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První adventní koncert
Na úvodní stránce posledního letošního čísla HN Vás chceme
seznámit s předvánočním děním
v obci. Pokusili jsme se zde zavést
novou tradici, a to tradici každoročního adventního koncertu v našem
kostele. První ročník se vydařil na
výbornou a než se dozvíte podrobnější informace o této události,
povíme si něco o vybavení kostela,
konkrétně o varhanech, které byly
bohužel donedávna mimo provoz.
Postavil je v roce 1874 varhanář
Anton Hermann ze Svébohova. Jedná se o malý romantický pěti rejstříkový pozitiv se zásuvkovou vzdušnicí a mechanickou trakturou. Pan
Anton Hermann žil v letech 1841
– 1921, ve druhé polovině devadesátých let působil ve Svébohově
jako varhanář a kromě hrabišínských
varhan vyrobil i několikery varhany pro vesnice v našem okolí, jako
například Rovensko, Třeština, Pobučí
a Dlouhomilov. Kromě Dlouhomilova, kde se nachází Hermannův

největší nástroj, se žádné jeho další
varhany nedochovaly.
V našem kostele se po dlouhé
době varhany opět rozezněly až
letos v prosinci. Zasloužil se o to
pan Petr Strakoš se svým spolupracovníkem varhaníkem ze Svébohova panem Josefem Hrochem
a v neposlední řadě také náš obecní
úřad, který opravu dohodl a zaplatil
(35.000 Kč).
Samotná práce probíhala takto.
Varhany byly do poslední píšťaly
rozebrány, vyčištěny, pak se opravily jejich nefunkční části a v poslední fázi je pan Strakoš napustil proti
aktivnímu dřevokaznému hmyzu.
Nakonec se opět složily a naladily
dle původní výšky.
Díky této rozsáhlé opravě se konal
3. prosince 2011 v pět hodin první
adventní koncert. Za doprovodu
pana Strakoše nám zazpívala Lenka
Hniličková, Josef Hroch s dcerou Eliškou a moderátor a houslista Tomáš
Vzorek. Pro naše občany byl připra-

ven asi hodinový program, při němž
se snad nikdo nenudil. Znalci klasické vánoční hudby byli nadšeni od
počátku, ti méně znalí museli ocenit
krásné hlasy účinkujících, sehranost
při duetech a jak moderátor prozradil, volbou jednotlivých kusů zcela
úmyslně vygradovaný závěr.
Letošní koncert se může pochlubit nečekaně vysokým počtem
návštěvníků, proto chceme v tomto
vánočním duchu pokračovat i v příš-

tích letech. Snad jen s tím rozdílem,
že si lidé budou moci po koncertu
o svých dojmech popovídat v přísálí
kulturního domu nad punčem. Koho
zajímá ekonomická stránka celé
věci, můžeme prozradit, že celkové
náklady na adventní koncert činily
6.500 Kč a lidé dobrovolně zaplatili
na vstupném 1.339 Kč. Za příspěvek
samozřejmě moc děkujeme a těšíme
se na další setkání se spoluobčany při
různých příležitostech.
-red-
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Tradice scházení se u kulturního domu za účelem tohoto svátečního aktu se již všem našim
občanům zapsala hluboko do
povědomí. Jako každý rok i letos,
přesně 25. listopadu jsme se sešli
v pět hodin, abychom si nejdříve
vyslechli projev paní starostky
a následně se pokochali programem dětí z naší základní školy.
Do zpěvu a recitace byli zapojeni
dokonce i děti z první třídy a moc
jim to šlo. Jediné, co se nevydařilo, bylo počasí. Žádný sníh, pouze
vlezlá, vlhká zima. Naštěstí členky
z Klubu žen připravily hodně pun-

če, takže se nevlídné počasí dalo
přežít. Bližší informace o výstavě,
která byla součástí programu,
se dozvíte v článku zabývající
se činností právě Klubu žen. Na
závěr chci jen doplnit, že se sešlo
velmi mnoho obyvatel Hrabišína.
Spousta dětí, rodičů doprovázejících své ratolesti, příslušníků
jednotlivých organizací, zvláště
těch, které se podílely na přípravě večera a jiných spoluobčanů,
již se přišli předvánočně naladit.
Doufáme, že jich příští rok bude
ještě více.
-red-

Adventní dílna
Myslíte, že je lepší si adventní
věnec koupit, nebo si ho prostě
a jednoduše vyrobit? Jakkoli se
to jeví složité, s dobrým materiálem, odborným dohledem
a hlavně správnou chutí k dílu to
jde samo. O tom se mohly přesvědčit účastnice druhého ročníku adventní dílny, která tentokrát
proběhla 22. listopadu v 16 hodin
v přísálí kulturního domu. Návštěvnost byla ještě vyšší než loni,
což nás samozřejmě moc těší.

Zahradnice společnosti Hortus
spol. s. r. o. Libina opět usilovně
pomáhaly méně zdatným účastnicím (zdůrazňuji účastnicím,
protože přítomní pánové pouze
přihlíželi, případně povzbuzovali), aby i jejich dílo vypadalo profesionálně. A jak vypadají místní
ženy a děti při této nestandardní činnosti, vidíte na fotografiích zde, nebo na internetových
stránkách.
-red-

