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soukromí se začaly dostávat teprve v průběhu sedmnáctého
století, k nám a do jiných zemí o dalších dvě stě let později, a to nejdříve do měst, na vesnice jen velmi pomalu. Ozdobené stromky navíc přijalo dřív protestantské prostředí než
katolické, neboť jeho původ sahá až do dob, kdy jimi Keltové
i Germáni uctívali různé bohy. To znamená, že pro katolíky
tento symbol příliš souvisel s pohanskými rituály a jako takový
ho dlouho nechtěli uznat.
Přímo na našem území nemá zdobení vánočního stromku
moc dlouhou tradici, zhruba od poloviny 19. století a jen v movitých měšťanských rodinách v Praze. Se zdobením se, jak
vidíte, začalo velmi pozvolna a převážně pečeným cukrovím
nebo ovocem (jablky, hruškami ale i rozinkami, oříšky a mandlemi). O umělé stromky dovážené z Německa nebyl téměř
vůbec zájem. Pražanům se líbily více rostlé smrčky a jedličky.
Velmi pomalým procesem prošel také zvyk osvětlování stromečků. První lojové svíčky se užívaly snad až v šedesátých letech 19. století a na českém venkově bylo možné spatřit osvětlený, nazdobený vánoční stromeček až po první světové válce.
Z tohoto krátkého exkurzu do historie vánočního stromku
je zřejmé, že v našich kulturních podmínkách žije stromeček
docela krátce, zato má jako jeden z hlavních symbolů Vánoc
velmi pevné kořeny. Nenechte se proto strhnout předvánočním
běsněním, vlivem obchodníků, kteří by prodali i nos mezi očima apod. Pořiďte si stromeček, který se vám líbí, ať už je to
obyčejný smrček, borovice lesní nebo naopak kavkazská jedle,
užijte si příjemné chvíle při jeho zdobení jako malou předehru
před Štědrým večerem a mějte se rádi.
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VÁNOČNÍ STROMEK
Nikdo z nás si neumí představit Vánoce bez vánočního
stromku. No, možná my dospělí bychom to zvládli. Vůni jehličí bychom nahradili třeba svíčkou, sváteční atmosféru přivolali
například programem v televizi a místo barevně zabalených
dárků si navzájem věnovali poukazy do restaurací, obchodů,
fitness center aj. Ale co děti?
V každé rodině se proto na štědrý den zdobí vánoční stromeček. Někdo se nechá strhnout módními trendy, co se týče
barev, jiný pomocí různých odstínů téže barvy vytvoří z jehličnanu součást domácího interiéru. Totéž můžeme prohlásit
o materiálu použitém na výrobu ozdob. Lze si pořídit ozdoby
ze slámy, perníku, háčkovací příze, papíru, skla, plastů aj. Jde
jen o subjektivní vkus majitele, inspiraci, jeho vztah k tradicím,
výši sentimentu nebo třeba o náklady na pořízení. Můžeme
tedy říct, že současné vzezření stromečku vlastně odráží způsob našeho života. A jak se po generace měnilo to, jak žijeme,
v co věříme, nebo co jíme, měnila se i podoba tradičních symbolů Vánoc.
Stromeček původně zastával ochranitelskou funkci, proto
ozdobené větvičky chvojí rozdávali i koledníci. Jeho domovinou jsou německá města, odkud se pomalu šířil do ostatních
částí světa. Nejdříve se však nezdobil svíčkami, ani si ho lidé
nenosili dovnitř stavení. První záznam o světlem ozdobeném
stromečku v místnosti pochází z jedné brémské kroniky z konce šestnáctého století. Stromečky se tedy původně objevovali
pouze v cechovních nebo řemeslnických domech, k lidem do
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PŘEDVÁNOČNÍ AKTIVITY NAŠÍ OBCE
Některé kulturní akce probíhají v Hrabišíně roky a většinou si už nikdo nepamatuje,
že tomu kdysi bylo jinak. Tak je tomu například u Rozsvěcování vánočního stromu na
návsi. Organizátoři se snaží, aby průběh byl
pokaždé malinko jiný, celkově se však jedná o stabilní pásmo složené ze zpívání koled
před kulturním domem, drobné scénky tematicky se vztahující k nadcházejícím svátkům,
proslovu někoho, kdo reprezentuje Hrabišín
a v neposlední řadě třeba výstavky ručních
prací našich občanů.
Letošní předvánoční srocení samozřejmě
odpovídalo tomuto scénáři a je nutné dodat,
že zima byla natolik třeskutá, že bez punče
by se spoustě lidí ani nechtělo opustit teplo domova.
Ocenění tedy patří v první řadě našim Ženám a jimi
připravenému tekutému moku, dále dětem, bez jejichž
zpěvu bychom necítili tu pravou vánoční atmosféru a
pochválit musíme i ruce našich občanek, neboť upéct
úžasné perníčky, nazdobit je nevídaným způsobem,
vyrobit betlém ze šišek, vyšít ho na ubrus nebo udělat
překrásný adventní věnec … to je malé umění.
Výčtem těchto dovedností se plynule dostáváme
k další předvánoční akci, a tou je Adventní dílna. Už
potřetí jsme si mohli pod dohledem zahradnic z Libiny
vyrobit svůj vlastní adventní věnec. Nechyběl primární
materiál, ozdoby ani svíčky. Rozdíl oproti loňskému
roku spočíval snad jedině v tom, že letos předcházela
výrobnímu procesu dílnička dětí z mateřské školy. A
vzhledem k tomu, že mnozí z nás si opravdu zvykli
mít každý rok na stole adventní věnec vyrobený podle
svého individuálního vkusu, berou toto manuální zápolení jako nutnost a v této činnosti se postupně zdokonalují.
K Vánocům samozřejmě patří i hudba, a o to víc hudba vážná. Teprve v dalších letech se však ukáže, kolik příznivců si získá
další předvánoční akce, a tou je Varhanní koncert. V loňských prosincových novinách jsme vás informovali o průběhu oprav
zdejších varhan, o jejich historii a také o lidech, kteří s nimi měli od počátku co do činění. Pozitivní je, že renovace tohoto dnes
již historického nástroje (opakuji, že ho postavil Anton Hermann v roce 1874), proběhla očividně úspěšně, neboť po roce chodu se neobjevily žádné problémy a veřejnost si mohla podruhé užít příjemné chvíle ve společnosti charismatického houslisty
a moderátora Tomáše Vzorka. Za varhany se opět posadil Petr Strakoš a v roli zpěvačky se tentokrát objevila sopranistka Jana
Kurečková. Repertoár předložený přítomným posluchačům byl podobný jako loni. Zazněly nejznámější chrámové a duchovní
písně světových autorů, jako např. Bacha, Haendela nebo Mozarta. V závěru všechny přítomné, a to i ty méně znalé hudby, opět
ohromily skladby jako Aleluja nebo Ave Maria.
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POSEZENÍ NAD KRONIKOU
Kronika je z žánrového hlediska jedním z nejdůležitějších dějepisných pramenů, které zprostředkovávají svůj obsah vyprávěcí formou.
Úkolem autora – kronikáře je v ní zaznamenávat události v chronologickém pořadí, tzn. v takovém časovém sledu, v němž se doopravdy
odehrály. U kronikáře se předpokládá osobní zainteresovanost a víceméně subjektivní hodnocení, píše tedy o prostředí, na němž mu záleží,
nebo z něhož většinou sám pochází. Není samozřejmě v jeho silách

