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Vážení spoluobčané,
máme před sebou velikonoční svátky a vám se do rukou dostává první
letošní číslo Hrabovského zpravodaj. Věřím, že najdete čas a v klidu
si jej přečtete.
Jistě vnímáte změny, ke kterým v obci dochází – výstavba, opravy
a údržby areálů, budov a veřejného prostranství. Proto bych vás chtěl
seznámit s investičními záměry, které zastupitelstvo odsouhlasilo
na posledním jednání. Jde, z našeho pohledu, o soubor projektů, které
chceme připravit a postupně realizovat. Podporu máme i ve schválené
obecní strategii Určitě se nám to nepodaří v průběhu našeho volebního
období, které končí v říjnu 2018, ale je potřeba připravit „zásobník“
projektů i pro rok 2019 případně 2020.
Zástavbová území.
Přesto, že je v naší obci stále zájem o stavební parcely, obec již nemá
ve svém vlastnictví žádný pozemek, který by zájemcům mohla prodat.
Zastupitelstvo již odsouhlasilo přípravu projektové dokumentace
na inženýrské sítě v prostoru, který pracovně nazýváme „Rozšíření
zástavby Záhumení II“, kde by bylo možné postavit minimálně
4 rodinné domy. Dále zastupitelstvo rozhodlo o projednání možného
získání pozemku Na Hložku, který je v Územním plánu Hrabové
určen k výstavbě rodinných domů. Další lokalita je naplánována
za lihovarem směrem k ČOV, ale zde nás brzdí velmi drahé poplatky
za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Již před rokem parlament
odsouhlasil, že obce musí platit za vynětí pod komunikacemi,
od čehož byly dříve osvobozeny. To by nebylo až tak likvidační,
ale skutečnost, že území pod cestou k Moravě je chráněným územím,
zvyšuje se poplatek za vynětí desetinásobně. Tím tato částka dosahuje
téměř dva miliony Kč.
Lihovar.

Přestavba kanceláří a prostor výdeje byla zrealizována. V letošním
roce se bude nově pokrývat střecha na hlavní budově a následně nás
čekají obnovy krytiny i na ostatních budovách. Po opravách střech
bude následovat realizace nové fasády.
Mateřská školka.
I když máme školku z posledních let rekonstruovanou, narážíme
na problém kapacity. Víme, že to je jev přechodný, ale dnes se začíná
prosazovat a podporovat přijímání dětí do MŠ již od 2 let, kdy končí
rodičovská dovolená. Rozšíření kapacity školky dotuje EÚ ve výši
90%. Zastupitelstvo odsouhlasilo přípravu projektu „Rozšíření
mateřské školy“. Žádost o dotaci musí být podaná do 22.4.2016.
KODUS.
V loňském roce začala obec připravovat projekt Komunitního domu
pro seniory. O tomto projektu jste byli informováni již dříve. V lednu
byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. Získal
jsem však neoficiální informaci, že náš projekt vybrán nebyl. Proto
budeme opětovně žádat v listopadu letošního roku. Tím se realizace
odsouvá.
Budova hasičárny.
Tato budova uprostřed vesnice byla opravena v roce 1983. Postupně si
hasiči dobudovali sociálky, dílnu a zázemí klubovny. Stav této budovy
je dnes neutěšený a je nutné i hasičárnu rekonstruovat. Bude to
rekonstrukce zahrnující střechu, interiéry, okna i fasádu. V letošním
roce obec připraví projektovou dokumentaci včetně stavebního
povolení.
Víceúčelové hřiště.
V projektu na komplexní rekonstrukci areálu koupaliště se plánovalo
s vybudováním nového víceúčelového hřiště na zavezené části
koupaliště a stávající antukové hřiště mělo zůstat. Nově vzniklé
plochy by bylo škoda. Ekonomičtější se jeví rozšíření stávajícího
kurtu o 3m, stržení antuky, položení nového umělého povrchu
a oprava oplocení s osvětlením. Na vybudování hřiště je možné získat
dotaci z Ministerstva školství a tělovýchovy. Zastupitelstvo schválilo
tento záměr s pravděpodobnou realizací v příštím roce.
Komunikace Záhumení.
Z důvodu neochoty některých majitelů odprodat část pozemku, se nám
nepodaří komunikaci rozšířit v celém úseku na dvouproudou.
V letošním roce začneme projektovat první část komunikace

