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Advent jako tradiční očekávání vánočního období

Když je člověk ještě
dítě, prožívá toto období
jako lehkou nevolnost,
jako kdyby ho trošku pobolíval mléčný zub, a on
se těší, až mu vypadne a
zároveň si říká: „Co když
mě vezmou k zubaři?“

Nedočkavost, touha a
kapka strachu se mísí
s nervozitou dospělých,
neboť ti pro změnu musí
pořídit vánoční stromek a
kupu dárků, samozřejmě
uklidit celý byt, přežít vánoční večírek a nakonec
štědrovečerní
připravit
večeři.
Je otázkou, zda někdo
ocení umytá okna nebo
pečlivě vytřené police a
skříňky v kuchyňské lince. Takto se prolíná dvojí
podoba čekání na Ježíška.
I když svým způsobem
mají s původním význa-

mem obě něco společného.
Za prvé jde samozřejmě o vytyčení konkrétní
čekací doby (i když pravoslavná církev dodnes
uznává šestitýdenní advent místo čtyřtýdenního)
a s ní související tradice
postupného
zapalování
jednotlivých svíček na
adventním věnci.
Očistná a postní funkce
adventu, kterou hlásá církev, možná nepřímo způsobila ono fanatické uklízení. Jen se díky tlaku reklamy změnil objekt pů1

sobení.
Dnešní komerční průmysl tedy zcela vytlačil
postní fázi čekání na Vánoce a nahradil ji naopak
nepřiměřeným nakupováním. Rovněž názvy jednotlivých nedělí pocházejí
odtud a nikoli z původních křesťanských tradic.
Podobně je tomu i s
konzumací vánočního
cukroví. Nikdo z nás si
však nedokáže představit
Vánoce bez vůně vanilkových rohlíčků, perníčků
nebo lineckého. Proto se
o pečení těchto sladkostí
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Advent jako tradiční očekávání vánočního období
pokračování článku z předchozí strany

každoročně pokouší většina českých domácností.
Za největší pozitivum
se obecně považuje společné trávení času v úzkém kruhu rodiny, neboť
někdo musí naloupat ořechy nebo mandle, jiný
chystat těsto, válet, vykrajovat, chystat formičky a
tak dále. I když to manžel
nebo děti nedělají třeba
dobrovolně, jsou přesto
všichni spolu.
Symbolika adventního

kalendáře se také posunula více k světským radostem. Nedekorují ho už
biblické výjevy. Výrobci
se jeho prostřednictvím
spíš snaží potěšit dětskou
duši a zpříjemnit tak nejmenším předvánoční čas.
O stromečku jako snad
o nejvýznamnějším symbolu Vánoc jsem na tomto
místě HN psala již v loňském roce. Doplňuji jen,
že je to snad první vjem,
který se dítěti objeví v

mysli, když se začne hovořit o Štědrém dni. My
vidíme smaženého kapra,
bramborový salát, nekonečné balení dárků, někdo
návštěvu hřbitova. Dítěti
se rozsvítí oči jako svíčky
při představě nazdobeného smrčku … s hromadou
barevně zabalených dárečků. Dárky jsou samozřejmě extrémně důležité,
celou tu nádheru však zaštituje nádherný jehličnan,
bez nějž by to zkrátka ne-

šlo.
Přetrpme tedy s dětmi
v jejich nedočkavosti poslední adventní neděli.
Nenechme se strhnout
shonem ani nakupováním,
těšme se na dny volna,
pohádky v televizi nebo
milé návštěvy příbuzných.
Ať váš příbytek zahřeje
dětská radost a promění
nadcházející vánoční období v nezapomenutelné
chvíle.
-red.-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2013
N A R O Z E N Í :
Elen Tihlaříková ♥

Markéta Klemešová ♥ Nikola Ondrušková
Jan Smejkal
Vanesa Doleželová ♥ Veronika Pospíšilová ♥ Nela Loupancová
Rycko Matyáš