popsat veškeré dění. K zaznamenání volí události nebo
informace, o kterých si myslí, že by vnímatele nejvíc zajímaly, nebo se bez ohledu na čtenáře snaží maximálně
charakterizovat konkrétní dobu.
Tímto způsobem pracovali i autoři našich místních
kronik. Jistě to dosvědčí lidé, kteří se zúčastnili 4. října
letošního roku besedy se současným kronikářem panem
Čeňkem Hořavou. Pan Hořava totiž převzal tuto nelehkou úlohu po panu Mazuchovi a už u toho zůstal. Mimochodem Posezení nad kronikou uspořádal snad jako
malou oslavu svého životního jubilea (loni mu kalendář
naměřil 75 let) a což je v rámci tématu našeho článku
ještě důležitější, zanedlouho také oslaví kulaté výročí jeho kronikářská dráha. Díky těmto skutečnostem musíme konstatovat, že
je to člověk na svém místě. Účastníci akce velmi pozitivně hodnotili jeho zasvěcené vyprávění, erudici a dobrou paměť. Podařilo
se mu pokaždé vypíchnout z určitých období perličky, které posluchače pobavily, překvapili nebo alespoň obohatili o zajímavé
informace z historie naší obce.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI „NAŠÍ OBCE“
O našich bývalých občanech, kteří dosáhli ve svém životě a v práci významné úspěchy se mi píše dobře a rád některé z nich
v Hrabišínských novinách připomenu.
Ivo KROBOT, divadelní režisér, obdržel před měsícem v pražském Karolinu titul vysokoškolského profesora. Titul mu udělil
prezident republiky 16. listopadu a byla to velká sláva. Není to jeho první titul. Před pěti lety byl habilitován na pozici docenta.
Ivo Krobot se v Hrabišíně narodil v r. 1948. Už na zdejší škole zásluhou paní učitelky Fialové se pro divadlo nadchl, a tento
zájem prohluboval dále v šumperském divadle, kde byl kulisákem, zvukařem i topičem. Dále při studiích v Brně pracoval současně v pozemních stavbách, ale hlavní jeho zájem se upíral k divadlu Husa na provázku a pak už se dostal do víru divadelního
života v Praze, ale i v dalších městech. Režíroval hry světových, ale hlavně našich divadelních autorů. Neměl to však vůbec
jednoduché. Umělci byli v té době vystavováni velkému cenzurnímu tlaku. Ivo Krobot si pobyl m. j. ve vězení na Borech a také
byl vylučován ze studií i z divadel. Ve svém spise, který na něho vedla STB dokonce našel zápis, že jeho neteř Lenka Krobotová
přinesla do školy Bibli a ukazovala ji spolužákům.
Po roce 1989 se mohl naplno rozvíjet jeho talent a divadelní umění. Sám jsem s nadšením zhlédl jeho hru Obsluhoval jsem
anglického krále v Národním divadle, na kterou mne Ivo pozval, ale navštívil jsem i jeho další hry v pražském Činoherním klubu, v Brně, v Hradci Králové. Na jeho hry jezdili učitelé zdejší školy, Klub žen, hasiči a musím říci, že jsme byli vždy nadšeni,
co Ivo dokáže. Divadelní hry režíroval téměř ve všech divadlech v republice, ale pravidelně jezdí do Finska, Polska, Maďarska
a Francie. Jeho oblíbený autor je B. Hrabal a jeho Taneční hodiny předvedl i v Hrabišíně na počest 50. narozenin svého bratra.
Jménem svým a také jménem celé naší obce blahopřeji IVU KROBOTOVI k tomuto neobyčejnému životnímu úspěchu a
přeji ještě hodně sil a zdraví do další tvůrčí práce.
ROSTISLAV POHLMANN, sportovec, o kterém jsme slyšeli hlavně v době konání paralympiády v Londýně v létě letošního roku, protože byl zvolen vlajkonošem české výpravy při oficiálním zahájení a získal první medaili pro Českou republiku.
Rostislav Pohlmann sice nebyl oficiálním občanem naší obce, ale celá jeho rodina pochází z Hrabišína. Sám zde prožil téměř
celé dětství a bohužel si zde také způsobil úraz při sáňkování na zmrzlém sněhu na kopcích Fibichu. To se stalo v jeho dvaceti
letech. Byla to hrůza v takovém mládí, ale mladý Pohlmann to nevzdal, upsal se sportu, cvičil a začal s atletikou, trénoval vrhy
a hody a hlavně propadl basketbalu na vozíku. Stal se profesionálním hráčem a díky tomu cestoval po celé Evropě. Na atletických mistrovstvích světa pro postižené sportovce získával pravidelně medaile, vrcholem byly závody na olympiádách v Atlantě,
Sydney, Aténách, Pekingu a teď byl na své páté paralympiádě v řadě. Na všech těchto závodech získal cenné medaile. My v
Hrabišíně sledujeme sportovní úspěchy tohoto osmačtyřicetiletého sportovce, srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy a
hlavně zdraví, aby mohl i za čtyři roky reprezentovat naši zemi na paralympiádě v Brazílii.
Čeněk Hořava, místní kronikář
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PAPÍROVÁ DÍLNA

