
Jako v každé správné obci, ani v Hrabové, nemohou hasiči chybět u slavnostních příležitos  

a svátků, které si občané připomínají. Ve slavnostních stejnokrojích a stejně slavnostní náladě 

se představitelé Sboru dobrovolných hasičů Hrabové zúčastnili i oslav stého výročí založení 

Československa.

Velká sláva se odehrála v sobotu 20. října 2018 odpoledne před budovou obecního úřadu. 

Místní dechovka zahrála státní hymnu, starosta obce ‐ Igor Trávníček ‐ v obleku a vyleštěných 

botkách popadl rýč a zasadil památeční lípu, přijeli místní velocipedisté na historických strojích, 

nechyběl ani stařičký automobil místního milovníka veteránů... A hasiči, jakožto jeden 

z místních spolků, dokreslili atmosféru m, že přivezli historickou ruční stříkačku.

Akce byla důstojným připomenu m stého výročí státu.

100. výročí založení státu
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Hasiči nemohou chybět ani při význam ‐
ných společenských událostech. Jednou 
z nich je pravidelný pietní akt, kdy si 
občané, radní a členové místních spolků 
i stran či hnu  připomínají obě  hrabov ‐
ských rodáků, kteří položili své životy za 
svobodu.
Pravidelně se takto scházejí na 
hrabovském hřbitově u pomníku obětem 
obou světových válek od sochaře Karla 
Vávry. Mimochodem, stejný autor vytvořil 
známou Lišku Bystroušku v oboře pod 
hradem Hukvaldy. Pro zpravodajskou 
„povinnost“ doplníme, že fotografie jsou 
pořízeny 27. dubna 2017. A pro oživení 
povědomí o historii ostravského obvodu 
Hrabová, respek ve pro uvědomění si 
jednoho z místních rodáků, doplníme 
báseň Viléma Závady, kterou poslal jako 
pozdravení do své rodné obce právě 
u příležitos  odhalení pomníku:

UCTĚNÍ PAMÁTKY HRDINŮ
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Hrabovským hrdinům

Žili jsme všichni v jedné vsi.

My viděli vás dospíva

a bujné chlapce v muže zrá ,

nepostřehli jsme ale hodiny,

kdy dorostli jste v hrdiny.

Když udeřil den pohromy,

Vy nejdřív sebe přemohli jste

pak v ohni zocelili srdce čisté

a v boje ukrutné jste tvrdě šli

a nepříteli rány dávali.

Vítězně zase oddechuje zem,

jen srdce Vaše už tu nebije,

Vy slavně vešli do historie,

kde krví vepsali jste jméno své,

jména hrdinů z Hrabové.

My ptávali se, vzpomínajíce,

kde Vaše kos  kryje zem,

zda kámen vztyčen nad hrobem.

Však Vaše krev nám v žilách kolotá,

Vy jste náš život, naše svoboda.
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