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DES IG N  G U IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 36”x48” 

presentation poster. You can use it to create your research 

poster and save valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide you 

through the poster design process and answer your poster 

production questions. To view our template tutorials, go online 

to PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the level 

that is more comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, 

and the affiliated institutions. You can type or paste text into the 

provided boxes. The template will automatically adjust the size of your 

text to fit the title box. You can manually override this feature and 

change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your name(s) and 

institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a 

logo by dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by 

going to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be 

low quality when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look 

like on the final poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our free poster templates 

page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy 

and paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images 

proportionally by holding down the SHIFT key and dragging one of the 

corner handles. For a professional-looking poster, do not distort your 

images by enlarging them disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 

they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 

DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 

choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to 

VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure to 

go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by adding a text box 

from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will help you select rows 

and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 

document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > 

FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. 

Some reformatting may be required depending on how the original 

document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 

column options available for this template. The poster columns can also 

be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 

poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also delete 

them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to 

match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 

also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 

PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” button. 

Choose the poster type the best suits your needs and submit your order. 

If you submit a PowerPoint document you will be receiving a PDF proof 

for your approval prior to printing. If your order is placed and paid for 

before noon, Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that 

same day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground services are 

offered. Go to PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  

© 2015 PosterPresentations.com 
    2117 Fourth Street , Unit C         
     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-

Uhersko pod tlakem nepříznivých okolností válku 

Srbsku, což dalo podnět k rozpoutání krvavého 

válečného konfliktu, který skončil až podepsáním 

příměří 11. listopadu 1918 v Compiègne. Dne 31. 

července 1914 se o vyhlášení všeobecné mobilizace  

dozvěděli i v příměstské samosprávné obci 

Hrabová, která náležela k politickému okresu 

Moravská Ostrava. Ihned poté se začaly politické 

orgány obce i samotní obyvatelé Hrabové 

přizpůsobovat novým válečným poměrům. 

Úvod 

První světová válka a Hrabová 

Sbor dobrovolných hasičů  ve spolupráci s občany 

shromáždil postele se slamníky, polštáře z peří, 

plachty, pokrývky, spodní prádlo a také obvazový 

materiál. Prostorám lazaretu byla vyhrazena jedna z 

přízemních učeben školy a jedna místnost hrabovské 

Zřízení lazaretu 

hrabovské fary. Základ zařízení tvořilo 15 postelí     

a další vybavení jako židle, stoly či umyvadlo apod. 

Školní budova a budova fary byla v důsledku 

přítomnosti lazaretu v obci také dle úředních 

předpisů označena na střeše typickým bílým 

praporem s červeným křížem. Správcem školní 

místnosti lazaretu se stal učitel místní obecné školy 

Štěpán Němec. Místnost na faře spravoval 

hrabovský farář Josef Řezáč. 
 

Zánik lazaretu 
 

Prameny a literatura 
Archiv města Ostravy (dále AMO), Archiv obce 

Hrabová, inv. č. 20a. 

AMO, Farní úřad v Hrabové, kart. 1, inv. č 74. 

AMO, Národní škola v Ostravě-Hrabové, inv. č. 

421. 

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, Pamětní 

kniha farnosti hrabovské 1908−2004. 

BARCUCH, Antonín a ROHLOVÁ, Eva. Sedm 

století obce Hrabová 1297−1997. Ostrava: Úřad 

městského obvodu Hrabová, 1997, s. 18−20. ISBN 

80-238-1273-4. 

SLEPIČKA, Martin. Kostel svaté Kateřiny 

Alexandrijské v Ostravě-Hrabové. Ostrava: 

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015, s. 

22−23. ISBN 978-80-260-9124-0.  

STANĚK, Radim. První světová válka a první 

poválečná léta v životě obce Hrabová. Olomouc, 

2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého         

v Olomouci. Filozofická fakulta, s. 19−30. 

