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Zastupitelstvo obce Hrabišín a
Redakční rada HN přeje všem
občanům
klidné
prožití
vánočních svátků a do nového
roku 2015 hodně zdraví, lásky
a životní pohody.

Adventní čas
Pomalu končí období ADVENTU a co
nevidět tu budou nejkrásnější a nejočekávanější
svátky roku – VÁNOCE. Adventní doba nás má
připravit na tyto svátky a na každoroční oslavu
příchodu Ježiše Krista. Jeho očistná a postní
funkce způsobila ono fanatické uklízení, čištění,
nebývalé
zdobení,
vaření
a
pečení.
Ve skutečnosti museli lidé přečkat období, kdy
počasí a příroda přinášela lidem téměř samé
problémy.
Bylo to čekání na nové světlo, na nový
příchod života. ADVENT je znám už téměř
tisíciletí a lidé si ho stále vylepšovali. Výroba
betlémů je tradice stará osm století a nás může
těšit, že nejkrásnější betlémy vznikaly u nás
v Čechách a na Moravě. Nejkrásnější symbol
vánoc VÁNOČNÍ STROMEK se začal v našich
domácnostech objevovat mnohem později, asi
před dvěma sty lety a velké vánoční stromy se
ve městech stavěly a zdobily na začátku
minulého století. U nás se první tzv. strom
republiky objevil v r. 1924 v Brně. Tyto stromy
byly
hlavně
součástí
charitativních
a
sportovních akcí. Dalším symbolem bylo
zhotovování ADVENTNÍCH VĚNCŮ, tento zvyk
pochází ze severu Německa, dělal se z různých
materiálů a postupně se zvyk rozšířil po celé
Evropě. Hlavně se dělá ze zelených větviček

jehličnanů, ty měly symbolizovat věčný život.
K vánocům patřily i další zvyky –
posílání vánočních pohlednic, nakupování a
dávání dárků od Mikuláše, Ježíška, jinde Dědy
Mráze, Santa Klause apod. Samozřejmou
událostí bylo a také je koledování o Třech
králích, které má v poslední době charitativní a
záslužnou úlohu.
A nás v Hrabišíně může těšit, že od
r. 2007 slavíme začátek adventu a rozsvícení
vánočního stromu na návsi. Na velké vánoční
výstavě si připomínáme všechny krásné
vánoční symboly. A od r. 2011 je náš ADVENT
doplněn
vánočním
koncertem
v kapli
sv. Michala, na který chodí stále více občanů.
A věříme, že tomu bude tak i nadále.
Čeněk Hořava, kronikář obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2015 se v naší obci
opětovně uskuteční v neděli
dne 11. ledna od 13:00 hod.
Tříkrálová sbírka. Zajišťuje
klub žen. Sbírku pořádá
charita Zábřeh.
Děkujeme občanům za finanční příspěvek

Naše škola před 50 lety
V letošním roce byla velká sláva – 40 let
otevření nové školní budovy a bylo o tom hodně
napsáno. Rád bych však připomenul, jak
vypadala základní škola před 50 lety, tedy
v r. 1964. Učilo se v několika budovách, 1.
stupeň v Loučkách, nyní kulturní dům a obecní
úřad. Druhý stupeň měl třídy v Olešné, nyní
stolárna p. Hrocha a k ní patřila tzv. filiálka se
dvěma třídami, nyní rodinný dům Gojišových.
Škola měla ještě dílnu v bytovém domě č. 55. Na
tělesnou výchovu chodil 2. stupeň do sálu
v pohostinství u Kolaříků, později byla budova
zbourána. Na oběd chodili žáci a učitelé do
stravovny na náves do budovy bývalé mlékárny.
Také tato budova byla zbourána a školní
stravovna se přestěhovala do domu u Rašků.
V roce 1964 vyšlo ze školy 31 žáků a tito
žáci šli na různé školy a učební obory. Hlavně se
dělal nábor do zemědělství, kam odešlo 7 žáků a
na hornictví. Tam šel jeden žák jménem
Štěpaník, který pak hrál házenou v ligových
mužstvech Karviné a Dukla Cheb. Tehdy opustili
školu např. p. Člupný, Harag, Grepl, Páleník,
Roztomilý, Glancová, Hajdová, Holoušová,
Kamlerová, Marková, Sládková, Svorníková,
Šimková a Vlková. To byli žáci z Hrabišína a
další byli z Dlouhomilova a Benkova. Třídní
učitelkou byla Zdena Kučerová až z Brna.
Tito tehdy deváťáci si letos zorganizovali
sraz po 50 letech v pohostinství v Dlouhomilově.
Přišlo jich hodně a na školu si pěkně
zavzpomínali. Bohužel ne všichni se tohoto srazu
dožili, zvláště smutní byli z nedávného a
nečekaného odchodu velkého kamaráda Pepy
Grepla.
Do školy 1. září 1964 nastoupilo 228 žáků
a ty učili učitelé p. Hořavová, Koubková, Fialová
a Niklová na 1. stupni. Na druhém stupni pak
p. Skoumal, Sládek, Bružová, Kamlerová,
Kohoutová, Indrová a Rejmanová. Školu řídili
p. Hořava a p. Tomášek.

