Vážení občané
dovolujeme si Vám představit nový Hrabovský zpravodaj. Na stránkách Zpravodaje budete
pravidelně informováni o dění v obci a blízkém okolí, činnosti školy a spolků. Nebudou chybět
informace z obecního úřadu, zastupitelstva, pozvánky na připravované akce, výpisy z kroniky,
atd. Byli bychom rádi, kdybyste se stali spoluautory dalších vydání. Vhodným textem máte
možnost přispět i Vy.
Doplnění kalendáře akcí a jeho změny v druhém čtvrtletí
12.5.2019

Oslava Dne matek – tato oslava nahrazuje Den rodiny
(v kalendáři 18.5.2019)

18.5.2019

Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmově
Okrsková soutěž hasičů v Hrabové

29.6.2019

Soutěž ve vaření guláše – ruší se termín 22.6.2019

Odpadové hospodářství a objevující se nešvary.
U prodejny JEDNOTA je největší sběrné hnízdo na odpad v obci. Zde je také nejvíce prohřešků
ve třídění a skladování. Upozorňujeme, že tento prostor je monitorován 24 hodin denně
kamerou se záznamem.
Začneme u sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje. Zde se již objevila také lahev s motorovým
olejem, který do tohoto kontejneru nepatří. Veškeré jedlé tuky a oleje nalévejte do PET lahví
a vršek pořádně dotáhněte. Při posledním vývozu bylo několik lahví vytečených a tím se hodně
komplikuje odvoz! Ještě jednou upozorňujeme, že oleje do kanalizace nepatří. Z množství
odevzdaného oleje je patrné, že přepálené tuky z kuchyní se u nás v Hrabové likvidují i jinak
a to neekologicky.
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Vhazujte, prosím, jednotlivé druhy odpadu do určených kontejnerů. Ani toto není
samozřejmostí. Ve skle se objevují plechovky a naopak. Ve skle se objevují také zavařeniny a
sklo s kovovými vršky a víčky, ačkoli vedle kontejnerů na sklo jsou kontejnery na plechovky.
Před lety byly občanům zapůjčeny kompostéry. Když se projdete ve čtvrtek před vývozem
popelnic po vesnici a otevřete nevyvezené popelnice na směsný komunální odpad, zjistíte, že
zbytky rostlinného původu z kuchyní se v popelnicích objevují čím dál více. Nejvíce je to
patrné u obecních bytů, i když kompostér mají také, ale nevyužívají ho. V popelnicích se čím
dál více objevují plasty papír a jiné. Svědčí to o nekázni v třídění odpadů. Důkazem je to, že
v posledních letech se celkové množství komunálního odpadu nesnižuje a překračuje hodnotu
100 t za rok.
V kontejnerech na zelený odpad se často objevuje dřevní hmota, která tam nepatří. Na větve
máme vyhrazený prostor Pod Hojgrovými, kde se zase objevují vykopané krče. Drtič není
schopen krče zlikvidovat a tak na řadu přichází naši pracovníci. Vy si práci ulehčíte, ale nám
ji přidáte.

