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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první povolební
hrabišínské noviny v novém kabátu. Při této
příležitosti využívám možnosti Vás touto
cestou informovat o dění v obci a v krátkosti
zhodnotit výsledky voleb. V úvodu mi dovolte
poděkovat všem bývalým zastupitelům i panu
starostovi za jejich snahu a práci v obci.
V podzimních komunálních volbách jsem
kandidovala za stranu „NEZÁVISLÍ – pro
budoucnost obce Hrabišín“. Už sám název
strany vypovídá, že naším cílem je změnit
život v obci a podnikat kroky k jejímu rozvoji. Naším programem je v první řadě zdárné
zvládnutí výstavby splaškové kanalizace,
následná oprava silnice a chodníků, zlepšení
komunikace mezi obecním úřadem a občany a taktéž vzájemné informovanosti o dění
v naší obci. Další kroky vedou k možnosti
využití čerpání dotací ze struktuálních fondů
na podporu projektů, které budeme připravovat pro rozvoj naší obce (např. zateplení
a výměna oken na budově Základní školy, výstavby víceúčelového hřiště v areálu
základní školy, výstavba cyklostezky mezi
obcí Hrabišín a Nový Malín, příprava projektů na vybudování dopravní infrastruktury
aj.) Vím, že to bude velmi náročná práce,
ale pokud se chceme alespoň trochu přiblížit k okolním obcím, je nutné začít pro naši
obec něco dělat. Naší vizí je vytvořit z obce
Hrabišín příjemné místo pro život zdejších
obyvatel, s naplňováním potřeb mnohostran-

ného sportovního a kulturně společenského
vyžití. Zároveň chceme zlepšovat čistotu prostředí v zájmu zdraví nás všech a postupně
přetvářet a zvelebovat prostředí tak, aby se
stalo i pro okolí turisticky atraktivním místem.
Jsem si vědoma, že každý úspěch je současně podmíněn dobře zpracovanou strategií
rozvoje a perfektně fungujícím týmem lidí,
kterým jde o společnou věc. Předpokládám,
že do orgánu obce byli zvoleni občané, kteří
budou mít snahu měnit naši obec, aby byla
krásnější a mohla se svými výsledky řadit
mezi nadprůměrné obce v našem regionu.
Již při prvních výsledcích v podzimních
komunálních volbách bylo zřejmé, že změnu ve vedení obce si přeje i většina občanů
v naší obci, což potvrdily i konečné výsledky
hlasování. Současně děkuji spoluobčanům,
kteří svými hlasy dali důvěru naší straně a mé
osobě. Jsem připravena otevřeně jednat s
občany, spolupracovat se zájmovými organizacemi a podporovat zkvalitnění podmínek v
našem školství – základní a mateřské škole.
Podpořím veškeré kroky, které budou směřovat k rozvoji obce Hrabišín a ke spokojenosti
nás všech.
Samozřejmě ale musím konstatovat, že se
najdou i občané, kteří vyslovili svoji nedůvěru
ke změně ve vedení obce, což má za následek šíření různých mylných informací, jako je
prodej obecního lesa, propouštění zaměstnanců, zadlužení obce na úkor výstavby
cyklostezky atd. Ujišťuji Vás, že mým cílem

a nových zastupitelů, není prodej obecního lesa, nebo obecního majetku a zbytečné
zadlužování obce. Právě naopak, prioritou je
tento majetek si v současné době ponechat
a udržovat pro účely zvýšení jeho ﬁnanční
hodnoty.
Současně chci informovat občany, kteří
využívali služeb obce a nákup dřeva na otop,
že i v nadcházejícím období mohou tuto
nabídku i nadále využívat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála hodně zdraví, spokojenost, životní a pracovní úspěchy.
Ladislava Holoušová,
starostka obce

Volba zástupců do zastupitelstva obce
Dne 8.11. 2010 se v naší obci konalo veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce Hrabišín. Programem zasedání bylo složení slibu zvolených zastupitelů, volba starosty obce, volba místostarosty, zřízení ﬁnančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů a odměny neuvolněným členům zastupitelů.
Výsledky voleb veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:

Jmenný seznam nově zvolených zastupitelů
Holoušová Ladislava
Bc. Křepelka Pavel
Glancová Magda
Klíma Karel
Ing. Hrubý Jaroslav
Procházka Ladislav
Ing. Krňávek Rostislav
Jírů Roman
Mg. Golová Veronika

starostka
místostarosta
předseda ﬁnančního výboru
předseda kontrolního výboru
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

604 756 600
725 347 709

starosta@hrabisin.cz
krepelka.hrabisin@seznam.cz
glancova@knihovna.cz
klima.hrabisin@centrum.cz
jaroslavhruby@email.cz
10.prochazka@seznam.cz
Krnavek.rosta@seznam.cz
ejektor@seznam.cz
v.golova@seznam.cz

V případě Vašich požadavků, dotazů, příspěvků a pro lepší spolupráci, využívejte uvedené telefonní a e-mailové kontakty.
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Kulturní život v obci
Vítání občánků
V pátek 1.10. 2010 se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání občánků, kteří přišli společně se svými rodiči v hojném počtu.
Program zajišťovala mateřská školka ve spolupráci s klubem žen a se zástupci obce Hrabišín. Gratulujeme všem rodičům k přírůstkům do
rodin a přejeme dětem hodně zdraví a štěstíčka na začátku jejich života. Vítaní se uskutečnilo v nových reprezentativních prostorách obecního
úřadu.

