Přinášíme Vám další vydání Hrabovského zpravodaje plné zajímavých informací. S přicházejícím
létem nastává i čas dovolených a pro děti tolik vytoužených prázdnin. Všem dětem přejeme krásné
prázdniny a Vám ostatním klidné, sluncem zalité dovolenkové dny.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise

V Hrabové bude stát KODUS.
Vážení občané, po třech letech snažení a po čtvrtém podání žádosti, se nám podařilo získat dotaci
na výstavbu KODUSu. Jde o komunitní dům pro seniory, v kterém je možné ubytovávat občany starší
60-ti roků. Bytový dům bude mít dvanáct bytů 1+kk ve dvou obytných podlažích a společenskou
místnost. Bezbariérovost bude zajištěna výtahem. Každý byt bude mít v přízemí samostatný skladový
prostor. Budova se bude vytápět plynem a ohřev vody bude zajišťovat solární elektrárna umístěná na
sedlové střeše budovy. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Zájemci o
realizaci stavby se mohou elektronicky přihlásit do 19.7.2019. Smlouvu s dodavatelem musíme uzavřít
a odeslat na Ministerstvo pro místní rozvoj do konce srpna. Stavba bude zahájena letos v září a
ukončena bude v září příštího roku. Ubytovávat tedy bude možné již před koncem příštího roku. Stavba
bude financována ze státních prostředků ve výši 7,2 mil. Kč, které musí být proinvestovány do konce
listopadu 2019. Částku 12 mil. Kč bude financovat obec z dlouhodobého bankovního úvěru. Úvěr
bude následně hrazen z nájmů jednotlivých bytů. Zájemci o bydlení se mohou informovat na obecním
úřadě u starosty.

