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Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a konec roku. Za několik málo dnů, které utečou
jako voda, budeme psát letopočet 2016. Dovolte mi popřát vám
všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
kulturní a sociální komise

Vážení a milí spoluobčané,
máme přede dveřmi svátky vánoční a blížící se konec roku. Je to
období, kdy se ohlížíme a hodnotíme to, co se nám podařilo
i nepodařilo. Rok 2015 je první povolební rok. I v tomto roce
se v naší obci hodně změnilo.
Velké změny doznal areál koupaliště. Vodní nádrž byla
zmenšena a její větší část byla zavezena a vzniklá plocha oseta
travou. Tím se rozšířila plocha, kterou je možno využít
pro společenské a kulturní akce. Pro zkvalitnění zázemí
pořádaných kulturních akcí, byla zrekonstruovaná kuchyňka
v prodejním stánku. Po hodech byla zahájena rekonstrukce
„parketu“ a plochy „na grilování“. Na tuto rekonstrukci bylo
využito financí, které jsme získali za Modrou stuhu v soutěži
„Obec roku 2014“ ve výši 600 tis. Kč. Součástí těchto prací je
osvětlení ploch, položení nového kabelu pro připojení celého
zázemí. Stávající kabel, který je v provozu od roku 1971, již
izolačně neodpovídal a mohlo kdykoli dojít k jeho poruše.

Při rekonstrukci ploch bylo také nutné vyměnit vodovodní
přípojku. Prodejní stánek byl napojen na povrchovou kanalizaci.
Bylo potřeba nově položit také přípojku splaškové kanalizace.
Elektřina, voda a splašková kanalizace byla vyvedena i na plochu
ke grilování.
Komunikace přes Hrabovou zaznamenávají velké zatížení
nákladní i osobní dopravou. Bylo nutné, pro zvýšení bezpečnosti,
dobudovat nové chodníky. Jedná se o chodník od Hojgrových
do zástavbového
území
a
chodník
od Ondráškových
po křižovatku k novému mostu. Byl položen také nový chodník
v nové zástavbě, propojující zástavbová území Pod Hojgrovými I
a II.
V letošním roce obec investovala nemalé prostředky
do odpadového hospodářství. Ve spolupráci s obcí Bohuslavice
byly pořízeny a občanům zapůjčeny kompostéry, které mají za cíl
snížit množství směsného komunálního odpadu. Dále byl
zakoupen drtič větví, který vládne větve o průměru 6 cm.
V jarním období si službu drcení větvi budete moci na úřadě
objednat. Nákup kompostérů a drtiče byl podpořen 90% dotací
ze Státního fondu životního prostředí.
Další nemalou investicí byla obnova světelných zdrojů
veřejného osvětlené. Ke konci roku máme osazeny ledkovými
lampami 2/3 z celkového počtu světelných zdrojů. Navíc
se podařilo osvětlit chodník okolo hřiště. Motivem k investici
do „ledek“ bylo stáří lamp, přesahující u většiny 20 roků a jejich
nedostatečná svítivost. Dále se „ledkami“ snižuje energetická
spotřeba a zrychluje ekonomická návratnost.
Pro zlepšenou informovanost občanů se podařilo zřídit SMS
bránu, která umožňuje informovat občany SMSkami. Této služby
využívá nyní 170 občanů. Tento počet nemusí být konečný. Kdo
ještě bude mít zájem, může se k odběru zpráv přihlásit
na obecním úřadě. Dosavadní ohlasy jsou veskrze pozitivní. Tuto
službu poskytujeme na zařízení, které jsme pořídili společně
s Dubickem.

