Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Prosinec/2018

Slovo starostky
Pomalu končí období Adventu a co nevidět
tu budou nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Dne 30.11. 2018 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. Sbor dobrovolných
hasičů nám letos uvařil dobrý punč, děti ze základní
školy nám zazpívaly vánoční písně, za což jim patří
velké poděkování.
Nyní vás jako obvykle seznámím s děním
v naší obci. Jednou z největších akcí v letošním
roce byla výstavba multifunkčního hřiště v areálu
základní školy. V současné době je hřiště kvůli
počasí zazimováno a po novém roce budou
stavební práce pokračovat. Stavební práce provádí
firma PROSTAVBY, Otnice. Konečný termín
realizace je plánován do 31.5. 2019. Touto
výstavbou dojde v naší obci k dalšímu zlepšení
volnočasové aktivity občanů různých věkových
kategorií. Projekt byl ve výši 70 % financován
dotačním titulem z fondu Ministerstva pro místní
rozvoj a celkové náklady na výstavbu multifunkčního
hřiště činí 6 mil. Kč. Obec si na předfinancování
půjčí od ČSOB a.s. Šumperk úvěr ve výši 2 mil. Kč,
se splatností do 3 let.
Dále byla provedena stavba zpevnění břehu
vodního toku v lokalitě Loučky a částečná oprava
místního mostu u rodinného domu č.p. 92. Stavební
práce prováděla firma BERKASTAV Bruntál.
Celkové náklady činily 1.600.000,- Kč. Finální
úprava příjezdové komunikace bude provedena
v jarních měsících roku 2019. Tato akce byla rovněž
financována dotačním titulem z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 70 %.
Prostřednictvím MAS Šumperský venkov
byla pořízena lesní technika a to 3 motorové
řetězové pily a 2 křovinořezy. Na nákup techniky
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byla poskytnuta dotace z fondu SZIF Olomouc
ve výši 50 %.
Další dotaci čekáme z fondu IROP ve výši 95
% na již provedenou rekonstrukci autobusových
zastávek na návsi, částečnou zeleni a na osazení
dvou kusů rychlostních měřičů. I tato dotace
se prováděla prostřednictvím MAS Šumperský
venkov.
Dále byla dokončena rekonstrukce místní
kapličky Sv. Antonína (u Palírny). Kaplička byla
opravena za pomocí místního občana p. A. Hejla,
za což mu patří velké poděkování.
V letošním roce nás také velice potrápil
kůrovec v lese, z tohoto důvodu byla zastavena
plánovaná těžba a muselo být provedeno vytěžení
napadených stromů. Doposud bylo neplánovaně
vytěženo 1.095 m3 s výnosem 1.920.000,- Kč včetně
dodaného paliva občanům. Požadavky na palivové
dříví můžete podávat na obecním úřadě.
Už nyní se pracuje na projektech pro
nadcházející rok, které budou předloženy různým
fondům. Převážně budeme žádat finanční
prostředky z fondu Ministerstva pro místní rozvoj a
to na opravu mostu v lokalitě Fibich pod školou (u
RD č.p. 155), opravu střechy na budově základní
školy, opravu sakrálních staveb (márnice a hřbitovní
zeď), na vybudování zařízení pro volnočasové
aktivity (workoutové hřiště a dětské hřiště) a
v neposlední řadě rekonstrukci nebo modernizaci
sportovní infrastruktury, sloužící k hodinám tělesné
výchovy včetně šaten, sprch a toalet v budově ZŠ
Hrabišín.
Již nyní byla podána žádost na fond
Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
finančních prostředků na vybudování infrastruktury
na pozemcích za ZŠ pro plánovanou výstavbu
rodinných domů. Dotace jsou poskytovány ve výši
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80.000,- Kč za jeden pozemek. Pro obec by tato
dotace činila 960.000,- Kč.
Dále bych vás ráda seznámila s aktivitami obce
v roce 2019. V jarních měsících budou započaty tyto
stavební práce a to dokončení multifunkčního hřiště,
dokončení příjezdové komunikace k RD čp. 92,
oprava střechy na budově ZŠ, oprava místního
mostu v ulici pod ZŠ a v neposlední řadě stavba
infrastruktury v lokalitě za školou. Na stavbu
infrastruktury bude obec čerpat úvěr od ČSOB, a.s.
Šumperk ve výši 4 mil. Kč. Problémem poskytnutých
dotací je to, že v prvé řadě musí obec stavby uhradit
z vlastních zdrojů a teprve potom může žádat fondy
o proplacení finančních nákladů na danou stavbu.
Vedle pracovních povinností nezapomínáme
také na kulturní a společenský život. Přehled
kulturních akcí v následujícím roce je uveden na
dalších stránkách. Touto cestou všechny na
uvedené akce srdečně zvu.
Dovolte mi závěrem všem popřát klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, lásky a životní
pohody v novém roce 2019.
Ladislava Holoušová
starostka

Tříkrálová sbírka
Dne 5.1. 2019 se v naší
obci opět uskuteční
Tříkrálová sbírka. Sbírku
ve spolupráci s Charitou
Zábřeh organizuje paní
D. Kutzlerová
Děkujeme občanům za finanční příspěvek

Splatnost místních poplatků
Místní poplatky jsou splatné (vodné,
pes, nájem vodoměru) 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.

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 4.1. 2019.
Zároveň upozorňujeme občany, že od 1.1. 2019
z důvodů povinného tvoření fondu obnovy bude
cena za vodné zvýšena na 25,- Kč/m3 včetně
platné sazby DPH. Tato navýšená cena bude
poprvé účtována za odběr vody za 1. pololetí
2019.