Ú M R T Í :
Miroslav Jašek ┼ Věra Strouhalová ┼ Marie Boxanová ┼ Herbert Ptáček ┼ Marie Kvapilová
Marie Boxanová ┼ Jaroslav Konečný ┼ Ladislav Grepl ┼ Stanislav Andrýsek
Josef Grepl ┼ Josef Pohlmann

KLUB ŽEN HRABIŠÍN
zapojil do dění naší obce.
V říjnu jsme začali s
vítáním nových občánků,
koncem listopadu Ženy
upekly vánoční cukroví
na stoly a uvařily vánoční
punč pro děti i dospělé na
rozsvěcování vánočního
stromu a zorganizovaly
také v kulturním sále vánoční výstavu betlémů,
Stejně jako roky před adventních věnců, svícnů
tím, i letos se Klub žen a jiné vánoční parády.
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Začátkem ledna nás
čeká opět tříkrálová sbírka a v březnu Vás rádi
přivítáme na dalším ročníku proslulého maškarního
plesu.
Jako obvykle bude
v odpoledních hodinách
připraven program se soutěžemi a tancem pro děti a
ve večerních hodinách se
mohou při maskovaném
tanečním rejdění vyřádit
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dospěláci. Všichni jste
srdečně zváni!
Na závěr chci jménem
Klubu žen popřát příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost v
osobním životě všem hrabišínským občanům.
Za Klub žen
Iveta Dlouhá

KULTURNÍ AKCE
Zprávy z knihovny

Vítání nových hrabišínských občánků

Letos, tj. od 31. 10.
2013 do 12. 11. 2013,
proběhl další ročník festivalu MĚSTO ČTE
KNIHU. Tentokrát byl
věnován
jednomu
z nejvýznamnějších českých literátů Karlu Poláčkovi, konkrétně nové
publikaci jeho méně
známých próz s názvem
Kolotoč, která v době konání festivalu právě vyšla.
Celou akci zahájila přednáška docenta Erika Gilka
z katedry bohemistiky filozofické fakulty v Olomouci,
která se uskutečnila v Městské knihovně Šumperk.
Příznivci literární vědy se tak mohli dovědět mnoho
zajímavého o Poláčkově literární tvorbě v souvislosti s
tématem maloměsta v české literatuře a také o zastoupení humoru v jeho próze.
V dalších listopadových dnech následovalo promítání filmů, vernisáž k výstavě a především různá čtení,
vše úzce spjato s osobností tohoto mistra slova. Jednotlivé akce se konaly v Městské knihovně Šumperk,
Klášterním kostele, Vlastivědném muzeu, Divadle
Šumperk a v Kině Oko.
Kromě těchto reprezentativních akcí proběhla také
čtenářská štafeta, tzn. na různých šumperských školách se věnoval určitý čas předčítání Poláčkových
textů. Účastníky nebyl nikdo jiný než sami žáci a studenti, kteří se zajímají o literaturu a zároveň chtějí
obohatit posluchače o Poláčkův laskavý humor.
Událost Město čte knihu se sice přímo netýká naší
obce, i když například v minulosti jsme se zúčastnili
akce Senioři čtou dětem, která s šumperským literárním festivalem úzce souvisela. Je však velmi významná z hlediska regionální kultury, což dosvědčuje už
pouhý fakt, že jde o devátý ročník.
Příští rok tedy zkuste strávit alespoň jeden listopadový podvečer ve společnosti dalšího klasika české
literatury, nebo si můžete přijít půjčit do naší knihovny některé z Čapkových, Hrabalových, Körnerových
nebo Vaculíkových děl, jimž byl festival zasvěcen v
minulých letech.
Na závěr jen upozorňujeme, že naše knihovna bude
od 6. ledna 2014 otevřena, jak jste zvyklí, každé pondělí, avšak od 15.00 do 18.00 hodin.

Jsme rádi, že se v naší obci stále rodí další a další
děti, což je zárukou toho, že nás viditelně neubývá.
Proto jsme mohli 18. října 2013 mezi sebe v zasedací
místnosti obecního úřadu přivítat pět nových přírůstků. Na slavnostní události se podílely obvyklé místní
složky, nálada byla příjemná a děti moc neplakaly.