Ve zpravodaji jste si přečetli o záměru přípravy KODUSu –
bydlení pro seniory. Na tento projekt je již vydáno stavebním
úřadem Územní rozhodnutí a v krátké době bude vystaveno
Stavební povolení. V polovině ledna příštího roku bude podána
žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní. V případě poskytnutí
dotace by se mohlo s výstavbou začít v druhém pololetí příštího
roku.
Co se nám však nepodařilo, bylo připravit projekt
na rekonstrukci komunikace v Záhumení. Jednání o odkupu
pozemků na rozšíření komunikace nebyla ve všech případech
úspěšná a tak se tento záměr přesouvá do roku 2016.
Obec, v letošním roce, masivně podpořila činnost spolků.
Nejen díky finanční injekci, podporující činnost spolků
a organizací, se Hrabová stále může chlubit bohatým kulturním
a společenským životem, který nám v okolních vesnicích závidí.
Za vše musím poděkovat škole, školce a Habru, hasičům,
Komunitní škole, Hraběnkám, seniorům, myslivcům a také
včelařům. Poděkování také patří panu faráři a evangelickému
sboru za akce, které v tomto roce uspořádali. Musím také
poděkovat aktivním občanům, kteří udržováním svých
nemovitostí a jejich okolí vylepšují vzhled naší obce. Děkuji také
zaměstnancům obce, kteří svědomitě plnili úkoly při údržbě
obecního majetku a při úklidu veřejných prostranství. Poděkování
také náleží zaměstnancům lihovaru, kteří plnili v letošním roce
náročné úkoly a přispěli nemalou částkou do obecního rozpočtu.
V tomto vánočním zpravodaji nesmí také chybět přání vám
hrabovským občanům. Přeji všem krásné dárky pod stromečkem,
klidné a pohodové prožití vánočních svátků v rodinném kruhu.
Období mezi svátky využijte k setkání s rodinou a přáteli a na
silvestra se dobře bavte. Do nového roku Vám všem přeji pohodu,
pracovní úspěchy, stálé rodinné a partnerské porozumění a lásku.
Přeji vám to nejcennější, co v životě máme a to je zdraví.
Ing. Jiří Linhart
starosta

Lihovar Hrabová, s.r.o.
Vážení spoluobčané,
je tu prosinec, vánoční čas před námi a období sklonku roku je
vždy plné velkých očekávání a hodnocení toho, co se nám během
roku povedlo a co nikoli. Dovolte mi, abych krátce zhodnotil
právě končící rok v hospodaření obecního podniku Lihovar
Hrabová s.r.o.
Díky dotacím z evropských fondů, které v zemi podnítily
rozsáhlé investice v komunální sféře, a aktivnímu nabídkovému
řízení, se firmě na úseku nerezové výroby podařilo zrealizovat
několik velkých zakázek na zhotovení technologií čističek
odpadních vod. Firma vyrobila technologie pro pět nových ČOV
typu Bokan, a to na Hranicku – v obci Jindřichov (2,125 mil.
Kč) a Jezernice (2,540 mil. Kč), na Valašsku – dvě ČOV v obci
Růžďka (3,364 mil. Kč) a na Hanušovicku – v obci Jindřichov –
Nové Losiny (3,188 mil. Kč). Zákazníci vsadili zejména
na zkušenosti s realizací tohoto typu čističek,
know-how
a flexibilitu firmy. Vedle těchto velkých akcí firma zhotovila také
řadu drobnějších zakázek pro vodohospodářské a potravinářské
firmy a pro jednotlivce. Dosavadní jednání s potenciálními
zákazníky naznačují, že nastolený trend by mohl pokračovat
i v nadcházejícím roce a firmě se otevírají možnosti proniknout
i do zahraničí.
V oblasti pěstitelského pálení bylo v sezóně 2015/2016 přijato
ke zpracování na destilát 559 tun ovoce, z toho 454 tun jablek,
67 tun švestek a 38 tun hrušek. Aktuální sezóna je co do objemu
přijatého ovoce nejsilnější za posledních pět let. Zřejmý pozitivní
vliv na bohatou úrodu ovoce mělo letošní horké léto a také větší
počet pěstitelů. Přibyli noví zákazníci, kteří své ovoce zavezli
ke zpracování do Hrabové na základě doporučení či lokální
inzerce, ale také ti, kteří se po vyzkoušení pálení ovoce v malých
pálenicích vrátili k osvědčené kvalitě. První prosincový den firma
zahájila výdej zálohy na destilát, a to v maximálním množství

3 litry na 100 kilogramů přijatého ovoce. Výdej probíhá každé
úterý a pátek v době od 7:00 do 14:30 hodin.
Závěrem mi dovolte, abych všem zaměstnancům firmy
poděkoval za dobře odvedenou práci a popřál jim, stejně tak
i Vám, krásné vánoční svátky a do nadcházejícího roku 2016
mnoho zdraví, štěstí, radosti, osobních a pracovních úspěchů.
Mgr. Ing. Petr Moťka
předseda dozorčí rady
SDH
Blíží se konec roku a s ním i poslední číslo Hrabovského
zpravodaje. Celý rok Vás o dění v našem hasičském sboru
informoval pan Dalibor Hastík. Jsem rád, že se toho chopil
s takovou vervou, a v dalších vydáních bude opět pokračovat.
Já bych rád ve stručnosti připomněl, co náš sbor v uplynulém
období udělal, a na čem se podílel.
U nás jsou to především hasičské soutěže. Již od založení
sboru se kladl důraz na fyzickou přípravu členů a to jsou zejména
soutěže.
• 17.5. okrsková soutěž ve Zvoli - muži do 35 let 1. místo,
muži nad 35 let 2. místo, ženy 1. místo. V běhu na 100 m
s překážkami zvítězila Veronika Špačková a Eva Maulerová
skončila na 3. místě.
• 31.5. Velká cena Holba cup O pohár starosty obce - sjelo se
úctyhodných 57 družstev. Naši muži 9. místo, ženy 3. místo
a veteráni také 3. místo.
• 11.6. námětové cvičení ve Vápence Vitošov - simulovaný
požár zásobníku topného oleje.
• 13.9. Finále mistrů v Pavlově – na tuto soutěž se dostane jen
10 nejlepších družstev mužů, 7 družstev žen a 7 družstev
veteránů. Letos do Pavlova odjížděla naše všechna
3 družstva, kde si to pořádně užila.