Adventní věnec jako jeden z hlavních symbolů Vánoc
Už jsme si zvykli, že se v říjnu začne na veřejných místech objevovat vánoční výzdoba, reklamy nás
chtějí inspirovat ke koupi všemožných dárků, až se nám z toho točí
hlava a čím více se Vánoce blíží,
tím je tlak obchodníků a médií silnější. Koncem listopadu ke všem
těm vánočním nezbytnostem
přibude adventní věnec. Nabízejí
ho v zahradnictvích, pouličních
stáncích i obchodních domech
a každý si může vybrat typ, který
se mu líbí. Je neuvěřitelné, jak se
tento předmět zabydlel v našich
domácnostech. Jeho celkový
vzhled (barva, tvar, materiál) podléhá stejně jako třeba oblečení
módním trendům, většina z nás
však netuší, jak původně vypadal
a co přesně symbolizuje. Řekněme si tedy pár slov o jeho vzniku.
Adventní věnec pochází z Hamburku a jako první ho pověsil na
dveře (v některých materiálech se
uvádí ke stropu) v roce 1837 teolog Johann Hinrich Wichern. Pod
něj umístil pokladničku na příspěvek od kolemjdoucích pro sirotky,
kteří zpívali koledy. Každý den
po krátké pobožnosti rozsvítil po
jedné svíčce až do Štědrého dne,

kdy jich bylo 24. Teprve později se
jejich počet zredukoval na pouhé
čtyři. Tento muž byl rovněž první, kdo použil k vánoční výzdobě
jedlové větvičky. V nejnižší vrstvě
společnosti, jakou byly tehdy děti
ze sirotčince, totiž žádný jiný stejně lehce dostupný materiál nebyl
k dispozici.
Obecně hovoříme o věnci jako
vánoční dekoraci, ale existuje rozdíl mezi věnci, které si dáváme na
dveře a které máme na vánočním
stole (dříve se pomocí stuh spíš
zavěšovaly nad stůl). Na dveřích
visí tzv. vánoční věnce vítací,
s ozdobami ale bez svíček, kdežto
domů si nosíme koncem listopadu adventní věnce, na nichž každou adventní neděli zapalujeme
postupně jednu svíčku po druhé.
Podle tradice by každý správný
adventní věnec měl mít slaměný
základ, na nějž se pak pomalu
vrství větvičky z různých jehličnanů. V současné době se základní
součást zpravidla nahrazuje polystyrénovým kruhem, což je jednodušší a levnější. Tentýž posun
postihl i barevné ladění. Původně
na věnci měly být fialové svíčky
(přesněji tři fialové a jedna čer-

vená) a snad i ozdoby, ale fialová
barva (odvozená od kněžského
roucha) je v přírodě celkem vzácná, zvlášť v zimním období, proto
ji z ekonomických důvodů vytlačila barva červená. Za tradiční barvu
Vánoc tedy od té doby považujeme barvu červenou.
Nyní něco ke tvaru a symbolice
adventního věnce. Jeho primární
forma je odvozena od kola vozu,
proto dodnes převažuje kulatý tvar. Kruh navíc symbolizuje
neustálou cestu slunce a zároveň
věčnost, o níž lidé pouze sní. Přírodní jehličí, resp. jedle, znamenají přírodní sílu. Sláma, jež sloužila
původně jako základ věnce, měla
přinášet požehnání a odrážet zlé
duchy. Červenou barvu zdobení
si zase lidé vysvětlovali jako barvu
Kristovy krve, která byla prolita za
spásu světa. Biblický původ může
mít i používání jablíček, plodů ráje
a přízně samotného boha.
Adventní věnec rovněž představuje vítězství, bývá vnímán
jako symbol výhry slunce nad
tmou a ve starých dobách se
dával jako projev důstojnosti,
úcty a zároveň radosti. Je to vlastně vzdávání pocty očekávanému

Ježíškovi, tzn. oslava sjednocení
člověka s bohem. Je zřejmé, že
veškerá symbolika točící se kolem
vánočních věnců pochází buď
z pohanských zvyklostí, nebo má
původ v křesťanských tradicích.
Někdy se jeho původ vysvětluje
ještě složitěji, tedy jako navázání
na 2000 let starou židovskou tradici – Svátek světel zvaný Chanuka, kdy se zapalovalo osm svíček.
Známá je ovšem i varianta věnce
s pátou svíčkou, která bývá umístěna ve středu svícnu, představující osobu samotného Krista.
Vidíme, že tradic, vysvětlení
i zvyklostí existuje strašně moc. Je
inspirující a v tomto předvánočním čase zvlášť zajímavé se touto
problematikou zabývat, ale ať už
je původ vánočních obyčejů jakýkoli, záleží na každém z nás, jak
si je přizpůsobíme. Kterou tradici
přijmeme a jaké inovace použijeme. Víc však než na módních
trendech nebo tradičním zázemí
záleží na tom, s kým Vánoce strávíme.
Ať jste na Štědrý den s tím,
s kým být chcete. Vše nej do nového roku!
-red-

Hrabišínské noviny 12/2011

strana 3

Výtvarná dílna
Jedno pošmourné podzimní
odpoledne, konkrétně 13. října
2011, jsme si zkrátili celkem jednoduchými výtvarnými aktivitami. Většina z přítomných měla
s ubrouskovou metodou tzv.
dekupáží (orig. decoupage) již
nějaké zkušenosti, takže na první pohled vše vypadalo naprosto
jednoduše. Zanedlouho se však
přítomní účastníci včetně dětí
ponořili do práce a nezastavili se
až do večera. Za ty dvě nebo tři
hodiny byla vyrobena spousta
zajímavých dekorací nebo alespoň ozdobeny obyčejné každo-

Vítání občánků

denní předměty, které najednou
vypadaly zcela jinak. Bylo možno
si podle svého vkusu dekorovat
např. lahev od kečupu, kávy nebo
zavařeniny, zkrášlit kamínek přivezený v létě od moře, nebo dřevěnou destičku proměnit v ozdobu na vánoční stromeček. Navíc
v kolektivu čas velmi rychle utíká,
takže chvíle strávení výtvarnou
produkcí lze považovat za příjemné i užitečné zároveň. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit
a především paní Gojišové, která
celou akci zorganizovala.
-red-

jim zahráli Staří kamarádi, předvedla moderní aerobik skupina
děvčat z Dlouhomilova Diamont
Dance a na závěr zatančili Pohodáři z Bludova. Děkujeme našim
důchodcům za hojnou účast,
účinkujícím za jejich představení a jednotlivým spolkům
(SDH, Klub žen, MS a TJ Sokol)
za pomoc při organizace slavnostního odpoledne.
-red-

