Seniorklub zabodoval v Ostravě
Dvacátého července se náš Seniorklub zúčastnil nultého ročníku „Sportovního klání seniorů“, které uspořádala
kulturní komise Rady městského obvodu družební Ostravy-Hrabové v areálu TJ Sokol. Autobus zaplněný členy
soutěžního týmu a jejich podporovateli z řad seniorů vyrazil v deset hodin dopoledne směr Ostrava-Hrabová.
Po příjezdu a vřelém přivítání místostarostkou Vlaďkou Kopitzovou jsme volný čas do zahájení klání vyplnili
prohlídkou dominanty Hrabovského obvodu - obdivuhodného dřevěného kostelíku sv. Kateřiny Alexandrijské.
O soudobé historii kostela nám vyprávěl pan starosta Igor Trávníček, o té vzdálenější a obnově kostela po požáru
se pak poutavě rozpovídal pan Bedřich Chlupatý.
Sportovní klání zahájili před nastoupenými osmičlennými družstvy náměstek primátora města Ostravy Zbyněk
Pražák a jeden z hlavních organizátorů a komentátor celého odpoledne Miroslav Houžvička. Vedle našeho
soutěžního týmu se soutěže zúčastnily také týmy z Ostravy - Hrabové, Staré Bělé, Nové Bělé, Paskova a dvou
týmů Vratimova. Každá obec měla za úkol vymyslet disciplínu, ve které se utká s ostatními účastníky klání.
Naši obec přispěla ruskými kuželkami. Senioři se proto scházeli dva týdny před utkáním a pilovali postupy a
taktiky, jak minimálně v této disciplíně oslnit. Soutěžilo se v netradičních sportovních disciplínách: šipky,
pétanque, ruské kuželky, přenos vajíčka na lžičce, hod na cíl, skládání puzzle, hašení hořícího domku a
orientační schopnosti v prostoru.
Týmy procházely od jednoho soutěžního stanoviště k druhému za hlasitého povzbuzování svého doprovodu,
přičemž se soutěžící ve věku 65 let a více snažili získat co největší počet bodů. A protože celý den svítilo slunce
a bylo pekelné horko, bylo nutné dodržovat přísun tekutin. To byla hlavní starost zdravotnického tria, kterým
naše výprava rovněž disponovala.
Hlavním smyslem akce bylo sdružit aktivní seniory, kteří si chtějí nejen zasportovat, ale především všem ukázat,
že se umí bavit bez ohledu na svůj věk. Všechny týmy vyhrály již tím, že se akce zúčastnily. Přispěly jak svým
elánem a chutí společně bojovat, tak snahou se zasmát. Podle bodového pořadí byla nakonec akce vyhlášena
první tři místa
1. místo:

Stará Bělá

2. místo:

Nová Bělá

3. místo:

Hrabová (okr. Šumperk).

Při zpáteční cestě domů se všichni účastníci výpravy shodli, že se jim takto strávený den moc líbil a užili si jej.
Ačkoliv se jednalo o nultý ročník akce, již teď je jasné, že má našlápnuto na pravidelnou tradici.

Diether F. Domes: odsunutý rodák

Výstava 16. – 22. září v evangelickém kostele v Hrabové

Na prázdninové období připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku výstavu německého skláře, malíře a
kreslíře Diethera F. Domese, který se narodil v roce 1939 do rodiny německého učitele ve Vitošově na
Zábřežsku a jako šestiletý zažil vysídlení německého obyvatelstva.

Působil v okolí Bodamského jezera, kde se
prosadil jako autor řady uměleckých realizací
ve veřejném prostoru. Vyhledávány byly
zejména jeho návrhy vitráží pro moderní
chrámové stavby. Na pozadí důkladné studie
umělcova dětství na Zábřežsku před očima
návštěvníka výstavy ožívají válečné a
poválečné události v regionu. Výstava tak
nezůstává jen u připomenutí života a díla
významného rodáka při příležitosti nedožitých
80. narozenin umělce, ale přináší též zajímavou
sondu do této komplikované a diskutované
kapitoly regionálních novodobých dějin.

