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Vážení občané,
s přicházejícím podzimem Vám přinášíme již třetí vydání
Hrabovského zpravodaje. Chceme Vás informovat o návštěvě
zástupců naší obce a spolků v Ostravě Hrabové, o činnosti školy
a dění v obci.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise
Hrabová na návštěvě v Hrabové
V prázdninovém vydání Hrabovského zpravodaje jsme Vás
informovali o navázání užší spolupráce naší obce s městským
obvodem Ostrava – Hrabová, a to v kulturní a společenské oblasti.
Hlavním cílem rozvíjejícího se partnerství je přispět k vzájemnému
kulturnímu a společenskému obohacení, předávání zkušeností
a navštěvování kulturních akcí.
Pomyslným prvním krokem k zahájení vzájemné spolupráce
bylo osobní pozvání vedení naší obce a jejích občanů od starosty
ostravské Hrabové pana Igora Trávníčka k účasti na akci s názvem
„Hravá Hrabová“, pojaté jako nultý ročník oslav 720. výročí
založení obce. Pozvání bylo z naší strany přijato a první zářijovou
sobotu se vydala devatenáctičlenná delegace složená z vedení obce,
členů zastupitelstva a zástupců místních spolků (SDH, Hraběnky,
Komunitní škola, Motorkáři) na cestu směrem Ostrava. V této
souvislosti mi dovolte, abych Vás krátce informoval o průběhu naší
návštěvy.
Akce „Hravá Hrabová“ proběhla ve sportovním areálu tamní
TJ Sokol Hrabová a poskytla návštěvníkům všech generací zábavu
a vyžití po celý den. Zahájena byla již v osm hodin ráno soutěží

ve vaření kotlíkového guláše, které se účastnila i naše obec
v zastoupení paní Jitky Říhové a jejího týmu pomocníků. Porota
vybrala z konkurence osmi soutěžních skupin jako vítězný produkt
- guláš uvařený tamním Spolkem velocipedistů. Chuťové pohárky
návštěvníků zajistily cenu publika guláši ostravských hasičů a jako
tým s nejlepším doprovodným programem a výzdobou stánku byl
porotou oceněn tým naší obce. K celkové příjemné atmosféře
zajisté přispěly i lidové písničky při harmonice pana Antonína
Plháka z Dubicka.
Souběžně se soutěží ve vaření kotlíkového guláše probíhal
i ostravský půlmaraton, který startoval v již zmíněném sportovním
areálu a také prezentace činnosti místního spolku chovatelů
s výstavou drobného zvířectva. Odpolední čas vyplnil exhibiční
volejbalový turnaj místní školy proti hasičům, environmentální
soutěže pro děti, hasiči předvedli požární útok a také zpřístupnili
svoji techniku veřejnosti. K tanci a poslechu hrála kapela Country
Gang.
V podvečer pro nás pan starosta Trávníček připravil krátkou
exkurzi po hrabovském obvodu, ze které na nás nepochybně
nejvíce zapůsobila návštěva dřevěného kostelíku sv. Kateřiny
Alexandrijské – dominanty celého obvodu. Jak jsme se dozvěděli,
byl vystavěn v pozdně gotickém stylu v 1. polovině 16. století,
avšak 2. dubna 2002 vyhořel téměř do základů. Ihned poté byla
zahájena jeho obnova jako dobová kopie, jež byla dokončena
v roce 2004 a je vrcholem tesařského umění.
Celodenní program uzavřela projekce Kinematografu bratří
Čadíků. Diváci nejprve zhlédli film o kulturním a společenském
životě v naší obci. Že se u nás stále něco děje a je na co se dívat
ocenili přítomní bouřlivým potleskem. Večer pak byl zakončen
českou pohádkou Sedmero krkavců.
Smyslem „Hravé Hrabové“ bylo podpořit rozvoj tamního
kulturně-společenského života a v tomto ohledu navázat partnerství
s naší obcí. Aktivní role se na obou stranách ujali hasiči, kteří
si padli do noty a domluvili se na budoucí vzájemné spolupráci
a výměně zkušeností. Předběžně je domluvena návštěva zástupců
městského obvodu Ostravy-Hrabové a jejich dobrovolných hasičů

