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Informační zpravodaj obce Hrabišín • září/2012
Opětovně Vás žádám o pochopení a trpělivost při výstavbě splaškové kanalizace. Pokud se setkáte s jakýmkoliv problémem při výstavbě, neváhejte mne okamžitě kontaktovat.
Současně se touto cestou obracím na řidiče, aby při průjezdu obcí dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali předepsanou
rychlost. Musím se taky zmínit, že jsme požádali Dopravní
inspektorát Šumperk o kontrolu a průběžné měření dodržované předepsané rychlosti. V mém zájmu jde hlavně o bezpečnost našich občanů a dětí. Jsem si plně vědoma, že při
stavbě kanalizace došlo k dopravním omezením a současně
i k zásahu do vašeho denního soukromí.
Další rozsáhlou stavbou v naší obci je rekonstrukce bývalé budovy kina na garáže obecní techniky včetně požární
zbrojnice. Varianta rekonstrukce budovy kina je ekonomicky výhodnější, než nákladné opravy bývalé budovy obecního úřadu, kde je ve špatném stavu střešní vazba a budova je
podmáčena. Nyní budovu nabízíme prostřednictvím realitní
kanceláře REMAX k prodeji.
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace
k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na rekonstrukci a výstavbu nových chodníků v úseku od křižovatky u
pošty po odbočku firmy HRADO a.s. S tímto projektem bychom chtěli na konci roku popř. příští rok žádat o dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Věřme, že budeme
úspěšní a tato část se dočká vytoužené renovace chodníků a
dojde tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Samotný projekt totiž řeší i prostor pro parkování před základní
školou, přechody a jejich osvětlení.
Nevzdávám se ani projektu na zateplení a výměnu oken
na budově základní školy. Projekt byl podán v jarních měsících na Státní fond životního prostředí s žádostí o získání
dotačního příspěvku ve výši 4 mil. Kč. Nyní byl ještě vyhlášen u stejného fondu další dotační titul, který řeší i výměnu
palivového kotle a proto se i zde podala žádost.
Vedle velkých stavebních akcí probíhají i neméně důležité,
ale však potřebné práce, jako je nový plot v zahradě MŠ, opravy na místním kostele, výstavba urnových základů, malování
zastávek, sečení a údržba zeleně, těžba a prodej palivového
dříví a další. Tyto práce výhradně zajišťují zaměstnanci obce.
Za velký přínos nejen pro naši obec považují schválení
změny rozpočtového určení daní, což nám přinese od 1.1.
2013 navíc do rozpočtu přibližně 2 mil. Kč. Osobně jsem se
zúčastnila demonstrací starostů v Litovli a v Praze, kteří se
zapojili do boje proti diskriminaci malých obcí vůči velkým
městům.
Život samozřejmě není jen o investicích a práci, proto
také nezapomínejme na společenský a kulturní život. Přehled
kulturních akcí do konce roku jsou uvedeny na dalších stránkách novin. Touto cestou Vás všechny na ně srdečně zvu.

Vážení spoluobčané,
čas letních prázdnin a dovolených je za námi a už se nám
pomalu, ale jistě přibližuje krásně barevný podzim. Dětem
opět nastala škola, kde jsem měla možnost společně s novou
paní ředitelkou Mgr. Dagmar Pěničkovou dne 3. 9. 2012 přivítat nejen naše malé prvňáčky, a to v počtu 18-ti dětí, ale i
žáky ostatních ročníků. Přeji všem ve škole hodně trpělivosti
a úspěšný školní rok.
Léto však zdaleka nebylo jenom dobou dovolených a odpočinku. V měsíci červenci byla započata dlouho očekávána
výstavba splaškové kanalizace, která je v souladu s plánovaným harmonogramem. Někteří z nás ani nedoufali, že stavební
práce budou započaty. Po dobu dvou měsíců proběhla výstavba po celé délce hlavní komunikace od křižovatky u pošty a
ukončena u domu čp. 241. Jednotlivé úseky denně kontroluji
a pravidelně pořizuji fotodokumentaci. Technické požadavky
a odbočky na kanalizační přípojky k rodinným domům jsou
jednotlivě projednávány s vlastníky nemovitostí, což stvrdí
svým podpisem. Je to pro ochranu Vás občanů a také firmy,
která stavbu kanalizace v naší obci provádí. Jestli nám to počasí dovolí, započne v letošním roce i výstavba v Loučkách.
Vzhledem k tomu, že projekt na výstavbu kanalizace je 12 let
starý a někde neodpovídá skutečnostem, proto se každý čtvrtek se starosty svazku Povodí Loučka pravidelně scházíme na
pracovních poradách, kde projednáváme jednotlivé změny a
technické řešení stavby. V současné době v naší obci kopou
dvě skupiny - jedna provádí výstavbu v hlavní komunikaci a
druhá na místní komunikací Fibich a bude pokračovat v ulici
pod školou. V letošním roce se budují hlavní řady s odbočkami k jednotlivým rodinným domům a veřejné části kanalizačních přípojek se budou provádět v roce 2013.