Maminkám a tatínkům přejeme mnoho radosti s jejich
malými potomky a těšíme se na další miminka, která v
nadcházejícím období zcela jistě přibudou. Dětem
přejeme pro změnu bezstarostné dětství a hodně rodičovské lásky.

S přáním příjemného počtení
Redakce HN
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KULTURNÍ AKCE
obecního úřadu se postarala jako každý rok o výzdobu
oken kulturního domu. Některé výrobky byly použity
jako
součást výstavy vánočních dekorací a betlémů.
Je samozřejmé, že děti jsou naší největší radostí,
ale nezapomínáme ani na ty dříve narozené. Vždyť
každý z nás jednou zestárne. Každoročně se tedy pro
ně pořádá odpolední posezení u příjemného programu Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
s občerstvením a společností známých a kamarádů.
na návsi obce
Tentokrát se párty konala 8. listopadu a vše se odehrálo v obvyklé atmosféře. Pořadatelé, to znamená
Druhý den, tedy 29. listopadu, následovalo obvyklé
zastupitelstvo obce v čele s paní starostkou a členové
popíjení
punče před obecním úřadem, proslov paní
jednotlivých místních složek, se snažili udělat maximum ke spokojenosti přítomných, hudba vyzývala k starostky, shlédnutí již několikrát zmíněné výstavy,
tanci a naši starší spoluobčané se mohli bavit v rámci rozsvícení stromu a zpívání koled.
Pro ty z nás, jež mají ratolesti na prvním stupni zápřichystaného programu nebo si jen tak do pozdních
kladní
školy, tomu předcházely ještě dvě hodiny strávečerních hodin povídat s vrstevníky.
vené s dětmi při jimi nacvičeném programu v podobě
tanečků, písniček a básniček, některé zazněly dokonce
v angličtině. Pak děti v rychlosti vyrobily lucerničky a
s nimi jsme se přesunuli k obecnímu úřadu.
Bohužel začalo pršet, takže každoroční zpívání neproběhlo venku na čerstvém vzduchu, jak jsme si
mohli zvyknout, ale v přísálí kulturního domu. Stísněný prostor se tak ve chvíli proměnil v koncertní sál
plný líbivých tónů a dětských hlásků.

Posezení se seniory

Doufáme, že jste se dobře bavili a příští rok opět nashledanou.

Adventní dílna
Vyrábění adventního věnce už není pro obyvatelky
obce žádná věda. Snad proto se účast na této společné
rukodělné akci pomalu snižuje. Není se co divit. Chodíme do práce, pečeme, uklízíme, taky nás navštíví
občas nějaká ta nemoc, ať už je to chřipka, angína,
nějaké to nachlazení nebo
bohužel něco vážnějšího.
Zapalování svíček na
adventním věnci je nádherná tradice a vlastnoručně vyrobený, s domácím interiérem sladěný
věnec dodá obývacímu
pokoji nebo jídelně neodolatelné kouzlo. Pod vedením
libinských zahradnic ho vyrábíme již několik let a domnívám se, že jsme v tom čím dál zručnější.
Tentokrát jsme se sešli ve čtvrtek 28. listopadu. Některé dámy a také pár dětí dorazily už ve tři hodiny,
další lidí se trousili postupně kolem čtvrté i později.
Každý zvládl vyrobit to své originální dílo, děvčata z
Hrabišínské noviny 12/2013

Nechybělo cukroví, společnost známých, s nimiž se
v tomto ročním období nemáme moc příležitostí scházet, a bohužel ani nevlídné počasí. Po dešti to pěkně
čvachtalo a děti, pobíhající pod rozsvíceným stromem,
podle toho brzy vypadaly.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2014:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

13. 01.
10. 02.
10. 03.
07. 04.
05. 05.
02. 06.

27. 01.
24. 02.
24. 03.
21. 04.
19. 05.
16. 06.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

bude upřesněno
30. 06.

