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Vážení občané,
Přinášíme Vám další vydání Hrabovského zpravodaje plné zajímavých
informací. S přicházejícím létem nastává i čas dovolených a pro děti tolik
vytoužených prázdnin. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a Vám
ostatním klidné sluncem zalité dovolenkové dny.
Mgr. Dagmar Hajtmarová
předsedkyně kulturní a sociální komise

Rozvoj spolupráce mezi Obcí Hrabová a městským obvodem
Ostrava - Hrabová
Počátkem měsíce května oslovil starostu obce Jiřího Linharta
zástupce kulturní komise městské části Ostravy – Hrabové pan
Miroslav Houžvička s žádostí o navázání spolupráce s naší obcí,
případně partnerství v kulturní a společenské oblasti. Jako hlavní
důvod uvedl snahu o vzájemné kulturní a společenské obohacení
a sblížení, návštěvy pořádaných akcí a předávání know-how. Tím
druhým důvodem, a ten může být potvrzen i z naší strany, je častá
záměna. Z Ostravy volají zájemci o kurzy komunitní školy
či o zápis dítěte do školky a na radnici ostravské Hrabové
s dotazem, kdy bude zahájen příjem ovoce k vypálení.

Slovo dalo slovo a 24. května 2016 k nám přijela delegace
tvořená starostou městské části Igorem Trávníčkem, zástupcem
kulturní komise panem Miroslavem Houžvičkou a redaktorem
místního periodika „Hrabovské listy“ Petrem Žižkou. Naši obec
zastupoval starosta, místostarosta a předsedkyně sociální komise.
Členové delegace shlédli videoprezentaci Hrabové a skláněli se
před místním bohatým společenským a kulturním životem.
Přiblížili tamní nejvýznamnější společenské akce, a také potíže,
na které naráží při jejich realizaci. Došlo také na procházku obcí.
Zhlédli zrevitalizovanou náves, areál bývalého koupaliště, školku
s environmentální učebnou, školu a evangelický kostel. Vyjádřili
obdiv nad schopností naší obce využívat dotačních titulů k údržbě
a zvelebování majetku.
Závěrem starosta Ostravy-Hrabové pozval naše občany
na 3. září 2016, kdy se uskuteční nultý ročník oslav 720. výročí
založení obce. V letošním roce chtějí uspořádat přehlídku kulturněsportovních akcí i s naší účastí tak, aby pro příští rok, kdy budou
mít 720. výročí již věděli, která část programu návštěvníky bavila
nejvíce a na tu se v programu zaměřit. Obě strany zhodnotily
návštěvu jako velice přínosnou a myšlenku vzájemné účasti
na kulturních akcích označili za cílený krok k další bližší
spolupráci.
Několik informací o městském obvodu Hrabová
První písemná zmínka o Hrabové spadá do roku 1297.
Ve středověku patřila k rozsáhlejším zemědělským obcím. Název
obce pochází od slovanského pojmu „habr“ ve starším znění
„hrab“ a značí místo, kde rostly habry. Neodmyslitelnou součástí
a charakteristickým znakem obce byly do počátku 20. století
rybníky. Do poloviny roku 1941 byla Hrabová samostatnou obcí
se samostatnými obecními orgány. Podle vládního nařízení byla
od 1. července 1941 sloučena s Moravskou Ostravou a dlouhá léta
byla součástí obvodu Ostrava 3. Když se v listopadu 1990 konaly
volby do městského zastupitelstva a zastupitelstev městských
obvodů, bylo zvoleno 15-ti členné zastupitelstvo. Obci se podařilo

udržet venkovský příměstský charakter, rozvinutou síť služeb
a klidnou rodinnou zástavbu.
Hrabovský znak tvoří dělený štít. V horním stříbrném poli je
stylizovaná věž dřevěného kostelíka sv. Kateřiny z 16.století
a ve spodním poli je vyobrazeno půl zlatého nožového kola,
které bylo převzato z Hrabovského pečetidla z roku 1865, typického
atributu obecní patronky – sv. Kateřiny.
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

Vážení občané,
v minulém čísle Hrabovského zpravodaje jsme vás informovali
o zapojení naší obce do soutěže Vesnice roku. Více jak měsíc jsme
se na tuto soutěž pilně připravovali. Hlavním cílem, který si hned
na první pracovní schůzce vytyčil přípravný výbor soutěže, složený
ze zástupců samosprávy, spolků a školy, bylo zaujmout komisi
nejen bohatým kulturně‐společenským životem, ale i celkovou
proměnou a rozkvětem naší obce.
Ve středu 15. června 2016 k nám zavítali členové hodnotící
komise. Myslím si, že jsme naši obci představili v tom nejlepším
světle. Komise velmi kladně hodnotila např. místní školu,
spolupráci spolků a sdružení, proměnu vzhledu naší obce.
V konkurenci 20 obcí Olomouckého kraje jsme však na stupně
vítězů nedosáhli.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě
prezentace aktivně podíleli i vám, kteří jste nás přišli svou
diváckou účastí podpořit.
Ing. Jiří Linhart
starosta obce
DLOUHÁ NOC KOSTELŮ 2016

