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Slovo starostky
Pomalu končí období Adventu a co nevidět
tu budou nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Dne 01.12. 2017 v 17:00 hod. jsme společně na
návsi rozsvítili vánoční strom. Letos jsme opět tuto
akci spojili s vánočním jarmarkem, kde byly na
prodej různé vánoční výrobky. Klub žen nám opět
uvařil dobrý punč, děti ze základní školy nám
zazpívaly a přednesly vánoční písně, za což jim
patří velké poděkování.
Nyní vás jako obvykle seznámím s děním
v naší obci. Jedna z největších akcí v letošním roce
byla rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba
nových chodníků včetně opěrné zdi u rodinného
domu manž. Šindlerových. Touto rekonstrukcí a
výstavbou chodníků došlo k dalšímu zlepšení
bezpečnosti chodců v naší obci. Celý projekt byl
financován dotačním titulem z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj z programu Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen IROP).
Dotace byly poskytnuty ve výši 90%. z celkových
nákladů 4.mil. Kč.
Dále byla zrekonstruována i autobusová
nástupiště na návsi. Současně byla vybudována
nová parkoviště u víceúčelové budovy (garáže,
hasičská zbrojnice) a u obecního úřadu. V roce
2018 budeme na návsi pokračovat s revitalizací
zeleně a s umístěním měřičů rychlosti. I tento krok je
součástí bezpečnějšího pohybu občanů v obci
Hrabišín. Na návsi byly rovněž umístěny dva nové
koše na odpad a nová lavička. Tato rekonstrukce
návsi byla hrazena z vlastních zdrojů obce.
Začátkem roku 2018 se ovšem pokusím získat
dotace na tuto rekonstrukci z MAS Šumperský
venkov, z.s. z programu IROP – udržitelná doprava
ve výši 90%.
V letošním roce nás také velice potrápil
kůrovec v lese, z tohoto důvodu byla zastavena
plánovaná těžba a muselo být provedeno vytěžení
napadených stromů. Ovšem nebyl to pouze
kůrovec, který nám způsobil neplechu v lese.
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Příčinou neplánované těžby byla také vichřice ,
která na našem území udeřila ve dnech 10.8. a
27.9. 2017. Kvůli těmto povětrnostním podmínkám
v lese popadalo cca 700 – 800 m3 dřeva, převážně
smrkového.
Odstranění
polomů
provádíme
převážně vlastními silami a za malé pomoci
společnosti Bionic Ground s.r.o.Praha, která je také
naším největším odběratel vytěžené kulatiny.
Doposud bylo vytěženo 1.383 m3 s výnosem
2.796.461,- Kč včetně dodaného paliva občanům.
Požadavky na palivové dříví můžete podávat na
obecním úřadě. Z důvodu nedostupnosti lesních
lokalit současným vozidlem bylo zakoupeno terénní
vozidlo typu NISSAN DOUBLE Cup za cenu
279.900,- Kč včetně DPH. Stávající osobní vozidlo
ŠKODA Praktik bude nabídnuto k prodeji.
Další nemalý problém, s kterým se potýkáme
při dešti je nárůst dešťových vod ve veřejné
splaškové kanalizaci. Z tohoto důvodu zástupci obce
provedou kontrolu domácích revizních šachet, zda
nemá někdo svedenou dešťovou vodu do
kanalizace. Při zjištění takto napojených rodinných
domů budou vlastníkům nemovitostí naúčtovány
vzniklé náklady. Proto se opětovně a důrazně na
vás všechny obracím, aby ti, kdo napojili dešťové
vody do splaškové kanalizace ihned sjednali
nápravu a dešťové svody odpojili !!!
Dalším
krokem
k zamezení
nátoku
dešťových vod jsou kamerové zkoušky veřejného
řadu splaškové kanalizace. V případě, že se nezjistí
závada na hlavním řadu, ponese náklady obec.
Náklady mohou činit i cca 1. mil. Kč. V neposlední
řadě, což bych nerada, by došlo k výraznému
zvýšení poplatků za stočné v rozmezí cca 2.000 –
2.500 Kč za osobu. Pokud někdo s občanů je
ochoten pomoci obci s kontrolou domácích revizních
šachet, ať se obrátí přímo na starostku tel:
604 756 600, která podá bližší informace.
Už nyní se pracuje na projektech pro
nadcházející rok, které budou předloženy různým
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fondům k získání finančních prostředků. Jedná se o
podpory z MAS Šumperský venkov,z.s. –
udržitelnost dopravy a PRV investice do lesa,
Ministerstvo pro místní rozvoj – obnova obecního
majetku poškozeného živelní událostí (břeh k
rodinnému domu manž. Poláškových a rovněž
oprava mostu). Další program je z fondu SZIF na
poskytnutí finanční pomoci na opravu lesních cest a
z fondu IROP na pořízení sociálních bytů. Tady
ovšem ještě projednáváme, zda se vydáme cestou
nákupu bývalého úřadu, nebo se vrhneme do
výstavby nového objektu v lokalitě pod školou. Také
se budeme snažit získat finanční podporu na opravu
hřbitovní zdi.
V příštím roce bude provedena
rekonstrukce autobusových zastávek u Stratilů a
oprava chodníku. Současně bude provedena i
oprava místních komunikací.
Vedle pracovních
povinností nezapomínáme také na kulturní a
společenský život. Přehled kulturních akcí v
následujícím roce je uveden na dalších stránkách.
Touto cestou Vás všechny srdečně zvu.
Dovolte mi závěrem Vám všem popřát klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky a
životní pohody v novém roce 2018.
Ladislava Holoušová
starostka