2

Zajímavostí byly dvě deváté třídy a hlavně
žáci 1. třídy, kterých bylo 19. Ve třídě se sešlo
nebývalé množství dvojčat a dokonce i jedny
trojčata a to sourozenci Gillarovi, z dvojčat to byly
Mirka a Hana Klímovy, Staňa
a Jirka
Schnaubeltovi a sourozenci Pavel a Ivana
Fidrovi. K nim pak do 1. třídy ještě nastoupili
Laďa Cikryt, Olin Dvořák, Pepa Mazuch, Vláďa
Skoumal, Věra Gaborová, Zdenka Macková,
Dana Pavlíčková, Miluška Podzemská, Dana
Sládková a Dana Škoriková. Prvňáčky učila
p. Jana Hořavová.
Škola dosahovala před 50 lety velké
úspěchy ve sportu, např. družstvo házené se
probojovalo do okresního finále v Javorníku,
děvčata tam obsadila 2. místo a chlapci byli třetí.
Hrál se i hokej, mužstvo školy hrálo taktéž finále
v Olomouci a v lehké atletice byli naši žáci
přeborníci v oblasti.
Aktivní bylo i rodičovské sdružení.
Delegace SRPŠ p. Sadil, Mrakava a Rašková se
vydalo na KNV do Ostravy a na ÚV KSČ do
Prahy kvůli stavbě nové školy, která byla
plánována a stále odkládána, ale nakonec jsme
se dočkali.
Čeněk Hořava, kronikář obce

Klub žen Hrabišín

Již několikaletou tradicí naší obce
v oblasti kulturní je rozsvícení vánočního stromu.
Náš klub žen se do této akce zapojil vánoční
výstavou. Vánoční výstava byla zajímavá starými
zvyky i moderní dekorací. Ženy napekly vánoční
cukroví na stoly a k tomu uvařily tradiční punč pro
děti i dospělé. Na této akci vystoupily děti ze ZŠ
s pásmem vánočních písní a poté byly odměněny
perníčky a potleskem. V lednu připravujeme
tříkrálovou sbírku pořádanou charitou Zábřeh.
Nově naleznete fotografie na internetových
stránkách http://klubzenhrabisin.rajce.idnes.cz/
Klub žen Vám chce tímto popřát krásné prožití
vánočních svátků a šťastný Nový rok 2015.
Klub žen
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Základní škola
Dopravní výchova
V úterý 16. září 2014 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky dopravní
výchovy na dopravním hřišti v Uničově. Za velmi pěkného počasí si
vyzkoušeli jízdu na kole, museli řešit dopravní situace, reagovat na
semafory. V jarních měsících se bude akce opakovat a žáci budou plnit
průkaz cyklisty.
Mgr. Lenka Crhonková

Drakiáda
Ve čtvrtek 18. září 2014 jsme
pro děti i rodiče uspořádali již 6. ročník
podzimní
drakiády.
K velkému
úspěchu celé akce přispělo nádherné
počasí se skvělými povětrnostními
podmínkami.
Nejlepší
umístění
v kategorii „vzhled“, „vzlet“, „psí kusy“
jsme odměnili věcnými cenami.
A aby zábavy bylo ještě víc,
pokračovali jsme soutěžemi s dračí
tématikou a večer pyžamovým bálem, diskotékou a nocováním ve škole. Druhý den po společné
snídani nás některé čekal plavecký výcvik, jiné zase procházka za krásami okolí Hrabišína.
Mgr. Jana Březinová

Fotbalové utkání v Libině
S plným rancem, velkým debaklem se v pondělí
6. 10. 2014 vrátili chlapci z druhého stupně naší školy z Libiny,
kde se hrálo okrskové kolo v malé kopané. Celkové skóre bylo
3 : 20 a není proto divu, že všichni hráči museli poté absolvovat
ještě poslední hodinu vyučování s ostatními.
Ing. Vladimír Přidal