od evangelického kostela po uličku okolo Novotných. Cílem pro
letošní rok je získat i stavební povolení na tuto část, aby bylo možné
požádat v příštím roce o dotaci ze zdrojů Ministerstva pro místní
rozvoj a tuto část realizovat.
Chodníky.
Okolo hlavní silnice nám chybí dobudovat chodníky od Jarmarových
po bytovky pod lihovarem a pořád počítáme s chodníkem
od Minářových ke komunikaci na hřbitov. Jedná se jednoznačně
o problém bezpečnosti. Na zvýšení bezpečnosti se dají získat dotace
z více zdrojů. Letos budou zahájena jednání o odkupu pozemků
a v případě úspěšného jednání bude započato s projektováním.
Již dnes se realizují úpravy na ČOV. Po dvaceti letech provozu
bylo nutné zainvestovat do nové technologie řízení chodu čističky.
Bude osazena kyslíková sonda, která bude řídit vzduchování v ČOV.
Tato technologie přinese energetické úspory, protože chod dmychadla
bude řízen výkonově frekvenčním měničem. Úsporu přinese také
řízení časového intervalu délky chodu dmychadla a četnosti
vzduchování. Toto vše, včetně měření nátoku na ČOV, bude možné
sledovat a do řízení vstupovat dálkově po internetu.
Na koupališti se rozjely dokončovací práce. Byla vybudována
opěrná zídka pro prodloužení a tím zmírnění nájezdu na nově
vydlážděnou plochu a upravena příjezdová komunikace. Je dokončeno
oplocení horní části areálu určeného ke grilování. V době kdy tento
článek píši, běží výběr na dodavatele betonáže zmenšené vodní
nádrže. Dokončena a napuštěna vodou, by měla být v průběhu měsíce
května, aby hasiči mohli již při soutěži brát vodu z nové nádrže.
V období prázdnin ještě plánujeme opravu komunikace za školou.
Tím bude ukončena urbanistická úprava okolí školy.
Vážení občané, věřím, že vás tyto informace zaujaly. Naše plány
jsou odvážné. V zastupitelstvu však všichni věříme, že se nám je
podaří postupně realizovat.
Přeji vám krásné sváteční dny a jarní pohodu.
Jiří Linhart
starosta

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce se na svém prosincovém zasedání vyslovilo
pro přihlášení Hrabové do dalšího ročníku soutěže Vesnice roku
v rámci Programu obnovy venkova. Pro obec a většinu jejích
obyvatel se nejedná o nikterak neznámou záležitost, nicméně mi
dovolte, abych jen ve stručnosti přiblížil, jaký je smysl soutěže
a co účast v ní pro obec a její obyvatele přinese.
Smyslem soutěže je upozornit na význam venkova, vyzdvihnout
aktivity obcí a povzbudit obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého
domova. Je otevřena obcím vesnického charakteru, které mají
maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický
plán rozvoje. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR
a Ministerstvo zemědělství. Mezi spolupracující vyhlašovatele soutěže
patří také Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní
sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Soutěžní klání probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole.
Do celostátního pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla
udělena Zlatá stuha za první místo v krajském kole. Hodnotitelská
komise posuzuje obce z několika úhlů pohledu. Sleduje úroveň
koncepčních dokumentů, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péči o stavební fond, občanskou vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péči o veřejné prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, připravované záměry a v neposlední řadě také
informační technologie obce.
Dne 1. března 2016 byl v rámci Dne malých obcí konaném v Praze
slavnostně zahájen již 22. ročník soutěže. Vesnice roku nabízí ideální
příležitost k tomu, aby se obce předvedly v co nejlepším světle a aby
ukázaly, že i na venkově se dá žít plnohodnotným životem. V soutěži
nejsou stanoveny žádné soutěžní kategorie, ale existuje celá řada

finančně dotovaných ocenění, kterých mohou obce dosáhnout.
Za společenský život mohou být odměněny Modrou stuhou, za práci
s mládeží Bílou stuhou, za péči o zeleň a životní prostředí Zelenou
stuhou a za spolupráci obce a zemědělského subjektu Oranžovou
stuhou. Mezi další ocenění patří například diplom za moderní
knihovnické a informační služby, diplom za vzorné vedení kroniky,
za rozvíjení lidových tradic nebo třeba za kvalitní květinovou výzdobu
v obci. Nejvyšším oceněním soutěže je Zlatá stuha za vítězství
v krajském kole. Vítěze celostátního kola soutěže a nositele titulu
„Vesnice roku 2016“ vyhlásí ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová v měsíci září na luhačovickém Mezinárodním festivalu
dětských folklorních souborů Písní a tancem.
Hrabová se účastnila soutěže již dvakrát a zatím z ní nikdy nevyšla
s prázdnou. V roce 2013 ji komise ohodnotila jako 3. nejlepší vesnici
roku Olomouckého kraje a v následujícím roce byla vyhlášena obcí
s nejlepším společenským životem v kraji a získala Modrou stuhu.
Od poslední účasti v soutěži ušla velký kus cesty. Může se pochlubit
například novou návsí a souvisejícími parkovými úpravami, chodníky
či postupnou revitalizací areálu bývalého koupaliště. Co je však
nejpodstatnější, do veřejného života v obci se daří zapojit stále více
místních občanů a Hrabová tak nemá charakter vysídlující se obce či
místa, kam lidé jezdí jen za přespáním.
Ocenění v soutěži znamená pro obec určitou formu zviditelnění se,
a také možnost získání odměny ve formě účelové dotace (např.
na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
obnovu a zřizování veřejné zeleně, výstavbu místních komunikací,
stezek, atd.). Díky finančním prostředkům získaným v soutěži se obci
podařilo vybudovat venkovní kryté posezení v areálu bývalého
koupaliště, opravit taneční parket, zázemí pro grilování či posezení
v horní části areálu.
V soutěži je nejdůležitější, jakým způsobem se obec odprezentuje.
Vesnice sice mohou být krásné, ale pokud se jim nepodaří „prodat“ to,
co se v nich povedlo, jak se posunuly kupředu a jak se v nich žije, jen
stěží mohou v klání uspět. Příprava prezentace není krátkodobou
záležitostí a její finální scénář se formuje několik týdnů. Proto se tým
složený ze zástupců vedení obce, spolků, školy, aktivních seniorů
a církve začne scházet již od poloviny dubna. Tým bude otevřen
každému nápadu, jak (třeba i netradičně) prezentaci připravit.