První sezona Lihovaru Hrabová pod obcí.
Po třech letech, kdy Lihovar Hrabová, s.r.o. prodělal 3 miliony korun, začala Obec provozovat
Lihovar jako hospodářskou činnost bez zámečnické činnosti. Za sezonu 2018/2019 bylo z 840 tun
ovoce vypáleno 71 000 litrů 53% destilátu. Tato sezona byla z několika důvodů velmi náročná.
Přecházelo se na nový evidenční program pro evidenci zákazníků, množství přijatého ovoce, výpočet
spotřební daně a množství vydaného destilátu. Dále se přecházelo na nový účetní program s novou
evidencí pokladny tak, aby mohl být využit platební kartový terminál. Velmi náročné to bylo pro nové
zaměstnance, kteří se velkou měrou zasloužili o bezproblémové zvládnutí sezony. Za to jim patří velký
dík. Do začátku další sezony pracují nyní tito zaměstnanci u obce na údržbě zeleně.
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Úřední hodiny na OÚ
V diskusi na květnovém zasedání zastupitelstva položila paní M.S. otázku, jaký prospěch má pro
obec nová pracovnice paní Jana Linhartová, když jsme omezili úřední hodiny na pondělí a středu.
Usoudil jsem, že je nutné Vás seznámit s důvodem tohoto kroku. Kdybych si dělal v minulých letech
statistiku, kolik občanů přišlo na obec mimo pondělí a středu, tak bych dospěl k malým počtům. To,
že je úřad mimo úřední dny zavřen, neznamená, že je nedobytný. Na prosklené přepážce v patře je
zvonkové tlačítko a pokud něco nutně potřebujete a v kancelářích někdo je, tak Vám otevře. Návštěvu
si můžete také domluvit se starostou na tel.: 724860495 nebo pevné lince 583449028. Tento krok byl
učiněn z toho důvodu, že paní na podatelně a účetní mají již dnes své povinnosti také v lihovaru. Tam
jsou výdejní dny v úterý a v pátek, takže v tyto dny mohou být pracovnice mimo kancelář úřadu.
Likvidace odpadu
Blíží se doba, kdy bude schválen nový zákon o odpadech. To, že se bude omezovat skládkování
komunálního odpadu, je jisté. První kroky povedou ke zvyšování poplatku za skládkování, které se
odrazí v navýšení poplatku. Naše svozová firma se snaží již dnes zajistit likvidaci komunálního odpadu
ve spalovně v Brně. Pro nás tím vzniká problém. Budeme muset řešit likvidaci popelovin mimo nádoby
na směsný komunální odpad. Abychom mohli toto řešit, musíme znát, kolik nemovitostí topí pevnými
palivy a popel likviduje společně s komunálním odpadem. Proto se všem majitelům dostanou do ruky
dotazníky, abychom vyřešili likvidaci popela mimo komunální odpad.
Jiří Linhart, starosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás krátce informoval o nejzásadnějších bodech, kterými se obecní zastupitelstvo
zabývalo na svých jednáních v období od velikonočního vydání Hrabovského zpravodaje.
Zastupitelstvo obce:
➢ schválilo směnu pozemku p.č. 39/1 ve vlastnictví pana L.P. za část pozemku p.č. 818/1 ve
vlastnictví obce Hrabová pro další etapu rozšíření komunikace v Záhumení;
➢ schválilo prodej pozemku p. č. st. 303 ve vlastnictví obce Hrabová pod budovou prodejny
Jednoty za cenu 100 Kč/m2 a následně kupní smlouvu mezi Obcí Hrabová a spotřebním
družstvem Jednota;
➢ projednalo zprávu o hospodaření Základní a mateřské školy Hrabová p.o. přednesené
ředitelkou školy Mgr. Janou Vondálovou a následně schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace obce za rok 2018;
Ředitelka školy vznesla požadavek navýšení rozpočtu školy na rok 2019 s ohledem na potřeby
vyvstalé v souvislosti s provozem nové přístavby mateřské školy a nutným technickým
vybavením základní školy. Zpracovaným návrhem na navýšení rozpočtu školy se bude
zastupitelstvo podrobněji zabývat v měsíci září. V této souvislosti uložilo starostovi obce, aby
připravil koncepční návrh řešení oprav a údržby budov základní a mateřské školy.
➢ vzalo na vědomí zprávu starosty obce o výsledku žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR (MMR) na výstavbu komunitního domu pro seniory (KODUS);
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➢ vzalo na vědomí zprávu starosty obce o souhlasném závazném stanovisku Ministerstva
životního prostředí ČR k posouzení vlivů provedení na životní prostředí (EIA) ;
V rámci souhlasného závazného stanoviska ministerstvo schválilo žádost Vápenky Vitošov
s.r.o. o rozšíření stávajícího dobývacího prostoru na 50,4 ha, zahloubení těžby o 4 etáže (každá
o výšce 8 až 14 metrů), s otvírkou 5. etáže pro čerpání důlních vod a při zachování stávající
roční těžby cca 900 000 tun. V závazném stanovisku jsou striktně definovány podmínky, které
musí Vápenka Vitošov plnit. Podmínky jsou výsledkem vyjadřovací části řízení EIA, ve které
dotčené instituce, obce, organizace i jednotlivci mohli vznášeli své připomínky a podmínky.
Celý text souhlasného závazného stanoviska k záměru rozšíření důlního prostoru a pokračování
těžby v lomu Vitošov je k nahlédnutí na webových stránkách obce: www.hrabova.cz nebo
přímo v informačním systému EIA, kde je k dispozici veškerá dokumentace k žádosti:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8243.
➢ schválilo zřízení komise pro posouzení parametrů a náročnosti opravy komunikace Na Ostré
ve složení Karel Papoušek, Jan Špaček a Ing. Pavel Hopjan.
Komise má za úkol připravit návrh řešení a seznámit s ním zastupitelstvo na příštím zasedání.
➢ schválilo 2. rozpočtové opatření, kdy celkové příjmy obce byly navýšeny o 52 tis. Kč, výdaje
o 205 tis. Kč a financování se snížilo o 153 tis. Kč. Celkový zůstatek bankovního účtu činil
9.078 tis. Kč
Závěrem mi dovolte popřát dětem, ať mají nadcházející prázdninové dny plné slunce, pohody,
zážitků a odpočinku a Vám krásnou dovolenou k načerpání sil.
Petr Moťka, místostarosta

