OBYVATELSTVO
V posledním století počet obyvatelstva kolísal. Největší počet lidí žijících v obci byl na
začátku 20. století.
První dochované sčítání lidu organizovala rakousko uherská vláda v roce 1869 a
podle něho v původních obcích Hrabišín, Loučky, Horní a Dolní Olešná žilo 1428 obyvatel.
V roce 1900 zde žil největší počet lidí a to 1644. V té době žilo i v Novém Malíně dva a půl
tisíce lidí a v Dlouhomilově více jak 800 obyvatel. V Hrabišíně a tehdejším Frankštátě to
bylo převážně německé obyvatelstvo.
Po první světové válce po vzniku Československé republiky přibývá Čechů: Češi
s němci žili celkem v pohodě, ale to skončilo, když se v sousedním Německu dostal k moci
Adolf Hitler a na území tzv. Sudet organizoval Henlain sudeto – německou henlainovu stranu.
V roce 1930 proběhlo rovněž sčítání lidu s těmito výsledky.
Dolní Olešná – rozloha 214 h, 51 domů, 245 obyvatel, z ¨toho 208 německé národnosti, 36
Čechů a jeden cizoněmec.
Horní Olešná – rozloha 363 h, 68 domů, 342 obyvatel, z toho 299 Němců a 43 Čechů.
Hrabišín – rozloha 367 h, 60 domů, 310 obyvatel, z toho 282 Němců a 28 Čechů.
Loučky – rozloha 440 h, 103 domů, 519 obyvatel, z toho 484 Němců a 35 Čechů.
Obce již tehdy tvořily jeden celek, a již v roce 1939 po obsazení sudet německou
armádou se obec stala součástí německé říše. Dle statistik v roce 1939 bylo složení obyvatel
podle podnikání a zaměstnání následující: v zemědělství a v lesích pracovalo 475 občanů,
v průmyslu a řemeslech 500, obchodní činností se zabývalo 106 občanů, veřejné a soukromé
služby 40 občanů, samostatný podnik s rodinnými příslušníky 300 občanů, dělníků bez
povolání bylo 211 a úředníků 67.
Německé obyvatelstvo pak na Hitlera a Henlaina škaredě doplatilo. Němci – muži
museli do války a většina se jich nevrátila. Po válce pak rozhodnutím vítězných mocností bylo
německé obyvatelstvo z území republiky vystěhováno. Z obce probíhal odsun převážně
v první polovině roku 1946, Němci si mohli vzít osobní věci do váhy 30 kg. Odsun u nás
probíhal v klidu, poslední německou rodinu odvážel do Šumperka s koňským povozem
pamětník Ing. Vladimír Čech.
Do obce pak přišlo české obyvatelstvo, nejvíce z Dlouhomilova. Z této obce přišli do
Hrabišína se svými rodinami Rudolf Merta, Rudolf Horníček, Jan Luňáček, Alois Člupný,
Eliška Kratschmerová, Pavel Srda, Vincenc Niče, Gustav Hýbl, František Minář, Karel Berka,
Miroslav Indra, Josef Jílek, Jan Korner, Konrád Korner a František Sládek. Hodně rodin se
přistěhovalo z obcí na Zábřežsku, hodně lidí přišlo z Prostějovska a přistěhovalo se také
několik rodin volyňských Čechů.
V následujích letech pak byly v Hrabišíně následující počty obyvatel.
V roce 1950 měla obec
901 obyvatel
V roce 1961
954 obyvatel
V roce 1970
848 obyvatel
V roce 1991
802 obyvatel
Při posledním sčítání obyvatel v roce 2001 měla obec hrabišín 847 stálých obyvatel.
Z toho 440 mužů a 407 žen. Děti do 14 let bylo 141, obyvatel od 15 – 59 roků 561.
Šedesátiletých a starších bylo 145. Pracujících obyvatel bylo 343, z toho 231 pracovalo mimo
obec. K národnosti české se hlásilo 763 občanů, 59 si zvolilo národnost moravskou, 8
slovenskou, 2 německou, 2 polskou a 13 bylo ostatní národnosti. Podle náboženství 460
občanů bylo bez vyznání, věřících celkem 288. V římsko katolické církvi bylo 224 obyvatel, 8
v českobratrské církvi evangelické, 6 v církvi husitské, 50 v ostatních církvích a 99 neuvedlo
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žádné náboženství. V Hrabišíně bylo v roce 2001 262 domů, z toho 225 trvale obydlených.
Neobydlených bylo 37. Bytů v obci bylo 322, trvale obydlených 277, neobydlených 45.
Průměrný počet osob na jeden byt byl 3,06 osob. V Hrabišíně jsou v posledních letech
rozšířena tato příjmení: Boxanů je 25, Hrubých 20, Šindlerů 19, Glanc je 16x a Hejl a Smejkal
14x. Z křestních jmen jsou nejrozšířenější u chlapců – Martin, Ondřej, Tomáš a Jakub, u
děvčat – Michaela, Lucie, Lenka a Tereza.
V současné době má obec Hrabišín celkem 858 trvale žijících obyvatel.
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