Plánované akce v roce 2012 – 2013
Pokud se zajímáte o dění v obci, nebo alespoň čtete naše noviny, o plánech
OÚ jistě víte. Berte proto následující výčet pouze jako rekapitulace toho,
o čem jsme Vás již v průběhu minulého roku postupně informovali.
• Výstavba splaškové kanalizace
• Stavební úpravy bývalé budovy kina
• Územní plán obce
• Podání žádosti o dotace na výměnu a zateplení budovy ZŠ
• Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci chodníků v obci

Plesová sezóna v roce 2012
TJ SOKOL
Myslivecké sdružení
SRPŠ
Sbor dobrovolných hasičů
Klub žen + maškarní dětský den

vali a nakonec pronesla uvítací
projev paní starostka. Všichni přítomní dospělí chválili příjemnou
atmosféru. Ti, kvůli nimž jsme se
vlastně sešli, vypadali spokojeně,
nekřičeli ani neplakali a větší děti
byly hrdé na svůj výstup.
Doufáme, že se stejně
přívětivého ovzduší dočkáme
i příští rok, snad jen s větším
počtem vítaných účastníků.
-red-

Společenská kronika

Setkání důchodců
V sále kulturního domu se 21.
října v 16 hodin opět po roce
sešli naši starší občané. Přivítala
je jako na každé akci svým projevem paní starostka, popřála jim samozřejmě příjemné
posezení a seznámila je s aktuálními událostmi v obci, tzn.,
v jaké fázi se nachází výstavba
kanalizace, oprava chodníků
v obci a zateplení školní budovy. Po vydatném občerstvení

Čtvrtého listopadu byli na OÚ
slavnostně přivítáni nejmladší
obyvatelé naší obce. Celá událost
proběhla v „rodinném“ duchu,
neboť doposud, tzn. přibližně
od poloviny loňského roku do
října roku letošního, přišly u nás
na svět pouze tři děti. Společně
s rodiči je přivítala nejprve paní
Pavla Štelcová, potom jim předškoláci pod vedením paní učitelky Salátové zazpívali a zarecito-

14. 01. 2012
04. 02. 2012
24. 02. 2012
03. 03. 2012
10. 03. 2012

Narozené dětí v roce 2011:
David Smejkal
Josef Hrubý
Viktor Tylich
Jubilea občanů v 2. polovině roku 2011:
Červenec
Štěpánka Homolová 80 let
Anna Holoušová 90 let
Marie Koubková 75 let
Marie Hrubá 65 let
Srpen
Václav Ptáček 60 let
Miloslav Boxan 60 let
Josefa Gojišová 60 let

Listopad
Vlastimil Hrubý 60 let
Jana Ptáčková 65 let
Jana Jaňourová 65 let
Jan Smékal 85 let
Štěpán Havlíček 60 let
Jan Dokoupil 70 let
Marie Škurková 85 let
Vladimír Bureš 60 let
Hugo Brodmann 75 let

Říjen
Bernard Niederle 65 let
František Kadlec 70 let

Prosinec
Antonín Churavý 65 let
Vladimír Kašík 60 let

Rozloučili jsme se v roce 2011 s těmito spoluobčany:
Vladimír Skoumal
Zdeněk Malý
Jan Smejkal
Danuše Raszková
Bohuslava Hrubá
Helena Boxanová
Věra Sládková
Josefa Jelínková

Miroslav Fidra
Antonie Kulhánková
Jan Boxan
Květoslava Švábová
Vladimír Čech
Zbyněk Raszka
Zdeněk Hubeňák
Vladimír Körner
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Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři, pomalu se přiblížil konec roku, proto bych Vám
chtěla připomenout, že někteří
z Vás nemají zaplaceny poplatky.
Pro čtenáře bohužel začala platit
tvrdá pravidla. Od okamžiku připojení k databázi Městské knihovny
již nelze nad některými prohřešky
mávnout rukou, musíme si především zvyknout na řádné a včasné
vracení knih, tak jak to nařizuje
knihovnický řád. Překročení lhůty,
do níž je nutné knihu nejpozději
donést, se potom neobejde bez
upomínky a s ní je samozřejmě spojena finanční pokuta. Myslete tedy
více na tyto termíny, ať si ušetříte
zbytečné výdaje.

Kromě primární funkce knihovny, což je půjčování knih, se občas
naše knihovna podílí i na nějakém
zajímavém projektu. V sobotu
12. listopadu letošního roku jsme
například prožili krásný večer s dětmi v šumperském divadle, kde
významný český publicista, prozaik a fejetonista Ludvík Vaculík křtil
svoji poslední knihu Koza na trati.
Jedná se o výběr z nových i dříve
publikovaných textů, které sice
nejsou určeny dětem. Organizátorům festivalu Město čte knihu, pod
jehož záštitu večer s autorem patřil, se však podařilo vybrat pasáže,
které mohly vnímat i děti. Autor byl
stejně jako ve svých knihách břitce

vtipný. Účastníky mohla například
pobavit vaculíkovská charakteristika samotného křtu: „Slovo křest se
nehodí pro krámy, křtí se děti. Říkejme tomu uvedení pochybného díla
do dobré společnosti.“ Nebo křtění
knihy ne sektem, jak bývá zvykem,
ale symbolicky kozím mlékem.
Čtení Vaculíkových textů se chopili herci šumperského divadla a je
nutné říct, že pro většinu zúčastněných to byl silný zážitek. Akce
pokračovala v pondělí 14. listopadu
v šumperské knihovně a dále pak
v klášterním kostele, kde se čtení
chopil kněz Milan Palkovič a v rámci
doprovodného programu zazpívali
Motýli. Doufám, že alespoň něko-

ho zaujala tvorba Ludvíka Vaculíka
a přijde si do naší knihovny půjčit
některou z jeho knih.
Všem přeji krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2012 a nezapomeňte, že jedním z vhodných dárků pod stromeček může být kniha.
Josefa Gojišová