7 dní, kdy jsme pomohli zlepšit svět
V týdnu od 29. 4. do 5. 5. 2019 se většina dětí spolu se svými rodinami zapojila do Kampaně
obyčejného hrdinství. Tato celosvětová kampaň byla vyhlášená v České republice, z.s.ú. TEREZA.
Cílem této kampaně je podpora mladých lidí, kteří mají sílu být změnou vedoucí k udržitelnému
životu. Takovému životu, který naše planeta potřebuje.
Mohli jsme se přihlásit do jedné až sedmi výzev. Důležité bylo, vybrané výzvy plnit po dobu jednoho
týdne.
1. výzva: Nenechávej téct vodu při čištění zubů! Pokud budeš tento postup dodržovat celý rok,
tak ušetříš 8 plných van vody.
2. výzva: Zasaď kytku nebo strom! Pomoz nám vytvořit zelenější a příjemnější svět.
3. výzva: 1 hodina tvého času! Každý den buď minimálně jednu hodinu venku v přírodě, musí to
být ve tvém volném čase. Pobyt venku zvyšuje psychickou pohodu, soustředění a zlepšuje
paměť.
4. výzva: Buď věrný! Čím víckrát použiješ látkovou tašku místo plastové, tím méně plastového
odpadu vyprodukuješ. Nejlépe využívej tašku po celý rok.
5. výzva: Neprodukuj odpad! Nakupuj tak, abys produkoval co nejméně odpadu.
6. výzva: Nejezdi autem! Při celoročním využívání hromadné dopravy místo auta budeš mít na
přírodu stejný dopad, jako bys zasadil 16 stromů.
7. výzva: Nejez maso! Produkce masa, hlavně chov hovězího dobytka, přispívá k produkci
skleníkových plynů více než všechna automobilová doprava na této planetě.
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Svoje výsledky děti zaznamenaly do přiložené tabulky, kterou členové Ekotýmu zpracovali do finální
podoby. Výsledky to byly opravdu překvapující a zajímavé. Když pak přišly i výsledky za celou naši
republiku, byli jsme v šoku! Opravdu stačí tak málo a můžeme změnit svět! Stačí se jen nad svým
každodenním konáním zamyslet.
Díky této kampani jsme v jediném týdnu pomohli naplnit náš hlavní cíl, a tím je:
Dát lidem sílu, být změnou vedoucí k udržitelnějšímu způsobu života, kterou naše planeta
potřebuje.

*************
Výsledky květnové kampaně obyčejného hrdinství 2019

7 výzev eko změny v životě školy, jejích žáků, žákyň a rodin
1 týden = 82 zapojených škol
….……………………………………………………………………………………………….........

1. Nenechali jsme téct vodu při čištění zubů!
Zapojilo se nás 11 623 - Ušetřili jsme 1 192,6 plně napuštěných van (1 vana = 175 litrů).

2. Zasadili jsme kytku!
❖ Zapojilo se nás 6 958 - Zasadili jsme 11 905 stromů a 29 016 bylin.
To je 2,8 fotbalových hřišť, které má stadion Slavie v Edenu v Praze.
+ Pokud započítáme i stromy, které někteří rodiče vysázeli v rámci své práce (v lesních školkách atd.),
tak se v rámci výzvy vysázelo 18 905 stromů. A to těch hřišť budeme mít 5.

3. Jedna hodina času v přírodě!
❖ Zapojilo se nás 10 147 jednotlivců, 399 školních tříd.
Průměrný čas venku v rámci volného času byl 8 hodin 48 minut týdně, to je přibližně 1 hodina a 15
minut denně.

+ Do výzvy se zapojilo také 399 školních tříd, které aktivitami venku v rámci výuky strávili
průměrně 3 hodiny a 49 minut za týden.

4. Byli jsme věrní!
❖ Zapojilo se nás 6 401.
Průměrně 3,5x za týden jsme využili látkovou tašku místo igelitky během nákupů a dalších činností.
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Nevyužili jsme tak 16 780 lehkých odnosných plastových tašek.
Pokud by se tyto tašky roztáhly, tak nám zaberou plochu jednoho a čtvrt fotbalového hřiště nebo
polovinu celého náměstí v Českých Budějovicích.

5. Neprodukovali jsme odpad!
❖ Zapojilo se nás 3 609.
Vyprodukovali jsme pouze 40 % týdenního průměru odpadu běžného obyvatele ČR.
Pokud by toto předcházení vzniku odpadu pokračovalo celý rok u jen jediného člověka, tak
vyprodukuje o 192 kg méně odpadu než je běžný průměr.

A pokud by v tomto konání vytrvali všichni účastníci výzvy, tak je naše životní prostředí ušetřeno o
694 tun zbytečného odpadu.
Průměrný Čech vyprodukuje ročně zhruba 320 kg odpadu, z toho zhruba 13 % tvoří tříděný odpad. To
je cca 6,14 kg na člověka za týden.

6. Nejezdili jsme autem!
❖ Zapojilo se nás 5 190.
Průměrně 3,6 dne jsme zvládli za týden nevyužívat auto či ho využívat efektivně (zcela naplněné).
Z hlediska dopadu na životní prostředí (vypuštění škodlivin atd.) je to podobné, jako kdybychom
společně zasadili 810,3 stromů (0,2 stromu na jednoho člověka).