Významným pozitivem v očích soutěžních komisařů je, když občané
podpoří prezentaci svojí přítomností a dají tak najevo svoji
sounáležitost. Hodnotící komise navštíví přihlášené obce během
měsíce května nebo června. O přesném termínu její návštěvy budete
předem informováni. Třeba se nám podaří navázat na úspěchy
v předešlých ročnících a získat opět nějaké ocenění.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta
Buďte vidět!
Z novely zákona o silničním provozu, která nabyla
účinnosti 20. února 2016, vyplývá nová povinnost pro
chodce pohybující se mimo obce. Podle této novely „pohybuje-li se
chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“.
Při porušení této povinnosti lze nyní chodcům uložit blokovou pokutu
až 2000 korun. Dle zákona o silničním provozu „je chodec i osoba,
která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se
na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení
anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede
jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně“.
Pojem snížená viditelnost tento zákon pak definuje jako „situaci, kdy
účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně
nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní
komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení,
hustého deště…“. Prvky z retroreflexního materiálu by tak raději měli
mít vždy po ruce všichni, kteří například holdují pěší turistice.
V kontrolách dodržování tohoto nařízení budou nejen zábřežští
policisté i nadále pokračovat.
por. Mgr. Marie Šafářová
tisková mluvčí

Co děláme v mezinárodním programu Ekoškola?
Ve třetím dvouletém období Ekoškoly máme
za sebou dva splněné kroky - zvolený nový
Ekotým a vypracované srovnávací analýzy.
Ekotým se ke své činnosti schází pravidelně
ve středu ráno v sedm hodin a někdy
i mimořádně, např. během prázdnin.
Co jsme v uplynulém půlroce stihli?
Na prvních schůzkách Ekotýmu si nově
zvolení členové rozdělili role zapisovatelů,
nástěnkářů a fotografů a taky strážců odpadu, energie, vody
a prostředí. Koncem října nás čekal první výjezd na workshop do ZŠ
v Hulíně, která je také Ekoškolou, a kde jsme si vzájemně vyměňovali
svoje nápady a zkušenosti týkající se právě tohoto programu.
V listopadu jsme připravovali Den Ekoškol, v jehož průběhu jsme
dopoledne pracovali ve čtyřech skupinkách právě na srovnávacích
analýzách a odpoledne jsme na zahradě MŠ slavnostně otevřeli naši
novou hmatovou stezku.
V prosinci nás navštívil pan starosta a odpovídal na naše dotazy
týkající se např. vytápění školy, likvidace nebezpečného odpadu,
odkud se bere pitná voda pro Hrabovou atd. V pátečních vysíláních
TV Hraboš sdělujeme ostatním dětem ve škole právě to, co jsme se
dozvěděli, ale vyhlašujeme také různé soutěže. Tak tomu bylo
i ve vánočním měsíci, kdy mohly děti kreslit svoje návrhy na popisky
k vypínačům osvětlení.
V lednu jsme obnovili označení odpadkových košů ve škole a krátkým
divadlem zopakovali ostatním správné třídění odpadu i šetření pitnou
vodou. Během pololetního volna jsme vyjeli na výpravu do Pevnosti
poznání v Olomouci, kde jsme se zúčastnili výukového programu
Velká voda. Na jedné z družinových vycházek po lese jsme označili
krmelce plakátky s obrázky potravy, kterou můžou lidé zvířátkům
v zimě na přilepšenou nosit a co by jim mohlo ublížit.
V únoru nás čekalo vyhodnocení soutěže v popiscích na vypínače a
jejich překreslení, seznámení všech dětí se spotřebou vody v naší
školce i škole za minulé dva roky a setkání během jarních prázdnin na
mimořádné pracovní schůzce. Tam jsme si rozdali další úkoly na jaro,
a tak - hurá na to!

Eva Mráček Vysoudilová, ta, co si moc cení aktivity a zapálení dětí,
které mají snahu něco změnit.

Jak vidí práci v Ekotýmu jedna z jeho členek?
Scházíme se každou středu v 7 hodin ráno. Po zapsání docházky
si zkontrolujeme zápis z minulého setkání, prověříme si, zda každý
člen Ekotýmu splnil zadané úkoly a pustíme se do práce. Naši členové
mají různé funkce: máme tu fotografky, nástěnkářky, zapisovatelky.
Jiní se zase starají o životní prostředí, odpady, energii a vodu.
Naše činnost se zaměřuje převážně na úsporu energie, vody
a životního prostředí. Vyrobili jsme např. různé papírové obrázky,
které jsme rozmístili po škole, a které mají dětem připomínat, aby
zbytečně nenechávaly rozsvíceno, aby zbytečně nenechávaly dlouho
téct vodu, aby se zkrátka šetřilo, kde to jen jde. Máme také svou
vlastní nástěnku, kde se ostatní žáci mohou dozvědět o naší činnosti.
Dne 18. 2., v době našich jarních prázdnin, jsme měli mimořádnou
schůzku, na které jsme zapisovali do našich tabulek analýzu toho, co
jsme ještě nestihli a také nové úkoly. Mimo to jsme porovnávali
úsporu vody roku 2015 oproti roku 2014
Marie Nečasová, žákyně 4. ročníku