Změna na Obecním úřadě.
Od 1.4.2019 nastoupila na OÚ nová pracovnice, paní Jana Linhartová z Lesnice. V její
pracovní náplni bude práce pokladní na obci a částečně na lihovaru a administrativní práce na
obou pracovištích. Účetnictví na lihovaru převzala Obec již koncem minulého roku. Sezóna
pálení a výdeje destilátu končí dne 30.6.2019. K tomuto datu ukončí pracovní poměr Bc. Karel
Sedláček a řízení lihovaru převezme plně starosta. Starostova kancelář se od března přesunula
do zasedací místnosti. Zde budou i nadále probíhat zasedání zastupitelstva. Z důvodu
požadavků GDPR (ochrana osobních údajů) bylo nutné oddělit prostory OÚ od kulturně
společenských prostor. V prostoru za knihovnou byla osazena prosklená přepážka pro oddělení
OÚ. Prosíme občany, aby dodržovali úřední hodiny: PO a ST 8:00 – 12:00 ; 13:00 – 17:00.
Jiří Linhart, starosta
Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o nejvýznamnějších
bodech, kterými se zastupitelstvo zabývalo na svých jednáních v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Zastupitelstvo obce se sešlo mimořádně v půli ledna k neveřejnému pracovnímu
jednání, jehož smyslem bylo stanovit krátkodobý investiční plán rozvoje a obnovy obce na léta
2019-2023. Program byl následně schválen na 4. zasedání.
Stěžejními body programu, které si zastupitelstvo stanovilo jako prioritní, samozřejmě
s přihlédnutím k finančním možnostem (vlastní, dotační), jsou:
Název investiční akce (zdroj finančního krytí / předpokládané období realizace)
• Komunikace v Záhumení (etapovité řešení, vlastní zdroje, dotace MMR ČR, 20192020)
• Výstavba chodníku od autobusové zastávky po bytové domy pod lihovarem (vlastní
zdroje, dotace SFDI, 2020-2021)
• Cyklostezka na Dubicko (vlastní zdroje, dotace SFDI, 2021-2022)
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• Rozšíření komunikace ke hřbitovu, vybudování parkovacích míst a veřejného
osvětlení (vlastní zdroje, dotace z POV Olomouckého kraje)
• Vydláždění a osvětlení spojovacích uliček - od školy ke hřišti, od školy do Záhumení
(vlastní zdroje, 2020-2021)
• Zpomalení dopravy na komunikaci II/512 /opatření vedoucí ke zpomalení dopravy
po hlavní komunikaci přes obec ve směru od Vitošova na Dubicko/ (z vlastních zdrojů,
dotačních titulů Olomouckého kraje, 2020-2024)
• Příprava nového stavebního obvodu „Pod Lihovarem“ /14 stavebních parcel/
(vlastní zdroje, různé dotační tituly, finanční prostředky stavebníků)
• Dům pro seniory /stavba bytového domu pro seniory s 12-ti byty/ (dotace MMR ČR,
bankovní úvěr, 2019-2021)
• Hasičská zbrojnice /komplexní rekonstrukce vč. krovů/ ( vlastní zdroje, dotační tituly)
• Sokolovna – rekonstrukce sociálního zařízení /rekonstrukce sociálních zařízení,
výdejní kuchyňky, klubovny a vybudování nové šatny/ ( dotace POV Olomouckého
kraje, vlastní zdroje, 2019 -2020)
• Budova na koupališti /komplexní rekonstrukce v návaznosti na účelnost a další
využitelnost objektu/ (dotace MMR ČR, POV Olomouckého kraje, vlastní prostředky,
2022 – 2024)
• Oprava hřbitovní zdi /výměna rozpadajících se cihel a betonového krytí/ (dotace
MMR ČR, vlastní zdroje, 2022-2024)
• Odpadové hospodářství /rozšíření služeb sběru a likvidace odpadů, zastřešení stání
pro kontejnery/ (dotace ze SFŽP, vlastní zdroje, 2019-2021)
• Sportovní zařízení /rekonstrukce a rozšíření kurtu, výměna povrchu, zbudování
nových síťových zábran, vybudování navazujícího víceúčelového hřiště s posilovacími
prvky (dotace MŠMT, MMR, Olomoucký kraj, vlastní zdroje, 2020-2022)
• Středisko lihovar /instalace kotle pro pálení 200-300 l kvasu pro drobné pěstitele/
(zdroje ze zisku střediska Lihovar, 2020-2021)
• Údržba obce – nákup traktoru /výměna traktoru, který je v provozu od roku 1992/
(vlastní zdroje)
Z výše uvedeného výčtu investičních akcí jsou již dvě v řešení. Na konci měsíce ledna obec
podala žádost o dotaci vypsanou Olomouckým krajem na opravy kulturních domů. V rámci
tohoto dotačního titulu má obec možnost zrealizovat rekonstrukci sokolovny v rozsahu,
v jakém si ji nadefinovala ve svém programu. Dotace může činit až 1,5 mil. Kč při celkových
nákladech 3 mil. Kč. Jedná se o dosud nejštědřejší dotační program ze strany Olomouckého
kraje. O měsíc později pak obec podala žádost o dotaci ze zdrojů MMR ČR na rekonstrukci
budovy hasičské zbrojnice. Rozpočet rekonstrukce dosahuje 5,5 mil. Kč, na dotacích by obec
mohla získat 3,9 mil. Kč. V obou případech se zúročila včasná připravenost projektové a
související dokumentace, nutné k žádostem.
Zastupitelstvo se dále zabývalo těmito body:
• Pokračování těžby ve vápencovém lomu provozovaném firmou Vápenka Vitošov
s.r.o.
Jednání zastupitelstva byl přítomen i jednatel firmy Ing. Petr Ston, který objasňoval jak
administrativní postup v povolení pokračování těžby, tak technologický průběh zahlubování
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lomu pod úroveň okolní krajiny a zodpovídal dotazy zastupitelů na potenciální rizika pro
okolní obce, zejména pak v oblasti čerpání podzemních vod.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že obec Hrabová vydá souhlasné stanovisko k pokračování těžby
vápence s podmínkou, že v případě poklesu hladiny podzemních vod v katastru obce Hrabová,
bude čerpání podzemní vody utlumeno do doby zjištění příčin poklesu a připomínkou nutnosti
správného zakreslení těžebního prostoru do územního plánu obce.
• Záměr pronájmu stánku na koupališti
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo záměr pronájmu prodejního stánku na koupališti na období
10.5.2019 - 30.9.2019 s možností prodloužení nájmu i na rok 2020.
• Nové webové stránky obce
Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen kontaktovat firmu Galileo ve věci návrhu vytvoření
nových webových stránek obce tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám obce a veřejnosti
a byly maximálně přehledné. Vybraní zastupitelé se podíleli na zpracování strukturálních a
vizuálních požadavků, jež by stránky měly splňovat. Předpoklad spuštění nových webových
stránek je 2. čtvrtletí tohoto roku.
• Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2019 s celkovými plánovanými příjmy 14.316
tis. Kč, výdaji 9.320 tis. Kč a předpokládaným zůstatkem bankovního účtu k 31.12.2019
9.536.tis. Kč.
• Schválení rozpočtového výhledu na léta 2020-2023
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na dobu jeho funkčního období v této podobě:
2020
2021
2022
2023
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
20 182 13 517 13 479 13 659
28 959
9 683
8 288
8 628
9 563
486
4 320
9 515
-9 077
3 834
5 195
5 031
486
4 320
9 515
14 546

