Vážení a milí občané,
dostáváte do rukou první vydání Hrabovského zpravodaje v letošním roce. Když jsem před třemi týdny žádal
pravidelné přispívatele o pár řádků, nenapadlo mě, že je Čína tak blízko a nás to může tak brzy zasáhnout. Všechny
nás stresují statistiky o vzrůstajících počtech nakažených, počtech zemřelých a také dopadech pandemie na
ekonomiku. Proto se Vám budu snažit v krátkosti, alespoň trochu, potlačit negativní myšlenky.
Obec v minulém roce hospodařila s přebytkem 1 830 000,- Kč. K tomuto výsledku dopomohl převod lihovarnictví
do hospodářské činnosti obce. Zisk lihovaru v roce 2019 dosáhl výše 2 518 000,- Kč. Tento výsledek dokázal, že
zastupitelstvo udělalo správný krok s převedením palírenské činnosti pod obec. Přebytek hospodaření minulých let
se navýšil ke konci roku 2019 na 7 809 000,- Kč. S touto rezervou jsme vstoupili do nového roku 2020. Tato rezerva
nám dává jistotu, že i s poklesem příjmů, které vyvolá koronavirová krize, zrealizujeme investiční akce, na které
máme přislíbené dotace.
 První projekt, který letos dokončíme bude KODUS. Financování je zajištěno úvěrem a dotací. Noví
nájemníci se budou moci nastěhovat ještě letos na podzim.
 Druhý projekt je stavba Sběrného dvora. Tato investice bude ve výši přibližně 4 mil. Kč. Dotace ze Státního
fondu životního prostředí dosáhne 2,3 mil. Kč a využijeme vlastní zdroje ve výši 1,7 mil. Kč.
 Další investicí bude Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Stavba musí být dokončena do konce roku. Předpokládaná cena se bude pohybovat okolo 7 mil. Kč a
dotace je přislíbena ve výši 3,9 mil. Kč. Zbylou částku budeme financovat z vlastních prostředků.
 V květnu zahájíme dlouho připravovanou stavbu, Rozšíření komunikace v Záhumení. Stavba je
vysoutěžena a její cena bude 2,1 mil. Kč. Stavbu v květnu zahájí firma KARETA. Rozšíření bude zatím
v úseku kostel – ulička. Stavbu financujeme z vlastních zdrojů. Na pokračování rozšíření se nám zatím
nepodařilo vykoupit pozemky.
 Čím Vás určitě potěšíme je zpráva, že změnou majitele pozemků podél cesty ke hřbitovu se nám otevřela
možnost odkupu dalších pozemků na realizaci chodníku ke hřbitovní cestě. V této době provádíme
geodetické zaměření a budeme projednávat smlouvy na odkup pozemků. Ty odkoupíme ještě letos a
začneme také s projektovou přípravou.
 V okolí KODUSu bude na podzim provedena výsadba listnatých stromů, tím bude položen základ
budoucího parčíku. Výsadba listnatých stromů je dotována ze SFŽP částkou 280 tis. Kč. Proto bude nutné
okolí KODUSu vyčistit.
Informace z OÚ
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Blíží se placení poplatků. Do schránek Vám budou doručeny doklady o platební povinnosti. Z důvodu
omezení návštěv úřadu Vás žádáme o placení poplatků pouze bankovním převodem. Na úřadě nebudeme
do odvolání hotovostní platby přijímat. Občané, kteří nemají bankovní účet, zaplatí poplatky po odvolání
všech mimořádných opatření. O odvolání mimořádných opatření budete informování SMS a rozhlasem.
Kontejner na zelený odpad byl od KODUSu přemístěn. Nově byl umístěn vedle čističky odpadních vod.
Máte-li ořezané větve a chcete je uklidit na dočasnou skládku, udělejte to co nejdříve, protože po nadrcení
nebude na pozemku u KODUSu možné větve uskladňovat. Zatím budete muset větve drtit sami a štěpku

•
•
•

kompostovat v zapůjčených kompostérech. Po dokončení sběrného dvora, na podzim, budeme likvidaci
řešit dále.
Jako každý rok Vás na jaře upozorňujeme na vyhlášky obce, které zakazují pálení rostlinného materiálu a
také na dodržování klidu o svátcích a nedělích. Jedná se o zákaz sečení a řezání dřeva.
Na internetových stránkách obce naleznete potřebné informace k mimořádným opatřením, které je potřeba
v tomto období dodržovat.
Výdej destilátu v Lihovaru bude obnoven 3.4.2020 s mimořádnými opatřeními. Výdejní dny budou
probíhat vždy v úterý a v pátek od 7:00 do 16:00 hodin. Na Velký pátek 10.4.2020 bude mimořádně
otevřeno.