Celkové pořadí: Největší radost nám udělala děvčata, kdy
po čtyřleté přestávce stanula na příčce nejvyšší. Je to již po čtvrté,
kdy hrabovská děvčata vyhrála Velkou cenu Holba cup okresu
Šumperk. Naši veteráni skončili na krásném 2. místě a plně jim
patří titul vicemistři. Naši kluci se umístili na místě 8. místě, což
v dnešní ,,našláplé“ konkurenci je pěkný výsledek. V letošním
roce se také po delší přestávce složilo družstvo dorostenců, které
nás reprezentovalo v okresním kole 25.4. v Bludově. Doufám,
že chuť a elán jim vydrží i do dalších let.
Nemohu opomenout výsledky našich mladých hasičů, kteří
si vedou velmi dobře. Zúročuje se tak práce jejich vedoucích,
kteří s nimi trénují. V celoroční Hře Plamen skončili naši mladí
hasiči v kategorii mladších na 7. místě a v kategorii starších
na 2. místě. Toto stříbrné umístění jim zajistilo postup na krajské
kolo v Prostějově, kde reprezentovali náš okres a skočili
na krásném 3. místě v Olomouckém kraji. 3.10. se naši mladí
hasiči zúčastnili soutěže Šumperský Soptík, kde si především
v kategorii mladších vedli skvěle. Ve skupině přípravka (děti
do 7 let) skončil Tomáš Havlíček na 1. místě v okresu Šumperk
a zároveň na 3. místě v České republice a ve skupině mladší kluci
(do 11 let) skončil na 1. místě v okresu Šumperk Jan Pavlík.
Všem našim nejmenším závodnicím, závodníkům i jejich
vedoucím a zároveň našim holkám, klukům a veteránům chci
poděkovat za jejich výsledky a vzornou reprezentaci našeho sboru
a obce Hrabová.
3.10. pro nás pan Jaromír Diblík domluvil střelnici
v Žadlovicích na asfaltové holuby. Je to již podruhé a zájem
o střelnici roste. Takový malý relax od hasičského sportu.
5.10. v 14:25 - vyhlášení poplachu, hořící les kolem ,,Jeřábku“.
Operační nás poslal k Rohelské boudě, kde jsme měli pomáhat
s natahováním hadic od cisteren. Následně nás poslal zpět
do Hrabové, kde jsme z hydrantu a z koupaliště dočerpávali vodu
do cisteren, které je vozily do lesa.
Během měsíce listopadu proběhly dvě brigády – úklid
zbrojnice a zazimování hasičské techniky. Koncem roku členové

naší zásahové jednotky projdou a zkontrolují hydranty v naší
obci.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozval na náš
hasičský ples, který se bude konat 20. února 2016, a popřál Vám
krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
František Breknar
velitel SDH

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 podívat se na to, co nás
čeká v počátku příštího roku.
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.
Začátkem srpna se konalo myslivecké odpoledne v Hrabové.
Toto odpoledne proběhlo za finančního přispění obce Hrabová,
díky čemu byla tato akce doplněna i o nové atrakce pro děti.
Je jenom škoda, že vzhledem ke značně omezené výši tohoto
finančního příspěvku od obce nemohla být tato akce realizována
dle původního záměru v plném rozsahu. V tomto záměru bylo
uvažováno s pořádáním mysliveckého dne, jako komplexní
společensko - kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. V rámci
pořádané akce měl proběhnout koncert trubačů na lesní roh,
vystoupení sokolníků s živými ukázkami lovu loveckých dravců
a dále osvětové akce pro děti v rámci vzdělávání v lesnictví
a myslivosti lesní pedagogikou. Mělo se jednat o akci
nadregionálního významu, a to jak svou působností, tak
i vystoupením účastníků, které se nikde v okolí ani na území
celého olomouckého kraje jinde nekoná. Hlavním programem
mělo být vystoupení sokolníků, a to se simulovanými ukázkami

