Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Červen /2017
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání HN,
ve kterých Vás seznámím s aktivitami obce za 1.
pololetí letošního roku.
Začátkem roku byla dokončena investiční
akce „Protipovodňové opatření obce Hrabišín“. Na
budově obecního úřadu byla nainstalována nová
siréna, srážkoměr a v lokalitě Loučky umístěn
hladinoměr. Jak jste již sami mohli postřehnout,
hlášení místního rozhlasu probíhá prostřednictvím
venkovních reproduktorů. Po vychytání určitých
neduhů, bude tento způsob hlášení sloužit ke
spokojenosti nás všech.
Největší rozsáhlou stavbou v letošním roce je
rekonstrukce stávajících chodníků, na které nám
byly poskytnuty dotace z IROP ve výši 90 %
z celkových nákladů 6.411.154,- Kč.
Práce již byly konečně započaty, a to
směrem na Libinu. Následně stavební práce budou
pokračovat směrem na Dlouhomilov. Naproti
bývalému mlýnu dojde k výstavbě opěrné zdi, která
bude součástí nově budovaného chodníku
s napojením na stávající chodník u rodinného domu
p. Šindlera. A rovněž zde dojde k výstavbě nového
místa na přecházení. Vzhledem k tomu, že toto
místo je částečně zúžené a nepřehledné, budou
v této části po dobu výstavby umístěny semafory.
Obracím se proto na řidiče a především na chodce a
děti, dbejte v tomto místě zvýšené opatrnosti.
V současné době byla také dokončena
projektová dokumentace na rekonstrukci nástupišť a
chodníků na návsi. Oprava zmíněné lokality je
plánována na měsíc srpen. Tato akce bude hrazena
z vlastních zdrojů obce.
Začátkem měsíce června se konečně
podařilo dokončit a podat projektovou dokumentaci
na územní řízení „Výstavba inženýrských sítí a RD
Hrabišín“. Skoro rok jsme řešili podmínky na
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výstavbu nové místní komunikace v této lokalitě. Po
tak dlouhé době jsme konečně společně s úřady
našli východisko ke spokojenosti nás všech. Bude
vybudována slepá obousměrná komunikace v šíři
5 m, aniž by musela obec žádat o přeložku sloupů
na vedení NN v hodnotě cca 500 tis Kč.
Předpokládám, že nám již nic nebude stát v cestě a
pozemky budou moci být geometrickým plánem
rozděleny a nabídnuty občanům ke koupi. Dle
projektové dokumentace dojde k výstavbě 12-ti
rodinných domů.
Dále byla podána ke stavebnímu povolení
projektová dokumentace na výstavbu multifunkčního
hřiště v lokalitě školy. Obec bude podnikat usilovné
kroky k získání finanční podpory ve výši 100 %
z programu „Oranžové hřiště“. Při úspěchu získání
dotace budou práce započaty v následujícím roce.
Domnívám se, že tento projekt je opět krokem ke
zvýšení určité volnočasové aktivity nás všech.
Další velkou změnou, která nás čeká je
přestěhování pošty z objektu JEDNOTY do nových
prostorů obecního úřadu. Od 1.7. 2017 se obec
stala Partnerem České pošty. Z důvodu stěhování
bude pošta v období od 26.6. do 30.6. 2017
v Jednotě
uzavřena.
K otevření
v prostorách
obecního úřadu dojde opět v pondělí dne 3.7. 2017.
Službu pro Českou poštu bude vykonávat paní
Milena Hejlová.
Nová provozní doba pošty:
PONDĚLÍ 08:00 – 11:00 hod.
ÚTERÝ
12:30 – 16:00 hod.
STŘEDA 08:00 – 11:00 hod.
ČTVRTEK 12:30 – 16:00 hod.
PÁTEK
08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.