Provozní doba OÚ po dobu vánočních
svátků
27.12.2018 – 31.12. 2018 ZAVŘENO
POŠTA PARTNER Hrabišín
27. 12. – 28. 12. 2018

ZAVŘENO

31.12. 2018 8:00 - 11:00 hod.

OTEVŘENO

Plesová sezona 2018
26.01. 2019
02.02. 2019
22.02. 2019
02.03. 2018

TJ Sokol
Myslivci
SRPŠ
SDH

Srdečně zvou pořadatelé

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16.11. 2018 byli na obecním úřadě
slavnostně přivítáni nejmladší obyvatelé naší obce,
kteří se narodili v roce 2018. Společně s rodiči je
přivítala místostarostka paní Magda Glancová, která
také přednesla slavnostní projev. Po podpisu do
knihy předala květiny a drobné dárky. Následně jim
děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Salátové zazpívaly a zarecitovaly. Nakonec
proběhlo společné focení. Děkujeme rodičům, že
přijali naše pozvání a přejeme jim hodně síly,
energie a radosti. Dětem přejeme do života hlavně
zdraví, štěstí a laskavé rodiče.

ODEČET SPOTŘEBY VODY
Ve dnech 19.12. – 21.12. 2018 bude zaměstnanci
obce proveden odečet spotřeby vody za 2. pololetí
2018. V případě, že v této době nebudete zastiženi
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Výsledky voleb
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly
komunálních volby do zastupitelstev obcí. V naší
obci byla zaregistrována pouze jedna kandidátní
listina – NEZÁVISLÍ pro budoucnost obce Hrabišín.
Složení nového zastupitelstva:
Ladislava Holoušová – starostka, tel: 604 756 600
Magda Glancová – místostarostka, tel: 603 165 239
Stanislav Fidra – předseda finančního výboru
Martin Kvapil – předseda kontrolního výboru
Roman Kreuzzieger – člen finančního výboru
Tomáš Ptáček – člen finančního výboru
Jan Šindler – člen kontrolního výboru
Markéta Smejkalová – člen kontrolního výboru
Ondřej Pospíšil – člen zastupitelstva
Děkujeme občanům za volební podporu

Kronikář Čeněk Hořava
Pan Čeněk Hořava psal
kroniku obce Hrabišín od roku
1974, tedy krásných dlouhých
43 let. Letos slaví pan Hořava
82 let a rozhodl se, že psaní
kroniky
předá
mladším
nástupcům. Je tedy určitě na
místě, aby se ostatní letopisci
dověděli o jeho vzpomínkách
a úctyhodné práci.
S panem
Hořavou
jsem se seznámila v minulém roce, kdy zavítal na
kronikářské setkání do Rohle. Ač byl z nás nejstarší,
dostavil se jako první a s sebou donesl, ostatním na
ukázku, kroniku obce Hrabišín. Rok jsme o sobě
nevěděli. Při letošním pozvání na další ročník
setkání kronikářů, mi pan Hořava napsal, že už
nepřijede a posílá za sebe náhradu, novou
kronikářku. Věděla jsem, že kronikářem je už více
než čtyři desetiletí a tak se zrodil nápad, že se
vydám do nedalekého Hrabišína a uděláme spolu
rozhovor, jehož výstup bude zveřejněn ve formě
článku zpravodaje Kroniky a kronikáři.
Čeněk Hořava pochází z Vysočiny z kraje
Drahanské vrchoviny, po válce musela rodina
z rodného kraje odejít, usadila se na severní
Moravě, v obci Libina. Mladý Čeněk vystudoval
učitelský ústav a svou pedagogickou dráhu započal
v nedalekém Novém Malíně, kam se později, do
osady zvané Plechy, rodina Hořavova také
přestěhovala. Brzy nato hledala Základní devítiletá
škola v Hrabišíně nového ředitele a ač měl pan
Hořava 25 let, k tomu malé dítě a potřeboval byt pro
rodinu, neváhal a ucházel se o místo zdejšího
ředitele. Od roku 1961 zde začal bydlet i ředitelovat.
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Hrabišínská škola měla v té době deset tříd
s celkem 247 žáky, které vyučovalo 14 učitelů. Jako
ředitel školy tu působil, s krátkou přestávkou, až do
roku 1996, kdy odešel do důchodu. Po celou dobu
výkonu funkce ředitele zažíval různé útrapy, které
mu byly kladeny z jiných míst a pozic, dnes už na
vše vzpomíná s úsměvem na tváři. Jedna z nich
byla, že v roce 1985 musel odejít vyučovat na jinou
školu do vzdálenějšího města Šumperk. Zpět do
Hrabišína se vrátil v roce 1989.
Kronikářskou práci v obci Hrabišín počal
vykonávat od roku 1974 po panu Josefu Mazuchovi.
Ve stejný rok byla v obci dostavěna nová škola a
začala stavba kulturního domu. Nový zapálený
kronikář tak měl příležitost sbírat a uchovávat
fotografický i písemný materiál pro budoucí
generace. V letech 2006 až 2010 působil pan
Hořava v místním zastupitelstvu a vykonával funkci
předsedy kulturní komise. Také jeho značným
přičiněním vznikla v roce 2007 unikátní brožura „650
let obce Hrabišín“ a byla přichystána výstava
k výročí obce.
Pan Hořava po celou dobu své kronikářské
činnosti připravoval pro své spoluobčany výstavy
fotografií i kronik. Jako kronikář zažil celkem
5 předsedů místního národního výboru a starostů
obecního úřadu. V Hrabišíně vedl a psal obecní
zpravodaj,
s oblibou
shromažďoval
veškeré
informace od starších občanů. Vzpomíná na své
věrné spolupracovníky, kteří mu vždy ochotně
poskytovali jakýkoliv materiál. Po celou dobu své
práce psal zápis do kroniky ručně, za jeden
kalendářní rok popsal až 20 stránek. Jeho drobné,
úhledné písmo a perfektní úprava samotné kroniky i
obrazových příloh jsou známkou, že mu historie i
současnost Hrabišína nikdy nebyla a nadále není
lhostejná. I když letos už obecní kroniku předal
mladší generaci, stále je ochoten být ve všem
nápomocen. Aktivně pokračuje sestavováním
pamětí pro místní spolky Sokola a Klubu žen, věnuje
se rodinné kronice a zabývá se rodokmeny. Ke své
práci stále zasedá za pracovní stůl v místnosti ve
zdejší škole, kde je zřízena kronikářská pracovna.
Spolu se svou manželkou a s velkým nasazením,
obhospodařuje zahradu, kde mu dělá radost chov
drobného zvířectva a rovněž se stará o ovocné
stromy.
Když jsem se po příjemném povídání
s panem Hořavou i jeho ženou loučila, bylo mi dobře
na srdci a myšlenky se mi ubíraly k tomu, jak je
hezké, že jsou mezi námi lidé, kterým kroniky,
historie a veškeré ostatní dění, nejsou lhostejné.
Děkuji, pane Čeňku Hořavo, za hezky
strávené dopoledne.
Přeji Vám i celé rodině mnoho zdraví a spokojenosti.
Eva Petrášová
Kronikářka obce Rohle
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Základní škola
Exkurze do Prahy
Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se žáci 4. třídy vypravili již na
tradiční exkurzi do Prahy. Všichni jeli s velkým
nadšením a očekáváním, protože spousta dětí jela
do Prahy úplně poprvé. Cesta začala v Zábřehu na
nádraží. Rozloučili jsme se s rodiči a vyrazili
RegioJetem ku Praze. První naše kroky vedly na
Václavské náměstí k soše sv. Václava. Projeli jsme
se metrem, tramvají a lanovkou jsme dorazili na
Petřín. Zrcadlové bludiště nás nadchlo a pěkně jsme
si mákli výstupem na Petřínskou rozhlednu. První
velká svačinová pauza a nákupy. Další zastávka byl
Pražský hrad. Zrovna zde probíhala návštěva
makedonského prezidenta. Po starých zámeckých
schodech jsme sešli k tramvaji, chvíli si odpočinuli a
přes Karlův most dorazili do námi vysněného KFC.
Zde jsme utratili, co jsme dostali a bezedný nápoj
rychle mizel. Na staroměstském náměstí jsme si
počkali na třetí hodinu, abychom si prohlédli nově
zrekonstruovaný orloj.

