Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Prosinec/2016
Slovo starostky obce
Pomalu končí období Adventu a už tu budou
opět nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Dne 25.11. 2016 v 17:00 hod. jsme společně na
návsi rozsvítili vánoční strom. Jako tradičně tato
kulturní akce byla spojena s vánočním jarmarkem,
kde si občané mohli koupit různé vánoční výrobky.
Klub žen nám opět uvařil dobrý punč a pro děti
napekl vánoční perníčky. Děti ze základní školy
společně s pěveckým sborem „Slavice Zábřeh“
zazpívaly vánoční písně, za což jim patří velké
poděkování.
Nyní Vás jako obvykle seznámím s děním
v naší obci. Za finanční podpory z Olomouckého
kraje v celkové výši 350.851,- Kč byly provedeny
tyto
stavební
práce:
rekonstrukce
místní
komunikace u bývalého obecního úřadu k nádraží a
mezi rodinnými domy pod školou v celkové výši
1.238.313,- Kč. Dále došlo k vybudování nového
chodníku pod MŠ směrem k autobusové zastávce
na Fibichu v celkové výši 250.531,- Kč.
V letošním roce nás opět velice potrápil
kůrovec v lese. Byla zastavena plánovaná těžba a
muselo být provedeno vytěžení napadených stromů.
Celková těžba v roce 2016 činila 1.150 m3. Občané,
kteří mají zájem o palivové dříví, mohou hlásit své
požadavky na obecní úřad.
Koncem roku započaly také práce na
projektu „Protipovodňová opatření obce Hrabišín“,
které jsou spojeny s rekonstrukcí místního rozhlasu.
Cílem projektu je umístění 122 ks venkovních
hlásičů, srážkoměrné stanice a sirény umístěné na
budově obecního úřadu a osazení vodoměrné
stanice na mostku v Loučkách přes vodní tok
Loučka. Náklady na tuto akci činí 1.896.578,- Kč.
Stavební práce provádí společnost ELMIK s.r.o.,
Valašské Meziříčí.
Následně pak společnost
ENVIPARTNER, s.r.o. Brno vypracuje Digitální
povodňový plán za celkovou cenu 133.100,- Kč.
Tento systém nám zaručí plnou informovanost
všech občanů v obci. Na tyto stavební práce nám
Ministerstvo životního prostředí poskytlo finanční
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podporu ve výši 1.535.836,- Kč. Někdo může
namítat, proč děláme rozhlas, když není vyčištěn
potok. Potok Loučka je ve správě Lesů ČR. Dva
roky se jednalo s lesy ČR ohledně vyčištění potoka,
a když v letošním roce započaly práce, našli se mezi
námi i tací občané, kteří firmu provádějící tyto práce,
nepustili na svůj pozemek. Přesto se i nadále jedná
s lesy ČR o další etapě čištění potoka v oblasti
Louček. Bylo konstatováno, že současný stav toku
je nevyhovující, avšak aby byly práce započaty, je
zapotřebí odstranit veškeré černé stavby (např.
hospodářské budovy, ploty, králikárny aj. stavby)
z břehové strany toku (manipulační pásmo správce
toku je 6 m za břehovou hranou). Pokud tyto stavby
nebudou
odstraněny,
nebude
čištění
toku
realizováno. Bližší informace budou poskytnuty na
obecním úřadě tel: 583 245 161.
V příštím
roce
nás
čeká
největší
rekonstrukce
stávajících
chodníků.
Budou
vybudovány chodníky od návsi směrem na Libinu a
dále pak od paní Koubkové k odbočce do
zemědělského družstva HRADO a.s. Na tyto
stavební práce bude z Integrovaného regionálního
operačního programu poskytnuta dotace 90 %
v max. výši 5.770.000,- Kč. Výběrové řízení bude
probíhat v jarních měsících roku 2017. Z vlastních
zdrojů
následně
obec
zajistí
rekonstrukci
autobusových nástupišť na návsi.
V následujícím roce se budeme zabývat
studií výstavby nových chodníků. Tento proces je
velmi zdlouhavý, neboť studie se zpracovává za
účasti – Policie ČR, MěÚ Šumperk - odboru dopravy
a projektanta. Zabýváme se také přípravou rozsáhlé
rekonstrukce kaple u rodinného domu pana Josefa
Kamlera a opěrné zdi u kaple Sv. Michala.
Nemilou informací je nová cena poplatku za
odvádění a čištění odpadních vod v roce 2017. Od
1.1. 2017 dochází ke zvýšení poplatku za stočné
na částku 1.260,- Kč/na osobu/rok. Nový cenový
předpis na rok 2017 je přílohou hrabišínských novin.
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Vedle pracovních povinností nezapomínáme
také na kulturní a společenský život. Přehled
kulturních akcí v následujícím roce jsou uvedeny na
dalších stránkách HN. Touto cestou Vás všechny
srdečně zvu.