ZPRÁVY
Z KNIHOVNY

Koncem září paní Gojišová opět zajistila pro nadšené zájemce odpolední výuku tentokrát pletení z papíru. Kdo o této
technice nikdy neslyšel, neuvěří, že zobrazené výrobky jsou
vyprodukovány z odpadního papírového materiálu, konkrétně
z reklamních letáků.
Postup je následující. Nejdřív se musí letáky nastříhat na
asi osmicentimetrové proužky, z nich se potom pomocí špejle
rolují stejnoměrné ruličky, pospojují se a teprve po této krkolomné činnosti se může začíst konečně plést. Od této přípravné fáze se princip výroby podobá pletení z proutí. Papírové ruličky se však mačkají, chvílemi nechtějí držet a sjíždějí
z nádoby, která slouží coby kopyto. Zkrátka i pro zručné osoby tato technika, dokud toho člověk neuplete opravdu větší
množství, není úplně jednoduchá.
Na internetu můžeme najít neuvěřitelné zázraky zhotovené z papírových ruliček, spousty fotografií, pracovních postupů. Dokonce už je možné si místo této šíleně zdlouhavé činnosti hotové výrobky zakoupit. Kromě košíků různých tvarů
a krabic s víky jsou k dostání také velikonoční zajíci, čerti,
sněhuláci, zvířátka, věnečky, svícny aj. Z pletení z papíru se
zkrátka stal mezi šikovnými českými ženami hit a my, kteří
jsme pochopili, že v našem případě tímto směrem cesta dále
nepovede, jsme alespoň tuto techniku poznali hezky zblízka.
Děkujeme paní Gojišové a těšíme se na další rukodělnou akci.

V září proběhla v mateřské škole místní akce nazvaná
Senioři čtou dětem. Pohádku od Karla Čapka přečetla našim nejmenším paní Koubková. Moc děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
10. listopadu jsme získali vstupenky do Šumperského divadla, kde jsme se zúčastnili každoročního festivalu
,,Město čte knihu“.
Pro tento ročník festivalu byla vybrána osobnost Karla Čapka. Veřejnost měla možnost po dobu několika listopadových dnů (konkrétně od 1. do 11. 11.) blíže poznat
nebo si připomenout jeho prozaicko-filozofickou tvorbu a
dále shlédnout některé jeho filmy či dokumentární snímky
o jeho životě. Hlavním programem však bylo křtění jeho
knihy Nejen povídky, čehož jsme byli právě svědky. Místo
ilustrací doplňují knihu Čapkovi citáty. Jejich ztvárnění v
podání Petra Válka z Loučné nad Desnou může čtenáře pobavit i vést k zamyšlení.
15. listopadu za pomoci paní učitelky Březinové proběhlo pasování školáčků na čtenáře. Povzbudit je přišli rodiče, prarodiče, nechyběla paní starostka a rovněž paní ředitelka. Děti obdržely jako obvykle drobné dárky a něco na
zub. Jak se dětem v naší knihovně líbilo, se můžete podívat
na internetových stránkách v sekci fotogalerie.
Dále bych chtěla upozornit, že od 18. prosince do 6. ledna 2013 bude knihovna uzavřena. V příštím roce ji můžete
navštěvovat stejně, jako jste byli zvyklí doposud, tzn. každé pondělí od 15. do 20. hodin. Krásné a pohodové prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje všem
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jsme rádi, že nám v obci opět přibylo několik dětí. Přivítali jsme je mezi sebe 2. listopadu v zasedací místnosti OÚ.
Jako obvykle celou akci uvedla paní Pavla Štelcová, starší
děti z mateřské školy jim na uvítanou zazpívaly a zarecitovaly, následoval projev paní starostky, zápis do knihy, předání květin a drobných dárků maminkám a společné focení.
Tato komorní akce proběhla stejně nenuceně a příjemně jako
loni, ovšem nesplnilo se nám přání, které jsme uveřejnili
v minulých prosincových novinách. Přání, abychom se sešli v hojnějším počtu, to znamená, přivítali v Hrabišíně více
malých občánků. Zkusíme to tedy ještě jednou. Doufejme,
že nás bude stále přibývat a v roce 2013 se na OÚ za účelem
přivítání do života na vsi dostaví mnohem více miminek.

knihovnice

V HRABIŠÍNĚ NEZAPOMÍNAJÍ
NA DŘÍVE NAROZENÉ OBČANY!
Zastupitelstvo obce Hrabišín v čele se starostkou
Ladislavou Holoušovou a členy místních složek, Klubu žen, Hasičů, Myslivců a Sokolů uspořádali 16. 11.
2012 v Kulturním domě tradiční setkání seniorů.
Součástí programu bylo vystoupení tanečního souboru Folklorní skupina Senioři Šumperk. Za krásně povedené tance za zpěvu mužského sboru byla Folklorní
skupina odměněna bouřlivým potleskem. Poté seniorům zahrála k tanci a poslechu skupina Mikron, kdy se
do tance pustila převážná část seniorů, tance se protáhly
do pozdního večera. Krásné melodie uvedené skupiny nás
pohladily po duši a zpříjemnily páteční podvečer. Součástí
setkání bylo bohaté občerstvení podávané zastupiteli obce.
Přítomní senioři tímto srdečně děkují paní starostce,
obecním zastupitelům i všem pořadatelům za krásné setkání. Těšíme se již nyní na tuto akci v roce 2013.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2012
N A R O Z E N Í:
Jan Ptáček ♥ Petra Mazáčová ♥ Jaroslav Rych ♥ Radek Macek ♥ Matyáš Komenda
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.