Vzpomínka na pana Jana Petříka

zlepšil i fotbal v Hrabišíně, ktrerý patřil po léta k
nejlepším fotbalovým
oddílům v celém okolí.
Zásluhou pana Jana Petříka a jeho spolupracovníků
se na hřišti konaly turnaje, oslavy, různé sportovní a
kulturní akce a také velké oslavy 25. a 40.výročí
fotbalu v Hrabišíně.V r.2001 byl pan Jan Petřík
vyznamenán za zásluhy o fotbal při příležitosti"100
let kopané v ČR". V poslední době se velmi zhoršilo
jeho zdraví a těžce mu onemocněla manželka.
Přesto se Honza Petřík snažil nevynechat ani jeden
fotbal a toužil se pozdravit se všemi kamarády.
Panu Petříkovi jsme ještě přišli pogratulovat v září k
jeho 75tinám, ale v říjnu došlo k nejhoršímu, Honza
Petřík
zemřel.
Odešel
velký
fotbalista,
nezapomenutelný starosta SOKOLA a hlavně velký
kamarád. Pan Jan Petřík se trvale zapsal do historie
naší TJ SOKOL.
- red HN -

Tříkrálová sbírka
V roce 2017 se v naší
obci opět uskuteční v
sobotu dne 13.01. 2018
od 13:00 hod. Tříkrálová
sbírka. Sbírku pořádá
Charita Zábřeh ve
spolupráci s paní Ivetou Dlouhou.
Děkujeme občanům za finanční příspěvek

Splatnost místních poplatků

Dne 23.října 2017 zemřel
významný
hrabišínský
občan pan Jan Petřík.
Dlouhá
léta
pracoval
v zastupitelstvu naší obce a v
této funkci pečoval a staral
se o obecní les. Nejvíc se
však
pan
Jan
Petřík
angažoval v TJ SOKOL
Hrabišín, kde byl dlouholetým členem, funkcionářem
a hlavně předsedou výboru SOKOLA a v této funkci
udělal velký kus práce pro fotbal v naší obci. Štěstím
pro náš SOKOL bylo, že v naší obci založil rodinu a
trvale se zde zabydlel. Hned od samého začátku
začal chodit na fotbalové hřiště, začal hrát za
Hrabišín, brzy se stal oporou zadních řad mužstva a
hráči si ho zvolili kapitánem. Později se stal i
trenérem a hlavně funkcionářem. Brzy byl zvolen
předsedou výboru a v této funkci pracoval víc jak 20
let. Dokázal si kolem sebe vytvořit výbornou partu
spolupracovníků a společně vylepšovali fotbalové
hřiště, celé jeho okolí a hlavně se odvážně pustili do
stavby šaten, tribuny, vybudovali zde malou
hospůdku, hřiště pro děti a další zařízení. Velmi se
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Splatnost místních poplatků (vodné,
pes, nájem vodoměru) je do 31. 3. a
do 30. 9. v daném roce. Platby si
můžete rozdělit i na více splátek, popř. požádat
obec o splátkový kalendář, kde si předem
dohodnete rozvržení úhrad a výši splátek. Nebudete
tak vystaveni riziku obdržení platebního výměru s
navýšením poplatku o 20% za nedodržení data
úhrady.
ODEČET SPOTŘEBY VODY
Ve dnech 19. 12. – 22. 12. 2017 bude zaměstnanci
obce prováděn odečet spotřeby vody za 2. pololetí
2017. V případě, že v této době nebudete zastiženi
doma, najdete ve schránce lístek pro zapsání
odečtu spotřeby vody. Tento vyplněný lístek
(jméno, adresa a spotřebovaná voda) doručte zpět
na obecní úřad nebo vhoďte do schránky na budově
OÚ nejpozději do 5. 1. 2018.
V průběhu roku 2018 se budou uzavírat nové
smlouvy na dodávku pitné vody a na odvádění a
čištění odpadních vod, a to z důvodu novely zákona.
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Provozní doba OÚ ve vánočních svátcích
27.12.2017 – 29. 12. 2017 ZAVŘENO
POŠTA PARTNER Hrabišín
27. 12. – 28. 12. 2017

29.12. 2017

ZAVŘENO

OTEVŘENO

Plesová sezona 2018
27.1.2018
3.2. 2018
23.2.2018
3.3.2018

TJ Sokol
Myslivci
SRPŠ
SDH

Zleva: Jonáš Chaloupka, Sabina Vymazalová, Laura Hejlová,
Vojtěch Ptáček, Mikuláš Fousek, Denis Kupčík

Srdečně zvou pořadatelé
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Radim Kupčík, Matyáš Kašpar, Alexandra Grau,
Eliška Skoupilová, Veronika Bartošová, Vojtěch
Ptáček, Jakub Ondruška, Sabina Vymazalová,
Denis Kupčík, Jonáš Chaloupka, Laura Hejlová,
Mikuláš Fousek
Rozloučili jsme se:
Josef Urban, Mária Ječmínková, Štefana
Švestáková, Eliška Andrýsková, Jiří Hrubý,
Radoslav Boxan, Jana Svobodová, Jiří Zouhar,
Libuše Holoušová, Jan Petřík