Ladislava Holoušová, starostka obce
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
v návaznosti na „mimořádné opatření“ z pátku 14.9.2012, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterým se provozovatelům
potravinářských podniků, včetně osob provozujících stravovací služby zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení
ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání mimořádného opatření,

upozorňuje občany na potřebu vyvarovat se konzumace alkoholu
zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení, a to až do odvolání.

S pozdravem
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D., ředitel KHS Olomouckého kraje

OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje a Senátu
Parlamentu ČR.
Obecní úřad zajišťuje veškeré úkoly spojené s volbami, které musí zabezpečit podle stanoveného harmonogramu. Na
obecním úřadě také můžete získat veškeré potřebné informace.

Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 12. října 2012 v době od 1400 - 2200 hod
v sobotu 13. října 2012 v době od 800 - 1400 hod
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Hrabišín.
Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svojí totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. Pokud by si volič nevěděl rady s hlasováním, okrsková volební komise mu bude
nápomocna.
Voličům budou dodány nejpozději do 9.10. 2012 hlasovací lístky v modrých obálkách, ve kterých budou vloženy jak
hlasovací lístky do voleb do zastupitelstva kraje, tak i do Senátu Parlamentu ČR. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Platné hlasovací lístky musí být vloženy do úředně označené obálky
- šedou pro volbu do zastupitelstva kraje
- žlutou pro volbu do Senátu Parlamentu ČR
Upozorňujeme občany, že hlasovací lístky budou doručovány do schránek. Je proto nutné, aby schránky byly dostupné
a řádně označené.
Jitka Kreuzziegerová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
V pondělí 3.září byl před budovou školy slavnostně zahájen školní rok 2012/2013. Žákům se představila nová paní ředitelka – Mgr. Dagmar Pěničková (bývalá paní ředitelka Mgr. Blanka Grigová bude
na škole dále působit jako učitelka na 1. stupni). Dále bylo představeno všech 18 žáků prvního ročníku
a paní starostka Holoušová v doprovodu předsedkyně kulturní komise p. Gojišové jim předala dárek,
jako památku na první školní den.
Počet žáků na škole se opět zvýšil. Na první stupeň bude docházet celkem 69 žáků (45 děvčat, 24
chlapců). Z důvodu nárůstu žáků na prvním stupni jsme otevřeli druhé oddělení školní družiny. Na
druhém stupni máme celkem 39 žáků (21 děvčat a 18 chlapců). Celkem tedy bude v tomto školním
roce navštěvovat školu 108 žáků (66 děvčat a 42 chlapců). Z toho 71 žáků bydlí v Hrabišíně, 28 dojíždí
z Dlouhomilova, 6 z Brníčka a 3 ze Šumperka.
pokračování na str. 3
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2. ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ
HRABIŠÍN

Zprávičky z mateřské
školičky: září 2012

V současné době máme 22 zaměstnanců – 10 učitelů na ZŠ,
2 vychovatelky školní družiny, 4 učitelky MŠ, 5 pracovníků
provozu na ZŠ a 1 pracovnici provozu v MŠ.

