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Vážení občané,
přichází podzim a do vašich rukou se dostává již třetí číslo
Hrabovského zpravodaje, ve kterém se dočtete, jak jsme v obci
prožili prázdninové a dovolenkové období a také, co pro nás
připravily spolky a organizace do konce letošního roku. Věříme, že
si najdete chvilku času k jeho přečtení a tím si oživíte zážitky z léta
a získáte další informace z života v obci.
Informace z OÚ:
 Rozmáhá se jeden velký nešvar při likvidaci odpadu. U
kontejnerů za Jednotou se objevují čím dál častěji takové
odpady, které se do kontejneru nevejdou a nemají tam co dělat,
protože tohle sběrné místo není pro tento druh odpadu určeno.
Jedná se třeba o plechovky, kovový odpad Drátěnky z matrací,
vnitřní prosklené dveře ale také kusy nábytku, případně
pohovka. Tento odpad se podle vyhlášky likviduje jako
velkoobjemový a to 2x ročně.
 Také často stává, že se někomu nechce roztrhat kartony, tak aby
se vešly vhozem do kontejneru a pohodí je mezi ně. Však on to
někdo uklidí. Uklidí, protože nechceme mít ve středu obce
skládku. Pro zvýšení komfortu při třídění odpadu zakoupíme
v březnu příštího roku z dotace SFŽP další kontejnery na papír
a osadíme nově kontejnery na drobný kovový odpad. Potom,
věříme tomu, se nebudou ve skle již objevovat sklenice s vršky
a víčky. Tato dotace byla již přidělena. Pro další zkvalitnění
odpadového hospodářství připravujeme zastřešení plochy pod

Lihovarem pro umístění kontejnerů a zaparkování techniky. Na
tento projekt budeme žádat také dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Dále upozorňujeme na sběrové místo pro
použité potravinářské oleje a tuky za prodejnou Jednoty. Tuky
a oleje do kanalizace nepatří!

Olomoucký kraj poskytnul Obci Hrabová dotaci 11 000,- Kč za účelem
Zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj poskytnul dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2017 ve výši 300 000,- Kč na akci
„Hrabová – úprava chodníku“

 Dále chceme na Vás apelovat, nebuďte lhostejní k znečišťování
životního prostředí a veřejných prostranství. Není dlouho, co
obec vydala vyhlášku o zákazu požívat alkoholické nápoje na
některých prostranstvích. Jedním místem je také prostor před
obchodem. Dnes již nevidíte na lavičce sedět chlapy a pít pivo.
Přestěhovali se za obchod na rampu! Ono nejde o to vypití piva,
ale hlavně o močení a …. okolo prodejny a mezi kontejnery.
Někteří si řeknete, to není možné, ale je to tak a stává se to často.
Proto plánujeme další rozšíření kamerového systému pro hlídání
prostoru mezi obchodem a sokolovnou.
 Hrabová je vesnice, kde jsou mimo obecních bytů vystavěny jen
rodinné domy. Všichni majitelé RD vlastní dost prostorů a
pozemků na parkování vozidel. Proto se podivujme nad tím,
proč někteří obyvatelé si nezaparkují na svém a znepříjemňují
pohyb na komunikacích ostatním. Další kapitolou jsou
chodníky. Někteří zaparkují svého miláčka částečně na
chodníku nebo úplně na chodníku a tím znemožní průchod
chodců. Představte si, že potom musí maminka s kočárkem a
s dítětem, které drží za ruku vstupovat do komunikace. To jsme
ty chodníky nemuseli vůbec budovat. Zanedlouho přijde zima a
s ní také zimní údržba, parkujte proto vozidla na svých
pozemcích!

 Po administrativních průtazích se konečně zahájila stavba
„Rozšíření MŠ“. Začátek stavby bude znepříjemňovat
obyvatelům nemovitostí v okolí školky a příjezdové
komunikace dopravní ruch a znečištěné komunikace. Prosíme
Vás všechny, kterých se stavba jakkoli dotkne, buďte tolerantní.
My a dodavatelské firmy se budeme snažit udržovat pořádek.
Stavba by měla být do konce dubna 2018 dokončena.
 Posunutím zahájení výstavby MŠ se nám také posunulo
uzavření sokolovny. Sál sokolovny bude uzavřen do poloviny
listopadu. Z tohoto důvodu se letos neuskuteční tradiční
podzimní výstava.
Ing. Jiří Linhart
starosta

