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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
další vydání HN a jako obvykle Vás v úvodu seznámím
s děním v naší obci. Hned od
začátku roku jsme začali pracovat velice usilovně. V lednu
byla podána žádost o poskytnutí finančních příspěvků
z Olomouckého kraje, a to pro
jednotku JPO V ve výši
40.000 Kč na úpravu podvozku dopravního automobilu. Již
nyní víme, že finanční příspěvek bude poskytnut pouze ve
výši 10.000 Kč. V březnu
jsme opětovně podali žádost
na státní fond OPŽP o poskytnutí dotace na výměnu a zateplení ZŠ včetně výměny
kotlů. V případě úspěchu budou stavební práce započaty
v letošním roce a to,
v měsících červen – září. Po
zrealizování tohoto projektu
by se z vynaložených nákladů
na vytápění budovy za 5 let
uspořilo 865.000 Kč, což je
podle mého mínění natolik
vysoká částka, že stojí zato se
znovu snažit tuto dotaci získat. Doufejme, že se tentokrát

naše úsilí setká s úspěchem.
V současné době probíhají
práce na dokončení projektové
dokumentace na opravy a vybudování nových chodníků od
křižovatky u pošty po odbočku ke společnosti Hrado, a.s.
Hrabišín. Dále se v této souvislosti jedná se Správou silnic ohledně rekonstrukce
hlavní silnice směrem na
Dlouhomilov. Předpokládá se,
že by se s rekonstrukcí mohlo
začít v říjnu letošního roku.
Z tohoto důvodu se začne s
postupným odstraňováním
stávajících silničních obrub u
chodníků a osazováním obrub
nových.
Další rozsáhlou stavbou,
která v naší obci probíhá bez
přestávky již druhým rokem,
je výstavba splaškové kanalizace. Touto cestou Vás krátce
seznámím s průběhem výstavby. V roce 2012 bylo celkem
vybudováno 4.265 bm kanalizace, do konce vyhrazeného
období zatím zbývá vystavět
5.835 bm. Z celkových výdajů, tj. 49.213.611 Kč, bylo
prostavěno 28.113.074 Kč.
Co ale musím zopakovat,

je skutečnost, že během výstavby dochází ke změnám
vedení tras kanalizace, které
jsou před zahájením vlastního
výkopu jednotlivě projednávány jednak s vlastníky nemovitostí a následně také
s projektantem, zda navrhovaná změna trasy může být takto
zrealizována. Tyto změny
samozřejmě zpomalují výstavbu a hlavně zvyšují náklady.
V letošním roce se i nadále
budují hlavní řady a následně
se přejde i k veřejné části přípojek. Opětovně Vás proto
žádám o pochopení a trpělivost. Pokud se setkáte
s jakýmkoliv problémem, neváhejte mě kontaktovat na tel.
čísle 604 756 600. Současně
se touto cestou také obracím
na řidiče, aby při průjezdu
obcí dbali na bezpečnost a
dodržovali doporučenou rychlost. Při výstavbě kanalizace
od návsi směrem na Libinu
bude na hlavní silnici částečná
uzávěra vozovky. Termín této
uzavírky je naplánován od 1.
4. 2013 do 30. 9. 2013. Jsem
si vědoma, že tato situace Vás
omezuje a víceméně zasahuje

do Vašeho denního soukromí,
ale jak praví přísloví, „kdo nic
nedělá, nic nepokazí“. Stavíme, budujeme a při tom se
bohužel nelze obejít bez drobných či větších omezení nebo
problémů. Děkuji rovněž za
trpělivost při regulaci tlaku
vody v potrubí a mohu slíbit,
že v nejbližší době snad
k dalším podobným výpadkům nedojde.
Momentálně se na výkonných poradách svazku Povodí
Loučka dojednávají podmínky
a průběh výstavby soukromých přípojek k rodinným
domům. O postupu a termínu
možného napojení budete včas
informováni.
Výše uvedený výčet činností je pouhý zlomek toho,
s čím se musí obec denně potýkat. Doufám, že jsem Vám
poskytla nejaktuálnější informace a závěrem chci popřát
hodně zdraví, optimismu a
znovu požádat o shovívavost
k práci, která vylepší okolí
našich domovů.
Ladislava Holoušová
starostka obce

Vzpomínka na první polistopadovou starostku Hrabišína
Druhého dubna letošního roku jsme se
rozloučili s paní Marií Boxanovou.

sebou přinesla tehdy nová politická situace, nebylo asi
vůbec jednoduché.

Vždycky je velice bolestné, když nás
opustí někdo, koho jsme dobře znali, nebo
dokonce milovali, a v tomto případě je to
obzvlášť smutná věc, neboť se jedná o člověka, který udělal velmi mnoho záslužného
pro blaho obce.

Navíc tato žena byla celý svůj život skromná, svoji funkci se snažila vykonávat co nejlépe a nikdy za to neočekávala vděčnost ani slova díků. Věnujme jí proto společně v
těchto dnech milou vzpomínku a popřejme upřímnou soustrast její rodině a přátelům.

