Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Prosinec/2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu končí období Adventu a co nevidět tu budou
nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Dne 29.11. 2019 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.

Nadále probíhají stavební úpravy na místním
hřbitově. Došlo k opravě hřbitovní zdi, opravě
márnice, padlých náhrobních kamenů a hlavního
kříže. I tyto práce budou dokončeny začátkem roku
2020. Poskytnuta dotace z MMR ČR je ve výši
458.917,- Kč.

Nyní vás seznámím s děním v naší obci.
Jednou z největších stavebních prací byla výstavba
inženýrských sítí v lokalitě pod základní školou.
V uvedené lokalitě bylo provedeno rozdělení
pozemku na výstavbu 9-ti rodinných domů.
Z celkového počtu nám zbývá pouze poslední
pozemek. Cena za pozemek je ve výši 726,- Kč/m2.
Stavební práce provádí firma KARETA Bruntál.
Ukončení stavby je plánováno na květen 2020, kdy
bude položena poslední vrstva asfaltobetonu na
novou komunikaci. Na tuto akci se nám podařilo
získat finanční prostředky z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) ve výši 960.000, - Kč,
za což děkujeme.
Současně na místním hřbitově dochází k obnově
zeleně. Již v letošním roce naši zaměstnanci
odstranili staré keře a společnými silami jsme
zasadili nových 14 habrů podél hřbitovní zdi.
V jarních měsících bude úprava zeleně na
místním hřbitově pokračovat, kde dojde k výsadbě
12 stromů javorů. Bude upravena rozptylová loučka
a dojde k vykácení šesti starých líp.
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Další stavbou byla „Oprava mostu ev. č. 7cM1“ u rodinného domu manž. Hásových. Stavbu
prováděla firma SART Šumperk za celkové náklady
968.116,70 Kč. Obdržená dotace z MMR ČR byla ve
výši 580.423,- Kč, za což děkujeme.
V letošním roce nás zase opět potrápil v lese
kůrovec a větrná kalamita, kde 10.03. 2019 došlo
k poryvu větru. Z nahlášené pojistné události jsme
obdrželi náhradu za škodu ve výši 481.493,- Kč.
S úklidem nám pomáhala firma Jiří Fišnar, Kouty
nad Desnou.
V roce 2020 proběhne výběrové řízení na
výstavbu sociálního domu s osmi bytovými
jednotkami. Výstavba je plánovaná na 2 roky a
předpokládané náklady jsou ve výši 15 mil. Kč.
Uvidíme, za kolik to nakonec u firmem vysoutěžíme.
Už nyní se pracuje na projektech pro
nadcházející rok, které budou předloženy různým
fondům, např. úprava sociálního zabezpečení
v prostorách tělocvičny v ZŠ Hrabišín, výstavba
dětského a workoutového hřiště v lokalitě u ZŠ a na
fotbalovém hřišti. Dále dojde k opravě sociálního
zařízení v MŠ Hrabišín.
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.
UPOZORNĚNÍ:
V roce 2020 dojde ke změnám v územním plánu
obce Hrabišín. Žádáme vás o podání případných
žádostí
k návrhu
změn
s termínem
do
31.03. 2020. Děkuji za spolupráci.
Dovolte mi závěrem všem popřát klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky a
životní pohody v novém roce 2020.

Informace z obce
Plesová sezona 2020
25.01. 2020

TJ SOKOL

01.02. 2020

Myslivci

21.02. 2020

SRPŠ

07.03. 2020

SDH
Srdečně zvou pořadatelé

Provozní doba OÚ po dobu vánočních svátků
23.12. 2019 – 03.01. 2020

ZAVŔENO

OTEVŘENO od 06.01. 2020
30.12. 2019 veřejné zasedání ZO v 15:00 hod.
POŠTA PARTNER Hrabišín
23.12. 2019

Otevřeno od 08:00 do 12:00 hod.

27.12. – 30.12. 2019 ZAVŘENO
31.12. 2019

Otevřeno od 08:00 do 11:00 hod.

ODEČET SPOTŘEBY VODY
Ve dnech 18.12. – 20.12. 2019 bude
zaměstnanci obce proveden odečet spotřeby vody
za 2.pololetí 2019. Prosím o nachystání stavů
vodoměrů. V případě, že nebudete zastiženi doma,
najdete ve schránce lístek pro zapsání odečtu
spotřeby vody. Tento vyplněný lístek (jméno,
adresa a spotřebovaná voda) doručte zpět na
obecní úřad nebo vhoďte do schránky na
budově OÚ nejpozději do 03.01. 2020.
Splatnost místních poplatků
Místní poplatky jsou splatné (vodné, pes,
nájem vodoměru) do 31.03. a do 30.09. 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. Všechny poplatky lze také zasílat
bezhotovostně,
platbu
označte
příslušným
variabilním symbolem:

Ladislava Holoušová
starostka obce

2

Hrabišínské noviny prosinec/2019

Cena 1.700,- Kč

Poplatek
Variabilní symbol
Vodné
23102111
Nájem vodoměru
23102133
Pes
1341
Komunální odpad
1337
Palivové dřevo a
10312111
doprava
Nájem hrobového místa
36322111
Pronájem pozemku
36392131
VŽDY UVÁDĚJTE SPECIFICKÝ SYMBOL,
kterým je Vaše ČÍSLO DOMU

TERMÍNY svozu komunálního odpadu:

POZOR!!!
NEZASÍLEJTE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY NA
ÚČET KOMERČNÍ BANKY, TENTO ÚČET JIŽ
NEBUDE OD ROKU 2020 OBCÍ HRABIŠÍN
VYUŽÍVÁN. NADÁLE BUDE MOŽNO ZASÍLAT
ÚHRADY JEN NA ÚČET OBCE U ČSOB :

260246410 / 0300
Zároveň upozorňujeme občany na splatnost
poplatku za stočné do 31.12.2019. Pro úhradu
poplatku můžete zvolit také bezhotovostní převod,
který se zasílá přímo na účet Svazku obcí Povodí
Loučka: 198944532 / 0300
Variabilní symbol si vyžádejte v kanceláři obecního
úřadu.