Florbalový turnaj
Velice pěkný, bojovný a v závěru i vítězný
florbalový zápas odehrála naše děvčata
s Oskavou. Zápas se uskutečnil 9. 10. 2014
v tělocvičně naší školy. Bouřlivou atmosféru pak
vytvořili diváci, jak z řad kolegů florbalistů – kluků,
tak i některých dětí z družiny. Na zápas se přišli
podívat i ředitel školy se svým zástupcem a
některé učitelky. A bylo na co koukat. Po první
třetině naše reprezentantky sice prohrávaly, ale
ve druhé otočily skóre a v posledním dějství
těsnou výhru 5 : 4 uhájily. Za naši školu
nastoupily: brankářka – Adéla Mazuchová, a dvě vyrovnané čtveřice hráček: Simona Straková (1),
(kapitánka), Nikola Kvapilová, Monika Hrubá (1) a Štěpánka Kőrnerová (1), druhá čtverka: Simona
Kvapilová, Lucie Jílková, Miroslava Losová a Veronika Jílková (2). V závorce za jmény jsou uvedeny
vstřelené branky.
Všem ještě jednou díky za předvedený výkon a divákům za bouřlivou atmosféru.
Ing. Vladimír Přidal
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Beseda se zachráněným „dítětem“
Ve čtvrtek 30. října 2014 se žáci naší školy zúčastnili besedy s panem
Tomášem Graumannem, který byl jedním z posledních židovských dětí, které
zachránil během druhé světové války bankovní úředník pan Nicolas Winton
před smrtí v koncentračním táboře. Pan Tomáš Graumann našim žákům
autenticky přiblížil dobu před druhou světovou válkou a svým poutavým
vyprávěním přiměl všechny přítomné k zamyšlení nad útrapami lidí během
druhé světové války.
Bc. Ivana Vamvakašová

Dýňové vyučování
V pátek 7. 11. 2014 si žáci 1. a 4. třídy užili dýňového vyučování.
Nejdříve ve třídách plnili různé úkoly, následně proběhlo soutěžní
zápolení v tělocvičně. Veselý den byl zakončen dýňovým vyráběním.
Společně jsme si pochutnali na báječném dýňovém koláči, který upekla p.
učitelka Crhonková. Prvňáci zase pro všechny připravili skvělý
dýňovojablečný salát.
Mgr. V. Golová, Mgr. L.Crhonková
Krajský přebor v rapid šachu v Olomouci
Na 1. turnaj krajského přeboru v rapid šachu jsme
do Olomouce odjeli na naše poměry s malou výpravou. V kategorii
dívek do 12 let byla Nicol Benešová těsně druhá, v kategorii dívek
do 10 let skončila Adéla Šafářová třetí. Z chlapců se nejvíc prosadil
David Gažar, který v kategorii chlapců do 10 let obsadil 5. místo.
Za úspěch lze považovat i 7. místo Jiřího Krahuly v kategorii chlapců
do 14 let a 11. místo Richarda Křepelky v chlapecké kategorii do
10 let.
Mgr. Zdeněk Kamler

Adventní rozjímání pod stromečkem
Zpěváci ze základní školy rozsvítili vánoční stromeček na návsi v Hrabišíně. Svými hlásky
zahájili letošní adventní čas. Čas plný rozjímání a očekávání. Při závěrečné písni Vánoce, Vánoce
přicházejí také rozezpívali své rodiče a příbuzné. Dětem přejeme hodně dárků pod stromečkem a
splnění všech tajných přání.
Mgr. Lýdie Špániková