Za správné zpracovaní zadaných
odměňováni připravenými cenami.

úkolů

byli

Mgr. Jitka Macháčková
Návštěva Moravského divadla v Olomouci
V pátek 2. listopadu jsme se vypravili se žáky
2. stupně do Moravského divadla v Olomouci.
Všichni jsme se na představení Sluha dvou pánů
těšili, protože jsme na něj dva roky čekali. Celou
cestu nás provázelo slunečné počasí. Před
představením jsme si ještě stihli prohlédnout Horní
náměstí, a poté jsme šli do divadla. Usadili jsme se
na místa a vyčkávali počátek představení. Když se
mezi námi v hledišti objevil hlavní hrdina, sluha
Truffaldino, začal téměř tří hodinový maraton
smíchu. Představitel Truffaldina, Roman Vencl,
předvedl neuvěřitelné výkony, ať už herecké nebo
akrobatické. Všichni herci a hudebníci nás celé
představení úžasně bavili.

Ovšem největším zážitkem bylo focení s Leošem
Marešem, kterého jsme náhodně potkali při cestě na
nádraží. Nikdo se neztratil, všichni jsme byli
unavení, ale plní dojmů z našeho výletu.
Mgr. Lenka Crhonková
Vzdělávací program „Finanční gramotnost“
Dne 18. 10. 2018 jsme s 9. třídou navštívili Vyšší
odbornou a Střední průmyslovou školu v Šumperku.
Zúčastnili jsme se celodenního vzdělávacího
programu „Finanční gramotnost“. Na žáky byly
nachystané různé vědomostní soutěže a praktické
ukázky – „Vědecká stezka“, na kterých poté
samostatně pracovali a kterými je provázeli studenti
jednotlivých oborů z vyšších ročníků. Žáci naší školy
byli opět velmi příjemně překvapeni a na zadaných
úkolech aktivně a úspěšně pracovali.
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Z divadla jsme odcházeli plni krásných dojmů a
shodli jsme se, že to bylo nejhezčí představení,
které jsme zhlédli. Už nyní se těšíme na jaro, kdy
nás čeká muzikál Noc na Karlštejně.
Mgr. Pavla Hrubá

Hrabišínské noviny prosinec 2018

Návštěva Knihovny v Hrabišíně

medailové umístění. Nejprve jsme podlehli 3. ZŠ
Šumperk 2 : 4 a v posledních utkání s již jistým
vítězem ZŠ Údolí Desná jsme v pěkném souboji
remizovali 4 : 4. Děvčata si zápas užila již bez
nervů, na našem třetím místě už nemohlo poslední
utkání nic změnit.
Dalšími členkami týmu byly Karolína Hladilová
(brankářka), Zuzana Körnerová, Zdenka Krahulová
a Tereza Topitschová. Protože ráno na srazu
chybělo pár nemocných děvčat, členky týmu dostaly
spásný nápad a telefonem vytáhly z postele Adélu
Haitmarovou. Ta se v obraně velmi osvědčila a
družstvu hodně pomohla.
Mgr. Zdeněk Kamler
Vánoční jarmark