V pátek 10. června proběhla v evangelickém kostele už sedmá
Noc kostelů. Letošní téma „Otevřené brány“ vysvětlil v úvodní
bohoslužbě farář Vlastislav Stejskal ze Zábřeha. Když Bůh, podle
vize z Janovy apokalypsy, chce otevřít nebeské brány všem lidem,
tím spíše mají být otevřené brány a dveře kostelů, v nichž
se nachází klíč k branám věčného společenství pokoje, radosti
a lásky „v nebeském Jeruzalémě“. Zpěvačky a zpěváci ze sboru
Hrabová - Zábřeh svou naději vyzpívali v písni „Krásnou vlast
připravil pro svůj lid milý náš Spasitel na nebi…“
Nápaditou zážitkovou hru pro děti a rodiče seznamující
s kostelem připravila Hela Rozsívalová. Za to jí patří dík, stejně
jako všem ostatním, kdo zajišťovali zdárný průběh Noci.
Návštěvníků přišlo letos méně než v předchozích letech.
Hrabová je malá obec a sebezajímavější programová nabídka
oslovuje vždy jen menší část jejích obyvatel. Návštěvnost by se
určitě zvýšila, kdyby se na zahradě čepovalo pivo a nabízely
grilované pochoutky. Ovšem konkurovat posezení na hřišti nemá
hrabovský sbor v plánu. Letošní program byl ovšem natolik
přehuštěný, že nezůstal čas ani na uvaření kávy a čaje a na posezení
v malém sále. Jak se říká, méně je někdy více. Organizační tým
v čele s farářem to sebekriticky uznává a kajícně slibuje, že to příští
rok zkusí napravit.
Největší zájem veřejnosti vzbudila výstava obrazů a fotografií
umělců sdružených ve skupině NAŠLI SE. Dvě ženy a čtyři muži
spojení láskou k malování se našli v rovenské Kavárně - galerii
Františka Krňávka. Mají tam stálou expozici a příležitostně
vystavují na různých místech našeho regionu. I když každý tvoří
v osobitém stylu, všechny spojuje radost ze světa kolem nás
a nikdy nekončící údiv nad bohatstvím témat, tvarů a barev, jež
vybízejí k uměleckému zpracování. Už při instalaci výstavy
v našem kostele bylo jasné, že tato společnost umělců a jejich
příbuzných a přátel se dokáže vesele zasmát a hned vzápětí zvážnět
při hovoru o hlubších tématech, k nimž inspiruje chrám. Hrabovští
bratři a sestry museli uznat, že obrazy v evangelickém kostele
prožitek víry nejen neruší, ale naopak umocňují.

Vhodné prostředí pro rozjímání nad obrazy vytvořilo svou
hudbou Duo FLEKY (flétna-kytara) mladých interpretů Veroniky
Foltýnové a Jakuba Karlíka. Jedna z jejich skladeb nese příznačný
název „Jíst, milovat, meditovat“. Vedle Romantických kusů
Antonína Dvořáka zazněly i populární písně ve zdařilé úpravě
Jakuba Karlíka. Publikum odměňovalo každou skladbu nadšeným
potleskem. Muselo se přidávat, a tu začal narůstat osudný časový
skluz.
Po koncertě následovala přednáška Jaroslava Svozila (bydlí
teď s rodinou ve farním bytě), doprovázená fotoprezentací. Značně
prořídlé diváctvo pozorně vyslechlo Svozilův netradičně pojatý
portrét postavy Jeronýma Pražského. Tento Husův nejbližší přítel
a propagátor jeho myšlenek byl za své pojetí pravdy upálen
v Kostnici 30. května 1416, přesně před šesti sty lety. „Vzhledem
k tomu, že Husova smrt vzbudila v Čechách i na Moravě
pobouření, koncil byl více nakloněn Jeronýma obrátit. Avšak
navzdory snaze papežských legátů, kardinálů a arcibiskupů donutit
jej i přátelskými rozmluvami k odvolání, Jeroným již nepovolil.
Prohlásil, že se za své dřívější odvolání stydí. Koncilu řekl, že je
smířen s čímkoliv, ale ať pamatují, že se za to jednou budou
zodpovídat před Bohem. Zcela dobrovolně tak i on za svoji pravdu
podstoupil smrt na hranici.“ Autor tohoto článku v úvodu
k přednášce zmínil pozoruhodnou historickou analogii čtyř českých
mučedníků – Husa a Jeronýma, Jana Palacha a Jana Zajíce.
S posledně jmenovaným se někteří z přítomných směli setkávat
na šumperské průmyslovce. Janova nejvyšší oběť pravdě hluboce
zasáhla a na celý život ovlivnila většinu studentů i pedagogů školy.
Na poutavé vyprávění Jany Škubalové s pestrou prezentací už
čekalo žel jen několik nejvěrnějších posluchačů. Jana byla členkou
skupiny křesťanů, která navštívila malé evangelické společenství
v horské vesnici mexické provincie Chiapas. Vedoucí skupiny,
Švýcar Bernard Martin, má úzké vztahy k naší církvi. Studoval
v Praze, oženil se na Vsetíně, ovládá mnoho jazyků včetně češtiny
a svých znalostí bohatě využívá v široké škále činností. Chudičká
mexická církvička nemá na vydržování vlastního faráře, a tak
Martin sbor „obsluhuje“ ze Švýcar. Jednou do roka přijede osobně