Mateřská škola
V říjnu proběhl jablečný týden, kdy se děti
seznamovaly s dozráváním, sklizní a zpracováním jablíček.
Naučily se zacházet s nožíkem, krájely jablíčka na kompot,
na křížaly, také se naučily strouhat jablíčka na struhadle,
pomáhaly s pečením štrůdlu. Také jsme hojně jablíčka
ochutnávaly, malovaly, vytrhávaly a otiskovaly. Toto téma
nás snad nikdy neomrzí.
V bramborovém týdnu jsme společně všichni
s nadšením a s chutí pekli a vařili „pečáky“, hranolky,
brambory na loupačku a smažili bramboráky. Moc se nám
práce líbila a také na výsledku našeho snažení jsme si vždy
všichni pochutnali. Děti si vyzkoušely i možnosti jiného
využití, např. bramborová tiskátka, výrobu bramborových korálů a to vše za využití škrabek, nožů,
struhadel atd. Všem se nám tyto aktivity líbily a moc nám chutnalo.
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Muzikoterapie a aromaterapie jsou již
pravidelné akce spojené s projektem „Vagonek
zdraví“. Při muzikoterapii se děti seznámily
s novými hudebními a rytmickými nástroji,
naučily se relaxovat při hudbě, a vyzkoušely si
odreagovat se při rytmickém pohybu. Tyto
aktivity si zpestřily i využitím netradičních
hudebních nástrojů.
Aromaterapie se stala pocitovou
aktivitou, kdy po společné cestě s krtečkem za
vyléčením myšky si odnesly děti nejen pocit
soudržnosti a solidarity, ale také léčivou medaili
s oblíbenou aroma vůní. Také ochutnaly léčivý
bylinkový čaj.
S podzimem máme spojeno již několik ročníků Dýniády, kdy každý rok nás překvapíte svojí
nápaditostí, tvořivostí a kreativitou. Výsledkem byly i letos překrásné dýně, za kterých byl problém
vybrat jen těch několik nejpěknějších. Letošními vítězi se tak stali: O nejstrašidelnější dýni 1.Pepík
Hrubý 2.Danuška Klugová 3.Lukášek Kupčík a v kategorii Nejzajímavější dýně: 1. Domča a Barunka
Ondráčkovi 2. Jarda Körner 3. Adámek Haitmar. Všem vítězům blahopřejeme.
Vánoční těšení
Na Vánoce jsme se těšili zejména při zpívání
koled, výrobě přáníček a dárečků pro rodiče. Děti
vyráběly keramické kapříky, malovaly vitráže, pekly
perníčky, odlévaly a balily různé svíčky, vyráběly
sváteční zápichy, přáníčka a ozdoby na stromeček a
mnoho dalších.
Také jsme si odskočili vyzdobit stromeček
vlastnoručně vyrobenými ozdobami na OÚ Hrabišín,
aby i ostatní věděli, že Vánoce se blíží a cítili tu
správnou atmosféru spolu s námi.
V letošních dílničkách si během čtyř dnů
vyrobily děti s rodiči čertovskou lampičku, andělíčka,
dárkové taštičky se jmenovkami a za pomoci
maminky Berlinské, které moc děkujeme, si
nazdobily děti i rodiče perníčky. Akce byla zdařilá a
výsledné výrobky byly moc povedené a jistě udělaly
radost všem.
Mikuláš a Vánoce na nečisto byly pro děti
nezapomenutelnými, protože Mikuláš měl pro každého slova
povzbuzení a čerti nikoho neodnesli. Balíček, který si převzaly
všechny statečné děti za básničku, nebo písničku moc chutnal.
Děkujeme tak žákům 9.třídy ZŠ Hrabišín, že nám pomohli
udržovat tuto tradici. Další tradicí jsou naše „Vánoce na nečisto“,
kdy po dlouhém těšení a chystání společně čekáme, zda i letos
přijde Ježíšek. A protože jsme byli všichni celkem hodní, tak nám i
letos přinesl spoustu nových hraček a pomůcek. Dárečky dětem
nám pomohla rozdat i paní starostka Holoušová. Všichni jsme si
zazpívali koledy a popřáli jsme si vše dobré na Vánoce a v příštím
roce 2015.
za MŠ Hrabišín
Mgr. Marcela Vavřinová
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Myslivecké sdružení Hrabišín
Pro myslivce podzim představuje především
období intenzivní péče o zvěř - přikrmování,
předkládání minerálních lizů a zejména redukci
početních stavů. Zvěř je s ohledem na konec
vegetační sezony a nadcházející zimu je
dostatečně tukově zásobena, letošní přírůstek je
již vyspělý a je tedy třeba upravit velikost
populace na optimální stav.
Organizují se proto společné lovy a jeden

Jedna větší myslivecká akce skončila a my již
dnes s plným nasazením pracujeme na organizaci
další. Tím je myslivecký ples, na který Vás
všechny srdečně zveme! Dne 7. února 2015 se
můžete těšit na výbornou mysliveckou kuchyni i
tombolu, k tanci i poslechu zahraje hudební
skupina Pohoda a vše bude s maximální péči
směřováno k Vaší plné spokojenosti!
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a
ten letošní nám již kyne na rozloučenou. S nadějí
proto všichni vzhlížíme k roku nadcházejícímu.
Všem proto přejeme, aby byl prodchnut
vzájemným porozuměním, tělesným i duševním
zdravím a všudypřítomnou moudrostí.
za MS Hrabišín
Ing. Jakub Drimaj