Tak a léto pomalu končí a prvním příznakem blížícího se
podzimu je začátek školního roku. Pro nás, v naší školičce,
se toho moc s novým šk. rokem nezměnilo. Máme stále dvě
plně obsazená oddělení, kdy v oddělení Školička se o 22 dětí
stará p. učitelka Mgr. M. Vavřinová a Š. Brhelová a v oddělení Hernička o 28 mladších dětí pečují E. Salátová a P. Poislová. O zázemí se stará paní F. Jírů za pomoci O. Fidrové.
Z tohoto počtu dojíždí 16 dětí z Dlouhomilova.
Přípravy na nový školní rok začaly už v srpnu, kdy paní
učitelky a p. Jírů prováděly generální úklid celé školky, mytí
a desinfekci všech hraček a pomůcek. Vše se připravovalo
na nový školní rok. S přípravami nám také pomohli obecní zaměstnanci a moc děkujeme p. starostce V. Holoušové
a panu Štelcovi za pomoc při obnově průlezek na školní zahradě. Velice také děkujeme mamince Štelcové za pomoc
při zajišťování polštářků pro děti a zejména pořízení a ušití
povlečení na tyto polštářky.
Školní rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme
zahájili se 17 novými dětmi a již tradičně vesele - hravým
dopolednem. Hned ve čtvrtek se za námi přišli pochlubit novými aktovkami školáčci z 1. třídy s p. učitelkou Březinovou. Společně jsme zavzpomínali a všichni si slíbili, že se
budeme navštěvovat i nadále.
Už v druhém týdnu jsme začali jezdit na plavání do Zábřehu s 23 dětmi a kamarády ze základní školy.

3. NABÍDKA
KROUŽKŮ NA ZŠ HRABIŠÍN
Žáci si v tomto školním roce mohou vybírat z nabídky 9 kroužků – 3 skupiny florbalu, dvakrát angličtina, pohybové hry, informatika, stolní tenis a šachy. Kroužky vedou vesměs učitelé.

4. SPORT NA ŠKOLE
I v minulém školním roce se škola v rámci svých možností
zúčastňovala sportovních akcí vypisovaných Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). V kategorii malých škol (do
250 žáků) jsme skončili na třetím místě, když lepší byly jen
ZŠ Postřelmov a NG Šumperk. Nejvíce bodů do hodnocení
získala děvčata ve florbalu, obě šachová družstva (1. a 2.stupeň) a děvčata ve stolním tenise.

5. SBĚROVÉ AKCE NA ŠKOLE
Škola je zapojena do celé řady sběrových akcí. V týdnu od
15. do 19. října proběhne podzimní sběr starého papíru (kontejner bude přistaven na školním dvoře). Celoročně se sbírají
víčka od PET lahví (projekt Plastožrout) – loni jsme nasbírali 470 kg. V ekologické hře Recyklohraní dále škola vybírá
použité monočlánky a baterie. Občané mohou odevzdat víčka a baterie pro sbírku ZŠ i na OÚ Hrabišín.

6. NABÍDKA PRO OBČANY
a) Škola nabízí pro občany počítačový kroužek pro dospělé
(základy práce s PC). Kroužek by vedl Ing. Vladimír Přidal
každé úterý v době od 15 do 16 hodin. Kurzovné za pololetí
činí 300 Kč. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle ZŠ –
583 245 183.
b) Taneční klub NEXT nabízí kurzy společenského tance pro
děti a dospělé, které by probíhaly v tělocvičně ZŠ (předběžně v pátek). Více informací poskytne p. Michal Vavřina
– tel.: 731 521 168.