Od října měsíčně navštěvujeme s dětmi ze školní
družiny místní knihovnu. Tím dětem dáváme
možnost seznámit se nejen s knihou, ale zároveň
u nich nenásilnou formou podporujeme vztah
ke čtení. V knihovně si mladší žáci listují
v pohádkových knihách a dětských časopisech.
Starší chlapci dávají přednost encyklopediím a
dobrodružným knihám. Děvčata milují knihy o
zvířatech, zejména koních. Vybrané knihy si děti
mohou bezplatně zapůjčit domů, za což bychom
chtěli místní knihovně velmi poděkovat.
Věra Vitásková
Okresní finále ve florbalu starších dívek –
Šumperk
Pro děvčata z 9. třídy znamenal tento turnaj
úspěšné zakončení jejich florbalového snažení při
reprezentaci školy. Letos sice okresní finále
nevyhrála (tak, jak se jim to podařilo v mladší
kategorii před třemi lety), ale za celkové třetí místo
se nemusí stydět.

Začátky na turnajích máme vždy pomalejší.
V zápase proti ZŠ Dubicko jsme skoro celý zápas
prohrávali, alespoň remízu nám zajistila střela z
velké vzdálenosti od Nicol Benešové. Byla to její
jediná, ale velmi důležitá branka. Nejlepší střelkyní
družstva byla s devíti brankami Adéla Mazuchová,
tři branky dala Nicol Glancová. V dalším zápase
jsme porazili 1. ZŠ Šumperk 6 : 2 a přišly zápasy o
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Stejně jako každý rok i letos naše škola uspořádala
tradiční Vánoční jarmark. Po dlouhých přípravách
byli žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ dne 7. prosince v
16:30 hod. připraveni před budovou školy přivítat
všechny návštěvníky této akce krátkým pěveckým
vystoupením, které přichystala paní učitelka
Březinová. Zazněly zde klasické koledy v podání
všech žáků, ale také moderní písně upravené pro
pěvecké trio či boomwhackers a další hudební
instrumenty. Poté byla škola zpřístupněna
veřejnosti, pro kterou byly nachystány stolky s
výrobky žáků, jejich rodičů a učitelů. Kromě
pohoštění v podobě punče a cukroví si bylo možné
zakoupit různé vánoční dekorace, jako například
věnce, svícny, ozdoby apod., také nakládané sýry,
pečený čaj, bylinky nebo třeba šperky. Není tedy
divu, že po dvou hodinách už bylo všechny naše
výrobky vyprodané. Částka, jež se z prodeje utržila,
bude rozdělena mezi projekt Ježíškova vnoučata
plnící přání seniorům umístěným v různých
zařízeních (v našem případě Domovu pro seniory
v Libině), dále jeden z charitativních adventních
koncertů, které každoročně pořádá Česká televize a
zbylá částka bude použita pro naše žáky. Za
všechny příspěvky děkujeme a doufáme, že se zase
setkáme na příštím Vánočním jarmarku.
Anika Vykonalová
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Mateřská škola
Zahradní
slavnost
„Vítání
v Mateřské škole Hrabišín

podzimu…“

V září jsme se po velkých přípravách všichni
sešli na zahradě naší mateřské školy, abychom
zahájili náš projekt „Vítání podzimu“. Společně jsme
zamávali létu a přivítali podzimní dny aktivitami,
které jsou pro toto období typické. Po krátkém
podzimním kulturním programu dětí z oddělení
Školička se rodiče mohli spolu se svými dětmi vrátit
do dětských let zejména společnými činnostmi jako
je vyrábění razítek z brambor a potiskem pamětní
tašky, soutěžili v převážení brambor náklaďákem na
čas, zdobili si papírového draka, který soutěžil na
naší drakiádě. Skládali ovocné a zeleninové loto a
puzzle,
také
sestavovali
vývojové
řady
s environmentální tématikou, které vyrobily paní
učitelky. Vyzdobili si veselé dýně, které jsme
vypěstovali na
našem dýňovišti a ozdobili
jablečného ježka.

Také jsme se pochlubili naší první sklizní
z našeho nového DÝŇOVIŠTĚ, MRKVIŠTĚ a
BRAMBOŘIŠTĚ a jsme připraveni dobudovat nové
KOMPOSTIŠTĚ, kam budeme ukládat biologické
zbytky.
Tato slavnost byla vlastně zahájením změn
na naší školní zahradě, které i nadále probíhají.
Toto
vše
probíhá
za
finanční
podpory
OLOMOUCKÉHO KRAJE. Přestože jsme dotaci
obdrželi jen v částečné výši a použili ji tak hlavně na
nákup materiálu na postavení a zastřešení terasy,
všechny ostatní naplánované aktivity jsme splnili,
zejména za přispění a ochoty paní starostky,
obecních zaměstnanců, pana Hrocha z pily a firmy
DŘEVOTREND. Moc děkujeme.