Telefonní kontakt na pracovnici pošty: 772 729 920.
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V letních měsících opětovně proběhne
kontrola domácích revizních kanalizačních šachet.
Při dešti bylo zjištěno, že se nátoky na ČOV
v Leštině z naší obce zdvojnásobí. Je zřejmé, že
někdo z občanů má napojené dešťové svody do
veřejné splaškové kanalizace. Upozorňuji, že
občanům, kteří mají napojené dešťové svody do
kanalizace, budou veškeré náklady spojené
z kontrolou naúčtovány.
!!! Upozorňujeme občany, že na základě
rozhodnutí valné hromady Svazku obcí „Povodí
Loučka“, musí být slevy na platbu za stočné k roku
2017 doloženy nejpozději do 31.1. 2018. Na
pozdější oznámení nebude brán zřetel !!!
Odečet a kontrola vodoměrů za 1. pololetí 2017
Oznamujeme občanům, že ve dnech 28.06. – 30.06.
2017 proběhne kontrola a odečet vodoměrů za 1.
pololetí 2017. Kontrolu a odečet budou provádět
pracovníci obce. V případě, že v této době nebudete
zastiženi doma, najdete ve schránce lístek pro
zapsání odečtu spotřebované vody. Tento vyplněný
lístek (jméno, adresa, spotřebovaná voda) doručte
zpět na obecní úřad nebo vhoďte do schránky na
budově OÚ nejpozději do 07.07. 2017.
S blížícím se létem mi na závěr dovolte
popřát všem občanům krásné prožití tohoto období,
dny plné slunce, pohody a odpočinku, dětem
příjemné prožití letních prázdnin.
Ladislava Holoušová
starostka

Důrazně žádáme občany o třídění odpadu
na místním hřbitově!!! Do velkého kontejneru
patří pouze tráva, listí a haluze. Do malého
černého kontejneru patří ostatní odpad – svíčky,
sklo, umělé věnce aj.
Pokud nedojde k nápravě, bude obec
nucena navýšit poplatky komunálního odpadu.

Odpadové hospodářství
Od 1.1.2016 došlo ke změně poplatku za komunální
odpad, a to formou svozových nálepek.
Srovnali jsme období od 1.1. do 31.5. roku 2016 se
stejným obdobím roku 2017.
Poklesy odpadů:
- Kompozitní obaly -0,06 t
- Plasty -0,513 t
- Kovy - 0,096 t
- Papír a lepenka -0,42 t
- Objemný odpad -0,99 t
Nárůsty odpadů:
- Směsný komunální odpad + 9,48 t
- Biologicky rozložitelný odpad +3,25 t
- Sklo +1,05 t
- Směsné stavební a demoliční odpady + 1,3 t
Olomoucký kraj vyhlašuje pro obce zapojené do
systému sběru EKO-KOM soutěž O keramickou
popelnici. Hrabišín se umístil za rok 2016 v obcích
od 501 do 2000 obyvatel na 58 místě z 182 obcí.
V současné době projednáváme možnost rozšíření
nádob na biologický odpad.
Žádáme občany, aby na jednorázové lístky
uváděli jméno, příjmení, čp. a den svozu.
Magda Glancová
místostarostka

Místní knihovna

Připravujeme:
22. 9. 2017 Vítání občánků
27. 9. 2017 Setkání se seniory
1. 12. 2017 Rozsvícení vánočního stromu a jarmark
15. 12. 2017 Adventní koncert
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Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna
bude v srpnu uzavřena. Nezapomeňte si své
oblíbené žánry vypůjčit včas. Poslední možnost
máte v pondělí dne 31.07. 2017.
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Základní škola