u nás v obci v příštím roce v rámci konání Holba Cupu. Pan
starosta Trávníček společně s předsedkyní kulturní komise paní
Kopitzovou vyslovili před naším odjezdem pozvání všech
Hrabováků na již oficiální oslavy 720. výročí založení ostravské
Hrabové, které se uskuteční 2. září 2017.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta
Poprázdninové přemítání
Při jedné z prázdninových cest jsme navštívili naše přátele
v městě Sulzbach-Rosenberg, necelých sto kilometrů za českobavorskou hranicí. Krajina hustě zalesněných kopců kolem města
připomínající naše podhůří Jeseníků se nazývá Horní Falc.
Pamětní deska na náměstí v Sulzbachu vypovídá, že zde
na podzim 1414 při své cestě do Kostnice byl přátelsky přijat Mistr
Jan Hus a s místním farářem a farníky diskutoval o otázkách
reformy církve. Podobně i nás srdečně přijal místní evangelický
farář Dr. Roland Kurz a pak i další přátelé, zvláště kapelník
rosenberských pozounérů Kurt Lehnerer a také vynikající
trumpetista Georg Krug, oba s manželkami. Vzpomínali jsme
na setkání „Krok ke smíření“, které před rokem společně s naším
hrabovským sborem uspořádal evangelický děkanát SulzbachRosenberg. Pro všechny, kdo se tehdy s naší církví i obcemi
zúčastnili bohoslužby na hřbitově v Leštině a pak následných
setkání a rozhovorů v Hrabové, Zábřeze a Šumperku, to byl
hluboký zážitek. Pomohlo jim to podívat se na problematiku
soužití Čechů a Němců v bývalém Československu z jiného úhlu,
ne tak jednostranně jako dřív. Ti starší totiž ještě pamatují soužití
v těsném kontaktu s rodinami sudetských Němců, když jejich
rodina musela vyčlenit jednu místnost v domě pro lidi vystěhované
z Československa. Z vyprávění vyhnanců viděli celou problematiku
jednostranně.
Loňská
zkušenost
jim
však
pomohla
k objektivnějšímu názoru.
Podobně působilo otevření sudetoněmecké problematiky
i na většinu našich účastníků „Kroku ke smíření“. Škoda, že jich

nebylo víc, takže v srdcích mnohých přežívá černobílé myšlení:
co Němec, to nacista. Poctivé zpracování minulosti a poučení z ní
zůstává úkolem každé nové generace. Zvlášť potřebné je to
ve vztahu Čechů k Němcům. Před válkou byl nejméně každý čtvrtý
občan v českých zemích německého jazyka. Těsné soužití Čechů
a Němců provázelo naše dějiny skoro osm století. Podle Palackého
to znamenalo trvalé „potýkání“ obou etnik, myšleno víc ve smyslu
nepřátelském. Masaryk v tom s Palackým nesouhlasí a považuje
českoněmeckou koexistenci v jednom státě za velmi přínosnou.
Pokojné vyřešení sporných otázek mělo být jedním z hlavních
úkolů první republiky. V tom se rozcházel s Benešem, který
podlehl politickému tlaku domácímu i sovětskému, když svolil
k vysídlení prakticky všech Němců z Čech, Moravy a Slezska
v letech 1945-47. Výraz „vylikvidovat“ používaný druhým
prezidentem ČSR v souvislosti s německou otázkou vyjadřuje
vypjatou atmosféru poválečné doby. Kdo ví, jak by se dějiny
vyvíjely, kdyby ještě žil Masaryk?
Při našich rozhovorech s německými přáteli nemohlo
samozřejmě chybět téma současné uprchlické krize. Všechny
německé církve se účinně zapojují do péče o tisíce uprchlíků
ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu a dalších krizových zemí. Židovskokřesťanská tradice rozumí přijímání lidí na cestách a bez domova
jako naléhavé morální povinnosti věřících. Bůh je otcem všech lidí,
ať jsou jakéhokoli náboženství, rasy, politického přesvědčení nebo
sexuální orientace. V německých církvích slouží uprchlíkům
mnoho dobrovolníků, poskytuje se praktická podpora, organizují se
diskusní fóra. Ke sblížení pomáhají třeba i tištěné německo-arabské
informace o křesťanské víře v kostelích i v ubytovnách. Počítá se
s integrací těchto lidí, i když ten milión příchozích připadá i těm
trpělivým už trochu moc. A přátelé se ptají: Proč je u vás
a v dalších postkomunistických zemích takový odpor vůči
uprchlíkům? Vysvětlujeme, že to je hluboko v hlavách a srdcích.
Lidé se naučili myslet černobíle: Kdysi „co Němec, to nacista“,
dnes „co muslim, to terorista“. Totalita nás naučila přenechávat
věci veřejné těm nahoře a ti toho umějí šikovně využít
k manipulaci davů různými populistickými výroky. Výhled