Paní Boxanová nastoupila na post zdejší starostky hned po
prvních porevolučních volbách, tedy v roce 1990, a následně v
něm vytrvala dvě volební období. Dnes se nám to může jevit jako
banální dávná minulost, ale prakticky zvládnout změny, které s

Doufám, že Vám ji připomene a tomu, kdo ji osobně
neznal, alespoň trochu představí její životní krédo:
Odvahu začít, vytrvalost dokončit. (J. W. Goethe)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava chyb v katastru nemovitostí.
Katastrální
pracoviště
v Šumperku (dále jen KP)
připravuje obnovu katastrálního operátu přepracováním na
tzv. Katastrální mapu – digitalizovanou. Před vlastní digitalizací provádí u některých
vlastníků
opravy
chyby
v katastru nemovitostí (dále
jen KN). Vlastníci, u kterých
byl v minulosti proveden
chybný zápis v KN, dostávají
od KP Oznámení o opravě
chyby v katastru. (Tyto tzv.
chybné zápisy byly však provedeny podle dřívějších pokynů,
které
se
neslučují
s dnešními požadavky na vedení katastru.)
Většina těchto zápisů byla
provedena na základě geomet-

že takto chybně zapsané změny
ve
vlastnictví
(v Oznámeních uvedeno jako
„Přisloučená část cizí parcely“) budou vždy opatřeny parcelním číslem, a tudíž bude
možno převádět nemovitosti
bez geometrického plánu, tj.
celé pozemky, označené parcelním číslem.
Podle vyjádření paní starostky obce Hrabišín je možno
případné nejasnosti nebo i
vysvětlení jednotlivých Oznámení řešit i
na OÚ
v Hrabišíně, nebo jak je uvedeno
v Oznámení
–
s pracovnicí KP v Šumperku
Ing. Ludmilou Ježkovou.
Nepodají-li
jednotliví
účastníci řízení do 30 dnů od

rického zaměření místní komunikace v Loučkách z roku
1973. Geometrický plán byl
podle dřívějších předpisů zapsán
do
KN
tzv.
„v předstihu“, tj. ještě před
majetkoprávním vypořádáním
jednotlivých dotčených vlastníků. Předpokladem pro takový zápis mělo být dodatečné
majetkoprávní
vypořádání
(většinou mezi obcí Hrabišín a
sousedními vlastníky), které
by uvedlo do souladu písemnou část operátu a katastrální
mapu, k čemuž však nedošlo.
Ostatní případy byly vytvořeny při jiných příležitostech.
Výhodou řešení způsobem
opravy chyby v katastru je pro
zúčastněné strany skutečnost,

doručení Oznámení nesouhlas
s opravou, bude tato oprava
chyb zapsaná do katastru a
vlastní majetkoprávní vypořádání (kupní nebo jinou smlouvou) může tak být provedeno
kdykoliv později. Vlastní digitalizace katastrální mapy bude
vyhotovena přibližně ke konci
roku 2014 a všechny takto
provedené opravy chyb budou
vlastníkům
předloženy
k nahlédnutí.
Poznámka k Oznámením:
Soubor popisných informací
- je popisná část katastrálního operátu
Soubor geodetických informací
- je zejména katastrální
mapa
Josef Kamler

Pozvánka na akci
Zveme občany na představení operety Mam´zelle Nitouche, která se koná 31. 05. 2013 v 19 hodin v Kulturním domě Hrabišín.
Vstupné 60 Kč.
Zuzana Pastyříková a Dagmar Ptáčková

KLUB ŽEN HRABIŠÍN
O zpestření večera se postaraly nejdříve starší členky, které
udělaly vzpomínkový vláček. Při něm si mohli diváci připomenout všechna vystoupení, jež předváděly Ženy na maškarních
plesech od roku 2007 do roku 2012. Tento sestřih starých vystoupení měl samozřejmě velký úspěch a vyvolal hlavně
v účastnicích nejednu nostalgickou vzpomínku. Později přispěli
svou trochou do mlýna ještě mladší členky, a to zdařilým tanečním výstupem.
Z pohádky do pohádky
Rovněž bychom Vás chtěli seznámit s plánem na dětský den.
V letošním roce by se měl nést ve znamení pohádek. Pořádáme
ho 1. nebo 15. 6. od 14.00 na hasičském areálu. Na přesné datum a bližší informace budou občané včas upozorněni formou
hlášení místního rozhlasu a také na webových stránkách. Nyní
můžeme pouze prozradit, že nezapomeneme při přípravě na občerstvení, děti dostanou jako obvykle sladké odměny a nebude
chybět ani hudba.
Doufáme, nám bude přát počasí, a naše děti se tak zdravě
vydovádí. Poslední akce, kterou jsme chtěli uspořádat společně
s kulturní komisí, musela být totiž odvolána. Procházka po lese
spojená s plněním úkolů, pečením buřtů a soutěžením konaným
na počest svátků jara, tedy Velikonoc, totiž nejde dohromady se
zimními teplotami a vysokou vrstvou sněhu. Na jaro jsme si
zkrátka tento rok museli počkat poněkud déle než v předchozích
letech.
Kromě dětského dne se budeme podílet také na přípravě Čarodějnického rejdění. Vše by mělo probíhat stejně jako každý
rok, tedy hry a zábava pro děti, hudební složka a spousta alkoholu pro dospělé. Všichni jste srdečně zváni, obzvlášť čarodějnice
a čarodějové!
Za klub žen Iveta Dlouhá