Čtenářské dílny v naší škole
Na začátku letošního školního roku jsme zavedli v hodinách čtení
ve 2. – 5. ročníku čtenářské dílny. Nyní, po půl roce nového stylu
výuky čtení, se k nám připojili i prvňáci, kteří již znají všechna
písmena. A jak se nám v těchto hodinách daří? Dle mého názoru
i názoru dětí navýsost dobře.
Naše čtenářské dílny jsou založené na tom, že děti nosí do školy
své domácí rozečtené knížky a já jako vyučující mám přehled o tom,
co a jak dlouho děti čtou. Také tím získávám možnost přirozeným
způsobem vést jejich čtenářské cítění, vkus a ovlivnit jejich čtenářský
vývoj. Mezi sebou si děti knihy ukazují a povídají si o obsahu, sdílejí
své poznatky. Po přečtení knihy děti svoji knihu představují ostatním
(vizitka knihy). Již druháci umí o své knize zasvěceně vyprávět a jsou
také nuceni reagovat na všetečné otázky spolužáků. Postupně své
povídání o knize děti zdokonalují a měli byste slyšet, jaké otázky
pro spolužáka jsou schopny děti vymyslet již v druhé třídě.
V hodinách čtenářských dílen panuje pohoda, nadšení a klid.
Během samotného čtení děti přemýšlejí, jak odpovědět
na doprovodnou otázku. Následně pak mezi sebou sdílejí své
odpovědi na otázky a motivují se tím k dalšímu čtení. Plní se tím
hlavně cíl našeho snažení, a to podpořit lásku ke čtení a chuť
k poznání.
A jak vidí naše čtenářské hodiny děti?
„Líbí se mi, protože si můžeme číst, malujeme a píšeme.“
„Líbí se mi, protože se tam hodně povídá a hodně čte.“
„Je to dobrý, protože si můžeme odpočinout chvilku od učení,
většinou patnáct minut. Baví mě to.“
„Mě to zaujalo, jak si můžeme v klidu číst.“
„Mně se to líbí a taky si odpočinu. A baví mě číst.“
„Čtenářská dílna mě moc baví, protože tam můžu každému představit
svoji knížku.“
Jaroslava Vločka Králová
Hraběnky o.s.
Milí spoluobčané, za občanské sdružení Hraběnky Vás vítám
v roce 2016 na stránkách Hrabovského zpravodaje. Od posledního

předvánočního vydání jsme uspořádali Silvestra v místní sokolovně.
Podle počtu nachystaných stolů a židlí je znát, že neustále nám stoupá
silvestrovská návštěvnost. Zábava se odehrávala v duchu pohádkové
filmové soutěže pro děti a rodiče a pro dospělé pak proběhla soutěž
Kufr. I Pavel Zedníček s Alešem Ulmem přijeli, sešla se spousta
předmětů, které soutěžící museli uhádnout, vítězné družstvo si pak
z kufru mělo možnost vybrat mezi třemi placačkami tu, v které je
slivovice. Samozřejmě uhádli. V dobré náladě jsme se rozloučili
s rokem 2015.
V roce 2016 nás čekala „Krakonošova jízda“, ale zima nám
bohužel nedopřála souvislou vrstvu sněhu, na které by se dalo jezdit
na bobech či sáních. Tak snad příští rok se podaří tuto akci uspořádat.
Zbývá mi tedy Vás nyní prostřednictvím zpravodaje pozvat na naši
tradiční akci „Slet čarodějnic“. Sejdeme se v sobotu 30. dubna 2016
v areálu koupaliště. Bude Vás čekat živá hudba, bohaté občerstvení
a doprovodný program. Bližší informace budou na plakátech. Těšíme
se na Vaši přízeň nejen na této akci, ale v celém roce 2016.
Lenka Žižková
předsedkyně o.s. Hraběnky

NEZAPOMÍNEJME NA VÝZNAMNÉ RODÁKY
Každá obec se ráda chlubí svými slavnými rodáky. Také Hrabová, byť
počtem obyvatel nevelká, takové osobnosti nepochybně má. Chtěl bych
zde připomenout čtyři muže, kteří se pod vlivem pana vikáře Šedého
stali evangelickými kazateli. Kromě nich uvádím i jednoho
římskokatolického duchovního s hrabovskými kořeny. Ti všichni
se rozhodli pro náročné studium teologie s následným ještě
náročnějším úkolem výchovy lidí k víře, lásce a naději, které pomáhají
k růstu zdravých lidských charakterů a pokojného lidské společenství.
Skromné informační zdroje mi poskytly některé církevní publikace
a také vzpomínky pamětníků, jichž ovšem kvapem ubývá. Některé
životopisy jsou proto neúplné, možná se objeví i drobné chyby. Chtěl
bych tímto článkem povzbudit i další pisatele k připomenutí jiných,
možná už téměř zapomenutých hrabovských rodáků, kteří svým
přínosem pro společnost přesáhli hranice naší obce.