Vážení a milí občané, blíží se Velikonoce, které máme všichni moc rádi. Jsou to svátky, které v sobě nesou mnoho
tradičních zvyků. Letos se však hodně změní a letošní Velikonoce budou jiné, bez návštěv, radosti dětí z pomlázky
a tradic jako je hrkání. Po Velikonocích se již rozjíždějí kulturně-společenské a spolkové akce. Moc bych Vám
všem i spolkům přál oživení kulturně-společenského dění. Člověk je tvor společenský a společnost k životu
potřebuje.
I když je budete letos prožívat jinak, přeji všem krásné Velikonoce a rodinnou pohodu. Mějte se rádi.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim ženám, které šily roušky a tím pomáhaly nám všem. Do našeho obchodu
nosily vlastnoručně ušité roušky pro občany a touto cestou jim moc děkuji. Jsou to paní Jana Bezděková, paní
Renata Macháčková a paní Eva Šlabjarová. Paní Božena Žáková věnovala na šití roušek látku.
Ještě jednou děkuji

Jiří Linhart, starosta

Škola bez dětí…
Původně jsem chtěla v tomto čísle Zpravodaje psát o něčem úplně jiném. Pak jsem měla pocit, že na žádné psaní
nemám ani chuť a ani inspiraci. Nakonec mě oslovila otázka pana starosty, jak vlastně probíhá výuka v těchto dnech
a téma bylo na světě.
Ve středu 11. března zůstaly děti poprvé doma, někdo s rodiči, někdo se starším sourozencem a někdo vyrazil na
prázdniny k babičce. Současně však bylo jasné, že o prázdniny nepůjde ani náhodou. Přerušit výuku v březnu, chvíli
po jarních prázdninách a krátce před přijímačkami a maturitními písemkami – to si nikdo z nás neuměl představit.
Nicméně situace si to vyžádala a na školy padl nelehký úkol – nastavit výuku na dálku.
Asi nejjednodušší variantou by bylo jednou za týden napsat email, které strany v učebnici, či v PS si mají děti splnit
a nic dalšího neřešit.
My jsme se rozhodli jít složitější cestou – věděli jsme, že prioritou pro nás není samotné zadávání úkolů, ale živá
komunikace s dětmi a jejich rodinami a možnost prakticky okamžité zpětné vazby, díky které se ve vzdělávání
můžeme posouvat vpřed. Koho z vás by zajímalo, zda se vám podařil úkol, který jste vypracovali před měsícem?
Současně se ze dne na den vyrojily desítky online výukových programů a nabídek jednotlivých společností a nám
bylo jasné, že našim dalším úkolem bude rodiče a děti nezahltit. Teď, prakticky po dvou týdnech, se nastavený
systém začíná usazovat.
Každá hra potřebuje odpovídající hřiště a hrací plochou se pro nás stal Fred. Jedná se o online prostředí
nakladatelství Fraus, ve kterém můžeme zadávat jednotlivé i hromadné úkoly, přikládat soubory textové, zvukové
či video a děti se zde mohou vyjadřovat k zadaným úkolům a na oplátku nám splněné úkoly poslat zpět. Pro odlišné
prostředí sdíleného dokumentu tzv. tabule se rozhodla naše 1. třída, jelikož se zde jedná o co nejjednodušší
předávání informací mezi paní učitelkou a rodiči.
Pro živou a aktuální komunikaci mezi učiteli a dětmi navzájem jsme zvolili aplikace typu whatsapp a messenger.
Děti mohou prakticky kdykoli během dne psát dotazy a posílat opravené práce. Pořádáme i společné videohovory,
kdy si vysvětlujeme konkrétní učivo či radíme, jak vyzrát nad počítačem.
To vše je velmi náročné a o to víc jsme rádi za krásnou odezvu z řad rodičů i dětí.
Ve škole i ve školce současně uklízíme, opravujeme, radíme se a děláme vše pro to, aby se nám po návratu dětí
dařilo co nejlépe. Už aby to bylo!☺