Zleva: Radim Kupčík, Melánie Bartošová, Eliška Skoupilová,
Alexandra Grau Matyáš Kašpar, Veronika Bartošová

Životní jubilea:
70 let- Anna Hásová, Jan Šindler, Vladimír
Horníček, Jindřich Křepelka, Věra
Štelcová, Václav Žaitlík, Milada Urbanová,
Ludmila Čechová
75 let - Vlasta Kamlerová, Ludmila Kuběnová
Josef Kuběna, Anna Luňáčková, Břetislav
Štelc
80 let - Marie Kamlerová, Antonín Hejl, Jan Šindler
90 let - Alois Boxan, Žofia Brostianu, Věra
Tomášková
95 let -František Boxan
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 22. 9. 2017 byli na obecním úřadě
slavnostně přivítáni nejmladší obyvatelé naší obce,
kteří se narodili v roce 2016 – 2017 .Letos jsme se
sešli opravdu v hojném počtu a jsme za to velmi
rádi. Společně s rodiči je nejprve přivítala
místostarostka paní Magda Glancová, následně jim
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Salátové zazpívaly a zarecitovaly. Slavnostní projev
přednesla starostka obce paní Ladislava Holoušová,
která jim po podpisu do knihy předala květiny a
drobné dárky. Nakonec proběhlo společné focení.
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OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
volby prezidenta
České republiky, která se
uskuteční ve dnech:
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod
v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 :
je místnost pro hlasování v budově Obecního
úřadu Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04.
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci
Hrabišín. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb dodány hlasovací lístky.
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Musím s hrdostí říci, že všechny úkoly byly zdárně a
rychle vyřešené, a že naši žáci rozhodně neudělali
žádnou ostudu. Naopak, získali velkou pochvalu od
garanta projektu Ing. Johnové.

Základní škola
Výchovný pořad - workshop afrického bubnování

Mgr. Jitka Macháčková

Baletní představení Tarzan

Ve čtvrtek 12. října si děti prvního stupně opět mohly
užít hodinku bubnování na africké bubny djembe.
Pořad si pro ně připravil lektor Karel Cvrk z
bubenické školy DUTETI. Společně se naučily
několik rytmů, které postupně spojovaly v menší
skladbičku. Na závěr část skupinky zatančila
indiánský tanec a druhá část ji doprovodila hrou na
bubny.
Děti odcházely spokojené a už se těší na další
návštěvu, která proběhne 15. prosince také pro žáky
druhého stupně.
Mgr. Jana Březinová

Tarzan a spousta zvířátek z džungle se našim
žákům 1. – 5. ročníku představila baletním uměním
ve čtvrtek 9. listopadu. Za pošmourného počasí
jsme v 8 hodin odjeli dvěma autobusy do
Moravského divadla v Olomouci. Olomouc nás
přivítala drobným mrholením, proto naše kroky
směřovaly přímo do místa dění. Hodinu před
představením se žáci stačili občerstvit a plni
očekávání, jaké to asi bude, jsme usedli do
sametových křesel. V 10 hodin se otevřela opona a
na jevišti byl promítnut krátký film o zuřivé bouři na
moři. Tím se začal odvíjet příběh plný lásky, napětí i
zvratů. Scéna i provedení nás se zatajeným dechem
vtáhly přibližně na dvě hodiny do prostředí pralesa,
kde se příběh odehrával.
Představení sklidilo velký potlesk a pro všechny
diváky to byl určitě další nevšední kulturní zážitek.
Další kulturní zážitek v Moravském divadle nás čeká
v jarním období.
Mgr. Marcela Vetelská

Plavecký výcvik

Finanční gramotnost

Dne 13. října jsme s 9. třídou navštívili Vyšší
odbornou a Střední průmyslovou školu v Šumperku.
Zúčastnili jsme se celodenního vzdělávacího
programu „Finanční gramotnost“. Pro žáky byly
nachystané různé vědomostní soutěže a praktické
ukázky, na kterých poté samostatně pracovali a
kterými je provázeli prezident školy a další studenti z
vyšších ročníků.
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V pátek 24. listopadu skončil pro žáky 2. a 3.
ročníku povinný plavecký výcvik v Zábřehu. Během
desíti lekcí nebyly pro některé žáky začátky ve vodě
vůbec jednoduché a vody se báli, jiní se zase od
prvních minut cítili jako ryba ve vodě. Naučili se
nebát se vody, správně dýchat, splývat, potápět,
plavat znak, prsa, kraula či skákat do vody.
Na závěr plavecké výuky jim učitelé připravili
diskotéku ve vodě, což se našim malým plavcům
moc líbilo. Na úplný závěr byli žáci odměněni
„Mokrým vysvědčením“.
Mgr. Marcela Vetelská
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Předávání Slabikářů