Klub žen
Letošní Vánoce se blíží snad ještě
rychleji než v předchozích letech. Je
nutné alespoň trochu doma uklidit,
napéct cukroví, nakoupit hory jídla,
sehnat dárky pro své bližní, v některých případech je dokonce vyrobit,
dále zabalit atd. To bývá údělem
každé ženy. A aby si členky našeho
klubu odpočinuly, uspořádali jsme
pro ně i jejich partnery 11. listopadu
posezení s občerstvením. Myslím,
že se pobavily, popovídaly si mezi
sebou a jak je při místních akcích
tohoto druhu zvykem, zahrála jim
skupina Staří kamarádi.
Jednou z mála akcí, na nichž jsme

se teď v zimě podíleli, bylo rozsvěcování vánočního stromu na návsi
obce. Již tradičně připravujeme při
této příležitosti pro prochladlé a žíznivé zájemce punč. Pro nezletilé
nealkoholický, jehož hlavní přísadou je ovocný džus a pro drtivou
většinu dospělých tekutinu prosycenou alkoholem. Mimochodem
jeho spotřeba rok od roku stoupá.
Kromě punče Ženy napekly cukroví
a perníčky jako odměnu pro děti ze
ZŠ za pěkné vystoupení a paní Iveta
Dlouhá vyrobila velký betlém.
Naší hlavní náplní však tentokrát bylo chystání vánoční výstavy,

která se uskutečnila v sále kulturního domu. Bylo možno zde spatřit tradiční symboly Vánoc, jako
například překrásně zdobené perníčky, betlémy z různých materiálů
(perníkové, dřevěné, papírové …),
adventní věnce (přírodní z chvojí,
opět perníkové ...), ručně vyšívané
dečky, ubrusy, háčkované výrobky,
ozdoby na stromeček, pohlednice,
přáníčka, aj.
Pro velký zájem jsme výstavu otevřeli znovu u příležitosti varhanního
koncertu 3. prosince a opět připravili pro zahřátí oblíbený punč.
Po této zdařilé události se členky

klubu zabývají plánováním maškarního plesu pro děti i dospělé, jež
se bude konat 10. března příštího
roku. Už se moc těšíme na karnevalové rejdění a doporučujeme i Vám
začít shánět masky.
Děkujeme touto cestou všem
za úzkou kooperaci a za velkou návštěvnost akcí, které
pořádáme sami nebo ve spolupráci
s jinými obecními složkami a přejeme krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2012.
Klub žen

informace

Termíny pytlového svozu
plastů v roce 2012:

Termíny svozů komunálního
odpadu v roce 2012:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

02. 01. 2012
13. 02. 2012
12. 03. 2012
09. 04. 2012
07. 05. 2012
04. 06. 2012
02. 07. 2012
13. 08. 2012
10. 09. 2012
08. 10. 2012
05. 11. 2012
03. 12. 2012

16. 01. 2012
27. 02. 2012
26. 03. 2012
23. 04. 2012
21. 05. 2012
18. 06. 2012
16. 07. 2012
27. 08. 2012
24. 09. 2012
22. 10. 2012
19. 11. 2012
17. 12. 2012

30. 01. 2012

bude upřesněno

30. 07. 2012

31. 12. 2012

Termíny pytlového svozu nápojových
kartonů v roce 2012:
LEDEN
BŘEZEN
KVĚTEN

19. 01. 2012
22. 03. 2012
24. 05. 2012

ČERVENEC
ZÁŘÍ
LISTOPAD

19. 07. 2012
20. 09. 2012
22. 11. 2012

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

26. 01. 2012
23. 02. 2012
29. 03. 2012
26. 04. 2012
31. 05. 2012
28. 06. 2012

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

26. 07. 2012
30. 08. 2012
27. 09. 2012
25. 10. 2012
29. 11. 2012
27. 12. 2012

Odečet spotřeby vody:
Ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2011 je naplánován odečet spotřeby vody
za 2. pololetí. Provádět ho budou pánové Miroslav Kreuzzieger
a Pavel Jašek. V případě, že v této době nebudete doma zastiženi,
najdete ve schránce lístek pro zapsání odečtu spotřebované vody.
Tento lístek následně doručte zpět na obecní úřad (nemusíte přijít
pouze v úředních hodinách, máte možnost zanechat jej ve schránce
na budově OÚ), a to prosím nejpozději do 4. ledna 2012.

Termíny jarního svozu objemných
a nebezpečných odpadů v roce 2012:
Objemné odpady
Nebezpečné odpady

30. 3. - 2. 4. 2012
31. 3. 2012
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Usnesení č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín,
konaného dne 28. 11. 2011 v 17.00 v zasedací místnosti OÚ Hrabišín.
Ad 6.1.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventurních komisí a termíny
provedení inventur obce za rok 2011.

Ad 6.1.2

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výbor jako odpovědný
orgán pro vypracování směrnice pro odpisování majetku, při zatřiďování majetku a přehodnocování doby použitelnosti majetku.

Ad 6.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání územního plánu Hrabišín
a bere na vědomí Zprávu o projednání a úpravě návrhu Zadání
Územního plánu Hrabišín.