14. 07.
11. 08.
08. 09.
06. 10.
03. 11.
01. 12.

28. 07.
25. 08.
22. 09.
20. 10.
17. 11.
15. 12.

bude upřesněno
29. 12. 2014

Termíny pytlového svozu plastů v roce 2014:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

30.01.
27.02.
27.03.
24.04.
29.05.
26.06.

31.07.
28.08.
25.09.
30.10.
27.11.
bude upřesněno

Termíny pytlového svozu nápojových kartonů v roce 2014:
LEDEN
BŘEZEN
KVĚTEN

ČERVENEC
ZÁŘÍ
LISTOPAD

23.01.
20.03.
22.05.

24.07.
18.09.
20.11.

Provozní doba Obecního úřadu Hrabišín o vánočních svátcích:
23. 12. 2013
24. – 27. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013 – 1., 2., 3. 1. 2014
6. 1. 2014

8.00 – 12.00
zavřeno
8.00 – 12.00
zavřeno
normální provozní doba

Vyskytnou-li se v době, kdy je na úřadě zavřeno, nějaké neočekávané problémy, s nimiž vám můžeme pomoci, neváhejte a kontaktujte paní starostku na tel.: 604 756 600

Informace o odečtu spotřeby vody:
Mezi svátky, tzn. ve dnech 27. - 31. 12. 2013 bude zaměstnanci obce prováděn odečet spotřeby vody. Buďte na to prosím připraveni!
Další upozornění: Termín pytlového svozu plastů proběhne v pátek 27. 12. 2013!

Plesová sezóna v roce 2014:
18. 1. 2014 TJ Sokol / 1. 2. 2014 Myslivci / 1. 3. 2014 SDH
7. 3. 2014 SRPŠ / 15. 3. 2014 Klub žen
Srdečně zvou pořadatelé!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABIŠÍN
Ráda bych na tomto místě jménem zaměstnanců naší školy a školky popřála všem hrabišínským občanům klidné a pohodové prožití
vánočních
svátků
strávených
v rodinném kruhu s nejbližšími a v
novém roce 2014 hodně zdraví,
štěstí a vzájemného porozumění. O
tom, co všechno se v naší nově
opravené škole dělo od začátku
školního roku, se dočtete dále
v příspěvcích od vyučujících.
Mgr. Dagmar Pěničková
Na škole máme výborné florbalistky
Listopad tradičně patří okresním
kolům ve florbale. Letos se mimořádně dařilo oběma dívčím družstvům. Mladší děvčata v sestavě
Adéla Hanáková, Nikola Kvapilová, Štěpánka Kőrnerová, Monika
Hrubá, Veronika Jílková, Adéla
Mazuchová a Kristýna Jílková obsadila v boji proti soupeřkám o dva
roky starším třetí místo. Cenné bylo
hlavně vítězství nad Gymnáziem
Šumperk v souboji o 3. místo.
Starší děvčata byla ještě úspěšnější. Po vydřeném postupu z okrskového kola se v okresním kole
dostala až do finále, kde podlehla
suverénní 3. ZŠ Šumperk. Naše
děvčata v sestavě Natálie Havlíčko-

vá, Miroslava Losová, Simona
Straková, Simona Kvapilová, Veronika Stratilová a Sára Křepelková
si nejvíce užila semifinále, kde o
jejich vítězství nad 1. ZŠ Šumperk
rozhodly až samostatné nájezdy.

Postup mladých šachistů do krajského kola
Dvě čtyřčlenná družstva šachistů
(zvlášť první a druhý stupeň) vyjela
do Šumperka usilovat o postup do
krajského kola přeboru družstev ZŠ
v šachu. Mladším žákům se to podařilo a v sestavě Denis Paškov,
Adam Štrubl, Ondřej Jírů a David
Gažar obsadili druhé místo za suverénní ZŠ Severovýchod Zábřeh.
Čeká je tak v lednu v Olomouci
krajské kolo.