Ž I V O T N Í
Hajná Ivana
Kvapilová Dana
Elner Jaroslav
Baťková Vlasta
Člupná Ludmila
Dlouhý Milo
Glanc Rostislav
Vozihnojová Oldřiška
Kadlecová Ladislava
Podhorný Zdeněk
Fialová Jiřina
Jírů František
Valouchová Olga
Franková Marie
Krobot Pavel

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

J U B I L E U M
Hásová Anna
Šindler Jan
Horníček Vladimír
Křepelka Jindřich
Štelcová Věra
Kvapil Václav
Žaitlik Václav
Urbanová Milada
Čechová Ludmila
Kuběnová Ludmila
Kamlerová Vlasta
Jašek Miroslav
Kuběnová Ludmila
Štelc Břetislav

O S L A V I L I:

65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Luňáčková Anna
Kuběna Josef
Špička Jan
Petřík Jan
Kamlerová Marie
Hejl Antonín
Nedbalová Kateřina
Šindler Jan
Boxan Alois
Wankerová Otilie
Brostianu Žofia
Mazůrková Věra
Tomášková Věra
Boxan František

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
90 let

Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.

Ú M R T Í:
Zdeněk Kubín | Jiří Vítek | Vladimír Bureš | Lubomír Božek | Zdeněk Boxan | Pavol Jašúrek | Helena Božková
František Valenta | Růžena Dvořáková | Ladislav Šíp | František Kadlec | Vladimír Kašík | Vlastimil Hrubý

PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2013
19. 1. 2013 TJ Sokol | 2. 2. 2013 MS
2. 3. 2013 SDH | 16. 3. 2013 Ženy
23. 3. 2013 SRPŠ
Srdečně zvou pořadatelé!

POČASÍ V ROCE 2012 A JAKÉ BUDOU ASI VÁNOCE?
Opět jsem se nechal přesvědčit, abych zhodnotil letošní průběh počasí. Jak jsem jednou napsal, pro mnohé číst jak bylo, je stejně nezáživné,
jako číst týden staré noviny. Proto pro letošní rok mám jen krátce zhodnotit a napsat jaký průběh počasí byl na Vánoce za posledních 25 let, a
z toho vyvodit závěr, jaké budou Vánoce letošní.
I když statistika je základním kamenem predikce, to je předpověď nebo odhad do budoucna, tak u počasí je tomu často úplně jinak.
Celkově lze letošní rok hodnotit jako mírně suchý a teplý. Letošek bude už dvacátý v řadě z nejteplejších roků historie. Období leden až
říjen bylo letos od roku 1850 deváté nejteplejší, půlrok mezi květnem a říjnem patřil dokonce mezi čtyři nejteplejší. Srážek doposud spadlo 560
mm, tj. 82 % dlouhodobého normálu. Nejvíce napršelo v červenci 108,1 mm, tj. 135 % normálu, nejméně v březnu, a to jen 6,5 mm. Průběh počasí byl téměř ideální, zvláště pro zemědělce a zahrádkáře, nebýt 18. 5., kdy noční teplota v Hrabišíně klesla až na mínus 3,6 °C, což pravděpodobně nepamatuje žádný pamětník. Důsledkem toho bylo úplné zničení vegetace, a to hlavně všech ovocných druhů a také zeleniny a brambor.
Nedávno byl proveden průzkum, jaké počasí by si přáli lidé na Vánoce. Převážná většina chtěla, aby noční teploty byly do mínus 8 °C,
denní 0 až mínus 1 °C, mírný poprašek sněhu a slunečné počasí. Téměř takové počasí na Vánoce předpovídají letos meteorologové. Já a nadšenci lyžování bychom si přáli toho sněhu více. Letos od počátku prosince jsou noční teploty pod bodem mrazu, 8. a 9. 12 bylo až mínus 17
°C a na dvaceti místech ČR byly dokonce naměřeny rekordní minusové teploty. Tak chladné období kolem Mikuláše bývá téměř každoročně a
skoro vždy přijde předvánoční oteplení a v našich podmínkách pokaždé roztál prosincový sníh. Největší rozdíl v předvánočních teplotách byl
v roce 2009, kdy 20. 12. bylo mínus 20 °C a na Štědrý den bylo plus 5 °C a pršelo. Doufejme, že letos tomu tak nebude a jak se říká, výjimka
potvrzuje pravidlo a meteorologové měli správnou předpověď.
Jinak za posledních 25 let krásné a bílé Vánoce byly 5krát, naposledy v roce 2000 a 2005, Vánoce bez sněhu, kdy mírně mrzlo 8x a 12x
byly Vánoce teplé a jak se říká na blátě.
Ing. Břetislav Štelc
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABIŠÍN

Chtěla bych popřát jménem všech zaměstnanců a žáků ZŠ a MŠ Hrabišín všem občanům Hrabišína příjemné a pohodové
Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. Zároveň bych chtěla poděkovat všem těm, kteří
věnují jakýmkoliv způsobem přízeň naší škole. Mým osobním přáním a přáním ostatních pedagogů je, aby naše škola v budoucích letech výrazně přispívala k všeobecné vzdělanosti hrabišínských občanů. Škola má totiž nezastupitelné místo v kulturním
životě obce. Svědčí o tom i následující informace o dění v naší škole.
Mgr. Dagmar Pěničková

Plavecký výcvik
Po dobrých zkušenostech z předcházejícího období jsme i letošní plaveckou výuku absolvovali na bazéně v Zábřehu. Dobře
vedená výuka, pěkné prostředí, vířivka a parní ohřívárna způsobily, že jsme se na každou z devíti lekcí moc těšili. Děti z mateřské
školy se vody přestaly bát, začátečníci se zdokonalili a dobří plavci ještě zlepšili plavecký styl. A hlavně tu bylo hodně zábavy
i užitečného pohybu. Zpočátku jsme měli obavy, jak zvládnou malé děti výuku ve velkém bazéně, kde nedosáhnou na dno. Ale
instruktorky měly vše promyšlené a po první lekci bylo jasné, že obavy nejsou na místě. Nejzábavnější byla závěrečná lekce se
soutěžemi, „vodní diskotékou“ a „mokrým vysvědčením“.