Hrabová na oslavách 720. výročí založení Ostravy-Hrabové
Městský obvod Ostrava-Hrabová, který se loni stal
partnerskou obcí naší Hrabové, slavil první zářijovou sobotu 720.
výročí od první písemné zmínky. Druhého září ráno proto vyrazil
z naší obce autobus se zastupiteli, dětmi z tanečního kroužku
Komunitní školy a zájemci z řad občanů směr Ostrava-Hrabová.
Před sídlem úřadu městského obvodu nás vřele přijal jeho
starosta pan Igor Trávníček, vedoucí sociálního odboru paní Ivana
Ballogová a členové kulturní komise paní Vladislava Kopitzová a
pan Miroslav Houžvička, kteří se o nás po celý den skvěle starali.
Byli jsme moc rádi, že před samotným zahájením oslav obce
naplánovaných až na odpoledne, jsme se mohli s městským
obvodem blíže seznámit. V doprovodu paní Ballogové a tamního
starosty jsme se podívali do obou budov mateřské školy Klubíčko, a
také do základní školy připravené na návrat žáků po prázdninách. Po
trase nově otevřené naučné stezky a za doprovodu jednoho z jejích
autorů - šéfredaktora Hrabovských listů pana Petra Žižky, jsme se
dostali až k dominantě obce - dřevěnému kostelíku sv. Kateřiny
Alexandrijské. Zde na nás čekala komentovaná prohlídka. Kostel,
který historické prameny datují k roku 1564, však na jaře roku 2002
stihl podobný osud jako nedávno vyhořelý dřevěný kostelík

v Gutech. Rozdíl byl jen v příčině požáru, kterou byla u kostela sv.
Kateřiny závada na elektroinstalaci. Obdivuhodné je, že se místním
podařilo kostel obnovit a slavnostně vysvětit již v listopadu 2004.
Během procházky jsme také obdivovali specifickou architekturu
městského obvodu, zejména pak funkcionalistické sídliště Šídlovec
nesoucí jméno po bývalém rybníku, který se na tomto území dříve
nacházel. Všichni „účastníci zájezdu“ se shodli na tom, že ačkoli je
Hrabová jedním z obvodů třetího největšího města republiky, nenese
žádné negativní znaky tepajícího velkoměsta. Připadali jsme si tam
skutečně jako na klidné vesnici protkané parčíky, zákoutími zeleně
a cyklostezkami.
Oslavy obce byly zahájeny ve dvě hodiny odpoledne v areálu
TJ Sokol Hrabová projevy starostů obou partnerských obcí –
tamního starosty Igora Trávníčka a našeho Jiřího Linharta. Náš
starosta věnoval svému protějšku vlajku naší obce a starosta
Ostravy-Hrabové věnoval naší obci náš erb vytesaný místním
řezbářem. Symbolickým krokem pak bylo vypuštění bílých holubic
jako symbol přátelství mezi Hrabovou a Ostravou-Hrabovou.
Následně byl zahájen samotný kulturní program. Vystoupily děti
z tamní mateřské školky Klubíčko a ze základní školy, dále taneční
kroužek dětí z naší Komunitní školy, taneční studio Mata Hari,
folková kapela Marodi či Pavel Novák s kapelou. Doprovodný
program tvořily atrakce pro děti, prodej zboží regionálních výrobců,
prezentace hasičské techniky či historických kol místního spolku
velocipedistů.
Ačkoli bohatý kulturní program pokračoval do pozdních
nočních hodin, s ohledem na dětské osazenstvo družební návštěvy
Ostravy-Hrabové jsme naši návštěvu ukončili v podvečerních
hodinách.
Mezi představiteli obou obcí došlo ke shodě ve snaze o další
rozvíjení partnerství a spolupráce, vzájemnému navštěvování
kulturních akcí, výměně zkušeností a sdílení dobré praxe.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Ekoškola
Ekoškola je víc než jen zelená nálepka. Mezinárodní titul Eco Schools jsme v loňském školním roce obhájili už potřetí.

Velké změny začínají od nejmenších! Děti tvoří náš zítřejší svět.

Nový celoroční projekt – ZLATÁ NIT
Je Slunce obyčejná hvězda, kterých můžeme vidět
na obloze nepočítaně? Je opravdu jednou z hvězd,
ale pro lidi, zvířata, květiny a stromy je to ta
nejdůležitější hvězda na světě.