lovu loveckých dravců na zvěř, přičemž by živé vystoupení
spočívalo v předvedení cca 25-30 druhů dravců včetně přeletů
supa a konkorda. Doba trvání vystoupení by byla cca 60 min.
a navíc 30 min. před a po vystoupení možnost prohlídky dravců
včetně společného focení účastníků s dravci.
V podzimních měsících se myslivci všech sdružení věnují
převážně společným lovům, které jsou v současné době nízkých
stavů drobné zvěře spíše společenskou událostí. I vzhledem
k tomuto upustila naše společnost od pořádání dvou honů.
Koncem listopadu se uskutečnil hon, tentokrát konaný v Dubicku.
Dne 30. prosince se uskuteční společná vycházka našich členů
do naší honitby, a to na území hrabovského úseku. Přátelé
myslivosti z řad hrabovských občanů, kteří by se chtěli této
společné vycházky zúčastnit, budou srdečně vítání.
V novém roce proběhne dne 28. února 2016 již tradiční
22. ročník mysliveckého plesu 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.
V lednu 2016 se nově uskuteční myslivecký ples v Hrabové.
MS Skalka v Hrabové
pořádá
Myslivecký ples
v sobotu 9. ledna 2016 v prostorách místní sokolovny
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina FOFROVANKA,
Dále bude zajištěno vystoupení mysliveckých trubačů, bohatá
tombola a bohaté občerstvení včetně kvalitních druhů vín
a zvěřinových specialit.
Předprodej vstupenek se uskuteční ve dnech 6. - 8. 1. 2016 od
17 do 18 hod. v prostorách vestibulu sokolovny v Hrabové,
cena vstupenky bude 80 Kč.

Začátkem příštího roku proběhne schůze honebního
společenstva, na kterou jsou všichni členové společenstva zváni,
a to jak představiteli samotného společenstva, tak i 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

APOKRYF O TROUBENÍ RYTÍŘSTVA NEBESKÉHO

Každý zná obrázek vánoční scény s děťátkem v jeslích, Marií
a Josefem, volkem a oslíkem a nad nimi se vznáší andělé držící
v rukou poutač se slovy: „Glória in excelsis Deo, sláva

na výsostech Bohu.“ Ta slova zaznamenal evangelista Lukáš
a vkládá je do úst velkému orchestru nebešťanů označovaných
jako nebeské vojsko, v Kralické Bibli „rytířstvo nebeské“. Jejich
chvalozpěv pokračuje: „…na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“;
případně v jiném překladu: „…pokoj lidem dobré vůle“. Překlady
této veledůležité větičky se rozcházejí. Přináší narozené Dítě
planetě Zemi pokoj a vedle toho i dobrou vůli Boha s celým
lidstvem, aneb je pokoj určen jen těm lidem, kteří mají dobrou
vůli a Ježíše přijímají? V naší zemi je rozšířena spíše druhá,
pohodlnější verze, která Boží dobrou vůli omezuje na užší okruh
lidí stejné víry, stejné „krevní skupiny“, prostě sympaťáků,
a vylučuje z ní ty ostatní, které my prostě nemusíme. Zní to sice
příjemně, jenže to tak není. Správný překlad zní: „Sláva
na výsostech Bohu, na zemi pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení
(Česká ekumenická Bible).“ Ježíš nepřichází jen pro některé,
ale pro všechny. Vánoce slaví věřící i nevěřící, dobří i zlí, přátelé
i protivníci; a tak to je správně. V následujícím apokryfu
se pokouším naznačit, že ani nebeští andělé v tom zprvu neměli
jasno. Kéž vánoční evangelium o lásce objímající všechny lidi
přispěje ke zlidštění našeho nepokojného a stále znepřáteleného
světa. Požehnané Vánoce všem!
Orchestr andělského vojska, který troubil nad Betlémem
proslulou ódu o slávě, pokoji a dobré vůli, se na své vystoupení
pilně připravoval dávno před tichou vánoční nocí. O Hospodinově
plánu poslat na svět Syna se ostatně v nebi mluvilo dřív, než byl
stvořen svět. Tehdy ovšem šlo jenom o krizový plán. Věci se daly
do pohybu poté, co si Adam s Evou za hadova zlomyslného
přispění tak neslavně zkrátili rajskou idylu; a tehdy andělé
narychlo nacvičili „funébr marš“. Jenže Hospodin ve své
neskonalé dobrotě začal hned přemýšlet, jak by nešťastným lidem
pomohl. Už v ráji řekl hadovi, že z potomků ženy se narodí jeden,
který mu „rozdrtí hlavu“. A brzy potom se pod taktovkou
archanděla Michaela začala v nebi nacvičovat první věta ódy
s názvem Sláva! Andělský orchestr ji měl mít připravenou
co nejdřív, protože Ježíšovo narození z Marie Panny mohlo přijít