IZS v Libině

Škola v přírodě 3. a 4. třída

Ve čtvrtek 1. června se naši žáci zúčastnili již
tradiční akce IZS v Libině. Cílem celé akce bylo
rozšíření povědomí dětí a mládeže o fungování
IZS. Během dopoledne děti sledovaly
simulovaný zásah Vojenské policie ve
spolupráci Policie ČR. Dále jsme byli svědky
práce Hasičského záchranného sboru, který
předvedl svoji techniku. Na stanovištích si děti
mohly vyzkoušet ošetřování raněného pod
vedením pracovníků Červeného kříže. Ve
spolupráci BESIP a Policie ČR si děti osvěžily
pravidla silničního provozu. Formou her
získávaly povědomí o správném chování při
situacích ohrožujících zdraví a život. Nechyběla
ani akční bojová ukázka členů Paintball
Mostkov. O zábavu se postaral skákací hrad,
lezecká stěna a trampolína. Očekávaný stánek
se zmrzlinou, párkem v rohlíku, ledovou tříští a
palačinkami byl na svém místě, takže nám ke
spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Je to tady! Konečně jedeme na školu v přírodě.
Letos na Pobytové středisko ekologické
výchovy na Švagrově.
Zprávy o počasí ze Švagrova nebyly moc
přívětivé, 55 cm sněhu a zima. Nám to však
nevadí! Přibalili jsme zimní bundy, čepice,
rukavice, gumáky a pláštěnky.
Pondělí bylo věnováno vodě. Čištění studánek
a hledání vodního hmyzu v rybníčku nebo
potoce. Úterní den je věnován ptactvu. Čistili
jsme budky, hledali mladé ptačí přírůstky,
vajíčka. Dokonce jsme objevili malého plšíka.
Středa. Den byliny a stromů. Jedna skupina jde
pro čerstvé bylinky na výrobu čaje. Druhá
skupina trochu mrčí, protože má jít do lesa
poznávat stromy. Ale nakonec to zvládneme i
v dešti a líbí se nám to. Konečně večer a
vytoužená pyžamová párty. Na tu se těšíme
celý týden. Čtvrtek. Balení, úklid, odjezd
k rodičům. Instruktoři Marcel s Mirkem mají pro
nás dopolední program. Hodnotíme a kreslíme,
co se nám při pobytu v přírodě nejvíce líbilo, co
nás zaujalo. Chvíli se každý z nás stal hvězdou
obrazovky, protože společně prožité chvíle
sledujeme na promítacím plátně v prezentaci.
Loučení. Mnozí z nás mají mokré oči, protože
se nám nechce ani domů.

Mgr. Veronika Korgerová
Koncert skupiny Jumpingdrums

Škola v přírodě byla super, odvážíme si spousty
zážitků, návodů na vyrábění. Hlavně však víme,
že příroda je tu sice pro nás, ale my se v ní
musíme ohleduplně chovat a chránit ji.

Úžasný zážitek jsme všichni zažili v pátek 26.
května, kdy k nám do Hrabišína přijela
bubenická skupina Jumpingdrums. Byli jsme
seznámeni zábavnou formou s historií afrického
bubnu djembe. Některé děti si na vlastní kůži
mohly s kapelou na tyto bubny zahrát. Po
hodině tento krásný koncert skončil a nám se
vůbec nechtělo odejít. Už teď se všichni těšíme
na další koncert této skupiny, která k nám do
Hrabišína určitě opět zavítá.

Mgr. Lenka Crhonková

Mgr. Jana Březinová
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mezi jednotlivými výpravami. Můžeme říct, že si
děti výpravu za nevšedními zážitky naprosto
užily a už se chystají na další dobrodružství.

Mateřská škola
Školička v knihovně Hrabišín

Mgr. Marcela Vavřinová
Výlet do Bludova
Na výlet jsme se vydali do Bludova do Dědova
muzea. Po krátké cestě autobusem jsme se už
vítali s milým personálem v muzeu. Po dobré
svačince se šli školáci seznámit s interaktivní
tabulí, pomocí které se dozvěděli spoustu
informací o Jeseníkách - jaká zvířata tu žijí, se
kterými rostlinami a zajímavostmi se můžeme
potkat na výletě po horách. Děti tyto aktivity
velice bavily.
Další z cyklu pravidelných tematických návštěv
knihovny se týkal začínajícího jara. Děti se
s slečnou
knihovnicí
Vendulou
Hejlovou
zopakovaly hlavní znaky jara, jarní květiny,
domácí zvířata s mláďátky. Nakreslily si
velikonoční vejce na výstavku v knihovně a
prohlížely si obrázky o jaru, jarních květinách a
mláďátkách. Beseda se dětem líbila a už se těší
na další návštěvu.
Mgr. Marcela Vavřinová
Cestování
Když už se dozvěděly dostatek nových
informací, vrhly se do víru hry i s mladšími
dětmi. Na výborný oběd jsme si zašli do ZŠ
Bludov. Při návratu některé děti byly tak plné
zážitků, že v autobuse usnuly. Všem se výlet
moc líbil.
Mgr. Marcela Vavřinová
Čarodějnice