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

13.01.
27.01.
10.02.
24.02.
09.03.
23.03.
06.04.
20.04.
04.05.
18.05.
01.06. 15.06. 29.06.
13.07.
27.07.
10.08.
24.08.
07.09.
21.09.
05.10.
19.10.
02.11. 16.11. 30.11.
14.12.
28.12.

TERMÍNY svozu plastů a kartonových obalů
Každý poslední čtvrtek v měsíci
30.01., 27.02., 26.03., 30.04., 28.05., 25.06., 30.07.,
27.08., 24.09., 29.10., 26.11., 31.12.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

BIOODPAD

Prodej ročních známek bude zahájen v lednu 2020.
Cena zůstává stejná.

– vývoz bude dle potřeby po celý rok. Došlo
k posílení počtu kontejnerů o nově umístěný na
parkovišti za OÚ.

Na svoz komunálního odpadu dne 13.01. 2020
musí být již popelnice označeny novými
známkami.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 1.1. 2020
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatelé
psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, s účinností od 1.1. 2020 musí být
každý pes označen elektronickým čipem. Výjimkou
je pouze pes, který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011 a jeho
tetování je dosud čitelné.
K 1.1. 2020 bude na základě novely
veterinárního zákona povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
tedy v půl roce věku.

Cena 1.000,- Kč
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Označení
psů
mikročipem
provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost
a jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů
ČR.
Čipování představuje jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
jeden centimetr je sterilně aplikován pomocí jehly do
podkoží psa.
Výhody čipování:
- Při odcizení psa se snáze prokáže jeho
vlastnictví
- Lepší průkaznost identity psa
- Snadnější monitoring chovu psů
- Lepší dohledatelnost majitele v případě
nutnosti postihu za týrání zvířat
- Umožnění kontroly psů při prodeji
- Usnadnění situace kontrolních orgánů při
potírání množíren
- Snadnější vycestování se psem do zahraničí
(ve většině evropských států již povinné
čipování psů platí)
Pořizovací cena jednoho čipu a jeho aplikace se
pohybuje kolem 500,- Kč a závisí na typu čipu.
Po čipování je žádoucí, aby byl pes zaevidován
v registru čipovaných zvířat. Seznam registrů
čipovaných zvířat je zveřejněn na internetu.
Registraci do registru čipovaných zvířat si zajistí
vlastník psa na vlastní náklady. Svého psa můžete
nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné
konkrétní datum. Zatoulaný, řádně označený a
evidovaný pes má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli.
Současně žádáme majitele psů, aby na
obecním úřadě při placení místního poplatku za
psa za rok 2020 nahlásili číslo čipu psa.
SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ
Od 01.01. 2020 bude v obci zahájen sběr
jedlých (kuchyňských) olejů. Na parkovišti za
obecním úřadem budou umístěny 2 plastové nádoby
o velikosti 240 l. Tyto nádoby jsou opatřeny
vhozovým otvorem a jsou označeny popisem který
vysvětluje co do nádoby patří a co nikoli. Prosím, do
nádob dávejte pouze „kuchyňské oleje“ důkladně
uzavřené v plastových nádobách. Do nádob nepatří
motorové oleje ani jiný odpad.
Po naplnění nádob bude olej odvezen
oprávněnou firmou k dalšímu zpracování. Oleje jsou
následně upravovány tak, aby mohly být využity
například
v chemickém,
gumárenském
či
kosmetickém průmyslu.
Pevně doufám, že se nádoby osvědčí a
omezíme tak množství olejů, které končí
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v kanalizaci, způsobují její postupné zanášení a
mohou vést až k jejímu zneprůchodnění.
V říjnu 2019 byla schválena novela zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, která nabyde
účinnosti od 1. 1. 2020.
Touto novelou dochází k výrazným změnám
zákona o místních poplatcích, které tak mají dopady
do úpravy jednotlivých místních poplatků.
Od 1. 1. 2020 musí tedy odpovídat změněnému
znění zákona o místních poplatcích.
Na veřejném zasedání ZO, které se konalo
25. 11. 2019 byly schváleny čtyři OZV a to
- OZV o místním poplatku ze psů,
kdy dochází ke změně sazby poplatku. Od
1. 1. 2020 bude činit poplatek za kalendářní rok
200,- Kč za každého psa. Snížená sazba poplatku
se ruší. Mění se i splatnost poplatku a to do 31. 3.
daného kalendářního roku.
- OZV o místním poplatku ze vstupného,
zde dochází ke změně sazby poplatku a to
z původních 10% na 15%.
- OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
kde se zvyšuje sazba poplatku na
desetinásobek.
- OZV o stanovení systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálního odpadu a nakládání
se stavebním odpadem
– kde se doplňuje složka komunálního
odpadu a to Nakládání s jedlými tuky a oleji
z domácností, které se v uzavřených PET lahvích
odevzdávají do kontejnerů umístněných celoročně
na parkovišti u obecního úřadu.
U nakládání se stavebním odpadem se ruší
možnost odložení odpadu do kontejneru umístěného
na parkovišti za obecním úřadem, kdy docházelo
k navážení stavební suti od občanů z jiných obcí a
tím pádem docházelo k neúnosnému prodražování
této služby. Nyní si občané mohou pro odvezení
stavebního odpadu objednat kontejner, který jim
bude přistaven a odvezen za úplatu u příslušné
společnosti oprávněné k nakládání s odpadem.
-

Redakce HN -
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Základní škola
Exkurze do Osvětimi