omezený českým plotem, nezájem o příčiny a souvislosti vlny
uprchlíků, ignorování prohlubující se propasti mezi extrémně
chudými národy a námi bohatými. Nadávání na EU s přehlížením
masivních investic, které pozvedly a drží naše hospodářství a s ním
životní standard na vysoké úrovni atd. Je ale šance, dodáváme,
že se to v budoucnu změní, až se ještě víc mladých lidí naučí
anglicky nebo německy a začne se dívat na svět opravdu globálně.
Naši němečtí přátelé rozumí. Nakonec sami vidí něco podobného
v „nových spolkových zemích“, bývalé NDR. Máme před sebou
ještě dlouhou cestu k opravdu otevřené Evropě.
Manželé Lehnererovi nám na památku darují CD od skupiny
MIASIN ZAM, to je arménsky SPOLEČNĚ. Jejich syn Martin
na něm hraje na akordeon a zpívá. Kapela opravdu mezinárodní:
vedle Němců tři Kubánci, Argentinec, dva Arméni, Ukrajinec,
Gruzinec, Íránec; stejně i skladby. Budoucnost, je-li jaká, musí být
společná. Loučíme se s městem Sulzbach-Rosenberg. Už se plánuje
další setkání tamních pozounérů s Consonare Olomouc v roce 2017
při příležitosti 500. výročí reformačního vystoupení Martina
Luthera. A Kurt nám klade na srdce: „Pozdravujte od nás
v Hrabové. Rádi vzpomínáme a doufáme brzy: auf Wiedersehen!“
Jan Hudec
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Zahajujeme již popáté
s nástupem nového školního roku 2016/2017
přichází náš spolek Komunitní škola z. s. opět
s nabídkou zájmových i vzdělávacích aktivit:

Jak budou tyto kroužky úspěšné, záleží na zájmu Vás, občanů.
Jste srdečně
zváni
a můžete se
kdykoli
přijít
podívat

do probíhajícího kurzu. Pokud Vás některý z kurzů zaujal a rádi
byste se zúčastnili, nebo nějaký kurz postrádáte, pak nás prosím
kontaktujte: na tel. č. 725 030 960, email: skola.hrabova@atlas.cz
Jana Vondálová
předsedkyně spolku
Ukázka práce Policie ČR ve školce
V pondělí, dne 19. 9. 2016 přijeli na zahradu naší školky
policisté a policistky, kteří nás chtěli seznámit se svou prací. První
skupina policistů ukazovala dětem svou výbavu i služební auto.
Děti si mohly vyzkoušet zásahové oblečení a k jejich nemalé
radosti jim policisté půjčili i pouta a pustili houkačku. V druhé
skupině připomněly policejní preventistky dětem, jak se bezpečně
pohybovat po silnici, povinnou výbavu kola a také, že nikdy nesmí
zapomenout na cyklistickou přilbu. Děti poznávaly dopravní
značky, a jelikož byly moc šikovné, dostaly od policistek jako
dárek omalovánku s policejními obrázky.
Po chvíli přijela další skupina policistů se služebními psy. Psi
si děti očichali, a tím se s nimi seznámili. Děti úplně bez dechu
sledovaly zatýkání zločince i nelehkou práci psovoda. Zahrály si
i přetahovanou se služebním psem. Nakonec se s policisty vyfotily,
a tak domů odcházely plni nových informací a krásných zážitků.
Květoslava Papoušková a Kateřina Pavlasová,
učitelky MŠ
Novinky školního roku 2016/2017
Příprava nového školního roku byla letos mimořádně náročná,
protože ji provázela spousta Nej…A protože se jedná o novinky
radostné, s chutí se s vámi o ně podělíme:
∗ Do našich školních lavic usedlo 12 prvňáčků. Naposledy
jsme takto početný ročník měli přesně před dvaceti lety.

