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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání HN a jako
obvykle Vás v úvodu seznámím s děním v naší
obci. Konec minulého roku a začátek letošního byl
obdobím uzávěrek a příprav projektů na
zpracovávání žádosti o poskytnutí dotace
z Olomouckého kraje a fondu EU.
V měsících leden - únor letošního roku byly
podány žádosti o poskytnutí finančních prostředků
z Olomouckého kraje, a to pro Jednotku požární
ochrany Hrabišín na pořízení motorového
kalového čerpadla HERON ve výši 9.200 Kč
z celkové výše 23.000 Kč. Podmínkou poskytnutí
dotace je spoluúčast obce ve výši 60 %. Obec
podala žádosti v rámci Programu obnovy a
venkova na výstavbu chodníku v úseku pod MŠ
k autobusové zastávce Fibich za účelem
rekonstrukcí dvou autobusových nástupišť a
výstavby nového nástupiště pod ZŠ ve výši
300.000 Kč z celkových nákladů 800.tis. Kč. Dále
pak byly podány dvě žádosti u Olomouckého kraje
ve výši 249.000 Kč na vybudování dvou nových
přechodů včetně osvětlení, a to u autobusových
zastávek na Fibichu a u školy (směrem na
Šumperk). Důvodem je zvýšení bezpečnosti
chodců a především našich dětí. Doufejme, že se
naše úsilí setká s úspěchem.
Již začátkem dubna započne rozsáhlá
rekonstrukce „Zateplení objektu Obecního úřadu a
Kulturního domu č.p. 65 Hrabišín“. Stavební práce
budou probíhat do konce srpna letošního roku.
Součástí stavby je i výměna svítidel před a
v kulturním domě. Obec na pokrytí vlastních
zdrojů této rozsáhlé stavby zažádala o poskytnutí
velice příznivého úvěru ve výši 1.800.000 Kč u
ČSOB, a.s. Šumperk. Tento poskytnutý úvěr nijak
nezatíží celkový rozpočet obce a tak i nadále
budou moci pokračovat stavební práce na
dostavbu chodníků a případných oprav místních

komunikací. Nyní bych Vás seznámila se
závěrečným vyúčtováním vybudované kanalizace.
Jednalo se o dvouletou rozsáhlou stavbu v naší
obci. Celkové náklady v naší obci činily
69.470.630 Kč, z toho dotace z fondu OPŽP
48.113.569 Kč, vlastní zdroje včetně opravy
hlavních cest 23.733.988 Kč. V období od roku
2011 - 2014, již obec zaplatila Svazku obcí
Povodí Loučka částku ve výši 7.480.089 Kč.
Zbývá dofinancovat 16.254.899 Kč. Tato částka je
splatná do roku 2032. Obec bude do tohoto roku
Svazku obcí Povodí Loučka každoročně splácet
cca 1 mil. Kč.
Upozorňuji občany, kteří se doposud nenapojili
na veřejnou kanalizaci, ať tak učiní nejpozději do
konce letošního roku. Do měsíce června probíhá
zkušební provoz ČOV v Leštině. Když nebudou
splněny limity nátoku podle zpracované finanční
analýzy, může dojít k tomu, že fond Svazku obcí
Povodí Loučka zkrátí poskytnout dotaci, čímž by
se obce dostaly do nemalých potíží. Doufejme, že
k tomuto nejčernějšímu scénáři nedojde….
Výše uvedený výčet činností je pouhý zlomek
toho, s čím se musí obec denně potýkat.
S blížícím se jarem Vám chci popřát hodně zdraví,
optimismu a znovu požádat o shovívavost
k pracím, které vylepší okolí našich domovů.
Ladislava Holoušová,
starostka obce