Adventní čas
Adventní doba nás má připravit na
nejočekávanější svátky roku VÁNOCE a na
každoroční oslavu příchodu Ježíše Krista. Jeho
očistná a postní funkce způsobila ono fanatické
uklízení, čištění, nebývalé zdobení, vaření a pečení.
Ve skutečnosti museli lidé přečkat období, kdy
počasí a příroda přinášela lidem samé problémy.
Bylo to čekání na nové světlo, na nový
příchod života. ADVENT je znám už téměř tisíciletí a
lidé si ho stále vylepšovali. Výroba betlémů je
tradice stará osm století a nás může těšit, že
nejkrásnější betlémy vznikaly u nás v Čechách a na
Moravě. Nejkrásnější symbol vánoc VÁNOČNÍ
STROMEK se začal v našich domácnostech
objevovat mnohem později, asi před dvěma sty lety
a velké vánoční stromy se ve městech stavěly a
zdobily na začátku minulého zdobení. Tyto stromy
byly hlavně součástí charitativních a sportovních
akcí. K Vánocům patřily i další zvyky – posílání
vánočních pohlednic, nakupování a dávání dárků od
Mikuláše, Ježíška, jinde Dědy Mráze, Santa Klause
apod. Samozřejmou událostí bylo a také je
koledování o Třech králích, které má v poslední
době charitativní a záslužnou úlohu.
Dovolte mi závěrem Vám všem popřát klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky a
životní pohody v novém roce 2017.

Informace pro občany
Provozní doba Obecního úřadu Hrabišín v době
vánočních svátků:
19.12. – 22.12. 2016
23.12. – 30.12. 2016

otevřeno
zavřeno

Odečet spotřeby vody:
Ve dnech 21.12. – 23.12. 2016 bude zaměstnanci
obce prováděn odečet spotřeby vody za 2. pololetí
2016. V případě, že v této době nebudete zastiženi
doma, najdete ve schránce lístek pro zapsání
odečtu spotřebované vody. Tento vyplněný lístek
(jméno, adresa, spotřebovaná voda) doručte zpět na
obecní úřad nebo vhoďte do schránky na budově
OÚ nejpozději do 6.1. 2017.

Splatnost místních poplatků:
Splatnost místních poplatků (vodné, pes, nájem
vodoměrů) je do 31.3. a do 30.9. v daném roce.
Platby si můžete rozdělit i na více splátek, popř.
požádat obec o splátkový kalendář, kde si předem
dohodnete rozvržení úhrad a výši splátek. Nebude
tak vystaveni riziku obdržení výměru s navýšením
poplatku o 20 % za nedodržení data úhrady.
!!! Upozornění !!!
Někteří občané nemají doposud zaplaceny
poplatky za rok 2015 a 2016. Poslední termín
úhrady těchto nedoplatků je do 31.1. 2017. Po
tomto termínu budou neuhrazené poplatky
vymáhány soudní cestou.

Plesová sezóna 2017:
Ladislava Holoušová
starostka

21.01. 2017
04.02. 2017
24.02. 2017
04.03. 2017

TJ Sokol
Myslivci
SRPŠ
SDH

Srdečně zvou pořadatelé.

Tříkrálová sbírka
V roce 2017 se v naší obci opět uskuteční v sobotu
dne 7.ledna od 13:00 hod. Tříkrálová sbírka. Sbírku
pořádá Charita Zábřeh ve spolupráci s paní Ivetou
Dlouhou.
Děkujeme občanům
za finanční příspěvek.
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Vítání občánků

Společenská kronika za rok 2016

Dne 10.06. 2016 byli na obecním úřadě
slavnostně přivítáni nejmladší obyvatelé naší obce,
kteří se narodili v roce 2015 - 2016. Společně
s rodiči je přivítala nejprve paní Pavlína Štelcová,
následně jim děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Salátové zazpívaly a zarecitovaly.
Slavností projev přednesla místostarostka obce paní
Magda Glancová, která jim po podpisu do knihy
předala květiny a drobné dárky. Nakonec proběhlo
společné focení.

Narození:

Tobiáš Vymazal, Tomáš Šindler,
Melanie Bartošová

Rozloučili jsme se:
Jan Kolečkář, Josefa Fuchsová, Věra Dvořáková

Životní jubileum v roce 2016:
70 let – N. Smejkalová, J. Zdráhal, J. Zapletalová,
M. Hrubá, B. Niederle, J. Jaňourová,
J. Ptáčková, A. Churavý
Zleva: Tomáš Šindler, Michal Kubinger, Matyáš Blahoudek.
Tobiáš Skoupil, Tomáš Fousek, Taisija Sudíková, Tobiáš
Vymazal

75 let – J. Kamler, M. Ječmínková, J. Dokoupil

Posezení se seniory

80 let – V. Kociánová, Č. Hořava, M. Koubková,
H. Brodmann

Každoročně se pro seniory pořádá
odpolední posezení s příjemným programem,
občerstvením a setkáním se známými a kamarády.
V letošním roce se setkání uskutečnilo dne 21.10.
2016 v 16:00 hod. v místní kulturním domě. Tuto
kulturní akci pořádá Zastupitelstvo obce Hrabišín
v čele s paní starostkou Ladislavou Holoušovou a
členy místních složek Klubu žen, Hasičů, Myslivců a
Sokolů. Tímto za veškerou spolupráci děkuji.
Součástí programu bylo vystoupení světelné
show Fireshow&UVshow. Za překrásné vystoupení
byla tato show odměněna bouřlivým potleskem.
Poté seniorům zahrála k tanci a poslechu hudební
skupina DUO Vašek a Pepa. Hudba vyzývala k tanci
a naši starší spoluobčané se mohli bavit v rámci
přichystaného programu,nebo si jen tak do pozdních
večerních hodin popovídat se svými vrstevníky.
Součástí setkání bylo bohaté občerstvení podávané
zastupiteli obce. Doufáme, že jste se dobře bavili a
příští rok opět nashledanou.
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85 let – A. Skoumalová, V. Dvořáková,
B. Smékalová, Š. Homolová
90 let – J. Smékal
95 let – A. Holoušová
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné
zdraví.
-red HN-
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Základní škola
Dopravní hřiště