Další aktivity pokračovaly. Když nám to v
říjnu dovolilo počasí, za velké podpory p. starostky a
obecních zaměstnanců jsme vybudovali terénní
nerovnost spolu s dvěma tunely pro děti, pro
víceúčelové využití.
Na posledním stanovišti si společně usmažili
bramboráček z našich prvních brambůrek. Jako
občerstvení mohli ochutnat všichni pečené
brambory s česnekovým dipem, bramborový salát a
nabídli jsme vlastnoručně dětmi vyrobený jablečný
kompot, pečený čaj a štrůdl. A tyto všechny dobroty
si vychutnali při posezení na našich nových
podsedácích, které jsme vyrobili svépomocí. Také si
prohlédli a vyzkoušeli opravenou a natřenou tabuli,
prošli si nový hmatový chodníček a vybudovali
společně nový hmyzí hotel.
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V polovině října jsme za pomoci pana
školníka vysadili keříky borůvek, malin a ovocné
stromky žňovek, pozdní jabloně a rané třešně. Tímto
vznikla oficiálně ovocná část naší zahrady, o kterou
budeme pečovat, pozorovat ji a také jistě brzy
sklízet úrodu.
Zajímavým zpestřením byla návštěva dětí
z mateřské školy v Libině u nás na „Zábavném
podzimním dopoledni“, kdy jsme se mohli pochlubit,
mezi
spoustou
činností
s environmentálním
obsahem, tím, co se nám podařilo uskutečnit. Děti si
hrály s environmentálními pomůckami, také vyráběly
razítka a zdobily tašky, vyrobily si a ozdobily
společně papírového a sádrového podzimního
draka, mlsaly bramborové a jablečné specialitky.
Všechny děti i paní učitelky se dobře bavily a
doufáme, že v příštím roce opět přijedou na
návštěvu.
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Vítání občánků
V pátek 16. 11. na OÚ Hrabišín jsme spolu
s předškoláky z MŠ přivítali čtyři nové občánky.
Děti vystoupily s krátkým programem, zazpívaly a
přednesly pásmo říkadel a písniček, předaly
maminkám přáníčka.

Při všech našich akcích jsme průběžně
seznamovali širokou veřejnost s tím, co z této
finanční podpory OLOMOUCKÉHO KRAJE chceme
vybudovat, zejména krytou pergolu, která nám
umožní využívat alespoň část zahrady i při
nepříznivém počasí. Doufáme, že i přes všechny
dílčí potíže při uskutečnění tohoto projektu konečný
výsledek naplní naše očekávání a naše zahrada
bude moci sloužit dětem i rodičům kdykoliv během
roku. Vždyť cílem této naší snahy je udělat tuto naši
zahradu nápaditější a zajímavější.
A na závěr bych chtěla ještě jednou velice
poděkovat rodičům Kubíka a Zuzanky N., Páti a
Šímonka N., Tedy a Bereničky M., Adélky a Domči
O., kteří nám pomohli na našich brigádách při
zlepšování a budování naši zahrady.

Věříme, že se nám
podařilo
naším
vystoupením
navodit
slavnostní
atmosféru.
Přejeme
novým
občánkům hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Eva Salátová

Vánoční dílny

Mgr. Marcela Vavřinová

Drakiáda
Ve čtvrtek 4. 10.
proběhla v mateřské škole
Drakiáda.
Na
školní
zahradě si tu dali sraz
všichni, kteří si přišli
s dětmi zalétat a následně
opéct špekáčky. Počasí
nám přálo, bylo krásně
slunečno, jen větru jsme
poručit nedokázali. Přesto
se
podařilo
drakům
vzlétnout. V oblacích jsme mohli zahlédnout spoustu
krásných draků. Nejvíce se sešlo draků v podobě
Krtka.
Děkujeme
všem
za
účast.
Také
zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě.

V týdnu od 26. 11. do 30. 11. se konaly v MŠ
vánoční dílny. Pro rodiče s dětmi bylo připraveno na
každý den tvoření. Mohli si vyrobit z břízového
špalíčku Mikuláška, vánočního soba, zdobili vánoční
tašku a perníčky. U tvoření jsme poslouchali
vánoční koledy a snad se nám podařilo
v předvánočním čase alespoň na okamžik si udělat
chvilku poklidné atmosféry.
Eva Salátová