Pěkné prožití velikonočních svátků Vám přeje
redakce HN.
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opevnění přes Benkov a do Hrabišína přišli od
Dlouhomilova a pokračovali dál na Šumperk.
Pamětníci těchto událostí ještě žijí, pan Alois
Boxan byl členem ozbrojené hlídky, která
dohlížela na pořádek v obci, dodnes vlastní
českoruský průkaz, že vykonává ozbrojený
dozor v obci. Také jeho bratr Antonín Boxan si
jako desetiletý chlapec události před 70 ti lety
pamatuje.
Konec války si pamatuji i já, bylo mi tehdy 9
let a poslední dny války jsme prožili
v Dětkovicích na Prostějovsku převážně ve
sklepě, kde jsme měli peřiny, vodu a nějaké
jídlo. Od Prostějova jsme slyšeli neustálou
střelbu. Ráno 9. května přiběhl soused a zvenku
volal, že je po válce a že můžeme ven. Všichni
jsme radostně vyběhli ven a vítali rumunské
vojáky, kteří osvobozovali tuto oblast.
Podrobněji je konec války v Hrabišíně popsán
v brožuře 650 let obce Hrabišín, která je
k dostání na obecním úřadě.

Rok 1945 v naší obci
V květnu vypuknou v téměř
celé Evropě velké oslavy – 70
let od ukončení 2. světové
války, nejstrašnější a nejkrutější
války v novodobých evropských a světových
dějinách.
O konci války se už hodně napsalo a
v následujícím
období
budou
oslavy
a
vzpomínkové akce teprve vrcholit.
I my v Hrabišíně uspořádáme 7. května na
fotbalovém hřišti tradiční oslavy osvobození a
protože se jedná o významné kulaté výročí
konce války zorganizuje TJ Sokol ve spolupráci
s obecním úřadem mimořádně slavnostní a
bohatý ohňostroj. Už teď Vás všechny na tyto
oslavy zveme.
Rád bych připomenul pár faktů o obětech
války z naší obce a jak vypadal její konec v naší
obci. V té době žilo v bývalých obcích Hrabišína
převážně německé obyvatelstvo a 82 mladých
Němců zahynulo převážně na východní frontě,
ale i na jiných bojištích. Jeden dokonce zemřel
na největší německé válečné lidi Bismark.
Umírali a trpěli také Češi. Poslední ředitel
měšťanské školy v Olešné p. Kohoutek zemřel
v koncentračním táboře, jeden z bratrů Kubínů
Ladislav zahynul při kobercovém náletu na
Drážďany v únoru 1945. V Drážďanech prožil
peklo
při bombardování také náš pozdější
občan p. Alois Krobot, který tam byl zařazen na
nucené práce. Na nucené práce do Německa
musel také Jan Boxan, kde prožíval neustálé
bombardování a s pracovní skupinou převážně
Čechů
musel
dennodenně
hrůzy
po
bombardování likvidovat. Po krátké dovolené se
už do Německa nevrátil, ale znovu ho povolali
tentokrát do Polska, aby stavěl opevnění proti
postupující Sovětské armádě. Na nucené práce
byl nasazen také jeden z nejstarších občanů
František Boxan. Ještě chci připomenout, že
řídící učitel z Dlouhomilova p. Rudolf Skoumal
bojoval v Africe u Tobruku a npor. Churavý, který
sice nebyl z Hrabišína, ale po válce se celá
rodina do obce nastěhovala, padl na Dukle a
pionýrská skupina zdejší školy po něm nesla
jméno.
Konec války v Hrabišíně nebyl tak krutý jako
v jiných místech republiky, protože na začátku
května 1945 spělo Německo k totální porážce. 5.
května dorazila Sovětská armáda do Libiny a
připravovala se k útoku na Šumperk. Němci
opevňovali horní část naší obce, obyvatele
vystěhovali a zlikvidovali most u železniční
zastávky. K boji však nedošlo, ruští vojáci obešli