Orion florbal cup
Dne 8. 11. 2012 proběhlo okrskové kolo „Orion florbal
cupu“ ve florbalu mladších žáků. Turnaj byl pro kategorii žáků 6. a 7. třídy. Za naši školu se zúčastnili hoši ze
„šestky“: Petr Foltýn, Tomáš Hanák, Tomáš Chlup, Antonín Mazuch a Ondřej Stratil. Sedmou třídu reprezentovaly
žákyně: Simona Kvapilová, Miroslava Losová a Simona
Straková. Náš tým v prvním utkání prohrál s družstvem
Nového Malína 1:8, Libinu porazil 3:1 a Oskavu deklasoval 15:1. I přes zlepšení a bojovný výkon jsme skončili na
druhém místě a do vyšších kol jsme nepostoupili. Krátká
videa můžete sledovat na adresách:
http://www.youtube.com/watch?v=vfrdARG9eMM
http://www.youtube.com/watch?v=KWepmMK4AWE
Ing. Vladimír Přidal
Hrabišínské noviny prosinec/2012
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Zábřežská florbalová liga

První bruslení školního roku 2012/2013 proběhlo v úterý
4. prosince. Na zimní stadion jsme vyrazili v 11.00 hod. Po
dojezdu na stadion jsme si obuli brusle a konečně mohli začít
kroužit po ledu. Brusle nás poslouchaly, někoho více, někoho
méně. Nakonec jsme si to ale všichni užili. Čas nám na ledu
utíkal velice rychle a ve 12.30 hod. jsme vyrazili ke škole.

17. 11. 2012 proběhlo první kolo „Zábřežské florbalové ligy“ kategorie mladších žáků s rokem narození 2000 až
2002. Utkání probíhají pouze o víkendech, žáci nezameškají
žádné vyučování, jedná se o jejich volný čas. Na startovné a
nutné náklady přispívá škola a SRPŠ.
Náš tým „Výkvět Hrabišína“ reprezentovali ostřílení borci Petr Foltýn, Tomáš Hanák, Tomáš Chlup, Antonín
Mazuch, Ondřej Stratil a Simona Straková. Přestože jsme
měli pouze jednoho hráče na střídačce, výkon byl nádherně
kolektivní, prostě fantastický. Ve třech zápasech jsme vstřelili 28 branek a obdrželi jsme pouze 3. Z předvedené hry
bylo jisté, že i v individuálním vyhodnocení jsme se umístili
v popředí. Měli jsme nejlepšího brankáře – Tomáše Hanáka,
nejlepšího obránce (bránící hráčku) – Simonu Strakovou, ale
i nejlepšího střelce – Tomáše Chlupa. Ondřej Stratil byl ve
střelcích na druhém místě. V prvním utkání jsme jasně porazili domácí tým „Údolí Desné“ z Rapotína 13:1, ve druhém
střetnutí jsme se štěstím a na pokraji sil vyhráli nad „FK Draci Postřelmov“ 3:2. V závěrečném zápase jsme opět zmobilizovali síly a za dohledu některých rodičů a příbuzných
porazili tým „Sokol Zábřeh“ přesvědčivě 12:0.
Po zápase nás čekala sladká odměna a všichni jsme si pochutnali na výborné pizze dovezené panem JUDr. Stratilem.
Další kola tohoto dlouhodobého turnaje se uskuteční 15.
12. 2012, 9. 2. 2013, 16. 2. 2013 a 2. 3. 2013. Držte nám palce! Krátké video můžete zhlédnout na adrese: http://www.
youtube.com/watch?v=HhAKt_1XhVE

Jana Habigerová a Sára Křepelková

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Prosinec 2012
A už zase slyšíme cinkání vánočních zvonečků, cítíme
vůni vánočního cukroví, jsou tady Vánoce a konec roku.
Jako všichni hodnotíme uplynulé období.
Na přelomu října jsme přivítali krátkým programem nové
spoluobčánky Hrabišína.

Ing. Vladimír Přidal

Další sportovní soutěže
Měsíc listopad je bohatý na sportovní soutěže. Konají se
okrsková a okresní kola ve florbale, stolním tenise a šachu. Ve
stolním tenise se družstvo starších děvčat ve složení Kristýna
Várošová a Simona Kvapilová dostalo do krajského kola, kde
děvčata po vyrovnaných zápasech skončila na 4. místě.
Z florbalových družstev se nejvíc dařilo mladším děvčatům (4. místo v okrese). Mladší chlapci byli v okrskovém
kole druzí (viz podrobná reportáž), starší děvčata pátá; obě
družstva již bez dalšího postupu.
V okresním přeboru družstev ZŠ v šachu obsadilo družstvo 1. stupně 3. místo, žáci z 2. stupně byli na 4. místě.

Přestože jsme se ani letos nedostali na programy do Vily
Doris, udělali jsme si radost sami. Zahájili jsme voňavým
dnem, tzn. dnem s aromaterapií, kdy děti pomáhaly krtkovi
vyléčit myšku.

Bruslení

Při muzikoterapii se děti seznámily s relaxací při hudbě.
Se sklizní ovoce proběhl jablečný den, kdy děti pekly
štrúdl, vařily kompot a sušily křížaly. Také bramborový týden si děti užily a bramboráčky, pečené brambory a hranolky
moc chutnaly.
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

I letos máme pro děti cvičeníčko pro nejmenší, tanečně
pohybový kroužek pro předškoláky, seznamujeme se s počítačem jako pomocníkem při procvičování toho, co už umíme
a navíc výtvarně keramický kroužek a logopedický kroužek.
Při tradiční Dýniádě se velice těžko z krásných dýní vybírala
ta nejkrásnější. Zvítězila dýně Kačenky Kubínové a Adámka
Haitmara. Ale všechny dýně byly krásné.

V listopadu skončilo 19 našich dětí předplavecký výcvik
na bazéně v Zábřehu.