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: MSMT-12639/2020-1 proběhne zápis k povinné
školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Tato mimořádná situace vyžaduje:
1) organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez
osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole,
2) pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném
školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
ZŠ Hrabová zajistí do 31. 3. distribuci přijímacích dokumentů přímo do schránek rodin našich předškoláků.
Zákonní zástupci vyplní vše potřebné a podepsané dokumenty doručí do schránky školy v období 1. 4. – 30. 4.
2020. Škola jim obratem sdělí registrační číslo jejich dítěte. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn 25. května
2020 na webových stránkách školy (www.skolahrabova.cz) a na dveřích školy.
Setkání s rodiči i budoucími prvňáčky se uskuteční v době po ukončení karantény a budete o něm včas
informováni.
Jana Vondálová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

TOLERANCE
Slovník cizích slov definuje toleranci jako snášenlivost, trpělivost; lékařsky jako schopnost organismu vzdorovat
účinkům léků nebo škodlivých látek. Z pohledu tolerance bych chtěl připomenout některá letošní historická výročí
a k nim přidat zamyšlení nad (ne)tolerancí v souvislosti s pandemií koronaviru.
V listopadu uplyne čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře (1620), která převratně změnila život v Zemích koruny české.
Čeští evangeličtí stavové hájící dodržování náboženské tolerance zaručené Majestátem císaře Rudolfa II. byli na
Bílé hoře poraženi vojskem císaře Ferdinanda II. Ten Majestát neuznal. Po svém vítězství nejprve exemplárně
ztrestal vzbouřence monstrózní popravou 27 vůdců povstání v červnu 1621 na Staroměstském náměstí. Následně
pak zakázal činnost dosud většinových nekatolických církví a zahájil násilnou rekatolizaci obyvatel svých
dědičných zemí. Češi přitom byli snad úplně prvním národem na světě, v němž skoro dvě stě let, od husitských
válek do Bílé hory, žili vedle sebe svobodně křesťané vyznání římskokatolického, několika církví protestantských
i náboženství židovského. Obnovené zřízení zemské roku 1627 období náboženské tolerance na dlouhou dobu
ukončilo. Kdo odmítl stát se katolíkem, musel se vystěhovat do ciziny nebo praktikovat svoji víru tajně pod hrozbou
přísných postihů. Tehdejší vládci toleranci neuznávali. Abychom byli spravedliví, musíme říct, že podobná situace
v opačném gardu nastala v Nizozemí, kde v náboženské válce zvítězili protestanti a zakázali naopak činnost
římskokatolické církve. Teprve průmyslová revoluce a osvícenská filozofie a kultura vytvořily podmínky pro
náboženskou i občanskou toleranci. V roce 1781 vydal císař Josef II. Toleranční patent. Ten umožnil tajným
evangelíkům veřejně vyznávat jejich víru. Také hrstka tajných evangelíků ve Svébohově podala v roce 1816 žádost
o přestup k reformované církvi. Tu však tehdejší úřady „zametly pod koberec“. A jelikož neexistoval žádný ústavní
soud, mohli se tito odvážlivci odvolat jenom k Pánu Bohu. Zato katoličtí kněží a sousedé jim pak pár desetiletí
dávali pocítit, že takové „berany“ mezi sebou trpět nebudou. Na lepší časy svitlo nekatolíkům teprve v roce 1860,
kdy v Rakousku vešel v platnost Protestantský patent. Podle něho se evangelíci a katolíci stali před zákonem
rovnými. Hned toho roku si svébohovská „církev mučedníků“ postavila kapli s malým hřbitovem. K tomu výročí
se o letošním prvním zářijovém víkendu uskuteční oslava 160. výročí posvěcení evangelické kaple ve Svébohově.
Při té příležitosti si připomeneme ještě 100 let od začátku přestupového hnutí v Hrabové. Události z Husovy
slavnosti roku 1920 popisuje v Pamětech pan vikář Rudolf Šedý: „Nadešel šestý červenec a hrabovští se seřadili a
pochodovali k Husově hranici na návrší za vesnicí (Vostrá). Pan učitel Horský měl tak vzletnou a přesvědčivou
přednášku, že mysli posluchačů byly uchváceny a roztouženy jíti za kostnickým mučedníkem cestou starých husitů.
Do této nálady nechal…starosta obce Chlebníček příštího jitra vybubnovati, že ti, kteří by chtěli z církve římskokatolické vystoupiti, mohou přijíti do obecní kanceláře, kde se jim potřebné blankety vyplní. Této ochoty využilo
podle udání asi dvě stě lidí, mužů i žen… Je třeba zdůrazniti, že naše církev (ČCE) na tomto hnutí zúčastněna
nebyla. Mým úmyslem a zásadou nebylo, abychom věrné katolické věřící násilně přemlouvali k přestupu, ale rádi
jsme se ujali těch, kteří sami vystoupili a hledali připojení ke křesťanům bratrského vyznání.“ Přes smířlivý postoj
vikáře Šedého se protikatolická nálada v Hrabové projevila zbořením sochy sv. Jana Nepomuckého. Výše citovaná