Proč je tak důležitá?
Je to malíř, který posílá světelné paprsky rozkládající se na barvy
duhy. Je i naším hodinářem, který určuje čas a střídání ročních
období. Také koloběh vody je poháněn na sluneční pohon. Bez
Slunce by zelené rostliny nemohly tvořit v procesu fotosyntézy cukr,
obživu pro vše živé na naší planetě. Když sedíme u ohně, málokdy
nás napadne, že to, co nás hřeje je vlastně sluneční energie, která se
hořením uvolňuje. Naše domovy jsou vytápěny uhlím, plynem, auta
jezdí na benzín z ropy. Ve všech těchto palivech je také uložena
sluneční energie. Život na naší Zemi bez Slunce prostě není vůbec
možný!
Slunce je unikátní téma, které nám dává velký prostor k hledání a
objevování environmentálních souvislostí našeho života.
K letošnímu celoročnímu projektu využijeme nabídky CEA
Sluňákov a jejich metodické příručky Zlatá nit.
Témata jako Slunce – naše inspirace, Slunce – náš malíř nebo Slunce
– naše obživa se jako nit opravdu potáhnou přes naši výtvarnou i
pracovní činnost, literárně-dramatickou výchovu i náplní školní
družiny. Společnou úvodní aktivitou, při které jsme pozorovali západ
Slunce, jsme náš celoroční projekt zahájili na zřícenině hradu
v Brníčku.
Eva Mráček Vysoudilová

Sraz naruby

Každý z nás je zná – srazy se spolužáky ze školních tříd. Srazy, které
zorganizuje v rámci kulatého výročí někdo ze spolužáků a většinou
bývá pozvána i třídní učitelka.
I my jsme se rozhodli uspořádat školní sraz, jen trochu naruby.

Před pětadvaceti lety se v hrabovské škole sešel nový pedagogický
tým – paní ředitelka Alžběta Novotná, učitelka Jana Vondálová a
vychovatelka školní družiny Eva Vysoudilová. Nikdo z nás tří tehdy
netušil, že setkání to bude osudové a Hrabová se pro nás nestane jen
pracovištěm, ale přímo srdeční záležitostí. Po odchodu Meluzínky se
k nám přidala Jaroslava Vločka Králová a trio Mravločernice zůstalo
ve škole dodnes. Během celé té řady let se ve škole na kratší či delší
dobu objevily i další tváře a naší jedinou snahou bylo vždy nakazit
je stejným nadšením a hrdostí na tu „naši“ školu.
No, a co se za tu dobu vlastně změnilo?










v roce 1992 navštěvovalo školu 24 žáků, dnes 42
pedagogický kolektiv byl trojčlenný, dnes je nás sedm
po celou dobu byly ve škole 2 třídy a 1 oddělení ŠD, dnes
jsou to 3 třídy
a 2 oddělení ŠD
v samostatné Hrabové působili po celou dobu 4 starostové
škola za tu dobu změnila 2x fasádu, z toho v roce 2013
prošla celkovou rekonstrukcí
výraznou změnu prodělalo i prostranství před školou
škola se před 15 lety spojila se školkou v 1 právní subjekt
za tuto dobu dosáhla škola mnoha významných celostátních
ocenění:


 třikrát jsme získali mezinárodní titul Ekoškola
 celostátní umístění na 3. a 4. místě v kategorii malých
škol v rámci Olympijského víceboje
 v celostátní soutěži Nejlepší česká škola (natáčeno ČT)
jsme se umístili na 2. místě v rámci Olomouckého kraje
 žák školy Robin Tomášek úspěšně reprezentoval naši
školu na celostátním kole Logické olympiády