Pondělí 27. listopadu. 2017 byl pro děti první třídy
velký den – obdržely svoji „první knihu“ Slabikář.
Děti vstoupily do třídy, kterou začaroval čaroděj
Nečtenář. Všechny knihy a hlavně Slabikáře uzamkl
do žaláře na velký zámek. Odemknout ho mohly
děti, když splní několik úkolů. Děti pracovaly ve
skupinkách - hledaly slabiky k obrázkům, hledaly po
třídě psací a tiskací slova, vyplňovaly křížovku,
počítaly geometrické tvary a sbíraly věty a slova po
třídě, které potom malovaly. Za každý splněný úkol
si mohly vykreslit klíč, který nalepily k zámku dveří
žaláře. Všem skupinkám se moc dařilo a zvládly
nasbírat všechny klíče, které nám odemkly zamčené
slabikáře. Na závěr jsem s panem ředitelem
prvňáčkům předala Slabikář a krásnou perníkovou
medaili.
Velké poděkování patří paní Berlínské, která pro děti
připravila nádherné perníkové medaile.

jiných letech, přesto zatím vše nasvědčuje tomu, že
obhájíme druhé místo ve sportovní soutěži škol do
250 žáků. Zásluhu na tom mají tato družstva:
a) družstvo mladších dívek – 3. místo v okresním
finále ve florbalu – Halmichová Barbora, Boxanová
Anna, Topitschová Adéla, Glancová Nicol,
Benešová Nicol, Hladilová Karolína, Körnerová
Adriana a Körnerová Zuzana.
b) družstvo mladších žáků – 2. místo v okresním
finále družstev žáků 1. stupně v šachu – Šafář Dan,
Jírů Jakub, Březina Josef a Halmich Vít.
c) družstvo starších žáků – 3. místo v okresním
finále družstev žáků 2. stupně v šachu – Paškov
Denis, Krahula Jiří, Gažar David, Benešová Nicol.
Ve druhém lednovém týdnu máme ještě v plánu
uskutečnit lyžařský kurz v Hraběšicích. Přihlášeno je
51 dětí.
Mgr. Zdeněk Kamler

Mikuláš

Mgr. Jana Březinová

Sport na škole v 1. pololetí ŠR 2017/2018

Sportovní soutěže žáků základních škol si v čase
adventním vybírají tradiční přestávku a je možnost
vyhodnotit úspěšnost jednotlivých škol. Naši žáci se
letos neprobojovali do tolika okresních finále jako v
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Naši deváťáci připravili pro své mladší spolužáky
krásnou mikulášskou nadílku. Mikuláš, andílci a
čertíci navštívili jednotlivé třídy. Mikuláš četl z Knihy
hříchů, ve které byli napsáni největší hříšníci. Ti
museli předstoupit před Mikuláše, zarecitovat
básničku a říct, v čem se příští rok polepší. Čertíci
cinkáním řetězů naháněli strach a andílci
odměňovali děti sladkostmi. V každé třídě jsme
vyslechli řadu básniček, a dokonce se recitovalo i na
druhém stupni! Deváťákům patří velký dík za
perfektně připravenou akci. Poté se vydali deváťáci
do školky, kde rozdali mikulášskou nadílku našim
nejmenším.
Po velké přestávce se žáci z prvního stupně
přesunuli do tělocvičny, kde byla pro ně nachystaná
diskotéka. Zatančili si, zasoutěžili a byly rozdány
ceny vítězům. Přijeli za námi také kamarádi ze
Základní školy z Brníčka, kterým se diskotéka velmi
líbila. Takto jsme v naší škole oslavili mikulášský
den.
Mgr. Pavla Hrubá
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vůni, kterou si na medaili spolu s omalovánkami
příběhu odnesl domů. A heřmánkový čaj, který
společně uvařili, pohladil, jak vůní, tak chutí…
Mgr. Marcela Vavřinová

Mateřská škola
Štrúdlování a jablečné dny

Muzikoterapie

V druhém vagonku „Ovocno - zeleninovém“ se
všechny děti hravou formou a činnostním učením
seznámily s tím, co se týká růstu a dozrávání ovoce
a zeleniny, s jeho zpracováním a využitím nejen v
kuchyni. Naučily se rozlišovat ovoce a zeleninu,
nejdříve ovoce a později i zeleninu pozorovaly,
ochutnávaly, ohmatávaly, očichávaly a také ji
vlastnoručně zpracovávaly, a poté si i pochutnaly na
hotových pokrmech. Nejvíce si děti oblíbily
„vařeníčko“ z jablek, kdy si vlastnoručně vyrobily
jablečný kompot, štrúdl a křížaly.
Mgr. Marcela Vavřinová

Další smysl, který jsme chtěli potěšit, byl sluch. Děti
si při muzikoterapii vyzkoušely různé tradiční i
netradiční hudební nástroje. Vyzkoušely si s
příběhem využívat rytmické a přírodní nástroje,
poslouchaly relaxační doprovodnou hudbu, ztvárnily
pohybem zvuky, jejich intenzitu, charakter.
Vyzkoušely si i prvky relaxace. Aktivity děti bavily a
rády si je znovu zase zopakují.
Mgr. Marcela Vavřinová
Mikulášské slavnosti
Venku spadly první sněhové vločky a to nám
napovědělo, že se blíží čas čertíků a andělů. První k
nám dorazil na návštěvu s divadlem BOO čertík
Radovánek, aby nás seznámil se zákonitostmi
veselého peklíčka. Do čertího řádění se zapojily s
chutí i děti. Při andělských a pekelných dnech si děti
provětraly masky andílků, čertíků, stavěly si peklo i
nebíčko. A když přišli na Mikuláše ze školy velcí
kamarádi čerti, andělé a krásný Mikuláš, tak děti
věděly, jak se mají chovat, aby se nemusely ani
trochu bát. Všechny byly statečné. Balíčky, které
dostaly, všechny děti potěšily…
Mgr. Marcela Vavřinová