Nyní nás v MŠ provádí vagónek cestovatelský.
Nejdříve jsme odletěli z Prahy do Afriky se
třídou Školička. Zanedlouho malé děti
z Herničky odletěly na Havaj. Děti se naučily
něco z nové kultury - africké a havajské tance,
zazpívaly si, ochutnaly exotické drinky. Školáci
se při výpravě na moři procvičili v plavání,
potápění, lovení ryb, sbírání mušlí. V Egyptě si
děti prošly pyramidu a objevily mumie. V poušti
se naučily bezpečnému pohybu na velbloudech
po oázách Sahary. V hotelu si dobře odpočinuly
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I letos byl poslední týden v dubnu spojen
s čarodějnicemi. Malí, ale i starší čarodějničtí
učni si otestovali svou odvahu např. při výcviku
pavouků, pojídání žížal, hledání kouzelných
věciček ve slizu. Prolézali začarovanou
pavučinou
u
zlé
čarodějnice,
skládali
čarodějnické puzzle. Sbírali kuří nožky, a ty
vyměnili v kouzelné směnárně za sladkou
odměnu. Kdo trpěl hlady, dal si párkové
pavouky. Děti si to pěkně užily a doufám, že i
příští rok se zúčastní opět v hojném počtu a že
nám bude přát i počasí. Čarodějnicím zdar…
Mgr. Marcela Vavřinová
Hrabišínské noviny červen 2017

Myslivecký spolek Hrabišín

První polovina roku 2017 je za námi a rádi
bychom Vás proto informovali o tom, co se dělo
v hrabišínských lesích a stráních, a jak se na tom
podíleli místní myslivci. Samozřejmě, naprostá
většina našich aktivit se odehrává pod korunami
stromů, na polích a loukách, ale to jsou činnosti
individuální, činnosti, kterým se každý myslivec
věnuje dle vlastního uvážení. Jde o přikrmování,
stavby a opravy mysliveckých zařízení a
mysliveckého majetku, přípravu krmiva, péči o zvěř
a v neposlední řadě i nutný lov. My bychom Vás
však rádi seznámili s aktivitami společnými!
4. února jsme uspořádali tradiční myslivecký
bál, spojený s vystoupením Trubačů Zábřeh,
mladých tanečnic ze Šumperka a Kapelou Pohoda,
která zajišťovala taneční i poslechovou hudbu po
celý večer. Samozřejmostí byla zvěřinová kuchyně,
chlazené pivo, ještě chlazenější lihoviny a bohatá
mj. zvěřinová tombola. Děkujeme všem sponzorům,
partnerům a přátelům za pomoc s organizací, a
našim hostům za účast. Plesová sezóna je sice
ještě daleko, ale už teď si prosím v kalendáři
poznamenejte datum 3. února 2018 – rádi Vás opět
pohostíme a postaráme se Vám o vynikající zábavu!