pokračování na str. 4
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I letos nás čeká spousta aktivit jako je výroba dýní, svíček, keramikování, malování na hedvábí, aromaterapie a muzikoterapie.
Už v říjnu zahájíme cyklus návštěv v knihovně a v rámci projektů i různé exkurze. Také nás čeká jablkový, dýňový a bramborový
den a jiné aktivity.
I letos k nám bude jezdit pravidelně divadélko, navštívíme kino v Šumperku. Budeme se zdokonalovat ve výtvarně-keramickém kroužku, v kroužku logopedickém,
hudebně tanečním, v pohybově hudebním, ve veselé angličtině a školáci se začnou
seznamovat s počítačem, také bude probíhat polední školička pro předškoláky s menší potřebou spánku.
Naše děti i letos přivítají nejmenší Hrabišínské i Dlouhomilovské spoluobčánky.
Příchod podzimu přivítáme podzimní Drakiádou. Proběhne soutěž o Nejstrašidelnější dýni. A přiblíží se vánoční čas, ale to nás čeká ještě spousta práce a legrace.
I nadále bychom také chtěli rozvíjet spolupráci se ZŠ v Hrabišíně, ale také se všemi, kteří se budou chtít zapojit do našich
aktivit. Děkujeme všem za pomoc a spolupráci (např. p. Szijjartó za odměny pro děti).
A tak přejeme sobě i všem dětem a rodičům v školním roce 2012/2013 mnoho radosti, veselých zážitků a co nejméně problémů a starostí.
za MŠ Hrabišín Mgr. M.Vavřinová

Zprávy z knihovny
Poslední akcí knihovny bylo rozloučení s předškolními dětmi z MŠ. Po přednášce v knihovně si děti prohlédly prostory OÚ,
kde je přivítala p. starostka a pracovnice OÚ. Děti si vyzkoušely i křeslo p. starostky. Za pozornost dostaly písanku a sladkou
odměnu.
O prázdninách byla knihovna uzavřena. Na září jsou připraveny nové knihy a výměnný soubor. Přijďte za námi, knihovna je
otevřená každé pondělí od 15 - 20 hod.
Krásné chvíle s knihou přeje knihovnice

Výšlap na Bradlo
Na druhou sobotu v září nabídla
kulturní komise občanům účast na turistické vycházce na
Bradlo. Bylo trochu
pod mrakem, ale na výšlap ideální počasí. Sešlo se nás celkem devět, čtyři
dospělí a pět dětí v rozmezí pět až čtrnáct let. Namířili jsme
si to od školy směrem na Fibich. A po červené k Cikánskému Buku. Cestou jsme vybídly děti, aby zalovily v paměti a
pochlubily se nějakou básničkou, říkankou. Je zajímavé, že
si ihned vybraly tu méně slušnou. Tak jsme došli přes Benkov ke zmíněnému buku, jehož torzo leží na zemi. Dali jsme
si malou svačinu, vyfotili se, zapsali do sešitu, který tam vítá
výletníky a pokračovali v cestě.
Značky nás dovedly až k hospodě v Nedvězí. Zde dospělí, samé ženy, dobyli baterky tekutými rumovými pralinkami
a děti ovocnými pendreky a pokračovali jsme dále. Asi 200

metrů pod Bradlem jsme narazili na veřejné ohniště, kde jsme
si rozdělali oheň a opekli párky. No a už nás čekal vytoužený
cíl - Bradlo. Tady nás uvítal dřevěný altánek k odpočinku a
vytesaná socha čerta a sovy. Vylezli jsme na vyhlídku, kde
trochu více foukalo, ale výhled byl hezký, neboť počasí se
umoudřilo a i sluníčko na nás vykouklo.
A pak už nás čekala cesta ve směru Nová Hradečná a
vlak. Asi v polovině cesty dolů z kopce na nás vykoukla lesní zvířata, zajíc, srnka, divočák a děti si mohly zahrát i na
xylofon. Vše bylo dřevěné. Ale během cesty jsme se setkali
i s živými zvířaty. Pasoucími se krávami, koňmi, ovcemi.
Překvapením pro nás byly i stromy plné jablek, švestek a
dokonce i broskví, které v Hrabišíně poničil jarní mrazík.
Tak jsme dorazili do Hradečné. Než přijel vlak, občerstvili jsme se v místním hostinci.
Děti, přestože měly v nohách asi deset kilometrů, si ještě
zaskotačily na přilehlém dětském hřišti, kde je nejvíce zaujala
lanovka. Potom už jsme jen nasedli do vlaku a vzhůru domů.
Za kulturní komisi Magda Glancová