Vánoční dílničky

Aromaterapie

S vagonkem zdraví si vždy zkoušíme dovednosti
svých smyslů a zjistili jsme, že nejoblíbenějším po
chuti je čich. Tomuto smyslu se věnujeme zejména
při aromaterapii. Mladší děti se vypravily s krtkem
uzdravit nemocnou myšku a školáci šli zachraňovat
začarovanou princeznu. Děti plnily úkoly, které byly
spojeny s různými vůněmi a chutěmi. Programy se
dětem velice líbily a každý si na závěr vybral svou
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Blíží se advent a i u nás se na nejkrásnější svátky
připravujeme. Začínáme s předvánočními dílničkami pro rodiče s dětmi, kde společně vyrábí
krásnou výzdobu. Letos se zdobily perníčky,
vyráběly se ozdoby z vizovického těsta, vystřihovaly
dekorace na okna, stříbrnými nitěmi se vázaly
sněhové hvězdy a vyráběly se svícínky. Každý kdo
přišel a chtěl si něco vyrobit, byl srdečně vítán.
Mgr. Marcela Vavřinová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Vážení spoluobčané,
další rok se chýlí ke svému konci a s ním je možné
rekapitulovat, co jsme v uplynulé době udělali, co se
nám povedlo a co si odneseme do roku dalšího.
Poslední společnou akcí, ke které jsme soustředili
svoje aktivity a dlouhodobou pozornost, byl hon, jež
proběhl 25. listopadu. Po loňském úspěšném výřadu
se k nám sjeli myslivci z širokého okolí a my jsme
udělali vše proto, aby organizace této významné
myslivecké události byla precizní. Společného lovu
se zúčastnilo více než 35 střelkyň a střelců, kolem
20 honců a nespočet lovecky upotřebitelných psů.

Všechny naplánované leče se nacházely v části
honitby za železniční tratí směrem k Novému Malínu
a Mladoňovu. Ač jsme se snažili sebevíce – do
přestávky jsme neulovili ani jednoho zajíce. Po
občerstvení v podobě klobásy a teplého čaje jsme
se vydali na další leče. Z mlaziny kolem „škaredé
zatáčky“ nám bez rány utekla liška a stejně tak
z další leče nám utekl zajíc. Bohudík, v poslední leči

kolem „Beranova mostu“ se nám podařilo jednoho
ušáka ulovit. Ne každý rok se nám holt zadaří
velkolepý výřad. Na druhou stranu se nelze divit, že
jsme v této části honitby nenarazili na divoká
prasata. V téměř každé leči jsme totiž potkávali
houbaře, turisty a vlastníky lesa zpracovávající
kůrovcové dříví a stromy spadlé po silném větru,
který se republikou prohnal na konci října. A jak
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známo, zvěř potřebuje klid, kterého se jí v této části
lesa nedostává. Na slavnostním výřadu se tedy ocitl
pouze jeden zajíc. Následovala tradiční poslední leč
s gulášem, vyhlášením krále honu a bohatou
tombolou, korunovanou srnčí a černou zvěří. Kromě
honu jsme ještě pro naše členy uspořádali několik
menších nátlaček na spárkatou zvěř. Letošní rok
jsme také zaznamenali vyšší úlovky černé zvěře na
individuálních lovech, když jsme intenzivně hlídali

pole s obilninami v období jejich mléčné zralosti a
snažili se minimalizovat škody, které prasata působí.
Také jsme aktivně zareagovali na pokyny
z Ministerstva zemědělství směřující ke snížení
početních stavů divokých prasat jako prevenci
zamezující šíření afrického moru prasat, který se od
června
vyskytuje
v okolí
Zlína.
Ohnisko
zmiňovaného virového onemocnění na Zlínsku
představuje velké nebezpečí pro populace divokých
prasat v celé střední i západní Evropě, bohužel ale
ohrožuje i hospodářské chovy s domácími prasaty a
může mít nedozírné následky pro potravinovou
soběstačnost a ceny vepřového masa napříč
Evropou. Doufejme proto, že se nám podaří mor na
Zlínsku co nejdříve zlikvidovat.
Kromě lovu jsme se samozřejmě věnovali i dalším
aktivitám. Jako každý rok jsme se spoluúčastnili
tradičního Setkání se seniory, které pořádal obecní
úřad s dalšími obecními spolky. V létě a na podzim
jsme se soustředili na budování nových
mysliveckých zařízení a zvelebování prostředí
kolem mysliveckého rybníka a tamní chatky. Celou
vegetační sezónu jsme intenzivně pracovali na
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přípravě kvalitního objemového a jadrného krmiva
na zimní období.
Nyní je naše pozornost upírána k 3. únoru 2018, kdy
Vás všechny srdečně zveme na Myslivecký ples!
Jako každý rok se můžete těšit na hudební produkci
skupiny Pohoda, vystoupení Trubačů Zábřeh,
zvěřinové speciality připravené ze zvěře ulovené
v naší honitbě, bohaté soutěže o ceny, neomezené
zdroje lihových i nealkoholických nápojů atd.
Informace k plesu (včetně formy prodeje lístků)
budeme postupně zveřejňovat na našich webových
stránkách.
Nyní se ještě na chvíli zastavte, vychutnejte si
pohodu a klid vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších a do nového roku vstupte s hlavou
čistou, plni sil a očekávání jen toho nejlepšího, co
Vám může rok 2018 přinést. Jménem myslivců Vám
přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví a radost ze
všeho, co Vás v dalším roce potká…
Ing. Jakub Drimaj