a spolu s Božím slovem s sebou přiváží i pomoc materiální.
Obyvatelé mexické horské obce totiž žijí v nepředstavitelně
primitivních podmínkách. A přece z jejích tváří září úsměvy
a jejich jasné oči svědčí o radosti a štěstí. Jaký kontrast vůči nám,
západním lidem, žijícími v materiálním nadbytku, jenž si však žádá
daň stresu a únavy z nezadržitelného životního tempa!
Konečně nabídla sedmá Noc kostelů také výborné podmínky
k pozorování oblohy. Petr Odložil a Michal Pavlas obsluhovali
na jedné z teras hvězdářský dalekohled. Pozorovatelů bylo sice
kolem 22. hodiny poskrovnu, to ale nic neubralo na zážitku
z nádhery dorůstajícího Měsíce, zářivých Marsu, Jupitera a Saturnu
a z mnoha úchvatných pohledů na souhvězdí. Jedno se jmenuje
libozvučně Kasiopea, podle bájné egyptské princezny. Ta byla prý
velmi pyšná. Za trest se její souhvězdí nachází blízko pólu, takže
polovinu noci musí vydržet hlavou dolů.
Programový tým Noci kostelů čeká v příštím roce nelehký
úkol změnit schéma setkání tak, aby víc táhlo domácí i přespolní
a aby přitom zůstal čas i na přátelské posezení účastníků. Věříme,
že se to povede, a už dnes se těšíme na větší zájem návštěvníků,
hlavně z Hrabové. A pokud má někdo nějaký návrh, jak program
obohatit, tak sem s ním!
Jan Hudec,
evangelický farář v Hrabové

Ohlédnutí za školním rokem v MŠ
Školní rok se blíží ke konci i u nás v mateřské škole a my si
můžeme připomenout, co vše jsme s dětmi prožili.
Hned v září jsme si prošli různé části Hrabové. Poznali jsme
Kameníček, U Výletu, Ostrou a Plánivou. Říjen nám nabídl
ochutnávku plodů podzimu. Děti si samy připravily ovocný
i zeleninový salát a seznamovaly se s listnatými stromy.
V listopadu nás pozvali naši starší kamarádi do školy, kde jsme
měli možnost se podívat na jejich domácí mazlíčky a dozvědět se
o nich něco nového. V prosincový vánoční čas nám ve školce

zavonělo jehličí, pečené dobroty a my jsme měli možnost ukázat
rodičům krásné vystoupení a vyrobit si s nimi vánoční svícen.
Leden byl čas ptáků, kdy jsme jim nosili krmení do krmítek, přitom
jsme je i pozorovali a poznávali. Ptáčky jsme také vyrobili z papíru
a nazdobili s nimi sokolovnu. Chodili jsme i ke krmelcům, kam
jsme nosili krmení pro lesní zvěř. Život zvěře nám přiblížili lesní
pedagogové, se kterými jsme si zahráli nové pohybové hry,
poznávali zvířata a vyráběli přírodní obrázek. Do školky za námi
přišly dvě členky mysliveckého sdružení, děti troubily na lesní roh,
poznávaly zvuky i obrázky zvířat a měly možnost si i potěžkat
střelnou zbraň. Jelikož nás neustále lákaly výlety, hned v březnu
jsme opět začali vyrážet na delší výpravy po okolí. Malí turisté tak
už ví, že do batohu patří nejen svačina, pití a pláštěnka,
ale i krabička poslední záchrany neboli KPZ. Povídání o domácích
a hospodářských zvířatech jsme zakončili návštěvou farmy
v Bohuslavicích. Vůni květin jsme si užili v květnu na motýlím
záhoně, přímo na zahradě naší školky i na loukách. Navštívili jsme
včelaře, ochutnali med a viděli vytáčení medu. Každý měsíc
doprovázely básničky, písničky a vyrábění. Ke Dni dětí jsme
školkáčkům nabídli nevšední zážitek v Pevnosti poznání
a Ekologickém centru Sluňákov.
Nyní náš čeká škola v přírodě, kterou zakončíme celoroční
projekt Rok v přírodě.
Kateřina Pavlasová a Květoslava Papoušková,
učitelky MŠ