A už tady byl čas adventu a rodiče s dětmi si letos mohli
vyrobit krásné adventní svícny. A ti, co se zúčastnili, měli
určitě opravdu velikou radost, jak se jim to povedlo.
I letošní školní rok k nám jezdí pravidelně maňáskové divadlo. V prosinci přišel s p. ředitelkou Mikuláš s čerty a anděly ze základní školy. Moc starším kamarádům děkujeme.
Také jsme nazdobili stromeček na
OÚ Hrabišín.
A než nám pod vánoční stromečky
do obou tříd Ježíšek přinese dárečky
pro hodné dětičky, tak ještě budeme keramikovat a vyrábět svíčky. Mimo tyto
mimořádné akce si samozřejmě hlavně
hrajeme, cvičíme, zpíváme, tančíme,
kreslíme, tvoříme a učíme se spoustu
nových věcí.
A aby se nám dařilo a cítili jsme

se ve školičce ještě lépe, mnozí nám moc pomáhají
a právě těm patří naše velké poděkování. Zejména p.
Körnerové, p. Szijjartö, p. Klemešové a p. Dvořákové
za občerstvení, p.Vepřekovi a p. Štelcové za výtvarný
materiál a výpomoc.
Závěrem bych chtěla popřát nám do školičky, abychom se na sebe těšili, byli všichni zdraví, měli se rádi
a aby se nám tu všem v příštím roce líbilo. A také Vám
přejeme, abyste prožili klidné a pohodové Vánoce a příští rok 2013 ve zdraví a s úsměvem na tváři.
Za celou naši školičku
Mgr. Marcela Vavřinová
Hrabišínské noviny prosinec/2012

-8-

nilo, že mužstvo se pohybovalo těsně nad hranicí sestupu,
se výrazně zlepšeným výkonem v závěru podzimní části
posunulo do první poloviny tabulky.
Nejlepším střelcem mužstva je Tagyr Hofman se 4
brankami.

TJ SOKOL
Vážení spoluobčané, členové a příznivci sportu!
Přichází konec roku 2012. Tato část bývá většinou časem
k bilancování uplynulého roku, a tak tomu bude i na poli
sportu, v našem případě kopané. Letošní rok byl z pohledu
našeho oddílu poměrně úspěšný, kdy ve skončeném ročníku 2011/2012 mužstva dospělých splnila své cíle. Mužstvo
mužů A skončilo v první polovině a B mužstvo se zachránilo
v okresním přeboru.
U mládeže se mužstvo mladších žáků stalo přeborníkem
OFS Šumperk, což je podruhé v historii kopané (poprvé se
to podařilo před 15 roky). Ne všechno se však podařilo tak,
jak si výbor TJ představoval, před zahájením jarních částí
soutěží jsme museli odhlásit mužstvo dorostu.
V probíhajícím soutěžním ročníku si mužstva vedou střídavě a ve druhé části i pro statistiky najdete jejich umístění
podle jednotlivých mužstev.
Jak uvidíte, není možné při tomto počtu mužstev zabezpečit jejich činnost bez podpory Obce Hrabišín a sponzorů. Tímto bychom jim chtěli poděkovat, jmenovitě firmám
Cestovní kancelář Ancora, BOS Tuning, Elram JS, Addos
Ostrava, myčka Doubek Jaroslav, Taxi Sekanina, advokátní
kancelář Mgr. Frodlová a také Olomouckému kraji.
V areálu stadionu Ladislava Krobota se nepořádají pouze
sportovní akce ale také akce kulturní, z nichž nejvýznamnější byly „Hry bez hranic 2012“. Ty měly díky bezvadné
organizaci Klubu žen navzdory nepříznivému počasí velkou
sportovní a kulturní úroveň.
Několik našich členů oslavilo kulaté jubileum a naši členové i příznivci to společně s nimi pořádně oslavili. V minulém čísle jsme vás informovaly o 70nících, tentokrát připomeneme čerstvého 60níka Františka Jírů.
V letošním roce končí i dvouleté období současného výboru a proběhnou nové volby, kdy by se měli členové rozhodnout o směřování oddílu a plánech do dalších let. Jde o
to, aby sportovní činnost zůstávala i nadále na dobré úrovni.
Na hřišti zbudoval Mirek Glanc nový stánek, který se
více přiblížil k divákům na sportovních i kulturních akcích.
Do konce roku nás čeká ještě tradiční punč na hřišti na
Štědrý den a rovněž také silvestrovský fotbálek, pokud nám
to však počasí dovolí. Hned po novém roce 19. 1. 2013 bude
sezóna zahájena již tradičním Sokolským plesem, na který
vás samozřejmě co nejsrdečněji zveme.
Dovolte mi tímto poděkovat všem členům, hráčům, trenérům, rodičům a příznivcům, kteří pracovali po mém boku
ve chvílích dobrých i zlých, za jejich spolupráci při rozvoji
kopané a sportu v naší obci v uplynulém období.

AUTO HELLER okresní přebor – muži B
9. místo 15 bodů
Mužstvo vedené trenéry Tomášem Horákem a Milanem
Vařákem se po slibném začátku ve střední části podzimní sezony propadli až téměř na dno soutěže, ale v závěrečné části
se zlepšenými výkony posunulo do středu tabulky.
Nejlepšími střelci mužstva jsou Pavel Faltýnek s 5 brankami a Michal Gabor se 3 brankami.
Mládež podzim 2012
JIRTOMEX EKO okresní přebor – dorost
10. místo 3 body
Ač to tak nevypadá podle postavení v tabulce, mužstvo
dorostu pod vedením trenérů Čestmíra Minaříka a Petra Zetochy hrálo po celou podzimní část kombinační fotbal, který
měl bohužel 2 chyby, že těžce dávali branky a také, že se
nepovedlo zajistit kvalitou na postu brankáře.
Nejlepšími střelci mužstva byli Jakub Fiala se 4 brankami a Michal Fidra se 3 brankami.
Okresní přebor mladší žáci sk. A
6. místo 10 bodů
Družstvo mladších žáků pod vedením trenéra Vlastimila Faltýnka doplatilo v podzimní části na velkou marodku
hráčů a muselo být doplňováno hráči přípravky. V několika
zápasech muselo dokonce hrát v minimálním počtu. Pokud
bylo mužstvo kompletní, podávalo velmi kvalitní výkony.
Nejlepšími střelci mužstva byli Petr Foltýn se 7 brankami
a Ondřej Stratil se 6 brankami.
Okresní přebor starší přípravky sk. A
9. místo 3 body
Nově vytvořené mužstvo pod vedením trenéra Ladislava
Hanáka, kde věkem patří více než polovina hráčů do mladší
přípravky, si nevedlo vůbec špatně a jen nedostatek zkušeností mu zabránilo v lepších výsledcích.
Nejlepšími střelci mužstva jsou Adam Vlček s 5 brankami a Antonín Hrbáček se 3 brankami.