Zpráva TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané,
v tomto vánočním adventním
čase končícího roku 2017, kdy
nastal čas bilancovat a hodnotit,
přinášíme vám informace z naší
Tělovýchovné jednoty.
Hodnocení
sportovní
činnosti
naších
družstev
výborem TJ nezačíná dobře,
protože po deseti soutěžních ročnících v krajských
soutěžích sestoupilo naše „A“ mužstvo, které
skončilo i přes úspěšnou část jarní soutěže na
předposledním místě, které je v 1.B třídě místo
sestupové a již se mu nepodařilo dohnat bodovou
ztrátu z podzimní části a bylo jasné, že od podzimní
části bude naše mužstvo hrát okresní přebor. O to
větší zklamání nastalo po losovacím aktivu
Olomouckého fotbalového svazu, kdy se po
rozlosování z finančních i hráčských důvodů
odhlásilo mužstvo Vidnavy, které skončilo těsně
před námi. Pokud by se nepřihlásilo před losovacím
aktivem pokračovalo by naše mužstvo v 1.B třídě a
tak se tato soutěž hraje o menším počtu účastníků
což soutěž znehodnotilo.
Sestupem áčka musel výbor rozhodnout o
osudu „B“ mužstva, který nemohlo zůstat v soutěži
okresního přeboru. Toto mužstvo tvořili hodně mládí
hráči a hráči zkušení, ale již staršího věku. Výbor
rozhodl, že od nového soutěžního ročníku bude
v soutěži dospělých startovat pouze jedno mužstvo.
Družstvo mužů bylo sestaveno z hráčů bývalého
áčka a mladých hráčů béčka. Odchody byli povoleny
jen Losenickému na hostování do Bohdíkova a
přestup byl povolen Pospíšilovi do domovského
Malína. Co se týká přestupů, byl získán náš bývalý

8

hráč Jakub Fiala z Rapotína. Díky výborné
spolupráci s FK Šumperk, při přetlaku brankářů
v dorostu, byl uvolněn na hostování sedmnáctiletý
Effenberger a jako volní hráči přišli Hurtoš, Horák a
Pantlík.
Jeden odchod se přece ještě udál, když
ukončila činnost ikona Hrabišínské kopané, a to její
dlouholetý kapitán Milan Vařák, který v klubu a
mužstvu působil neuvěřitelných 27 fotbalových
sezón.
Podzimní sezonu jsme rozehráli s určitou
obavou, protože jsme nevěděli co od mužstev
okresního přeboru očekávat a jaká bude úroveň
řízení utkání. Herní stránka některých mužstev nás
překvapila a první polovina tabulky je velmi
vyrovnaná. Bohužel kvalita řízení utkání je velmi
špatná a nedá se s krajskými soutěžemi vůbec
srovnávat.
Po podzimní části je naše mužstvo na 7
místě s 26 body a skórem 28 : 27 branek, kdy nám
nevyšel pouze závěr soutěže, kdy na mužstvo
dopadla únava, protože bojovalo na dvou frontách,
ale ztráta 6 bodů není velká.
Zato Český pohár – MOL cup, kam se
mužstvo přihlásilo, přineslo obrovský úspěch pro
náš klub, kdy naše mužstvo postupně vyřadila
mužstva 1. B třídy Baník Staré Město, Sokol Lesnici,
z krajského přeboru Sulko Zábřeh a ve finále zdolalo
mužstvo 1.A třídy FC Maletín v poměru 4 : 1, čímž si
vybojovalo postup do krajských soutěží.
Další úspěch vybojovalo mužstvo starých pánů,
když obhájilo vítězství na memoriálu Pepy Grepla,
kde nenašli přemožitele.
V okresním přeboru rovněž startují družstva
starší přípravky a mladších žáků pod vedením
Ladislava Hanáka ve spolupráci se Sokolem
Brníčko. Jelikož se v těchto kategoriích nevydávají
tabulky, nemůžeme Vás informovat. Laďovi patří
naše poděkovaní za jeho obětavou práci.
Zatímco na počátku října předseda TJ Sokol oslavil
šedesátiny, dne 23. října naopak navždy opustil řady
TJ Sokol jeho dlouholetý člen, funkcionář a
předseda pan Jan Petřík, který prohrál dlouhodobý
boj se zákeřnou nemocí. Čest jeho památce.
Nečekanou událostí poslední červencový
den se musel výbor TJ zabývat na svém zasedání.
Na výbor se dostavil Mirek Glanc a zcela nečekaně
oznámil, že dává výpověď z nájmu v restauraci na
hřišti k 31.7.2017 z důvodů, že se cítí unaven a
finančně mu to nevychází. Členové výboru byli jeho
rozhodnutím překvapeni. Využili jsme 3 měsíční
výpovědní lhůty k vyhlášení výběrového řízení.
Z přihlášených uchazečů byl výborem vybrán pan
Martin Ptáček, který bude zajišťovat služby i při
sportovních utkáních, tak aby bylo o návštěvníky
postaráno. Výbor TJ tímto děkuje Mirkovi Glancovi
za více jak desetileté služby pro naše fanoušky a
příznivce.
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Dne 18.11.2017 byly naši členové na brigádě
v obecním lese, kde uklidili velkou paseku po těžbě
a polomech. Této brigády se zúčastnilo celkem 17
členů, všem zúčastněným patří velké poděkování.

