázdninami, rozhodovaly tyto soutěže o konečném
pořadí v celoročních soutěžích.
Náš kolektiv je zapojen do Ligy MH okresu Šumperk, která se skládá
z 8 soutěží, a do celorepublikové soutěže - Hra Plamen, která je tvořena 6-ti
koly. Naši mladí hasiči v Lize MH v kategorii mladších skončili na 12. místě
a v kategorii starších na 4. místě v okrese.

Ve Hře Plamen se náš kolektiv v kategorii mladších umístil na konečném
7. místě a družstvo starších na krásném 2. místě. Toto stříbrné umístění nám
zajistilo postup do krajského kola soutěže, kde budeme spolu s družstvem
Bludova 19. - 20. června v Prostějově reprezentovat náš okres. Doufáme,
že se nám bude dařit a obstojíme co nejlépe.
Magda Breknarová
Požární sport
Jak všichni víte, uskutečnila se v Hrabové VC Holba Cup. Poslední
květnovou neděli se do naší obce sjelo 57 soutěžících družstev, aby změřilo síly
v požárním útoku. Naše družstva se ve velké konkurenci neztratila. Muži
se umístili na pěkném 9. místě, ženy a veteráni pak na velmi pěkném 3. místě.
Myslím, že vstup do nové sezóny se všem vydařil. A bylo to také díky Vám,
kteří jste naše družstva přišli podpořit fanděním.
Ještě před naší velkou cenou proběhla okrsková soutěž, kde se v běhu na
100m s překážkami umístila na 1. místě V. Špačková a na 3. místě E.
Maulerová. V požárním útoku brali první místo naši muži i ženy, veteráni byli
druzí.
Velká cena Holba Cup pak pokračovala pro veterány soutěží v Dolních
Studénkách, kde se naši veteráni umístili na 5. místě a po dvou soutěžích jsou
v celkovém hodnocení druzí. Veteráni se také účastnili pohárové soutěže
u našich sousedů v Leštině, kde si po vydařených dvou útocích odvezli 1. místo.
Věřím, že se našim družstvům bude v letošní sezóně dařit a budou se ctí
reprezentovat naši obec.
Zásahová jednotka
Naše zásahová jednotka v uplynulých měsících absolvovala povinné roční
školení a zdravotní prohlídky. Všichni členové zásahové jednotky jsou tedy
zdravotně i odborně způsobilí. Bez takovéto způsobilosti, se nesmí žádný člen
účastnit jakéhokoli výjezdu k požáru, či jiné události. Zásahové jednotka
za minulé tři měsíce neměla žádný ostrý výjezd, ale byla povolána starostou
obce na pomoc s ucpanou kanalizací v obci na silnici směr Bohuslavice.
Přestože byla sobota večer, sešlo se dostatek hasičů a s problémem si poradili,
před půlnocí bylo vše vyřešeno a uklizeno.
Mimo to se naše zásahová jednotka ve čtvrtek 11.6. zúčastnila námětového
cvičení ve Vápence Vitošov. Zde byl simulován požár u nádrží s topným olejem.
Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči ze Zábřeha, kteří hasili simulovaný
požár pěnou za asistence jednotek z Mohelnice a Lukavice. Jednotka z Hrabové
měla za úkol ochlazování zbylých nádrží a bránila dalšímu rozšíření požáru.
(Samozřejmě, že nic nehořelo, jednalo se pouze o cvičení). Dle vyjádření

velitele zásahu, jednotka svůj úkol splnila bez zaváhání. Cvičení se uskutečnilo
z důvodu zrušení jednotky hasičů vitošovské vápenky a zajištění její další
požární ochrany.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem popřát klidný dovolenkový čas
a našemu SDH spoustu sportovních úspěchů a zásahové jednotce co nejméně
ostrých výjezdů.
Dalibor Hastík

PÁTEK 17. 7. od 17 hodin

V HOSPŮDCE NA HŘIŠTI v HRABOVÉ
Od 20h k tanci a poslechu hraje p.Jůna – Štěpánov
ZAJIŠTĚNO BOHATÉ OBČERSTVENÍ
PŘIJĎTE SE POBAVIT !

V druhé polovině roku 2015 oslaví své životní jubileum tito naši občané
Kondler Věroslav
Žáková Svatava
Frank Radoslav
Bendová Marie
Skála Květoslav
Schubert Jaromír
Friedlová Miroslava
Horák Ladislav
Linhart Miloslav
Tunová Eva
Kotek Jiří

26. července
30. července
15. srpna
18. srpna
17. září
6. listopadu
12. listopadu
14. listopadu
3. prosince
23. prosince
23. prosince

70 let
90 let
90 let
80 let
85 let
70 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let

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

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
Kalendář plánovaných akcí červenec - září
červenec
6. 7.

600 let upálení Mistra Jana Husa – areál
koupaliště

ČCE

22. 8.
29. 8.

Sraz motorkářů – areál koupaliště
Loučení s prázdninami – areál koupaliště

motorkáři
SDH

4. 9.
20. 9.

Představení Komunitní školy – areál koupaliště
Hody – koncert před OÚ

KŠ
Obec

srpen
září

Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise
Pozn. redakční rady: Soukromé příspěvky neprošly jazykovou úpravou.
Hrabovský zpravodaj vydává Obec Hrabová a je zapsán do evidence
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19980.