Asi bych mohla ve výčtu úspěchů ještě pokračovat, ale přiznám se,
že za největší úspěch považujeme spokojené děti, které jsou pro nás
parťáci a tím nejdůležitějším, proč ve škole vlastně jsme. Děti, které
umí zabrat, táhnout za jeden provaz a být hrdé na to, že jsou

z Hrabové Děti, které si z naší školy odnášejí pevné základy
vědomostí i dovedností, samozřejmě přiměřeně svým schopnostem.
Nic z toho by nešlo bez úžasné podpory ze strany rodičů a
zřizovatele. Důvěra a podpora je hnacím motorem našich
každodenních aktivit s dětmi a my jen doufáme, že to vše dobré na
ně přeneseme.
No, a proč jsme nazvali náš sraz Srazem naruby? Je to jednoduché.
Organizátory jsme my učitelé za vydatné pomoci současných
Hrabčat a pozvali jsme naše nyní už dospělé žáky k nám do školy,
společně s bývalými i současnými kolegy a starosty. Moc se na toto
setkání těšíme, jen se nám nechce věřit, že už je to vážně 25 let!
Jana Večernice Vondálová
Hraběnky, z.s.
Dnešní příspěvek do Hrabovského zpravodaje bude pozvánkou na
„Pohodové véšlap“, který se bude konat v sobotu 30.9.2017 a na
který Vás jménem našeho spolku srdečně zvu. Letáky do schránek
už jste určitě obdrželi a možná přemýšlíte, proč je na něm napsáno
„Po stopách Lichtenštejnů“ a jaký že to v rámci letošní trasy
navštívíte Jubilejní kámen. Z tohoto důvodu přikládám článek o
působení rodu Lichtenštejnů v našem kraji a pak už budete vědět, že
když na podobné památníky i v jiných končinách natrefíte, kde a
proč se tu vlastně vzaly. Podobný je například i u Rohelské boudy,
atd. (viz. zdroj). K článku přikládám i nápisy, které jsou na
Jubilejních kamenech právě u Dubicka východně od Malé Polanky,
kam vede naše trasa. Zub času se na těchto kamenných deskách
hodně podepsal, proto nejsou přímo na místě již úplně dobře čitelné.
Kdysi na nich právě ale tyto nápisy byly. Já letos budu na kontrolním
stanovišti právě u Jubilejního kamenu a už se na Vás moc těším.
Jubilejní kámen:
„Principis Joannis
de Liechtenstein
Quercetum
XXXX anno Regim. Jubil.
XII Novemb. MDCCCXCVIII.“

a dále doplňující text z roku 1908:
„L anno Reg. Jubil.
MCMVIII“
Drobná kamenná deska s tímto nápisem:
„KAISER
AHORNE
1848
1908“
Jan II. z Lichtenštejna a vznik jubilejních památníků
Jan II. z Lichtenštejna, plným jménem Johann Maria Franz Placidus,
byl synem knížete Aloise II. Josefa z Lichtenštejna a hraběnky
Františky de Paula, rozené Kinské z Wchynicz a Tetowa. Narodil se
jako jejich šesté dítě 5. října 1840 na zámku Lednice.
Již v mládí si osvojil znalost několika jazyků – angličtiny,
francouzštiny, italštiny a češtiny. Dostalo se mu vynikajícího
vzdělání v oblasti národního hospodářství a techniky.
Po smrti svého otce knížete Aloise II. dne 12. listopadu 1858 se Jan
II. stal panovníkem Lichtenštejnského knížectví, převzal vedení rodu
a ujal se správy rodového majetku. Před politickou kariérou
upřednostňoval správu svých panství a zájem o vědu a umění. Jan II.
sídlil na svých rodových panstvích na Moravě, vládl však také
Lichtenštejnskému knížectví. Majetek Lichtenštejnů zahrnoval 184
000 hektarů půdy, z toho 110 000 hektarů bylo na Moravě. Kníže
podporoval lehký průmysl, zakládal školy a nemocnice, budoval
cesty, silnice a železnice. Při plnění vladařských povinností i správě
rozsáhlých majetků uplatnil kníže Jan II. svoje vzdělání a přirozenou
inteligenci, ale také sociální cítění a diplomatické schopnosti.
12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtenštejna 40. výročí
svého panování. Při příležitosti tohoto jubilea se pořádaly četné
bohoslužby a slavnosti. Na vybraných místech lichtenštejnských