Dovolte, abychom vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů za druhé pololetí roku
2017.
V letních měsících naplno vypukly soutěže
v požárním útoku mužů, žen a veteránů. Největší
radost nám dělali svými výkony a výsledky muži a
hlavně veteráni. Hrabišínské mužské jedničce se
podařilo obhájit loňský titul okresního seriálu pod
názvem Velká cena okresu Šumperk Holba cup
2017. Obhajoba to byla těžce vydřená a o našem
celkovém vítězství se rozhodovalo až na poslední
soutěži v Ráječku, kde jsme skvělým výkonem
odsunuli na druhé místo naše rivaly z Nemrlova.
Muži se zúčastnili celkově 25 soutěží a v top 5 se
umístili 22 krát, z toho 8 krát pro sebe ukořistili 1.
místo. A jako vítězové máme právo v roce příštím
pořádat na našem areálu velice prestižní finále celé
ligy a to v sobotu 8. září 2018.
Zkrácená tabulka Velké ceny okresu Šumperk Holba
Cup 2017

Dovolte nám vás pozvat na vánoční punč na
hřišti na Štědrý den 24.12.2017, na Silvestra
31.12.2017 pro změnu na tradiční fotbálek.
V sobotu 27. ledna 2018 vás zveme na
Sokolský ples, který se bude netradičně konat jako
sportovně maškarní.
Výbor TJ Sokol

SDH HRABIŠÍN

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
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Body
326
320
294
228
217

Další kategorií, kde se nám velice dařilo, byla
kategorie veteránská. Z celkově bodovaných 5-ti
soutěží jsme zvítězili 4 krát a jednou jsme byli druzí.
K tomu není co dodat, vyhráli jsme s rekordním
počtem získaných bodů a s velkým náskokem na
druhého v pořadí. Dařilo se nám i na ostatních
nebodovaných soutěžích, celkem jsme se zúčastnili
12-ti soutěží. Kromě dvou nevydařených soutěží finále Hrabišín ( 4. místo ) a v Dolních Studénkách
( 11. místo ), jsme byli vždy na bedně a z toho 7 krát
jsme obsadili první místo, zkrátka fantastický
soutěžní rok…
Pořadí

Soutěžní družstva SDH Hrabišín vítězní muži
a veteráni a družstvo žen, foto z finále v Hrabišíně

Družstvo - MUŽI
HRABIŠÍN
Nemrlov
Bohuslavice
Nemile
Pavlov

Družstvo - VETERÁNI

Body

1.

HRABIŠÍN

72

2.

Bratrušov

50

3.

Hrabová

48

4.

Sudkov

48

5.

Sobotín

31
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Poslední kategorií ve které jsme bojovali je
kategorie žen. Ta nám, ale příliš radostí neudělala.
Holky slušně ročník rozběhly, ale postupně se
propadaly v pořadí. Pozitivem bylo, že se
probojovaly na „domácí“ finále. Zdařilých pokusů a
výsledků bylo jako šafránu…
Pořadí

Družstvo - ŽENY

Podrobné výsledky
sumperk.cz/

na

:

http://www.oshorm-

Body

1.

Dolní Libina

190

2.

Pavlov

161

3.

Hrabová

153

4.

Lesnice

101

7.

HRABIŠÍN

89

Více
informací
na:
http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/ nebo http://www.sdhsobotin.cz