Termíny svozů
komunálního odpadu do konce roku 2012
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

10.09.2012
08.10.2012
05.11.2012
03.12.2012

24.09.2012
22.10.2012
19.11.2012
17.12.2012

31.12.2012
pokračování na str. 5
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TERMÍNY PYTLOVÉHO SVOZU DO KONCE ROKU 2012
plastů
nápojových kartonů
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

27.09.2012
25.10.2012
29.11.2012
27.12.2012

ZÁŘÍ
LISTOPAD

20.09.2012
22.11.2012

Všechny termíny svozu odpadů najdete také na internetových stránkách obce: www.hrabisin.cz - sekce Obecní úřad
– Odpadové hospodářství

Vyzýváme občany k uhrazení místních poplatků. Dne 15. 9. 2012 vypršela doba jejich splatnosti!!!

Klub žen
Na III. ročník Her bez hranic nám vyšlo datum 14. červenec 2012. Bohužel nás potrápilo škaredé počasí, což se odrazilo i na
nízké návštěvnosti.
Spolupořadatel OÚ zařídil velký stan s posezením a grand na odměny a zajištění soutěže. Sokoli propůjčili hřiště a zajistili
občerstvení. Teplé jídlo v žaludku a sem tam nějaká štamprlička nás udržovali na nohou a dodávala v chladnu kuráže. Mimochodem jídla byl opravdu velký výběr.

Soutěže byly oproti minulým ročníkům takřka všechny
nové. Velký úspěch sklidily barely a plachta pod názvem
„Stáčení slivovice a Sjezd řeky“. Nad správným průběhem
her dohlížely bdělé oči našich žen rozhodčích Zdráhalové,
Čechové, Gojišové, Kubinové, Pastyříkové, J. Glancové. Do
soutěže se přihlásilo celkem osm družstev. Podmínkou bylo,
že v každém z nich musí být alespoň jedna žena. Družstvo
Klubu žen bylo tedy ve značné nevýhodě a proto bylo pořadí
následující:
1. místo - Hasiči
2. místo - Klopina
3. místo - Sokoli
4. místo - OÚ

5. místo - Myslivci
6. místo - Rodinná sešlost
7. místo - Klub žen
8. místo - Důchodci

K dobré pohodě přispěla svým úžasným vystoupením taneční skupina Radušky z Rohle. Celý program od začátku do konce komentoval pan Klíma. Nutno dodat, že i ceny pro všechny
skupiny soutěžících byly bohaté a nápadité. Už nám chybělo jen to sluníčko a více fanoušků. Doufejme, že za čtyři roky nám
bude počasí a zdraví přát a zase se ve smíchu sejdeme.
Sportu a dobré náladě zdar.
Za Klub žen Iveta Dlouhá
-5-
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dební skupinou Livin. Počasí se sice vydařilo, ale nepřišlo
tolik návštěvníků, jak jsme původně předpokládali. I přesto
však můžeme karneval považovat za vydařený.
Koncem měsíce srpna jsme se zúčastnili dvou soutěží, zařazených do VC Holba Cupu. Byly to soutěže ve Zvoli a v Bahuslavicích, tento víkend se nám z hlediska umístění vydařil.
Poslední bodované soutěže konané první víkend v září v Postřelmůvku a v Ráječku už za tak kvalitní považovat nemůžeme. Na Finále Velké ceny jsme si však spravili chuť, v soutěži totiž obsadila hrabišínská jednička krásné druhé místo.
V celkovém umístění za sezonu obsadilo družstvo Hrabišín
I. šesté místo a družstvo Hrabišín II. místo sedmnácté.