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Finance na účtu 1.1.
Změna stavu prostředků na bankovním účtu
Zůstatek na účtu k 31.12.

• Odprodej majetku Lihovar Hrabová s.r.o.
Na konci roku 2018 zastupitelstvo odsouhlasilo, že nepotřebný majetek zámečnické dílny bude
nabídnut k odprodeji jako celek. Ze dvou, v termínu doručených nabídek, byla v lednu vybrána
nabídka s nejvyšší částkou. Majetek byl prodán firmě Brend elektro s.r.o. Zábřeh za částku
290.000,- Kč bez DPH.
• Valná hromada Lihovaru Hrabová s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo Zprávu jednatele společnosti Bc. Karla Sedláčka o hospodaření
společnosti v roce 2018.
Výsledek hospodaření k 31.12.2018:

- 1.624.462,87 Kč

Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2018:

436.000,00 Kč

Rezerva:

208.000,00 Kč
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• Dotace spolkům
Tak jako v předešlých letech, i pro rok 2019 zastupitelstvo obce schválilo dotační program
z rozpočtu obce: „Kulturně-sportovní a vzdělávací činnost zájmových subjektů na území obce
Hrabová“. V rozpočtu obce je pro tento účel vyhrazeno 160.000,- Kč, přičemž žadatel může
získat maximálně 40.000,- Kč. Lhůta pro podání žádosti je od 2.5. do 27.5.2019. Po
zkušenostech z předchozího roku došlo k úpravě podmínek, resp. definování neuznatelných
výdajů a ke změně ve způsobu vyúčtování.
Mgr. Ing. Petr Moťka

Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov.
30.5.2018 Ministerstvo životního prostředí, dále jen MŽP, Odbor výkonu státní správy
Olomouc, rozeslalo dokumentaci záměru k “Rozšíření dobývacího prostoru a pokračování
těžby v lomu Vitošov“ k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.
dotčeným orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům.
Oznamovatelem záměru je VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., zpracovatelem oznámení je Ing.
Pavla Žídková a zpracovatelem posudku je Ing. Josef Charouzek ml., GET s.r.o. Praha.
Zastupitelstvo obce Hrabová se záměrem zabývalo na svém zasedání 13.6.2018.
Bylo přijato usnesení s ohledem na složitost projednávaného záměru a z obavy o zásobování
obce pitnou vodou, že se rozhodnutí zastupitelstva bude odvíjet od hydrogeologického
posudku, který zadal Vodovod Pomoraví. Posudek vypracovala Mgr. Helena Hájková
z geologické kanceláře 2G geolog s.r.o. V posudku bylo konstatováno, že předložený
Hydrogeologický podklad je nedostatečný k posouzení vlivu záměru na významnou
hydrogeologickou strukturu Mohelnické brázdy, která je zdrojem pitné vody obcí Vodovodu
Pomoraví. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že Obec Hrabová s povolením rozšíření těžby
v lomu Vitošov nesouhlasí. Jelikož připomínky k projednávanému záměru byly od více
účastníků řízení, rozhodlo MŽP 16.7.2018 o vrácení dokumentace a přepracování dle
požadavků a připomínek ve vyjádřeních k dokumentaci posuzovaného záměru. Dne 17. ledna
2019 se kolotoč oznámení a projednání roztáčí znovu. MŽP rozesílá přepracovanou
dokumentaci k novému projednání.
Nyní Vás ve stručnosti seznámím s parametry rozšíření těžby v lomu Vitošov dle
přepracovaného záměru. Stávající hranice dobývacího prostoru je stanovená na kótu 275 metrů
nad mořem, což je asi 5 m nad hladinou spodní vody. Výhledové zahloubení z báze 275 m.n.m
na bázi 184 m.n.m. bude provedeno 7 etážemi, každá o výšce 8 až 14 metrů. Zůstane zachována
roční výše těžby 900 tisíc tun. Posudek řeší těžbu v horizontu 20-ti let k zahloubení o 5 etáží :
1. etáž 275 – 267 m.n.m.
2. etáž 267 – 254 m.n.m.
3. etáž 254 – 240 m.n.m.
4. etáž 240 – 226 m.n.m.
5. etáž 226 – 212 m.n.m. bude otevřena pro čerpání důlních vod
Výhledově po dvaceti letech / není předmětem záměru, až případně na základě dalšího
posuzování:
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5. etáž 226 – 212 m.n.m.
6. etáž 212 – 198 m.n.m.
7. etáž 198 - 187 m.n.m.
Od zahájení těžby pod úrovní kóty 275 m.n.m. se předpokládá těžba první etáže. Důlní vody
budou čerpány z připravené sběrné jímky v severní části lomu a vypouštěny do místní
vodoteče – potoka Loučka, po hrabovsky Struha. Teprve po dostatečném rozfárání a vytvoření
prostoru bude docházet k zahlubování a bude vybudována čerpací stanice důlních vod, která
bude sloužit k udržení suché těžby. V záměru je rovněž uvedeno, že bude zachován princip
průběžného monitorování hladiny podzemních vod a vyhodnocování naplňování výpočtů
numerického modelu. Ten bude naopak v závislosti na zjištěných datech aktualizován. Tento
postup umožní efektivní sledování případných vlivů záměru na režim podzemních vod a
operativního stanovení dalšího postupu, kterým může být v krajním případě i ukončení dalšího
zahlubování v případě zjištění významných odchylek od prezentovaných předpokladů. Po
ukončení hornické činnosti v území lomu, včetně ukončení odvádění důlních vod, dojde ke
vzniku vodní hladiny s plochou cca 20 ha.
Stanovisko obce Hrabová bylo v přepracovaném záměru zohledněno tím, že:
hydrogeologické podklady použité u první žádosti byly doplněny o Hydraulický a
hydrologický numerický model zpracovaný společností GROUNDWATER CONSULTING
SERVICE s.r.o. v prosinci 2018. Numerický model upřesňuje množství přítoků do lomu a
konstatuje, že záměr rozšíření těžby neovlivní negativně kolektor Mohelnické brázdy. Nově
zpracovaný model obsahuje také přílohu „Zpráva o výsledcích hydrometrického průzkumu“,
která rovněž vylučuje možnost negativního ovlivnění vodotečí v okolí lomu předmětným
záměrem.
Zastupitelstvo obce Hrabová se přepracovaným záměrem zabývalo na 4. zasedání dne
30.1.2019. K přepracované dokumentaci se vyjádřila také Mgr. Hájková z 2G geolog s.r.o.,
která k dokumentaci nemá zásadní připomínky a doporučuje trvat na kvalitním monitoringu,
což i předkladatel záměru sám navrhuje. K předloženému návrhu rozšíření DP v lomu Vitošov
se Obec Hrabová vyjádřila s připomínkou zpracování územního plánu těžebního prostoru –
dojde k rozšíření lomu v katastru obce . Další připomínkou je, že v případě poklesu hladiny
podzemních vod v katastru Obce Hrabová bude čerpání vody utlumeno do doby zjištění příčin
poklesu. Jako doplnění usnesení bylo přijato že Obec Hrabová bude jednat s Vápenkou
Vitošov o zajištění zpomalení odtoku odčerpané vody z katastru obce.
Jednání o posuzování vlivů na životní prostředí pokračovalo 19.3.2019 veřejným projednáním
záměru v sále kina Retro Zábřeh, kterého se účastnili zástupci většiny účastníků řízení. Jednání
byl také přítomen Ing. Charouzek, který by měl ve svém posudku zohlednit veškeré
připomínky k předloženému záměru, ke kterému se bude moci obec vyjádřit.
Detailní informace o záměru naleznete na w.w.w. mzp.cz/eia , kód záměru OV8243. Zde
naleznete posouzení záměru na životní prostředí nejen z pohledu spodní vody, která je
z pohledu zastupitelstva obce pro nás nejdůležitější. Toto zaznělo i na veřejném projednávání,
kdy obce v okolí lomu napojené na Vodovod Pomoraví mají velké obavy o zásobování
obyvatel pitnou vodou v souvislosti se zahlubováním těžby. Požadují proto mimo jiné, aby
v posudku byla stanovena podmínka, že v případě poklesu hladiny vody ve zdrojích
Vodovodu Pomoraví bude těžba zastavena.
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Na závěr mi dovolte ocitovat závěry z již několikrát zmíněného záměru vlivu na životní
prostředí v oblasti povrchových a podzemních vod. Vlivy záměru na povrchové a podzemní
vody jsou hodnoceny jako trvalé, částečně vratné, dle doloženého numerického modelu u
podzemních vod zanedbatelné, u vod povrchových je středně silný vliv dán vznikem vodní
hladiny po ukončení těžby. Záměr bude mít velmi malý vliv na způsob odvodnění území, ale
bude bez vlivu na jakékoliv zdroje zásobování podzemní vodou mimo dobývací prostor.
Cílem tohoto příspěvku, kdy jsem většinu informací čerpal z materiálu „Rozšíření DP a
pokračování těžby v lomu Vitošov“ , zpracovaného Ing. Pavlou Žídkovou v lednu 2019 a
osobní účasti na jednáních, je podat Vám základní informace o plánech rozšíření těžby
Vápenky Vitošov a o postupu rozhodování zastupitelstva obce.
Karel Papoušek, člen zastupitelstva obce