Čeněk Hořava, kronikář

Počasí v roce 2014
Počasí hraje v našem
životě významnou roli a dotýká
se
každého
z nás.
V posledních letech se o ně
zajímáme daleko více, protože
dochází ke změnám, kterých si
všímá hlavně starší generace.
Tak tedy, rok 2014 byl nejteplejším rokem od
doby, co se v naší zemi měří pravidelné teploty.
Ale podobných roků bylo v poslední době více,
naposled jsme hodnotili jako nejteplejší rok
2010.
Rok 2014 byl výjimečný tím, že teploty
neklesly pod normál ani v jednom z dvanácti
měsíců. A dalším faktem je, že rok 2014 byl také
rokem neobyčejně suchým. V Hrabišíně spadlo
za rok pouze 524 mm srážek a to bylo jen 81%
dlouhodobého normálu. A přestože byl rok
suchý, zemědělci sklidili rekordní úrodu, na celé
Moravě byly hektarové výnosy obilí přes 7 tun a
podobné množství sklízela Bludovská a.s. i na
polích kolem Hrabišína. Rekordní byla také
sklizeň brambor a cukrové řepy.
A teď k loňskému roku podrobněji. Velmi
teplá a téměř bez sněhu byla loňská zima. Noční
mrazy přišly až na konci ledna a to jen do – 11
°C. V březnu bylo takové teplo, že zemědělci už
5. března seli obilí. Podobně teplý byl i duben,
bylo o 2,6 °C tepleji, než je dlouhodobý průměr.
Od poloviny června a celý červenec byly
tropické dny, to jsou dny s teplotou nad 30°C.
Poměrně chladno bylo v září, ale opět teplotní
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Odpadové hospodářství

rekordy padaly koncem října a začátkem
listopadu.
Zajímavostí roku byla silná námraza po celé
republice 1. a 2. prosince. Vinou námrazy
poprvé v historii nejezdily tramvaje v Praze,
Brně, Olomouci a veliká zpoždění měla i
železniční doprava.
Srážky během roku byly celkově minimální.
Absolutně nejméně srážek spadlo v únoru –
pouze 15, 3 mm, t. j. 36,5 % normálu, pod 50%
normálu spadlo v červnu, v říjnu a listopadu.
Nadnormální srážky byly jen v srpnu, kdy
napršelo 94,5 mm, tj. 148% normálu a zásluhou
těchto srážek měli žně houbaři. A v září pak
k nelibosti vinařů napršelo 82,2 mm srážek, což
bylo 148% dlouhodobého normálu.
Letošní rok začal podobně, jako ten loňský,
i když sněhu bylo zatím trochu více než vloni. A
co bude dál, to se teprve uvidí.

Na základě novelizace vyhlášky č. 185/2001
Sb., o odpadech je obec od 1.4. do 31.10.
kalendářního roku povinna zajistit svoz
biologicky rozložitelného odpadu a celoroční
sběr kovů. Pro odkládání kovů je sběrná nádoba
umístěna na parkovišti za obecním úřadem.
Sběr železa bude i nadále provádět zájmová
organizace TJ Sokol Hrabišín.
Sběr biologicky rozložitelného odpadu je
trvale zajištěn umístěním velkoobjemového
kontejneru na místním hřbitově. Dále budou
zajištěny v tomto období mobilní kontejnery,
které budou umístěny po obci. O tomto svozu
budou občané podrobněji informováni místním
rozhlasem, web. stránkami a na informačních
tabulích.
Co patří do bioodpadu:
- tráva, seno, rostliny, plevel, jehličí, piliny,
třísky, prořez keřů, zbytky krmiva rostlinného
původu, zbytky odřezků ovoce a zeleniny aj.
kuchyňské zbytky rostlinného původu.
Rozhodně sem nepatří: kosti, kůže, zbytky
masa, živočišné tkáně, odpad potravin
živočišného původu, tekuté nebo kašovité
odpady a jiné odpady.

