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Vážení občané,
blíží se vánoce, které jsou již čtvrté a zároveň poslední v tomto volebním
období. Budeme vstupovat do roku volebního, kdy se bude, v podzimním
čase, volit nové vedení obce. Do té doby nás však čeká dokončit a připravit
několik projektů.
Rozestavěnou máme mateřskou školku. Již od počátku se tato stavba
potýká s problémy, ale věřme tomu, že vše dobře dopadne. Dnes máme
dokončenou rekonstrukci staré budovy a nově zrekonstruovanou a špičkově
vybavenou kuchyň. Další stavbou, která se realizovala, byla výstavba
inženýrských sítí zástavbového území „Záhumení III“, kde bude možné
postavit dalších 5 rodinných domů. Podařilo se nám odkoupit část zahrad
v Záhumení nad kostelem, abychom mohli postupně rozšířit komunikaci, na
které se z důvodu další výstavby v horní části obce zintenzivnil provoz.
První etapu rozšíření komunikace připravujeme v úseku od kostela po
uličku. Máme dohodnuto i odkoupení části zahrady od rodiny Frankových.
Na jarní měsíce připravujeme výměnu oken a dveří na budově lihovaru a
následně budeme realizovat také fasádu této budovy. Do konce roku budeme
již potřetí podávat žádost o dotaci na Komunitní dům pro seniory. Máme
připraven projekt na dobudování sběrného dvora pod lihovarem. Projekt řeší
zpevněné plochy, zastřešení kontejnerů, vybudování sociálních zařízení pro
zaměstnance, nové oplocení a osvětlení areálu. Na tento projekt budeme
žádat začátkem příštího roku o dotaci ze SFŽP. Poslední obecní budova,
kterou je nutné zrekonstruovat je hasičárna. Máme odsouhlasenou studii, na
základě které se připravil projekt a žádáme o územní řízení. Následně
budeme žádat o stavební povolení. Tento projekt se bude moci realizovat až
v roce 2019. Další projekt, který připravujeme, je cyklostezka mezi
Dubickem a Hrabovou. S Dubickem máme podepsanou smlouvu o

spolupráci při projektové přípravě a následné realizaci. Aby byly v obci
dokončeny úpravy chodníků, připravujeme projekčně úpravy posledního
úseku od Jarmarových po odbočku ke sběrnému dvoru. Tento projekt bude
zahrnovat také úpravu parkovacích míst na protější straně lihovaru a
bytovek. Tím budeme eliminovat parkování kamionů pod kostelem. Součásti
projektu bude také oprava komunikace autobusové zastávky, která je ve
špatném stavu. Z uvedeného je patrné, že i v příštích letech se bude Hrabová
měnit a věřím, a že se nám tady bude dobře žít.
Ke spokojenému životu patří nejen klidný osobní život, ale i život
společenský. Děkuji všem spolkům, organizacím, škole a školce, které se o
společenský, kulturní i sportovní život v Hrabové starají.
Vám milí občané přeji hodně zdraví, štěstí a pohody jak v osobním tak v
pracovním životě. Mějte se rádi a scházejte se v rodinách, se sousedy i na
kulturně společenských akcích. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních
Ing. Jiří Linhart, starosta
Základní škola a mateřská škola
Zamyšlení v adventní čas
Nedá mi to, abych nenavázala na věty paní ředitelky Jany Večernice
Vondálové, která svým proslovem zahájila naše adventní zpívání při
rozsvěcení stromečku v Hrabové. Mluvila o tom, že většina lidí žije
budoucím okamžikem, stále si říkáme až….až….až…. I já jsem vždy
vnímala to, že šťastná mohu být jedině tehdy, až vybuduji svoje rodinné
zázemí, až získám určité postavení, až se mi podaří děti dobře zajistit a
vychovat. Přitom jsem vždy, jako asi každá žena, zapomínala sama na sebe.
Myslet na to, že jsem teď tady na tomto místě a že každý okamžik v životě
je jedinečný a žádný se už nemusí opakovat v dané kráse. Pro samý spěch a
úprk, který mi způsobovalo mé odhodlání vše zvládnout dle svých představ,
jsem zapomínala na krásu přítomného okamžiku. Nevnímala jsem ani to, že
i já jsem vlastně v daném okamžiku na daném místě jedinečná. Stále více si
uvědomuji, že každý z nás má svoji jedinečnost ukrytou hluboko v sobě, ať
už jste dospělý muž či žena, stařeček či stařenka, chlapec nebo děvče, dítě.
Je třeba tomuto nastavení či hlasu upřímně naslouchat, protože tento hlas
nejlépe ví, co je pro vás nejdůležitější a jaké věci vás dělají šťastnými. Když
poslechnete, co vám napoví hlas vašeho srdce, to se teprve začnou dít malé
zázraky. Cítíte neuvěřitelnou sílu, která vám dovolí téměř hory přenášet. A