Závěrem vám chci popřát krásné
a klidné prožití svátků vánočních,
do nového roku 2013 hodně zdraví
a osobní pohody.

Umístění našich týmů:
OKFS 1.B třída sk. C – muži A
6. místo 21 bodů
Mužstvo vedené trenérem Martinem Kupčíkem po pomalejším rozjezdu, kdy několik remízových utkání zapříči-

Vlastimil Faltýnek předseda oddílu
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRABIŠÍN
Dovolte, abychom Vás informovali o dění v našem sboru i jednotce. Činnost sboru a také členů jednotky je každoročně v podzimním období velice pestrá, vždy nás čeká spousta práce, školení a schůzí různých úrovní. Bylo nutné zazimovat v současných
prostorách techniku a vybavení, což není právě jednoduché. Školení členů jednotky je v tomto období věnováno více pozornosti,
školíme se mimo jiné pod dozorem profesionálních kolegů ze Šumperka apod. Z pohledu statistik naše jednotka letos zatím nebyla vyzvána, a tím pádem ani nevyjížděla k ostrému nahlášenému výjezdu. Drobné technické zásahy se za výjezd nepovažují.
Za poslední roky je to výjimečný jev a je dobře, že nebezpečné přírodní jevy anebo drobné nedbalostní a jiné jednání nedalo
vzniknout nějakému neštěstí. O to více času jsme věnovali údržbě jak ve zbrojnici, tak i na areále, který neslouží jen k soutěžní
činnosti, cvičí zde i jednotka a provádí se také odzkoušení techniky a ostatní výzbroje. V posledních měsících roku jsme měli
spoustu práce na našem areále se zazimováním a úklidem listí. V těchto dnech probíhají přípravy na výroční valnou hromadu
sboru, kde provedeme zhodnocení roku 2012 a hlavně se musíme dobře připravit na nadcházející rok.
Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín přeje klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.
Roman Jírů

Činnost Mladých hasičů
Do nové sezóny 2012/2013 bylo zaregistrováno pouze družstvo mladší ve složení: Nela a Josef Březinovi, Michal Tihlařík,
Aneta Mazurková, Adéla Hanáková, Jan a Vašek Luňáčkovi, Nikola Kvapilová, Karolína Hrubá, Jan Körner, Ondřej a Jakub
Jírovi, Monika Hrubá, Adéla Haitmarová, Michelle Pastyříková a Rýša Chovanec.
První soutěží byl hasičský trojboj konaný v Novém Malíně. V disciplínách běh na 60 metrů překážek, uzlová štafeta a střelba
ze vzduchové pušky se nám podařilo vybojovat bronzové medaile. První říjnovou sobotu se uskutečnil 14. ročník šumperského
Soptíka. Na tartanové dráze Tyršova stadionu se soutěžilo v disciplíně 60 metrů přes překážky. V kategorii jednotlivců byly výsledky následující: Jan Luňáček 2. místo, Jakub Jírů 7. místo, Nela Březinová 9. místo, Josef Březina 28. místo, Václav Lunáček
52. místo, Karolína Hrubá – NP. V kategorii mladší dívky: Nikola Kvapilová 3. místo, Monika Hrubá 4. místo, Adéla Hanáková
13. místo, Aneta Mazurková 18. místo. Mladší Chlapci: Michal Tihlařík 8. místo, Ondřej Jírů 26. místo. V kategorii družstev
jsme se umístili na 4. místě.
Třetí soutěží byl závod požárnické všestrannosti v Kolšově. Na náročné dvoukilometrové trati, kde děti plní úkoly se zdravovědy, topografie, vázání uzlů, požární ochrany a střelby, jsme zúročili své zkušenosti a vše vypadalo, že stupně vítězů nás
neminou, ale pozornost traťových rozhodčích nás poslala mezi poražené. Hlídka v závěru závodu nedodržela vytyčenou trať, což
pravidla řeší jednoznačně diskvalifikací. ,,Škoda, třetí místo bylo doma.“
Poslední soutěží roku je štafeta 8*50 v Klopině. Tady jsme si oproti loňskému roku polepšili a v konkurenci 18 družstev jsme
obsadili 5. místo. První soutěží roku 2013 bude dovednostní štafeta, která se uskuteční 16. 2. v místním kulturním domě. Na této
soutěži se pokusíme obhájit loňské vítězství. PS: Poděkování patří všem soutěžícím, rodičům, členům SDH, obecnímu úřadu,
základní škole a sponzorům za podporu a pomoc při práci s mladými hasiči. Veselé Vánoce a štastný nový rok.
Libor Kvapil

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Kateřinský hon
Za zvuků loveckých signálů se 24. listopadu na nástupu před OÚ Hrabišín sešlo 40 myslivců, 17 honců a 6 lovecky upotřebitelných psů, aby
společně strávili den na čistém vzduchu při procházce po hrabišínských
hvozdech a možná i něco ulovili na společném lovu.
Za první leč byly zvoleny meze nad Hrabišínem a remízy pod železniční zastávku. Bylo vyhnáno několik zajíců, liška, ale na výloži se neúměrně počtu vystřelených nábojů objevil pouze jeden zajíc. Následoval
rychlý přesun nad trať a druhá leč „Skála“ nevydala ani jeden úlovek. Zato
leč třetí „rokle pod ostrůvkem, na hranici s libinskou honitbou“ slibovala
úspěch. Šlo o leč poměrně rozsáhlou, v klidné části honitby, kolem potoka a s množstvím mladých hustých porostů, které zvěři poskytují dostatek
klidu, krytu i potravy. Výsledek nemile překvapil, liška utekla, několik zajíců taktéž, jen jeden málo kličkoval před hlavní brokovnic. Honci si však
v průběhu leče všimli čerstvých pobytových znaků po divokých prasatech,
která už mohla být kdekoli v okolních lesích.
Následovala svačina v podobě tradičních párků s hořčicí a teplého čaje. „U trianglu!“ Tak by šlo nazvat leč nejpřekvapivější.
Už při precizním obstavování mladých a středně starých porostů na hranici s Libinou a Mladoňovem bylo jasné, že v leči jsou
divočáci! Střelci připravili jednotné střely do brokovnic, psi se nedočkavě třásli a honci vyrazili. „Prasata, doleva,“ znělo z leče a
pokračování na str. 11
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dokončení ze str. 12