14. 5. 2019 – Zápis do MŠ
Tak především musíme říct, že čas mezi dětmi letí snad ještě rychleji než jinde. Zdá se to teprve
nedávno, co jsme slavnostně otevírali novou třídu pro naše nejmenší děti a dnes už jsou z nich
ostřílení „školkáčci“. A z našich velkých předškoláků budou za pár měsíců prvňáčci. Letos
jich do školy posíláme 11 !
Od září jsme s dětmi prožili spoustu krásných chvil při hrách ve třídě i na zahradě, v lese i na
vycházkách po Hrabové. Vyrážíme za poznáním i za kulturou a nezapomínáme ani na naše
rodiče a prarodiče. Úspěšně jsme zvládli vystoupení na Vítání občánků nebo při Posezení se
seniory a brzy ukážeme to nejlepší našim maminkám při oslavě jejich svátku v neděli
12. 5. 2019 v 14.00 v místní sokolovně. Také se už moc těšíme na Zahradní den s rodinou,
který se koná 24. 4. 2019 v 16.00 na zahradě MŠ. Při této příležitosti chceme říct, jak moc si
vážíme ochoty a spolupráce při uskutečňování našich společných představ při realizaci školní
přírodní zahrady. Moc si vaší pomoci vážíme a ještě jednou děkujeme!
Kolik nových dětí přivítáme po prázdninách do školky, budeme vědět po zápise, který se
uskuteční 14. 5. 2019 v základní škole. Pro plynulý chod zápisu bez dlouhého čekání
doporučujeme žadatelům o předškolní vzdělávání kontaktovat ředitelku školy na email:
jana.vondalova@skolahrabova.cz.
Ivana Hamplová, vedoucí učitelka MŠ