Jaroslav Pech (*31.8.1912 v Hrabové) absolvoval Biblickou a misijní
školu v Olomouci, jejíž absolventi se stávali tzv. diakony, kazateli
bez vysokoškolského vzdělání. V letech 1936-37 působil jako diakon
v Rokycanech, sboru vzniklém jako Hrabová v přestupovém hnutí
po 1. světové válce. Po vykonání povinné vojenské služby byl vyslán
do českého evangelického sboru v rumunské Svaté Heleně, odkud
se přestěhoval do dalšího českého zahraničního sboru ve Velkém
Središti v Srbsku. Po skončení 2. světové války se vrací do vlasti
a krátce vypomáhá panu vikáři Šedému v Hrabové, od roku 1946
do roku 1960 slouží jako vikář v Hradišti u Nasavrk na Chrudimsku.
Odtud odchází do Libenic, malého polabského sboru s bezmála
dvousetletou „toleranční tradicí“. Tam koná bohoslužby, slouží
při křtech, svatbách a pohřbech, vede biblické hodiny pro dospělé
i děti a navštěvuje členy církve v řadě míst patřících do obvodu
farního sboru. V roce 1976 odchází do výslužby a o jeho dalším
životě nemáme zprávy. Paní Raichová vzpomíná, že tito Pechovi
bydleli v poslední chaloupce na levé straně silnice k Bohuslavicům.
Břetislav Chlebníček (*2.8.1913 v Hrabové) se narodil jako
nejmladší ze čtyř dětí v dnes zbořené chaloupce na pozemku dnešní
prodejny Jednota. Po maturitě na zábřežském reálném gymnáziu
absolvoval bohoslovecká studia na Husově evangelické bohoslovecké
fakultě v Praze. Za války sloužil jako vikář v Mladé Boleslavi,
Třebenicích a Teplicích, mezi roky 1947-1958 jako farář v Dolní
Sloupnici u Litomyšle. V té době se oženil a s manželkou Věrou měli
tři děvčata. Od roku 1958 působí v drsném prostředí pohraničního
sboru v České Kamenici. Lidé přistěhovalí z vnitrozemí neměli
mnoho smyslu pro duchovní život a práce v tomto prostředí byla
neutěšená. Církevní sborník komentuje: „Farář Chlebníček po tříletém
působení pro neshody se staršovstvem i sborem vstupuje
do mimocírkevní služby. Život v roztříštěném a zlhostejnělém sboru
se již nikdy v plné šíři neobnovil.“ Břetislav nastupuje práci archiváře
a vlastivědného pracovníka v Okresním muzeu v Děčíně. Přitom
využívá znalostí jazyků získaných na teologické fakultě a s chutí
se věnuje historickému bádání. Podílel se i na vydání řady
regionálních i celostátních publikací. S církví však zůstává v kontaktu.
Když 9.2.1985 umírá, jeho pohřeb se koná z bývalého evangelického
kostela, jenž se mezitím stal městskou smuteční kaplí. Zde také

o několik let později vykonal evangelický farář z Rumburka poslední
rozloučení s paní Chlebníčkovou. Bývalá fara v České Kamenici
slouží dnes jako bytový dům, v přízemí je prostor pro setkávání.
Chlebníčkova sestra Libuše prožila celý život v Hrabové a aktivně
pracovala ve zdejším sboru, také jako kurátorka. Bratr Jaromír byl
soudcem v Olomouci, později v Brně.
Severin Tun (*23.2.1914 v Leštině)
V Hrabové se sice nenarodil, ale Leština patřila do obvodu
hrabovského sboru a leštinští evangelíci chodili na bohoslužby
do Hrabové. Pro nesnadnou sociální situaci rodiny musel Severin
opustit gymnazijní studium. Nastoupil do továrny a vyučil se
elektromechanikem. Pak absolvoval letecké učiliště a stal se
radiotelegrafistou a leteckým střelcem. Po Mnichovské dohodě odešel
z vojenské služby. V době války se stal spolupracovníkem pana vikáře
Šedého. Zde uzrálo jeho rozhodnutí stát se kazatelem Božího slova.
Teologické studium dokončuje v říjnu 1952, pak se na více než rok
stává seniorátním vikářem v Šumperku. Od 1.2.1954 až do svého
důchodu 31.12.1982 byl vikářem sboru ČCE v Ostravici, v Beskydech
pod Lysou horou. Ve službě mu věrně stála po boku manželka Alice
rozená Peřinová, RNDr a PhMr. V roce 1983 se s ní a dcerou Noemi
vrací do svého rodiště, do Leštiny. V roce 1997 tam jejich domek
zaplavila rozvodněná Morava a zničila velkou část knih, písemností
a zařízení, takže Tunovi museli mnohé znovu budovat. Ve svém
leštinském období byl pan Tun členem hrabovského staršovstva
a podle svých obdarování se i s manželkou zapojovali do sborové
práce. Zesnul 8.12.2010 ve věku nedožitých 97 let, jeho manželka ho
předešla na věčnost 30. července téhož roku. Zanechali zde dceru
Noemi a vnuka Davida.
Hynek Merta (*13.4.1918 v Hrabové)
Jako všichni hrabovští bohoslovci pocházel z původně katolické
rodiny, která se v poválečném přestupovém hnutí připojila
k Českobratrské církvi evangelické. Gymnázium začal studovat
v Zábřeze a po odtržení Sudet od ČSR je dokončil v Litovli. Měl
štěstí, že mohl za války, kdy české vysoké školy byly zavřeny,
studovat teologii ve Vídni u věhlasých učitelů Bohatce, Kittela a von
Campenhausena. Byl mimořádně vzdělaný, nejvíc se věnoval studiu