Pavlína Koutná

7

Hrabišínské noviny prosinec 2018

Zpráva z TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané,
v tomto vánočním adventním čase končícího roku
2018 nastal čas bilancovat a hodnotit uplynulý rok.
Přinášíme vám informace z naší tělovýchovné
jednoty.
Hodnocení sportovní činnosti našich družstev
výborem tělovýchovné jednoty ve druhé polovině
roku 2018 jsme zahájili nový ročník okresního
přeboru sezóny 2018/2019 již bez trenéra mužstva
Radima Netopila. Odešel za lepší nabídkou
divizního Šumperka a výbor Tělovýchovné jednoty
se musel poohlédnout po novém trenérovi. Výbor
jednal s několika adepty na tento post a všechna
jednání dopadla neúspěšně, a to buď z důvodu
závazků jinde, nebo kvůli neúměrných finančních
požadavků. Po dohodě výboru byl trenérem
jmenován předseda oddílu pan Faltýnek a jako
konzultanti Tomáš Horák a Radim Netopil. Do
soutěže jsme vstoupili úspěšně, kdy se nám
podařilo v úvodních kolech zvítězit a pohybovali
jsme se v popředí tabulky. Bohužel při utkání
v Bratrušově nastal zlom, kdy v utkání došlo ke
zranění tří hráčů. Jejich doba léčení se protáhla na
měsíce a oslabenému mužstvu se přestalo dařit a
některé výsledky dopadly přímo katastrofálně.
Z osobních důvodů ukončil sportovní činnost
Jirka Šindler, kterému výbor tělovýchovné jednoty
touto cestou děkuje za jeho působení ve fotbale
v Hrabišíně. Výbor věděl, že je nutno mužstvo
doplnit, protože zápasy jsme dohrávali s minimálním
počtem hráčů. Velmi vstříc nám vyšel Nový Malín,
kdy naše mužstvo doplnili Daniel Janda (dříve již u
nás působil). Dále doplnili mužstvo mladí hráči
z dorostu - Filip Pyšný a Jan Strašil. Navíc byl ze
Šumperka získán jejich bývalý hráč Marek Patsch,
který se v průběhu podzimní části zapojil do
mužstva. Na post brankáře byl angažován Jan Fiala,
bratrem úspěšného střelce Jakuba.
Výrazným příchodem do mužstva byl
v poslední třetině zápasů návrat p. Radima Netopila
na pozici trenéra a nahradil tak p. Faltynka. Mužstvo
se kromě hráčů na marodce opět spojilo a výsledky
se v závěru podzimní části opět přehouply na
vítěznou vlnu. Po podzimní části je v okresním
přeboru na 10. místě s počtem 17 bodů a celkovým
skóre 30 : 48 brankám. Nejlepším střelcem mužstva
je Jakub Fiala s 8 brankami. Jednou z věcí, která
velmi ovlivňuje složení mužstva je, že část našich
hráčů pracuje u firem s nepřetržitým provozem a
k některým zápasům nemohou z pracovních důvodů
nastoupit. Pro jarní část soutěží si výbor dal za úkol
mužstvo na jednom až dvou postech posílit.
Vzhledem k tomu, že Jakub Fiala pracuje a studuje
v Ostravě. Je těžké pro něj dojíždět na každý zápas
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a výbor svolil, že si může hledat nový klub na
Ostravsku.
Od jarní částí soutěží se na základě
rozhodnutí výboru tělovýchovné jednoty budou
domácí zápasy konat opět v neděli, protože sobotní
termín se projevil nižší na návštěvnosti a ani hráčům
sobota nevyhovovala.
Mužstvo starší přípravky si v okresním
přeboru pod vedením Pavla Kristena vede nadmíru
dobře a má především v domácím prostředí velmi
dobré výsledky. Dále pokračujeme ve spolupráci se
Sokolem Brníčko a domácí zápasy se konají
střídavě v Brníčku a v Hrabišíně.
Jelikož se v této mládežnické kategorii
nevydávají a nejsou vedeny tabulky, nemůžeme
vám uvést pořadí umístění mužstva, ale můžeme
uvést, že se pohybují v horní polovině. Nejlepším
střelcem mužstva je Adam Kuneta s 24 brankami a
v závěsu za ním je Dan Šafář s 18 brankami.
Díky výbornému přístupu a dobrým
výsledkům byl pro rodiče a hráče přípravky výborem
tělovýchovné jednoty uspořádán dne 8. listopadu
2018 zájezd do Vídně na utkání Evropské ligy Rapid
Vídeň – Villarreal CF, který byl pro děti úžasným
zážitkem, kdy na třiceti tisícovém stadionu plném
fanoušků mohly tento zápas shlédnout i když utkání
skončilo 0 : 0. Děti měly vše zdarma, ne všechny se
zúčastnily, což byla velká škoda, protože zážitek to
byl opravu mimořádný.

Členům tělovýchovné jednoty se pod
vedením Tondy Hejla a Franty Holouše podařilo
zateplit další část budovy šaten na hřišti, aby
nedocházelo k promrzání budovy v zimním období.
Výbor tělovýchovné jednoty děkuje všem členům,
kteří se na této akci podíleli.
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla naší
tělovýchovné jednotě přidělena dotace na pořízení í
techniky a bylo možno zakoupit na údržbu hrací
plochy sekací traktor v hodnotě bezmála 100.000,Kč.
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Dovolujeme si vás pozvat na vánoční punč,
který se bude konat na hřišti dne 24. 12. 2018 a na
Silvestra 31.12. 2018 na tradiční fotbálek.
V sobotu dne 26. ledna 2019 si vás
dovolujeme pozvat na tradiční Sokolský ples, který
se bude konat se začátkem v obvyklých 20:00
hodin. K tanci a poslechu bude hrát kapela TOBY
Bend. Samozřejmostí bude bohatá tombola a
zvěřinová kuchyně.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
členům tělovýchovné jednoty za práci v roce 2018,
hráčům, trenérům, funkcionářům, sponzorům,
občanům, vedení obce a všem příznivcům kopané
v Hrabišíně. Přejeme krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a štěstí do nového roku
2019.
Výbor TJ Sokol

SDH HRABIŠÍN
Dovolte, abychom vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů za druhé pololetí roku
2018.
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. Naši mužské jedničce se bohužel
nepodařilo obhájit loňský titul okresní velké ceny a
v konečném pořadí skončili na druhém místě o
pouhý jediný bodík za rivaly z Oskavy – Nemrlova.
Muži se zúčastnili celkově 27 soutěží, v top 5 se
umístili 21 krát a z toho 7 krát pro sebe ukořistili 1.
místo.
Krásné vzpomínky máme hlavně na vítězství
na domácí trati, dále pak v Libině, kde jsme
ustanovili nový rekord tratě nebo dvojité vítězství
v Třeštině ( muži i veteráni ). Po dlouhých letech
jsme si opět vyzkoušeli poměřit naše dovednosti s
těmi nejlepšími a zúčastnili jsme se dvou závodů
nejvyššího republikového seriálu tkz. Extraligy ČR.
V konkurenci téměř 50-ti týmů z celé ČR jsme
obsadili páté a osmé místo. Tahle naše účast a
hlavně umístění měly velký ohlas a uznání
v širokém okolí.
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Úspěšné soutěžní družstvo SDH Hrabišín muži Extraliga ČR v Letohradě – Orlici – 5. místo
Zkrácená tabulka Velké ceny okresu Šumperk Holba
Cup 2018
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo - MUŽI

Body

Nemrlov
HRABIŠÍN
Bohuslavice
Nemile
Bílý Potok ( JE )

302
301
263
261
221

Další kategorií, kde se nám velice dařilo, byla
kategorie veteránská. Z celkově bodovaných 6-ti
soutěží jsme zvítězili 4 krát a jednou jsme byli třetí.
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, finále
Hrabišín ( 5. místo ) a v Sobotín ( 8. místo ), jsme
byli vždy na bedně a z toho 7 krát jsme obsadili
první místo. Zkrátka fantastický soutěžní rok…
Pořadí

Družstvo - VETERÁNI

Body

1.