Drakiáda

I v letošním školním roce zahájili žáci 4. třídy
svůj školní rok výukou na dopravním hřišti v
Uničově. V úterý 13. 9. 2016 jsme jeli vlakem
(někteří vůbec poprvé) do uničovského parku,
kde povinná výuka dopravní výchovy probíhá.
Všichni se moc těšili, protože jízda na kole je
příjemným zpestřením testů a pravidel
silničního provozu, které se musí děti také
naučit.
Na dopravním hřišti si žáci prohloubili
znalosti a vědomosti o pravidlech silničního
provozu, seznámili se s chováním cyklisty,
s povinným vybavením jízdního kola a nejvíce
se líbila jízda se skutečnými semafory.
Po důkladném sledování předpovědi
počasí připravily paní učitelky společně s
asistenty pro žáky prvního stupně a jejich rodiče
další ročník Drakiády, který se konal ve čtvrtek
29. září. Po nezbytných informacích a společné
fotografii jsme se hromadně vydali na kopec.
Sluníčko zářilo, obloha se modrala a vítr poctivě
foukal. Draci se předháněli, který vyletí nejvýše,
který zvládne nejlepší psí kusy a každý se
pyšnil svým vzhledem, což určitě spravedlivě a
přísně ohodnotila porota složená ze zástupců
rodičovské veřejnosti. Ti nejlepší pak byli
náležitě oceněni hodnotnými cenami.
Po dračím zápolení bylo pro všechny
přítomné připraveno malé občerstvení a děti
pak pokračovaly v soutěžení a závodění na
školním hřišti, za což je čekala sladká odměna.
Poté rodiče popřáli dětem dobrou noc a my se
odebrali do třídních "ložnic". Pro děti bylo
připraveno ještě jedno překvapení v podobě
stezky odvahy. Všechny děti ve dvojicích či
trojicích statečně prošly vyznačenou trasu a na
jejím konci zazářil ohňostroj.
A začala příprava na tradiční Pyžamový
bál. Než však došlo k vyhodnocení
nejkrásnějšího pyžamka chlapce a dívky
z každé třídy, tak si pan asistent nachystal
netradiční hry a soutěže. Po promenádě
v pyžamech a závěrečném tanci se všichni
rozešli do svých tříd, aby si nechali něco
pěkného zdát. Drakiáda, stezka odvahy, bál i
spaní ve škole se všem líbilo.
Mgr. Marcela Vetelská

Novinkou na dopravním hřišti je železniční
přejezd bez závor se skutečným houkáním
vlaku. Teď již nezbývá než pilně trénovat
pravidla, značky a poskytnutí 1. pomoci,
abychom na jaře mohli splnit průkaz cyklisty.
Mgr. Lenka Crhonková
Přednášky
programu

minimálního

preventivního

Během měsíce listopadu a prosince proběhly
pro naše žáky dvě přednášky. Obě přednášky
zajistil Městský úřad Šumperk, sociální odbor.
První, pro osmou třídu, s názvem „Mám 15 a co
to pro mě znamená“, druhá byla pro pátou třídu
s názvem „Práva a povinnosti dítěte“. Děti se
dozvěděly o jejich právech a povinnostech
v souvislosti s jejich věkem.
O tom, na koho
se obrátit, když mají nějaký problém, nebo u
koho hledat pomoc v rámci státní sféry.
Mgr. Natálie Navrátilová
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Letos zatím bodovala v okresních kolech tato
družstva – 1. místo stolní tenis mladší dívky, 2.
místo florbal mladší dívky, 2. místo stolní tenis
starší dívky, 2. místo stolní tenis mladší chlapci,
2. místo šachy 1. stupeň,
4. místo stolní tenis
starší chlapci a 4. místo šachy 2. stupeň.
Šachový klub ŠK ZŠ Hrabišín uspořádal jeden z
turnajů otevřeného krajského přeboru žáků v
rapid šachu. V konkurenci 89 hráčů z celého
kraje si nejlépe vedli Denis Paškov (6. místo v
kategorii do 12 let) a Dan Šafář (10. místo v
kategorii do 10 let).

Legiovlak

Mgr. Zdeněk Kamler
V pátek 2. prosince jsme se vydali se
žáky 5. až 9. třídy na vlakové nádraží do
Zábřeha, kde byl přistaven Legiovlak. Tento
vlak představoval věrnou repliku legionářského
vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na
Transibiřské magistrále v Rusku probíhaly
válečné operace československých legií. Každý
vagon plnil jinou funkci – lazaret, pošta,
ubytovna, kovárna, opravna zbraní, obchod,
ústředna s telefonem…. Také zde byla ukázka
polní kuchyně, děla, zbraní, vojenských
uniforem. Pan legionář nám velice poutavě
přiblížil tehdejší dobu. Uvědomili jsme si, jak
těžko se žilo vojákům v mrazech, které mnohdy
ukazovaly – 45°C. Velice často vojáci trpěli
nedostatkem jídla a měli omrzliny. Mohli jsme
také zhlédnout krátké ukázky filmů ze života
legií.