∗

∗

∗

∗
∗

∗

Naši školu navštěvuje neuvěřitelných 44 žáků, což
považujeme v novodobé historii školy za naprosté
maximum (běžný počet žáků se vždy pohyboval kolem 28
dětí).
Stejně tak poprvé jsme děti organizačně rozdělili
ne do dvou, ale již do tří tříd. Ano, počítáte dobře, učebny
jsou jen dvě, proto třída prvňáčků využívá dopoledne
prostory školní družiny.
O to, aby se dětem ve škole dařilo opravdu na maximum,
se starají tři třídní učitelky, tři asistentky pedagoga, dvě
vychovatelky školní družiny a paní školnice.
Náš pracovní kolektiv prošel velkými personálními
změnami, přivítali jsme mezi námi tři nové kolegyně.
Abychom vstoupili do školního roku jako sehraná parta,
absolvovali pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ třídenní
pracovní soustředění na sklonku prázdnin.
Letos poprvé vyžaduje vysoký počet strávníků školní
jídelny, aby se obědvalo ve dvou etapách, a to po čtvrté
a po páté vyučovací hodině. Toto opatření bylo nutné
zabezpečit i náležitým moderním vybavením pro výdejnu
stravy. Byly zakoupeny moderní přepravní termoporty
na gastronádoby a ohřívací vodní lázeň, která udrží obědy
dostatečně teplé po dostatečně dlouhou dobu. Tento
objemný náklad plný dobrot převáží do školy mužská posila
našeho týmu na nově vyrobeném a na míru uzpůsobeném
nerezovém vozíku.

Všechny dlouho připravované změny jsme mohli uskutečnit díky
maximální podpoře ze strany obce a výborné spolupráci celého
pracovního kolektivu obou škol. Všem za to moc děkuji a v novém
školním roce přeji pohodové dny plné radosti☺.
Jana Večernice Vondálová,
ředitelka ZŠ a MŠ Hrabová

Trénink s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou
V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj, kterého jsme se
v loňském školním roce zúčastnili už potřetí, k nám ve středu 21. 9.
2016 přijela mistryně světa a bronzová olympijská medailistka
z Atlanty Šárka Kašpárková. Doprovázel ji tým dalších trenérů
z Českého olympijského výboru, kterým se podařilo vykouzlit
na hřišti v Hrabové skvělou sportovní náladu.
Naše děti měly možnost trénovat a rozvíjet svoje pohybové
schopnosti pod dohledem zkušených trenérů, kteří měli
na jednotlivých stanovištích připravená různě náročná cvičení.
Děti, rozdělené do pěti barevných týmů, si mohly vyzkoušet
trojskok, T- člunkový běh, opičí dráhu, slalom se třemi míči
a s Šárkou Kašpárkovou speciální cvičení, které používala právě
ona při tréninku ve své sportovní kariéře. No, a kdo vyhrál?
Vlastně všichni, protože jsme absolvovali všechna cvičení a získali
drobné odměny se znakem olympijských her a českého
olympijského týmu. Pod slunečnou oblohou jsme pak za odměnu
mohli potěžkat bronzovou olympijskou medaili z roku 1996 z OH
v Atlantě, vyfotit se a získat podpis olympijské medailistky.
Byl to opět hluboký sportovní zážitek a výborný start
pro v řadě už čtvrtý ročník Sazka olympijského víceboje, který
odstartoval právě 19. 9. 2016. Nezbývá než si přát hodně štěstí
při plnění disciplín tohoto projektu ve stávajícím školním roce.
Jaroslava Vločka Králová
učitelka ZŠ

Pokračování výpisu 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 další 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

WINKLER Ludwig Inft. IR 93 Šumperk, IV. prapor, 14.komp.,
roč.1890, raněn
str. 43 ze dne 8.10.1914 Listiny
zajat – Rusko
str.62 z 16.5.1917 Listiny
WINKLER Johan Inft. IR 93 Šumperk, I.prapor, 4.komp.,
roč. 1891, raněn
str. 27 ze dne 20.10.1914 Listiny
ZAMYKAL Josef Inft. IR 93 Šumperk, IV. prapor, 14. komp. ,
roč. 1897, raněn
str. 53 ze dne 19.9.1916 Listiny
zajat v Rusku dne 9.8.1917
str. 63 ze dne 12.8.1918 Listiny
ŽÁK Franz

Korp. LIR 13 Olomouc, II. prapor, 5.komp.,
roč.1891, raněn
str.64 ze dne 7.10.1916 Listiny