10. 6. 2019 - Street workout Olomouc u nás v Hrabové!
Také v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat pro malé i velké setkání se sportovci, kteří
jsou, dá se říci, mistři svého oboru. Tentokrát se jedná o moderní druh sportu street workout –
což v překladu znamená – cvičení na ulici. V praxi toto cvičení vypadá tak, že opravdu můžete
cvičit venku na ulici, překonávat sílu vlastního těla a tímto způsobem zdokonalit výkonnost
svých svalů převážně cvičením na různě vysokých hrazdách. 10. 6. 2019 k nám do Hrabové
přijede skupina mladých mužů pod vedením Michala Kalába. V prostoru koupaliště předvedou
neuvěřitelné kousky, které právě vlivem pravidelného posilovacího cvičení se svým tělem
dovedou. Cvičení začne v 16, 00 hodin odpoledne.
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Zveme všechny příznivce pohybu a sportu a všechny ty, kteří dokážou ocenit nadšení,
zapálenost pro věc a v neposlední řadě usilovnou a tvrdou práci na sebezdokonalení.
Zajímavou informací je zcela určitě i to, že Hrabová pro své občany právě takové street
workoutové hřiště plánuje.
Jaroslava Vločka Králová

Program v českobratrském evangelickém sboru v Hrabové od dubna do srpna 2019
19.4.
21.4.
28.4.
24.5.

9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.

5.7.

18.00 hod.

7.7.

9.00 hod.

Velký pátek - bohoslužba se svátostí večeře Páně
Neděle vzkříšení - bohoslužba se svátostí večeře Páně
neděle - sborové shromáždění s volbou faráře Jana Hudce na rok 2020
pátek - Noc kostelů: bohoslužba slova s vystoupením pěveckého sboru
koncert Schola Jiřinky z Moravičan
astronomická přednáška pana Libora Lenži z hvězdárny ve Valašském
Meziříčí: „Současný pohled na naši sluneční soustavu“; pozorování
hvězdné oblohy
pátek - veřejná oslava svátku Mistra Jana Husa v kostele, průvod na
hřiště, tam státní hymna, proslovy, zapálení symbolické hranice,
možnost občerstvení na hřišti
neděle - ekumenická bohoslužba k Husovu svátku v kostele;
kazatel David Přichystal, svátost večeře Páně.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9.00 hodin.
Každý čtvrtek od 17.00 hodin probíhá zkouška pěveckého sboru.
Každý druhý pátek se schází astronomický kroužek Hvězdárníček pod vedením Petra
Odložila.
K uvedeným akcím zve staršovstvo členy církve i širokou veřejnost