průběrných jedinců, rozšířit naše řady o 2 členky
(Jitku Šulovou a Helenu Procházkovou) a 2 nové
členy (Jaromíra Macháčka a Zdeňka Švédu),
věnovat se výchově nových myslivců-adeptů
(Veronice Šišmové a Liboru Šulovi) a rozvíjet
spolupráci s obecním úřadem, podniky a místními
spolky, to vše za aktivní účasti všech našich členů a
přátel.
Chovatelskou úspěšnost naší myslivecké
péče jsme si ověřili na Chovatelských přehlídkách
trofejí ve Vyšehoří (25-26. února) a Bludově (7-8.
dubna), kde jsme předložili k hodnocení trofeje
zvěře ulovené v uplynulé sezóně. Šlo o dva jeleny,
daňka a 14 srnců. Odborné komise konstatovali, že
lov v naší honitbě probíhá dle platných kritérií a
chovatelská hodnota zvěře je na velmi dobré úrovni.
Z brigádnické činnosti jsme se zapojili do
pálení klestu v obecním lese a pro HRADO a.s.
jsme natahovali elektrické ohradníky či vypichovali
šťovíky v bojínku. Nyní se věnujeme stavbě nových
posedů a krmelců, zvelebování prostředí kolem
mysliveckého rybníka a také lovu šelem, srnců
(jejichž říje se velmi rychle blíží) a prasat, která
v právě zrajícím obilí mohou napáchat pořádnou
škodu. Za myslivce zemědělcům slibujeme, že
uděláme vše, co je v našich silách, aby tyto škody
byly co nejmenší, nejlépe žádné.
Závěrem Vás všechny zveme do přírody,
nejen na houby, ale jen tak se projít, podívat se na
přehradu a vylézt nad Fibich či k autobusu (u
Mladoňova), protože v Hrabišíně je sice krásně, ale
když se na to naše obecní údolí podíváte z kopců,
zjistíte, že i v těch lesích a na kopcích je co
obdivovat!
Přejeme Vám krásné léto, dovolenou plnou
odpočinku a košíky plné hub…
Ing. Jakub Drimaj

První den nového mysliveckého roku, 1.
dubna, jsme rekapitulovali a bilancovali ten uplynulý
na Výroční členské schůzi. Shodli jsme se, že šlo o
rok myslivecky úspěšný, protože se nám podařilo
vybudovat nová myslivecká zařízení, uspořádat
několik veřejných akcí, naplnit plán lovu odlovem
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Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Dobrý den, dovolte, abychom Vás informovali o dění
ve sboru dobrovolných hasičů za první pololetí roku
2017.
Rok jsme zahájili 6. ledna naší Výroční valnou
hromadou, kde jsme si loňský rok zanalyzovali a
vytýčili si cíle do právě probíhajícího roku 2017.
Naše početná členská základna včetně dětí a
přizvaní hosté zaplnili předsálí KD. První březnovou
sobotu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Akce
se opět velice vydařila, navázala na předchozí
úspěšné plesy a daří se nám držet laťku hodně
vysoko. A to i díky tomu, že se snažíme vždy kromě
dobře zavedených věcí vymyslet něco navíc, něco
nového. Za pár týdnů na to, a to 30. dubna,
tentokráte už ve venkovním prostředí na našem
krásném areálu, se slétli čarodějnice a čarodějové
na tradičním Čarodějnickém reji. Program byl velice
pestrý, počasí nám přálo, hrála dobrá muzika a
celkově byla prima atmosféra. Takto ve stručnosti
asi nejlépe vystihneme celkový dojem z této
vydařené jarní akce. Další, tentokráte ryze sportovní
událostí na našem areálu bylo 3.6. okresní Finále
Ligy mladých hasičů a o týden později jsme hostili
účastníky krajské soutěže mládeže a dorostu, kteří
zde absolvovali dvě disciplíny. A na co bychom Vás
rádi ještě pozvali v tomto roce?
Co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2017 připravují?
5. července od 15:00 hod. Vepřové hody + dechová
hudba