(Zpracováno podle místního meteorologa Ing.
Břetislava Štelce a jeho každodenních záznamů).
redakce HN

Informace z obce
Termíny
odpadu:

nebezpečného

a

velkoobjemového

Propočet nákladů odpadů za rok 2014:
Celkové náklady na likvidaci komunálního
odpadu činily 600.498 Kč. Propočtem obec
zjistila, že za každého občana doplácí 182,Kč/rok. Zatíženost Vámi hrazených nákladů
představuje částku 1,48 Kč/den.
V loňském roce bylo celkem zlikvidováno 210
tun komunálního odpadu (popelnice). Musíme si
uvědomit, že za uložení na skládku obec uhradí
1.296 Kč/t. Jak je možné, že když se v obci
učíme třídit odpady na sklo, papír, plast, karton
aj., přesto dochází k navýšení množství
uloženého
komunálního
odpadu?
Pokud
budeme neustále dávat netříděné odpady
z domácností do popelnic, bude obec nucena
poplatky za likvidaci odpadů navýšit.
Zamysleme se a naučme se více a dobře třídit
odpady. Můžeme tím docílit i snížení poplatku za
odpad, což bychom velice rádi všichni uvítali.
Poplatky za odpad zůstávají pro rok 2015
stejné.

Nebezpečný odpad
V sobotu dne 25.4. 2015 bude společnost SITA
CZ a.s. provádět v naší obci sběr a svoz
nebezpečných odpadů.
Harmonogram svozu:
7:00 – 8:00 hod.
parkoviště za kulturním
domem
8:00 – 9:00 hod
parkoviště před Jednotou
Velkoobjemový odpad
V termínu od 24.4. – 27.4. 2015 budou
společností SITA CZ, a.s. přistaveny kontejnery
na sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Stanoviště kontejnerů:
-

Na návsi
Loučky (naproti domu p. Procházky)
Parkoviště před prodejnou Jednota
U vjezdu do Hrada a.s.
Prostranství před autobusovou zastávkou
u
Hrubých
(poslední
autobusová
zastávka ve směru Dlouhomilov).

redakce HN

Vážení občané zveme Vás na seminář
SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST
dne 2. dubna 2015 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu.
Seminář je pro všechny zájemce zdarma

Upřesnění termínu vývozu
komunálního
odpadu
o
velikonocích:
STŘEDA dne 8.4. 2015
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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
V únoru 2015 proběhl na škole zápis dětí do první třídy. Paní učitelky a
děvčata ze šesté třídy doprovázely budoucí prvňáčky jednotlivými
stanovišti, na kterých se plnili různé úkoly, např. jednoduché počítání,
poznávání barev, geometrických tvarů a zvířátek. K zápisu přišlo celkem
23°dětí, z nichž bylo 15 dětí přijato.
Mgr. Jana Březinová

Florbal na škole
Dva kroužky florbalu na škole navštěvuje padesát dětí a jsme úspěšní i na
turnajích. Mladší děvčata v sestavě Adéla Hanáková, Štěpánka
Kőrnerová, Nikola Kvapilová, Monika Hrubá, Adéla Mazuchová, Veronika
Jílková, Eva Jandová, Nicol Benešová a Kristýna Diblíková po postupu
ze silně obsazeného okrskového kola byla úspěšná i v kole okresním. V
krásné hale Gymnázia Šumperk jsme
brali druhé místo.
Mgr. Zdeněk Kamler
Na 6. ročníku florbalového turnaje MAS Šumperský venkov Rapotín
obsadil výběr reprezentující obec Hrabišín ve složení Vítek Křepelka,
Monika Hrubá, Nikola Kvapilová, Milan Malý, Antonín Mazuch,
Tomáš Chlup a Ondřej Stratil 1. místo.
Ing. Vladimír Přidal

Šachový klub ŠK ZŠ Hrabišín
Mladí šachisté se zúčastňují všech turnajů jednotlivců a družstev v rámci
kraje a naše výprava patří vždy k těm nejpočetnějším. V soutěžích
jednotlivců v rámci krajského přeboru v rapid šachu se nejvíce prosadili
Denis Paškov a Nicol Benešová – zvítězili ve svých kategoriích na turnaji
v1Zábřehu.
V soutěžích družstev se více dařilo
hráčům z 1. stupně. V sestavě
Denis Paškov, Ondřej Jírů, Nicol Benešová, David Gažar a Richard
Křepelka postoupili z 2. místa v okresním přeboru škol do krajského
kola. Zde už to tak slavné nebylo a 6. místo je spíš zklamáním.
Mgr. Zdeněk Kamler