Konečné pořadí:
1. ZŠ LOŠTICE
2. III. ZŠ ŠUMPERK
3. ZŠ HRABIŠÍN
4. ZŠ MLÝNSKÁ MOHELNICE
5. III. ZŠ ZÁBŘEH
6. GYM. ŠUMPERK
Starší žáci (Ondřej Stratil, Miroslava Losová, Vladimír Los a
Adéla Mazuchová) již tak úspěšní
nebyli a v okresním kole obsadili
páté místo.
Okresní florbal
Dne 14. 11. 2013 se žáci naší
školy úspěšně prezentovali při zápasech okresního kola florbalového
turnaje žáků šestých a sedmých
tříd. Kapitánem a brankářem týmu
byl Antonín Mazuch, dále bojovali
o pocty nejvyšší Petr Foltýn, To-
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máš Chlup, Milan Malý, Ondřej
Stratil (všichni 7. třída), Vladimír
Los, Adam Vlček (oba 6. třída) a
Vítek Křepelka ze čtvrté třídy. Podali jsme po prvním prohraném zápase velice dobrý, ukázněný výkon
a po postupu ze skupiny jsme v boji
o finále prohráli s pozdějším vítězem 2:3. V zápase o konečnou
bronzovou medaili jsme porážku
2:6 vrátili mnohem početnějšímu
týmu Mohelnice 6:3. Ondřej Stratil
v tabulce kanadského bodování obsadil výborné 3. místo. V celém
turnaji jsme byli jednoznačně
nejméně početní, nejméně rozehraní (naše tělocvična byla mimo provoz) a nejvíce bojovní.
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Ing. Vladimír Přidal

Plavání
Letošní plavecký výcvik jsme si
užili jako minule na bazénu
v Zábřeze. Předškoláci se pod vedením šikovných instruktorek přestali bát vody a „řádili“ dokonce
v hloubce, kde nedosáhli na dno,
my školáci jsme se hlavně zdokonalili v jednom z plaveckých stylů.

Skoky ze startovacích bloků,
potápění, základy stylu znak a
kraul, chvíle volné zábavy ve vodě,
to všechno jsme zvládli a ještě se u
toho výborně pobavili.

Jednalo se o metody usazování –
sedimentace, filtrace, adsorpce, vyluhování – extrakce, přebírání –
separování, odpařování, krystalizace, destilace, sublimace a chromatografie. Všichni uvedené metody
prováděli prakticky v laboratorních
podmínkách. O výsledcích svého
pozorování zpracoval každý na závěr laboratorní protokol. Průmyslovou metodu destilace si žáci prohlédli v místní pěstitelské pálenici.

ní podávali skvělé sportovní výkony. Někteří ve stoje, mnozí velmi
často i vleže. Zápal a nadšení byl
příkladný a určitě i lepší než u
mnohých hokejových reprezentantů.
Celou akci řídila paní učitelka
Mgr. Lenka Crhonková. DVD
s videem a fotografiemi bude
k dispozici ve škole po novém roce.
Ing. Vladimír Přidal
Vánoční dílny

Využili jsme parní ohřívárnu,
vířivku, při hudbě jsme cvičili vodní aerobik a pro závěrečnou hodinu
bylo pro nás připraveno překvapení
- aqua zorbing a vodní skutr. Tak si
to také jeďte vyzkoušet!

V pátek 29. 11. 2013 se v naší
škole konaly každoroční vánoční
dílny. Žáci prvního stupně si při-

Žáci získali řadu osobních zkuMgr. Blanka Grigová šeností a vyzkoušeli si práci chemiků. Na bezpečnost a zdárný průběh
dohlížel Ing. Vladimír Přidal.