Plavecký výcvik
Součástí tělesné výchovy pro žáky 2. a 3.
ročníku byl plavecký výcvik v Zábřehu. Během
devíti lekcí nebyly pro některé žáky začátky ve
vodě vůbec jednoduché a vody se báli, jiní se
zase od prvních minut cítili jako ryba ve vodě.
Naučili se nebát vody, správně dýchat, splývat,
potápět, plavat znak, prsa, kraula či skákat do
vody. Na závěr plavecké výuky jim učitelé
připravili diskotéku ve vodě, což se našim
malým plavcům moc líbilo. Na úplný závěr byli
žáci odměněni „Mokrým vysvědčením“. Všichni
zvládli plavání na jedničku.

Mgr. Pavla Hrubá
Sport na škole v 1. pololetí ŠR 2016/2017
S příchodem nového školního roku se opět
roztočil kolotoč sportovních soutěží. Naše škola
obhajuje 1. místo v celoroční soutěži sportovní
aktivity škol do 250 žáků.

Mgr. Marcela Vetelská
Mikuláš
Naši deváťáci připravili pro své mladší
spolužáky krásnou mikulášskou nadílku. Anděl,
Mikuláš a dva čertíci navštívili jednotlivé třídy.
Mikuláš četl z Knihy hříchů, ve které byli
napsáni největší hříšníci. Ti museli předstoupit
před Mikuláše, zarecitovat básničku a říct,
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v čem se příští rok polepší. Čertíci cinkáním
řetězů naháněli strach a andílek odměňoval děti
sladkostmi. V každé třídě jsme vyslechli řadu
básniček, a dokonce se recitovalo i na druhém
stupni! Deváťákům patří velký dík za perfektně
připravenou akci.

Mgr. Pavla Hrubá
Vánoční jarmark
V předvánočním čase, dne 9. 12. 2016,
se v hrabišínské základní škole konal již druhý
vánoční jarmark. Na tuto akci se všichni
organizátoři i zúčastnění opět velmi pečlivě a
dlouho dopředu připravovali a snažili se po
zkušenostech z loňské premiéry jarmark
návštěvníkům ještě více zpříjemnit. Den konání
akce odstartoval vánočními dílnami, kde si žáci
pod vedením učitelů mohli vyrobit například
vánoční přání, voňavá mýdla, dekoraci
z chvojek nebo napéct a nazdobit cukroví.
Samotný jarmark byl zahájen v 16:30 před
budovou školy. Účast byla stejně jako loni veliká
a na pozvání pana ředitele dorazil dokonce i
starosta města Šumperka a senátor, pan
Zdeněk Brož. Program zahájil pan ředitel
Hořava se svým vánočním poselstvím a ve
stejném duchu k návštěvníkům promluvil také
Zdeněk Brož. Poté následovalo pásmo
vánočních koled a písní v podání žáků školy.
Netradiční zpracování písně „Jingle Bells“
předvedla skupina žáků pomocí plastových
perkusních nástrojů „Boomwhackers“, se
kterými pracují v hodinách hudební výchovy.
Představil se i školní kroužek flétny. Krásné
vystoupení doprovázelo několik sólistů. Nela
Březinová a Jiří Krahula na klavír a Ondřej
Hrubý na trubku a klavír. Vyvrcholením
vystoupení byla vánoční píseň „Hallelujah“
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v podání Štěpánky Haley Körnerové, kterou
doprovodil právě Ondřej Hrubý. Celé vystoupení
řídila a organizovala paní učitelka Březinová.
Poté se všichni pomalu přemístili do školy a
vánoční jarmark propukl v plném proudu.
Učitelé společně s některými žáky a rodiči
zajišťovali prodej nejrůznějších výrobků a
pochutin ve vánočně vyzdobených učebnách,
v jídelně se podávalo občerstvení a v přízemí si
návštěvníci mohli zkusit i výrobu dřevěných
andělíčků. Stejně jako minulý rok i letos se
prodalo nejvíce zboží s vánoční tematikou, jako
například krásně zdobené perníčky, nejrůznější
ozdoby a dekorace, jmelí, dárkové taštičky, ale i
pochutiny v podobě pečeného čaje, sušenek,
zavařenin či aromatické bylinky a sušené plody.
To vše z kvalitních domácích surovin a bez
přídavků chemických konzervantů a jiných
látek. Návštěvnost našeho jarmarku nás opět
velmi potěšila. Celý jarmark proběhl v krásné a
sváteční atmosféře, za kterou bychom chtěli
moc poděkovat všem, kteří se na akci podíleli –
žákům, rodičům, návštěvníkům a pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům školy.