Hrabovský evangelický sbor se na výstavě podílel předně navázáním kontaktů s malířovým synem Timem,
který disponuje otcovým dílem. Stalo se tak díky soukromé návštěvě manželů Hudcových v městečku
Langenargen u Bodamského jezera v létě 2018. Domesova výstava v tamějším muzeu tehdy sice už skončila,
zato jsme se dověděli důležité informace a získali kontakt na Tima. Ve městě a jeho blízkosti jsme shlédli tři
Domesova díle ve veřejném prostoru – autobusovou zastávku, vodárenskou věž a transformační stanici a velmi
nás nadchla. A když jsme si ještě v muzeu opatřili knižní katalog poslední Domesovy výstavy s reprodukcemi
vystavovaných děl a také s osobními životopisnými vzpomínkami, rozhodli jsme se navrhnout Vlastivědnému
muzeu v Šumperku, aby výstavu uspořádalo. To se nakonec podařilo a tak máme velkou radost, že naše námaha
nebyla marná.
Domesova výstava je v poledních letech už druhou výstavou německého umělce v našem kostele. V roce 2015,
v rámci česko-německého setkání „Krok ke smíření“, vystavoval u nás svá díla fotograf Karl Klug, jehož
předkové pocházeli z Jestřebíčka u Zábřeha. A není to vůbec náhoda. V našem kraji, kde až do poloviny 30. let
20. století žili Češi a Němci celkem pokojně vedle sebe, bychom na tyto historické okolnosti neměli zapomínat.
„Vzájemné potýkání“ (Masaryk) obou národů vytvářelo v oblasti zdravě konkurenční prostředí ve všech
oborech lidské činnosti. Nešťastné politické a nakonec i vojenské konflikty vrcholící v krutém násilí, zvláště na
konci války, měly příčiny v oboustranném nacionalismu. Ten omezoval a nakonec paralyzoval vzájemné vztahy
českého a německého obyvatelstva. A když lidé spolu nemluví, většinou to skončí rozchodem. Smíření, jak je
chápeme my evangelíci, vyžaduje vyvolat na obou stranách ochotu k rozhovoru. O to se teď systematicky snaží
vlády obou zemí společnou podporou činnosti Česko-německého fondu budoucnosti, který na projekt
Domesovy výstavy také podstatně přispěl. Ve srovnání s ním je ovšem podíl hrabovských evangelíků nepatrný.
A přece má velký význam právě v tom, že se podařilo zprostředkovat konkrétní přátelské kontakty mezi lidmi
z obou stran hranice.
Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové

Výstavu finančně podpořili:
Česko-německý fond budoucnosti, Svaz Němců Severní Morava-Orlické hory, z.s.
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Výstava je pořádána ve spolupráci se synem autora Timem Domesem,
obcí Hrabová a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Hrabové.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti od 6 let 15 Kč

Z činnosti zastupitelstva obce
ačkoliv jsou letní měsíce ve znamení užívání si prázdnin a dovolených, zastupitelstvo obce se i přes to scházelo
k jednání o důležitých bodech dalšího rozvoje obce. Dovolte mi proto, abych Vás v krátkosti informoval o těch
nejvýznamnějších v období červen až srpen 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

směnu pozemku p.č. 1137 za část pozemku p.č. 857/19
záměr směny pozemku p.č. 1144 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 774/1
vyplacení finančních prostředků z rozpočtu obce v rámci dotačního programu „Kulturně-sportovní a
vzdělávací činnost zájmových subjektů na území obce Hrabová“ těmto zapsaným spolkům:
HABR
Hraběnky
Komunitní škola

•
•

40.000,- Kč
20.000,- Kč
40.000,- Kč

AJAX
SDH

12.700,- Kč
40.000,- Kč

ponechání podmínek pronájmu prostor prodejního stánku na hřišti ve stejné podobě, jako v předchozím
roce
nové stanovy Mikroregionu Zábřežsko