slova vikáře Šedého přesvědčivě dokazují jeho náboženskou toleranci a nepřímo vyjadřují, že s tímto násilným
činem nesouhlasil. Také my jako jeho nástupci nad ním po letech vyslovujeme upřímnou lítost.
Tolerance má předně hluboký základ duchovní. Bible říká, že Bůh stvořil všechno na nebi, na zemi i pod zemí ve
veliké pestrosti funkcí, tvarů a barev jako geniálně provázaný systém. Člověka pak ustanovil, aby jeho stvoření
udržoval a střežil. Současné lidstvo se však na zemi nechová jako moudrý a laskavý správce, ale jako bezohledný
totalitní mocnář; soustavně a bezohledně ničí křehký ekosystém planety Země. A když člověk netoleruje potřeby
přírody, příroda přestává tolerovat nemilosrdné chování člověka a brání se. V tomto smyslu dnes chápe většina
myslících lidí probíhající pandemii koronaviru, jež státy na celém světě nutí omezit hospodářský a společenský
život a vážně se zamyslet nad otázkou, jak dál. Neboť chceme-li zachovat život na Zemi, musíme se ke své modré
planetě začít chovat jako vděčné děti ke své milující matce. Má-li lidstvo mít nějakou budoucnost, pak se ve světě
musí prosadit tolerance ekologická, ekonomická, hospodářská, sociální i obecně lidská. Češi se ovšem v krizových
situacích vždycky dokážou semknout a táhnout za jeden provaz. I nyní potěšují mnohá sevřená srdce projevy lidské
solidarity, nesobectví a laskavosti. Snad Bůh dá, že se všichni z nynější krize poučíme, staneme se pokornějšími a
víc než politikům a ekonomům budeme naslouchat svým srdcím. A také lidem moudrým, jejichž slova právě v této
době promlouvají k našemu sluchu naléhavěji než jindy. Jeden z nich, náš velký učitel národů Jan Ámos Komenský,
jehož 350. výročí úmrtí si v listopadu 2020 připomeneme, napsal: „Všechno volně ať plyne, násilí budiž vzdáleno
věcem.“
Jan Hudec, farář ČCE v Hrabové