Část finančního výtěžku bude tentokrát
věnována rodině Pravdových na léčbu malé
Terezky. Jsme rádi, že díky jarmarku můžeme
alespoň málem pomoci těm, kteří to zrovna
potřebují a věříme, že ve stejné atmosféře se
odehraje i další ročník této akce.
Bc. Kristýna Zavadilová
Vážení občané,
za všechny zaměstnance naší školy Vám přeji
krásné a klidné Vánoce a v novém roce mnoho
úspěchů, štěstí a především zdraví.
Zdeněk Hořava, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín
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Mateřská škola
Zprávičky z mateřské školičky
Začátek školního roku je už sice
v nedohlednu, ale alespoň krátce. I v letošním
školním roce máme stále dvě oddělení, kdy
v oddělení Školička se o 22 dětí stará paní
učitelka Mgr. Marcela Vavřinová a nová paní
učitelka Martina Kučerová a v oddělení
Hernička o 13 malých batolat od dvou do tří let
pečují Eva Salátová a Martina Kučerová. O
zázemí se stará paní Milena Hejlová za pomoci
Nadi Faltýnkové. Z celkového počtu dětí dojíždí
13 dětí z Dlouhomilova a Benkova.
Září jsme zahájili s 12 novými dětmi a
tradičně vesele hravým dopolednem a
divadelním představením pro děti. Také jsme
absolvovali předplavecký výcvik v Zábřeze s 11
dětmi a žáky ze základní školy.
Překvapením pro nás letos byla návštěva
a beseda maminky Mazačové, která si v roli
záchranářky popovídala s dětmi o tom, jak se
bezpečně chovat na hřišti, doma, na kole i na
silnici. Děti se také dozvěděly, jak se správně
zachovat v krizové situaci. Na závěr se podívaly
děti do lékařského kufříku a zahrály si na
zraněné. Moc děkujeme paní Mazačové a
těšíme se na příští návštěvu.
I letos jsme se věnovali různým aktivitám
ke zpestření tematických bloků, jako byla
výroba štrůdlů, kompotů, jablkový, bramborový
a dýňový den, výroba bramboráků, hranolek,
pečených brambor, razítek, strašidelných dýní,
svíček, keramikování, malování vitráží, pečení
perníčků, aromaterapie a muzikoterapie.

V říjnu jsme zahájili cyklus návštěv
v knihovně v Hrabišíně spojený s besedami a
animačním programem, který pro nás připravuje
slečna Vendula Hejlová.
Na třetí pokus proběhla soutěž
„Drakiáda“, kdy vyhráli vlastně všichni, komu
drak vzlétl.
V soutěži o „Nejstrašidelnější dýni“ 1.
místo získala dýně Tiborka Kupčíka, 2. místo
Petrušky Mazačové a 3. místo Valči Dlouhé.
V kategorii nejzajímavější dýně se umístila na 1.
místě dýně dětí Otavových, na 2. místě Pepíka
Hrubého a na 3. místě Domči Oulehly. Vítězům
blahopřejeme, dýně byly krásné…

V listopadu jsme využili pozvání dětí
z mateřské školy v Libině, abychom se přijeli
podívat na jejích krásné nové hřiště u mateřské
školy. Celý den byl naplněn veselými činnostmi,
soutěžemi a společnými aktivitami. Hřiště je
moc pěkné a účelné.
Stále se zdokonalujeme ve výtvarněkeramickém kroužku, v kroužku logo-pedickém,
hudebně tanečním, v pohybově hudebním pro
batolata, předškoláci se začali seznamovat
s počítačem, také probíhá polední školička pro
předškoláky s menší potřebou spánku.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci
v roce 2016 (např. paní Filipi za perníčky a paní
Růžence Drtilové za papíry na kreslení) a do
roku 2017 přejeme všem hlavně zdraví, pohodu
a porozumění a humor do všedních i
nevšedních dní.
Mgr. Marcela Vavřinová

7

Hrabišínské noviny prosinec 2016

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ mimolesních
dřevin
Od 1.11.2014 vstoupila v platnost novela
vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Na jejím základě je zpřísněna ochrana
stromořadí a také si díky ní majitel může na svém
pozemku bez povolení kácet pouze ovocné stromy.
Také upravuje spornou definici zahrady, která se
nově řídí katastrem nemovitostí.
Zahradou je pozemek u bytového nebo
rodinného domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Majitel
nemusí ve správním řízení žádat o povolení
pokácet pouze ovocné dřeviny, které se nacházejí
na jeho pozemcích.
Kácení stromů a keřů na soukromých
pozemcích se provádí v době vegetačního klidu,
zpravidla od 1.10. do 31.3. dalšího roku.
Podmínky povolování kácení mimolesních
dřevin:
U zdravého stromu (pokud nehrozí bezprostřední
ohrožení zdraví či majetku), který má ve výšce 130
cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, je
potřeba povolení od příslušného úřadu (obce).
Žádost podává majitel pozemku. Může ji podat i
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel, ale vždy
s písemným souhlasem vlastníka.
Po podání písemné žádosti je nutné počkat na
písemné rozhodnutí.
Žádost musí obsahovat:
a) Označení katastrálního území a parcely,
na které se dřeviny nachází, stručný
popis umístění dřevin a situační nákres.
b) Doložení
vlastnického
práva
či
nájemního nebo uživatelského vztahu
žadatele k příslušným pozemkům (stačí
výpis z katastru z internetu).
c) Specifikace dřevin, které mají být káceny,
zejména druhy, jejich počet a obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Pro
kácení souvislých porostů keřů lze
namísto počtu dřevin uvést výměru
kácené plochy.
d) Zdůvodnění žádosti.