•
•

•
•
•
•
•

položení splaškové kanalizace a prodloužení povrchové kanalizace Na Ostré
konečnou účetní závěrku společnosti LIHOVAR Hrabová s.r.o. „v likvidaci“ sestavenou k 31.7.2019,
zprávu likvidátora o průběhu likvidace a výši likvidačního zůstatku ve výši 442.485,11,- Kč, který bude
vyplacen po odvodu srážkové daně ve výši 66.373,- Kč jedinému společníkovi firmy – Obci Hrabová
návrh smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na stavbu komunitního domu pro seniory (KODUS)
– firmou KPV Systém s.r.o. z Ústí nad Orlicí
uzavření smlouvy o úvěru ve výši 12.300 tis. Kč mezi Obcí Hrabová a Komerční bankou, a.s. na
profinancování realizace stavby KODUS
odkup pozemku p.č. 1173/33 a 1173/34 na výstavbu cyklostezky Hrabová-Dubicko, za cenu 100 Kč/m2
odkup pozemků p.č. 656, p.č. 658/1, p.č. 659/1 pro přípravu zástavbového území „Pod lihovarem“ za
ujednanou cenu 150 Kč/m2
záměr odkupu části pozemků p.č. 748/1 a p.č. 120/2 za cenu 100 Kč/m2

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•

hospodářské výsledky střediska Lihovar Hrabová;
nutnost opravy starého oplocení části zahrady MŠ;
problematiku čištění hrabovského potoka;
úpravu povrchu silnice Hrabová – Bohuslavice;
snahu zapojit žáky ZŠ do návrhu projektu na výstavbu workoutového hřiště;
přiznání dotace na výstavbu sběrného dvora obce ve výši 2.369 tis. Kč plynoucí z evropských dotačních
titulů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
Petr Moťka, místostarosta

Školní rok 2019/2020 je tady☺
Také letos se v naší mateřské i základní škole scházíme v nemalých počtech. Počítejte se mnou – 40 dětí MŠ,
47 žáků ZŠ, a když připočteme děti a žáky v individuálním tzv. domácím vzdělávání, překročíme magické číslo
100. Nicméně jsme si vzali z uplynulých tří let spoustu ponaučení a inspirací a snažili jsme se pravidla pro práci
zejména základní školy uzpůsobit tak, aby nebyl velký počet dětí a dospělých zátěží, ale naopak výhodou.
Naše škola letos společně se všemi ostatními školami v ČR překračuje významný historický milník. Po několika
desetiletích přestanou být školy a školská zařízení financovány dle počtu žáků, ale nově je měřítkem škol počet
odučených hodin. Každá škola, školka a školní družina má dle přesně stanovených pravidel daný maximální
počet odučených hodin a povinností nás ředitelů je sladit vše tak, abychom tento maximální počet hodin
nepřekročili. V konkrétních podmínkách našeho zařízení musím říct, že se nová pravidla jeví jako poměrně
příznivá a umožňují nám věnovat se dětem v maximální možné míře.
Mimo jiné nám právě tato pravidla umožnila mnohem víc provázat práci školy a školní družiny. Děti mají
možnost rozdělit se i odpoledne dle svých tříd na tři skupiny a na činnosti každé skupiny se podílí učitelky i
vychovatelky dané třídy.
Ve školce již druhým rokem pracujeme ve dvou odděleních a personální i materiální zázemí zde je na výborné
úrovni.
Vše je tedy dobře připraveno a teď si jen přát, aby se dětem i dospělým v obou našich školách dobře pracovalo,
učilo, kamarádilo a aby nám tam všem bylo spolu dobře.
Jana Večernice Vondálová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

Hraběnky, z.s. - podzimní příspěvek se bude nést v duchu „Pohodového véšlapu“.
Letos se bude konat v sobotu 28.9.2019. Start bude opět od obecního úřadu od 9.30 – 10.30hodin. Trasa bude
letos nová a povede přes Trlinu a Bílý kámen ke sv. Josefu, kde samozřejmě nebude chybět občerstvení. Délka
trasy je cca12km. Chtěla bych tímto pozvat všechny turisty a současně bohužel upozornit rodiny s kočárky, že
vzhledem k probíhající těžbě v rámci kůrovcové kalamity, není trasa pro kočárky úplně vhodná. Pokud máte