Po téměř ročním čekání na termín prohlídky
bývalého koncentračního tábora Osvětim jsme se
konečně dočkali. 2. října jsme v brzkých ranních
hodinách vyrazili od školy směrem do Polska. Na 13
hodin jsme měli zajištěnou prohlídku. Rozdělili nás
do dvou skupin. Byli nám přiděleni průvodci, kteří
nás postupně seznamovali s životem v táboře.
Nejprve jsme navštívili část Auschwitz I, který byl
zřízen na místě bývalých polských kasáren. Poté
jsme se přesunuli do druhé části tábora Auschwitz II
– Březinka. Je vzdálen asi tři kilometry od hlavního
tábora. V Březince jsme si prohlédli zbylé budovy
stájí, které byly určeny pro vězně. Poté jsme
pokračovali do míst, kde stála krematoria. Zastávám
názor, že každý člověk by měl toto místo alespoň
jednou za život navštívit a uvědomit si, jaké hrůzy se
zde odehrávaly. Osvětim by měla být varováním pro
nás a další generace, aby nikdy v budoucnu
k podobným katastrofám nedocházelo.

Další zastávka byla na Národní třídě a u Národního
divadla. Odtud jsme už chvátali k lanové dráze na
Petřín. V bludišti to bylo super a pořádně jsme se
zde nasmáli. Poté nás čekala cesta na Pražský
hrad. Hrad se nám hodně líbil. Hlavně chrám sv.
Víta a kancelář prezidenta republiky. Po Starých
zámeckých schodech jsme sešli na stanici metra
Malostranská a konečně se mohli kousek svézt
tramvají. Vysvitlo sluníčko a krásně svítilo, když
jsme se procházeli po Karlově mostě. Ve 3 hodiny
jsme se podívali na Staroměstském náměstí na orloj
a Celetnou ulicí došli k Prašné bráně, ČNB a divadlu
Hybernia. Poslední nákup byl na náměstí Hrdinů, a
pak už zpět na hlavní nádraží. Na nádraží jsme
sebou práskli na zem a čekali na příjezd vlaku. Ve
vlaku však s námi šili všichni čerti a paní učitelky si
oddechly, když nás na nádraží v Zábřehu předaly
rodičům. I když se nám vystřídaly snad všechny
druhy počasí, výlet se nám líbil.
Mgr. Lenka Crhonková
Máme svůj vlastní les

Mgr. Pavla Hrubá
Exkurze Praha 2019
3. října se žáci 4. třídy vydali na exkurzi do
Prahy. V Praze naše první kroky vedly na Vác
lavské náměstí k soše sv. Václava a do pasáže
Lucerna.
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Když na začátku školního roku za námi přišel
Myslivecký spolek Hrabišín s nabídkou pro děti
v podobě vysázení vlastních stromků do kůrovcem
zničeného lesa, neváhali jsme ani minutu a nabídku
přijali. Napomoci přírodě a ještě se přiučit něčemu
novému, je to, co nás baví. Oslovili jsme žáky třetí
až páté třídy a zájem byl veliký. Přihlásilo se přes 15
dětí, které se vydaly v pondělí 21. října v doprovodu
svých učitelek na určené místo v Bořině. Tam na
nás čekali členové Mysliveckého spolku i
s loveckými psy, aby nám řekli, co nás čeká. Před
samotným sázením bylo důležité zjistit, co o lesním
ekosystému vlastně víme, a také načerpat nové
informace. Procházeli jsme lesem, užívali si jeho
podzimní barvy a čistý vzduch. Konečně nastala ta
chvíle, kdy jsme dostali do rukou motyčky, protože
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naším úkolem bylo vysázet nové mladé borovice.
Každý si vybral své místo, kde bude nový stromeček
růst. Paní učitelky a myslivci nám pomohli zasadit si
ten svůj. A aby si ho každý poznal, připíchl k němu
svoji jmenovku. Takže teď můžete v lese narazit na
borovici, která se jmenuje třeba Amálka nebo Vítek.
Jako správní lesníci jsme naše sázení zpečetili
opékáním buřtů, protože po každé práci bývá i
pořádný hlad. Odpoledne jsme si užili a budeme
doufat, že náš školní les bude pěkně růst.
Bc. Klára Hasmannová
Mikulášská nadílka

V pátek 6. prosince jsme se my, žáci deváté
třídy a naše paní učitelka, převtělili do andělů, čertů
a Mikuláše. Toho doprovázelo čtrnáct pekelníků
(včetně paní učitelky) a pět andělů. Museli jsme toho
stihnout opravdu mnoho. Začali jsme ve druhé třídě
a postupovali jsme do dalších tříd. V každé třídě
bylo pár hříšníků, kteří slíbili své polepšení, ale také
byli ve třídách hodné děti, které Mikuláš pochválil.
Když žáčci přednesli básničku, odměnili je andělé
bonbóny.
Další kroky svatého muže a jeho pomocníků
směřovaly do školky.
Děti ve školce byly na
návštěvu Mikuláše řádně připraveny a obě věkové
skupiny uměly několik krásných básniček a říkanek.
Za to byly odměněny balíčky plnými dobrot. Čerti
ještě před odchodem školkáčky načernili, aby po
celý příští rok nezlobili.
Ač měli někteří hříšníci namále, čerti si
nikoho neodnesli a celé dopoledne, které
pokračovalo vánočními dílnami, kde jsme si mohli
vyrobit věci s vánoční tématikou a koupit si párek
v rohlíku a punč, skončilo úspěšně.
Adéla Šafářová, žákyně 9. třídy