Ad 6.3.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku p. Pavla Davida
Vikýřovice na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavební úpravy stávajících komunikací
pro pěší a rozšíření o nové chodníky za celkovou cenu 159.000 Kč.

dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavební
úpravy stávajících komunikací pro pěší a rozšíření o nové chodníky za celkovou cenu 159.000 Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
Ad 6.3.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín
a p. Štefanem Benkei, projektování el. zařízení na zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy pro změnu užívání stavby bývalého kina na požární zbrojnici JPO V. kategorie a garážování vozidel
obce Hrabišín – elektroinstalace a el. vytápění včetně bleskosvodu
a osvětlení příjezdové komunikace“ za celkovou cenu 13.500 Kč
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Ad 6.3.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti B&D
Project Šumperk na Technickou pomoc stavebníka – Požární zbrojnice a Inženýrské činnosti za cenu 36.000 Kč a pověřuje starostku
obce k podpisu objednávky.

Ad 6.3.2.

Zastupitelstvo obce zamítá cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace – chodníky, a to: Jaromír Koryčánek Zábřeh, TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Šumperk a Cekr CZ s.r.o. Šumperk.

Ad 6.3.8.

Ad 6.3.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku p. Štefana Benkei
Chromeč na zpracování projektové dokumentace elektroinstalace
na „Stavební úpravy pro změnu užívání stavby bývalého kina na
požární zbrojnici“, včetně osvětlení příjezdové komunikace za celkovou cenu 13.500 Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín
a společností REAL SOFT Brno na údržbu programového vybavení Evidence nemovitého majetku včetně inventarizace obecních
pozemků na dobu neurčitou za cenu 3.300 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce k jejímu podpisu.

Ad 6.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.

Ad 6.3.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku Mgr. Miluše Berkové Šumperk na zpracování geometrického plánu na vypořádání
vlastnických práv pozemků pod chodníky za cenu 39.000 Kč a pověřuje starostku obce k uzavření a podepsání Smlouvy o dílo.

Ad 6.5.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní školy a Mateřské
školy Hrabišín o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské
školy na celkový počet 28 dětí do 31. 08. 2012.

Ad 6.3.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín a p. Pavlem Davidem Šumperk na zpracování projektové

Ad 5.5.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Hrabišín o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2011/2012 do 31. 08. 2012.

NÁVRH OPATŘENÍ Č. 2-2011 POUZE ZMĚNY
PŘÍJMY
parag.

3631

5171

Opravy a udržování - veřejné osvětlení

10000

pol.

Text

rozpoč. změny

3632

5169

Nákup ostatních služeb - pohřednictví - nová položka

5000

1112

Daň z příjmů fyzických osob z SVČ

445

3721

5169

Nákup ostatních služeb - sběr a svoz NO

154

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1181

3745

5156

Pohonné hmoty a maziva - veřejná zeleň

1215

1211

Daň z přidané hodnoty

10325

3745

5171

Opravy a udržování - veřejná zeleň

53,12

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu

-301392

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - správa

15000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

16650

6171

5139

Nákup materiálu j.n.

10000

Nová pol.

4216

Ostatní invest.přijaté transferyze státního rozpočtu

301392

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

10000

1031

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les

156627

6171

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5000

2310

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pitná voda

11569

6171

5169

Nákup ostatních služeb

40000

3392

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich části - kultura

191,60

6171

5173

Cestovné

1000

3632

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví

6956

6171

5179

Ostatní nákupy j.n. - nová položka

7000

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

9154

6320

5163

Služby peněžních ústavů

1759

3723

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - jiné odpady

1425

6399

5362

Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu

24604

3745

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - veřejná zeleň

1696

6171

5901

nespecifikové rezervy

43620,48

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

420

Celkem výdaje:

218466,60

6171

2112

Příjmy z prod.zboží (jinak nakoup.zy účelem prodeje)

27

6171

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1800

Celkem příjmy:

218466,60

rozpoč. změny

VÝDAJE
parag.

pol.

Text

1031

5156

Pohonné hmoty a maziva - les

518

2310

5151

Studená voda

29164

3119

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zrušit položku

-430601

3119

5139

Nákup materiálu j.n. - ZŠ

5852

3119

5169

Nákup ostatních služeb

5379

3119

6121

Budovy, haly a stavby - ZŠ

430601

3392

5139

Nákup materiálu j.n. - činnost v kultuře

1988

3399

5175

Pohoštění - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

1160

informace

Obecní úřad informuje
Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.

Úterý – Pátek

od 07.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 (normální provoz)
od 07.00 – 12.00 / 12.30 – 15.00 (normální provoz)
od 07.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 (normální provoz)
od 07.00 – 12.00 / 12.30 – 15.00 (normální provoz)
ZAVŘENO
od 27. 12. – 30. 12. 2011 pro veřejnost ZAVŘENO

V naléhavých případech kontaktujte starostku obce,
telefon: 604 756 600
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Zprávičky ze školičky - prosinec 2011
I když to venku na zimu nevypadá - je to tady. Po roce jsou zde opět
Vánoce, dětmi toužebně očekávané a většinou dospělých stresem
a shonem provázené …
A aby ten zbývající čas do kouzelných Vánoc dětem co nejrychleji
utíkal, jsme si opět to těšení zkrátili spoustou pilné práce, tzn. různými akcemi, aktivitami a kreativními činností. S blížícím se koncem roku
jsme také jako každý rok začali hodnotit uplynulé období.
Školní rok jsme téměř symbolicky zahájili v září slavnostním otevřením nového dětského hřiště u naší školičky. Tato slavnost proběhla
i s přestřižením pásky a přípitkem. Po krátkém projevu paní starostky
a za účasti paní ředitelky základní a mateřské školy děti pokřtily nové
atrakce a pochutnaly si na sladkém dárku od paní starostky.
Hned v říjnu jsme pod vedením paní učitelky Salátové přivítali
krátkým vystoupením nové přírůstky v Hrabišíně. Naše předškolačky
s chutí zazpívaly a zatančily malým kamarádům.

i letos sešli při „Vánočních dílnách“ – tzn. odpoledni, kdy se maminky,
babičky i dědečkové společně s dětmi naučili spoustu nového. Všem
se podařilo vyrobit za zvuků koled krásné adventní svícny, ozdoby na
stromeček i do oken, přáníčka, jmenovky, papírové svícínky a ještě
spoustu dalších drobností, bez kterých by nebyla ta správně sváteční
atmosféra úplná. Myslím si, že i letos byly maminky mile překvapeny,
jak jsou jejich děti i ony šikovné a zručné.