když teprve uvěříte ve vlastní schopnosti a dovednosti, najednou z vás svítí
příjemné světlo, které možná dokáže pohladit i ostatní lidi.
Lidé se prý dělí na věřící a nevěřící v boha. Od určité doby si to nemyslím.
Jsem přesvědčená, že každý člověk má v sobě svou víru ukrytou, ať už je
jakákoli, věřící v cokoli. Přeji vám v tomto adventním období, abyste
dokázali vnímat sami sebe a tím také nacházet lásku ve svém srdci.
Jaroslava Vločka Králová, učitelka ZŠ
Co je questing?
Slovo questing se dá přeložit jako hledání či pátrání, a taková je i hra
samotná.
Zakladatelkou této hry je Delicia Clar z Nové Anglie. Delicia tuto hru
vymyslela pro své studenty, aby je motivovala k objevování a poznávání
místa, kde děti žijí, ale také rozvíjela vzájemnou spolupráci. Metoda questu
klade důraz na místně ukotvené učení.
Quest je příběh, cesta, zábava i poučení.
A proč právě u nás v Hrabové? Naše škola je opět zapojena v mezinárodním
projektu Ekoškola, jehož obohacením je právě tvorba questu. Je to
doplňková výuková aktivita, kdy quest budou tvořit samotné děti a my učitelky, budeme koordinátorkami. Tvorba této hry rozvíjí u dětí zejména
komunikační schopnosti, schopnost vzájemné spolupráce a schopnost třídit
a zpracovávat informace. Děti si rozšiřují také povědomí o daném místě a
vytváří si k němu vztah.
Autorkou prvního questu v Hrabové je Eva Mráček Vysoudilová.
Vydejte se s námi na zajímavá zastavení v okolí školy a hledejte indicie k
vyluštění tajenky

__________________________________________________________
Zajímavá zastavení v okolí školy
Tvoje kroky ať míří ven, školu nechej za zády,
před sebou pomník vyhledej, na něm bysta velikána,
jeho druhé jméno napiš sem
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a po ostatních ať tvoje mysl pátrá.

PAK SE S PROUDEM POTOKA VYDEJ AŽ TAM, KDE SE KŘÍŽÍ CESTA,
DOLEVA PŘES MOSTEK SE DEJ A DALŠÍ POMNÍK VYHLEDEJ.

Druhé tvoje zastavení před pomníčkem Panny Marie, v jménech dárců
ukryta je laskavost a energie.
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TEĎ ZAS OBRAŤ KROKY SVOJE PROTI PROUDU POTOKA ZA
KAPLIČKU, KDE TĚ ČEKÁ SOCHA PŘEMYSLOVSKÉHO PROROKA.

Moudrý vladař s korouhvičkou, střeží naši zemi,
opiš nápis vlastní tužkou, přidej datum postavení.
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TAJENKA: Nejběžnější hornina ke stavbě soch je

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Eva Mráček Vysoudilová, vedoucí vychovatelka ŠD