Bruslení
Každoroční školní bruslařský
výcvik proběhl v prosinci (úterý 3.,
10. a 17.) na zimním stadionu pravili pro své rodiče krátké vánočv Šumperku. Zúčastnili se jej žáci ní pásmo plné koled, básniček, písod 1. do 9. třídy. Všichni zúčastně- ní a tance. Navodili jsme tak tradiční atmosféru Vánoc.
Poté jsme se všichni společně
odebrali s vyrobenými lucerničkami ke kulturnímu domu a společně
Laboratorní práce
jsme rozsvítili hrabišínský vánoční
strom a zazpívali koledy.
V průběhu měsíce října a listopadu prováděli žáci 8. třídy ve výuMgr. Lenka Crhonková
ce chemie sérii laboratorních prací
z oblasti oddělování složek směsi.
7
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN
Zprávičky ze školičky - prosinec 2013
I když to venku na zimu nevypadá, je to tu. Po roce
jsou tady Vánoce. Dětmi toužebně očekávané a většinou dospělých stresem a shonem provázené …
A tak aby ten zbývající čas do kouzelných Vánoc
dětem co nejrychleji a co nejlépe utíkal, zkrátili jsme
si opět to těšení spoustou pilné práce a spoustou akcí,
aktivit a činností. S blížícím se koncem roku jsme také
začali hodnotit uplynulé období.

Také proběhly dny nazvané jako jablkový a bramborový, kdy někteří rodiče
spolu s námi ochutnali
jablečný štrúdl a výborné
bramboráky. Naše kuchaření se nám moc povedlo. Ještě jsme při tom všem zvládli vyrobit strašidelné dýně.
Koncem měsíce listopadu
děti dokončily předplavecký

Hned v říjnu jsme krátkým vystoupením přivítali
nové malé hrabišínské občánky. Naše děti s chutí zazpívaly a zarecitovaly malým kamarádům i jejich rodičům.
Také proběhl
po
několikaleté
pauze sedmý ročník Drakiády.
Hned poté jsme
si všichni užili
další ročník Dýniády, kdy se opět
velice
těžko
z krásných čtrnácti dýní vybírala ta
nezajímavější a
také ta nejstrašidelnější.

kurz. Některé se zbavily
strachu z vody a jiné pouze
prohloubily lásku k tomuto
živlu. Příští rok se určitě
budou chtít zúčastnit znovu.
S chutí se také zapojily
do objevování tajů muzikoterapie a aromaterapie, které se jim velice líbily a určitě pozitivním způsobem
rozšířily jejich obzor.

Výhercům blahopřejeme a doufáme, že měli radost
z hodnotných cen. A jako bonus nám ještě dýně ozdobily prostor před školičkou.

Hrabišínské noviny 12/2013
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I v letošním školním roce se děti v rámci kroužků
učí tancovat, cvičí, v keramicko-výtvarném vytvářejí
velice pěkné výrobky, v angličtině se veselé učí zákla-

dům cizího jazyka a v logopedickém si zdokonalují
svoji výslovnost.
A abychom na Vánoce byli všichni co nejlépe připraveni, tak jsme se i letos sešli při “ Vánočních dílnách “ - odpoledni, kdy za podpory OÚ Hrabišín se
maminky i babičky mohly společně s dětmi naučit
spoustu nového a připravit si krásnou výzdobu a adventní svícny.
Tam také již všichni mohli vidět i náš nazdobený
vánoční stromeček v předsálí, který jsme vyzdobili
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

Také jsme všichni vánočně malovali vitráže a vyráběli svíčky. Snažíme se děti podporovat rovněž v lásce
k dramatickému umění. Proto za námi do naší školičky pravidelně jezdí divadla, a to jak maňásková, tak
hudební.
S Mikulášskou nadílkou letos přišli nádherní čerti,
andělé i Mikuláš ze ZŠ Hrabišín a moc bych jim chtěla poděkovat. Díky nim byla sváteční atmosféra dokonalá.