Myslivecké sdružení
Vážení milovníci přírody, dovolte
mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností našich myslivců od minulého vydání HN.
V červenci jsme se zúčastnili Her bez hranic, které
pořádal Klub žen ve
spolupráci s TJ Sokol
a OÚ Hrabišín. Ač
naše umístění nebylo
na stupni vítězů jako
v minulých Hrách,
musím jménem našeho družstva poděkovat
pořadatelům za jejich organizaci a věřím, že ostatní soutěžící
i přihlížející se bavili stejně dobře, jako my. V červenci jsme
se také intenzívně zabývali chovem kachen divokých na našem rybníku a s radostí dnes mohu konstatovat, že od té doby
máme stálý stav 30 kusů, které v příjemném prostředí břehů porostlých vrbami a olšemi nachází dostatek úkrytu před
predátory a dravci. Mnozí s Vás zcela jistě na obloze zahlédli
čápa černého či volavky, jak nad ránem a v podvečer křižují
nebe od přehrady k mysl. rybníku a naopak. Mimo tyto stálé
druhy, jsme zaregistrovali migrující pár, přísně chráněné a
silně ohrožené, volavky bílé. V červenci, v období srnčí říje,
jsme se zaměřili na odlov průběrných srnců, u kterých lze genetickou kvalitu snadno rozpoznat dle trofeje, v závislosti na
věku. Od září však lze lovit srnčí holou zvěř, zejména srny.
Jejich lov není až tak zajímavý, ale o to více důležitý, protože právě ony jsou hlavními nositelkami genetické kvality
(ze 2/3). Nelze však spoléhat pouze na genetické dispozice,
pokud zvěř nemá klid a dostatek kvalitní potravy, což v našich podhorských podmínkách není žádný problém. Zima
pomalu ale jistě klepe na dveře, a my v zájmu péče o zvěř,
budujeme nová přikrmovací zařízení, protože životnost těch
současných, pomalu ale jistě, končí. Letos jsme postavili tři
velké krmelce a tři posedy. V září jsme ve spolupráci s výborem honebního společenstva uspořádali valnou hromadu pro
vlastníky honebních pozemků, na které byla sumarizována a
hodnocena činnost MS Hrabišín, o.s. za uplynulé desetileté
nájemní období a podepsána nájemní smlouva nová. Chtěli
bychom proto poděkovat všem vlastníkům za důvěru, kterou
v nás vložili a slibujeme, že budeme ke svým povinnostem
přistupovat stejně zodpovědně jako doposud. Ne náhodou,
ale symbolicky jsme zvolili datum konání této akce na 28.
září, kdy obecně vrcholí říje naší královské jelení zvěře a
srdce myslivců se pokorně sklání před majestátem zvěře,
myslivosti a naší obdivuhodné přírody.

MLADÍ HASIČI:
Mladí hasiči měli v tomto období pauzu, od září jsme však
začali zase trénovat na nadcházejíci ročník 2012/2013.
Kalendář dětských soutěží:
9:00

Hasičský trojboj Nový Malín

6. října 2012

9:00

Šumperský Soptík
na Tyršově stadionu

8. prosince 2012 10:00

Štafeta 8*50 Klopina

16. února 2013

10:00

Dovednostní štafeta Hrabišín

13. duben 2013

9:00

Požární útok CTIF
+ štafeta dvojic -Troubelice

27. duben 2013

9:00

Štafeta 4*60
+ štafeta CTIF - Bludov

8. května 2013

10:00

Požární útok
+ štafeta dvojic - Kolšov

11. května 2013

9:00

Požární útok
+ odborky - Třeština

15. června 2013

9:00

Finále Ligy (požární útok,
2 pokusy) - areál SDH Hrabišín

Za kolektiv SDH Hrabišín Roman Jírů a Zuzana Bartošová

Konečné pořadí
Velké ceny okresu Šumperk

HOLBA CUP 2012

Umístění

Bc. Jakub Drimaj

Sbor dobrovolných hasičů
Činnost SDH Hrabišín
Jako každý rok jsme v našem areálu za kulturním domem pořádali Velkou cenu (VC), které se každoročně účastní kromě
závodních družstev z našeho okresu, i družstva z jiných okresů. Hrabišínská jednička obsadila osmé místo, druhé družstvo
skončilo bohužel s neplatným pokusem. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Bystřece z okresu Ústí nad Orlicí.
V polovině měsíci srpna jsme také pořádali karneval s huHrabišínské noviny září/2012

22. září 2012

Družstvo - MUŽI

Počet soutěží

Body

1.