Zimní sporty na škole
Letos se podařilo uskutečnit lyžařský kurz pro žáky ZŠ a MŠ Hrabišín i pro
školáky ze ZŠ Brníčko. Této akce se ve dvou turnusech zúčastnilo celkem
54 dětí. I úplní začátečníci se pod vedením zkušených instruktorů z
lyžařské školy SKI & BOARD SCHOOL LOAP během týdne naučili jezdit
na vleku a sjíždět kopec ve správném
lyžařském postoji.
Školní družina (paní vychovatelka
Vitásková za vydatné pomoci pana
školníka Fidry) uspořádala v areálu
školy běžecké závody pro žáky 1. stupně. Na trať se postavilo 31
odvážlivců, a i když většina z nich stála na běžkách poprvé v životě,
všichni nakonec úspěšně dorazili do cíle.
Mgr. Zdeněk Kamler
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Karnevalový týden v MŠ - únor 2015
Každoroční masopust slavíme v naší školičce karnevalovým týdnem, kdy si děti celý týden nosí a užívají
karnevalových masek. Celé toto období vyvrcholilo velkým karnevalem, spojeným s veselými soutěžemi,
tanečními kreacemi a zdravým i nezdravým mlsáním.

Velikonoční těšeníčko - březen 2015
Před Velikonočním pondělím se na jaro
připravujeme opět s velkou chutí. Děti si zopakovaly
malování jarních vitráží a těší se na pečení a
zdobení velikonočních perníčků za pomoci
maminky Berlinské a mimo výroby velikonočních
ozdob a dárečků si vyzkoušíme ještě jarní
keramikování. Chtěli bychom totiž všichni přivítat
svátky jara nejen v pěkně vyzdobené školičce, ale i
doma.
A aby nám to těšení na pomlázku rychleji utíkalo,
tak s velikonočním zajíčkem půjdeme na „Výpravu
za velikonočním vajíčkem…“

Vítání nových občánků Hrabišína - únor 2015
I do Hrabišína přiletěl několikrát čáp, a tak jsme chtěli
přivítat naše malé kamarády. Krátké pásmo básniček a
písniček s děvčátky z oddělení Školička si připravila
paní učitelka Eva Salátová.

zleva: Tibor Kupčík, Dominik Hejl, Eliška Kobzová

Mgr. Marcela Vavřinová
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podpořeno skvělou hudební skupinou Duo
z Uničova, která přidala do svého vystoupení
nápaditou světelnou šou. Na každém pořádném
plese nechybí tombola a ani v tomto ohledu jsme
nezůstali pozadu, ba naopak. I touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem ať už velkým
nebo drobným sponzorům za jejich dary.
Největší odměnou za naše snažení nám byla
skvělá zpětná odezva, kterou jsme zaznamenali
už přímo na plese a také ve dnech následujících.
Za rok nashledanou.

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín začal
letošní rok již tradičně výroční schůzí, která se
konala v předsálí KD Hrabišín.
Na valné hromadě jsme zhodnotili loňský
velmi úspěšný rok a shrnuli jsme celé předchozí
pětileté volební období. Na pořadu letošní valné
hromady byla také volba nového devítičlenného
výboru. Žádná velká překvapení se nekonala a
až na dvě vynucené změny zůstal výbor
nezměněn. Starostou je i nadále Marek Štelc,
velitelem jednotky a sboru Roman Jírů.