Sportovní soutěže v 1. pololetí ŠR 2019/2020
V tomto pololetí jsme byli ve sportovních
soutěžích velmi úspěšní. Však taky máme
z loňského roku co obhajovat. V červnu 2019 jsme
byli vyhodnoceni v rámci Sportovní aktivity malých
škol (do 250 žáků) jako druhá nejlepší škola. Získali
jsme 21 bodů. Nestačili jsme jen na nižší
gymnázium Šumperk (28 bodů). Předstihli jsme
spoustu mnohem větších škol. Jen namátkou –
Bludov, Postřelmov, Nový Malín, Ruda, Staré
Město, Štíty, Velké Losiny. Letos již máme na kontě
22 bodů. Body získaly tyto týmy:
a) Okresní finále ve stolním tenise
1. místo – mladší žákyně – Aneta Chlupová, Adéla
Topitschová
2. mladší žáci – Ondřej Štelc, Jakub Jírů, Josef
Březina
4. místo – starší žákyně – Zuzana Urbanová, Adéla
Šafářová
4. místo – starší žáci – Dan Šafář, Denis Paškov,
Pavel Ženčuch, Jan Vitásek
b) Okresní finále ve florbalu
5. místo – Maxmilián Klemeš, Václav Luňáček,
Adam Brzobohatý, Adam Ptáček, Dan Šafář, Josef
Březina, Jakub Jírů, Ondřej Štelc, David Langr,
Pavel Ženčuch, Richard Křepelka.
c) Okresní finále v šachu čtyřčlenných družstev
1. místo – starší žáci – Denis Paškov, Dan Šafář,
David Gažar, Jakub Jírů
2. místo – mladší žáci – Radim Frank, Vít Halmich,
Ivo Paškov, Maxmilián Klemeš.
Za pozornost stojí, že Jakub Jírů a Dan Šafář
úspěšně reprezentovali školu ve všech třech zcela
odlišných sportech.
Od 6. ledna do 10. ledna 2020 je plánován lyžařský
kurs na Červenohorském sedle. Přihlásilo se 51
žáků.
Mgr. Zdeněk Kamler
Kurz informatiky pro dospělé
I v tomto školním roce bude probíhat na
Základní škole v Hrabišíně kurz informatiky pro
dospělé pod vedením paní učitelky Bc. Ivany
Vamvakašové. Všichni účastníci kurzu tak budou
mít možnost se v průběhu deseti lekcí seznámit s
obsluhou počítače a další výpočetní technikou. Kurz
bude zahájen ve středu 8. ledna 2019 v 15.30 v
počítačové učebně ZŠ, kde bude také každou
následující středu probíhat. Cena kurzu za deset
lekcí činí 400,- Kč. Každý, kdo by si chtěl vyzkoušet
práci s počítačem či se seznámit s další výpočetní
technikou, je srdečně vítán. Přihlásit se můžete
telefonicky na tel. čísle 583 245 183 nebo
prostřednictvím emailu: zshrabisin@hrabisin.cz (do
předmětu zprávy prosím napište: přihláška do
kroužku informatiky pro dospělé).
Bc. Ivana Vamvakašová, DiS
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Vánoční jarmark

10. 12. 2019 se konal v Šumperku jarmark
Draků ze čtvrté (žáků 4. třídy). Tento jarmark byl
v rámci projektu finanční gramotnosti Abeceda
peněz, do kterého se čtvrťáci zapojili. Již v září jsme
navštívili pobočku České spořitelny v Šumperku,
naučili jsme se pracovat s bankomatem, byli jsme
v bezpečnostních schránkách, viděli práci na
pokladnách a všichni drželi v ruce milion korun.
Založili jsme si firmu a dostali půjčku 3000 Kč.
Naším úkolem bylo připravit výrobky na vánoční
jarmark. Již od října pro nás nastal maraton ve
vyrábění výrobků, sbírali jsme šípky, sušili jablka,
dělali svícny a pomáhali s vyráběním paní učitelce.
Do projektu jsme zapojili i tatínky, maminky,
babičky. Ti nám pomáhali vyrábět vánoční dekorace
a napekli spoustu výborného cukroví. 10. prosince
vše vyvrcholilo na pobočce České spořitelny. Měli
jsme tři stánky s výrobky a jeden s cukrovím.
Jarmark byl úžasný. Přišla spousta lidí a naše
výrobky mizely z pultů. Moc nás to bavilo a také
jsme se procvičili v matematice. Výsledek byl skvělý.
Náš čistý výdělek byl 24 091 korun. Všem se nám
rozzářily oči, protože takovou sumu peněz jsme
nečekali. Náš výdělek použijeme na školní výlet a
zajedeme si také do Olomouce do Pevnosti
poznání. Už se na to moc těšíme. Velké poděkování
patří všem rodičům a všem kolegům, které nám
s organizací jarmarku pomohli.
Mgr. Lenka Crhonková

Mateřská škola
Zahradní slavnost - oslava 70. výročí MŠ
Ve středu 25. září jsme oslavili 70. výročí
založení MŠ v Hrabišíně. Společně s rodiči,
pedagogy ze základní i mateřské školy, s přáteli
školy a především s dětmi jsme si užívali odpoledne
plné zábavy, her i dovádění. Nejprve jsme se
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přivítali ve třídě školky. Vedoucí učitelka MŠ P.
Koutná připomenula několik událostí ze života
školky, poté paní ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. D.
Kropáčová poděkovala za účast a nadchla děti
dárečky v podobě bublifuků. Hned byla zábava
v plném proudu díky Divadélku Ráďa, které za námi
přijelo s námořnickou pohádkou, kdy byly děti
vtahovány do děje, dokonce je námořník svazoval
lany jako opravdové piráty. Během odpoledne si děti
užívaly skákání na dvou nafukovacích hradech,
střelbu míčem na velký nafukovací terč, houpání a
dovádění na stezce plné překážek. Všichni si mohli
prohlédnout fotogalerii historie školky, umístěnou
v prostorách šatny, ozdobit se tetováním hennou,
pochutnat si na dortu, kávě i občerstvení. Na děti
čekalo mnoho odměn, dárečků i dobrot a také
tombola. Velké poděkování patří kolektivu MŠ za
organizaci slavnosti, a také obci Hrabišín za finanční
podporu akce.
Bc. Michaela Chaloupková
Den s policií v MŠ