TJ SOKOL Hrabišín

takový jsme uspořádali i my, zde v Hrabišíně,
v sobotu 22. listopadu. Sešlo se na něm 37
střelců, 23 honců a několik loveckých psů. Leče
se nacházely v horní části honitby, za tratí u
Mladoňova, a proháněny byly zejm. mladé lesní
porosty, kde je předpoklad největší koncentrace
zvěře a také vznik škod. Na slavnostním výřadu,
se díky střeleckému umění myslivců a činnosti
honců, v podvečer nacházeli 3 zajíci a 1 liška.
Mohlo jich však být více, protože zvěř v lečích
byla viděna, ale ne vždy byly podmínky
k bezpečné střelbě. Byl spatřen i pár jelenů, také
laň s kolouchem a dospělý kus prasete divokého.
Tato zvěř se však nelovila.

Po dnu stráveném na čerstvém vzduchu
následovala tradiční poslední leč s zvěřinovým
gulášem a bohatou tombolou.
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Vážení občané,
rok se přehoupl do
předvánočního času, utichly
sportovní boje a na konci
roku dochází k bilancování
uplynulé sezony.
Mužstvo mužů A pod
vedením trenéra Tomáše
Horáka zahájilo podzimní
část soutěží v podstatě s nezměněným složením
mužstva. Mužstvo posílil záložník Roman
Losenický z Brna. Začátek soutěže mužstvu vyšel
a drželo se v popředí tabulky. V průběhu podzimní
soutěže, však vinnou zranění a zbytečných
vyloučení se propadlo téměř ke dnu soutěže.
V poslední části po uzdravení hráčů se opět
zvedlo a v konečném účtování po podzimní části
je v tabulce na 9. místě s 20 body a celkovým
skóre 19 : 24. Nejlepšími střelci mužstva jsou
Michal Hejl a Tagyr Hofmann se 4 brankami.
Bohužel se 2 červenými kartami a 38 žlutými
kartami jsme nejhorším mužstvem v soutěži. V
jarní části se musí přístup hráčů změnit, neboť
většinu karet dostaneme za protesty.
Mužstvo B vedl z počátku podzimní části
rovněž Tomáš Horák. Ve druhé polovině podzimu
jej vystřídal bývalý hráč Ondra Novák. Mužstvo
bylo před sezónou posíleno novým brankářem.
Mužstvu se bohužel nedaří, tak jako v minulé
sezoně a po podzimní části je na 11. místě s 15
body a celkovým skóre 25 : 33. Pro jarní část
soutěží bude nutno mužstvo posílit o jednoho až
dva hráče a úspěšně zabojovat o zachování
účasti v okresním přeboru.
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Mládež

hrají v Brníčku, pod hlavičkou Hrabišína. Toto
spojení po odehrané podzimní části ukazuje, že
to byl krok správným směrem, což je vidět na
výsledcích. Hráči tak mohou nastupovat za
různá mužstva. Obě mužstva trénují Ladislav
Hanák a Jirka Körner.

Okresní přebor - starší žáci 7+1
Starší žáci
1. Hrabišín

6 5 1 0 39: 10

16

( 10)

2. Sudkov

6 4 1 1 44: 12

13

( 1)

3. Jedlí

6 4 0 2 28: 15

12

( 3)

4. Losiny "C"

6 3 0 3 24: 12

9

( 0)

5. Lesnice

6 2 0 4 14: 23

6

( 0)

6. Vikýřovice

6 2 0 4 21: 36

6

( -3)

7. Zvole

6 0 0 6 2: 64

0

Trenérem mužstva
je Vlastimil Faltýnek.
Pod jeho vedením
hráči předváděli
velmi dobré herní i
taktické výkony.
Proto jsou po
podzimní části
zaslouženě v čele
tabulky.
Nejlepšími střelci mužstva jsou Jan Strnad s 10
brankami, Petr Doležel a Ondřej Stratil s 6
brankami. Mužstvo obdrželo 1 žlutou kartu.
Okresní přebor skupina A
Mladší žáci
1. Bludov

10 8 1 1 50: 22

25 ( 10)

2. Rapotín

10 7 1 2 70: 28

22 ( 4)

3. H.Pomoraví

10 6 0 4 60: 25

18 ( 0)

4. Nový Malín

9

6 0 3 49: 14

18 ( 6)

5. Bohdíkov

10 4 3 3 55: 32

15 ( 3)

6. Petrov-Sob.

10 3 1 6 37: 57

10 ( -2)