Kroužek Mladých hasičů :
V prvním čtvrtletí roku 2015 proběhla pouze
jedna soutěž. Konala se v Rohli v disciplíně
dovednostní štafeta. Postavili jsme jak družstvo
mladší, tak i starší. No a jak jsme si vedli?
V kategorii starší v konkurenci 18 družstev
jsme obsadili 6. místo, na třetí Sudkov nám
chybělo 2,3 vteřiny a vítězem se stalo suverénní
družstvo
Bludova.
V kategorii
mladší
v konkurenci 23 družstev jsme ukořistili 2. místo,
na první Bludov nám chyběla pouhá vteřina.
V průběžném pořadí Ligy mladých hasičů jsme
taktéž na druhém místě, starší nám figurují na
sedmé příčce. Přichází jaro a s ním také
nejdůležitější a zároveň nejnáročnější část
sezony. Během třech víkendů na přelomu dubna
a května, nás čekají tři různé soutěžní disciplíny.
Bude to opravdu velmi náročné a proto
nezahálíme a v trénincích se snažíme na tuto
náročnou šňůru co nejlépe připravit, aby se nám
podařilo obhájit loňská vítězství. Držte nám
palce!

Valná hromada dále navrhla své zástupce do
vyšších orgánů sdružení. Do výkonného výboru
okresního sdružení hasičů Libora Kvapila, člena
okresní rady mládeže a předsedu kontrolní a
revizní rady okresu Romana Jírů, člena krajské
revizní rady. Valná hromada schválila taktéž
plán práce na letošní rok, ve kterém nechybí
tradiční kulturní a sportovní akce.

za SDH: Roman Jírů

Co HASIČI HRABIŠÍN v roce 2015 pro vás
připravují? :
1/ 7. března se uskutečnil ----- Společenský ples
2/ 30. dubna ---------------------- Čarodějnický rej
3/ 6. června ------------------ Požární útoky – finále
mladých hasičů
4/ 13. června ---- Karneval s kapelou MARATON
5/ 4. července -------------------- Vepřové hody +
dechová hudba
6/ 15. srpna ------------------- Požární útoky - muži,
ženy, veteráni
7/ 29. srpna ------------- Discokarneval, DJ Rosťa
8/ 5. prosince --------------Štafeta 8x50 soutěž MH

Myslivecké sdružení Hrabišín
7. února 2015 se v KD uskutečnil již 23.
myslivecký ples, pod taktovkou místních
myslivců. Připravena byla bohatá tombola,
včetně zvěřinové části, kterou reprezentovali
bažanti, zajíci, kachny, srnčí zvěř a hlavní cena v
podobě selete prasete divokého. Co by to bylo

První z těchto akcí máme úspěšně za sebou,
tradiční společenský ples se uskutečnil první
březnovou sobotu. Snažili jsme i letos připravit
kvalitní společenskou událost a tradiční ples
ještě o něco vylepšit. Novinkou bylo zprovoznění
druhého „sklepu“ a tak k tradičnímu „peklu“
přibylo i horní z názvem „nebe“. Další novinkou
byl zábavný fotokoutek. S novou choreografii
vystoupili i dvě taneční skupiny. Vše bylo
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za myslivecký ples bez trubačů? Ty jsme zajistili
společně s hudebním tělesem Trubači Zábřeh,
jež nejen doprovázeli zahájení plesu, ale
předvedli i svůj vlastní program, jež zahrnoval
ukázky z loveckých fanfár i tradiční hudby. Celý
večer byla k dispozici zvěřinová kuchyně s
pečeným divočákem, gulášem, ražničím a
zvěřinovou sekanou. Bar pod pódiem "peklo"
praskal ve švech a hostům sloužil zejména ve
chvílích, kdy hudební kapela "Pohoda" vyhlásila
pauzu - známým sloganem "po kalíšku...". KD
byl maximálně vytížený, hosté se dle referencí
výtečně bavili a veliká spokojenost z vydařené
akce byla i na straně pořadatelů a zástupců
sponzorů.