Dne 7. října 2019 nás v naší MŠ navštívili
dva sympatičtí policisté z Oddělení hlídkové služby
Šumperk. Děti si se zájmem prohlížely policejní
auto, do kterého se mohly i posadit a alespoň na pár
minut si představit, že i z nich jsou stateční policisté,
kteří nás chrání. S nadšením obdivovaly ochranný
štít, neprůstřelnou vestu, pistoli a pouta. Další částí
návštěvy bylo setkání s psovodem a menší ukázka
výcviku. Ti odvážnější si vyzkoušeli, jak je pes silný,
a pod dohledem psovoda se s ním přetahovali
o provaz. Policisté se s dětmi rozloučili předáním
omalovánek a pozdravili je spuštěným majákem a
houkačkou. Nám všem se setkání s policisty a
pejskem moc líbilo a velice jim děkujeme za
zajímavé ukázky, jejich čas a návštěvu.
Kateřina Oulehlová
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Slovo kronikářky obce Hrabišín
Evy Henemanové
V červnu roku 2018 mne oslovila starostka
obce Ladislava Holoušová, zda bych nepřevzala
psaní obecní kroniky po panu Čeňku Hořavovi, který
jak všichni dobře víte, byl letitým kronikářem,
ředitelem místní základní školy a aktivním občanem
Hrabišína. Pan Hořava již před pár lety vyslovil
přání, abych psala kroniku já. Cítila jsem se
poctěna, ale v tu dobu jsem ještě odmítla a čas
věnovala hlavně mým, tehdy malým dětem. Děti
povyrostly, tolik péče již nevyžadují, proto jsem se
nyní rozhodla nabídku přijmout.
„Hrabišínské“ události roku 2018 jsem už
zaznamenala já, pokračujíc v obrovské knize, kterou
začal psát p. Hořava v roce 1997. Byla to jeho čtvrtá
kniha popsána asi do tří čtvrtin drobným úhledným
písmem. Celých 43 let psal pan Hořava záznamy
ručně. Kronikáři některých obcí píší kroniky
elektronicky, ty pak nechají vytisknout a svázat.
Tohle psaní je praktické pro větší obce, kdy je míra
textu obsáhlejší. Pro malé obce by to znamenalo
velmi útlé knihy, jejichž vazba by byla silnější než
samotný obsah. Ovšem řeší se to i tak, že vazba se
udělá jednou za pět, deset let. Já jsem velmi ráda,
že můžu navázat právě ručně psanou formou, neboť
klasické písmo je mi bližší a jen těžko se smiřuji
s tím, že se pomalu z našich životů vytrácí. Dodnes
se ráda dívám na vysvědčení psaná rukou paní
učitelky Hořavové, Koubkové, pana učitele Háse aj.,
nikoliv kvůli známkám, ale kvůli vždy pečlivě
vypsané titulní straně se jménem, bydlištěm, místem
narození,…
I já jako učitelka jsem takové listiny vypisovala a
jako vzor mi sloužila písma právě zmíněných
kantorů. Bohužel moderní technologie vytlačila ruční
práci a vysvědčení dnes musím předávat tištěná
počítačem.
Během
mého
krátkého
působení
v kronikářské činnosti jsem absolvovala dvě Setkání
kronikářů (nejen) Mikroregionu Zábřežsko, přičemž
letošní se uskutečnilo přímo v budově Státního
okresního archivu v Šumperku (dále jen SOkA Špk).
Mgr. Ladislav Míča, Ph.D. archivář, archivní
inspektor nás seznámil s historií i posláním archivu
a při komentované prohlídce jsme nahlédli do
prostorů, kde jsou uchovávány archiválie (při
určitých stupních teploty a vlhkosti vzduchu) a jiné
dokumenty,
včetně
obecních
kronik
i
fotodokumentačních knih. Obec Hrabišín tam má
uloženy tři kroniky z let 1945-1969, 1969-1976,
1977-1996 a jednu fotodokumentační knihu. Autoři
našich kronik byli paní Marie Hrycajová, Anna
Nezbedová, Arnošt Sladčík (s omluvou, pokud jsem
jméno přečetla špatně), Josef Mazuch a Čeněk
Hořava. Mnoho kronik a archiválií má SOkA již
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digitalizovaných (k nahlédnutí na archives.cz),
ovšem na naše kroniky se ještě nedostalo a pro
vytíženost zaměstnanců a z důvodu velkého
množství materiálů asi ještě nějakou chvíli potrvá,
než je zdigitalizují a vy si v nich z pohodlí domova
budete moci číst.
Setkání kronikářů organizuje paní Eva
Petrášová, kronikářka obce Rohle. Vloni na podzim
navštívila pana Hořavu, aby s ním uskutečnila
rozhovor, protože s člověkem, který psal tolik let
obecní kroniku, se doposud nesetkala. Tudíž ji
napadla myšlenka napsat o něm článek, který jste si
mohli přečíst v loňském prosincovém čísle
Hrabišínských novin. Taktéž vyšel v časopise
Kroniky a kronikáři č.1-2/2019, str.2-3, což je
Zpravodaj pro obecní kronikáře a vlastivědné
pracovníky.
Kopie
bude
nalepena
ve
fotodokumentační knize Hrabišín.
Dalším, pro mě velmi přínosným setkáním,
bylo školení v Olomouci s Mgr. Tomášem
Hromádkou, kronikářem obce Praha – Velká
Chuchle, jež obdržel v roce 2014 ocenění Kronikář
roku udělovaný každoročně Sdružením kronikářů
Čech, Moravy a Slezska. Současně je vydavatelem
výše zmíněného Zpravodaje, ve kterém vyšel článek
o panu Hořavovi.
V hrabišínské kronice je zaznamenána
činnost obce, obecního zastupitelstva, uskutečněné
či plánované projekty daného roku, aktivity spolků,
práce základní a mateřské školy, zemědělská a
podnikatelská oblast, informace o volbách, počasí,
službách a obyvatelích. Pro zajímavost: v roce 2018
žilo v Hrabišíně 838 osob (368 mužů, 349 žen a 121
dětí).
Narodilo se 6 dětí, zemřelo 13 lidí,
přistěhovalo se 6 a odstěhovalo 17 obyvatel.
Významná životní jubilea oslavilo 23 občanů (70.,
75., 80. a 85. výročí). Tímto vás zároveň prosím,
kdybyste chtěli přispět do obecní kroniky fotografií
právě z oslav vašich jubileí, budeme rádi. Fotky
můžete
poslat
elektronicky
na
evahenemanova@centrum.cz,
obec@hrabisin.cz
nebo doručit vytištěné přímo na obecní úřad.
Rovněž můžete dodat jakékoliv jiné fotografie např.
ze zajímavých cest, životních úspěchů apod.
Na závěr přeji všem spoluobčanům co
nejpříjemnější zbytek adventu strávený poslechem
vánočních
písní,
rodinným
posezením
při
zapálených svíčkách a popíjením teplých lahodných
nápojů, klidné prožití všech vánočních dnů a do
nového roku mnoho úspěchů, zdraví, štěstí, lásky a
pohody.
Eva Henemanová,
kronikářka
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SDH HRABIŠÍN