Začátek roku jsme jako už po několikáté zahájili Tříkrálovou sbírkou pro charitu Zábřeh, která dopadla nad očekávání
dobře. Další a pro náš klub nejvýznamnější akcí roku byl 16. 3
2013 dětský a dospělácký maškarní ples.
Nejdříve se v odpoledních hodinách za doprovodu klaunů
vyřádily při různých hrách a soutěžích místní děti a večer přišla
na řadu zábava dospělých. Objevila se neuvěřitelná spousta masek. Nejúspěšněji dopadla rodina Simpsonových, za druhou nejpovedenější masku byl zvolen drak z Klopiny, dále přítomné
mohly zaujmout nádherné černošky a také přírodní živli.
Velmi oceňujeme, že velké množství masek si účastníci sami
vyrábějí, což je samozřejmě důkazem jejich šikovnosti a faktem,
že mají výborné nápady.
Děkujeme za účast a jen tak dále!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABIŠÍN
Umělecké fotografie
Na naší škole jsme v tomto roce organizovali dvě fotosoutěže. První na téma „Podzim kolem nás“ skončila slavnostním
vyhlášením před vánočními prázdninami. Druhou, se zaměřením
na „Zimu, Vánoce a vánoční prázdniny“, vyhodnotila komise a
ocenění předala paní ředitelka před jarními prázdninami.
Na počátku příštího školního roku bude uzavřena a vyhodnocena soutěž s letní tématikou. Hodnotné věcné ceny dodává a
částečně sponzoruje prodejna s výpočetní technikou Intuice
Šumperk.
Podzimní stupně vítězů obsadili: 1. Karolína Říhovská, 2.
Vladimír Los, 3. Miroslava Losová.
Vítězná fotografie:

Informace o sběrových akcích školy
1. Sběr starého papíru
Škola organizuje sběr starého papíru dvakrát ročně (podzim,
jaro). Kontejner je v průběhu jednoho týdne (pondělí - pátek)
přistaven na dvoře školy.
2. Sběr vršků z PET láhví
Škola se zapojila do sběrové akce Nakrmte Plastožrouta
(www.plastozrout.cz).
Sběr vršků probíhá celoročně. Vršky odevzdávejte p. uč. Crhonkové.
3. Sběr elektroodpadu
Za odevzdaný elektroodpad (televizory, PC monitory, chladničky, pračky, atd.) získá škola body (rozhoduje hmotnost odevzdaného elektroodpadu) a za ně může z katalogu objednávat školní
pomůcky a potřeby pro žáky. Sběr elektroodpadu má na starosti
p. domovník Fidra (tel. 604 41 04 02)
4. Soutěž Recyklohraní
I v tomto školním roce pokračuje ekologická hra Recyklohraní
(www.recyklohrani.cz), kterou organizují firmy Asekol a Ecobat. Žáci mohou p. uč. Crhonkové po celý školní rok nosit použité tužkové baterie a monočlánky a drobný nefunkční elektroodpad – žehličky, fény, holicí strojky, atd.
5. Sběr pomerančové a citronové kůry
Usušenou pomerančovou a citronovou kůru odevzdávejte p. uč.
Crhonkové.
6. Sběr nepotřebného textilu a obuvi
Na dvoře školy je od dubna 2013 umístěn sběrný kontejner na
textil a obuv. Do kontejneru lze vkládat veškerý textilní materiál
pro který již nemáte využití, jako textil, lůžkoviny, záclony,
hračky, kabelky a boty – prosím vložte je do igelitového obalu a
poté vhoďte do kontejneru označeného logem RE-CO CZECH.
Pokud přivezete textil ve větším množství (např. v pytlích),
nechte jej pod rampou u školní jídelny. Otvor na vhazování textilu není velký a škola se o uložení textilu do kontejneru již postará.
Finanční výtěžek ze sběrů se vrací dětem v podobě odměn
pro nejlepší sběrače, nákupu hraček do školní družiny a nákupu
školních pomůcek.

Při zimní soutěži byli jako nejlepší vybráni: 1. Sára Křepelková, 2. Karolína Říhovská, 3. Miroslava Losová.
Vítězná fotografie:

Mimo vítězů chci za příspěvky poděkovat i pravidelným
účastníkům - Karolíně Krobotové a Ondřeji Frankovi, i všem
ostatním.
Ing. Vladimír Přidal

Tělesná výchova

Lyžařský kurz 2013

Po příchodu ze školy jsme hodili aktovku do rohu pokoje a
utíkali jsme za kamarády ven. Jezdili jsme na kole, běhali po
lese, louce, šplhali jsme po stromech, plavali v přehradě, cákali
se v potoce apod. Prostě jsme byli v neustálém pohybu.
V současné době děti po odhození aktovky do rohu zasednou
k počítači nebo k televizi a zvednou se jen na večeři. Pokud jim
maminka nenachystá jídlo pod nos a mazánek nepapá přímo u
PC či televizoru. Dnešní pohyb mládeže je často soustředěn pouze do několika hodin výuky ve škole.