Mikulášská nadílka, která byla součástí programu spojeného
s „Vánoční pohádkou“, byla opravdu zdařilá a jen umocnila naše čertovské a andělské předvánoční těšení.

V listopadu bohužel neproběhl díky malému zájmu rodičů 7. ročník
Drakiády. O to víc jsme si ale užili Dýniádu, kdy se opět velice těžko
vybírala z krásných patnácti dýní ta nejzajímavější nebo nejstrašidelnější. Nejvíce hlasů získal a díky tomu se umístil na 1. místě v kategorii nejstrašidelnější dýně výrobek Timejky Szijjartö, druhá byla dýně
Adámka Ptáčka a třetí Honzíka Körnera. V kategorii nejzajímavější
dýně se na 1. místě ocitl produkt Anetky Chlupové, na 2. Simonky
Mackové a na 3. sourozenců Kupčíkových. Výhercům blahopřejeme
a doufáme, že měli radost z hodnotných cen, ostatním děkujeme za
účast.
Děti také úspěšně dokončily předplavecký kurz, byly zasvěceny do
tajů muzikoterapie a aromaterapie, které se jim velice líbily.

Nácvikem koled, seznamováním se s tradicí Vánoc, výrobou různých přáníček, dárečků a zdobením stromečku vlastnoručně vyrobenými ozdobami si už jen zkracujeme čas do Vánoc. Letos jsme se také
poprvé zapojili do zdobení stromečku na obecním úřadě.

Rovněž jsme vánočně keramikovali a svíčkovali. Pravidelně za
námi do naší školičky jezdí divadla, jak maňásková, tak hudební, a to
i s Mikulášskou nadílkou.

I v letošním školním roce se děti v rámci kroužků učí tancovat, cvičí, v kroužku keramicko-výtvarném vytvářejí velice pěkné výrobky,
v angličtině poznávají základy cizího jazyka a v logopedickém si zdokonalují svoji výslovnost. Pravidelně k nám už několik let dojíždí paní
logopedka, která pracuje s dětmi na odstranění různých vad řeči.
A abychom na Vánoce byli všichni co nejlépe připraveni, tak jsme se

Jelikož byly všechny naše děti hodné a pilné, pod stromečkem určitě najdou i letos spoustu pěkných dárků, a to nejen v mateřské škole
při „Vánocích na nečisto“, ale i doma s rodinami.
Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci rodičům: p. Jírů,
p. Vepřekovi, p. Szijjartö, p. Štelcové za výtvarný materiál, p. Káchové,
Glancové, Kupčíkové, Vitáskové, Tihlaříkové, Schönové a p. Paškovovi
za odměny pro děti a p. Pospíšilové za práci na opravě průlezek a těšíme se na další spolupráci.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než popřát všem z celého srdce
co nejklidnější prožití Vánoc a v roce 2012 vše nejlepší, hodně štěstí
a hlavně zdraví
za mateřskou školu
Mgr. Marcela Vavřinová

NÁVRH OPATŘENÍ Č.1-2011
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Zprávy ze základní školy,
i mimo vyučování jsme aktivní!

V měsíci září, říjnu a listopadu 2011 se žáci II. a III. třídy zúčastnili
plaveckého výcviku na plaveckém bazéně v Zábřehu.
24. října 2011 se konalo okresní finále ve školním tenise v Šumperku. 1. místo obsadily starší žákyně Anna Foltýnová, Vendula Kvapilová a Kristýna Várošová a postoupily do krajského kola.

2. listopadu 2011 - Krajské finále ve
stolním tenise v Přerově. Starší žákyně
získaly 1. místo: Anna Foltýnová, Vendula Kvapilová a Kristýna Várošová

21. listopadu 2011 - Okresní přebor
škol v šachu v Šumperku

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte, abychom Vás informovali o dění ve sboru dobrovolných
hasičů za poslední období. Jako každý rok věnujeme nejvíce pozornosti v tomto podzimním období zazimování všech spravovaných
prostorů a techniky. Takže jsme vykonali práce, které spočívají v zazimování areálu včetně odvodnění a také úklidu velikého množství listí.
Provedli jsme částečné zabezpečení areálu, resp. pódia, ale ani to nás
neuchránilo od nedovoleného vniknutí na námi svěřený pozemek.
Partička nenechavců zde zničila polní kuchyni, ta se totiž po jejich
zásahu ocitla v blízkém potoce. Nechápeme, proč někdo zabíjí čas
tímto typem vandalství.
Bohužel jsme letos neuspěli s žádostí o dotace, které mimo jiné
měli vyřešit právě zabezpečení areálu oplocením. V poslední době se
roztrhl pytel s vandalstvím všeho druhu a ničením našeho majetku.
Můžeme říct, že zmíněná událost s polní kuchyní je poslední kapkou
v moři. Rozhodli jsme proto k radikálnímu řešení. Hned na jaře na
vlastní náklady oplotíme celý areál, abychom uchránili, co se dá.
Hodně starostí a času nám také zabrala oprava zásahové Avie. Přípravu
na zimu prodělali i ostatní agregáty, provedli jsme rovněž údržbu hadic.
Členové sboru a jednotky přes zimu v žádném případě nezahálejí,
všichni se pravidelně scházíme ve středu ve školní tělocvičně. Řádnému tréninku se věnují i mladí hasiči, kterým „halová“ sezóna právě
začala. Připravují se na jednotlivé závody, čas jim však zbude i na různé hry. Po dětech nastupují na palubovku muži, převážně členové jednotky, jež si zahrají fotbálek nebo florbal. Na závěr středečního večera
jsou na řadě příznivci, nebo spíše přívrženkyně volejbalu.
Podzim se také obvykle nese ve znamení různých schůzí, školení
apod., což se týká jak jednotky a velitele, tak i vedoucího mladých
hasičů. Výbor i členové SDH se nyní intenzivně připravují na výroční
valnou hromadu sboru, na níž se zhodnotí uplynulý rok a především
budou stanoveny cíle nadcházejícího roku.
Roman Jírů