Velký předvánoční dárek
Jak jste si jistě všimli, na školkové zahradě byla zahájena stavba nové
budovy mateřské školy. Obě části budou mít společný vchod, a proto musely
být v té stávající provedeny stavební úpravy.
Došlo k posunutí a vybourání některých stěn, připravení vzduchotechniky,
které umožní zajistit stálé klima, všechny prostory byly nově vymalovány a
položena nová podlaha. Současně probíhala velká rekonstrukce a
modernizace kuchyně. Po 49 letech se naše školní jídelna dočkala vybavení
plně odpovídajícího nárokům 21. století. Paní kuchařka se společně se svými
kolegyněmi za plného provozu učí vařit s pomocí konvektomatu, profi kotle
na polévku či velkokapacitní pánve. K dispozici má kompletní nerezové
vybavení – stoly, chladicí pulty, dřezy a myčku nádobí.
Z těchto důvodů byl nový školní rok zahájen v sokolovně, kam byl provoz
MŠ přestěhován. Obědy se dovážely ze školní kuchyně v Dubicku a děti si
vyzkoušely, jaké to je obědvat každý den v Pekle. Určitě, až vyrostou, budou
vzpomínat na nevšední pobyt v sokolovně.
V úterý 21. 11. vypuklo velké stěhování. Vše se muselo odstěhovat ze
sokolovny zpět do upravené školky. V ten den všechny děti zůstaly doma,
do stěhování se zapojili pracovníci obecního úřadu, zaměstnanci z firmy
Strojírna Novotný a rodiče dětí. V dalších dnech rodiče maximálně vycházeli
vstříc personálu MŠ a nechávali podle svých možností děti doma, aby se
mohly všechny hračky, pomůcky a nábytek rozmístit a uložit na správné
místo. 4. 12. jsme poprvé vařili v novém☺.
To, že jsme se všechny pracovnice MŠ společně se všemi dětmi opět sešly
v naší téměř nové školce, považujeme ze ten největší a nejkrásnější dárek
letošních Vánoc.
Květoslava Kvítko Papoušková, učitelka MŠ
Poděkování
Naše školka se v během posledních pěti let stěhovala celkem třikrát. Pevně
věříme, že podobně jako v pohádkách, bude platit „do třetice všeho
dobrého“. Během těchto úprav získala budova postavená v roce 1968
zateplení a novou fasádu, důkladnou izolaci sklepních prostor, nová plastová
okna, moderní plynové vytápění, nová sociální zařízení a teď i novou
kuchyň. To vše se stalo a povedlo díky:



odvaze pana starosty a místního zastupitelstva pouštět se do nových
projektů



velké trpělivosti a nezdolnosti kolegyň z MŠ, které dokázaly již
tolikrát pracovat za mimořádných podmínek na hranici únosnosti



velkému pochopení a vstřícnosti z řad rodičů při nutných omezeních
provozu



podpoře a pomoci všech, kdo přiložil ruku k dílu při různých
úpravách a stěhováních

Vzhledem k tomu, že od roku 2020 ukládá školský zákon přednostní
přijímání dětí od dvou let s trvalým pobytem v obci, musím říct, že Hrabová
se k této výzvě postavila skutečně čelem a na svoje nejmenší opravdu myslí.
Ráda bych jménem svých kolegyň i jménem všech současných i
budoucích Hrabčátek poděkovala všem zúčastněným za obrovskou
snahu vytvořit pro předškolní vzdělávání v Hrabové ty nejlepší
podmínky. Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, šťastné
vykročení do nového roku a naší školce spoustu veselých a spokojených
dětí☺.
Jana Večernice Vondálová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

Hraběnky, z.s.
Včera se k zemi snášely první sněhové vločky, v naší obci od neděle svítí
vánoční stromeček, já sedím v teple našeho domu a koukám na Betlém
vystřižený z papíru. Je postaven na okně v naší jídelně. Kdysi jsem jej pracně
figurku po figurce vystříhala a slepila pro naše děti, aby jim přiblížil
atmosféru a také podstatu vánoc. Všechny tyto okolnosti mi připomínají, že
opravdu se kvapem blíží vánoční svátky a konec roku 2017 a také vydání
prosincového zpravodaje. Tak něco málo rekapitulace činnosti našeho
spolku v roce 2017.
Všechny naše tradiční akce se letos podařilo uskutečnit. Jejich hodnocení
jsem pro mou inspiraci nechala na mém nejmladším synovi Matějovi. A
takto to dopadlo.