I letos jsme s nabídkou lyžařského kurzu s denním dojížděním do skiareálu Hraběšice oslovili žáky ze ZŠ Brníčko a děti ze
ZŠ a MŠ Hrabišín. Zájem dětí a rodičů překonal všechna naše
očekávání, a této nabídky nakonec v únoru 2013 využilo 63 dětí.
Počasí nám přálo, nedošlo k žádnému úrazu a velká většina dětí
se za týden naučila bezpečně ovládat lyže nebo snowboard. Poděkování patří lyžařské škole Ski & Board School Loap a panu
Jaroslavu Frolovi za dopravu.
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četněji obsazené kategorii do 10 let (startovalo 30 hráčů). Dobře
si vedl i nadějný Denis Paškov – uhrál 3,5 bodu. Do konce sezóny se budou hráči připravovat na okresní přebor jednotlivců do
16 let a na krajský přebor šestičlenných družstev mladších žáků.

Pryč jsou ty doby, kdy jsme v hodinách tělesné výchovy
všichni nosili bílá trička, chlapci červené trenýrky a dívky modré. Celou hodinu jsme makali a zlepšovali jsme fyzickou kondici. Výjimkou byli žáci, kteří neuměli hrát fotbal, nohejbal, nedokázali bruslit či by se ve vodě utopili. Dnes je to přesně naopak.
Jen pár jedinců má kvalitní fyzický fond a většině mládeže pohyb vlastně „škodí“. Málo jedinců umí kotouly, přeskoky, stojky, výmyky a další gymnastické cviky. Bohužel stejné je to i u
míčových her, pro žáky velmi atraktivní. Fotbal nebo vybíjenou
ještě občas někdo zvládne, ale volejbal, nohejbal, košíkovou či
další kolektivní sporty jsou mnohdy mimo jakékoli dovednosti
žáků. Učíme se jen základy kolektivních sportů, například podání, ale ani po 4 vyučovacích hodinách více než polovina žáků
daný úkol nezvládne. Učitel tělocviku si po hodině oddychne, že
všichni přežili ve zdraví a nemusí řešit úraz ve vyučování.
Když se žákovi nechce cvičit, tak prostě nemá sportovní
úbor a celou hodinu prosedí na lavičce. Velmi často je to třetina
všech přítomných. Poznámky nic neřeší, a tak velmi neradi, ale
zaslouženě udělujeme z tělesné výchovy trojky a letos v pololetí
dokonce i čtyřku! I kdyby se zdvojnásobil počet hodin tělocviku,
takto nastavené pohodlí, lenost a často i neschopnost žáků nezměníme.
Ing. Vladimír Přidal

Street hockey
Jedná se o masový florbalový turnaj hraný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let. Pořadatelem bylo osloveno více než 800 základních škol a víceletých gymnázií. Podle internetových stránek se
přihlásilo 161 týmů. Velké finále se uskuteční v ČEZ Aréně
v Ostravě 25. 4. 2013.
5. 3. 2013 jsme po vyrovnaných zápasech (3:3 a 3:2) porazili
Libinu a postoupili do dalšího kola, které ještě není rozlosováno.
Těsný postup pro nás vybojovali: Petr Foltýn, Tomáš Hanák,
Tomáš Chlup, Antonín Mazuch, Milan Malý, Ondřej Stratil a
Simona Straková. Při bezproblémovém průběhu turnaje v naší
tělocvičně pomohli pedagogům i žáci František Holouš a Daniel
Minařík.
Ing. Vladimír Přidal

Zábřežská florbalová liga
Před posledním kolem „Zábřežské florbalové ligy“ kategorie
mladších žáků s rokem narození 2000 až 2002 je náš tým
„Výkvět Hrabišína“ těsně na prvním místě. O konečném vítězi
tak rozhodne závěrečný turnaj a zejména zápas s týmem Lvů
z Postřelmova. V minulém kole jsme tento zápas nezvládli
hlavně psychicky a nechali se rozhodit i herně. Ve vzájemném
klání tak máme po jednom vítězství, remíze i prohře. Poslední
kolo turnaje proběhne v Postřelmově, termín zatím není stanoven. Přijeďte nás podpořit, budeme to potřebovat!
V průběhu turnaje nás reprezentovali: Petr Foltýn, Tomáš
Hanák, Tomáš Chlup, Vítek Křepelka, Vladimír Los, Antonín
Mazuch, Milan Malý, Ondřej Stratil a Simona Straková.