Starého zákona, výborně ovládal hebrejštinu. Jeho prvním
kazatelským místem byl Písařov. Po válce se stal vikářem v Šumperku
a potom v Brně. V Šumperku poznal svoji manželku Věru rozenou
Tvrdou, spolu měli děti Mirjam, Hynka a Jana. Prvním Mertovým
samostatným sborem byly Valteřice v Krkonoších. Odtud odchází
do Liberce, kde slouží šest let. Pro úspěšnou práci s mládeží upadá
v nemilost státního dozoru nad církvemi a v roce 1959 je mu odňat
souhlas ke kazatelskému povolání. Poté pracuje ve sběrných
surovinách, později jako účetní až do roku 1966, kdy znovu dostává
zelenou ke kazatelské práci, tentokrát v Liberci. Tam slouží
až do roku 1989, kdy odchází do důchodu a stěhuje se do církevního
penzionu v Chrudimi. Nedlouho nato 26.3.1991 umírá. Hynek Merta
vynikl jak kazatel a komentátor Bible. Často byl zván k přednáškám
pro faráře, na kurzy pro mládež i dospělé. Jeho píle byla o to
obdivuhodnější, že celý život kulhal a později přestal zcela vidět
na jedno oko. Podle některých byl vadou chůze postižen od narození.
Hrabovská pamětnice paní Milada Koppová však tvrdí, že ochrnul,
když jako kluk skočil rozpařený do studeného hrabovského potoka
nahoře u hájenky, kam se hrabovská omladina chodila v létě koupat.
V roce 1994 vyšla Mertova sbírka kázání s názvem Rosa
na ratolestech. Z ní cituji jeden odstavec: „…zbožnost není soukromá
záležitost. Zbožnost se má projevit ve vztahu k bratřím a sestrám, těm
nedokonalým, k těm, kteří si nesou své úděly, a my jim je chceme
pomoci nést svým porozuměním, radou i skutkem. A když se to učíme
ve sboru, pak to také musíme přenášet ven, do světa…“ Mertovi prý
původně bydleli v dlouhém domě vedle Houserkovy hospody.
Jediným zjištěným duchovním Církve římskokatolické původem
z Hrabové je Eduard Pavlík (11.9.1865 v Hrabové - 26.6.1936
v Hradečné). Pod jeho fotografií umístěnou v regionálním muzeu
v evangelickém kostele stojí: „Arcibiskupský rada, děkan a farář
v Hradečné.“ Eduardův bratr Hubert měl mimo dalších dětí dcery
Růženu, matku Radoslava Franka a Naděždy provdané Sládkové,
a Marii, matku Svatavy Houserkové, provdané Jarmarové z Hrabové.
Za případné nesrovnalosti se omlouvám a budu vděčný za doplnění.
Jan Hudec,
evangelický farář z Hrabové

PROGRAM VE SBORU ČCE V HRABOVÉ
OD DUBNA DO ČERVENCE 2016
25. 3. Velký pátek, 9:00 bohoslužby se Sv. večeří Páně
27. 3. Hod Boží velikonoční, 9:00 bohoslužby se Sv. večeří Páně
9. 4. sobota, 12:00 Okrsková presbyterní konference na téma
„Kurzy alfa“
29. 5. neděle, 9:00 Bohoslužby v horním sále se zájezdem
z Lanškrouna
10. 6. pátek, 18:00 Noc kostelů:
Prohlídka kostela zážitkovou hrou, bohoslužba, koncert, 600
let od upálení Mistra Jeronýma Pražského, Putování
Mexikem- přednáška Jany Škubalové s videem
3. 7. neděle, 9:30, Ekumenická bohoslužba ke svátku Mistra Jana
Husa s CČSH v Dubicku
Výpisy z kronik
V několika posledních vydáních Hrabovského zpravodaje jsme vám
přinášeli výpisy z kronik. Dnes vám, se souhlasem pana Josefa
Koruny, autora knihy Dubicko 1914 - 18, předkládáme 1. část
seznamu občanů z Hrabové, kteří sloužili v rak. - uherské armádě
v době Velké války a jejichž osudy jsou dokumentovány v Listině
ztrát rak.- uherské armády:
Vysvětlivky:
• IR 93 Šumper - řadový pěší pluk – Infanterie regiment 93 Šumperk
• LIR 13 Olomouc - zeměbranecký pěší pluk Olomouc /Landwehr/
• Lst. IR 13 -„- - domobranecký pěší pluk Olomouc / Landsturm/
• FJB 5 Olomouc - prapor polních myslivců
• DR 12 -„- dragounský pluk 12 Olomouc
• Inft., Drg., Jáger - pěšák, dragoun , myslivec – vojín,
• Gefr. – svobodník,
• Korp. – desátník,
• Zugsf – četař
• Oblt – nadporučík,
• komp. – rota, setnina

•

Ers. – náhradní, Res. – záložní nebo záložník – např. Ers. Res.
Komp. – náhradní,rezervní rota