HRABIŠÍN

76

2.

Bohuslavice

62

3.

Sudkov

57

4.

Hrabová

51

5.

Bratrušov

47

Poslední kategorie, 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 „domácím“ finále. Zdařilých pokusů a
výsledků bylo jako šafránu. V druhé polovině sezóny
nám začala cvičit a jezdit na soutěže i ženská
dvojka, složená převážně z velice mladých
závodnic. V případě jedničky tak i dvojka není úplná
a spíše by bylo dobré spojit síly a vytvořit jeden
dobře poskládaný tým.
Pořadí
Družstvo - ŽENY
Body
1.

Dolní Libina

215

2.

Pavlov

151

3.

Lesnice

143

4.

Nový Malín

121

7.

HRABIŠÍN

75

9.

HRABIŠÍN II
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Více
informací
na:
http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/ nebo http://www.sdhsobotin.cz
Ale nejen soutěžemi „živ“ je hasič a tak nás
členy sboru na podzim čekal standardní úklid areálu
v několika fázích. Jedná se o poměrně velký prostor
a například toho listí bylo letos nějak víc. Pracuje se
také pravidelně ve zbrojnici na údržbě a zdokonalení
techniky a její přípravě na zimní provoz. Jednotka
SDH obce v letošním roce vyjížděla zatím k 8-mi
událostem, nejvíce k technickým zásahům. Dále se
velitelé zúčastnili periodických školení na stanici
HZS Šumperk. Velké školení, kurz práce
s motorovou pilou v délce 40-ti hodin, absolvovali
dva z našich členů. Ve výbavě jednotky došlo, díky
dotaci z olomouckého krajského úřadu k posílení o
motorovou pilu s příslušenstvím.
Dále sbor vypomohl obci s tradičním
rozsvěcením vánočního stromu, kde se postaral o
občerstvení a podobnou pomoc poskytl také při
setkání se seniory. V těchto dnech se už pilně
připravujeme na naši výroční valnou hromadu, která
bude o to více slavnostní, neboť v příštím roce
oslaví náš sbor 130 let své existence.
Závěrem připomínáme a zveme vás na náš
tradiční hasičský bál, který pořádáme první
březnovou sobotu 2. 3. 2019.
Vaši hasiči přejí všem občanům Hrabišína, klidné a
šťastné vánoce a do nového roku mnoho zdraví …
Za SDH Hrabišín Roman Jírů, Libor a Vendula
Kvapilovi

Mladí hasiči
Do sezony 2018/2019 jsme sestavili dvě
družstva, a to družstvo mladších a družstvo starších
žáků. V družstvu mladších došlo ke generační
výměně, když družstvo opustili: Jakub Jírů, Josef
Březina, Adam Ptáček a Timea Szijjarto, kteří přešli
do kategorie starší a přidali se k následujícím
členům – Honzovi Luňáčkovi, Ondrovi Jírů, Zuzce
Urbanové, Karolíně Hrubé, Nele Březinové a Jiřímu
Petrželovi. Mladší žáci soutěžili ve složení: Václav
Luňáček, Michal Nevrlý, Daniel Petr Unger, Marie
Petrželová, Jakub Zouhar, Daniel Chlup, Tereza
Ungerová a Marek Boxan. První soutěží po velkých
prázdninách byl hasičský čtyřboj, a to střelba ze
vzduchové pušky, zdravověda, vázání uzlů a běh na
60 m s překážkami. Nastoupilo pouze družstvo
starších a vybojovalo 4 místo. Následoval
Šumperský Soptík. V mladší kategorii jsme věděli,
že budeme sbírat zkušenosti, ale jedno jméno by se
mělo postarat o dobrý výsledek a povedlo se.
Václav Luňáček obsadil vynikající 3 místo,
nezklamal. Ve starší kategorii jsme byli mile
překvapeni, když naši kluci Pepa a Kuba stáli na
bedně, jsou to prostě borci. Ve družstvech jsme pak
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zapisovali místo třetí. Následujícím závodem byl
závod požárnické všestrannosti, který se běžel za
chladného
a
deštivého
počasí
v Dolních
Studénkách. Mladší kategorii jsme původně nechtěli
na trať vyslat, ale nakonec běželi a musíme říct, že
statečně bojovali jak s úkoly na trati, tak i s počasím.
Starší si drží opět postavení na bedně, bylo z toho
krásné třetí místo.
Dne 2. listopadu proběhla kvalifikace na
hasičskou olympiádu, která se konala v Litomyšli.
Jakub Jírů a Josef Březina s týmem Bludova
dokázali zvítězit a mohou se těšit na reprezentaci
České republiky v dalekém Švýcarsku. Aby toho
nebylo málo, zkusili štěstí v českém halovém poháru
v běhu na 60m s překážkami. Halový pohár se
skládá ze 4 závodů, přičemž naši kluci absolvovali
pouze poslední dva závody – v Praze a Ostravě.
Hned na prvním závodu v Praze Jakub Jírů obsadil
4. místo a Josef Březina obsadil místo 5. V Ostravě
24. listopadu se ke klukům přidali Václav Luňáček,
Zuzana Urbanová a Nela Březinová. V každé
kategorii závodilo okolo 200 závodníků, a to i ze
slovenské republiky, kdy na 3 místě skončil Josef
Březina, 18. místo Jakub Jírů a Václav Luňáček 45
místo. Děvčata si také nevedla špatně, ovšem
konkurence byla veliká, a tak skončila „až“ uprostřed
startovního pole. Překvapením bylo, že v celkovém
umístění českého halového poháru stačily Josefu
Březinovi sesbírané body na vynikající 12 místo.
Gratulujeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem
za skvělou reprezentaci našeho sboru a obce.
Poděkování dále patří všem členům SDH, obci, ZŠ
a MŠ, sponzorům a hlavně našemu řidiči Štěpánu
Škorikovi.