c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin.
d) Pro ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích
v zastavěném
území
evidovaných v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
Povolení není třeba ke kácení dřevin:
- je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Je potřeba pouze do 15 dnů od pokácení
stromu poslat příslušnému úřadu oznámení
s přiloženými fotografiemi stromu, popř. doložit
dokument, že nastala situace ohrožení (vichřice, …)
- kácení stromů a keřů z důvodů pěstebních
(obnova, probírka porostů) či zdravotních (likvidace
ohnisek chorob nebo škůdců). Toto je nutné oznámit
písemnou formou minimálně 15 dnů předem. Začít
s kácením lze až v případě, že nebude zahájeno
v těchto 15 dnech správní řízení. Žádost ke kácení
je k dispozici na obecním úřadě, nebo na stránkách
obce www.hrabisin.cz.
.
Magda Glancová
místostarostka

Vážení spoluobčané,
s radostí Vám můžeme oznámit, že náš
mladý sportovec v motocyklových soutěží ENDURO
Tomáš Hanák ve své věkové kategorii obsadil na
českém poháru krásné 3. místo. Tomáš startoval
v poháru jako úplný nováček a hned se v silné
konkurenci dokázal prosadit na stupně vítězů.
V poháru CAMS Cross Country OPEN 2016
v kategorii „POHÁR CAMS E1“ získal krásných 152
bodů. Jménem vedení obce Hrabišín mu
gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů na
sportovním poli motocyklových soutěží ENDURO.

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení
není třeba povolení:
a) Pro dřeviny obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm na zemí.
b) Pro souvislé porosty keřů, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m2.
-red. HN-
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TJ Sokol Hrabišín, z.s.
Vážení občané,
počátkem srpna byl zahájen nový fotbalový
ročník 2016/2017 na který jsme se všichni těšili, ale
bohužel po skončení podzimní části není situace
vůbec radostná. Po skončení uplynulého ročníku z
našeho mužstva odešli - Zdeněk Hejl (návrat do
mateřského Brníčka), Mira Krobot (ukončil hostování
ze Štítů) a Adam Krňávek se vrátil do dorostu
Šumperka. Mužstvo mužů „A“ bylo před sezonou
doplněno o hráče z dorostu - Dana Minaříka a Filipa
Cikryta (v uplynulé sezoně dorost Sulko Zábřeh).
Bohužel další hráči, kteří skončili věkově v dorostu,
ukončili činnost a neměli zájem v kopané
pokračovat, což je v poslední době častý jev u všech
klubů na vesnicích v celé republice.
Byl předpoklad, že noví hráči se postupně do
mužstev zapracují, protože již v loňské sezoně
nastupovali občas za „B“ mužstvo, což se také stalo.
Podzimní část jsme zahájili u silné Leštiny, která se
posílila ještě o střelce Lazarova a byla z toho
prohra, na kterou jsme navázali doma hned
vítězstvím. V Leštině začalo naše trápení se
zraněními, kdy postupně ze sestavy vypadlo osm
hráčů: Zugar, Hejl M., Pastyřík, Faltýnek, Harag,
Pastyřík, Cikryt, Minařík a krátkodobě i jiní. Kopcem
smůly, kterým zranění začala, byl předehrávaný
zápas s Leštinou, po kterém David Hejl skončil na
JIP s natrženou ledvinou a nevíme, jak dlouho se
bude jeho zranění léčit. Hlavní je, aby léčba dopadla
dobře a vrátil se k běžnému životu. Přejeme mu
touto cestou brzké uzdravení. Mužstvo museli
doplňovat hráči s „B“ mužstva, kteří museli hrát i dva
zápasy za víkend, což se samozřejmě projevilo na
výsledcích, neboť se ani jedno utkání neodehrálo
v optimální sestavě a po podzimu nám tedy patří
poslední místo v tabulce 1.B třídy skupiny C. Pro
jarní část doufáme, že se všichni ze zranění vyléčí a
nový oficiální trenér mužstva Radim Netopil po
dobré zimní přípravě společně s hráči vše udělají
pro záchranu. Jednáme se Šumperkem o možných
posilách a doufáme, že něco vyjde, i když hráčů na
trhu moc není.
Mužstvo mužů „B“ je v tabulce okresního
přeboru předposlední, ale souvisí to se zraněními a
my pevně věříme, že i toto mužstvo se dostane výše
v tabulce.
Před zahájením soutěží jsme museli odhlásit
mužstvo dorostu, protože více jak polovina hráčů již
neměla dále zájem pokračovat z různých důvodů.
Hlavními důvody je věk dospívání a sním spojené
jiné aktivity, jako jsou - počítače, zábava a jiné
činnosti, které převažují nad sportováním, což je
trend této doby a pro nás obzvláště nepochopitelné,
když procházejí mužstvy od přípravky.