O některých Vašich občanech hovoří i Zprávy o raněných
a nemocných, které byly v mocnářství vydávány:
HÝBL Jan
Jager, FJB 5 Olomouc
smrt – dne 6.9.1919 Záložní nem.č.2 Olomouc
pohřben dne 8.9.1919 na Voj. hřbitově
v Olomouci, skp. hrobů F III, hrob č. 191
HÝBL Johan

Inft. LIR 13 Olomouc, 3.Ers. komp., roč.1888
střelné zranění, Rezervní špitál č.1 Brno
str. 18 ze dne 17.1.1915 Zpráv

HRUBÝ Gottlieb

Inft. LIR 13 Olomouc, I. prapor 4.komp.,
roč. 1890
střelné zranění , Rezervní špitál Pardubice
str. 20 ze dne 20.1.1915

HRUBÝ Josef

Inft. Lst IR 13 Olomouc
smrt - 15.11.1915 Voj. nemocnice Olomouc
pohřben – 17.11.1915 na Voj. Hřbitově
v Olomouci skp. hrobů L, hrob č. 255

JUNGHANS Matěj Gefr. LIR 13, III. prapor, 9. Setnina
smrt - 20.2.1919 Záložní nemocnice
Olomouc
pohřben – 24.2.1919 na Voj. hřbitově
v Olomouci, skp. hrobů F III, hrob čís. 152
MERTA Augustin Inft. IR 93 Šumperk, IV. prapor, 14. komp.,
roč.1882
střelné zranění a nemoc – Špitál v Mohelnici
str. 18 ze dne 10.11.1915 Zpráv
PARMA Eduard

Tit. Korp. , IR 93 Šumperk, I. prapor, 3.komp.,
roč.1889
nemoc – Rezervní špitál Olomouc
str. 26 ze dne 22.10. 1914

S ohledem na velký zájem o studium genealogie (stud. historie
rodu) je publikovaný materiál o účasti občanů Hrabové
v I. svět. válce doplňkem této studie. Starší občané tuto dobu
pamatují jen z vyprávění. Byla to válka v podstatě zákopová plná
strádání, nemocí a hlavně hladu. Mnozí situaci neunesli
(sebevraždy, útěky i sebepoškozování). Mimo jiné dobrovolný
přechod do zajetí. Na východní frontě obvykle deportace na Sibiř
nebo do střední Asie (také 100 km od Čínských hranic). V Itálii
přesun do jižní části. Svízelná situace byla oboustranná, jak
na frontě, tak i doma. A návraty, třeba až v r. 1920. Dá se tedy říci,
že samostatnost byla vykoupena újmou každého občana. Tedy
važme si ji.
Za Senior klub
Milan Tun

Hraběnky, z.s.
Podzimní příspěvek do Hrabovského zpravodaje píši úplně
na poslední chvíli, ale s velkou radostí. Před sebou mám sešit
návštěvníků včerejšího „Pohodového véšlapu“, který se velmi
vydařil. Loni nám přišlo 165 účastníků a letos o dva více, tedy 167.
Holky na kontrole na Bílém kameni si trochu pohrály
a na papírovém ubrousku mi předaly milou statistiku. Přes tuto
nejvyšší metu našeho pochodu prošlo 55 dospělých, 32 dětí a 5 psů,
měli jsme letos i mezinárodní účast, studenta z Chile a tomu se
procházka podzimním lesem prý moc líbila. Druhá polovina
účastníků prošla krátkou trasu nebo se v některých případech vezla
ještě v kočárku. Na chatě u Josefa bylo opět připraveno
občerstvení, následně u sokolovny, kde pivo teklo v příjemně
teplém počasí doslova proudem. Já bývám na nejvzdálenějším
kontrolním stanovišti Mravenčí kopky a tady je pár postřehů:
„Bydlím tady několik desítek let a tady jsem nikdy nebyla.
Na Bílém kameni jsem byl naposledy v dětství a nechcete to příště
vymyslet přes Trlinu? Zase jsme viděli srnky a úplně na stejném
místě jako loni při pochodu. Nožičky nás nebolí, zato máme