lesních revírů byly vysazeny jubilejní háje, čítající 20 dubů letních,
20 dubů zimních a 18 dubů červených. Počet 58 dubů vyjadřoval věk
knížete, 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování. 40
dubů letních a zimních symbolizovalo počet let jeho panování. V
každém jubilejním háji vybudoval lesní personál jubilejní památník.
Byly to nejčastěji kamenné desky, zasazené do jakýchsi „mohyl“ z
neopracovaných kamenů nebo navršených ze zeminy. Na deskách
byl vyryt český, německý nebo latinský nápis. Budování památníků
v lesích nebylo náhodou. Kníže Jan II. se velmi zajímal o lesnictví a
chov zvěře. V roce 1898 založil Lovecko-lesnické muzeum na Úsově.
V roce 1908 se kníže dožil dalšího významného jubilea – 50 let své
vlády. K některým pamětním deskám byla v té době doplněna
dodatková tabulka s krátkým nápisem, připomínajícím další
jubileum. V řadě případů však byl dodatečný text přitesán na
původní desku pod první nápis. V blízkosti památníků bylo také toho
roku vysazeno dalších 10 dubů.
V listopadu roku 1918 panovala již zcela jiná politická atmosféra.
Krátce předtím vznikla Československá republika a kníže začal být
vnímán jako představitel starých rakouských pořádků. Ve 20. letech
20. století proběhla v Československu první pozemková reforma, při
níž Lichtenštejnové přišli přibližně o 60% všech pozemků a také o
některé zámky.
Jan II. z Lichtenštejna, suverénní kníže a vládce domu Lichtenštejnů,
vévoda opavský a krnovský, hrabě z Rietbergu, rytíř řádu zlatého
rouna etc., zemřel 11. února 1929 na zámku Valtice. Pohřben byl v
lichtenštejnské rodinné hrobce ve Vranově u Brna. Lesní památníky
jsou jedny z památek, které dodnes připomínají dlouhou vládu
tohoto moudrého panovníka.
Zdoj: jubilejnikameny.euweb.cz
Lenka Žižková, předsedkyně Hraběnky, z.s.

Evangelické záření 2017
Slovem záření v nadpise nechci označit nějakou jedinečnost
evangelíků. Spíš se tím má vyjádřit mimořádně bohatý zářijový
program evangelického sboru. Po prázdninové pauze se v tomto
měsíci rozběhlo církevní a kulturní dění nevídaně ostrým tempem.
V neděli třetího září jsme
v hrabovském kostele po
několika jalových letech
slavili křestní neděli, a to
hned čtyřmi křty: Bezmála
tříletá Anna (viz přiložená
fotka: „Anička se přece vody
nebojí!“) a s ní tři miminka
Adela, Ema a Pavel. Před
každým křtem přečetl otec
nebo kmotr biblické slovo
vybrané rodiči jako životní
heslo dítěte. Pak bylo dítě
pokřtěno trojím pokropením
ve jméno Otce, Syna i Ducha
svatého a vložením ruky na
hlavičku požehnáno. Zázrak
života, jenž každý malý
človíček připomíná, pak
znázornila svíce zažehnutá
kmotrem od velikonoční svíce na stole Páně. Početné shromáždění
ochotně přihlíželo, radostně zpívalo, soustředěně se modlilo a
naslouchalo výkladu Písma o křtu. Po doznění závěrečného zvonu
přijali skoro všichni přítomní pozvání k přátelskému posezení
s pohoštěním v kulatině. Radost nezkazil ani déšť, který tu neděli
zavlažoval vyprahlou hanáckou zemi. Rozcházeli jsme se až dlouho
po poledni.
Při křtu nechybělo vystoupení pěveckého sboru. Ten pak spolu se
sborem zábřežským zpíval i odpoledne na oslavě 80. výročí
posvěcení sudkovského českobratrského kostelíka. Sudkovské
společenství patřilo po roce 1937 k Hrabové. Jezdíval tam pan vikář
Šedý. Později se Sudkov stal kazatelskou stanicí zábřežského sboru
a svého času do kostelíka chodilo mnoho evangelíků. V současnosti