9

O to větší radost máme z mužstev přípravky
a mladších žáků ve spojení s Brníčkem, která ve
svých skupinách figurují na předních místech
tabulky. Velkou zásluhu na tom mají oba vedoucí Laďa Hanák a z Brníčka Pavel Ženčuch. Důkazem,
že si vedou obě mužstva dobře, svědčí skutečnost,
že někteří hráči již byli vybráni do výběrů OFS
Šumperk, kde se rozhodně neztratili. Věříme, že se
budou dobrými výsledky prezentovat i na jaře a
pokud máte zájem své děti do kopané přihlásit,
můžete se spojit s trenéry mužstva.
S blížícími se Vánoci se opět na hřišti na
Štědrý den bude v odpoledních hodinách podávat
vánoční punč, na který jste všichni zváni, aby se
navodila sváteční atmosféra. Na úplný závěr roku
dne 31.12. 2016 bude na hřišti se uskuteční prodej
zabíjačkových jídel a specialit. Pokud to počasí
dovolí, zahrají si fotbalisté na Silvestra pravidelný
fotbálek.
Závěrem mi dovolte poděkovat za přízeň a
podporu všem fanouškům, všem členům za
zajišťování zápasů, pořadatelskému sboru, trenérům
a v neposlední řadě hráčům.
Přejeme všem pěkné a klidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví, spokojenosti a k tomu
nezbytné štěstí a mnoho sil do roku 2017
Za TJ Sokol předseda oddílu – Faltýnek Vlastimil
-

Myslivecké sdružení Hrabišín, z.s.
Vážení spoluobčané,
Vánoce už klepou na dveře, ale ještě než se
jim plně oddáte, dovolte nám zrekapitulovat naši
mysliveckou činnost za uplynulý půlrok.
Léto jsme zahájili účastí na akci, která
neomrzí, a sice na Hrách bez hranic, kterou

uspořádal Klub žen ve spolupráci s obecním úřadem
a dalšími spolky. Akce byla opět precizně připravená
a my tímto děkujeme organizátorům za pozvání a
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ostatním týmům za to, že nám umožnily vydobýt si
mezi nimi krásné druhé místo.
S přicházejícím období žní a zrajícím obilím
jsme se pak intenzivně soustředili na ochranu
zemědělských kultur před škodami černou zvěří a
plnění plánu lovu srnců. Postavili jsme nové posedy,
sekali trávu kolem mysliveckého rybníka a
přebudovali unimobuňku na malou, leč příjemnou a
obyvatelnou mysliveckou chatku. S nastávajícím
podzimem jsme se vrhli na přípravy zimní péče o
zvěř, opravili stávající krmelce a začali s vlastním
přikrmováním. Mimo to jsme se zúčastnili tradičního
Setkání seniorů.
Poslední listopadovou sobotu se uskutečnil
tradiční kateřinský hon na drobnou zvěř. V přísálí
kulturního domu se sešlo na 37 myslivců a 20
honců, kteří se společně přepravili do Dolní Olešné,
kde proběhlo zahájení společného lovu.

náročných terénů, našim partnerům za přípravu
guláše a tomboly, a také všem, kdo se jakkoli podílí
na činnosti hrabišínské myslivosti.
Již nyní se intenzivně soustředíme na
přípravy naší největší akce, kterým je myslivecký
ples. Všechny zájemce tímto zveme 4. února 2017
do KD Hrabišín, kde Vám můžeme slíbit bohatou a
tradičně-zvěřinovou tombolu, mysliveckou kuchyni,
příjemnou taneční hudbu a skvělou zábavu!
Podrobnosti k organizaci plesu a prodeji lístků
sledujte prosím na našich webových stránkách.
Ano, čas letí a my už jsme zase myšlenkami
v plesové sezóně. Teď se však ještě na chvíli
zastavte, vychutnejte si pohodu a klid vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku
vstupte s hlavou čistou, plni sil a očekávání jen toho
nejlepšího, co Vám může rok 2017 přinést. Jménem
myslivců Vám přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví
a radost ze všeho, co Vás v dalším roce potká…
Ing. Jakub Drimaj

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín

Po úvodních a organizačních projevech byli
všichni účastníci vybaveni reflexními prvky oblečení,
které jsou dnes standardní bezpečnostní výbavou
veškerých společných lovů. První leč (za mlýnem)
byla nejprve kompletně obstavena 2 křídly střelců a
protlačena organizovanou řadou honců tak, aby
došlo k vyhnání veškeré zvěře z lesního celku. V
leči se nacházela zvěř srnčí, daňčí, zaječí a došlo i
na vytlačení divokých prasat. Ulovit se podařilo dva
jedince černé zvěře. Ve druhé leči byla ulovena tři
divoká prasata. Ve třetí leči (Hoškův důl) se
nacházelo jedno prase, dvě lišky a dva zajíci,
přičemž díky velikosti leče a náročnému terénu se
nepodařilo ulovit nic. Po přestávce a občerstvení
následovala čtvrtá leč (důl od přehrady k nádraží),
kde byl uloven jeden zajíc. Na slavnostním výřadu
společného lovu spočinul jeden zajíc a pět divokých
prasat. Ulovené zvěři byla vzdána pocta dle
mysliveckých tradic, zazněly fanfáry na borlici a
došlo k předání úlomků úspěšným lovcům divokých
prasat. Počasí se ten den velmi vydařilo, všichni
účastníci si jistě odnesli nějaký ten myslivecký
zážitek a na společné chvíle s přáteli na poslední
leči budeme dlouho vzpomínat.
Děkujeme všem organizátorům za precizní
přípravu celé akce, honcům za špičkovou práci v
leči, střelcům za ukázněnost a bezpečnou střelbu,
svačinářům za občerstvení a osvěžení po zdolávání
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Dovolte, abychom vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů za druhé pololetí roku
2016.
V letních měsících naplno vypukly soutěže
v požárním útoku mužů, žen a veteránů. Největší
radost nám dělala svými výkony a výsledky mužská
jednička. Celkově předvedla spanilou jízdu, kdy se
ze šestnácti
bodovaných
soutěží
umístila
dvanáckrát na bedně, z toho sedmkrát pro sebe
ukořistila 1. místo a získala rekordní celkový počet
348 bodů.
Rekordní je také v devatenáctém ročníku náš
desátý titul v této kategorii, na který jsme pět let
čekali. A jako vítězové máme právo v roce příštím
pořádat na našem areálu velice prestižní finále
celé ligy a to v sobotu 9. září 2017.