Krakonošova jízda: „To bylo dobrý, konečně byl sníh, soutěžilo hodně dětí
a vyhrál jsem druhé místo.“ Slet čarodějnic: „Ten mám z vašich akcí
nejraději. Dost se nasměju, máte pořád srandovní program, různá jídla,
dobrou hudbu, lidi si dobře zatancují a i děcka se tam vyblbnou. Už se těším
na další rok.“ Pohodové véšlap: „Mami ten název se Vám povedl, prostě je
to hezká, příjemná procházka v našem hrabovském lese a je to prostě na
pohodu. Někdo jde sám, ale spíš s rodinou nebo kamarádem, pokecají si a
taky dojdou někam, kde to ještě vůbec neznali.“
Podzimní strašení: „ Některé postavy z pohádek jsem neznal, protože
v televizi je moc nedávají a jsou staré. Nakonec jsem ale rád, že jsem je
poznal. Hajný Robátko byl super a Rumcajs taky a taky vím, na co jste se
dívali, když jste byli malí.“
Na Silvestra v sokolovně jsme samozřejmě nezapomněli. Ten nás teda
teprve čeká, podrobnosti se dozvíte z plakátů a jste srdečně zváni, ale
z předchozích let má už Matěj zkušenost a ta zní takto. „Na Silvestra
v sokolovně si každý své najde. Kdo chce tak tancuje, někdo jen tak sedí a
povídá si. Taky jsou tam soutěže pro dospělé i pro děti, o půlnoci ohňostroje.
Vlastně si každý dělá co je mu milé, hlavně Nový rok slavíme pohromadě,
vlastě tam všechny lidi znám, je tam celá Hrabová.“ Tak s tou celou
Hrabovou to má velké oči, ale potkávají se tam lidé, kteří se chtějí pobavit,
zasmát, společně přivítat Nový rok a navzájem si popřát.
K hodnocení našich akcí se s úsměvem přikláním, veskrze byli pozitivní,
což je odměnou pro všechny členy našeho spolku a přátele, kteří nám s jejich
organizací pomáhají. Tímto všem prostřednictvím zpravodaje děkuji za
jejich nadšení a ochotu, věnovat svůj osobní čas pro veřejnou věc.
Samotný závěr bude patřit samozřejmě přání do roku 2018. Protože už
jsem do zpravodaje psala nesčetněkrát, snahou mou je, se příliš neopakovat.
No, není to lehké, proto dnes trochu jinak. Podělím se s Vámi o má osobní
přání. Občas bych si moc přála vzít smeták a tak jak uklízím v domácnosti,
tak bych si vysmýčila v hlavě (duši). Neužitečné s lehkostí vyhodila, zbavila
se kostlivců ve skříni, měla bych čisto a nic by mne netížilo. Protože se říká,
že když trpí hlava, tak trpí celé tělo, s klidem v duši přichází ruku v ruce i to
důležité zdraví. Dalším přáním je najít si čas na své blízké a přátele,
nepodlehnout dnešní rychlé době, sdílet ruku v ruce a tváří v tvář.
Nepodléhat pocitu, že vše je hned (na klik), vnímat přirozený běh života a
zachovat si zdravý selský rozum. Nepropadnout iluzi, že kroky mého života
mi má měřit moderní aplikace v mobilním telefonu. Pokud jste se v těchto
přáních našli, tak si společně budeme přát, ať se nám splní. Pokud ve Vás