Z leva: Valerie Dlouhá, Aneta Macková, Radim Frank, Matěj Dlouhý, Regina Hejlová, Jiří Hrubý, Lucie Henemanová, Josef Kupčík

Připravujeme:
23.11. 2010
24.11.2010
26.11.2010
26.11. 2010
1., 8. a 15.12.2010
03.12. 2010
04.12. 2010
6.12.2010
11.12. 2010
24.12. 2010

Výroba adventních věnců
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně Hrabišín
Akce školy - vánoční dílna pro rodiče a děti (v15:00 hod. ve škole)
Rozsvícení vánočního stromu v obci Hrabišín
Začátek akce v 17.00 před kulturním domem. Zahájí dětský pěvecký sbor školy.
Akce školy- bruslení na stadionu v Šumperku (všichni žáci)
Setkání důchodců
Mikulášskou zábavu pro děti
Akce školy - společné mikulášské setkání se ZŠ Brníčko (1. stupeň)
Zájezd na vánoční Rožnov pod Radhoštěm
Posezení u Vánočního punče

Na pořádané akce srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace vám ochotně sdělí pracovnice obecního úřadu a nebo paní starostka.
O akcích školy se informujte u paní ředitelky Grigové.

Hrabišínské noviny
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Vážení spoluobčané,
výtisk těchto Hrabišínských novin je vydán jako mimořádné číslo za velmi omezených časových a technických podmínek. Prosincové
číslo by mělo přinést více informací, rozhovorů, fotograﬁí a případně i příspěvků občanů. Proto bychom chtěli požádat všechny občany
kteří budou mít zájem otisknout své příspěvky nechť nás prosím kontaktují telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Vaše příspěvky, návrhy na zlepšení života v obci, reportáže z akcí, dotazy i kritické připomínky bychom rádi otiskli i s reakcemi dotčených zástupců obce.
Jsme si vědomi že Hrabišínské noviny jsou pro mnoho lidí v obci jediným spolehlivým informačním médiem. Jelikož nám velmi
záleží na informovanosti a komunikaci s občany, budeme se snažit aby HN vycházeli pravidelně a pokud možno co nejobsáhleji
a kromě strohých informací ze zasedání zastupitelstva by měli přinést mnoho zajímavých informací s kulturního, společenského
a sportovního života obce.
Další hrabišínské noviny vyjdou koncem měsíce prosince, kde bude dán prostor i ostatním zájmovým kroužkům, příspěvkovým
organizacím . Dále bychom chtěli vyzvat všechny podnikatelské subjekty které mají sídlo v obci Hrabišín k bezplatné inzerci v novinách!

Pozvánky na akce
OBECNÍ ÚŘAD HRABIŠÍN
pořádá
ve spolupráci se zahradnictvím Hortus Libina

ADVENTNÍ DÍLNU -

výrobu adventních věnců

V úterý 23. listopadu 2010 v 17.00 hod. v přísálí Kulturního domu Hrabišín.
Doneste si vlastní nůžky a zahradnické nůžky na stříhání chvojí. Můžete donést i větvičky chvojí, břečťan, tuje.Materiál
na dozdobení (svíčky, mašle, apod.) je možné vzít s sebou nebo zakoupit na místě. Těšíme se na Váš zájem a účast.
Srdečně zvou pořadatelé. Vstupné zdarma.
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OBECNÍ ÚŘAD HRABIŠÍN
pořádá
zájezd do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

na vánoční jarmark
sobota 11. prosinec 2010
Odjezd z Hrabišína (náves) v 6.00 hod.
Program:

8. - 9.30 - exkurze do výrobny svíček UNIPAR s možností
zakoupení svíček v jejich prodejně. Firma Unipar patří
mezi přední výrobce interiérových a aromatických svíček
na světě.
10.00 - 15.00 – Valašské muzeum http://www.vmp.cz/

Vánoční jarmark
Nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem, oživené expozice ve Valašské dědině.

Předpokládaný příjezd do Hrabišína v 17.30 hod.
Cena zájezdu: 200,- Kč
V ceně není zahrnuto vstupné. Záloha 100,- Kč.
Přihlášky do 8.prosince 2010: Obecní úřad, tel. 583 245 161
Úhrada: v hotovosti na obecním úřadě.

Těšíme se na setkání s Vámi.

www.hrabisin.cz,

tel.583 245 161