Zleva: Libor Kvapil, družstvo Hrabišín I: Roman Jírů,
Zbyněk Haitmar, David Čikl, Aleš Haitmar, Martin Štelc,
Martin Mach
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Zkrácená tabulka
Šumperk Holba Cup 2016.

Velké

ceny

okresu

Pořadí

Družstvo - MUŽI

Body

1.

HRABIŠÍN

348

2.

Nemile

279

3.

Nemrlov

272

4.

Pavlov

264

5.

Mostkov

252

19.

HRABIŠÍN II

71

Další kategorii, kde se nám velice dařilo, byla
kategorie veteránská. I když jsme nenavázali na
loňský titul a skončili „až“ druzí, s odstupem času to
považujeme za úspěch. Nevydařil se nám hlavně
závěr ročníku, soutěže v Třeštině a Bohuslavicích.
Chuť jsme si spravili až na finále v Nemrlově, kde
jsme zvítězili.
Pořadí

Družstvo - VETERÁNI

Body

1.

Sudkov

61

2.

HRABIŠÍN

51

3.

Hrabová

49

4.

Sobotín

42

5.

Bratrušov

33

V současné době je do těchto soutěží zapojeno 20
dětí. První soutěží byl hasičský čtyřboj v Sudkově,
kde mladší závodníci obsadili místo šesté a starší
družstvo místo deváté. Dalším závodem byl
ŠUMPERSKÝ SOPTÍK, kterého se v letošním roce
zúčastnilo rekordních 475 dětí a naše družstva se
mezi nimi rozhodně neztratila. V jednotlivcích se
nejlépe dařilo Josefu Březinovi, který si doběhl pro
3. místo v okrese a 8. místo celkově. Co se týká
výsledků družstev, zde zavládla spokojenost, neboť
2. místo a 4. místo byl pro nás skvělý výsledek.
Závod požárnické všestrannosti v Hrabové nedopadl
podle našich představ. U mladších nás hlavně
nevydařená střelba odsunula na 5. místo a zranění
člena hlídky na jedné z disciplín v kategorii starších
znamenal neplatný pokus. Poslední soutěží
letošního roku byla štafeta 8x50 m, která se konala
v domácím prostředí. Náš kulturák praskal ve švech,
naplnilo ho více jak 250 dětí z 32 sborů. Všechno
vyšlo jak organizačně, tak sportovně na výbornou. 2.
místo mladších a 7. místo starších závodníků nás
velice
potěšilo.
Výsledky
těchto
soutěží
v průběžném pořadí nás řadí na 2. a 5. místo.
Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na tomto
výsledku jakýmkoliv způsobem podílejí. Podrobné

Poslední kategorii, kterou jsme „obsadili“ je
kategorie žen. Ta nám příliš radostí neudělala, holky
hodně rotovaly se sestavou. Zdařilých pokusů a
výsledků bylo jako šafránu.
Pořadí

Družstvo - ŽENY

Body

1.

Dolní Libina

192

2.

Pavlov

174

3.

Hrabová

152

4.

Chromeč

129

7.

HRABIŠÍN

92

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

Činnost Mladých hasičů
Pro nový ročník 2016/2017 hry Plamen a
LIGY mladých hasičů se podařilo sestavit jak
družstvo
mladších,
tak
družstvo
starších.
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výsledky najdete na: http://www.oshorm-sumperk.cz/
Ale nejen soutěžemi „živ“ je hasič a tak nás,
členy sboru na podzim čekal standartní úklid areálu
v několika fázích. Dále jsme vypomohli obci
s úklidem paseky v obecním lese. Pracuje se také
pravidelně ve zbrojnici na údržbě a zdokonalení
techniky a její přípravě na zimní provoz. No a
v těchto dnech se už pilně připravujeme na naši
výroční valnou hromadu, kde si celý tento rok
zanalyzujeme a vytýčíme si cíle do roku
následujícího. Závěrem připomínáme a zveme Vás
na náš tradiční hasičský bál, který pořádáme první
březnovou sobotu 4. 3. 2017.
Hasiči přejí všem občanům Hrabišína, klidné
a šťastné vánoce a do nového roku 2017 mnoho
zdraví.
Za SDH Hrabišín: Roman Jírů, Libor a Vendula Kvapilovi
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Zastupitelstvo obce Hrabišín a redakční rada přeje všem
občanům příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2017.
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