svítí jiné světýlko, živené jinými životními prioritami, ze srdce Vám přeji,
ať Vám naplno svítí i v roce 2018.
Lenka Žižková – předsedkyně Hraběnky, z.s.
Proměňující moc příběhu
„Příběh, když je správně vyprávěn, způsobuje to, o čem vypráví“, říká
židovský filozof Martin Buber. Poctivý vypravěč může lidi přivést k vnitřní
proměně myšlení, cítění i chování. Když rodiče vyprávějí svým dětem
příběhy, tak jim nejen předávají své zkušenosti, ale také je posouvají k tomu,
aby podle příběhů žily. A nejde jen o příběhy z vlastního života vypravěče,
ale i o příběhy obecně známé a z generace na generaci předávané. Ty
ovlivňují kulturní a společenskou podobu rodiny, obce, národa.
Nejzřetelnějším příkladem jsou pohádky, které nám maminky vyprávěly
před spaním. V nich mezi sebou bojují dobro a zlo a dobro nakonec vítězí.
Posluchači dochází k poznání, že v životě nepřichází dobré věci samy od
sebe, že je o ně potřeba bojovat, a přitom mít vždy naději, že to dobré se
podaří uskutečnit.
Dva tisíce let starý příběh o
Ježíšově
narození
potvrzuje
Buberův výrok o proměňující
moci příběhu. Od doby jeho
vzniku se svět k nepoznání
proměnil, naše země a národ
prožily nespočet dějinných zvratů.
Dnes má většina obyvatel České
republiky k náboženství a víře
spíše nedůvěru. A přece vánoční
příběh z Bible neztrácí na
působivosti. Odedávna byl a stále
zůstává inspirací pro malíře,
spisovatele a básníky, řezbáře,
muzikanty a další umělce.
V lidové tradici příběh Ježíšova
narození doplňují vánoční zvyky
jako adventní svícen, stromeček,
vánoční pečivo, kapr s bramborovým salátem, svíčky a v poslední době
svítící řetězy a hvězdy nejrůznějších barev a tvarů, jejichž světlo radostně
prozařuje temné noci kolem zimního slunovratu. A co by byly Vánoce bez
koled, bez setkání rodiny u štědrovečerního stolu! Když vánoční příběh
nevypráví dětem otec nebo matka, tak jistě zazní v televizi nebo při půlnoční
bohoslužbě.

Ten příběh začíná návštěvou anděla Gabriela u dívky Marie v Nazaretě.
Maria řekne ano k nelehkému poslání bohorodičky. Pak jdou Josef a Marie
do Betléma ke sčítání lidu. Protože se pro ně nenajde místo pod střechou,
uchýlí se do stáje, kde se jim narodí synáček Ježíš, Spasitel světa. Lidé by si
toho narození možná ani nevšimli, nebýt chóru tisíců andělů zpívajícího nad
Betlémem „Glória in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj
lidem, Bůh v nich má zalíbení.“ Ten zpěv probudí dřímající pastýře, a když
jim ještě anděl vysvětlí, o čem to nebešťané pějí, běží do Betléma, aby se
přesvědčili, že se jim to nezdálo. Tam najdou Marii, Josefa a to děťátko.
Sklánějí se před ním s úctou a radostí a všem o tom na potkání vyprávějí.
Hned po pastýřích dorazí tři králové od východu. K jeslím je přivádí přejasná
hvězda, neboť ten narozený je synem Tvůrce vesmíru. Králové se sklánějí až
k zemi a předávají narozenému zlato, kadidlo a myrhu, nejvzácnější dary
země. Tím vyznávají, že narozené dítě je Král králů a Pán pánů. Poté se
králové s radostí vracejí do své země, aniž by králi Herodesovi prozradili
místo, kde se Mesiáš narodil. Tak získají Ježíšovi rodiče čas, aby s dítětem
uprchli před krutým a žárlivým monarchou.
Proč se k tomuto prostému příběhu každoročně vracejí milióny lidí na celém
světě? Snad proto, že se v něm vypráví o lásce, radosti a pokoji, které Bůh
nabízí všem lidem. A všem těm, kdo slyší o Marii, Josefovi a děťátku, se
aspoň na pár dní mění srdce. Cítí se být obdarováni, a proto obdarovávají
druhé. V prvé řadě své nejbližší. Ale mnozí také posílají dárcovské SMS pro
děti na onkologii, jiní dávají dary při adventních koncertech, další posílají
krabice s potřebnými věcmi osamělým dětem nebo „Ježíškovým
vnoučatům“, jak se v té akci říká seniorům v domovech a penzionech. Další
jako dobrovolníci vaří večeři lidem bez přístřeší, jiní zdobí vánoční stromky
lidem, kteří přes svátky musí zůstat v nemocnici. Tak se působením
vánočního příběh smutní rozveselí, pohněvaní si sednou k jednomu stolu,
někde se třeba rodina jednou za rok společně pomodlí Otčenáš. Díky za to,
že vánoční příběh má takovou sílu proměňovat lidská srdce často ztvrdlá
spěchem, zklamáním, lhostejností.
Přeji vám, milí hrabovští čtenáři, abyste i vy o těchto svátcích prožívali
moc vánočního příběhu ve svých srdcích, ve svých vztazích v rodině a na
všech cestách života. Kéž Immanuel, „s námi Bůh“, to betlémské Dítě
v tichosti vstoupí do vašich duší, jak to zpívají děti v jedné krásné písni:
Ó svaté dítě betlémské i k nám tu sestup zas.
Ó smiluj se a slituj se a zroď se znovu v nás.
Když andělé zas pějí, jaks před věky v svět šel,
ó přijď i k nám, ty, Pane, sám, buď náš Immanuel.
Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové

SDH
Dobrý den vážení spoluobčané, naposledy v roce 2017 bych Vám rád dal
několik informací o činnosti našeho SDH.
Tento vánoční čas je pro nás všechny symbolem klidu a míru. I náš sbor
má v tomto období více klidu a tak se může soustředit na údržbu a opravu
hasičské techniky. Také je čas na povinná školení členů naší zásahové
jednotky. Mimo práce na zbrojnici proběhne jako každoročně kontrola všech
hydrantů v obci. Letos tuto aktivitu plánujeme na 29.12. od 13:00. Opět Vás
chci požádat, aby jste si prohlédli místo, kde na ulici parkujete a nestáli právě
na hydrantu. V loňském roce se tak stalo v jednom případě. Slitovali jsme se
nad majitelem a auto mu neodnesli do sběrného dvora, jak jsme slibovali,
ale letos již tak shovívaví nebudeme. Předem Vám děkuji, že ušetříte naše
svaly a že se s žádným autem nebudeme muset nikam tahat. 😊
K Vánocům a zimnímu období patří také sníh a mráz. Pokud nám zamrzne
nádrž bývalého koupaliště, budeme mít krásné kluziště. Naši členové jsou
připraveni se postarat o jeho údržbu, aby si mohli nejen děti, ale i dospělí
zaskotačit na bruslích. Bruslit na hrbolatém kluzišti ale není to co by nás
bavilo, proto Vás prosím, proberte se svými zvídavými dětmi, aby led nijak
netestovaly, my jim za to připravíme kluziště, které si všichni společně
náležitě užijeme.
Naše první veřejná akce v příštím roce, bude Hasičský ples, který se
uskuteční 17. února 2018. Srdečně Vás na něj zveme, přijďte se s námi
pobavit, zatancovat, dát si něco dobrého k snědku a řádně to zapít. Těšíme
se na Vás.
Závěrem….., až budete o Vánocích zapalovat svíčky, františky, prskavky
a podobné ohníčky, vzpomeňte si na nás, že ležíme na gauči s cukrovím a
koukáme na Popelku a vůbec se nám nechce někam běžet hasit. 😊 Tak
prosím ty ohně a ohýnky hlídejte. Děkujeme, že na nás budete myslet a my
Vám za to přejeme krásné, klidné a veselé Vánoce. Do nového roku hodně
zdraví, lásky a pohody.
Vaši hasiči
Myslivecká společnost Skalka
Blíží se konec roku, většina mysliveckých akcí, společných lovů a hodně
práce je již za námi, a nastává čas poohlédnout se za tím, co nám letošní rok
přinesl, ale také na to, co nás bude čekat v počátku příštího roku.
Minulé měsíce byly ve znamení pořádání hlavní akce letošního podzimu,
a to byl myslivecký ples v Hrabové. Po minulých letech, kdy jsem se snažili
prorazit s tímto novým plesem v hlavní plesové sezóně, jsme vyzkoušeli
termín plesu přesunout na její samotný počátek. Proto jsme v letošním roce