7. Hrabišín

10 1 0 9 25: 78

3

(-12)

8. Vikýřovice

9

3

(-12)

1 0 8 6: 96

Okresní přebor starší přípravky skupina A
Jelikož z rozhodnutí FAČR s cílem dohnat
fotbalovou Evropu po vzoru vyspělých států,
např. Španělsko, Nizozemí, Německo atd.,
vydalo zákaz vydávat v kategoriích přípravek
tabulky, aby trenéři nehráli na výsledky, ale
rozvíjeli fotbalové návyky hráčů. Tabulky nejsou
k dispozici ani v našem okrese a každý oddíl si
musí vést evidenci sám. V tisku a na internetu
jsou uváděny pouze výsledky jednotlivých
utkání.
Mužstvo starší přípravky je ve skupině po
podzimní části na průběžném 3. místě.
Nejlepšími střelci mužstva je Michal Olejník s 27
brankami, Ondřej Coufal s 15 brankami a Pavel
Ženčuch s 9 brankami.
Okresní přebor mladší přípravka skupina A
Mužstvo mladší přípravky je po podzimní části
na průběžném 2. místě. Nejlepšími střelci
mužstva jsou Pavel Ženčuch a Michal Polončík
s 25 brankami. Následuje Zdeněk Olejník s 6
brankami. Ani jedno z mužstev neobdrželo
žlutou ani červenou kartu.
V roce 2015 podá TJ Sokol žádost o dotaci
z Místní akční skupiny Šumperský venkov na
zastřešení tribuny. Doufáme, že naše žádost
bude kladně vyřízena, jelikož jsme ještě nikdy
o žádný finanční příspěvek nežádali. Příprava na
zastřešení tribuny probíhá již od roku 2013.
Výbor TJ Sokol Vás zve na štědrodenní punč na
hřišti od 15:30 hodin a na silvestra tradiční
zabíjačku s fotbálkem. Utkání začíná v 10:00
hodin.

Trenérem mužstva je také Vlastimil Faltýnek.
Mužstvo se potýká s nevyrovnanými výkony a
během utkání dokáže odehrát dobře pouze
jeden poločas. V této věkové kategorii není
hráčská kvalita.
Nejlepšími střelci mužstva jsou Antonín
Hrbáček s 9 brankami, Adam Vlček s 3 brankami
a Ondřej Jírů s 2 brankami. Mužstvo obdrželo 1
žlutou kartu.
U kategorií mladších žáků, mladší a starší
přípravky došlo k uzavření dohody se Sokolem
Brníčko o spojení mužstev. Mladší žáci hrají své
utkání v Hrabišíně a starší a mladší přípravka
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Na závěr nám dovolte popřát Vám všem i
členům TJ Sokol hezké prožití vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku 2015.
Výbor TJ Sokol

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Vážení občané,
a je tu prosinec. Jako každoročně nastává
období, kdy dochází k bilancování uplynulého
roku, plánujeme a dáváme si předsevzetí do
roku následujícího.
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V první řadě bychom chtěli poděkovat
všem, kteří svým aktivním přístupem a prací se
zasloužili o zdařilý průběh všech kulturních,
společenských, sportovních, ale také brigádních
akcí, které jsme v roce 2014 pořádali. Pro náš
sbor to byl výjimečný rok, ve kterém jsme si
připomněli 125 let od založení sboru hasičů
v naší obci. Členové sboru si tuto událost ještě
připomenou na své Výroční valné hromadě dne
3.1.2015.
Sbor dobrovolných hasičů přeje do Nového
roku všem občanům hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody.
Za výbor SDH zpracoval Roman Jírů

-

Jírů a na druhém místě Adam Ptáček
( celkově 3. místo )
kategorie mladší kluci druhé místo Ondřej
Jírů ( celkově 7. místo )

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANOSTI
(braňák ) Hrabová 18.10. 2014. Započítáno do
hry Plamen
- kategorie mladší 2. místo
- kategorie starší 5. místo
ŠTAFETA 8X50 soutěž v Hrabišíně 6.12. 2014.
Započítávaná do Ligy mladých hasičů:
- kategorie mladší 2. místo
- kategorie starší 7. místo