každým dnem. Vždyť u Hospodina je tisíc let jako jeden den
a jeden den jako tisíc let, člověk nikdy neví, kdy se taková
skladba může hodit. Tu první větu troubily pozouny: SLÁVA
NA VÝSOSTECH BOHU!
Její premiéru slyšeli Izraelci pod horou Sínaj, když Mojžíš
vystoupil na horu, aby převzal od Hospodina dvě desky
s Desaterem přikázání. Kulisu k tomu tvořilo hřmění a blýskání
a posvátná hora zahalená oblakem se třásla, a tak nebylo divu,
že i lid se při tom troubení třásl hrůzou. Sám Hospodin sestoupil
tehdy k potomkům těch neposlušných rodičů a byl jim doslova
na dosah ruky, což pro žádného smrtelníka není právě příjemné.
Ještě lépe se pak vyvedla repríza SLÁVY u nepřátelského města
Jericha. To s anděly hráli ještě kněží-trubači na beraní rohy řečené
šofarím a šlo jim to spolu tak báječně, že svým vytrubováním
pobořili hradby nedobytného města.
Potom začali andělé-serafové s lesními rohy nacvičovat
druhou větu NA ZEMI POKOJ. Ponejprv zazněla
v jeruzalémském chrámě proroku Izajášovi. Ten se zkraje zděsil,
že z té síly božské hudby zahyne, ale pak mu Boží hlas řekl,
aby se nebál, a prorok převedl melodii lesních rohů do nadějné
předpovědi: „Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce,
Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Znělo
to nádherně.
Jenom saxofonům ve třetí větě pořád něco neladilo: LIDEM
DOBRÁ VŮLE? Kterým lidem? Jistě ne všem! Přece těm zlým
a neposlušným nemůže Hospodin ve své dobré vůli otevřít
nebeskou bránu! V partituře zkomponované Duchem svatým musí
být určitě chyba! A tak saxofony změnily jenom jednu notičku:
„POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE“. Protože nebe přece patří
jenom lidem s dobrou vůlí, hodným a poslušným. Ti druzí
by to tam jen kazili. A tak si saxofony upravily partituru po svém.
Generálka celé trojvěté Betlémské ódy se konala v ten den,
kdy byl archanděl Gabriel poslán k nazaretské dívce Marii
se zprávou, že se jí má narodit Ježíš. Duch svatý se nad

saxofonovým sólem mračil a chvíli mu trvalo, než přišel na to,
v čem je chyba: Vždyť vy hrajete „é“ místo „á“! Saxofony se to
musely rychle přeučit, i když jim nejdřív to „á“ vůbec nešlo přes
jazýčky: „POKOJ, LIDEM DOBR(É)Á VŮLE“. Naštěstí zbývalo
do premiéry ještě celých devět měsíců. Ovšem té noci, kdy
se v Betlémě narodil Boží Syn, už to žádný z nástrojů nepopletl.
Pozouny, lesní rohy i saxofony troubily ódu na slávu, pokoj
a dobrou Boží vůli tak úchvatně, že se nad tou krásou celé nebe
rozplývalo. A vůbec jim nevadilo, že je na zemi v tu chvíli
poslouchá jen hrstka rozespalých, (ne)dobrých pastýřů.
Jan Hudec, evangelický farář v Hrabové

PROGRAM BOHOSLUŽEB VE SBORU ČCE V HRABOVÉ
O VÁNOCÍCH 2015
Neděle 20.12.
4. adventní neděle, 9:00, bohoslužby
Čtvrtek 24.12.
Štědrý den, 22:00, půlnoční bohoslužba
v kostele
Společně připraví sbory ČCE Hrabová a Zábřeh
Místo kázání lidová hra „HRA O RÁJI“
Zazpívají pěvecké sbory, zahrají trubači
Pátek 25.12.
Hod Boží vánoční, 9:00, bohoslužby se
svatou večeří Páně.
Zpívá hrabovský pěvecký sbor.
Neděle 27.12.
Poslední neděle v roce, 9:00, bohoslužby
Čtvrtek 31.12.
Českobratrské bohoslužby se konají
v Zábřeze, v modlitebně U Vodárny 2,
18:00
Pátek 1.1.
Nový rok, 9:00, bohoslužby se svatou
večeří Páně
Zpívá hrabovský pěvecký sbor