Zkrácená tabulka Velké ceny okresu Šumperk Holba
Cup 2019

Dovolte, abychom vás informovali o dění ve sboru
dobrovolných hasičů za druhé pololetí roku 2019.
Právě období od června do září bývá z naší
rozsáhlé činnosti nejvíce náročné. Svoji soutěžní
činnost dokončují mladí hasiči a do toho se nám
rozjíždějí soutěže dospělých. Další fůru času a sil
nás stojí pořádání kulturní akce pod názvem
Vepřové hody, ale zatím je tato akce hojně
navštěvovaná a to je pro nás ta největší odměna.
A teď už zase zpět k soutěžní činnosti, která je
výkladní skříní našeho sboru. Opravdu na okrese a
ani v širším okolí nenajdete podobný sbor, který by
pracoval s mládeží, dále obsazoval všechny dospělé
kategorie, muže, ženy a veterány. A navíc na takové
špičkové úrovni.

Pořadí

Družstvo - MUŽI Body

1.
2.

Nemrlov (Oskava) 309
HRABIŠÍN
305

3.
4.

Janovice (BR)
245
Ráječek (Zábřeh) 212
Dolní Libina
193

5.

Další kategorie, kde se nám velice dařilo, byla
kategorie veteránská. I když před sezónou jsme
provedli určité změny v týmu, na výkonech až na
vyjímky to znát nebylo. V celém okresním seriálu
jsme zvítězili a to již potřetí v řadě. Z celkově
bodovaných sedmi soutěží jsme stáli na stupních
vítězů 5krát a na stupínku nejvyšším 2 krát.
Pořadí

MUŽI:
Muži se zúčastnili celkově 32 soutěží, na bedně
jsme se umístili 15 krát, z toho 11 krát pro sebe
ukořistili 1. místo. Krásné vzpomínky podpořené
skvělým časem máme hlavně na vítězství
z Bludova, Hrabové, Nové Dědiny nebo Dolních
Studének. Dalším naším záměrem bylo ještě více si
vyzkoušet a poměřit naše dovednosti s těmi
nejlepšími týmy v rámci celé ČR.
A tak jsme se ve čtyřech případech zúčastnili
Extraligy ČR. V konkurenci více jak 50-ti týmů, jsme
se umísťovali ve druhé desítce. Tahle naše účast a
hlavně předvedené výkony měly velký ohlas a
uznání v širokém okolí. Absolutním vrcholem naší
letošní sezóny byla domácí soutěž, kterou jsme
nejen vyhráli, ale vytvořeným časem jsme ustanovili
rekord naší tratě a také celého okresu.
Úspěšné soutěžní družstvo SDH Hrabišín muži na
domácí půdě.
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Družstvo - VETERÁNI

Body

1.

HRABIŠÍN

69

2.

Sudkov

63

3.

Bratrušov

59

4.

Hrabová

55

5.

Bohuslavice

49

Poslední kategorie, ve které jsme bojovali a
bodovali, je kategorie žen. Jak jsem už uvedl
v minulém čísle HN, jedná se o nově sestavené
družstvo mladých děvčat. Holky i v dalším průběhu
sezóny hlavně tvrdě trénovaly a sbíraly zkušenosti.
Postupem času se dostavily i dílčí úspěchy. Jako
například v posledním závodě sezóny v Zábřehu –
Ráječku kde se podařilo holkám zvítězit. Celkově se
v 15 ti závodech Velké ceny umístily 9 krát v TOP 5.
Největšího
úspěchu
dosáhla
děvčata
vítězstvím v okresní soutěži a postupem na krajskou
soutěž ( 4. místo ). Jen tak dále…
Pořadí

Družstvo - ŽENY

Body

1.

Dolní Libina

187

2.

Lesnice

176

3.

Kosov

160

4.

HRABIŠÍN

116

5.
Pavlov
101
Více
informací
na:
http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/ nebo http://www.sdhsobotin.cz
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Mladí hasiči:

na krásné třetí místo. Doufám, že v příštím roce
navážeme na poslední výsledek tohoto roku.