Listina ztrát byla vydávána v průběhu 1. světové války
Ministerstvem války Rak. – Uherska ve Vídni v deseti jazycích rakuherského mocnářství. Nedostatkem je, že ne všechny faktografické
údaje jsou u zaznamenaných vojáků uvedeny. U jedné třetiny z nich
schází ročník narození a domovská obec, dále jsou záznamy
prováděny s měsíčním až desetiměsíčním odkladem od zmiňované
skutečnosti a bez datování a určení místa. Nezmiňuji se o zajatcích,
kde je situace o to složitější, že do záznamů o zajetí byli vojáci
zařazeni až v době, kdy bylo R-U informováno prostřednictvím
ruského nebo italského Červeného kříže.
Dalším problémem je, že řada našich vojáků byla zařazena
do tzv.polských pluků např. IR 13 Krakov, LIR 32 Nový Sandec, Lst
IR 32 Nový Sandec a dalších, do kterých byli zařazováni především
v r.1915 a o nichž záznamy mlčí. Nedají se dohledat ani v archivech
Vojenského historického ústavu.
Níže uvedený seznam je zpracován prokazatelně dle rodáků obce
anebo osob s domovským právem ve Vaší obci Hrabové /Raabe/.

BENDA Adolf

Inft. IR 93 Šumperk, III. prapor, 9.komp.,
roč. 1888, raněn
str. 8 ze dne 30.7.1915 Listiny

BENDA Theodor

Lst.Inft. IR 3 Kroměříž,I.prapor, 2.komp.,
roč.1897, raněn
str.8 ze dne 17.7.1917 Listiny

BITTNER Ernst

Lst.Inft. LIR 13 Olomouc, I.prapor, 3.komp.,
roč.1897, raněn
str.9 ze dne 14.3.1917 Listiny

BREKNER Franz

Inft. LstIR 13 Olomouc, I.prapor, 2.komp. ,
roč.1896, zajat
str.8 z 10.12.1915 Listiny

BROS Josef

Inft. LIR 13 Olomouc, I. prapor, 1.komp.,
roč. 1884, raněn
str.8 ze dne 22.1.1915 Listiny

BROS Josef

Korp., LIR 13 Olomouc, I.prapor, 2.komp.,
roč. 1892, raněn
str.10 ze dne 16.7.1915 Listiny

BUŠINA Franz

Lst.Inft. LIR 13 Olomouc,
roč. 1896, raněn
str.11 ze dne 31.3.1917 Listiny

DRLÍK Johan

Ein Frei Jager Tit. Patf. /jednoroční dobrovolník/
FJB 16, Opava, 1.komp.,
roč. 1898, raněn
str.16 ze dne 14.12.1916 Listiny

DRLÍK Stanislav

Lst.Inft. IR 93 Šumperk , I. prapor, 4.komp.,
roč.1895,
zajat u obce Selo dne 18.8.1917 – Itálie
str.8 ze dne 13.10.1917 Listiny

DRLÍK Vratislav

Ers.Res. Jag. , FJB 16 Opava,
roč. 1886, zajat – Rusko
str.15 ze dne 19.2.1917 Listiny

HÁJEK Leopold

Ers.Res.Inft. IR 93 Šumperk, 3.komp.,
roč. 1891, zajat – Rusko
str.18 ze dne 14.4.1917 Listiny

HAUK Alois

Inft. LIR 13, Olomouc, I. prapor, 1.komp.,
roč. 1889, raněn
str.18 ze dne 30.6.1915 Listiny

HAVELKA Václav Schutze, LIR 31 Těšín, II.prapor, 7.komp.,
roč.1898, zajat dne 20.8.1917 – Itálie
str.23 ze dne 30.11.1917 Listiny

HORNISCHER Maxmilián Lst. Inft. IR 93 Šumperk, 1.Ers. komp.
zajat – Rusko
str.20 ze dne 14.4.1917 Listiny
HROCH Johan

Inft. IR 93 Šumperk, II. prapor, 8.komp.,
roč. 1891, smrt
str.18 ze dne 8.10.1914 Listiny

HRUBÝ Václav

Korp. Tit. Zugsf., IR 93 Šumperk, II. prapor, 8.
komp., roč. 1888, smrt
str. 18 ze dne 8.10.1914 Listiny

HRUBÝ Karel

Inf. IR 93 Šumperk, I.prapor, 4.komp.,
roč.1888, raněn
str.21 ze dne 2.10.1915 Listiny

HÝBL Gustav

Ers. Res., LIR 13 Olomouc, I.prapor,
4.komp.,roč.1884, raněn
str.14 z 29.12.1914 Listiny

JUNGHANS Maxmilián Inft., IR 93 Šumperk, III.prapor, 9.komp.,
roč. 1893, smrt– 2.9.1914
str.19 ze 7.8.1915 Listiny
KNÍŽÁTEK Rudolf Inft. IR 93 Šumperk, I.prapor, 1.komp.,
roč.1894, raněn
str. 29 ze dne 28.7.1917 Listiny
KOCIÁN Anton

Res. Jagr, FJB 16 Opava, 2. komp.,
roč. 1885, zraněn a zajat – Rusko
str.23 ze dne 4.1.1916 Listiny

KOCIÁN Ignác

Res. Korp. DR 12 Olomouc,Ers. eskadrona,
roč. 1883, zajat a odtransportován do Nižního
Novgorodu – Rusko
str.23 ze dne 7.2.1916 Listiny