Hraběnky, o.s.
V minulém čísle Hrabovského zpravodaje jsem všechny
příznivce našeho sdružení zvala na naši předposlední akci v roce,
což bylo „ Podzimní strašení“. Bylo opravdu podzimní počasí,
a protože od rána lilo jako z konve, museli jsme akci trochu
přeorganizovat. Místo procházky lesem jsme zvolili procházku
naší obcí. Suchá cesta, žádná mokrá tráva ani boty od bláta. Mělo
to své nevýhody, neboť některé děti potkávaly pohádkové bytosti
již cestou k obecnímu úřadu, ale myslím, že ony to moc neřešily.
Na stanoviště přicházely i tak s nadšením, očekáváním, někdy
schovaní držíce se za tátovu či máminu nohavici. Letos dětských
účastníků přišlo opět přes osmdesát.
Poslední naší akcí v tomto roce bude „Silvestrovské
posezení“ v místní sokolovně. Zváni jsou všichni, kdo mají chuť
strávit poslední den v roce v kruhu hrabovských spoluobčanů
bez ohledu na věk, jak bývá napsané na některých společenských
hrách (0 – 99 let). Opět se bude tančit, soutěžit, aktivně si budeme
krátit čas, než odbije poslední vteřina tohoto roku. Podmínky
účasti jsou velmi jednoduché. Vezmete s sebou dobrou náladu,
něco na zub a na pití z vlastních zásob a my se v sokolovně
postaráme o zábavu, vstupné je dobrovolné. Srdečně zveme,
plakáty s informacemi o čase budou vyvěšeny.
Silvestrem bude ukončena činnost našeho sdružení v tomto
roce. Vím, že se budu už po několikáté opakovat, ale vnitřně
cítím, že nemohu opět nepoděkovat. Děkuji všem členkám
sdružení, našim manželům, partnerům, rodinným příslušníkům
a přátelům za jejich chuť a nadšení pro organizaci našich akcí.
Letos patří díky i zastupitelstvu a vedení obce, kteří se rozhodli
podpořit místní složky finanční dotací. Díky ní se mohl uskutečnit
zářiový „Pohodový véšlap“ a na „Podzimním strašení“ jsme
mohli děti obdarovat svítícími předměty a půjčit jiné kostýmy.
Závěrem Vám, milí spoluobčané, přeji klidné prožití
vánočních svátků. Přála bych si Vás v novém roce potkávat
zdravé, spokojené, plné elánu. A v časech těžších, v období

nemoci, nesvárů, osobní nespokojenosti Vám přeji hodně sil,
trpělivosti a naděje, že zase bude lépe.
Lenka Žižková
předsedkyně Hraběnky, o.s.

Pokračování Hrabovské kroniky z r. 1918 – 1919.
Všeobecný popis drahoty a útrap války. Chudoba a hlad hlavně
ve městech dosahovala vrcholu. Hrabová byla dávána za příklad
jako malá vesnice, která svým výrazným přispěním pomohla řešit
stávající nedostatky. Nějaký konkretní – místní význam
zaznamenán nebyl. Je nutné situaci chápat tak, že kronika byla
doplněna později, nebylo tedy možno do ní zapsat aktuální
situace, kdy hrozily za sebemenší negativní výroky velmi tvrdé
postihy.
Tak tedy konečně citace…
„V říjnu to prasklo. Vojsko odepřelo poslušnost, houfně opouštělo
frontu a hrnulo se domů obzvláště, když zvěděli, že jednotlivé
národy vyhlásily samostatnost a své státy. Dne 28.října pak
vyhlášen samostatný stát český – republika ( v pondělí ).
Vyhlášení republiky v okresních městech bylo 29.10.1918.
V Zábřehu byl svolán lid venkovský na 10. hod. dopolední
zvláštními posli. Desátou hodinou počalo se všemi zvony zvonit,
co jich po rekvizicích zbylo a na náměstí přijel velký plaťák
s dívkami v národních krojích, za nimi šli sokoli, hasiči a jiné
spolky. Z vozů se potom uprostřed náměstí řečnilo. Proslov měl
pan poslanec Oštádal z Kolšova, dále řečnil prof. Zmatlík,
řed. Dvořák a knihkupec Joža Malý. Po táboru zazpívány národní
hymny a počalo shazování rakouských odznaků z úřadů. Prvého
orla shodil nějaký důstojník z berního úřadu potom následovali
další.
Také v Hrabové konána oslava už 28. října. Průvod vyšel
od obecního domu s hudbou. Naproti Šafářovým spálen
červenožlutý prapor školní s obrazy císaře a císařovny. Promluvil