Dobrý den Vážení spoluobčané,
věřím, že se Vám všem daří dobře a mám na mysli především zdraví. Jsme v době nelehkého stavu, kdy máme
omezená práva především co se vycházení a cestování týče. Přesto můžeme být rádi, že nás nezastihlo to, co se
děje v nedalekém Uničově a Litovli, neboť nás od této situace dělilo pouze pár kilometrů.
Pojďme tedy alespoň zavzpomínat na dobu, kdy jsme se ještě mohli potkávat bez omezení. Mám na mysli náš
Hasičský ples. V novodobé historii našeho SDH šlo již o 23. ples v pořadí. Číslo 23 se tak nějak neslo v podtextu
celého plesu, který začal v únoru (2. měsíc) a skončil v březnu (3.měsíc) a také skončil mezi 2. a 3. hodinou ranní.
Někde na internetu jsem také četl, že zakladatel numerologie řecký filozof Pythagoras, označil význam čísla 2 jako
spojení a 3 jako náš svět. Takže jsme vlastně spojovali náš svět. A myslím, že se nám to opět podařilo.
Plesu se zúčastnilo více než 170 návštěvníků a myslím, že si to všichni užili. Nechybělo ani tradiční vystoupení
našich mladých hasičů, pod taktovkou Vendulky Špačkové, kteří svým vystoupením vzdali hold vloni zesnulému
Karlu Gottovi a celé vystoupení bylo provázeno jeho písničkami. Za jejich vystoupení jim tímto ještě jednou děkuji.
Jsem rád, že se ples uskutečnil, protože jak víte už 1.3. byl v české republice zaznamenán první případ onemocnění
COVID-19. A pak už šly události ráz naráz. Věřím, že za rok, si na tuto nemoc už nikdo moc nevzpomene a že ji
všichni přežijeme ve zdraví a společně se potkáme na našem 24. Hasičském plese.
A protože nejen o zábavě a nemocích je život, tak bych ještě chtěl přidat několik vět o tom co se v posledních
dnech, kdy to ještě bylo možné, dělo na naší zbrojnici.
Někdy v polovině února jsme se od pana starosty dozvěděli, že nám bude přidělena dotace na rekonstrukci naší
hasičské zbrojnice. To byla bezesporu vynikající zpráva a všichni se těšíme, až se rekonstrukce dokončí. Jsme ale
teprve na začátku. Máme sice už projektovou dokumentaci i stavební povolení, ale rekonstrukce může být zahájena
až po kompletním vyklizení celé zbrojnice. No a to je to, na čem naši členové začali pracovat. V této chvíli je to
tak, že máme kompletně vyklizené horní patro a částečně půdu. Bohužel nařízení vlády o omezení pohybu nám
neumožňuje dále pokračovat. Přesto věřím, že vše stihneme připravit tak, aby rekonstrukce mohla začít v průběhu
května_či června. V této době bohužel není nic jisté a musíme vyčkat jak se celá situace s již zmiňovanou nemocí
vyvine. Věřím, že současný stav, kdy tento článek píši, už bude při jeho vydání ve zpravodaji vyřešený a vše se
začne vracet k normálu. Naši členové tak budou moci zase začít intenzivně pracovat na vyklízení.
Závěrem Vás, milí spoluobčané, zvu na dvě nejbližší akce pořádané našim sborem. První je v sobotu 23.5. Soutěž
mladých hasičů – závěr ligy a hned druhý den 24.5. v neděli druhý ročník hasičské soutěže Prvni hrabovské
šplóchan. Věřím, že se tam společně potkáme a zafandíme našim týmům. Bohužel nejsem schopen v této chvíli
s jistotou říci, zda vzhledem k pandemii obě soutěže proběhnou.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné a veselé Velikonoce, především Vám však přeji pevné zdraví, abychom
ten boj s virem společně vyhráli.
Za SDH Dalibor Hastík