Krásný jarní den vážení spoluobčané.
Po zimní přestávce se tu opět hlásí hasiči. Neznamená to však, že jsme během zimy
nevyvíjeli žádné aktivity. Ba naopak, 18.12.2018 vyjížděla naše zásahová jednotka
k dopravní nehodě, která se udála na křižovatce na výjezdu z Hrabové směrem na Dubicko.
Naše zásahová jednotka zde řídila dopravu, zatímco profesionální jednotka se starala o
likvidaci nehody, při které došlo ke zraněním účastníků nehody.
Vzhledem k tomu, že provoz přes Hrabovou je stále intenzivnější, tak jsme se dopravním
nehodám intenzivně věnovali i na pravidelné školení naší jednotky u profesionálních hasičů,
které proběhlo 10.3. 2019 na zábřežské požární zbrojnici.
Mimo tento výjezd, naši členové obešli pátého ledna celou Hrabovou a zkontrolovali funkčnost
všech hydrantů v obci.
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Věnovali jsme se také zábavě, kdy jsme pro Vás již tradičně uspořádali ples. Věřím, že jste se
nenudili a dobře jste se s námi pobavili.
Před námi je jaro a léto. Co pro Vás chystáme? Určitě hasičské závody. Letos to bude velmi
brzy, velkou cenu Holba Cupu sice už pořádat nebudeme, ale v sobotu 18.5.2019 uspořádáme
od 10:00 hod. okrskovou soutěž. Určitě bude stát zato, do závodu na 100 m se přihlásilo
několik členů našich veteránů, tak je přijďte podpořit. Tím to ale nekončí, od 13:00 hod.
proběhne pohárová soutěž. Bude to první hasičská soutěž v našem okrese v roce 2019. Věřím,
že k nám přijede spousta soutěžních družstev, tak jako tomu bývalo na našich velkých cenách.
To, že se u nás na soutěžích dobře najíte a řádně to zapijete Vám připomínat nemusím. Přijďte
se podívat na unikát, který náš okres zažije poprvé, bude to DOUBLE, tedy dvojitá soutěž.
A to stojí za to vidět.
Také náš kolektiv mladých hasičů se v letošní sezoně již zúčastnil pěti soutěží, v podzimním
kole to byl Hasičský čtyřboj, Šumperský Soptík a Závod požárnické všestrannosti. V zimním
období proběhly dvě štafetové disciplíny v tělocvičnách a nyní nás čeká velmi perné kolo jarní.
Nejlépe se nám zatím dařilo ve štafetách, v kategorii mladších jsme ve Štafetě 8x50 m obsadili
2. místo a v kategorii starších v Dovednostní štafetě 4. místo. V průběžném celkovém pořadí
se zatím naši mladí hasiči v kategorii mladších vyskytují na 4. místě z 26-ti družstev a v
kategorii starších na 6. místě z 22 družstev. Tak snad se bude našim mladým závodníkům dařit
i v následujících soutěžích.
Přejeme Vám všem krásné jaro i léto a těšíme se na setkání s Vámi a některé z našich akcí.
Dalibor Hastík a Magdalena Johnová
Vážení Hrabováci,
předešlé výpisy z kroniky se převážně týkaly určitých období, nebo konkrétních dat. Zvažoval
jsem jak pokračovat a domnívám se, že bude vhodné sdílet pohled kronikáře p. Klimeše
( p. řídící učitel pocházel z Leštiny), který před založením místní kroniky získal materiály o
dění v obci před tímto datem. Zkusme posoudit doslovný přepis textu.
Dle ústního podání, tekla prý Morava za starých časů v místech, kde se luka hrabovská
s bohuslavskými stýkají , kterému se nyní říká Moravisko. Toto jest dosud naplněno vodou
a táhne se podél hrází bohuslavských tvoříc místy záhyby jako u řečiště vídáme. Jest též
možno, že zde Morava tvořila rameno. Ve starých spisech se říká Moravisku - Stará Morava.
V těchto místech byl za starých časů přes Moravu most ( spíš mostek, nebo lávka ) neboť
Hrabová byla přifařena ke Zvoli a nejbližší spojení bylo přes luka. Tato se zachovala až do
r.1852. Chodili po ní do Zvole do kostela a nazpět se brávala ze Zvolské palírny kořalka.
A jiné téma - Týrání robotou, vrchností, desátky a jinými starostmi tehdejší doby, hleděli si
nahradit veselím o hodech a svátcích. To dokazují vysoké položky v účtech, což platilo asi
pro veškeré obyvatelstvo. Tak v posudku za „truňk“ 25 fr ( asi floriny), na svatodušní pondělí
23 fr 40 kr (krejcarů) o hodech skrze tři dny 53,24 fr, když se rokytí prodávalo 6,3 fr když se
dílečky prodávaly 9,24 fr. Na sv. Václava, když se platilo za pole 29,24 fr. Na sv. Ondřeje
22,30 fr. atd. Pití na útraty obce muselo být ve zvyku, neboť dluh na obec nechali stát. Daň a
různé poplatky od jednotlivců vybírali, ale obecní peníze propíjeli, ježto jednotlivci mnoho píti
nemohli při vzácnosti peněz tehdejší doby.
Ještě příklad z r. 1813 – Dohoda obce o horní trávník.
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Níže podepsaný rychtář a konšelé, též celá obec Hrabová, tímto mezi sebou jsme porovnost
straniva Vitošovského trávníka učinili, že letošní r. 1813 za to seno bude každý soused platit
3 kr za svůj podíl a dva chalupníci za podíl spolu 3 kr platit budou. Po sklizni sena se bude
s dobytkem pásti a votava se séci nebude. Na budoucí časy, jestli sousedstvo ten trávník bude
chtět na seno séct, tak bude každý soused povinen za seno 4 kr za svůj díl platit a dva chalupníci
spolu taky 4 kr. Jestli by sousedstvo nechtělo za to seno platit, má se ten trávník hned z jara
dobytkem vypást.
Ve druhé polovině 19. století, následkem zrušení roboty pokročila obec jak hospodářsky tak
i sociálně. Chovem býků a založením mlékárny zvedl se chov hovězího dobytka, držením
kanců zvýšen stav vepřového dobytka. Pěstování lnu bylo velmi rozšířeno což dosvědčí tři
pazderny. Později lnářství upadlo a pazderny se zbořily. Založeny mnohé spolky a Hrabová
bývala jedním z prvních iniciátorů.
Za Senior klub Milan Tun