padaly rány. Nastal klid a asi po 15 minutách se volání opakovala. V leči se zvedla druhá tlupa černé zvěře, kterou vedla zkušená
bachyně skrze vysoký nárost tak, že celý její letošní vrch zůstal kompletní. Na výloži se proto objevilo pouze jedno sele z první
skupiny. Při přesunu ke „konvalinkovému lesu“ nás všechny překvapilo prase ukryté na mezi, které se v klidu vydalo do lesa pod
kopcem. Protože mezi lečemi nesmí být nabita ani jedna zbraň, odešlo bez rány. Na místě zálehu jsme nalezli kapky „barvy“, prase tedy bylo postřelené. Obstavil se les, kam postřelené sele zaběhlo a sotva honci vlezli do porostu, ozvala se rána a prase zhaslo.
V poslední leči u potoka v Loučkách neunikl pouze jeden zajíc. Začalo se stmívat a troubení borlice ukončilo celodenní lov,
na jehož výřadu spočinula 2 divoká prasata a 3 zajíci. Na „poslední leči“ všichni horlivě popisovali zážitky z honu i ostatních
mysliveckých akcí, pojídali srnčí guláš a užívali si chvíle pohody v zelené společnosti, kterou pojí láska k přírodě a zvěři, ale i
povinnost redukovat stavy zvěře s ohledem na její negativní vlivy působící na zemědělské a lesní pozemky.
Vánoce jsou na spadnutí a konec roku odpočítáváme na prstech jedné ruky. To je čas, kdy můžeme bilancovat úspěchy a prohry
v uplynulém období tak, abychom se věcí příjemných dočkaly zase a záležitostí negativních vyvarovaly. Za Myslivecké sdružení
Hrabišín, o. s. přeji všem spoluobčanům, aby hodnocení roku 2012 bylo vesměs kladné a rok 2013 aby byl rokem šťastným, pohodovým a úspěšným, stejně jako příjemně strávené vánoční svátky. Na závěr bychom všechny co nejsrdečněji pozvali na „myslivecký ples“, který se bude konat 2. února a už dnes můžeme slíbit vynikající zvěřinové pokrmy a skutečně bohatou tombolu!
Bc. Jakub Drimaj

TERMÍNY SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2013
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

14. 01. 2013
11. 02. 2013
11. 03. 2013
08. 04. 2013
06. 05. 2013
03. 06. 2013
01. 07. 2013
12. 08. 2013
09. 09. 2013
07. 10. 2013
04. 11. 2013
02. 12. 2013

28. 01. 2013
25. 02. 2013
25. 03. 2013
22. 04. 2013
20. 05. 2013
17. 06. 2013
15. 07. 2013
26. 08. 2013
23. 09. 2013
21. 10. 2013
18. 11. 2013
16. 12. 2013

Termíny pytlového
svozu nápojových kartonů 2013:
LEDEN
BŘEZEN
KVĚTEN
ČERVENEC
ZÁŘÍ
LISTOPAD

29. 07. 2013

Upozornění pro občany
30. 12. 2013

S účinností od 1. 1. 2013 dojde k navýšení
místního poplatku za svoz komunálního odpadu
na částku 540 Kč/1 osoba/rok.
Poplatek za odběr vody je 20 Kč/m3
- základní sazba, ke které se připočítá
platná sazba DPH v daném roce.
Ostatní poplatky se nemění.

Termíny pytlového svozu plastů v roce 2013:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

31. 01. 2013
28. 02. 2013
28. 03. 2013
25. 04. 2013
30. 05. 2013
27. 06. 2013

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

24. 01. 2013
21. 03. 2013
23. 05. 2013
18. 07. 2013
19. 09. 2013
21. 11. 2013

25. 07. 2013
29. 08. 2013
26. 09. 2013
31. 10. 2013
28. 11. 2013
bude upřesněno
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Vánoční provoz Obecního úřadu:
27. 12. 2012
28. 12. 2012
31. 12. 2012

pro veřejnost zavřeno
pro veřejnost zavřeno
pro veřejnost zavřeno

Důležitá zpráva pro občany!
Chtěli bychom Vás informovat o změně periodicity
Hrabišínských novin. Od příštího roku budou vycházet už ne
čtvrtletně, jak tomu bylo dosud, ale pololetně. Dalšího čísla
se tedy dočkáte až v červenci 2013.

OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
volby prezidenta České republiky
Obecní úřad zajišťuje veškeré úkony spojené s volbami,
můžete zde rovněž získat veškeré informace.
Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 v době od 1400 do 2200 hod
v sobotu 12. ledna 2013 v době od 800 do 1400 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. Aby hlasování proběhlo
hladce a důstojně, je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí
před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Pokud by si volič nevěděl rady s hlasováním, okrsková volební komise mu bude nápomocna.
Voliči obdrží nejpozději tři dny před konání voleb hlasovací lístky v modrých obálkách. Pokud, se tak nestane,
mohou si je vyzvednout ve volební místnosti přímo v den
konání voleb, a to v obálkách úředně označených.
Upozorňujeme občany, že hlasovací lístky budou doručovány do schránek. Je proto nutné, aby schránky byly dostupné a řádně označené.

ODEČET SPOTŘEBY VODY:
Upozorňujeme občany, že od 21. 12. 2012 je naplánován
odečet spotřeby vody za 2. Pololetí. Provádět ho budou
brigádníci společnosti EKOZIS s. r. o. Zábřeh. V případě,
že v této době nebudete doma zastiženi, najdete ve schránce
lístek pro zapsání odečtu spotřebované vody. Tento lístek
následně doručte zpět na obecní úřad (nemusíte přijít pouze
v úředních hodinách, máte možnost zanechat jej ve schránce
na budově OÚ), a to prosím nejpozději do 4. ledna 2013.
Tedy přesně jako v loňském roce.
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