zde uč. Javůrek. Průvod pokračoval dál k sokolovně. Když
docházel na silnici, vypukl požár v domě občana Ondráčka.
Nastal rozchod a hašení. Mimo tento vyhořel také sousední
Knižátkův i s hospodářskými budovami. O původu požáru jedni
tvrdili, že povstal z vypálené rakety z průvodu, jiní tvrdili, že
viděli od šupny někoho utíkat do polí.
Válka byla ukončena, důsledky však přetrvávaly. Výsledky
voleb z 15.6.1919.
Zvoleni:
Chlebníček Jan – starosta, Hynek Pospíšil - I. radní, Hynek
Balcárek – II. Radní.
Radní : Žváček Antonín, Houserek Alois, Linhart Dobromil,
Kuvert František, Hrubý Karel, Merta Hynek, Šmeiser Hubert,
Kadlec Mořic, Urbášek František, Hrubý Jan, Bros Jan, Pospíšil
Josef.
Do místní školní rady : Balcárek Hynek, Žváček Antonín, Merta
Hynek, Chlebníček Jan
Pro školní zahradu opatřen pozemek p.č. 165/2 od Antonína
Žváčka záměnou za obecní pozemek p.č. 305/26.
Prodáno stavební místo na Vitošově pod strání Frant. Křížkovi
a Frant. Žákovi. Zvolena komise pro stavbu silnice do Janoslavic.
V roce 1920 počalo v republice silné náboženské hnutí
s výzvou „Pryč od Říma“. Povstaly církve dvě, nová
Československá (husitská) a stará Českobratrská evangelická.
Hrabovští občané vstoupili ze 2/3 do církve českobratrské
a usilovali o zřízení farnosti. Odtud začíná nové působiště
svébohovského vikáře p. Rudolfa Šedého, který si najal byt
u Vernerů v Hrabové.“
Takto je ukončeno v kronice válečné a poválečné období
1914 – 1920.
Příště budeme pokračovat výpisy z vojenských archívů
zpracovaných p. Josefem Korunou z Dubicka a uveřejníme s jeho
souhlasem jmenný seznam všech hrabovských účastníků
I. světové války.
Za Senior klub Milan Tun

Adventní čas
Přes blátivé a pošmourné počasí nás přenesla besídka, která se
uskutečnila 3. prosince v naší školce. Děti si pozvaly rodiče,
babičky, dědečky, tety, strýce a sourozence, kterým recitovaly,
zpívaly a tancovaly. Tématem byl příchod Mikuláše s čerty,
vánoční vaření, pečení a adventní čas. Děti si pro rodiče také
nachystaly sladké překvapení ve formě nazdobených voňavých
perníčků. Po vystoupení následovalo příjemné posezení při kávě,
čaji, jednohubkách a cukroví, které bylo propojeno s výrobou
adventní ozdoby. Domů odcházely spokojené rodiny s dětmi, jež
si odnášely vlastnoručně vyrobený vánoční svícínek.
Tímto bych vám chtěla popřát za všechny děti, paní učitelky i
paní kuchařky z Mateřské školy Hrabová záplavu sněžných
vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na Vánoce,
štěstí zdraví v Novém roce 2016.
Kateřina Pavlasová, učitelka MŠ

Den Ekoškoly na ZŠ a MŠ Hrabová
Program Ekoškola u nás vstupuje do třetího dvouletého
období, během kterého nás čeká splnění sedmi povinných kroků.
Prvním krokem byl vznik akčního a schopného týmu lidí –
Ekotýmu.
Náš nový Ekotým, který vzešel z demokratických školních
voleb, se hned pustil do práce - přípravy a realizace druhého
kroku - analýzy. V den, který jsme zasvětili Mezinárodnímu dni
Ekoškol, jsme se celé dopoledne učili bez učebnic a sešitů
a pracovali ve skupinách podle okruhů, které máme zkoumat voda, odpad, prostředí a energie. Na začátek nechyběla ani
týmová hra Čokoláda a pak už jsme zjišťovali, porovnávali
a zadávali si úkoly, které máme do konce roku splnit. Práce
na analýzách se nám vydařila.
Odpoledne patřilo slavnostnímu zakončení projektu v rámci
Programu podpory enviromentálního vzdělávání, osvěty

a poradenství, který vyhlásil Státní fond životního prostředí. Naše
škola letos v projektu Den Ekoškoly na ZŠ a MŠ Hrabová
vybudovala za vydatné pomoci dětí a jejich rodičů hmatovou
stezku, habrový domeček a vybavila EVVO učebnu moderními
technologiemi tak, aby v těchto prostorách mohlo probíhat
přírodovědné a enviromentální vzdělávání na patřičné úrovni.
Jménem všech Hrabčat i celého kolektivu základní a mateřské
školy vám přeji krásné prožití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví a alespoň jedno splněné přání☺.
Jana Večernice Vondálová, ředitelka školy