Nácvikem koled, seznamováním se s tradicí Vánoc,
výrobou různých přáníček, dárečků, zdobením stromečku s vlastnoručně vyrobenými ozdobami si už jen
zkracujeme dobu do Vánoc.
A jelikož byly všechny naše děti hodné a pilné, tak
pod stromečkem určitě najdou i letos spoustu pěkných
dárků, a to nejen v mateřské škole při „Vánocích nanečisto“, ale i doma.
Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci
všem rodičům, kteří nám pomáhají.
Na závěr mi nezbývá než Vám všem popřát
z celého srdce co nejklidnější prožití Vánoc a v roce 2014 vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví.
za Mateřskou školu
Mgr. Marcela Vavřinová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Kateřinský hon
jen
jednomu
zajíci,
nicméně se všichni shodli
na tom, že společná procházka v tento slunečný
den nebyla vůbec na škodu. Následovala poslední
leč s tombolou a příjemné
posezení s přáteli až do
večerních hodin.

Pozvánka na myslivecký ples

Letošní Kateřinský hon
se z technických důvodů
konal o týden dříve, což
se mírně projevilo na
účasti pozvaných střelců.
Na druhou stranu nám
přálo počasí a 16. listopad
se probudil do krásného
slunečného dne, díky kterému jsme společný lov
mohli prožít je v košilích
a lehkých svetrech. Na
nástupu bylo přítomno 23
myslivců - střelců, 18
honců a 3 lovecky upotřebitelní psi (maďarský
ohař, německý krátkosrstý
ohař a německý křepelák).
Po úvodních fanfárách
přítomné pozdravil předseda MS Hrabišín, myslivecký hospodář a řídící
otěže převzal vedoucí honu.
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V první leči (za mlýnem) bylo viděno několik
kusů daňčí a srnčí zvěře, 2
zajíci a liška. Střelen byl 1

zajíc. Ve druhé leči
(Boxanův les nad Fibichem) byli opět daňci a
vyhnán byl i jeden kus
černé zvěře. Dle výpovědi

V tuto chvíli bychom
Vás rádi pozvali na myslistřelců však šlo o tříletého vecký ples, který se bude
kňoura-sekáče, jehož ulo- konat
první
sobotu
vení by bylo hrubou chy- v únoru a na jehož příprabou.
vě již nyní intenzivně pracujeme. Slíbit můžeme
hudební kapelu Pohoda,
bohatou tombolu včetně
zvěřinových cen, myslivecké speciality, myslivecké trubače i profesionální předtančení. Na setkání se těší a krásné Vánoce v kruhu rodiny, pevné zdraví a úspěšný celý
rok všem přejí myslivci.

Po třetí leči (Hoškův
důl) následovala společná
svačina, kde se všichni
občerstvili, napojili a nabrali síly na další lov.
Čtvrtá leč (nad přehradou), pátá (důl k nádraží)
a šestá (meze pod nádražím) už bohužel nevydaly
žádného zajíce, což lze
přisuzovat nepříznivému
jaru (chladné a studené),
jež zlikvidovalo kompletní letošní přírůstek. Na
výřadu byla vzdána pocta
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Za Myslivecké sdružení
Bc. Jakub Drimaj

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRABIŠÍN

Vážení spoluobčané, členové TJ a
příznivci kopané,
nastal čas adventu a s ním se blíží i konec roku. Proto je třeba pomalu začít bilancovat již téměř
uplynulý rok 2013.
Družstva již v polovině listopadu zakončila svou soutěžní činnost.
Mužstvo mužů A odehrálo svůj poslední zápas, kdy v předehrávaném
utkání jarní části porazilo silné
družstvo Javorníku 1 : 0, čímž naznačilo, že jarní boje o záchranu,
pokud hráči přistoupí poctivě
k zimní přípravě, nemusí být až tak
dramatické. Mužstvo bylo vedeno
v podzimní části Vladimírem Novotným.
Mužstvo mužů B je ve zcela jiné
pozici. V předešlých sezonách vždy
v jarních bojích úspěšně zachraňovalo, a tuto situaci vždy zvládlo. Po
podzimní části soutěže se mužstvo
pohybuje v horní polovině tabulky
s dostatečným náskokem od sestupových pozic. Mužstvo bylo vedeno Tomášem Horákem a Milanem
Vařákem.
Mládežnická družstva mladších
starších žáků a starší přípravky jsou
vedena společně Ladislavem Hanákem a Vlastimilem Faltýnkem a
pohybují se v tabulkách ve druhých
polovinách, kdy jejich výkony jsou
velmi nevyrovnané a jsou schopna
sehrát vynikající utkání, ale také
propadnout, což je v těchto katego-