Školní ples 2013
Sice v pozdějším termínu, ale přece jenom se 23. března
uskutečnil školní ples. Za hojné účasti převážně mladší generace
se uskutečnilo již tradiční předtančení žáků ZŠ Hrabišín
(choreografii a nácvik zajišťovaly paní učitelky Lenka Crhonková a Veronika Golová) a šerpování žáků 9. ročníku. Předtančení
se všem přítomným líbilo, úspěch mělo i taneční vystoupení
skupiny DIAMOND DANCE, dua S+V a cvičení dětí ze Sokola
Dlouhomilov pod vedením paní Jany Hvižďové. O dobrou náladu tanečníků se postaralo duo TOBY BAND.
Poděkování za úspěšný průběh a organizaci plesu patří všem
rodičům a sponzorům, kteří přispěli do tomboly a hlavně organizátorům z řad rodičů a přátel školy. Na uspořádání plesu se podíleli: manželé Losovi, Šulovi, Hanákovi, Chlupovi, Stratilovi,
Fidrovi a paní Renata Havlíčková, Jiřina Habigerová, Jarmila
Šindlerová, Jana Luňáčková a Dana Ptáčková.

Tabulka:
Výkvět Hrabišín
Lvi Postřelmov
Sokol Zábřeh
ZŠ Údolí Desné

10
10
10
10

8
8
3
0

1
1
0
0

1
1
7
10

25
25
9
0

96:26
75:20
37:64
17:115

Krátká videa můžete zhlédnout na adrese:
http://www.youtube.com/watch?v=HhAKt_1XhVE
http://www.youtube.com/watch?v=ZZpTT1XY5bI
http://www.youtube.com/watch?v=JOkeRnEovCk
http://www.youtube.com/watch?v=1ce9O8MvGzg
Ing. Vladimír Přidal

Činnost ŠK ZŠ Hrabišín
Hráči šachového klubu ŠK ZŠ Hrabišín se zúčastňují všech
akcí pro mládež v rámci kraje. Vrcholem letošní sezóny pro soutěže jednotlivců byl 4. turnaj KP v rapid šachu, který uspořádal
náš oddíl 2. března 2013 v prostorách školy. Účast 68 hráčů z
celého kraje znamenala rekord v počtu účastníků a v této konkurenci se neztratili ani naši zástupci. Ondřej Jírů a Adam Štrubl
ziskem 4 bodů ze sedmi partií obsadili 12. a 13. místo v nejpoHrabišínské noviny 04/2013
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN
Jarní zprávy ze školičky: březen 2013

„Jaro, jaro, jaro už je
tu ...“, tak takhle začíná písnička, kterou děti začaly přivolávat jaro. A i když to tak
ještě nevypadá, určitě se brzy
dočkáme …
A aby nám to čekání utíkalo rychleji, tak přesto, že nám
chybí p. učitelka Poislová,
která očekává narození miminka, zpíváme, tančíme,
cvičíme, hrajeme si, tvoříme a
modelujeme. V lednu jsme
byli všichni zanést ke krmelci
mlsotky pro zvířátka, v únoru
jsme se stali pravěkými lidmi.
Při cestování letem světem
jsme se opět podívali do horkého Egypta. A když probíhal
náš masopustní karneval, už
jsme věděli, že se blíží jaro.
V rámci
projektu
„Zvířátkový svět“ si budeme
hrát se zvířaty, na zvířata,

povídat si o zvířatech - zejména při kočičím a psím dnu. A
také bychom chtěli domácí a
hospodářská zvířata navštívit
na statku a doma, jako součást
rozvoje spolupráce MŠ a rodiny. Přípravy na Velikonoce
jsou už v plném proudu, aby
jaro vidělo důstojné uvítání. I
letos proběhne 9. ročník soutěže pro všechny „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.
A protože v únoru proběhl
zápis do ZŠ a do školy nám
odejde cca 9 dětí, tak můžeme
na uvolněná místa zapsat děti
nové. Zápis do naší školičky
proběhl ve dnech 25. a 26.
března 2013 od 8. do 15. hod.
V tyto dny se nejen rodiče
budou moci podívat do naší
školičky v rámci “Dní otevřených dveří“.
A jak se bude blížit čas
teplejších nocí, tak si nenecháme utéci „Čarodějnický rej“
spojený se soutěžením, legrací
i testy odvahy. Samozřejmě i
v dalších měsících nás čeká
také
pravidelná
dávka
„kultury“, kdy nás pravidelně
každý měsíc jezdí navštívit

maňáskové divadlo. Potom
nás blížící se květen zaměstná
nácvikem krátkého programu
k tradičnímu „Posezení maminek„ u příležitosti jejich slavného dne. I letos nás čeká tajný výlet, kdy plán výletu bude
určitě opět překvapením.
V červnu při „Dětském
karnevalovém dni“ pohádkovým divadlem oslavíme velký
den. Také ještě společně slavnostně pasujeme děti na oficiální předškoláky.
Doufáme, že se nám také
podaří i letos uskutečnit ve
spolupráci s p. Křepelkou a p.