nosítka, bude to super, pak to jistě zvládnete. Pokud máte terénní kočárky, silné ruce a dostatek odvahy, tak
můžete samozřejmě vyrazit také. Sama jsem trasu osobně prošla, vede po zpevněných cestách, které jsou však
občas dotčeny průjezdem těžké techniky a samotná cesta k vrcholu Trliny je kamenitá pěšina. Pokud budete
chtít přece s kočárky vyrazit (my budeme moc rádi), nabídneme Vám alternativu kratší procházky, kde náročnou
část vynecháte. Vyrazíte ze startu po stejné trase a na první kontrole na Žékrotě Vás nasměrujeme rovnou ke
sv. Josefu, občerstvení neminete a napojíte se opět na trasu pochodu. Jak jsem již zmiňovala, kůrovcová kalamita
nám pochod lehce ztěžuje. Musíte počítat s probíhající těžbou, průjezdem těžké techniky a být obezřetní, ale
letošní pochod se nám kvůli tomu rušit nechtělo. Já jsem při procházení trasy prošla místy, kde jsem nikdy
nebyla, ač jsem místní rodák. A i přesto, že mně i mému synovi pršelo za krk, to byl velmi příjemně strávený
čas a navštívili jsme přírodní rezervaci, kde Vás srdečně zveme. Podrobné info. bude na plakátech i ve vašich
schránkách.
Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny.
Rozprostírá se na katastrech obcí Leština a Lesnice.
Rezervace byla vyhlášena roku 1998.
Na území jsou chráněna lesní společenstva bučin a dubových bučin a fragment zachovalé kulturní
krajiny luk, pastvin a mezí. Vyskytuje se tu řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Lenka Žižková – předsedkyně Hraběnky, z.s.

Zásahová jednotka SDH
Jistě jste mnozí z Vás v uplynulých týdnech zaregistrovali zvýšený pohyb hasičských vozidel u nás v Hrabové.
Co se vlastně dělo, Vám nyní stručně popíši.
První poplach byl 25.7.2019 cca kolem desáté dopoledne. Dle operačního byl nahlášen požár na pile v Hrabové.
Povolány byly čtyři jednotky včetně Hrabové. Naštěstí požár nebyl nijak zničující, protože byl uhašen rychle
po jeho vzniku. Hasiči pak jen zajistili místo proti dalšímu vznícení a ukončili zásah.
Druhý poplach byl 1.8.2019 a ten je Vám všem už náležitě znám. U rodinného domu zahořela kůlna a oheň
přeskočil na přilehlý dům, kterému začaly hořet krovy. Byly povolány opět čtyři sbory, kterým se podařilo oheň
zlikvidovat. Poté ovšem přišla náročná práce pro příslušníky naší jednotky, kdy museli zajistit to, aby nedošlo
k novému vznícení. Nejprve se muselo veškeré palivové dříví z kůlny, které bylo ještě žhavé, přeházet a dohasit
tak, aby neohrožovalo přilehlý dům. Teprve poté byl zásah ukončen. Tím to ale neskončilo, několik našich členů
zůstalo na místě požáru a každou hodinu kontrolovali stav, zda nedochází někde k samovznícení. Tato kontrola
probíhala po celou noc, naštěstí k ničemu takovému již nedošlo.
Třetí poplach byl přesně za měsíc tedy 1.9.2019 o půl deváté večer, kdy z operačního přišla zpráva. že hoří polní
porost či tráva v Hrabové směr Vitošov. Opět byly povolány čtyři jednotky. V několika minutách byla Hrabová
„obležena“ hasiči a hasičskou technikou. Všichni jsme hledali oheň, naštěstí jsme žádný neobjevili a zásah byl
po 30 minutách ukončen jako planý poplach.
No a nakonec čtvrtý poplach byl hned den na to 2.9.2019 ve 14:30, kdy se stala na křižovatce u autobusové
zastávky dopravní nehoda. Auto jedoucí od Zábřeha, odbočovalo do leva a nedalo přednost protijedoucímu autu
od Dubicka, které jelo směr Zábřeh. Byla povolána pouze naše jednotka, protože hasiči ze Zábřeha byli na
výjezdu. Myslím, že si naši kluci i s touto situací poradili na výbornou, zajistili bouraná vozidla proti požáru,
byli nápomocní rychlé zdravotní službě, řídili dopravu do vyšetření policií a nakonec uklidili komunikaci od
následků dopravní nehody, s tím už jim pomohla i jednotka ze Zábřeha, která se později dostavila.
Myslím, že je na místě poděkovat členům naší zásahové jednotky, kteří byli u každého zásahu včas, byli aktivní
a velkou měrou se podíleli na zásahu. Jsem velmi rád, že je naše jednotka připravená a akce schopná.