Sportovní snažení u nás ve škole
Naše škola je už třetím rokem zapojena do projektu Českého
olympijského výboru – Sazka olympijský víceboj. Jedná se
o projekt na podporu sportu a zdravého životního stylu.
I v letošním školním roce jsme poctivě plnili všech 8 sportovních
disciplín a za každé pololetí jeden doplňkový úkol a opět se nám
v tomto snažení velmi dařilo. Umístili jsme se v kategorii škol

do 100 žáků na 1. místě v Olomouckém kraji a na 6. místě v České
republice. Dokonce se nám podařilo získat opět „Trénink
s olympionikem“, který se z tréninkových důvodů (olympijské hry
v Riu) přesouvá na září nebo říjen 2016. Velmi se těšíme,
že budeme moci opět (už počtvrté) přivítat někoho z olympioniků
u nás v Hrabové.
Český olympijský výbor zaujalo otužování v naší škole. Proto
k nám v měsíci dubnu přijel tandem mladíků z ČT1 a natáčeli u nás
záběry z plnění disciplín olympijského víceboje a otužování. Kdy
se budou tyto záběry vysílat, prozatím nevíme, ale předpokládá se,
že v měsíci červenci. V úterý 7. 6. 2016 proběhly u nás v Hrabové
sportovní hry, na kterých jsme uvítali malé sportovce z okolních
škol Dubicka, Lukavice a Bohuslavic. Soutěžili jsme ve čtyřech
atletických disciplínách běhu na 60 m, běhu na 500 m, skoku
do dálky z místa a hodu kriketovým míčkem. Protože tohle jsou
převážně disciplíny olympijského víceboje, stali jsme se i tentokrát
pro filmaře z ČT1 zajímaví. Přijeli k nám podruhé a natočili záběry
z nadšeného a usilovného sportovního klání.
Posledním krůčkem v tomto letošním sportovním snažení
se stane účast všech našich školáků v T-mobile olympijském běhu,
do kterého jsme se zaregistrovali. Hrabčata odběhnou trať dlouhou
asi 1km a podpoří tak běh, který má celosvětovou sledovanost
a charitativní dopad. Část startovného (které platí jen dospělí běžci)
putuje totiž na charitativní účely.
Jaroslava Vločka Králová,
učitelka ZŠ

Ohlédnutí za školním rokem v ZŠ
Přípravy na soutěž Vesnice roku a blížící se závěr roku
školního nás přivedly k otázkám: Co se nám letos povedlo?
Co mimořádného jsme prožili a dokázali? Co bylo letos jinak a líp?
Jednoznačné odpovědi jsme pro vás nepřipravili, spíš přehled
všeho, co bylo kořením a obohacením naší školní práce.

Září
2. 9. - workshop na zahradě MŠ - Pod vedením lektorek
Ekocentra Lipka Hrabčata vlastnoručně osázela motýlí záhon.
3. 9. -výprava k sv. Josefu - První příležitost navázat na vztahy
přerušené prázdninami a poznat nové spolužáky i vyučující. Letos
se u nás sešlo hned 37 dětí a 5 pedagogických pracovníků.
14. 9. -sběr - Ekologie je v naší škole jedno z hlavních témat,
navíc děti zjišťují (někdy poprvé) co je to práce☺.
16. 9. -Matematická dílna pro rodiče - Seznámení s metodou prof.
Hejného pro odvážné a hledání odpovědi na otázku – Co to ty děti
vlastně počítají?
21. 9. -Olympijský víceboj - Důkladný nácvik disciplín
olympijského víceboje a první měření výkonů. Podstatou je závodit
sám se sebou – Budu na konci roku lepší? A v čem?
-beseda Vztah dítěte a psa - Beseda za přítomnosti speciálně
cvičeného psa vede děti k zodpovědnému chování ke zvířatům
a zejména psům.
Zahájili jsme i plavecký výcvik, uspořádali informační rodičovské
schůzky jednak pro všechny rodiče a dále i speciálně zaměřené
na rodiče prvňáčků.
Říjen
9. 10. -volby do Ekotýmu - V letošních volbách vzešel nový
Ekotým, jehož úkolem je provést naši školu třetím dvouletým
obdobím v projektu Ekoškola.
14. 10. -workshop na zahradě - Na rodičovské brigádě vznikla
krásná hmatová stezka.
19. 10. -Podzimní výstava v Dubicku - Aneb ovoce a zelenina
na vlastní oči.
20. 10. -workshop pro Ekotým - Motivační návštěva zástupců
Ekotýmů na škole vykazující dobrou praxi v projektu Ekoškola.
21. 10. -preventivní výchovný program - Podporujeme zdravé
vztahy ve zdravém kolektivu.
V tomto měsíci jsme zahájili otužování.