zvolili termín pořádání našeho plesu na 25. listopadu, což i spolu s předzvěstí
kvalitní hudební produkce v podání uničovské Fofrovanky znamenalo
zvýšený počet návštěvníků tohoto plesu. Za tuto podporu také všem
účastníkům velice děkujeme. Vzhledem k Vaším kladným ohlasům a
našemu zájmu udělat z této akce v Hrabové tradici, jsme již nyní
zarezervovali sál i Fofrovanku na 24. listopadu 2018!
Tradicí se již stala společná vycházka našich členů do honitby, která se
letos uskuteční v pátek 29. prosince, a to na území hrabovského úseku.
Přátelé myslivosti z řad hrabovských občanů, kteří by se chtěli této společné
vycházky zúčastnit, budou srdečně vítání.
Dne 24. února 2018 proběhne již tradiční myslivecký ples MS Skalka,
který se uskuteční v Dubicku. Tento ples se bude konat za doprovodu
hudební skupiny STYL, a dále zde bude také bohaté občerstvení včetně
zvěřinových specialit, bohatá tombola a jistě dobrá zábava.
Začátkem příštího roku se uskuteční schůze honebního společenstva, na
kterou jsou všichni členové společenstva zváni, a to jak jeho samotnými
představiteli, tak i představiteli naší myslivecké společnosti. O přesném
termínu této schůze budou vlastníci pozemků předem informováni, stejně tak
bude tato informace zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem vlastníkům pozemků, kteří nám
umožňují umístit myslivecká zařízení na jejich pozemcích, a tím napomáhají
rozvoji naši myslivosti a zájmům ochrany přírody, a také popřát všem
občanům, vzhledem k blížícím se svátkům, příjemné prožití Vánoc a vše
nejlepší v novém roce.
Ing. Pavel Hopjan, předseda MS Skalka
Sociální a kulturní komise
V sobotu 2. prosince se v klubovně místní sokolovny uskutečnilo tradiční
vítání nových občánků. Přivítali jsme 4 chlapce. Slavnostní odpoledne
zpestřily svým krásným programem děti z naší školy a školky.
Společně s paní učitelkou přednesly pásmo plné básniček a písniček. Tento
slavnostní den budou rodinám našich nových občánků připomínat i
zhotovené fotografie.
David Nezbeda
Jan Šafář
Antonín Potěšil
Adam Rybár

narozen
narozen
narozen
narozen

15. listopadu 2016
14. dubna 2017
15. května 2017
26. října 2017

V první polovině roku 2018 oslaví své životní jubileum tito naši občané
DVOŘÁKOVÁ Libuše
ŽÁKOVÁ Květoslava
DIBLÍKOVÁ Alena
RAICHOVÁ Stanislava
SKÁLOVÁ Dobromila
POTĚŠILOVÁ Marie
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
PALMANOVÁ Anna
ŘÍHOVÁ Markéta
URBÁŠEK Miloš
HROCH Jan
PAVLÍK Mojmír
SOVA Alois
BŘEZINOVÁ Libuše
ODSTRČIL František

4. ledna
5. února
6. února
18. února
2. března
12. března
5. dubna
14. dubna
14. května
11. června
13. června
19. června
19. června
29. června
29. června

70 let
70 let
75 let
86 let
75 let
91 let
98 let
80 let
85 let
92 let
90 let
89 let
70 let
70 let
87 let

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

Dobrý den všem motoristům a jejich přátelům.
V tomto čase mají již motorkáři své stroje zazimované a těší se na novou
sezónu.
Letos jsme zakončili motorkářský rok 15.10.2017 vyjížďkou na Maletín.
V maletínském
kostele
sv.
Mikuláše
proběhlo
již
po
několikáté rozloučení s motorkářskou sezónou (mše) a motorek se tam
schází rok od roku víc. Je to zajímavý pohled na plné lavice krásného
kostela a v nich tak polovina motorkářů ve svém moto-oblečení .
Dokonce to letos natáčela i česká televize. Můžete se na to kouknout na
stránkách Studio ČT24.
Po mši jezdí spousta tamních motorkářů na Severomoravskou chatu. To
se nám zdálo dost daleko, vzhledem k tomu kdy mše končila, tak jsme si
jeli trasu vlastní a udělali jsme dobře.
I se zazimovanými motorkami se rozhodli Hrabovští motorkáři něco
podniknout. V loňském roce nás napadla myšlenka sejít se i v adventním
čase a počkat společně s dětmi na Mikuláše. A letos tomu nebylo jinak.
Motorkáři připravili pro děti již II. Mikulášsko-motorkářskou nadílku.