Hodně zdraví a štěstí no nového roku přejí:
Vendula Kvapilová, Libor Kvapil a Roman Jírů.
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TERMÍNY svozů komunálního odpadu:

Myslivecký spolek, z.s. Hrabišín
Závěr roku je pro myslivce obdobím
společných loveckých akcí zakončených Poslední
lečí ve společnosti dobrých mysliveckých kamarádů.
I náš myslivecký spolek Hrabišín uspořádal již
tradičně 24. listopadu společný lov na zajíce
polního, černou zvěř a zvěř myslivosti škodící. I přes
nepřízeň počasí, kdy skoro celý den poprchávalo a
byla mlha se na nástupu sešlo 39 střelců a 16
honců. Sychravé počasí určitě hodně hostů odradilo,
protože bývá daleko větší účast myslivců i honců.
Po třetí leči byla pro všechny přítomné připravena v
lese svačina, kde se mohli u ohňů všichni ohřát a
trochu osušit. Rozhodovali jsme se, jestli ještě
zbývající leče dokončíme. Špatné počasí však
dobrou náladu přítomným nepokazilo a tak hon byl
dokončen podle plánu.
Hon byl ukončen slavnostním nástupem
všech zúčastněných a vzdáním úcty ulovené zvěři.
Celkem byly uloveny dvě lišky a tři zajíci. Zážitky
z celého dne pak byly probírány už v teple v přísálí
KD při Poslední leči a k dobré náladě přispěla i
bohatá tombola a výtečný guláš.
Toto roční období nejsou jen společenské
akce, ale je to i období přikrmování zvěře a péče o
ni. Na zimu jsme se proto za tímto účelem
předzásobili dostatečným množstvím jadrného
krmiva, sena i soli a s přikrmováním jsme již začali
začátkem listopadu. Rovněž jsme již začali plánovat
na příští rok výstavbu několika nových mysliveckých
zařízení, společné brigády pro Obecní úřad Hrabišín
i pro zemědělskou společnost Hrado a.s. Hrabišín.
Organizačně i pracovně je náročné i
pořádání mysliveckého plesu. Tradičně se bude
konat první sobotu v únoru 2019 v KD Hrabišín,
čímž Všechny srdečně zveme.
Závěrem bych chtěl Všem občanům a
přátelům přírody popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v roce 2019.
Ing.Krňávek Rostislav - předseda MS Hrabišín

Odpadové hospodářství
Prodej ročních známek bude zahájen v lednu
2019. Cena zůstává stejná.
„Na svoz 14.1. 2019 musí být již popelnice
označeny novými známkami“.
U jednorázových známek dochází k navýšení
ceny o 10 Kč, tj. 80,- Kč/110 l, 150,- Kč/140 l.
Jednorázové známky zakoupené v roce 2018 lze
vyměnit s doplatkem 10,- Kč na obecním úřadě.
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LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN 8.4.
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN 12.8.
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

14.1. 28.1.
11.2. 25.2.
11.3. 25.3.
22.4. velikonoce
změna termínu
6.5.
20.5.
3.6.
17.6.
1.7.
15.7. 29.7.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10. 21.10.
4.11. 18.11.
2.12. 16.12. 30.12.

Obecní úřad bude kontrolovat prodej známek
za rok 2018. Pokud zjistí, že si některý občan
nezakoupil jakoukoliv známku na komunální odpad,
bude ve spolupráci s odborem životního prostředí
občany vyzývat k doložení, jak s odpady nakládá.
TERMÍNY SVOZU PLASTŮ, KARTONOVÝCH
OBALŮ – každý poslední čtvrtek v měsíci
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 27.7., 29.8.,
26.9., 31.10., 28.11., 19.12.
BIOODPAD: vývoz bude dle potřeby po celý rok. Ale
stále se nedaří třídit odpad na místním hřbitově.
V zeleném kontejneru na bioodpad nacházíme od
návštěvníků vhozené obaly od svíček, papíry, umělé
květiny, věnce, sklo a další komodity, které tam
nepatří. Přitom komunální odpad se vyváží každé
2 týdny. Náklady na likvidaci netříděného odpadu
jsou 1000 Kč za tunu, tříděný je pouze 400 Kč za
tunu !!!
TUKY: v roce 2019 dojde k povinnému sběru
použitých tuků z domácností. Na parkoviště za
obecní úřad budou přistaveny dvě sběrné nádoby.
Použité oleje v uzavřených nádobách budete
ukládat v pet lahvích do sběrných kontejnerů.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: vývoz 2x ročně
Kontejnery budou přistaveny ve dvoře
základní školy. Toto umístění se nám osvědčilo.
Obecní zaměstnanci pomohli s uložením odpadu a
nebylo třeba odpad sbírat ještě následující den po
obci. Od 1.4. 2019 mohou občané také tento odpad
(nábytek, koberce) bezplatně vozit do sběrného
dvora v Libině. Prokáží se pouze občanským
průkazem. Veškeré další náklady s tímto spojené
bude platit obec Hrabišín.
Od nového roku rušíme odvoz stavební
suti. Důvodem je velký nárůst množství suti a
náklady na likvidaci tohoto materiálu. Původní účel
byl shromažďovat pouze drobný stavební materiál,
nikoliv zajišťovat odvoz z rekonstrukcí domů.
Zároveň nám naváželi suť i cizí občané.
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Redakční rada přeje všem příjemné čekání na Ježíška
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