7. Nejedli jsme maso!
❖ Zapojilo se nás 3 834.
Omezení masa na našem jídelníčku jsme během jediného týdne dokázali ušetřit 101 110,1 kg CO2.
(To je asi tolik, kolik vyprodukuje automobil po ujetí 722 215 km.)
Maso jsme dokázali nejíst necelé 3 dny v týdnu. V českých podmínkách můžeme říci, že jsme tak
ušetřili život 22 prasat nebo 1 111 kuřat. (Počítáme 150 g masa na porci.)

Milion malých změn může být více než jedna velká.
Děkujeme vám a zároveň vás vyzýváme:

Pokračujte v tom dál, protože velké změny začínají od nejmenších!
Eva Mráček Vysoudilová
Koordinátorka Ekoškoly ZŠ Hrabová
5

Celoroční školní projekt
Celá naše země oslavila významné výročí - 100 let od vzniku československé republiky. Školní rok
2018/2019 tedy nabídl téma našeho celoročního projektu, který jsme nazvali Po stopách Stoleté dámy.
Inspiraci jsme čerpali ze stejnojmenné knihy vytvořené právě k tomuto výročí a z již osvědčeného
časopisu Pastelka.
Během roku nás čekalo mnoho zajímavých aktivit. Připomněli jsme si důležité okamžiky historie,
ale i to, kdy byla vynalezena hra Pexeso, kdo vymyslel kontaktní čočky nebo co znamená zkratka
GRANKO.
Projekt jsme zahájili výpravou, která vedla přes Levandulový statek v Bezděkově ke svatému Josefu.
Děti hledaly indicie: česká vlajka, český lev, jednotlivé kraje české republiky a další, které je měly
dovést k názvu celoročního projektu. Zvídavé hlavičky už ale tušily a jen se ve svých myšlenkách
utvrdily.
Důležitými okamžiky byly projektové dny, které se uskutečnily v prosinci. Skupinky dětí vytvářely,
jak již tradičně, projektové plakáty. Každá skupina pracovala na daném období od dob RakouskoUherska až po současnost.
Nezapomínali jsme ani na sport! Zjistili jsme, že nohejbal je typicky česká hra. Zavzpomínali jsme,
kolikrát naši hokejisté zvítězili na mistrovství světa. Že manželé Zátopkovi byli nejslavnějším
atletickým párem všech dob. Narodili se ve stejný den a jedno z hesel Emila Zátopka zní: Nemůžeš?
Přidej! Možná vám to připomíná jednu známou píseň z dnešní doby☺.
Oslavy vzniku republiky probíhaly po celé zemi a daly příležitost přiblížit naši historii nejen
dospělým, ale i dětem.
Gabriela Hojgrová, učitelka ZŠ Hrabová
Kateřina Pavlasová, vychovatelka ŠD Hrabová
Splněná očekávání a přání
Když jsme si s dětmi 4. a 5. ročníku na začátku školního roku povídali o svých očekáváních
a přáních, netušili jsme, jak to rychle uteče.
Očekávali jsme, že:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

bude dobrá zábava
budu mít pěkné známky
budeme mít Olympijský víceboj
budu umět dobře anglicky
si najdu nové kamarády
budeme k sobě přátelští

bude družina a Zálesák
bude plavání
bude taneční kroužek
budu mít nové znalosti
bude matematika a skupinová práce
budou školní výpravy a projekty