Jírů velký „Policejní den“ a
„Den s hasiči“v Šumperku.
Také bych chtěla závěrem
opět poděkovat rodičům, kteří
se snaží nám pomáhat (p. Mynářovi, p. Vepřekovi, p. Fuhrmannové, p. Pastyříkové, p.
Jírů, p. Štelcové, p. Ondráčkové a p. Kupčíkové za výtvarný
materiál, dekorace atd.)
Doufáme, že všechny naše
plány vyjdou a že k nim přidáme spoustu veselých i poučných zážitků.
Za MŠ Mgr. M. Vavřinová

Děti z naší školičky při masopustním karnevale

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

První únorovou sobotu se
v Hrabišíně tradičně tancovalo
pod taktovkou místních myslivců. Kapela Pohoda a taneční skupina Pohodáři z Bludova
jen podporovali pohodovou
náladu celého plesu umocněnou touhou uzmout hodnotné

ceny ze zvěřinové (2 divočáci,
2 srny, 3 zajíci, 26 bažantů a
20 kachen) i věcné tomboly.
Myslivecké pokrmy (kančí
pečeně, jelení guláš, ražničí a
zvěřinová sekaná) byly hosty
umně prokládány lihovinami
pro podporu zvýraznění chutí,
které toto maso spolu se speciálním kořením uvolňuje. Po 8
hodinách náročných tanců a
zpěvů se asi 300 hostů začalo
pomalu rozcházet do svých
domovů.
Kromě uskutečnění této
společenské akce jsme se také
pravidelně scházeli a společně
koordinovali péči o zvěř, která
spočívala
zejména
v monitoringu výskytu zvěře
v honitbě, a v závislosti na
tom také regulovali množství
předkládaného krmiva. Podáním medikované směsi jsme

zvěř přeléčili proti střečkům a
dalším parazitům. Napadení
nosohltanovými střečky není
v naší honitbě častým jevem,
ale občas se u nějakého kusu
objeví. Jde o mouchu, jejíž
larvy se vyvíjí v nosních dutinách a hltanu zvěře a působí jí
tam značné problémy, protože
mohou dorůstat 3 cm a
v jednom kusu se může objevit až 70 těchto larev. Účinnost provedené medikace budeme laboratorně vyhodnocovat. Výsledky naší myslivecké
péče budete mít možnost posoudit na Chovatelské přehlídce trofejí zvěře (ulovené v
okrese Šumperk za rok 2012),
která se uskuteční 19. - 21.
dubna v Kulturním domě
v Bludově.
Bohužel jsme nuceni Vás
upozornit na nešvar, který se
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v poslední době rozmáhá
v našem okolí, a to je pytláctví! Z okolních honiteb je hlášeno již několik případů nálezu zbytků z nelegálně ulovené
zvěře, proto bychom Vás požádali, abyste nás v případě
nálezu uhynulé zvěře kontaktovali; my se postaráme jednak o asanaci kadáveru ale
také o ohledání kusu, zda zvěř
neuhynula v důsledku nezákonného odlovu.
Na závěr nám dovolte připomenout, že svátky probouzející se přírody, vonících
květin a rozzářených dní - to
jsou Velikonoce! Doufám, že
jste si je ve zdraví užili a těšíme se na setkaní s Vámi všemi
při dalších příležitostech.
Bc. Jakub Drimaj

Hrabišínské noviny 04/2013

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRABIŠÍN
Činnost SDH Hrabišín počátkem tohoto roku byla zaměřena
na běžnou údržbu, mladí hasiči a někteří členové sboru se připravují na nadcházející sezónu v místní tělocvičně. První lednový pátek jsme v přísálí KD pořádali výroční valnou hromadu
sboru, kde jsme zhodnotily činnost v roce 2012 a naplánovali
činnost na letošní rok.
Dne 16. února 2013 hostilo naše sdružení v prostorách kulturního domu soutěž mladých hasičů. Jednalo se o disciplínu
nazvanou dovednostní štafeta nebo také uzlová. Pětičlenná družstva soutěžila v kategorii starší a mladší, v této kategorii měl náš
sbor svého zástupce. V konkurenci třinácti družstev jsme obsadily krásné třetí místo za druhým Novým Malínem a vítězným
Bludovem.
O čtrnáct dní později první březnovou sobotu jsme pořádali
tradiční hasičský ples, podle ohlasů přítomných hodnotíme tuto
akci jako velice vydařenou. Děkujeme přítomným za účast a
hlavně sponzorům za příspěvky do tomboly a těšíme se za rok
na shledanou.
V těchto dnech se chystáme začít realizovat projekt
„Zkvalitnění hasičského areálu, kulturního centra obce“. Byli
jsme úspěšní při žádosti o dotace, a tento finanční příspěvek
získaný ze státního zemědělského a intervenčního fondu nám
umožní provést potřebné úpravy areálu. Jde o jeho oplocení,
gen. opravu el. přípojky včetně osvětlení, výstavbu dětského
koutku a také zakoupení zahradního traktoru. Celá akce vyjde
téměř na 380.000 Kč, 90 % se uhradí ze získané dotace a zbývající částka bude uhrazena z vlastních zdrojů. Jako u skoro každého takového projektu, musíme nejdřív vše vybudovat, zaplatit
veškeré náklady, a teprve pak dojde k proplacení ze strany fondu. Průběžné financování projektu bude zajištěno z půjčky, kterou našemu sboru poskytne obecní úřad a samozřejmě
z vlastních zdrojů. Téměř všechny práce budeme provádět svépomocí a vše musí být hotovo do 3. 6. 2013.
Jak si občané mohli sami všimnout, dokončuje se výstavba
budovy hasičské zbrojnice a garáže komunální techniky na
návsi. Členové sboru provádějí v těchto dnech a týdnech výmalbu vnitřních omítek. Pár fotek z výstavby je umístěno na webu
sboru www.hasicihrabisin.cz, kde najdete samozřejmě i ostatní
informace o dění ve sboru.
Nejbližší kulturní akcí, kterou bude sbor pořádat je velice
oblíbený Čarodějnický rej, který se uskuteční v úterý 30. dubna
2013 v 17:00 samozřejmě na hasičském areále za kulturním domem.