soutěž se skládá ze tří disciplín a jen o jediný bodík
nám uniklo vítězství, a tím postup do krajského kola.
Další dva závody z naší strany už tak kvalitní
nebyly, a proto jsme v průběžném pořadí na čtvrté
příčce. Mužská dvojka absolvovala zatím jen jeden
závod v Dolních Studénkách, v hodně nabité
konkurenci obsadila 16. místo.
Ženské družstvo zahájilo sezónu velice slušně a
sbírá umístění na stupních vítězů, což potvrzuje i
pohled na celkové pořadí 3. místo.
Družstvo veteránů po jedné vyhrané a druhé
neúspěšné soutěži figuruje na průběžné třetí příčce.
Více informací na webu:
http://holbacupsumperk-cz.webnode.cz/ .
Činnost mladých hasičů z roku 2017:
Do jarní části soutěže hry Plamen a Ligy MH
jsme vstupovali z předních míst startovního pole.
V kategorii starších žáků se podařilo ve hře Plamen
vybojovat 5. místo a v Lize MH pak místo šesté.
Družstvo mladších ve hře Plamen skončilo
na celkovém 2. místě. Finále Ligy MH proběhlo
v domácím prostředí. Na této soutěži startovalo 30
družstev z okresu Šumperk a Olomouc. K vidění
bylo 60 požárních útoků. Zde se nám dařilo a druhé
místo na této soutěži nám vyneslo i celkové druhé
místo v Lize MH.
Následující týden proběhlo na našem areále
krajské kolo hry Plamen. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to v PÚ CTIF a druhou disciplínou byl
pak branný závod. Okres Šumperk reprezentovaly
týmy z Nového Malína a Bludova, který zvítězil a

PROGRAM:
- začínáme dechovou
hudbou VESELÁ KAPELA
(ze Zábřeha)
- v podvečer dechovku vystřídá
reprodukovaná hudba - DJ.
Rosťa s hudbou od 70. let až do současnosti
- samozřejmostí je velký výběr vepřových specialit,
nápojů všeho druhu a příjemné prostředí
O sváteční STŘEDĚ se na Vás těší hasiči Hrabišín

12. srpna ------------------- Požární útoky - muži, ženy,
veteráni
9. září --------------------- Finále „Velké ceny okresu
Šumperk - Holba Cup 2017“
požární útoky - muži, ženy,
veteráni
Soutěžní činnost dospělých:
Je za námi první měsíc soutěžního ročníku a
jak si vedou naše týmy?
¨
Muži po vyhrané okrskové soutěži se skvěle
umístili na okresní soutěži, 3. místo. Tato postupová
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zajistil si tak postup na MČR do Zlína.
Na závěr bych chtěl poděkovat dětem za
vzornou reprezentaci SDH a obce Hrabišín. Dále
firmě BOS tuning spol. s r.o. pana Ing. Sršně,
obecnímu úřadu a základní škole, ale hlavně všem,
kteří vždy ochotně pomáhají při zajištění všech akcí
spojených s naší činností. Více informací na webu:
http://www.oshorm-sumperk.cz/
Za SDH Hrabišín Roman Jírů a Libor Kvapil
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TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
dovolte mi seznámit Vás s činností oddílu TJ
Sokol Hrabišín za dobu od posledních informací
v Hrabišínských novinách.
Sobotou 17.6.2016 skončila sezóna kopané,
která se upřímně řečeno nepovedla. Již v podzimní
části nás sužovala řada zranění a tyto nás neopustili
ani v jarní části, kdy v jednu chvíli bylo na marodce
deset hráčů a někteří i dlouhodobě.
Mužstvo mužů A bylo po podzimní části na
posledním místě 1. B třídy skupiny C. Výbor TJ
v během prosince vyřešil otázku trenéra a po
dohodě byl trenérem ustanoven Radim Netopil
s trenérskou licencí A, který je trenérem v SPC
Šumperk a naším brankářem. Mužstvo bylo
doplněno o útočníky Baláže a Žalmana, záložníka
Patsche, kteří všichni přišli ze Šumperka. Po zdařilé
zimní přípravě a vydařených přátelských utkáních,
(pouze
jediná
porážka
od
Leštiny)
vše
nasvědčovalo, že by jarní část soutěže mohla vést
k postupu tabulkou vzhůru. Ale bohužel hned na
úvod jarní části se před prvním utkáním zranil jeden
z klíčových obránců Jarda Pastyřík, který musel
s kolenem na operaci. Hned v zahajovacím utkání
ve Zlatých Horách se zranil zapůjčený útočník ze
Šumperka p. Baláž, a když k tomu přidáme
zbytečné vyloučení Michala Hejla, který byl
potrestán stopkou na několik zápasů, odešli jsme
poraženi ve velmi důležitém utkání a tím urazili
fotbalového boha. Aby toho nebylo málo
následovalo další zranění klíčových hráčů, a to p.
Haraga, Faltýnka, Losenického a Pospíšila. Špatný
přístup p. Patsche, který ani do jednoho utkání
nenastoupil a vyloučení p. Baláže, (který dostal trest
na 5 utkání), zapříčinil posun v tabulce na
předposlední místo se ziskem 20 bodů. Ani jedno
utkání na jaře nesehrálo mužstvo ve stejném
složení. Do uzávěrky novin nebylo rozhodnuto, zda
se mužstvo zachránilo v 1. B třídě nebo ne.
Béčko bylo po podzimní části soutěže
předposlední v tabulce a mělo za úkol soutěž
dohrát, ale zranění celou jarní část komplikovalo a
někteří hráči na úkor tréninku a odpočinku museli
hrát dvě utkání za víkend. Jelikož přístup některých
mladých hráčů byl velmi nezodpovědný, k zápasům
se bez omluv nedostavili a tok muselo mužstvo
absolvovat dvě utkání v nekompletním složení. Za
to, že se soutěž nakonec dohrála, patří dík hráčům,
kteří nastupovali i ke dvěma zápasům o víkendu. Ze
starší generace to byli p. František Zouhar, Tomáš
Ladislav, Pavel Churavý, Jiří Kužílek, David Hejl,
Michal Gabor, Pavel Grestenberger a potom z těch
nejmladších jako Ondřej Stratil, Milan Malý a
Antonín Mazuch, kterým ještě nebylo ani 17 roků.
Mužstvo skončilo na posledním místě s 15 body. Již
před jarní částí soutěže výbor TJ rozhodl, že po 11
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letech, kdy naše B mužstvo bylo nejstarším hrajícím
mužstvem z okresu Šumperk, nebude do nového
ročníku přihlášeno a tím činnost ukončí.