Při vyhodnocování toho, co se nám skutečně povedlo, jsme zjistili, že tento rok byl opravdu úspěšný
a prakticky všechna očekávání byla naplněna. Důkazem nám jsou kromě spokojených dětí i nová
přátelství, školní webová kronika plná aktivit a konkrétní výsledky v soutěžích, či v celostátním
testování. Skvělou tečkou za celým rokem je pak třítýdenní pobyt rodilého mluvčího pana Ramsey,
který díky svému nezdolnému nadšení a elánu rozmluvil anglicky všechny dospělé i děti.
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Na závěr chci poděkovat všem dětem, rodičům z naší základní i mateřské školy, stejně tak i svým
kolegyním za výbornou spolupráci a schopnost nadchnout se pro dobrou věc a popřát stejně úspěšné
prázdniny – to znamená prázdniny plné splněných přání a očekávání☺.
Jana Večernice Vondálová
ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová
OKÉNKO DO EVANGELICKÉHO SBORU
Noc kostelů
Hrabovský evangelický kostel se 24. května připojil k více než tisíci čtyřem stům otevřených
kostelů v naší vlasti. Úvodní bohoslužbu vedl místní farář, kázáním posloužil zábřežský kazatel
Vlastislav Stejskal. Spolu se shromážděním zpíval spojený pěvecký sbor. Následovalo vystoupení
skupiny TLIG: True Life in God, Pravý život v Bohu, je charismatická iniciativa v římskokatolické
církvi inspirovaná aktuálními proroctvími pravoslavné křesťanky Vassuly. Její sdělení publikovaná
v mnoha jazycích vyzývají k vnitřní obnově církví i jednotlivých lidí a mají velkou ozvučnost v celém
světě. Hnutí má svou kultovní hudbu, kterou v Hrabové interpretovala početná skupina dospělých
s dětmi. Tři svědectví o změně života pod vlivem duchovního prožitku zněla velmi autenticky a
vytvořila mimořádnou atmosféru radosti a sdílnosti vrcholící v řetězovém spojení rukou všech
účastníků a zpěvem „halleluja“. Jindy vážné tváře se náhle spontánně rozzářily. V závěrečném čase
Noci kostelů seznámil ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí Libor Lenža přítomné s nejnovějšími
poznatky bádání o sluneční soustavě. Potom teorie přešla v praktické pozorování hvězdné oblohy; ta
byla tentokrát nádherně jasná, dohlednost jedinečná. I proto největší nadšenci vydrželi u dalekohledů
přes půlnoc.
Terasa, dalekohled, varhany
Právě před rokem jsme otevřeli pro veřejnost nové schodiště do věže. Tím velmi vzrostla turistická
atraktivita kostela. Petr Odložil ve spolupráci s komunitní školou založil a sám vede dětský klub
Hvězdárníček. K řádnému astronomickému pozorování je ještě třeba sehnat dalekohled a staticky
upravit jižní terasu věže. Zadáváme vypracování projektu, který musí zohledňovat jak stavební, tak
astronomická hlediska. Dát něco na papír je ovšem vždycky snadnější než to fakticky provést. To platí
i o varhanách. Kostel bez varhan je jako němý. Dostali jsme nabídku od varhanáře Habětína na
varhanní pozitiv v ceně 360 tisíc korun. Současně jsme se obrátili s dotazem na spřátelený evangelický
děkanát v Bavorsku, jestli by se v některém tamním kostele nenašly pro Hrabovou nevyužívané
varhany. Náš kostel je na jednu stranu impozantní, na druhou stranu však i o něm platí rčení: Práce,
jak na kostele. Staršovstvo je vděčné za každého, kdo pomáhá. Nemohli byste pomoci i vy?
Autobus exulantů a jedno výročí
Nebojte se, nejde o uprchlíky! Exulant je spolek sdružující potomky lidí, kteří kvůli víře odešli
v 18. století do svobodnější ciziny. Při letošním zájezdu navštívili „exulanti“ bývalé české osady
v dnešním Polsku a pak evangelické sbory na Šumpersku. Náš kostel je samozřejmě nadchl, a protože
bylo málo času, chystají se někteří přijet znova. Staršovstvo očekává, že Obec Hrabová o prázdninách
opět jako vloni pomůže zajistit průvodcovskou službu. Zastupitelstvu obce předem děkujeme! Exulanti
letos sobě i nám připomínají jedno zapomenuté výročí. Uplyne 95 let od záchrany 78 dětí z českých
osad na Ukrajině a Krymu. Mimořádným způsobem se o ni zasloužil pan vikář Rudolf Šedý. Byl jsem
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požádán, abych jako hrabovský kazatel o této neprávem opomíjené události promluvil na konferenci
spolku Exulant v říjnu v Praze. Výzvu rád přijímám.
Oslava svátku Mistra Jana Husa
Oslava svátku Mistra Jana Husa bude v Hrabové v pátek 5. července. Začne v 18 hodin
ekumenickou bohoslužbou. Místo kázání můžete slyšet lehce dramatizované literární pásmo „Husův
zápas o pravdu“. Doplní je historická i dobová hudba a modlitby. Asi v 19 hodin se půjde průvodem
na hřiště. Tentokrát chtějí pořadatelé, obec a sbor, pozvat některého řečníka z veřejné sféry. Jméno
bude překvapením. Na hřišti dále zazní státní hymna a píseň s kytarou, na závěr starosta obce tradičně
zažehne symbolickou hranici. Zahraje Rohelanka a bude otevřeno občerstvení.
Karel Havlíček Borovský
Kdykoliv jdu kolem hrabovské školy, kladu si otázku: Kde se tu vzal ten vkusný památníček s
bustou významného českého novináře, spisovatele, politika K.H.Borovského? Proto jsem letos zařadil
tuto osobnost mezi témata etické výchovy pro děti ZŠ Hrabová a v poslední lekci jsme si s dětmi o
Havlíčkovi povídali. Zazpíval jsem jim Havlíčkovu písničku „Kdo na hrobech praotců slavných
kalamajku tancuješ…“, níž se vysmívá falešnému vlastenectví. To se projevuje hospodskými řečmi a
pitím slovanského kvasu a slivovice. V další sloce si autor bere na mušku zápecnictví českého
človíčka: „Kdo raděj´ doma jídáš buchty, než by jsi jinde zpíval z kruchty“. Dětem jsem navrhl
prázdninový úkol: vypátrat tajemství Havlíčkova pomníčku v parčíku před školou. A k tomu malou
nápovědu: základní informace budou možná k nalezení v hrabovské kronice u pana Tuna.
Za všechny členy staršovstva vám požehnaný čas dovolených a prázdnin přeje
Jan Hudec, farář ČCE v Hrabové