Pavlov

15

246

2.

Dolní Libina

13

227

3.

Nemrlov

12

206

4.

Hrabová

14

199

5.

Bohuslavice

14

195

6.

Hrabišín

12

185

7.

Chromeč

14

147

8.

Rájec

13

146

9.

Kolšov

12

137

10.

Třeština

11

136

11.

Bludov II

15

135

12.

Štíty

13

125

13.

Ráječek

9

122

pokračování na str. 7
-6-

perk, vedené společně Horákem, Kupčíkem a Vařákem, začalo sezonu výhrou v Lošticích, ale poté přišla již jen jedna remíza a mužstvo se potýká se stejným problémem jako
A mužstvo, a to jsou střelené góly. Všichni doufáme, že se
střelci probudí a míče skončí v soupeřově síti.
Ještě před vlastním zahájením soutěží, jsme se prezentovali v Českém poháru, kde jsme vypadli po vyrovnaném
zápase s pozdějším vítězem SK Loštice. Bohužel jsme opět
neproměnili několik gólových příležitostí.
Své soutěže již zahájili i mládeže, kde máme v okresním přeboru mužstva dorostu, mladších žáků a přípravky.
Mužstvo dorostu, pod vedením trenérů Minaříka a Zetochy,
ze čtyř zápasů 2x remizovalo a 2x prohrálo. Mužstvo mladších žáků, pod vedením V. Faltýnka, zahájilo soutěž výhrou
a remízou. Mužstvo přípravky pod vedením Ladi Hanáka
bohužel ještě chuť bodu za vítězství nezažilo. Je to v podstatě nově složené mužstvo z fotbalových začátečníků, kteří
se teprve učí hráčské kroky, proto se jim zatím nepodařilo
žádný ze tří zápasu dotáhnout na body.
Protože myslíme i na diváky, byl pro jejich komfort
v gesci pana Mirka Glance zbudován nový stánek na občerstvení, který vyrostl během letní přestávky.
Letošní podzim také přináší významná životní jubilea členů TJ Sokol. První oslavil sedmdesátiny dne 1. června 2012
člen, trenér a funkcionář pan JOSEF KUBĚNA a stejné výročí
dne 14. září 2012 oslavil pan JAN PETŘÍK, dlouholetý hráč,
trenér, funkcionář, bývalý a nyní čestný předseda TJ Sokol.
Všichni členové TJ Sokol jim oběma ze srdce přejí pevné
zdraví, hodně pohody do dalšího života a sportu zdar !
V další části článku přikládáme ještě kompletní rozpis
všech hraných zápasů, na které tímto pořadatelé srdečně
zvou všechny příznivce TJ Sokol.

dokončení ze str. 6
14.

Postřelmůvek

12

120

15.

Hrabová II

13

119

16.

Zvole

12

111

17.

Hrabišín II

12

110

18.

Mostkov

9

106

19.

Maršíkov

12

102

20.

Nový Malín

10

93

21.

Sudkov

10

91

22.

Dolní Studénky

9

87

23.

Zábřeh

9

72

24.

Nemile

10

70

25.

Sobotín

10

51

26.

Lesnice

6

33

27.

Bludov

2

30

28.

Lesnice II

4

29

29.

Leština

5

22

30.

Štíty II

1

19

31.

Rohle

5

13

32.

Dubicko

1

2

33.

Brníčko

1

1

33.