naší honitby. Budiž to malou útěchou za mizerné
početní stavy koroptví, křepelek a zajíců, které
padly za oběť výdobytkům současné lidské
populace. Naše nejlepší medailové trofeje budou
mj. vystaveny v rámci Mezinárodní myslivecké
výstavy Natura Viva 2015, která se bude konat
předposlední květnový týden v Lysé nad Labem.
Na první pohled se zdá, že první kvartál roku
2015 byl pro myslivce ve znamení pouze
společenských akcí, nicméně není tomu tak.
Zima je obdobím intenzivní myslivecké péče, kdy
přikrmování, doplňování lizů, zásypů a vnadišť je
na denním pořádku, samozřejmě nesmíme
opomenout povinnost plnění plánu lovu a
redukci šelem. Toto období je totiž nejvhodnější
k lovu lišek, protože mají tzv. kaňkování, při
kterém se pohybují otevřenou krajinou i přes den
a hledají partnera, se kterým by se mohli spářit.
S nástupem jara nás čeká budování nových
mysliveckých zařízení, oprava starých, a
udržování klidu v honitbě, protože pod každým
keřem a na každém stromě se budou vyvíjet
nová pokolení živočichů, v podobě nově
narozených mláďat.
Příjemné jaro a krásné Velikonoce přejí
„myslivci“.
za MS Hrabišín Ing. Jakub Drimaj

TJ SOKOL Hrabišín
28. února probíhalo celokrajské sčítání zvěře,
při kterém jsme honitbu pomyslně rozdělili na
několik částí a ty jsme celý den procházeli s
cílem zjistit co nejpřesnější počty zvěře, které se
zde nachází, včetně věku a pohlaví. Letos jsme
měli možnost poprvé zapojit naše nové adeptky
myslivosti, pí. Jitku Šulovou a sl. Helenu
Procházkovou, které se zapsaly do náročného a
dlouhodobého mysliveckého kurzu a také
projevily zájem se podílet na činnosti v rámci
našeho sdružení, aby nasbíraly dostatek
zkušeností a jedinečných praktických znalostí,
které využijí při budoucím výkonu práva
myslivosti. Věříme, že pro hrabišínskou
myslivost je spolupráce s ženským pohlavím
krokem kupředu a bude pozitivním způsobem
kultivovat již tradiční mužskou společnost.
14. března se také konala Výroční členská
schůze za účasti našich partnerů, přátel a
vzácných hostů. Kromě příjemně strávených
chvil jsme se společně zamysleli nad uplynulým
rokem 2014, zhodnotili vykonanou práci a
představili nově stanovené plány. V témže
víkendu probíhala i Chovatelská přehlídka trofejí
šumperského okresu za rok 2014, kde jsme měli
trofeje srnců, daňků i jelena a kde se opět
potvrdila vysoká kvalita zvěře, péče a prostředí

Vážení občané,
zimní čas se již pomalu chýlí ke konci a pro
naše fotbalisty končí nepopulární zimní příprava
a tím i přípravné zápasy, zkoušení různých
herních variant a taktických prvků jak u mužstev
mužů, tak i všech mládežnických mužstev.
Výsledky těchto přípravných utkání a turnajů
nejsou směrodatné, protože jde o čas zkoušení
a zápasy jsou hrány v různých sestavách.
Mužstva mužů A i B kombinovaly přípravu
v tělocvičně s venkovní přípravou na umělé trávě
(dále jen UT) v Zábřehu a Šumperku pod
vedením trenérů Tomáše Horáka a Ondry
Nováka. Kádry mužstev pro nastávající jarní část
sezony zůstaly téměř nezměněny. Dotažen byl
přestup Romana Losenického ze Svratky Brno a
B mužstvo již pro jarní část nepočítá s Tomášem
Tesařem.
Během přípravy starších a mladších žáků,
která probíhala v tělocvičně ZŠ Hrabišín a
zúčastnili se na turnajích v Šumperku, v
Postřelmově a na přípravných zápasech na UT
v Šumperku pod vedením trenéra Vlastimila
Faltýnka.
Starší a mladší přípravka se připravovala
v sokolovně v Dlouhomilově a v tělocvičně ZŠ
Hrabišín. Účastnili se také na turnajích
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v Sobotíně a v Novém Malíně pod vedením
trenérů Ladislava Hanáka a Pavla Ženčucha.
Těsně před vánočním obdobím byla
zabetonováním 8 ks patek zahájena výstavba
zastřešení tribuny, aby tribuna mohla spolehlivě
sloužit divákům i v případě nepříznivého počasí.
Nyní se čeká na schválení dotace potřebné
k dobudování celé akce.
Výbor TJ si Vás všechny dovoluje pozvat na
70. výročí ukončení 2. světové války, které se ve
spolupráci s Obcí Hrabišín bude konat ve čtvrtek
dne 7.5. 2015.
Závěrem Vás srdečně zveme na jarní utkání
našich mužstev, která zahajují své soutěžní
zápasy již v sobotu 28.3.2015 utkáním mužstva
B a přípravky. Po těchto zápasech vstoupí do
bojů o body postupně i ostatní mužstva. Přijděte
naše mužstva povzbudit a zároveň přikládáme
rozpis „A“ a „B“ mužstva mužů.