Informace ke stočnému v roce 2015

Mladí hasiči Hrabišín a jejich výsledkový sumář
za první soutěžní půlrok.
HASIČSKÝ TROJBOJ, soutěž v Sudkově 27.9.,
započítávaná do Ligy mladých hasičů:
- kategorie mladší 6. místo
- kategorie starší 6. místo
ŠUMPERSKÝ SOPTÍK je soutěž na 60 metrů
s překážkami. Místo konání –Tyršův stadion
4.10. 2014. Započítáváno do Ligy mladých
hasičů (Liga MH). Na této špičkové soutěži
startuje přes 400 závodníků v pěti kategoriích.
Přítomny jsou ty nejlepší mládežnická družstva
z východní části republiky.
- kategorie mladší ( Liga MH ) 1. místo ( celkově
5. místo )
- kategorie starší ( Liga MH ) 7. místo ( celkově
17. místo )
Za zmínku stojí vynikající individuální výkony
některých našich závodníků v jednotlivých
kategoriích
- kategorie přípravka absolutní vítěz Jakub

Dne 11.12. 2014 se uskutečnila valná
hromada Svazku obcí Povodí Loučka, na které
byl projednáván především cenový předpis pro
stočné na rok 2015. Výše poplatku za stočné je
stanoven podle finanční analýzy, která vychází
z výpočtu dle pokynů Státního fondu životního
prostředí. V cenovém předpisu se musí
promítnout i tvorba rezervního fondu na opravy.
Pokud by Svazek obcí Povodí Loučka
nedodržel
pokyny
fondu,
došlo
by
k následnému krácení poskytnutých dotací na
výstavbu splaškové kanalizace až do výše
100%. Na základě zapracování všech
požadavků SFŽP je pro rok 2015 vypočten
poplatek ve výši 1.100 Kč/rok/osoba. Cenový
předpis je přílohou HN.
V současné době nelze vyčíslit průtok z obce.

foto
měřící
šachty
Parshalův
žlab

Důvodem je opakované ucpávání měřícího
zařízení – Parshalův žlab, na kterém se
zachycují předměty, jež do kanalizace nepatří
(např. vložky, buničitá vata, vlhčené ubrousky,
hadry, tenisové míčky aj.).
Proto se opětovně obracíme na občany, aby
tyto předměty do kanalizace nevhazovali.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 13.03. 2015
Vydavatel
Obec Hrabišín, 788 04 Hrabišín 65, IČ: 00302619, e-mail: obec@hrabisin.cz, www.hrabisin.cz
Redakční rada: Ladislava Holoušová, tel:604 756 600, e-mail: starosta@hrabisin.cz, Magda Glancová a Čeněk Hořava
Evidenční číslo: MK ČR E 19894. Vychází čtvrtletně, náklad 350 ks, vydáno 22. 12. 2014
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Místní poplatky Obce Hrabišín
Bezhotovostní úhrada místních poplatků - na účet číslo 260246410/0300 nebo 5628841/0100
do příkazu uveďte daný variabilní symbol a VŽDY jako specifický symbol číslo popisné

Komunální odpad

Variabilní
symbol
1337

Pes

1341

Vodné

23102111

Nájem vodoměru

23102133

100,- Kč/ 1 pes, každý další 150,- Kč slevy/ rok )*
23,- Kč / m3 / výši odběru zjistíte u referentky obce
na tel. čísle 583 245 161 ,
odečet spotřeby je vždy k 31.12. a k 30.6.
100,- Kč / rok

Palivové dřevo

103132111

částku najdete na dodacím listu

Doprava dřeva

103112111

částku najdete na dodacím listu

Druh poplatku

Částka k úhradě
540,- Kč / osoba / rok

)*

)* u těchto poplatků můžete uplatnit slevy dle platné vyhlášky obecního úřadu
Splatnost místních poplatků je do 15.3. a do 15.9. v daném roce. Platby si můžete rozdělit i
na více splátek, popřípadě požádat obec o splátkový kalendář, kde si předem dohodnete
rozvržení úhrad na menší částky a nebudete tak vystaveni riziku obdržení výměru s navýšením
poplatků za nedodržení data úhrady.
Poplatek za stočné pro Svazek obcí Povodí Loučka můžete hradit na obecním úřadě nebo si
vyzvedněte pokyny pro bezhotovostní úhradu. Každý dům má přidělen vlastní variabilní symbol,
z tohoto důvodu nelze všechny zveřejnit. Svazek přijímá úhradu od pěti obcí. Bez správného
variabilního symbolu svazek nedokáže platbu identifikovat a přiřadit k plátci.

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2015
LEDEN 12. 1. 26.1.

KVĚTEN

4. 5. 18. 5.

ÚNOR

ČERVEN

1. 6.

BŘEZEN 9. 3. 23.3.

ČERVENEC

13.7.

27.7.