 Kontakt 
Bc. Martin Slepička 

Katedra dějin umění a kulturního dědictví 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Reální 5, 

70103, Ostrava, Česká republika 

Email: slepickamartin@seznam.cz 

 

 
 

Starostou Hrabové v období tzv. Velké války byl 

Antonín Adámek, v jehož domě (číslo popisné 31) 

se nacházela obecní kancelář. Po vyhlášení 

mobilizace se v obci sešla válečná komise, která 

měla za úkol vypracovat soupisy mužů schopných 

vojenské služby, koní a vozidel. Rovněž vznikl 

válečný zásobovací výbor, jenž se staral                  

o zásobování obce potravinami. V přízemí tzv. Staré 

školy vznikla válečná kancelář. Až do roku 1916 

bylo zásobování obyvatelstva základními 

potravinami vcelku dobré, až poté byl díky suchu          

a neúrodě zaveden přídělový systém, který zůstal 

zachován až do konce 1. světové války 

Katedra dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

Martin Slepička 

Hrabovský lazaret v letech 1914−1915 

Shrnutí 

Správa a vybavení lazaretu 

Každodennost v obci během 
činnosti lazaretu 

Hrabová v roce 1912, soukromá sbírka Martina Slepičky 

Starosta Hrabové Antonín Adámek ve své kanceláři během               
1. světové války, AMO, Archiv obce Hrabová, inv. č. 20a, pag. 156 

Již na počátku války padlo rozhodnutí zřídit               

v Hrabové lazaret pro raněné vojáky. Toto rozhodnutí 

Hrabová u Moravské Ostravy, 1. třetina 20. století, 
soukromá sbírka Marie Stárkové 

vzešlo ze snah rakouského Červeného kříže, který 

úzce spolupracoval s vojenskou správou. Ke zřízení 

lazaretu došlo 23. srpna 1914, přičemž jeho 

zřizovatelem se stal místní Sbor dobrovolných hasičů 

v Hrabové, který lazaret zřídil na vyzvání Jednoty 

hasičské Markrabství moravského. Lazaret byl 

umístěn do budovy tzv. Nové školy (dnešní ÚMOb 

Hrabová) a budovy fary. 

První ranění vojáci byli do hrabovského lazaretu 

umístěni dne 10. září 1914. Již po svém příjezdu 

vzbudili v obci vlnu zájmu. Povozy, jež raněné 

přivážely, očekávali lidé s velkým napětím              

a netrpělivostí. První ranění byli po svém příjezdu 

ještě téhož dne „po večeři pohoštěni od obecenstva 

ovocem a cigaretami“. Vojáci za svého příjezdu 

působili jako atrakce. Pro spíše menší příměstskou 

obec to znamenalo něco nového i vzrušujícího. 

Tento stav však neměl dlouhého trvání.. Dle 

Pamětní knihy farnosti hrabovské 1908−2004 

„konečně i těžce zmrzačený vojín vlekoucí se 

ulicemi zevšedněl docela“. 

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Hrabové, pod jejich správou 
byl zřízen lazaret, AMO, Archiv obce Hrabová, inv. č. 20a, pag. 156 

V roce 1915 byl hrabovský lazaret v obou budovách 

zrušen a to důsledkem zřízení nových ubikací pro 

raněné v Moravské Ostravě, které byly rozsáhlejší. 

Poslední ranění opustili hrabovské lazarety dne 10. 

května 1915. Poslední přípis o zrušení lazaretu byl do 

Vídně a do Brna zaslán k 6. červenci roku 1915. 

Ranění rakousko-uherští vojáci byli v budovách 

hrabovského lazaretu umístěni po necelý rok (10. 

září 1914 až 10. května 1915), přesto se hrabovský 

lazaret stal významným dokladem dopadů první 

světové války na civilní obyvatelstvo, které 

pociťovalo silou sounáležitost s raněnými vojáky.  

V Hrabové se celkem vystřídalo 57 raněných 

vojáků. Příkladná činnost lazaretu byla také nálěžiě 

oceněna. Starosta hasičského sboru Jan Vogt 

obdržel stříbrnou medaili za zásluhy, občan a hasič 

Jan Mutina pak medaili bronzovou. 
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