je návštěva bohoslužeb nepatrná, takže Zábřežští mají starost, jak
budovu technicky zajistit a k čemu ji využít. V tu neděli se ale tyto
těžkosti vůbec nepřipomínaly. Ti, kdo přijeli, měli radost, že jsou
spolu. Dobře promluvil bývalý zábřežský farář Jan Trusina. Opět se
hodně zpívalo a ke slavnostní atmosféře přispěl také dechový soubor
Consonare z Olomouce. Shromáždění pozdravila i paní starostka
obce Sudkov.
V ten samý den doslova zazářila Hrabová i na obrazovkách televize.
V pořadu Toulavá kamera se vysílala reportáž o našem kostele.
Mnoho známých mi pak volalo nebo psalo: Viděli jsme tě v televizi!
Když jim o kostele vyprávím osobně, poslouchají na půl ucha.
Televize má zvláštní kouzlo; kdo není v televizi, prý jako by nebyl.
S panem starostou jsme se na chvíli stali TV hvězdičkami. Vysílání
však zapůsobilo. Díky němu si mnoho lidí domlouvá prohlídku
kostela. Také volala jedna výborná varhanice, že by u nás ráda
koncertovala. Byla ovšem zklamaná, že nemáme varhany. Jedno
pražské vydavatelství od nás žádá podrobnější informace o kostele a
lidech kolem něj, spolu s fotografiemi. Vše bude publikováno v 5.
díle řady Toulavá kamera. Kniha by měla vyjít ještě na podzim.
Dvě akce v rámci evangelického záření jsou ještě před námi.
V neděli 24.9. jedeme s manželkou jako doprovod souboru
Consonare s dirigentem Standou Jílkem do bavorského města
Sulzbach-Rosenberg. Olomoučtí trubači navázali partnerství
s tamějšími pozounéry a vystoupí s nimi na veřejnosti i v kostele.
Chtějí přitom také propagovat českou církevní hudbu. Naše skupina
bude přijata starostou města Sulzbach-Rosenberg. My kazatelé
budeme sloužit s místním farářem při nedělní bohoslužbě. Setkání
navazuje na návštěvu pozounérů z Rosenberga, kteří před dvěma lety
hráli u nás při akci Krok ke smíření.
Jako poslední akci zmiňuji připravované setkání k 500. výročí
evropské reformace. To se sice uskuteční až v neděli 1. října, ale
chystáme je celé září. Reformační impulzy vyšly už od Jana Husa,
ale v plnosti se obnova církve rozběhla až o sto let později v
Německu působením Martina Luthera. Sbory ze Zábřežska se sejdou
1.10. v 10 hodin k bohoslužbě, symbolicky v „červeném“ kostele u
Sázavy. Ten postavili v Zábřeze německy mluvící evangelíci, pod
vedením rodiny Brassů, hlásící se k luterskému vyznání. Při
ekumenické bohoslužbě bude kázat farář Roland Kurz ze Sulzbachu.
Promluví také slovenský luterský farář Daniel Midriak. Akce bude
probíhat i odpoledne od 13.30 h ve sborovém domě ČCE v Zábřeze,

U Vodárny 2. Program slibuje mnoho zajímavých informací a
možnost k přátelským setkáním. Všichni jsou upřímně zváni
Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové
SDH
Dobrý den Vám všem,
tři měsíce oběhly jako voda v hasičských hadicích, které už jsou zase
prázdné a suché. Ano je po sezóně. Po sezóně, kterou bych
z pohledu našich sportovních týmů hodnotil jako velmi úspěšnou.
Hrabová opět potvrdila, že je silným soupeřem všem týmům
v soutěži Holba Cup.
Jaké bylo tedy konečné pořadí v celém seriálu velkých cen Holba
Cupu? Na krásném sedmém místě, což je o tři příčky lepší umístění,
než v loňském roce, zakončili sezónu naši muži. Tímto výsledkem
potvrdili, že i v roce 2018 se bude v Hrabové konat velká cena. Ženy
vybojovaly bronzovou příčku, stejně jako v roce předešlém a drží se
již několik let na špici celkového hodnocení. Soutěžní tým veteránů
v lehce pozměněné sestavě obhájil loňské třetí místo a odnesl si opět
bronz. K tomu ale ještě přidal vítězství v dvoukolové Soutěži mistrů
v Hrabišíně a děvčata tam obsadila místo druhé.
Všem týmům gratuluji a přeji hodně úspěchů a ještě více vítězství
v následujícím ročníku 2018. Děkuji jim i za vzornou representaci
obce Hrabová a našeho SDH.
Na podzim začíná sezona našim malým hasičům a věřím, že budou
alespoň stejně úspěšní jako jejich dospělé vzory. Přeji jim hodně
úspěchů a o výsledcích Vás budu informovat příště.
Mimo požární sport se náš sbor věnoval i kulturní činnosti v obci a
poslední srpnový víkend pro Vás připravil zábavné odpoledne „Jak
jsme se bavili za sociku“. Věřím, že se nám podařil splnit náš cíl
pobavit Vás. Jsem přesvědčen, že Ti starší z Vás si s chutí
zavzpomínali na dobu, kdy jim bylo o třicet let méně.
Ti mladší zase zažili něco z naší nedávné historie. Děkuji všem, kteří
přišli a podpořili naši činnost. Děkujeme také za příspěvky na Kubu,
Vietnam či Kambodžu a také za nákupy v Jednotě, Pramenu a RaJi.
Už teď se těšíme na příští rok, kdy se s Vámi zase potkáme.
Dalibor Hastík