Požární sport
Vzhledem k tomu, že nám na konci září skončila VC Holba Cupu v požárním sportu, nesmím zapomenout na
její zhodnocení z pohledu týmu veteránů.

Letošní sezóna byl dost náročná, veteráni absolvovali celkem 7 závodů. Naše nejlepší umístění bylo první
místo z Hrabišína, kde se nám tradičně daří a také druhé místo ze Sobotína. I díky tomu jsme obhájili
bramborovou medaili. To by se mohlo na první pohled zdát jako neúspěch, ale uvážíme-li, že soutěží se
pravidelně účastní 12 týmů, tak si myslím, že výsledek je velmi slušný.
Nicméně nechceme nechat nic náhodě, v příštím roce posílí náš tým noví členové a také jsme něco investovali
do techniky. Věřím, že příští rok se opět zapojíme do bitvy o bednu, a že medaile bude kovová, nikoli
bramborová.
Za SDH Dalibor Hastík

Poděkování zásahové jednotce SDH
Dovoluji si touto cestou poděkovat členům zásahové jednotky, za jejich pomoc při mimořádných situacích,
které se v naší obci udály. Díky jim máme jistotu, že nezůstane žádný občan naší obce v krizové situaci, která
může potkat kohokoli z nás, bez pomoci. Děkujeme.
Nedá mi to, abych se nevrátil k „planému poplachu“. Není to poprvé, co se taková věc v Hrabové stala. V obci
máme vyhláškou zakázané pálení suché trávy a klestí. Přesto se tento nešvar opakuje a nejhorší je to, že se tak
děje i ve večerních hodinách, kdy je záře ohně viditelná z daleka. Je dobře, že lidé nejsou lhostejni a zavolají
hasiče. Toto se odehrálo také v večer 1.9.2019. Vinu na planém poplachu má ten, kdo pálí a ten by mohl také
náklady na výjezd zaplatit.
Jiří Linhart, starosta

Dobrý den všem motorkářům a jejich přátelům.
V letošním roce jsme realizovali již 9. ročník SRAZU HRABOVSKÝCH MOTORKÁŘŮ A JEJICH PŘÁTEL.
Program byl opět zajištěn soutěžemi, kterých se letos ve velkém účastnili i děti. Z toho můžeme mít jen radost
☺. A samozřejmě nemohla chybět ani pivní štafeta. Jako již tradičně, byl program oblíbenou štafetou zakončen.
Dobré jídlo, pití i počasí nám opět přálo, akce se vydařila a mohu i říct, že se všichni dobře bavili.
Na společnou vyjížďku letos vyjelo 56 motorek. Je to sice méně než v loňském roce, ale pořád super. Projížďka
Hrabovou samozřejmě také nechyběla a dokonce padly návrhy, aby byla delší a zahrnula dolní konec nových
ulic. Moc nás zájem těší. Bereme na vědomí a promyslíme.
Už se těšíme na příští rok.
Stejně jako v loňském roce chystáme ukončení motorkářské sezony vyjížďkou na Maletín.
Přestože motorky po ukončení sezony zazimujeme, i tak se zase v adventním čase setkáme. Motorkáři připraví
pro děti mikulášskou nadílku. Mikuláš i se svou družinou dorazí do Hrabové krásným kočárem a dětem přivezou
bohatou nadílku.
Dovolte mi tedy Vás již teď adventně naladit a na tuto akci Vás 5.12 2019 pozvat.
Těšíme se na další setkání s Vámi.
Motorkáři

AJAX Hrabová
S činností našeho spolku, bych rád, kromě pravidelných pátečních fotbalových zápasů, vyzvedl srpnovou akci:
TATÍNCI S DĚTMI v Orlických horách. Zde jsme pro děti připravili zábavnou činnost, ve které musely
prokázat nejen tělesnou, ale i vědomostní připravenost. Následná odměna pro děti byla sladká.
Dále bych chtěl připomenout blížící se MIKULÁŠSKOU AKCI, kdy naši členové již osmnáct let navštěvuji,
po domluvě, Vaše děti v převlecích za Čerta, Mikuláše a Anděla.
Pak už je jen krok k SILVESTROVSKÉMU UTKÁNÍ svobodní versus ženatí, které odehrajeme 30. 12. 2019
a na které jste srdečně zváni. Občerstvení jako vždy zajištěno.
Závěrem bych chtěl vyjádřit uspokojení, že naše členská základna se stále rozrůstá o nové členy.
Skála Květoslav