Hasiči
Tak první hasičskou soutěž máme za sebou a myslím, že náš Hrabovské chlóstan se povedl. Nebrali
jsme sice zlato, ale i tak to stálo za to. Dvě stříbrné příčky pro veterány s krásným 18 ti sekundovým
časem je si myslím slušný výkon. Jsem rád, že se na naši soutěž dali dohromady naše holky i kluci.
Nebylo to sice na medaile, ale i tak předvedli slušný výkon. Taky bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás přišli podpořit a zafandit.
Veteránům také začala sezona Holba Cupu. Bohužel se potýkají s personálním zajištěním a tomu
zatím odpovídají i výsledky. Po dvou soutěžích, kdy se veteráni umístili na 7. a 6. místě, jsou
v celkovém hodnocení osmí. To je velmi špatný vstup do sezony, který nepamatujeme už několik let.
Držíme veteránům palce, že nepříznivé skóre obrátí a že se objeví nějaká posila, která bude do
požárního sportu zapálená tak jako oni. Samozřejmě, ještě zdaleka není nic ztraceno. Další soutěže
jsou až v srpnu a to se dá leccos napravit a natrénovat.
Ale dost již o požárním sportu. Pojďme k zábavě. Vlastně i ta zábava se týká požárního sportu i
když podstatněji drsnějšího a více vyčerpávajícího. Ano již 13.6. od 14:00, Vás zveme na novou akci
našich hasičů Hurá, prázdniny.
Myslím, že po třech velmi zdařilých Loučení se s prázdninami, uvítáte i to, že budeme prázdniny
vítat. Letos to bude hodně o „drsňáctví“ a to nejen našich hasičů. Závody Železný hasič jsou opravdu
velmi drsné a vyžadují opravdu velmi dobrou fyzickou kondici. Přijďte se podívat na to, co to obnáší.
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Můžete se těšit na souboj o čas členů naší zásahové jednotky, kteří si na hřišti nenechají nic líbit.
V zásahovém obleku, těžkých botech, helmě a s hasicím přístrojem na zádech musí absolvovat velmi
náročnou trať, která prověří jejich kondici.
Samozřejmě bude připravena trať pro mladé, ale i malé Železné hasiče, a každý kdo se zaregistruje
to může vyzkoušet. Stejně tak i rodiče, ale i nerodiče, budou mít příležitost si trať vyzkoušet a poznat
na vlastní kůži, co znamená soutěž Železný hasič. Každý kdo se zúčastní vyhraje něco dobrého. Pro
malé soutěžící samozřejmě nebudou chybět medaile.
Dále se můžete těšit na spoustu srandy, skvělé jídlo, vynikající pití, živou hudbu a nevázanou
zábavu.
Srdečně Vás zvou Vaši hasiči.