Postřelmůvek II

1

1

TJ SOKOL

Výbor TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané a příznivci sportu,

Rozpis mužstev
TJ Sokol Hrabišín Podzim 2012

jak již bývá tradicí, nedílnou součástí Hrabišínských novin, je vždy příspěvek o fotbalovém dění na zeleném trávníku, kde se již na plná kola roztočily všechny podzimní
soutěže.
Mužstvo mužů A, vedené trenérem Martinem Kupčíkem, zahájilo další sezonu v krajské 1.B třídě a v dosavadních 6-ti utkáních získalo pouhé 4 body za remízy ve čtyřech utkáních a ve dvou zbývajících bylo poraženo. Mužstvo předvádí kombinační fotbal, kterému bohužel chybí
koření v podobě branek. V žádném utkání nebylo horším
soupeřem, ale projevuje se střelecká absence Milana Vařeky. Mužstvo bylo posíleno ze Šumperka o nadějného Michala Lokšíka, který na jaře hostoval v 1.A třídě v Bludově,
naopak na hostování do Rapotína odešel Jarda Bílek.
B mužstvo mužů nastupující v okresním přeboru Šum-
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Plánované akce

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jako první letošní podzimní akce se uskuteční dne 4. 10.
2012 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Hrabišín „Posezení nad kronikou“ s kronikářem panem Hořavou. Přijďte
si poslechnout vyprávění o práci
kronikáře a nahlédnout do dějin
naší obce.

NAROZENÍ
Narozené děti v naší obci od ledna 2012 - do září 2012
Jan Ptáček, Petra Mazáčová,
Jaroslav Rych, Radek Macek, Matyáš Komenda
Novým občánkům přejeme hodně
štěstí, zdraví a krásné bezstarostné dětství.

Druhou již tradiční společenskou událostí bude dne 2. 11.
2012 „Vítání občánků“, kdy přivítáme naše nejmenší do
života v obci. Součástí milého odpoledne je vždy vystoupení
děti z mateřské školky. Kouzlo dětských úsměvů je jistě zpestřením podzimních pošmourných dnů. ☺

Ž I V O T N Í J U B I L E U M O S L AV I L I
od ledna 2012 do září 2012

Dne 16. 11. 2012 proběhne „Setkání s důchodci“ Zastupitelé obce osobně pozvou spoluobčany, kteří si již užívají
zaslouženého důchodu, aby strávili příjemné odpoledne plné
zábavy a hudby.
První předvánoční akcí pak bude dne 28. 11. 2012 v 17:00
hod „Adventní dílna“, kde si můžete vyrobit před první adventní nedělí svůj originální věnec. Doufáme, že letošní třetí
ročník se bude těšit stejné oblibě jako předchozí.
Dne 30. 11. 2012 pak za zpěvu vánočních koled dětí z naší
školy zahájíme vánoční očekávání „Rozsvícením Vánočního stromu“ V 17:00 hod. u Obecního úřadu rozsvítíme
první vánoční světla. Můžeme se opět těšit také na výbornou
kuchyni Klubu žen.
Dalším vánočním impulsem pak jistě bude dne 8. 12. 2012
„Varhanní koncert“, který se bude konat v místním kostele
v 16:00 hod. Opět zahraje varhaník pan Petr Strakoš, zpívat
bude paní Jana Kurečková a Tomáš Vzorek. Loni se vystoupení setkalo s obrovským ohlasem, doufáme, že ani letos
tomu nebude jinak a založíme novou místní tradici.

A nyní nejen pro děti poslední letošní akce:

VYPOUŠTĚNÍ
BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI
V letošním roce se naše obec poprvé zúčastní již tradiční
krásné předvánoční akce, vypouštění balónků. Smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé
republice mohou nejen děti vypustit
svůj balónek s přáníčkem k nebi Ježíškovi...
Konání akce dne 14. prosince 2012.
Vypuštění balónků proběhne na
pokyn moderátora Rádia Impuls v
15:15 hod u Obecního úřadu v Hrabišíně. Výdej balónků a navázání
přáníček od 13:00 hod do 14:45
hod na OÚ.

Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů,
hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
ÚMRTÍ
zemřeli naši spoluobčané od ledna 2012 do září 2012
Zdeněk Kubín
Vladimír Bureš
Zdeněk Boxan

Jiří Vítek
Lubomír Božek
Pavol Jašúrek

Více na www.ceskyjezisek.cz
Srdečně Vás zveme jménem všech složek.
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