V první polovině roku 2019 slaví své životní jubileum tito naši občané
Únor
Smrčka Bohuslav
Berecka Oldřich
Raichová Stanislava
Pospíšilová Božena
Duben
Havlíčková Ludmila
Špačková Věroslava
Minářová Marie
Žáková Věra

70 let
70 let
87 let
75 let

99 let
80 let
70 let
70 let

Březen
Haluzová Anna
Kochwasser Gustav
Stupková Marie

85 let
70 let
85 let

Květen
Besta Emil
Říhová Markéta

70 let
86 let

Červen
Hroch Jan
Pavlík Mojmír
Odstrčil František

91 let
90 let
88 let

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

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ
Zápis na letošní hrkání proběhne dne 18.4.2019 v 15.00 hod. u kaple.
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Hraběnky, z.s. Hrabová pořádají tradiční

R E J

Č A R O D Ě J N I C

30. dubna

v

17.00 hod.

HRABOVÁ KOUPALIŠTĚ
SRAZ ČARODĚJNIC
V 16.30 HODIN U

HASIČÁRNY

OBLET HRABOVÉ ZAČNE V 17.00
HODIN
BOHATÉ OBČERSTVENÍ

ŽIVÁ HUDBA
ZÁBAVNÝ PROGRAM ZAJIŠTĚN

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