LISTOPAD

2.11. 16.11. 30.11.

DUBEN 6. 4. 20.4.
bude upřesněno

SRPEN

10.8.

24.8.

PROSINEC

14.12. 28.12.

9. 2. 23.2.

ZÁŘÍ

15.6. 29.6. ŘÍJEN

Termíny pytlového svozu plastů v roce 2015
LEDEN

29. 1.

ČERVENEC

30. 7.

ÚNOR

26. 2.

SRPEN

27. 8.

BŘEZEN

26. 3.

ZÁŔÍ

24. 9.

DUBEN

30. 4.

ŘÍJEN

29. 10.

KVĚTEN

28. 5.

LISTOPAD

26. 11.

ČERVEN

25. 6.

PROSINEC

31.12.
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7.9.

21.9.

5.10. 19.10.

Termíny pytlového svozu nápojových
kartonů v roce 2015
LEDEN

22. 1.

ČERVENEC

23. 7.

BŘEZEN

19. 3.

ZÁŘÍ

17. 9.

KVĚTEN

21. 5.

LISTOPAD

19. 11.

NĚKTEŘÍ OBČANÉ NEMAJÍ DOPOSUD
ZAPLACENY POPLATKY ZA ROK 2014!!!
POSLEDNÍ TERMÍN ÚHRADY JE DO 31.1.2015
PO TOMTO TERMÍNU BUDOU NEUHRAZENÉ
POPLATKY NAVÝŠENY PLATEBNÍM
VÝMĚREM O 20%
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Volba zástupců do zastupitelstva obce

Informace pro občany

Dne 5. 11. 2014 se v naší obci konalo
veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Hrabišín. Programem zasedání bylo složení
slibu zvolených zastupitelů, volba starosty a
místostarosty obce. Zřízení finančního a
kontrolního výboru, volba jejich předsedů a
členů a odměny neuvolněným členům
zastupitelstva.
Výsledky voleb
veřejného ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce:
Holoušová Ladislava
starostka
Magda Glancová
místostarostka
Vlastimil Faltýnek
předseda finančního
výboru
Miroslav Hejl
předseda kontrolního
výboru
Ondřej Pospíšil
zastupitel
Milena Hejlová
zastupitel
Ing.Rostislav Krňávek zastupitel
Romana Fuchsová
zastupitel
Stanislav Fidra
zastupitel

Provozní doba Obecního úřadu Hrabišín
o vánočních svátcích:

22.12. 2014

od 07:00 – 12:00 hod.
ODPOLEDNE ZAVŘENO

23.12.2014 – 2.1. 2015
5. 1. 2015

ZAVŘENO
OTEVŘENO

Místní knihovna Hrabišín bude od 22. 12.
2014 UZAVŘENA.
Provoz knihovny bude opět zahájen
5. ledna 2015 od 16:00 – 19:00 hodin.

Společenská kronika
Narození: Tibor Kupčík, Eliška Kobzová
Úmrtí : Constantin Brostianu, Lydie Valouchová
Michal Variška

PLESOVÁ SEZONA 2015

Upozornění pro občany!!!

17. 01. TJ Sokol
07. 02. Myslivci
27. 02. SRPŠ
07. 03. SDH
21. 03. Klub žen - maškarní

Na žádost občanů
se mění čas večerního
vysílání místního
rozhlasu, a to z 19:00
hod. na 18:30 hod.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ UPOZORŇUJE OBČANY!!!!
K datu 1. 1. 2013 byly finančním úřadům v ČNB otevřeny nové bankovní účty. Současně po
dobu dvou let automaticky banka převáděla chybně zaplacené platby na nové bankovní účty.
Od 1. 1. 2015 již ČNB nebude chybně zaplacené platby na nové účty převádět. Pro
plátce daně to znamená, že jejich platba nebude doručena na účet finančního úřadu a
zaplacená daň nebude akceptována.
Zkontrolujte si své platby daní, zda používáte správný účet!!!!

Finanční úřad pro Olomoucký kraj
(detašované pracoviště Šumperk)

Účet

47623811 (matrika)

Výběr z nových předčíslí bankovních účtů FÚ pro jednotlivé daně

Kód banky 0710
Předčíslí účtu

Daň dědická

7739

Daň z nemovitostí

7755

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

721

Příklad: platba daně z nemovitosti: 7755–47623811 / 0710 (předčíslí daně-matrika/kód banky)
Kompletní seznam předčíslí naleznete na stránkách http://www.financnisprava.cz/
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12/2014

Hrabišínské noviny