Hraběnky, z.s.
Milí spoluobčané, když jsem naposledy v prosinci roku 2019 psala příspěvek do Hrabovského zpravodaje, tak mě
ani v duchu nenapadlo, jak bude svět v roce 2020 vzhůru nohama. Za normálních okolností bych Vás nyní zvala
na tradiční Slet čarodějnic a také by nás koncem tohoto týdne čekalo divadelní představení, které spolek Hraběnky
za finanční podpory obce měl v plánu uspořádat. Jenže člověk míní a život mění. Divadelní představení je zrušeno
a se Sletem čarodějnic to také nevidím dobře. Co bude v letošním roce možno uspořádat je teď otázka pro věšteckou
kouli a tu bohužel nikdo nevlastní. Blízkou budoucnost lze nyní jen velmi těžko předvídat, vždyť i za dobu, kdy
tento článek vyjde, se věci zase nějakým způsobem vyvinou. Když mám ale možnost prostřednictvím Hrabovského
zpravodaje napsat pár slov, a o našem spolku jsem toto téma vyčerpala, nemohu nezmínit to nyní nejvíce
skloňované slovo - slovo KORONAVIRUS.
Vůbec Vás nechci zatěžovat spoustou informací, které se na nás valí prostřednictvím médií. Ani nemám právo
jakkoli mluvit někomu do duše. Nouzový stav v našem státě prožívá každý jinak, každý má své specifické
problémy, každý má své individuální potřeby a životní priority, podle kterých vzápětí jedná. Přesto nynější čas
vyžaduje jisté formy chování, které jsou důležité pro samotného jedince, projevují se vzápětí v jeho blízkém okolí
potažmo nejlépe v celé společnosti.
Tak si s tím nyní nejpoužívanějším slovem trochu pohrajeme.
K – Kázeň je klíčem v boji s koronavirem. Každý jedinec musí nyní dodržovat doporučení, která jsou nařízená.
Důvod je jednoduchý. Jen pozvolna narůstající počet nemocných nezahltí náš zdravotnický systém a zdravotníci
budou schopni se o všechny komplikované pacienty postarat.
O – Ohleduplnost k sobě samému i ostatním má velkou sílu. Pokud se budeme chovat k ostatním se stejným
ohledem, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám, máme velký potenciál situaci zvládnout. Logo „Moje rouška
chrání tebe a tvoje rouška chrání mě“ to jasně vystihuje.
R – Respekt k rozhodnutí vlády nebo našich nadřízených v práci je určitě na místě. Je jedno jestli to vydal Petr
nebo Pavel. Cíl máme nyní všichni stejný, ustát současný stav. Na dohady a bilancování je času dost. Po boji je
každý generál a to se jistě později v řadě názorů projeví. Není ale jednoduché něco vymyslet a řídit, jednoduší je
ve vymyšleném hledat kličky nebo na to nadávat.
O – Ochota podřídit se v krizových situacích danému systému je podle mě základem pozitivního výsledku a znakem
zralého smýšlení jedince. Ochota se dá ovšem skloňovat v mnoha pádech. Ochota pomáhat, obětovat se,
vyslechnout, poradit, stačí si vybrat.
N – Nadhled nad danou situací je potřeba si určitě zachovat. Nadhled neznamená zlehčování daných pravidel a
doporučení, dá se vnímat například v úměrném sledování informací a médií, abychom nepodléhali panice.
A – Aktivita je pro lidský organismus důležitá. I nadále je potřeba zůstat aktivní fyzicky i psychicky. Není povoleno
se sdružovat, ale můžeme být v kontaktu prostřednictvím telefonů i sociálních sítí. Na vesnici se můžeme pohybovat
v okolí svých domů, pracovat na zahradách, pohovořit se sousedy. Nebojme se vyjít ven, jen si chraňme obličej a
udržujme dostatečnou vzdálenost.
V – Vytrvalost je vlastnost, která jde ruku v ruce s dostatečně pevnou vůlí. Možná nebude nárust nemocných tak
rychle přibývat jako v zahraničí, avšak bude důležité vytrvat v daných doporučeních. Vytrvejme a nenechme se
ukolébat.
I – Inspirace, jak být nyní aktivní, potřebný, je v médiích a v našem okolí plno. Šití roušek, nákupy seniorům,
venčení psů, …Stačí mít nápad, sebrat odvahu a konat.
R – Rozum lze nazvat souborem všech doposud sepsaných vlastností. Pokud se podle nich budeme chovat, je tu
velká naděje na rovný boj s pandemií. Nic netrvá věčně a i koronavirus se jednou unaví. Věřme v to, víra je vlastně
další důležité slovo na V.
U – Úcta by měla nyní patřit všem, kteří jsou v blízkém kontaktu s infekcí nebo ti co pomáhají v postižených
oblastech. Nejsou to jen zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, ale také třeba starostové uzavřených obcí. Na všechny
je vyvíjen velký psychický tlak a i oni mají své rodiny a problémy. Rozlítil mě příspěvek na sociální síti, že si
nemají zdravotníci stěžovat, protože je tu nějaká přísaha, kterou skládají. Já sama jsem zdravotník, chodím do práce
a jsem odhodlaná se postarat o všechny pacienty a samozřejmě s vědomím, že ohrožuji i svou rodinu. Spíš by mne
zajímalo, jestli ten, kdo to psal, leží doma s rouškou na gauči nebo například šije roušky či nakupuje seniorům.