Činnost Mladých hasičů
Pro nový ročník 2017/2018 hry Plamen a LIGY
mladých hasičů se podařilo sestavit jak družstvo
mladších, tak družstvo starších. V současné době
máme do těchto soutěží zapojeno 20 dětí. První
soutěží byl hasičský čtyřboj v Sudkově, kde mladší i
starší obsadili místo páté. Dalším závodem byl
ŠUMPERSKÝ SOPTÍK, kterého se v letošním roce
zúčastnilo 435 dětí z celé republiky. Naše děti se
mezi nimi rozhodně neztratily. V jednotlivcích se
nejlépe dařilo Josefu Březinovi, který si doběhl pro
1. místo v okrese a 3. místo celkově. Dalším
úspěšným byl Jakub Jírů, který se v okrese umístil
na 2. místě a Václav Luňáček na 3. místě. Co se
týká výsledků družstev, zde zavládla naprostá
spokojenost, neboť jsme brali 2. místo celkově a 1.
místo v okrese. V kategorii starší to pak bylo 5.
místo v okrese. Další soutěží byl Závod požárnické
všestrannosti „braňák“ v Klopině. Ten se nám taktéž
vyvedl, děti si doběhly v kategorii mladší pro celkové
třetí místo a v kategorii starší vybojovali místo páté.
Poslední soutěží letošního roku, 9.12., byla štafeta
8x50 m, která se konala v domácím prostředí. Náš
kulturák doslova praskal ve švech, naplnilo ho více
jak 350 dětí plus doprovod a fandící rodiče. Všechno
vyšlo jak organizačně, tak sportovně na výbornou. 2.
místo mladších a 9. místo starších nás velice
potěšilo. Výsledky těchto soutěží nás v průběžném
pořadí řadí na 2. a 5. místo. Za dobré výsledky a
vzornou reprezentaci jsme děti odměnili a strávili
aktivní odpoledne v termálních lázních ve Velkých
Losinách. Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
na tomto výsledku jakýmkoliv způsobem podílejí.
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Foto z poslední letošní soutěže v KD Hrabišín
Ale nejen soutěžemi „živ“ je hasič a tak nás
členy sboru na podzim čekal standartní úklid areálu
v několika fázích. Pracuje se také pravidelně ve
zbrojnici na údržbě, zdokonalení techniky a její
přípravě na zimní provoz. Jednotka JPO V. obce
v letošním roce vyjížděla k 5ti událostem, 4krát to
bylo na popadané stromy - 11. srpna, 29. října a
zatím poslední letošní výjezd 18. listopadu planý
poplach požár lesa. Dále se velitelé a strojníci
zúčastnili periodických školení na stanici HZS
Šumperk. No a v těchto dnech se už pilně
připravujeme na naši výroční valnou hromadu, kde
si celý tento rok zanalyzujeme a vytýčíme si cíle do
roku následujícího. Závěrem připomínáme a zveme
vás na náš tradiční hasičský bál, který pořádáme
první březnovou sobotu 3. 3. 2018.
Vaši hasiči přejí všem občanům Hrabišína, klidné a
šťastné vánoce a do nového roku mnoho zdraví …
Za SDH: Roman Jírů, Libor a Vendula Kvapilovi

HLASUJTE PRO NÁŠ STROM
vyhlásil anketu o
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROM v kraji
Hrabišínský strom můžete svým hlasem
podpořit
na
stránkách
Olomouckého
a
Šumperského deníku na této webové adrese:
https://sumpersky.denik.cz/
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Obce Hrabišín
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Prodej ročních známek bude zahájen v lednu 2018. Jednorázové známky platí bez omezení. Na první svoz
2.1. 2018 budou ještě platit známky roku 2017. Na svoz 15.1. 2018 musí již být popelnice označeny
známkami roku 2018. Poplatek bude i nadále vybírán za domácnost, a to formou svozových nálepek.
!!! OD 15.1. 2018 NEOZNAČENÉ POPELNICE NEBUDOU VYVEZENY !!!
NÁDOBA za objem 110 – 140 l
NÁDOBA za objem 240 l

/ 1 ks / rok
/ 1 ks / rok

1 000 Kč
1 700 Kč

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

LEDEN
2.1. 15.1. 29.1.
ÚNOR
12.2. 26.2.
BŘEZEN
12.3. 26.3.
DUBEN
9.4. 23.4.
KVĚTEN
7.5. 21.5.
ČERVEN
4.6. 18.6.
ČERVENEC 2.7. 16.7. 30.7.
SRPEN
13.8. 27.8.
ZÁŘÍ
10.9. 24.9.
ŘÍJEN
8.10. 22.10.
LISTOPAD 5.11. 19.11.
PROSINEC 3.12. 17.12.

TERMÍNY SVOZŮ PLAST, KARTONOVÉ OBALY - každý poslední čtvrtek v měsíci
[Zadejte obsah bočního panelu. Boční panel

25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.;31.5.;28.6.;26.7.; 30.8.; 27.9.; 25.10.; 29.11.; 27.12.

je samostatný doplněk hlavního dokumentu.

BIOODPAD: Vývoz dle potřeby

Je často
zarovnán kzastávka
levé či pravé
části
Letos byl pořízen další kontejner na bioodpad na stanoviště
- autobusová
U Stratilů.
Prosíme, třiďte odpad na hřbitově.
stránky nebo je umístěn v horní či dolní části
Přehled produkce odpadů v obci (uvedeno v tunách)
Rok
2015
2016
k.1.12.2017 stránky. Formátování textového pole bočního
Směsný odpad
209,12
153,9
144,25
Plast
1,17
12,545
12,273 panelu lze změnit na kartě Nástroje kreslení.]
Sklo
8,76
13
12,96
Kov
0,49
0,936
0,373
Papír
2,25
4,97
3,5
Objemový
18,44
17,78
17,27
Bio odpad
0
73,8
90,17
Kompozitní obaly
1,29
0,705
0,512
Stavební odpad
16,14
54,46
74,36
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Redakční rada přeje všem příjemné čekání na Ježíška

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 18.06. 2018

Vydavatel
Obec Hrabišín, 788 04 Hrabišín 65, IČ: 00302619, e-mail: obec@hrabisin.cz, www.hrabisin.cz
Redakční rada: Ladislava Holoušová, tel:604 756 600, e-mail: starosta@hrabisin.cz, Pavlina Štelcová, Jitka
Kreuzziegerová
Evidenční číslo: MK ČR E 19894. Vychází 2 x ročně , náklad 350 ks, vydáno 18. 12. 2017
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