Dokonce přišel pán pekel Lucifer, jako falešný Mikuláš a měl sebou i
více čertů. A když více čertů, tak i více andělů. Ti přijeli společně a
pravým Mikulášem krásným kočárem a dětem přivezli bohatou nadílku.

Uvidíme, co nás bude čekat příští rok …
Vám do roku 2018 přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a spoustu
šťastně najetých kilometrů.
Za motorkáře Anna Šafářová
Vážení spoluobčané
S ohledem na skutečnost zvyšujícího se zájmu o genealogii (pátrání o
předešlých generacích) dává OÚ Hrabová možnost zájemcům získání
základních informací z Hrabovské historie. Dostupné informace o
termínu, případně kopie materiálů bude možné získat po dohodě na
Obecním úřadě s p. M. Linhartovou.
Přehled stávající nabídky:
 Výpis z Pamětí Václava Havelky – počátky Sokola v Hrabové –
registrace členů
 Vznik evangelického sboru – domovské právo pro reemigranty,
zachráněné děti z mise vikáře Šedého
 Překlad kroniky r. 1938 – 1945.
 Soupis zastupitelů obce jmenovaných nebo volených od r. 1709.
 Seznam sloužících v I. světové válce
 Lánský rejstřík r. 1677
 Seznam poddaných z r. 1667
 Výpisy z pozemkových knih z r. 1635 pro obec Hrabovou.
 Výpis z pozemkových knih z r. 1635 pro obec Dubicko.
Uvedené materiály budou průběžně doplňovány. Ze stávajících materiálů
lze po dohodě získat fotokopie, případně následné informace.
Vypsal : Milan Tun za Senior klub Hrabová

Informace z obecního úřadu
 Přichází zima a se zimou také sníh, který je nutno z komunikací
shrnovat. Velkým problémem jsou při zimní údržbě vozidla,
která parkují v profilu komunikace. Žádáme Vás všechny,
neparkujte a neodstavujte svoje vozidla na místních
komunikacích.









Začátkem prosince byl na místní hřbitov instalován kamerový
systém se záznamem. Zjistíte-li nějaké poškození nebo krádež
z vašeho hrobu, je možno toto dohledat na záznamu zpětně
několik dnů.
V minulých zpravodajích jste byli informováni o sběru oleje do
speciálně označené šedé popelnice. Na této popelnici je
uvedeno do čeho oleje a tuky nalít a do popelnice vhodit.
V žádném případě nedávejte oleje do skleněných obalů, které
se při vhozu rozbijí a potom je velký problém likvidace skla a
vytečeného oleje z popelnice. Nevhazujte použité oleje do
speciálního kontejneru ve skleněných obalech!!!
Ještě jednou o použitých olejích. V úterý 12.12.2017 se ucpal
vtok splašků do čistírny. Zapříčinil to tuk, který se v těchto
chladných dnech vysrážel v potrubí. Musela být objednána
speciální technika ze SPVŠ, aby potrubí vyčistila. Z tohoto
důvodu vás žádáme:
Nevylévejte použité oleje a tuky do splašků a tím do
kanalizace, uložte ho v plastové lahvi do kontejneru za
obchodem!!!
Několikrát jsme informovali o tom, že různé hadry, hygienické
potřeby, netkaná textilie a vlhčené ubrousky do kanalizace
nepatří. V listopadu nastala porucha na čerpací stanici
splaškové kanalizace Pod Hojgrovými. Příčinou bylo ucpání
čerpadel netkanými textiliemi a ubrousky. Čerpadla bylo nutné
vytáhnout, rozdělat a vyčistit. Před spuštěním do provozu jsme
museli celou jímku od nepatřičných věcí vyčistit, aby se situace
obratem neopakovala.
Zamyslete se prosím nad tím, co do kanalizace vhazujete
nebo splachujete. Následné čištění a zprovozňování
čerpadel moc příjemná práce není a je zbytečná!!!

V sobotu 6. ledna 2018 od 10.00 hodin proběhne v naší obci tradiční

Soukromé příspěvky neprošly jazykovou úpravou.
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.