Myslivecká společnost Skalka
Tak, jako v minulých letech, věnovali se členové naší společnosti v uplynulých měsících pořádání různých
mysliveckých, společenských a sportovních akcí a chovu a lovu zvěře.
Vzhledem k možnosti využívání střelnice OMS ČMMJ v Žadlovicích proběhla zde i letos střelecká soutěž o
pohár předsedy naší myslivecké společnosti. Tato střelnice plně vyhovuje potřebám sportovní střelby a
umožňuje sportovní zážitky střelcům i jejich příznivcům. V letošním roce zvítězil Karel Neumann z Bohuslavic.
Z kulturních akcí se 20. července uskutečnilo myslivecké odpoledne v Bohuslavicích spojené s minifotbalem,
které bývá pořádáno již tradičně v součinnosti s obcí Bohuslavice. Tak jako v předchozích letech, tak i letos, se
myslivecké odpoledne vydařilo a jistě bude pořádáno i v příštím roce.
Na základě velice kladných ohlasů po konání předcházejících ročníků mysliveckého plesu v Hrabové jsme se
rozhodli v této akci nadále pokračovat, a to opět v listopadovém termínu. Letošní ples se proto uskuteční v
sobotu 23. listopadu tak, abychom se mohli společně pobavit před následujícím adventním obdobím plným
předvánoční euforie.

V podzimních měsících se myslivci všech sdružení věnují převážně společným lovům, které jsou v současné
době nízkých stavů drobné zvěře spíše společenskou událostí. Stejně tak je to i v naší honitbě, a tak je hon spíše
společnou vycházkou do honitby a setkáním s přáteli. V letošním roce se společný hon uskuteční v Dubicku.
Začátkem příštího roku proběhne schůze honebního společenstva, na kterou jsou všichni členové společenstva
zváni, a to jak představiteli samotného společenstva, tak i myslivecké společnosti. O přesném termínu této
schůze budou vlastníci pozemků předem informováni, stejně tak bude tato informace zveřejněna na úředních
deskách dotčených obcí.
V těchto měsících již naši členové zahájili také přikrmování zvěře tak, aby zvěř zůstala v dobré kondici i po
následující měsíce a přečkala nepříznivé zimní období. Na toto přikrmování jde většina finančních prostředků
získaných při pořádání akcí pro veřejnost.
Ing. Pavel Hopjan, předseda MS Skalka

Informace z obce
Obec požádala o dotaci z Operačního programu životní prostředí na úpravu sběrového dvora pod bytovkami.
Získala dotaci ve výši 2,3 mil. Kč. Pod úpravou se skrývá odkanalizování stávající plochy, její vydláždění a
osvětlení, výstavba zastřešení pro stání kontejnerů, nákup natahovacích kontejnerů, vybudování sociálního
zázemí a nové oplocení. Po dokončení stavby to v příštím roce přinese pro občany možnost ukládat
velkoobjemový a nebezpečný odpad na sběrový dvůr v určených dnech každý měsíc a ne jen 2x do roka.
Již několik let mají naši občané možnost vyvážet bio odpad do kontejnerů. Pravidla ukládání ale některým z nás
nic neříkají. Při odvozu kontejneru ze Záhumení se velmi často uvnitř kontejneru nacházejí větve, které patří na
volnou plochu pod vesnicí. Ale proč dělat nadbytečné kroky, však on to někdo vytřídí.
Co však již není vůbec k pochopení, je ukládání živočišného odpadu, jako jsou vnitřnosti a kosti, do již
citovaného kontejneru. Při vysypání obsahu v Polici vypadly dva igelitové pytle s tímto obsahem. Prostě
nechutnost! Může se také stát, že bude-li se to opakovat, kontejnery se přemístí do dvora a budou otevřeny jen
v určitých dnech a hodinách, protože někteří si této služby neváží a pravidla jim nic neříkají. O nic lepší situace
není v kontejneru pod obcí, kde byl do tohoto kontejneru vhozen také koberec.
Jiří Linhart, starosta

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