Činnost mladých hasičů
24. listopadu 2011 - Okrskové kolo ve
florbale (VI. a VII. tř.) v Novém Malíně

25. listopadu 2011 - Vánoční dílny
s vánoční besídkou dětí 1. stupně ZŠ

25. listopadu 2011 - Zpívání vánočních
koled u vánočního stromku na návsi obce
30. listopadu 2011 - Okrskové kolo ve florbale (VIII. a IX. tř.) v Novém Malíně

1. prosince 2011 - Okrskové kolo ve
florbale dívek 2. stupně se ZŠ Libina.
Děvčata zvítězila 11 : 2

5. prosince 2011 - Žáci IX. třídy si pro
všechny děti MŠ a ZŠ připravili mikulášskou
Zaměstnanci školy přejí všem do
nového roku 2012 hodně zdraví, pohody a vzájemného pochopení!

Úvodní soutěží nové sezóny (podzim 2011 – jaro 2012) byl HASIČSKÝ TROJBOJ, který se konal 17. září ve Svébohově. V disciplínách BĚH
NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI, STŘELBA a UZLOVÁ ŠTAFETA jsme obsadili 5. místo.
1. října se konal již dvanáctý ročník ŠUMPERSKÉHO SOPTÍKA . Prezentováno bylo téměř 400 závodníků z celé republiky, i proto byly
stupně vítězů v kategorii jednotlivců příliš vysoko. Ale vyrovnané
výkony dětí nám vynesly v soutěži družstev krásné 3. místo.
15. října jsme se zúčastnili ZÁVODU POŽÁRNICKÉ VŠESTRANOSTI
v Lesnici. Na dvoukilometrové trati, kde děti plní úkoly z topografie,
zdravovědy, požární ochrany, vázání uzlů a střelby, jsme v sestavě: N.
Březinová, J. Luňáček, O. Jírů, M. Hrubá, a A. Haitmarová obsadili 7.
místo.
13. prosince v Klopině jsme ve štafetě 8x50 metrů obsadili 9. Místo a 7. prosince byla pro děti z našeho oddílu připravena mikulášská
nadílka. Touto akcí jsme zároveň ukončili rok 2011, jenž byl z mého
pohledu sportovně i organizačně rokem vesměs úspěšným. Tímto
bych chtěl poděkovat všem dětem za reprezentaci sboru i naší obce.
Také těm, kteří přispívali ke zdárnému chodu družstva mladých hasičů
a za spolupráci při organizování soutěží pořádaných spolkem SDH.
Všem příznivcům sportu, čtenářům i spoluobčanům přejeme příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2012.
Libor Kvapil
informace

UPOZORNĚNÍ
(opět změna provozní doby OÚ)
Od 1. ledna 2012 je OÚ každý pátek pro veřejnost uzavřen.
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TJ Sokol
Vážení občané
a příznivci sportu,
dostává se Vám do rukou letos již
poslední číslo HN, a jak již bývá zvykem na konci každého roku hodnotit
rok uplynulý, tak i my Vás chceme
seznámit s činností našeho klubu
v roce 2011.
Jedním z hlavních cílů výboru
TJ Sokol bylo i pro probíhající nový
ročník 2011/2012 zachovat, pokud
to bude jen trochu možné, všechna
mládežnická družstva. To znamená,
aby byl zachován postup mládeže
v jednotlivých kategoriích, a tím byla
do budoucna vytvořena základna
pro postupné doplňování mužstva
mužů. Tento úkol se podařilo splnit,
a v soutěžích startují 4 mládežnická
a 2 družstva dospělých. Výsledky jednotlivých družstev však už nejsou vždy
takové, jaké bychom si představovali.
Začněme od těch nejmenších,
tedy přípravky, která hraje okresní
přebor starších přípravek skupinu „A“

a po odehrané podzimní části je na
pěkném 6. místě se ziskem 12 bodů
a celkovým skóre 27 : 43 brankám.
Nejlepším střelcem mužstva je jeho
kapitán a nejlepším hráčem Petr Foltýn s 18 brankami. Trenérem mužstva
je Vlastimil Faltýnek a v průběhu
sezony jej doplnil na trenérském postu Ladislav Hanák.
Mužstvo mladších žáků startující
rovněž v okresním přeboru ve skupině „A“ pod vedením trenéra Vlastika Faltýnka, je po podzimní části
na vynikajícím 1. místě se ziskem 22
bodů a celkovým skóre 44 : 19 brankám, Nejlepším střelcem mužstva je
Martin Žáček se 17 brankami.
Dalším mládežnickým mužstvem
je mužstvo straších žáků startující rovněž v okresním přeboru na posledním 8. místě s pouhým 1 bodem
a celkovým skóre 13 : 37 brankám.
Nejlepším střelcem mužstva je
Petr Palatka s 9 brankami. I když je
mužstvo pod vedením trenéra Čestmíra Minaříka na posledním místě,