Výběr z Kalendáře hasičských soutěží 2013 „pro
dospělé“
Kateg.

Poř. SDH

Datum konání

Čas

Okrsek

Okr. soutěž

18. května SO

15:00

Lipinka

VCV

D. Studénky

25. května SO

10:00

Dráha SDH

VC

Okresní soutěž

01. června SO

08:00

Areál u HZ Bludov

VC

Hrabová

02. června NE

10:00

Hřiště TJ

PS

Brníčko

08. června SO

13:00

Areál u HZ

VC

Dolní Libina

15. června SO

10:00

U koupaliště

VC

Kolšov

16. června NE

10:00

Dráha SDH

PS

Rohle

22. června SO

21:00

Kužel. Janoslavice

Bystřec

23. června NE

10:00

Areál u zbrojnice

VC

Štíty

29. června SO

10:00

Hřiště TJ

VC

Chromeč

30. června NE

10:00

Areál SDH

HE

Břevenec

07. července NE

11:00

Hřiště TJ

VC

Pavlov

13. července SO

10:00

Areál SDH

VC

Nemrlov

14. července NE

10:00

Areál SDH

PS

Nový Malín

20. července SO

10:00

Areál u Cihelny

VCV

Sobotín

27. července SO

13:00

Areál u HZ

VC

Bludov

03. srpna SO

10:00

VÚ areál u HZ

HE

Nová Hradečná

03. srpna SO

13:00

Areál SDH

VC

Rájec

04. srpna NE

10:00

U Antoníčka

VC

Hrabišín

10. srpna SO

13:00

Areál SDH

VC

Třeština

11. srpna NE

10:00

Hřiště TJ

PS

Mostkov

17. srpna SO

13:00

Hřiště – areál SDH

PS

Lesnice

18. srpna NE

13:00

Areál SDH za KD

VC

Zvole

24. srpna SO

10:00

Hřiště u TJ Sokol

VC

Bohuslavice

25. srpna NE

10:00

Areál SDH

VC

Postřelmůvek

31. srpna SO

10:00

Areál SDH

VC

Ráječek

01. září NE

10:00

Autocvičiště

FVC

Finále

07. září SO

10:00

Pavlov, areál SDH

Nová Dědina

14. září SO

10:30

Víceúčelový areál

VČHL

Seznam následujících kulturních akcí v tomto roce:
sobota 8. června 2013 - Karneval s kapelou MARATON
sobota 22. června 2013 - Finále ligy mladých hasičů - požární útoky
pátek 5. července 2013 - Vepřové hody s dechovou hudbou a DJ Rosťa
sobota 10. srpna 2013 - Pohárová soutěž mužů a žen v požárním útoku
sobota 17. srpna 2013 - Karneval s kapelou ???

Pro příznivce a fanoušky požárního sportu přikládáme výběr
z kalendáře pro rok 2013 jak v kategorii dospělých, tak rovněž
v kategorii mladých hasičů.

PS

Místo konání

Kalendář soutěží mladých hasičů na rok 2013
Kateg.

Datum konání:

Zahájení

MHL

OSH Šumperk

Pořádající SDH:

20. dubna SO

9:00

Areál Troubelice

Místo konání:

PLAMEN PÚCTIF,ŠPD

Druh soutěže:

MHP

OSH Šumperk

27. dubna SO

9:00

VÚ areál u HZ

Plamen – okresní kolo I.

MHD

OSH Šumperk

27. dubna SO

12:00

VÚ areál u HZ

Dorost – okresní kolo

MHL

SDH Kolšov

08. května ST

10:00

Za hájenkou

Soutěž MH, PÚ+ŠPD

MH
MH

OSH Šumperk
SDH Nový Malín

11. května SO
26. května NE

9:00
10:00

Hřiště TJ Třeština
Areál SDH u Cihelny

Plamen – okresní kolo II.
PS MH, PÚ + 60 m

MH
MH

Hrabišín
SDH Třeština

22. června SO
28-29. června PA

9:00
18:00

Hasičský areál
Hřiště TJ

Finále Ligy MH, požární útoky
Noční soutěž MH

MH

OSH Šumperk

05. října SO

8:00

Tyršův stadion Šumperk

60 m s překážkami - Soptík

Hrabišínské noviny 04/2013
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRABIŠÍN

Vážení sportovní přátelé a
občané,
dovolte mi v krátkosti Vás
informovat o dění v TJ Sokol.
Zimní období pro nás každo-

ročně představuje přípravu
mužstev na dohrání jarní části
soutěží a nejinak tomu bylo i
v tomto zimním období.
Na počátku ledna jsme
pořádali již tradiční Sokolský
ples, který se vydařil, a členové TJ Sokol tak mohli být
spokojeni.
V lednu proběhla rovněž
valná hromada, kde bylo zvoleno nové vedení TJ. Došlo
pouze k jedné změně, nemocného Jana Petříka vystřídal ve
výboru Franta Holouš. Nový
výbor se pustil do práce a stanovil si nemalé cíle při budo-

vání sportovního areálu, které
povedou k jeho zlepšení, a tím
také ke zvýšení komfortu pro
návštěvníky.
Všechna mužstva se během chladných měsíců připravovala pod vedením svých
trenérů v tělocvičnách. Muži
potom na počátku března absolvovali
soustředění
v Pustých Žibřidovicích, které
se vydařilo. Mužstvo mužů
„B“ sehrálo rovněž na UT
v Šumperku přípravné utkání s
„B“ mužstvem Jiskry Králíky
a zvítězilo v poměru 4 : 2.
Mužstvo mužů „A“ sehrá-

lo svůj přípravný zápas na UT
V Šumperku s mužstvem SK
Bludov 23. 3. 2013.
V mužstvech
nedochází
oproti loňsku pro jarní část
soutěží k žádným změnám.
Věříme, že budou hrát ve
svých soutěžích důstojnou
roli, a tímto Vás zveme na
všechna utkání a ve druhé
části zprávy Vám přinášíme
rozpis všech mužstev.

Za TJ Sokol Hrabišín
Předseda oddílu
Vlastimil Faltýnek

Rozpis mužstev TJ Sokol Hrabišín: jaro 2013
1.B MUŽI "A"
kolo den
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SO
SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO

datum
20.4.2013
27.4.2013
04.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
01.6.2013
09.6.2013
15.6.2013

čas
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:30
16:30

OP MUŽI "B"

doma

venku

kolo den
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Vidnava
Bohdíkov
St. Město
Žulová
Lesnice
Rapotín
Bělá
Ruda
N. Malín

datum

NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO

21.4.2013
27.4.2013
05.5.2013
11.5.2013
18.5.2013
25.5.2013
02.6.2013
08.6.2013
15.6.2013

doma

venku

čas

doma

16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Postřelmov

venku
Zvole

Loučná
Zábřeh
Obědné
Libina
Rovensko
Dubicko
Hanušovice

OP DOROST
kolo den

datum

čas

18

NE

21.4.2013

13:30

19
20
21
22
23
24
25

SO
SO
NE
NE
NE
NE
SO

27.4.2013
04.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
02.6.2013
08.6.2013

13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
13:30

26

SO

15.6.2013

13:00

Leština
Zvole
Dubicko
Oskava
Loštice
Šumperk
Volno

Sudkov
Volno
Štíty

Mladší žáci
kolo den
18
19
20
21
22
23
24

NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

datum
21.4.2013
27.4.2013
05.5.2013
11.5.2013
18.5.2013
25.5.2013
01.6.2013

čas

doma

10:30 H.Pomoraví A
Volno
9:30
Rapotín
10:00
13:30
Bludov
13:30 H.Pmoraví B
10:00

OP přípravka
venku

kolo den
18
19
20
21
22
23
24

Volno
Loučná

Ruda

7

SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE

datum
20.4.2013
28.4.2013
05.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013
02.6.2013

čas

doma

12:15
10:00 H.Pomoraví A
13:00
15:00
10:00
Ruda
09:30
10:00
Rapotín

venku
N.Malín
Bohdíkov
Petrov
Vikýřovice
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Pozvánka na koncert
Ženský pěvecký sbor SLAVICE ze Zábřeha Vás srdečně zve na
svůj jarní koncert, který se koná

v Kapli svatého Michala v Hrabišíně,
v sobotu 4. 5. 2013 v 15 hodin.

Slovenský host – Zoboralja zo Žirian

Upozornění:

!

Žádáme občany, aby co nejdříve uhradili obecní poplatky.
Pokud tak neučiní do 31. 05. 2013, bude k dlužné částce
připočteno 20% penále.

Termíny svozů komunálního odpadu:
DUBEN

Termíny pytlového svozu nápojových kartonů:

22. 04. 2013

KVĚTEN

06. 05. 2013

20. 05. 2013

ČERVEN

03. 06. 2013

17. 06. 2013

ČERVENEC

01. 07. 2013

15. 07. 2013

!

KVĚTEN

23. 05. 2013

ČERVENEC 18. 07. 2013
29. 07. 2013

Termíny pytlového svozu plastů:
DUBEN

25. 04. 2013

ČERVEN

KVĚTEN

30. 05. 2013

ČERVENEC 25. 09. 2013

27. 06. 2013
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