S novým školním rokem přišla také nová
hasičská sezóna 2019/2020. Zahajovací soutěží
byl hasičský čtyřboj, který se konal jako každý rok
v Sudkově. Děti závodily ve čtyřech disciplínách:
střelba ze vzduchové pušky, zdravověda, vázaní
uzlů a běh na 60 m s překážkami. V kategorii
mladší jsme se umístili na 9. místě a v kategorii
starší na místě 13. O týden později byl na programu
tradiční Šumperský Soptík, kam se každoročně
sjíždí závodníci z celé České republiky, a ani letos
tomu nebylo jinak. V Mladší kategorii stačily naše
výkony na celkové 11. místo a starším na místo 5.
Nejlépe umístěným závodníkem byl Jakub Zouhar,
který v kategorii přípravka skončil na celkovém 7.
místě a v okrese Šumperk na místě čtvrtém. Hned
v zápětí, další sobotu, 5. 10. jsme zavítali do
Horních Studének, kde se letos poprvé běžel branný
závod. Těžká trať a škaredé počasí k tomu. Jednalo
se o velmi náročný závod. I přesto si s tím však
naše děti poradily a doběhly si pro 10. místo –
kategorie mladší a pro 5. místo kategorie starší.
Následovala v uvozovkách pauza, po třítýdenním
maratonu. S dětmi jsme se během ní vydali jako
každý rok do termálního parku do Velkých Losin,
kde jsme si užili plno legrace. Nicméně po malém
odpočinku jsme se opět vrhli do přípravy na další
závody. Druhého listopadu jsme pak s dětmi,
z kategorie starší, zavítali do Prahy, kde se konal
Memoriál Marty Habadové v běhu na 60 m
s překážkami.

Ale nejen soutěžemi „živ“ je hasič a tak nás,
členy sboru, na podzim čekal velký úklid areálu
v několika fázích. Jedná se o poměrně velký prostor
se spoustou listí, za další je také potřeba postarat se
o stromy, větve apod. 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 10-ti událostem,
nejvíce k technickým zásahům. Dále se velitelé
zúčastnili periodických školení na stanici HZS
Šumperk. A spolu s jednotkou obce Dlouhomilov
jsme byli koncem roku proškoleni v pravidlech
radioprovozu. Díky dotaci z olomouckého krajského
úřadu, jsme provedli opravu motoru, podvozku a
výměnu pneu na dopravním automobilu Iveco.
Z další činnosti, tentokráte sboru, byla výpomoc OÚ
s tradičním rozsvěcením vánočního stromu, kde
jsme se postarali o občerstvení a podobnou pomoc
jsme poskytli také při setkání s důchodci. No a
v těchto dnech se už pilně připravujeme na naši
výroční valnou hromadu, která bude volební a kde si
celý tento rok zanalyzujeme a vytýčíme si cíle do
roku následujícího.
Závěrem připomínáme a zveme vás na náš
tradiční hasičský bál, který pořádáme první
březnovou sobotu 7. 3. 2020. Další tradiční akcí
bude Čarodějnický rej 30. dubna na areále.
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

MYSLIVECKÝ SPOLEK HRABIŠÍN, z. s.

Všechny děti se umístily v první polovině
startovního pole a někteří si zde i vylepšily své
osobní rekordy, za což jsme byli moc rádi. Poslední
soutěží letošního roku byla štafeta 8x50 m, která se
konala v KD v Hrabišíně. Soutěže se zúčastnilo 21
hlídek mladších a 22 hlídek starších. Naši nejmenší
obsadili s časem 70,25 12. místo. Starší pak
zaběhli famózních 46,33 s. Tímto časem se zařadili
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S blížícím se koncem roku bychom se opět
měli zastavit, a alespoň krátce si zrekapitulovat, co
se nám povedlo a čeho bychom se měli v příštím
roce vyvarovat. My, myslivci, jsme tvorové poměrně
konzervativní a naše činnost je řízena víceméně
střídáním ročních období a z něho vyplývajících
životních návyků a cyklů zvěře. Jako každý rok bych
se proto opakoval, kdybych psal o přípravě krmiv na
dobu nouze, sekání trávy kolem mysliveckého
rybníka, lovu srnců apod. Letos se však můžeme
pochlubit tím, že se nám podařilo zrenovovat a
přemístit krytá lovecká zařízení (tzv. kazatelny) na
místa, která jsou nejvíce ohrožená škodami zvěří.
Investovali jsme také mnoho času a financí do
pojízdné
kazatelny,
kterou
budeme
moci
přemísťovat dle aktuálních potřeb. A že těch potřeb
přibývá! Jistě jste si na podzim všimli porytých luk a
pastvin a možná jste si řekli: „co ti myslivci dělají, že
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toto dopustí?“ S čistým svědomím vám mohu
odpověď, že děláme maximum! V letošním roce
jsme totiž opět dosáhli rekordu v odlovu prasat.
Bohužel, po loňské úrodě žaludů, je nyní v lese
hlad, takže prasata o to intenzivněji rozrývají
pastviny a louky. Nutno podotknout, že to není
problém jen naší honitby, ale většiny honiteb ČR
s obdobnou
strukturou
prostředí.
Ve
věci
minimalizace škod na travních společenstvech jsme
v těsné
spolupráci
s místním
zemědělským
podnikem tak, aby škody byly co nejnižší.
I kdybychom se však stavěli na hlavu, se stavy
zvěře nic neuděláme, pokud nebude motivace i na
straně uživatelů sousedních honiteb, odkud k nám
divočáci chodí.
Z důvodu snahy o efektivní redukci početních
stavů jsme letos umístili leče v rámci honu (23.
listopadu) do škodami nejohroženějších částí
honitby. V lesních komplexech na hranici se
sousedním Dlouhomilovem a kolem Bořiny jsme
ulovili jedno prase divoké, 4 lišky a 4 zajíce. Poměr
na honu ulovených lišek a zajíců je poměrně
zajímavý, protože lišky se snažíme celoročně
eliminovat a i v jejich lovu jsme letos dosáhli
rekordu. Jsou však stále vidět! V letošním roce, kdy
se mluví o enormním přemnožení hlodavců, nám to
zase ale až tak nevadí. Snad mi kolegové myslivci
odpustí, když si pro letošek dovolím překlasifikovat
lišku na zvěř „užitkovou“ (samozřejmě s nadsázkou).