Myslivecká společnost Skalka
V uplynulých měsících se členové naši společnosti věnovali,
tak jako i v minulých letech, pořádání různých mysliveckých,
společenských a sportovních akcí a chovu a lovu zvěře.
Z kulturních akcí se v minulém období uskutečnilo
myslivecké odpoledne v Bohuslavicích spojené s minifotbalem,
které bývá pořádáno již tradičně v součinnosti s obcí Bohuslavice.
V letošním roce se turnaje zúčastnil i tým hráčů z Hrabové. Tak jako
v předchozích letech, tak i letos, se myslivecké odpoledne vydařilo,
a to i přes značnou nepřízeň počasí.
Vzhledem k problematickému využívání střelnice v Dubicku
proběhla i letos střelecká soutěž o pohár předsedy myslivecké
společnosti na střelnici v Žadlovicích, která plně vyhovuje potřebám
sportovní střelby a umožňuje sportovní zážitky střelcům i jejich
příznivcům. V letošním roce opět obhájil prvenství Pavel Neumann
z Bohuslavic, na třetím místě se pak umístil Jaromír Diblík.

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 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.
Na základě velice kladných ohlasů po konání předcházejících
ročníků mysliveckého plesu v Hrabové jsme se rozhodli v této akci
pokračovat dále, ovšem letos poprvé v novém termínu. Jako nový
termín jsme zvolili sobotu 25. listopadu, tak abychom společně
mohli zahájit i letošní adventní období.
Ing. Pavel Hopjan
předseda MS Skalka

Dobrý den všem motoristům a jejich přátelům.
Když padla před více jak před 7 lety myšlenka o tom, že by se mohli
hrabovští motorkáři domluvit a „něco“ podniknout, nikoho z nás
nenapadlo, že to „něco“ bude několik akcí v roce a hrabovských
motorkářů máme již víc než třicet.
Kromě pravidelné jarní vyjížďky, kterou bereme i jako zahájení
motorkářské sezony, jsme letos realizovali již 7. ročník SRAZU
HRABOVSKÝCH MOTORKÁŘŮ A JEJICH PŘÁTEL.
Program byl bohatý na soutěže s motorkami i bez nich. A jako
tradičně byl zakončen oblíbenou pivní štafetou. Nechybělo dobré
jídlo, pití i hudba. I když nám letos počasí moc nepřálo, akce se
vydařila a všichni se dobře bavili. Na sraz sice díky horšímu počasí
dorazilo jen asi 40 motorek, což je oproti loňským 140 málo, ale nás
to neodradí a už teď vymýšlíme co nového na příští rok. Během roku
jsme podnikali i další společné vyjížďky na zajímavá místa nebo
akce. Letos to bylo například do Albrechtic.
Když společně sezonu zahajujeme, tak ji i společnou vyjížďkou
ukončujeme. Ta letošní nás ještě čeká a my už se na ni těšíme.
Myslíte si, že motorkáři po ukončení sezony spí? Tak to je omyl.
V loňském roce nás napadla myšlenka sejít se i v adventním čase a
podpořit tím dobrou věc. Motorkáři připravili pro děti mikulášskou
nadílku. Mikuláš i se svou družinou dorazili do Hrabové krásným
kočárem a dětem přivezli bohatou nadílku. Výtěžek z této akce byl
věnován na podporu evangelického kostela v Hrabové.
Akce se povedla, svařák chutnal a tak jsme se rozhodli akci i letos
opakovat. Dovolte mi tedy Vás již teď adventně naladit a na tuto akci
Vás 5.12 2017 pozvat.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám krásný zbytek roku
2017.
Za motorkáře Martin Šafář

Pozn.redakční rady: Soukromé příspěvky neprošly jazykovou
úpravou.
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