S – Skepse je slovo na které je potřeba zapomenout. Nesmíme jí podlehnout, musíme se snažit najít si i v té největší
bryndě něco pozitivního. V poslední době vznikla taková spousta vtipů a říkám si, no a co. Je totiž důležité se
zasmát, zachovat zdravou mysl a selský rozum. Takže Smích a smajlík a na stránkách zpravodaje na shledanou.
Lenka Žižková – předsedkyně Hraběnky, z.s.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co se u nás za poslední dobu událo a co je nyní před námi.
Na Mikuláše jsme pro děti připravili tradiční mikulášskou nadílku. Návštěva Mikuláše, čertů a anděla přímo v
rodinách se stále těší velkému zájmu a určitě ji zopakujeme i v tomto roce.
Po Silvestrovském utkání, které se i letos událo bez sněhu, jsme absolvovali zimní soustředění v Orlických horách,
kde to bylo podobné.
Jako každý rok, tak i letos pro Vás bude náš spolek pořádat ve čtvrtek 7. května oslavy osvobození naší obce. Na
koupališti bude připraven táborák společně s večerním programem, jehož součástí bude i lampiónový průvod pro
děti. Chybět nebude ani hudba k tanci i poslechu pro všechny generace a jako vždy bohaté občerstvení. Pevně
věříme, že se současná situace zlepší natolik, aby bylo možné tuto tradiční a oblíbenou akci uspořádat v původním
termínu.
Přejeme Vám příjemné jaro a pevné zdraví.
Za spolek AJAX Hrabová
Roman Schubert

Vážení Hrabováci,
informace podané v předešlém Zpravodaji bych rád ještě doplnil dostupnými fotografiemi z období první republiky
a souběžně otevřel hlavolam k identifikaci aktérů v daném období.
V počátku, než byla po I. světové válce založena Dubická Jednota, žáci a žačky Sokola tvořily téměř z poloviny
děti z Dubicka. Obdoba byla i u mužských cvičenců. Z těchto období však fotomateriál nemáme.
Fotografie asi z r. 1926.

Žáci:

První řada zleva – Skála?, M. Pudil, Pecha Hynek.
Druhá řada zleva – Houserek?, Linhart Jan, Zamykal Jan, ?, ?, Tun Rudolf, ?
Třetí řada zleva – Reich, Skála?, ?, Ondráček Josef, ?, Žák, Novotný Frant.

Žákyně:

Muži:

První řada zleva – Kouřilová, Krejčí Miluška, Komendová?, Havlíčková, ?, ?
Druhá řada zleva – ?, ?, Holoušová, Pavlíková, Tunová / Houserková Květa
Cvičitel – Ondráček Josef

Ondráček Josef, Hájek Jaroslav , další ???????, zřejmě z okolních vesnic

Poslední Všesokolský slet Praha 1948 – Druhá zleva Marie Ondráčková / Blaháčková
Ostatní, zřejmě Zábřeh nebo okolní vesnice.

Uvědomme si, že jakákoliv získaná a zaregistrovaná informace nezmizí a bude doplňkem našeho poznání
v budoucnosti.
V případě, že poznáte někoho na fotografiích, neváhejte a informujte mě osobně, nebo navštivte schůzky Senior
klubu Hrabová každé druhé úterý v měsíci.
Na konci bych rád poděkoval za spolupráci Ing. Vlastimilu Hanušovi a Radku Drlíkovi za záchranu „ protokolů“
a zápisů ze schůzí Jednoty.
Za Senior klub Hrabová M.Tun

V druhém čtvrtletí roku 2020 slaví své životní jubileum tito naši občané
Květen
Říhová Markéta
Jedelský Miroslav
Tun Milan

Červen
Pavlík Mojmír
Odstrčil František

Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, pohody a lásky v rodině.
********************

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