21. října jsme pro družinu ZŠ Hrabišín
uspořádali akci zaměřenou na návštěvu lesního
ekosystému. Společně jsme se vydali do lesa,
podívali na druhou skladbu našich lesů, zamysleli se
nad významem lesních ekosystémů a trochu
nahlédli pod pokličku současného lesnictví. Musím
v tuto
chvíli
vyseknout
poklonu
celému
pedagogickému sboru ZŠ Hrabišín za znalosti,
kterými jejich žáci disponují! Poznávaní dřevin,
funkce lesa v krajině, fotosyntéza apod. o tom všem
mají děti velmi dobrý přehled, jsou schopné
přemýšlet v souvislostech a také leccos si dovodit.
Mají proto ideální základ pro racionální uvažování
nad současným hospodařením v krajině, jen je
potřeba to u nich podporovat. Aby tato naše
společná vycházka neskončila jen u holého řečnění,
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každé dítko si pak vlastnoručně vysadilo dvě
sazenice borovice lesní, které si označilo vlastním
jménem. Je teď na rodičích, aby společně s dětmi
chodili pozorovat stav a odrůstání jimi vysazených
stromků.

Protože po proběhnuvší akci vládla
spokojenost na všech stranách, dohodli jsme se
s pedagogickým dozorem, že by byla škoda
v podobných akcích nepokračovat, zvláště pak, když
je o ně ze strany dětí zájem.
Jako každý rok bych vás rád pozval na náš
myslivecký ples, který se uskuteční 1. února 2020.
Můžeme vám slíbit bohatou tombolu, kvalitní hudbu,
vynikající zvěřinovou kuchyni a hlavně skvělou
zábavu. Rádi vás uvidíme!
Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo se na
činnosti mysliveckého spolku v roce 2019 podíleli.
Velké díky patří všem našim členkám a členům,
jejich rodinným příslušníkům, přátelům a partnerům.
Zvláště pak děkujeme obecním zastupitelům a
obecnímu úřadu za příspěvek na naši činnost, který
jsme využili primárně k nákupu krmiva a materiálu
na budování mysliveckých zařízení. Děkujeme také
všem členům honebního společenstva, místním
zemědělským subjektům a vůbec všem, kdo nám
umožňují vykonávat v Hrabišíně myslivost! Věřte, že
tak činíme dle našeho nejlepšího vědomí, svědomí a
maximálních schopností.
Krásné vánoční svátky a do nového roku jen
pevné zdraví, radost a životní optimismus přejí
„myslivci“.
Ing. Jakub Drimaj
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TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
dovolte nám vás informovat o dění
v Tělovýchovné jednotě Sokol Hrabišín za druhé
pololetí roku 2019.
V měsíci červenci zahájilo mužstvo mužů
přípravu na nový ročník okresního přeboru v kopané
2019/2020. Výbor musel před zahájením přípravy
řešit změnu na trenérském postu, kdy stávající
trenér Radim Netopil odešel za novou výzvou do
Sokola Leština. Radimovi děkujeme za odvedenou
práci a přejeme mu, ať se mu v novém působišti
daří. Novým trenérem mužstva byl ustanoven bývalý
hráč naší TJ, trenér mládeže v Šumperku místní
rodák Pavel Churavý. Mužstvo opustil na vlastní
žádost Michal Hejl, který se přesunul do
ambiciózního Postřelmova, kam to má blíže
z domova. Také Michalovi děkujeme za dlouholetou
sportovní činnost, kdy u nás vyrůstal od žáčků a
přejeme mu, aby se mu v novém působišti dařilo tak
jako v našem oddíle.
Mužstvo bylo doplněno o Jiřího Temňáka,
který
přišel
z
Hanušovic
a
Jaroslava
Novohradského, který přestoupil z Loučné nad
Desnou. V průběhu podzimní části se z Velkých
Losin vrátil po úspěšně strávených letech Martin
Kupčík a spolu s ním ze stejného oddílu střelec
k pohledání Petr Navrátil, který se po příchodu do
našeho mužstva trefil v každém utkání, ve kterém
nastoupil.
Po podzimní části soutěží se mužstvo
umístilo na 10. místě s 15 body a skóre 35 : 60
branek. Nejlepším střelcem mužstva je Jaroslav
Novohradský s 10 brankami.

velmi pozitivně s výbornou sportovní úrovní a
vítězem se po zásluze stalo mužstvo Sokola Bludov.
Členové se rovněž podíleli na opravách a
údržbě fotbalového areálu a pro jarní část soutěží
připravujeme pro diváky nové vylepšení našeho
areálu. Do zahájení jarních částí soutěží budou
instalované nové branky namísto současných,
nevyhovujících. Na výměnu branek jsme obdrželi
dotaci z MŠMT.
Pro první polovinu roku 2020 připravujeme
následující akce:
25. 1. 2020 – Tradiční sokolský ples s novou
muzikou
18-19. 4. 2020 – Zájezd na jižní Moravu
7. 5.2020 – Oslavy 75. vítězství osvobození
6. 6. 2020 - 2. ročník vaření gulášů – Gulášvároš
20. 6. 2020 – Hry bez hranic (místní olympijské hry
v netradičních disciplínách)
4. 7. 2019 – Memoriál Josef Grepla
Závěrem nám dovolte poděkovat za činnost
všem členům, hráčům a příznivcům TJ Sokol
v tomto adventním čase, kdy se rok 2019 pomalu
chýlí ke svému závěru, popřát jim krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do roku
2020.
Výbor TJ Sokol

Uzávěrka příspěvků do dalších HN
je dne 12.06. 2020

Vydavatel:
6. ročník memoriálu Josefa Grepla, který
jsme pořádali v sobotu 6. července proběhl poprvé
za účasti 5 družstev FK Šumperk, Sokol Velké
Losiny, Jiskra Rapotín, Sokol Bludov a domácího
mužstva. Všemi zúčastněnými byl turnaj hodnocen
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