jeho výsledky neodpovídají hernímu
projevu, slabinou mužstva je bohužel
post brankaře.
Poslední mládežnickou kategorií je
družstvo dorostu, které rovněž startuje v okresním přeboru na předposledním 11. místě se 6 body a celkovým
skóre 14 : 57 brankám. Nejlepším
střelcem mužstva je Jakub Fiala se 3
brankami. Tato kategorie je nejvíce
problémová, protože hoši jsou ve
věku, kdy mají tisíce jiných zájmů, což
se výrazně projevilo během podzimní části, kdy mužstvo vůbec neodjelo
ke dvěma zápasům. Podzim zahájil
jako trenér Čestmír Minařík, který byl
kvůli pracovnímu vytížení v závěru
sezóny vystřídán Františkem Holoušem a Vlastimilem Faltýnkem. Potíže
s docházkou však přetrvávali i nadále.
„B“ mužstvo mužů startuje v okresním přeboru a po podzimní části je
na posledním 14. místě se ziskem 12
bodu a celkovým skóre 18 : 28 brankám. Nelepším střelcem mužstva je
zde Jaroslav Pastyřík. Mužstvo absolvovalo podzimní část pod vedením
Milana Vařáka a Luboše Lešenara za
přispění Tomáše Horáka. I přesto, že
je mužstvo na posledním místě, jeho
ztráta je pouze jednobodová a při
dobrém tréninku existuje velká pravděpodobnost, že se mužstvo zachrání, k čemuž má potenciál.
Výkladní skříní naší TJ je„A“ mužstvo
mužů hrající 1. B třídu v rámci Olomouckého kraje, a to skupinu „C“ pod
vedením hrajícího trenéra Martina

Kupčíka. V polovině soutěže je na 7.
místě s počtem 23 bodů a celkovým
skóre 24 : 21 brankám. Nejlepším střelcem mužstva je zde Vítězslav Vařeka
s 10 brankami. Umístění mužstva by
zajisté bylo ještě lepší, kdyby se po
celou podzimní část nepotýkalo s častými zraněními, z nichž nejzávažnější
bylo zranění Marka Peši, který kvůli
přetrženým vazům v koleni vynechal
skoro celý podzim. Věříme, že v zimním období se dají všichni dohromady a pod vedením Martina Kupčíka,
která studuje trenérskou„B“ třídu včetně nových metod, půjde výkonnost
mužstva nahoru.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem hráčům, trenérům, členům
a členům výboru za obětavou práci, jak na poli sportovním, tak i při
ostatních akcích, popřát jim šťastné
a veselé vánoce a hodně zdraví do
nového roku.
Vám, našim spoluobčanům chci
připomenout, že 24. 12. 2011 se bude
na hřišti podávat od 15,00 hodin
vánoční punč a na Silvestra přijměte
pozvání na tradiční fotbálek s výkopem v 10.00 spojený s degustací
a prodejem zabijačkových specialit.
Dále se můžete těšit na již 5. sokolský
ples, kterým letos zahajujeme plesovou sezónu, a to v sobotu 14. ledna
2012 ve 20 hodin.
Přeji příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém
roce 2012.
Vlastimil Faltýnek
Předseda TJ Sokol

Myslivecké sdružení
Nečekaný výřad. Asi tak by se dal
dvěma slovy charakterizovat letošní
hon, který se konal 26. listopadu 2011
v naší honitbě. Ráno se již tradičně
všichni společně sešli v kulturním
domě, kde se posilnili vynikajícím
vývarem, a poté se přesunuli k areálu
zemědělského družstva, kde se konalo zahájení honu. Přítomno na něm
bylo 40 střelců a 22 honců s loveckými psy. První lečí byl myslivecký
rybník a potok obstavený až k vysílači. Zde se podařilo ulovit 2 zajíce.
Následovala leč druhá – bořina, kde
se před hlavněmi brokovnic nestačili
ukrýt 4 zajíci. Po 3. leči v zámeckém
lese, kde se ulovil 7. zajíc, následovala
svačina. Pojídaly se klobásy a popíjel
teplý čaj. V dalších 2 lečích nebylo
po zajících a další lovné zvěři ani
vidu, ani slechu. Totéž se opakovalo
i v poslední leči, kde zvěř sice byla, ale

díky její hbitosti se nepodařilo ulovit
ani jeden kus. Na výřadu se tedy po
několikahodinovém loveckém maratonu ocitlo 7 zajíců. „Poslední leč“ se
nesla jako snad vždycky v naší zelené
společnosti v duchu mysliveckých
zážitků a loveckých úspěchů, které
se letos udály. Nechyběl zvěřinový
guláš, nějaký ten přípitek na počest
sv. Huberta a sv. Diany, živá hudba
a skutečně bohatá tombola. Všichni účastnici se dobře bavili a svědčí
o tom odchod našich hostů ve skutečně pozdních hodinách.
Společenská událost, tedy hon, je
za námi a nám nyní nezbývá nic jiného než se s končící loveckou sezónou
zaměřit pouze a jen na péči o zvěř,
která to naší době, kdy moderní technika a přelidnění válcuje přírodu ve
všech směrech, nemá lehké a svůj
boj o přežití zatím vyhrává i díky

pomoci myslivců, jejich erudici, etice,
zodpovědnosti, slušnosti a srdeční
záležitosti. Uvědomte si prosím, jak
těžké břímě naše zvěř nese, zejména
v době strádání (zimě) a pomozte
nám udržovat v honitbě klid, pořádek a dostatek potravy v krmelcích

(po dohodě s myslivci).
Na závěr mi dovolte, abych jménem členů MS Hrabišín popřál všem
našim spoluobčanům klidné prožití
Vánoc a do nadcházejícího roku pevné zdraví, více chvil s jejich blízkými,
štěstí a spokojenost.
Jakub Drimaj
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