spoustu zážitků.“ Já to stanoviště mám právě pro tyto postřehy moc
ráda a i letos mě to utvrdilo v přesvědčení, že má smysl tuto akci
uspořádat. Přišli ji podpořit nejen lidé z Hrabové, ale i z Dubicka,
Zábřeha, Leštiny, Mohelnice, Nemile, Lukavice,…… Příští rok se
budeme snažit zase pochod uspořádat a já budu snad moci zase
vyhlížet, který úsměv se na mne vyloupne z lesa.
Nyní už máme termín Podzimního strašení. Uskuteční se
v sobotu 5.11.2016 v odpoledních hodinách, čas a místo startu bude
upřesněn na plakátech. Už se na Vás moc těšíme, a tak se přijďte se
svými ratolestmi příjemně bát.
Lenka Žižková
předsedkyně Hraběnky, z.s.
SDH
Vážení spoluobčané, máme tu podzim a sportovní sezona
dospělých hasičů je u konce. Naopak mladým hasičům sezóna
vrcholí a u nás se všichni představí na branném závodě mladých
hasičů, který pořádá naše obec dne 15. 10. 2016. Přijďte povzbudit
naše mladé v těžké konkurenci.
No a jak dopadla sezóna našich dospělých hasičů ve VC Holba
Cupu? Myslím, že skvěle! Naši muži obsadili ve velmi těžké
konkurenci 10. místo a tím zajistili opět pořádání VC Holba Cupu
u nás v Hrabové, která proběhne v neděli 28. 5. 2017. No a co naše
děvčata? Ta se umístila na skvělém 3.místě a stejně tak i naši
veteráni brali bronzovou medaili. Děkujeme všem týmům za skvělé
výsledky a držíme palce do další sezóny.
Nejen sportem je živ SDH, snažíme se také obohatit náš
kulturní život v obci. Předposlední srpnovou sobotu jsme
uspořádali po čtyřech letech olympijské hry tentokrát v duchu her
v Riu. My jsme ale v Hrabové, tak že jsme hry nazvali Hrio 2016.
Bylo se na co koukat? Věříme, že ano a že jste si to užili.
My jsme si užili Vaši ohromnou podporu, za kterou Vám moc
děkujeme. Důležité je, že naše děti změřily své sportovní síly
s ostatními a navíc všechny zvítězily. Za to obdržely tu pravou
olympijskou zlatou medaili.

Ještě jednou děkuji za Vaši účast na Hrio 2016 a věřte, že
se za rok opět uvidíme, můžete se těšit na další skvělé představení
od členů SDH a samozřejmě na soutěže pro děti.
Krásný teplý a malebný podzim Vám přeje SDH Hrabová
Dalibor Hastík

RESTART TJ Sokol Hrabová
TJ Sokol Hrabová je a byla organizace s dlouholetou historii
a bohatou činností v období před a po 2. světové válce.
Od šedesátých let se vznikem oddílu kopané byl tento oddíl
základním pilířem činnosti Sokola jak po stránce sportovní, tak i po
stránce společenské. Bohužel ruku v ruce s ukončením fotbalu
v Hrabové jde i ukončení aktivit celé TJ, která funguje pouze
formálně, i když sportovat se v Hrabové nepřestalo.
Skupina bývalých hráčů oddílu kopané, která se každý pátek
schází buď na hřišti nebo v sokolovně, má zájem o pokračování
činnosti, a proto musí v souladu s novým Občanským zákoníkem
provést do konce roku 2016 některé nezbytné právní úkony
k přeregistraci na „spolek“ – změnu stanov a názvu, volbu
statutárního zástupce atd. Mimo jiné je potřeba vytvořit „ novou“

členskou základnu, která bude oprávněná tyto změny provést. Proto
žádáme členy TJ Sokol, kteří mají zájem o pokračování v činnosti,
která prozatím bude převážně v oblasti rekreačního fotbalu
a nohejbalu, aby kontaktovali p. Květoslava Skálu ml. buď osobně
nebo na telefonu 725 258 610, kde se dozví bližší informace.
U členů, kteří tak do 15. 10. 2016 neučiní, toto bude považováno
za ukončení jejich členství.
Za TJ Sokol Hrabová Karel Papoušek

říjen

Kalendář plánovaných akcí na rok 2016
28. 10. Výstava
30. 10.

Obec
Hrabová,
Senior klub

5. 11. Podzimní strašení
27.11. Rozsvěcení vánočního
stromu

Hraběnky o.s
Obec,
ZŠ a MŠ

listopad

prosinec

3.12. Vánoční koncert
skupina A. M. Úlet

Obec, Senior
klub
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