Dalibor Hastik

Hraběnky, z.s.
Z letošního roku čas neúprosně ukrojil již bezmála polovinu, a proto nadešel čas napsat příspěvek
do Hrabovského zpravodaje. Z činnosti našeho sdružení bych se chtěla zmínit o naší tradiční akci
„Sletu čarodějnic“. Letos nám trochu foukalo a bylo docela chladno. Odrazilo se to sice na menší
návštěvnosti oproti jiným rokům, nicméně samotná akce i zábavný program se velmi povedly. Průvod
čarodějnic byl letos doplněn i o návštěvu naší spřátelené obce z Ostravy Hrabové. Podle ohlasů se jim
u nás velmi líbilo, poslali nám spoustu fotek a pěkné video, které najdete na Youtube. Letos jsme byli
také osloveni o spolupráci Českou televizí při natáčení dokumentárního pořadu Folklorika. Pozitivní
ohlasy z minulých let na naši akci Slet čarodějnic je nalákaly k nám do Hrabové, a tak jste nás mohli
shlédnout i v televizi. Myslím, že se nám podařilo pozitivně propagovat náš spolek i samotnou obec.
Kdo pořad v televizi neviděl, může zpětně v archivu České televize najít pořad Folklorika a díl
s názvem Když se pálí čarodějnice.
Tak tato akce je za námi a čeká nás další, turistický pochod lesem „Pohodové véšlap“. Kudy povede
trasa si zatím necháme jako překvapení, datum je však dáno v sobotu 28.9.2019. Bližší informace
budou upřesněny, přijďte poznávat krásy našeho lesa, srdečně zveme.
Závěrem bych ještě chtěla apelovat na ty, kteří by chtěli rozšířit řady našeho spolku, oslovila je
naše činnost a chtěli by se na ní také podílet. Potřebujeme jak členky, které se odvážně podílejí na
zábavném programu, ale také ty, které by byly ochotné pomoci s prodejem, přípravou občerstvení.
Člověk také musí být ale rozhodnutý věnovat svůj osobní čas pro dobrou a veřejnou věc oceněnou
vlastním dobrým pocitem. Já jsem začínala kdysi ještě v bývalém Červeném kříži, z kterého později
vyvstal náš spolek, je to skoro 20 let. Byla to pro mě realizace během mateřské dovolené. Bylo to
příjemné odreagování, nyní sice také velká zodpovědnost a práce, ale také se pobavíme, nasmějeme a
vzájemně se učíme trpělivosti, spolupráci.
Nyní už pouze přeji krásné prosluněné léto, klidné prázdniny a ať se vám během dovolených podaří
načerpat hodně sil a energie.
Lenka Žižková – předsedkyně Hraběnky,z.s.
Vycházky – chůze ke zdraví
Milí spoluobčané, ráda bych Vás tímto seznámila s volnočasovou aktivitou „Vycházky“.
Naši vesnici obklopují krásné lesy, které skýtají nekonečně mnoho možností na toulky přírodou. Tato
myšlenka mě přiměla k tomu, že jsem pod záštitou Komunitní školy Hrabová začala vést tuto aktivitu.
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Chci naše obyvatele seznámit s okolím, případně jen poskytnout společnost, či napomoci těm, kteří
myslí na zdravý pohyb na čerstvém vzduchu.
Do prvního ročníku 2018/2019 měla odvahu se přihlásit jen místní zkušená děvčata. Ta na vlastní
kůži postupně okusila nástrahy okolí, počasí a hlavně mě samotné. Pro efektivnější pohyb a zapojení
celého těla chodíme s trekovými hůlkami, které mnohdy slouží i jako opora při různých terénních
nerovnostech.
Na prvních vycházkách jsme poznávali nejbližší okolí Hrabové, Dubicka, Bohuslavic a Lukavice.
Občas jsme se vraceli za tmy, ale byli jsme samozřejmě připraveny a vybaveny reflexními prvky, či
světélky. Často jsme chodili v silném větru, ale i v mrazu. Někdy se nám podařilo důsledně dodržovat
pitný režim zastavením v hospůdce.
Abychom mohli poznávat nové vzdálenější trasy, začali jsme se přesunovat autobusem nebo autem.
To nám umožnilo z Leštiny se vrátit po hrázi (6,2 km), od Rohelské boudy dojít po vrstevnici (7,8
km), z Bezděkova kolem Levadulového statku přes Dubicko (7,9 km), ze Zábřehu podél Sázavy k
vodní nádrži Nemilka (8 km), z Bludova po NS Bludovská stráň na rozhlednu Brusná (5 km), z Horních
Krčem, přes Žádlovický park do Loštic (7,1 km).

Je to k nevíře, ale nejdelší trasa vedla přes Moravisko do Lukavice na hřiště, kde jsme se příjemně
zahřáli v hospůdce a zpět. Trasa měřila 9,6 km. Naopak mezi nejkratší patřila NS Bludovská Stráň s
délkou 5 km, a nakonec nemůžu opomenout můj oblíbený „trojúhelník“, Střelnice, přes pole na Hosenu
a zpět do Hrabové, jenž měří 5,1 km.
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Tento první ročník vycházek skončil 31. května 2019. Už nyní se těším, že na začátku nového školního
roku budeme opět chodit, a že se nás sejde více. Procházky přírodou s milými lidmi nás nabíjí pozitivní
energií. Pokud potřebujete dobít baterky i vy, přijďte mezi nás.
Scházíme se každé úterý v 15 hodin na hřišti. O případných změnách, s předstihem informuji
pomocí SMS zpráv.
Těším se na vás a věřím, že i děvčata.