Listopad
2. 11. -podzimní výstava Člověk a včela v Hrabové - Návštěvu
tradiční výstavy si nenecháme rozhodně ujít. Aneb prvouka
a přírodověda v praxi.
4. 11. -výchovný koncert - Učit se o hudbě bez hudby
a opravdových muzikantů prostě nejde.
24. 11. -beseda o myslivosti - Zajímavosti z lesa a o lese – opět
prvouka a přírodověda jinak.
25. 11. -Den Ekoškoly - Dopolední práce všech školáků
na srovnávacích analýzách, odpoledne slavnostní ukončení
projektu Státního fondu životního prostředí – otevření hmatové
stezky, představení nového vybavení.
26. 11. -vánoční výtvarná dílna - Čas na výrobu vánočního dárku.
27. 11. -den pro domácí mazlíčky - Zodpovědně se musíme chovat
především k vlastním zvířátkům.
29. 11. -rozsvěcení stromečku - Hrabčata tuto tradici zahájila
už před pěti lety a advent bez koled u obecního stromečku si
už neumíme představit.
30. 11. -projektové spaní ve škole - Celoroční projekt Rok v přírodě
přinesl spoustu témat a aktivit, které jsou pro projekt jako stvořené.
A protože je listopad i synonymem pro 1. čtvrtletí, bylo nutné
vyhodnotit, jak jsme na tom s prospěchem. Vzhledem k počtu žáků
jsme konzultacím – setkáním rodič + žák + učitel věnovali hned
dvě odpoledne.
Prosinec
1. 12. -projektová výuka v týmech napříč ročníky - Společnou
prací jsme zjistili, že každý může být svému týmu užitečný.
Pracovali společně prvňáci i páťáci, prostě všechny ročníky a šlo
nám to skvěle!
16. 12. -vánoční příběh v kostele - Tradiční vyprávění pana faráře
nám pomáhá vracet se k pravé podstatě Vánoc.
18. 12. -vánoční odpoledne s rodiči - Ideální příležitost prezentovat
výstupy z projektového vyučování, popřát si pěkné svátky a udělat
radost vlastnoručně vyrobeným vánočním dárkem.

Leden
16. 1. -maškarní karneval - Ve spolupráci se spolkem KLOVEL
jsme uspořádali Maxi-karneval. Pět hodin nabitých tancem,
hudbou, soutěžemi a tombolou uteklo jako mávnutím kouzelného
proutku.
27. 1. -vysvědčení + pasování - Všichni prvňáčci už jsou
opravdovými školáky a je třeba to náležitě oslavit.
28. 1. - Ekotým vyrazil na výpravu do olomoucké Pevnosti poznání.
Únor
3. 2. -Divadlo Olomouc - Alespoň jednou do roka si dopřáváme
návštěvu krásného divadla. Balet byl ale pro některé z nás velkým
překvapením – opravdu se tam nemluví!
5. 2. -projekt Vajíčko - Sexuální výchova a výchova ke zdraví
spojená s návštěvou budoucí maminky.
10. 2. -Etická výchova I. - Zahájili jsme cyklus pravidelných
setkávání s panem farářem, který dětem na základě biblických
příběhů vysvětluje zákonitosti života a to, jak je důležité chovat se
k sobě opravdu jako lidé.
11. 2. -zápis do ZŠ - Na přípravě zápisu se již tradičně podílejí
Hrabčata a inspirací je nám celoroční projekt.
12. 2. -tvoříme ze dřeva - Vyrobit ptačí budku není jednoduché,
ale je to velká zábava! Že by pracovní vyučování?
V tomto roce jsme podrobili naši školu (opět po třech letech)
dotazníkovému šetření Mapa školy, které organizuje společnost
SCIO. Díky aktivitě a spolupráci rodičů jsme měli téměř 100%
návratnost dotazníků.
Březen
1. 3. -Matematická dílna pro rodiče - Počítání s rodiči a pro
rodiče☺.
9. 3. -výtvarná dílna - Blížící se velikonoce nás inspirovaly
k výrobě tradičních i netradičních ozdob a dekorací.
-Etická výchova II.

11. 3. -anglicko-české divadlo John and Mary - Angličtina je
prostě super a po náležité přípravě jsme si anglicky mluvícího
Jeníčka s Mařenkou náležitě užili. Páťáky to navíc inspirovalo
k vlastnímu anglickému představení.
Duben
1. 4. -Aprílová škola - Co takhle si to vyměnit? Děti v rolích
učitelů a vyučující v žákovských lavicích. Legrace, ale i možnost
poznat školní práci z jiného pohledu.
-Tonda obal a cestách - Opakování je matka moudrosti
a třídění odpadů musíme považovat za nezbytnou samozřejmost!
13. 4. -sběr + Ukliďme si Hrabovou - Pracujeme, pomáháme
našemu životnímu prostředí a třídíme odpad v praxi.
-Etická výchova III.
20. 4. -hudebně vzdělávací pořad – Šel tudy, měl dudy - Další
příležitost k setkání s „živou“ hudbou.
-Den Země aneb Komu se nelení, tomu se zelení - Krásné
odpoledne na zahradě MŠ pro všechny děti a rodiče. Asi na
10 stanovištích jsme měli možnost se pobavit i něčemu přiučit.
Třešinkou na dortu byly zelené dobrůtky našich maminek.
21. 4. -natáčení České televize – otužování - Otužování Hrabčat
zaujalo pražské vedení olympijského víceboje natolik, že k nám
poslali televizní štáb☺.
22. 4. -výprava na farmu do Bohuslavic - Projekt Rok v přírodě
si vyžaduje skutečnou přírodu a skutečná zvířata.
27. 4. -Olympijský víceboj - Je čas přeměřit své výkony
v jednotlivých disciplínách.
29. 4. -dopravní hřiště - Po intenzivní přípravě ve škole prokáží
čtvrťáci teoretickou znalost dopravních předpisů a praktickou jízdu
podle nich. Odměnou je získání Průkazu cyklisty.
3. čtvrtletí je opět ideální doba k setkání ve trojici rodič, dítě
a učitel. Můžeme si říct, čeho jsme už dosáhli, v čem je dobré
zabrat, a pak doufat, že to hlavní hrdina – dítě pochopí a vezme si
dobře míněné rady k srdci☺.