KVAPIL Franz

Inft. Ers. Res. LIR 13 Olomouc, 3. Ers. komp.,
zajat a transportován do Nolinska, oblast
Vjatka Rusko
str. 25 ze dne 5.9.1915 Listiny

LINHART Isidor

Lst. Inft. IR 93 Šumperk, II.prapor, 8.komp.,
roč.1892, zraněn
str. 28 ze dne 19.9.1916 Listiny

LINHART Johan

Inft.Lst,.IR 13 Olomouc, II. prapor, 7.komp.,
roč. 1882 zajat,
str.31 z ze dne 27.7.1915 Listiny

MERTA Johan

Inft. IR 93 Šumperk, III. prapor, 9.komp.,
roč.1888, smrt – 9.6.1915
str. 28 ze dne 30.7.1915 Listiny

MERTA Josef

Ers.oblt. IR 58, 2.Ers. komp.,
roč. 1888, zajat a transportován do Išimu u
Tobolska – Rusko
str. 3 ze dne 5.5.1917 Listiny

OPRAVIL Albert

Inft. IR 93 Šumperk, II. prapor, 6.komp.,
zajat – Rusko
str. 37 ze dne 22.1.1916 Listiny

PAVLÍK Adolf

Inft. IR 93 Šumperk, I. prapor, 3. komp.,
roč. 1894, zraněn
str. 35 ze dne 2.10.1915 Listiny
zraněn podruhé jako přísl, II, praporu, 8. komp.
str.37 ze dne 19.2.1916 Listiny

PECH Ignác

Inft. LIR 31 Těšín, I.prapor, 4.komp.,
roč.1889, zajat – 31.1.1918
str.41 ze dne 20.6.1918 Listiny

PECH Rudolf

Korp. IR 93 Šumperk, III.prapor, 10.komp.,
roč.1887, raněn, str.32 ze dne 27.7.1915 Listiny

Rozpis mistrovských utkání FC Dubicko B
SO

26. 3. 15,30 h

Loštice B

Dubicko B

NE

3. 4. 15,30 h

Dubicko B

Mírov

SO

9. 4. 16,00 h

Dubicko B

Podolí

NE

17. 4. 15,30 h

Krchleby

Dubicko B

NE

24. 4. 16,00 h

Dubicko B

Lukavice

NE

1. 5. 16,30 h

Úsov

Dubicko B

SO

7. 5. 16,30 h

Palonín

NE

15. 5. 16,30 h

Dubicko B
Juventus
Mohelnice

Dubicko B

SDH
Tento rok jsme naši činnost, jako již tradičně, zahájili výroční
schůzí našeho sboru. Zhodnotili jsme minulý, řekl bych, úspěšný rok
především co se sportovních výsledků týče. Také jsme připravili plán
činností na rok letošní, ve kterém samozřejmě myslíme i na naše
spoluobčany a připravujeme několik kulturních a sportovních akcí.
Každý rok je takovou první akcí náš Hasičský ples. Ten proběhl
20. února za Vaší hojné účasti. Myslím, že ples se vydařil a všichni
účastníci si jej užili. Jak je dobrým zvykem svá vystoupení
si připravili a předvedli naši malí hasiči a také naše děvčata a kluci.
A opět se bylo na co dívat a připravený program jistě nemalou měrou
přispěl k dobré náladě. Rád bych Vám všem chtěl poděkovat za účast
na plese, ale i za podporu při jeho přípravě.
Co se požárního sportu týče, tak teď v zimě jsou aktivní pouze
mladí hasiči, kteří již v letošním roce absolvovali jednu soutěž. Vedli
si velmi dobře a vytvořili základ pro jejich celoroční sportovní
činnost. Na vynikající 1. místo v tomto závodě dosáhli naše starší děti,
ale ani mladší se neztratili a obsadili krásné 5. místo. Gratulujeme
a držíme palce do celé sezony.
To všechno už proběhlo a co bude následovat v následujících
několika měsících? Samozřejmě oslavy květnového osvobození.
Ty budou zahájeny 7. 5. v odpoledních hodinách u pomníku. Členové

našeho SDH budou držet čestnou stráž. Přijďte si společně
připomenout toto významné výročí a společně uctít památku všech,
kteří položili své životy.
Na konci května, přesněji 29.5. Vás všechny zveme na první závod
dalšího ročníku VC Holba Cupu 2016, který se uskuteční v Hrabové.
Naše družstva budou připravena předvést ty nejlepší výkony. Přijďte
je podpořit a zafandit. Těšíme se na Vás.
Ještě jednou děkuji za Vaši podporu a těšíme se na setkávání se
s Vámi.
D. Hastík

Plán akcí
březen
duben
květen

10. 3. Mezinárodní den žen

Senior klub

30. 4. Čarodějnice
areál koupaliště

Hraběnky

7. 5. Oslavy osvobození
14. 5. Den rodiny

červen

21. 5. Zájezd
29. 5. Velká cena Holba cupu
10. 6. Noc kostelů
11. 6. Country odpoledne
areál koupaliště
25. 6. Vaření kotlíkového guláše
29. 6. Ukončení školního roku
zahrada MŠ

Obec, ZŠ a MŠ,
Hraběnky, SDH
Senior klub, ČCE
SDH
ČCE
Senior klub
p. Štábl
ZŠ a MŠ
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