Při posledním utkání 17.6. 2017 mezi
Hrabišínem B a Vikýřovicemi sehrál poslední utkání
dlouholetý leader mužstva p. Milan Vařák(viz
přiložené foto) a naposledy oblékl dres s číslem 7.
Milan přišel do Hrabišína hrát kopanou v roce 1990
z rodných Malenovic u Zlína, když se oženil do
Šumperka. Po dobu 23 roků byl stálým kapitánem
mužstva a defenzivním pilířem mužstva. Za 27
sezon odehrál 538 utkání, ve kterých vstřelil 58
branek. Z našimi mužstvy slavil všechny postupy
jako kapitán až do 1. B třídy. Ze sportovního života
odchází mimořádná osobnost hrabišínského fotbalu.
Výbor, všichni členové TJ a příznivci kopané mu
přejeme do dalšího osobního života hodně
spokojenosti.

Poděkovaní patří členům TJ, kteří pro
společnost Hrado, a.s. připravovali pastviny pro
dobytek.
Dnes jsem se nezmínil o naší mládeži, té se
podrobně budeme věnovat v příštím vydání HN.
Na závěr mi dovolte popřát pěknou
dovolenou a v srpnu se budeme těšit na zahájení
nové sezony.
Faltýnek Vlastimil – předseda TJ
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OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Obecní úřad podle stanoveného harmonogramu zajišťuje veškeré úkoly spojené s volbami včetně
poskytování všech potřebných informací.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Hrabišín. Voliči bude umožněno
hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Kvůli zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Nebude-li si volič vědět rady s hlasováním, okrsková
volební komise mu bude nápomocna.
Voliči obdrží hlasovací lístky jako obvykle přímo do schránek, je proto nutné, aby byly schránky
dostupné a řádně označené. V den voleb budou hlasovací lístky dostupné i ve volební místnosti. Zde
zároveň občané dostanou úředně označené obálky, do kterých musí vložit své hlasy.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 11.12. 2017
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