V první polovině roku 2016 oslaví své životní jubileum tito
naši občané
Pospíšil Luděk
6. ledna
Badalová Zdeňka 13. února
Janíček Bohumil
28. února
Skála František
5. března
Potěšilová Marie 12. března
Havelková Marie 18. března
Havlíčková Ludmila 5. dubna
Jedelská Věra
15. dubna
Hýbl Václav
23. května
Havelková Svatava 9. června
Urbášek Miloš
11. června
Hroch Jan
13. června
Pavlík Mojmír
19. června
Odstrčil František 29. Června

70 let
80 let
80 let
70 let
89 let
70 let
96 let
75 let
85 let
80 let
90 let
88 let
87 let
85 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Sociální a kulturní komise
V neděli 22. listopadu se v klubovně místní sokolovny
uskutečnilo tradiční vítání nových občánků. Přivítali jsme
3 děvčátka a 1 chlapce. Slavnostní odpoledne zpestřily svým
krásným programem děti z naší školy a školky. Společně s paní
učitelkou Jaroslavou Královou přednesly pásmo plné básniček
a písniček. Tento slavnostní den budou rodinám našich nových
občánků připomínat i zhotovené fotografie.
Jarmarová Bára
Hajtmarová Ema
Vodehnalová Natálie
Šafář Jakub

narozena 6. 10. 2014
narozena 10. 4. 2015
narozena 9. 5. 2015
narozen 12. 8. 2015

Informace z obecního úřadu.
Svoz komunálního odpadu a plastů bude v roce 2016 probíhat
jako v tomto roce. Ve čtvrtek 7.1.2016 bude probíhat svoz
popelnic. Další svozy budou následovat každých čtrnáct dnů.
První svoz plastů bude 12.1.2016. Další svozy budou následovat
každé druhé úterý v měsíci.
K likvidaci odpadů máme několik připomínek. Třiďte prosím
odpad. Za vytříděný odpad obec dostává finanční podporu
z EKOKOMU a tato částka je použita na úhradu likvidace
odpadu. Čím více vytřídíme, tím méně budeme platit. Zatím
na skládku odvážíme z Hrabové více jak 120 t odpadu ročně a to
není málo. Zhoršila se kvalita třídění plastů. Na úřadě se vydávají
žluté a oranžové pytle, pro které si občané mohou dojít. Při svozu
plastů se však čím dál více objevují černé pytle, nebo také
neprůhledné pytle. V těchto je skryt odpad, který do plastů
nepatří, jako např. dětské plenky,… Při posledním svozu byly tyto
pytle ponechány na místě a neodvezeny. Takto se bude
postupovat i nadále. Proto třiďte jak se má, používejte žluté pytle
z úřadu a do oranžových dávejte obaly, které jsou vyobrazeny
na povrchu pytle, to znamená nápojové kartony a nic jiného.
Máme tady zimu a možná nám napadne i sníh. Bude potřeba
provádět úklid sněhu. Žádáme vás všechny, kteří tak rádi
parkujete na komunikacích, parkujte na svých pozemcích tak,
abyste neomezovali průjezd na komunikaci a tím také bránili
možnému poškození vozidel.
V obci byly vybudovány, pro zvýšení bezpečnosti, chodníky.
Neparkujte prosím na chodnících. Když jde maminka
s kočárkem kolem zaparkovaného auta na chodníku, tak
se neprotáhne a musí sjet na komunikaci. Jako odstavné
a parkovací plochy jsme chodníky nebudovali. Upozorněte na to
také návštěvy, které k vám přijíždějí.
V neděli 3. ledna 2016 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová
sbírka.

Kalendář plánovaných akcí na 1. pololetí roku 2016
Leden
1. 1.
3. 1.
9. 1.

Novoroční guláš u sv. Josefa
obec Hrabová
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
MS Skalka
sokolovna Hrabová
16. 1. Dětský maškarní karneval
ZŠ a MŠ
Leden – únor – Krakonošova jízda – dle sněhových podmínek
Hraběnky o.s.
Únor
20. 2. Hasičský ples
SDH
Březen
10. 3. Mezinárodní den žen
Senior klub
Duben
30. 4. Čarodějnice
Hraběnky
Květen
7. 5. Oslavy osvobození
14. 5. Den rodiny
OÚ Hrabová.
ZŠ a MŠ,
ČCE, SDH,
Hraběnky,
21. 5. Zájezd
Senior klub
29. 5. Velká cena Holba cupu
SDH
Červen
10. 6. Noc kostelů
ČCE
11. 6. Country odpoledne
Senior klub
25. 6. Vaření kotlíkového guláše
p. Štábl
29.6.
Ukončení školního roku
ZŠ a MŠ
Pozn. redakční rady: 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.