Martina Kotková

Vážení Hrabováci,
už v posledním zpravodaji jsem označil Hrabovou jako aktivní obec, kde se ze založenýma rukama
nečekalo co přinese budoucnost. Mnohdy se na zařízení a aktivitách přidružovaly a užívaly je i okolní
vesnice.
Lze uvést několik dat:
o Kovárna Josefa Soukopa na č.p. 42 zřízena r. 1862
o Hasičská stříkačka zakoupena r. 1866
o Odebírání časopisů – Olomoucké noviny a Občan, později Našinec z r. 1867
o Zakoupeny třecí stroje do pazderny r. 1872
o Vystavěn Hájkův hostinec r. 1879, nálevna otevřena až r. 1882
o Postavena obecní váha r. 1893
o Počátek dobrovolných hasičů r. 1893
o Spolek Boleslav založen r. 1885 čtenářsko-pěvecký spolek spojen v r. 1911 s Národní jednotou
o Založení mlékárny r. 1898 elektrifikovanou ve dvacátých letech, provozovanou až do 60. let,
v roce 1961-2 přestavěnou na pěstitelskou pálenici s přidruženou výrobou povidel a moštů
o Národní jednota r. 1901 vznikla jako protiklad německých spolků organizovaných zábřežským
Brassem.
o Zřízena poštovní sběrna r. 1906 u Mořice Kadlece, hodináře - prodej šicích strojů a jízdních
kol
o Hospodářské družstvo r. 1907 na pronájem rybníků
o Potravní spolek „Mír“
o Elektrodružstvo r. 1909 - dodavatel el. en. Elektrárna Plhák – Háj
o Elektrifikována mlékárna a osvětlení po vesnici včetně Vitošova
o Spořitelní a záloženský spolek pro Dubicko, Hrabovou a Bohuslavice založen před r. 1911
v zastoupení i hrabovských občanů.
o Založení Sokola r. 1911, stavba sokolovny v r. 1912, otevření sokolovny r. 1914. V den oslav
vyhlášena mobilizace a počátek I. světové války.
o Odbor agrárního dorostu v r. 1912. Ovocnářsko-obilní výstava za přispění Českého odboru
zemědělské rady Praha. Vystavovalo 93 pěstitelů ovoce a 84 pěstitelů zemědělských plodin.
Účast i mimo region.
Konkretních informací z těchto období je poskrovnu, takže jen to co je v dosahu:
Národní jednota byla ústředím a motivací ke vzdělání, aktivitě a kultuře. Z ní se postupně odvíjely
mnohé iniciativy a zájmy. K dispozici je dosud jen několik fotografií.
Dále pak je soupis členů NJ kolem r. 1908:
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Drlík Antonín č.p.1, Kocián Hynek, Novotný František , Hájek Antonín, Žák Emanuel, Urbášek
z Vitošova, Opravil Pelhřim - vzal si vdovu Pavlíkovu majitelku hostince u Houserků ( dnes
Jarmarovo ), Drlík Ladislav - padl v 1.světové válce, Hájková - provdaná Sklenářová, Hájková provdaná Křížková, Balcárek Hynek, Pech Jan, Pavlíková Ludmila č.p.17, Mertová Aloisie č.p. 36,
Drlíková Marie č.p. 29, Žáková Josefka, Štipl Josef - předseda a divadelní režisér - možná vazba na
2 syny Mohelnického kronikáře, malíře a fotografa.
Věřím, že mnohý z Vás najde svého příbuzného. Ještě upozornění bližší informace lze částečně
získat na OU Hrabová ve složce výpisů z minulosti.
Později se tento počáteční stav výrazně navýšil a samozřejmě se zvýšenou aktivitou v celé vesnici.
Přechod století je částečně popisován v Mahonově písemnosti „Děda Grenadýrek“ jako protiklad
germanizačních snah zábřežského Brasse. Fotokopie v hrabovské knihovně.
Příště nahlédneme do počátku Hrabovského Sokola.

Za Senior klub - Milan Tun

V druhé polovině roku 2019 slaví své životní jubileum tito naši občané
Červenec
Vinkler Miroslav
Kochwasserová Helena
Žáková Svatava
Srpen
Adámková Věra
Drlíková Miroslava
Jedelská Stanislava

80 let
70 let
94 let

85 let
75 let
80 let

Září
Skála Květoslav
Fišner Jaroslav

89 let
70 let

Říjen
Malá Anna

86 let

Prosinec
Lepková Marie
Hanušová Anna

85 let
70 let

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

Hrabovský zpravodaj vydává Obec Hrabová, Hrabová 113, IČO 00636061 a je zapsán do
evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 19980.
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