Květen
5. 5. -Olympijský víceboj - Poslední měření před prázdninami,
doplnění potřebných údajů do webové aplikace a čekání, zda jsou
ostatní školy podobně aktivní, či ne.
11. 5. -Etická výchova IV. - Pan farář Jochanan (hebrejsky Jan)
dětem vše krásně vysvětlí, odměnou je mu pozornost a zaujetí,
s jakým děti jeho příběhům naslouchají.
14. 5. -Den rodiny - Když jsme před dvěma roky přišli s nápadem
spojit Den matek, dětí i tatínků do jedné velké oslavy, na které
se budou spolupodílet i ostatní složky obce, netušili jsme, jak moc
se tento nápad osvědčí. Letošní akce „Mami, tati pojďte ven, ať
si to spolu užijem“ toho byla důkazem. Na přípravě se podílelo asi
50 dobrovolníků ze ZŠ a MŠ, Hraběnek, Hasič ů, skautského oddílu
Šavanů a za výrazné organizační a finanční pomoci obce.
Každý dotazník či test je zakončen vyhodnocením. Na společných
rodičovských schůzkách jsme rodiče seznámili nejen s výbornými
výsledky dotazníkového šetření Mapa školy a školky, ale
i s výsledky testování žáků 3. a 5. ročníku. Dle nich se škola
umístila mezi 10 % nejlepších škol zúčastněných v testování.
Červen
1. 6. -výlet - Společný výlet dětí z MŠ i ZŠ je pro nás tradicí.
Letos jsme odjeli hned dvěma autobusy a prožili krásný den
v olomoucké Pevnosti poznání a v Ekologickém středisku Sluňákov.
7. 6. -sportovní hry - Letošní sportování čtyř škol (Dubicko,
Lukavice, Bohuslavice a Hrabová) se konalo u nás. Na to, jak
s chutí sportuje téměř 160 dětí, se přijela opět podívat Česká
televize.
8. 6. -Etická výchova V. - Závěrečné setkání spojené s přípravou
programu na soutěž Vesnice roku.
9. 6. -víkendový pobyt pro Ekotým - Ekotým se po celý rok
scházel každou středu ráno v 7.00 hod. Zpracoval anylýzy, které
provedli žáci školy, připravoval pravidelná vysílání TV Hraboš,
zorganizoval oslavu Dne Ekoškoly a Dne Země. Odměnou byl
pobyt v krásné přírodě.

15. 6. -Vesnice roku - Hrabová má opravdu aktivní děti, na které
můžeme být pyšní. Soutěžní komisi se představily hned několikrát.
Nejprve písničkou a kvízem z Etické výchovy, pak představily svou
školu a její nejvýznamnější aktivity, prezentovaly činnost Komunitní
školy a nakonec se zapojily do závěrečného tance. To vše za deště
a s úsměvem☺.
20. 6. -škola v přírodě Švagrov - Učit se dá i jinak, než v lavicích
a závěr června k tomu přímo vybízí. Na pětidenním pobytu budeme
pod vedením pracovníků Ekologického střediska Švagrov zkoumat
různé ekosystémy a zapojíme se i do Olympijského běhu.
27. 6. -výprava do Vlachovských dolů - Výpravy nás provázely
po celý školní rok. Ty školní, zálesácké či výpravy Ekotýmu. Na této
společné výpravě chceme prozkoumat krásy přírody, které máme
přímo za humny.
29. 6. – slavnostní závěr školního roku pro děti a rodiče - S dětmi,
které odcházejí ze školky a ze školy, se chceme rozloučit jaksepatří.
Na společném odpoledni pro všechny děti, rodiče i žáky bývalé
slavnostně uzavíráme školní rok a vítáme prázdniny.
V naší školní hymně zpíváme o tom, že v životě nám nejvíc vadí
nemít kamarády a zažívat nudu. Při pohledu na výše uvedené
aktivity pevně věřím, že to, o čem zpíváme, naplňujeme každý den
– poctivou prací, dobrou náladou a chutí dát dětem víc, než je
pouhá povinnost. Děkuji celému kolektivu naší školy a školky
a přeji všem dospělým i dětem krásné prázdniny!
Jana Večernice Vondálová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Komunitní škola pracuje již čtvrtým rokem
Spolek Komunitní škola Hrabová byl založen 6. 9. 2012 jako
občanské sdružení s cílem poskytovat vzdělávací či zájmové
aktivity všem lidem v obci a blízkém okolí bez ohledu na jejich
věk. Při výběru zájmových a vzdělávacích aktivit vychází ze zájmů
občanů Hrabové. Ke své činnosti využívá KŠ zázemí místní
základní a mateřské školy a sokolovny. Prostředky, které obec