Klub žen Hrabišín
Členky pro charitu Zábřeh uspořádaly
Tříkrálovou sbírku. V naší obci chodilo 7
skupinek koledníků. Ti vybrali rekordní částku
13,516 Kč. Všem děkujeme.

Jako každoročně pořádáme maškarní plesy.
Dětský maskový ples začal ve 14 hodin. Děti se
bavily při různých soutěžích a tanci. Dostaly
sladkou odměnu a čekala je bohatá tombola.
Jako první cena byla krásná koloběžka, na
kterou se všechny děti moc těšily. Po ukončení
dětského plesu bylo nutné opět připravit KD pro
dospělé, který začal ve 20 hodin. Pro
návštěvníky byla připravena dvě vystoupení
členek klubu, které všechny přítomné moc
pobavilo. Také bylo plno pěkných masek a
bohatá tombola. Na obou plesech hrál DJ Rosťa
Krňávek. Ples se nám vydařil a těšíme se zase
příští rok na hojnou účast.

Rozpis - JARO 2015
Mužstvo „A“
Sobota 4. 4. 15:30
Neděle 12. 4. 16:00
Neděle 19. 4. 16:00
odjezd 14.30
Neděle 26. 4. 16:00
Sobota 2. 5. 16:30
Neděle 10. 5. 16:30
Neděle 17. 5. 15:00
Neděle 24. 5. 16.30
Sobota 30. 5. 16:30
Neděle 7. 6. 16:30
Sobota 13. 6. 16:30

BOHDÍKOV – Hrabišín
Hrabišín - LESNICE
DUBICKO - Hrabišín
200. utkání v I. B tř.
Hrabišín – Vidnava
STARÉ MĚSTO - Hrabišín
Hrabišín - SUDKOV
ŽULOVÁ- Hrabišín
Hrabišín - SUPÍKOVICE
JAVORNÍK - Hrabišín
Hrabišín - PÍSEČNÁ
NOVÝ MALÍN - Hrabišín

Mužstvo „B“
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

28.3. 15:30
5.4. 15:30
11.4. 16:00
18.4 16:00
25.4. 16:00
3.5. 16:30
9.5. 16:30
16.5. 16:30
23.5. 16:30
31.5. 16:30
6.6. 16:30
14.6. 16:30

RUDA - Hrabišín
Hrabišín – LOUČNÁ
LIBIVÁ - Hrabišín
Hrabišín - RAPOTÍN
HANUŠOVICE - Hrabišín
Hrabišín - LEŠTINA B
BRATRUŠOV – Hrabišín
Hrabišín - PÍSAŘOV
OSKAVA - Hrabišín
Hrabišín - LIBINA
OBĚDNÉ - Hrabišín
Hrabišín – Petrov/Sobotín

Klub žen bude pořádat dne 10.5. 2015 zájezd do
Divadla na provázku v Brně na představení
„Ostře sledované vlaky“ v režii našeho rodáka
Ivo Krobota. Zájemci se mohou přihlásit na tel.
čísle 734 227 437 pí Jaroslava Zdráhalová.
Klub žen
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