do těchto objektů vkládá, tak mohou být maximálně využity
ve prospěch široké veřejnosti.
Naše cíle jsou:
• vyvíjet aktivity vedoucí k účelnému a smysluplnému
trávení volného času dětí a mládeže
• podporovat a rozvíjet myšlenku celoživotního vzdělávání
• prostřednictvím společných aktivit posilovat komunitní
cítění a patriotismu k obci
Prakticky po celou dobu pracujeme ve stejném složení:
Eva Hastíková
Helena Höchsmannová – místopředsedkyně spolku
Milada Jedelská
Lenka Kondlerová
Martina Kotková
Mgr. Ilona Moťková
Aleš Neumann
Mgr. Jana Vondálová – předsedkyně spolu
Žáková Odstrčilová Jitka
Díky zapálení a odhodlání jednotlivých členů spolku jsme zajistili
a zorganizovali celkem 1164 výukových hodin v asi 15 různých
vzdělávacích aktivitách, do kterých se zapojilo téměř 700 dětských
a dospělých účastníků pod vedením 14 lektorů. Ráda bych
zdůraznila, že práce všech členů spolku je dobrovolná
a vykonávaná ve volném čase, za což jim jménem naší hrabovské
komunity moc děkuji a přeji do další činnosti hodně sil a elánu☺.
Jana Vondálová,
předsedkyně spolku
SDH
Vážení spoluobčané,
významné květnové dny máme za sebou a já bych Vám všem rád
poděkoval za účast na oslavách Osvobození naší obce, které
pro Vás tento rok zajišťovala naše SDH ve spolupráci s obcí.
Teď už nám však léto klepe na dveře a sezóna hasičského
sportu se začíná dostávat do plných obrátek. Jak všichni víte

29.5.2016 proběhla v naší obci první soutěž započítávána do VC
Holba Cup. Účast byla opravdu hojná, svou připravenost na novou
sezonu změřilo celkem 54 soutěžních družstev.
Ještě před naší domácí soutěží se uskutečnila v Bohuslavicích
okrsková soutěž. Tato soutěž byla premiérová pro naše dorostence,
kteří soutěžili v kategorii muži. Myslím, že se za svůj první start
nemusí vůbec stydět. Na stupně vítězů to ještě nebylo, ale my jsme
rádi, že nám vyrůstá další generace do kategorie mužů v hasičském
sportu. Od nás jim patří dík a povzbuzení do dalších let. Věřím,
že jejich chvíle ještě přijde.
Okrskové soutěže se zúčastnili i naši muži a obsadili 2. místo
v požárním útoku, děvčata běhala pouze stovky, kde obsadila místo
první. Veteránům, v pozměněné sestavě, se útok nepovedl a měli
neplatný pokus.
Po okrskové soutěži se uskutečnilo 28.5. Okresní kolo
v Bludově. Zde se naše holky umístily na celkovém 4. místě a kluci
na místě desátém.
Poté už následovala naše domácí VC Holba Cup. Počasí nám
přálo a za Vaší vydatné podpory se podařilo našim holkám získat
krásné třetí místo a na stejném místě stupňů vítězů se umístili
i veteráni. Klukům se start nevyvedl dle představ a tak skončili
na 20. místě, přesto si však zapsali nějaký ten bod do celkového
hodnocení. Všem našim družstvům děkujeme za výkony a Vám,
vážení spoluobčané, děkujeme za podporu.
Veteráni absolvovali ještě VC Holba Cupu v Dolních
Studénkách, kde navázali na soutěž v Hrabové a obsadili opět
3. místo. Podmínky byly deštivé a terén promáčený. To vedlo
k tomu, že náš proudař uklouzl a spadl. Naštěstí byl pád
bez následků a útok byl zdárně dokončen s časem, který nám
zajistil stupně vítězů.
Myslím, že naše družstva navázala na loňskou úspěšnou
sezonu a že se jim i nadále bude dařit. Držíme palce.
Ani naši mladí hasiči nezaháleli. Absolvovali závěrečné
soutěže celostátní hry Plamen, která probíhá po celý rok.
V konečných výsledcích se v našem okrese, menší hasiči umístili
na 5. místě ze sedmnácti týmů a starší ještě o jednu příčku lépe,

tedy na 4. místě ze šestnácti týmů. Dále absolvovali a ukončili i hru
Liga mladých hasičů, kde mladší dosáhli na 5. místo v okrese
z dvaadvaceti týmů a starší na 3. místo z dvaceti týmů. Myslím,
že jsou to výsledky krásné. Našim mladým hasičům blahopřejeme
a držíme palce do dalších sezon.
Sportovní sezóna tedy začala, ale SDH se věnuje i dalším
aktivitám v obci. Připravujeme pro Vás letní karneval. Ten
proběhne 2.7. v areálu koupaliště a hrát Vám bude hudební skupin
NOA. Jste všichni srdečně zváni. To je nejbližší akce, poté
připravujeme na konci srpna již tradiční rozloučení s prázdninami.
Mimo soutěže pro děti i dospělé připravíme i nějaké to veselé letní
kino ze života naší SDH.
D. Hastík

Hraběnky, o.s.
Od posledního vydání zpravodaje už uteklo čtvrt letošního
roku, a proto bylo na čase opět napsat pár vět. Za naše sdružení
se krátce vrátím ke Sletu čarodějnic.
V letošním roce se potvrdila oblíbenost této akce, v areálu
koupaliště bylo opravdu na těsno a nebylo chvílemi lehké všechny
příznivce a návštěvníky uspokojit. Měli jsme sem tam nějakou
frontu na občerstvení, ale to příště jistě vychytáme. Delegaci
z budoucnosti, která nás letos navštívila, se u nás tak líbilo, že
se nevrátila zpátky do vesmíru a splynula s naším hrabovským
čarodějnickým cechem. Areál po celodenním maratonu jsme
zamykali ve dvě ráno, hudba hrála od sedmnácti hodin do půl
druhé, takže prostě vydařená akce.
Koncem března proběhla členská schůze, uskutečnily se volby
po čtyřech letech fungování našeho sdružení a nastaly jen malé
změny. Předseda i místopředseda našeho sdružení se nemění, jsou
malé změny v revizní komisi a ve funkci hospodáře. Změní se však
název z „Hraběnky, o.s.“ na „Hraběnky, z.s.“, neboli z občanského
sdružení na zapsaný spolek. Úřední šiml je zkrátka neúnavný
a sežere tolik lejster a úředních razítek, že až.

Po hrabovských hodech se na Vás budeme opět těšit
na „Pohodovém véšlapu“. Termín bude upřesněn a trasy také,
nějaká myšlenka se rodí, uvidíme, jakou trasu povolí Lesy č.r..
Závěrem chci poděkovat Vám Všem, které jsem oslovila
na akci „Vesnice roku 2016“ a kteří jste se účastnili nacvičování
a samotného dne, kdy přijela komise, za váš čas, ochotu, vstřícnost
a nadšení. Vzhledem k tomu, že jsme nezískali žádnou cenu,
poděkování tedy dvojnásob. Já se přiznám, že ve mně se mísilo
zklamání, naštvání ze zmařeného času a výkonu. Ale už nyní, když
píši tento příspěvek, se na to dívám trochu jinak. My jsme totiž
sami sobě dokázali, že opravdu dokážeme táhnout za jeden provaz.
Na to velké kolo z Hrabovských občanů všech generací hned tak
nezapomenu a žádná komise mi to nevezme.
Přeji Vám všem klidné prázdniny, hodně času bez povinností
a starostí, ať se Vám podaří během léta načerpat plno sil a energie
a na nějaké naší akci opět na shledanou.
Lenka Žižková
předsedkyně
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 2. 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

POSPÍŠIL Venzel

Lst.Inft. IR 93 Šumperk, III. prapor, 10.komp.,
roč. 1894, raněn
str. 44 ze dne 21.11.1917 Listiny

PRAVDA Josef

Lst. Schutze, LIR 15 Opava, 1.Ers. komp. ,
roč 1879, zajat a odtransportován do Penzy
str. 47 ze dne 19.6.1917 Listiny

SOUDEK Josef

Lst. Inft. IR 93 Šumperk, nar. 1897
zajat – zajatecký tábor Darnica u Kyjeva
str.62 ze dne 24.4.1918

TUN Rudolf

Lst. Inft. IR 93 Šumperk, roč.1882
zajat a odtransportován do Charkova – Rusko
str. 68 ze dne 24.4.1918 Listiny

URBÁŠEK Anton

Lst. IR 13 Olomouc, II.prapor, 7.komp.
roč. 1873, raněn
str.46 ze dne 30.6.1915 Listiny
raněn
str. 42 ze dne 25.8.1915 Listiny

URBÁŠEK Johan

Gefr., Lst IR 13 0lomouc, I. prapor, 3. komp.,
roč.1875, zajat
str.49 ze dne 14.12.1915 Listiny

VAŠÍČEK Rudolf

Inft. IR 93 Šumperk, II.prapor, 8.komp.
zraněn
str. 42 ze dne 11.1.1915 Listiny

VEPŘEK Josef

Lst. Inft. IR 13 Olomouc, II.prapor, 8.komp.,

roč. 1874, zraněn
str. 54 ze dne 1.5.1917 Listiny
VERNER Petr

Inft. IR 93 Šumperk, III. prapor, 12 komp.
roč.1895 zraněn
str.42 ze dne 30.7.1915 Listiny
zraněn
str. 47 ze dne 17.3.1916 Listiny

V druhé polovině roku 2016 oslaví své životní jubileum tito naši
občané
Žáková Svatava
Janíčková Věra
Dubová Milada
Frank Radoslav
Hrubý Ivan
Skála Květoslav
Žižka Petr
Houserková Ludmila
Jedelský Antonín
Jánošík Daniel
Hrubý Jiří
Flášar František
Soukupová Marie
Linhartová Květoslava
Březina Jan

30. července
1. srpna
2. srpna
15. srpna
16. srpna
17. září
22. září
3. října
6. října
30. října
5. listopadu
16. listopadu
12. prosince
13. prosince
23. prosince

91 let
75 let
75 let
91 let
75 let
86 let
70 let
75 let
80 let
70 let
70 let
70 let
80 let
85 let
75 let

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