riích běžné. Pozitivem práce
s mládeží je, že do mužstev přibyli
další hráči a mužstva mají širší základnu.
Nejen sportem ale i budováním
areálu se zabývá výbor TJ. Zahájil
například přípravy na realizaci zastřešení tribuny hřiště. V nejbližší
době bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, abychom
mohli žádat o dotace, bez nichž by
stavba zřejmě nemohla být realizována. Stát v těchto případech vůbec
nepřihlíží k faktu, že dobrovolné
organizace jsou zcela závislé na
příspěvcích, kterých není nikdy
mnoho, ale přesto si stavební úřad
jako správní poplatek za územní
rozhodnutí účtoval sumu 10.000
Kč.
Bohužel nás postihly i smutné
události, když 4. listopadu opustil
naše řady jeden ze zakládajících
členů TJ, dlouholetý hráč, trenér,
funkcionář a člen výboru pan Josef
Grepl. Je sice pryč, ale v našich
srdcích bude žít dále a vždy na něj
s úctou budeme vzpomínat.
Členové naší TJ se na počátku
prosince zúčastnili úklidu paseky
v obecním lese, pálili haluze
z pokácených stromů, aby paseka
mohla být znovu osazena.
Chtěli bychom Vás rovněž pozvat na vánoční punč, který již tradičně pořádáme na štědrý den 24.
12. 2013 od 15.30 hodin a také na
ukončení roku 31. 12. 2013, kdy
naši členové kopanou v 10.00 hodin ukončí letošní rok a zároveň se
bude podávat jídlo a výrobky z naší
tradiční zabíjačky.

Okresní přebor - Mužstvo B:
Umístění na 7. místě ze 14 družstev. Nejlepšími střelci jsou Michal Hejl s pěti brankami a Tomáš
Grund se třemi.
Starší žáci:
Umístění na 7. místě z 9 družstev. Nejlepšími střelci byli tentokrát Tomáš Chlup s osmi brankami
a Jan Strnad se čtyřmi.
Starší přípravka:
Umístění na 6. místě z 8 družstev. Nejlepšími střelci se stali se
čtyřmi brankami Lukáš Stuchlík,
Pavel Ženčuch a Michal Olejník.

Závěrem bychom Vám chtěly
poděkovat jménem TJ Sokol za
vaši přízeň v letošním roce, popřát Vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody do nového roku 2014.

Tabulky TJ Sokol
Výbor TJ Sokol
1. B třída - Mužstvo A:
Umístění na 10. místě ze 14
družstev. Nejlepšími střelci se třemi brankami se stali Pavel Faltýnek, Jiří Kužílek a Tagyr Hofman.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRABIŠÍN

V posledních měsících
tohoto roku jsme připravovali techniku a výzbroj
na zimní provoz. Práce

v nové zbrojnici na technice je o poznání jednodušší, a tak jsme byli
s touto prací daleko dříve
hotovy. Zazimovat jsme
museli také hasičský areál
včetně shrabání velkého
množství listí.
Koncem října jsme vypomohli obci, a to brigádou v obecním lese, kde
jsme prováděli prořezáv-

ku. Další významnou činností, na kterou se výbor
sboru dobrovolných hasičů a jejich členové připravovali, byla výroční valná
hromada sboru (VVH),
která proběhla v sobotu
14. prosince v předsálí
Kulturního domu Hrabišín. Na ní jsme zhodnotili
právě končící rok 2013.

Byl to rok naplněný
spoustou práce a významných momentů. Za všechny připomenu dvě stěžejní
události, o kterých jsme
Vás v předchozích číslech
pravidelně informovali.
Sbor i jednotka se přestěhovaly do nové budovy na
návsi obce a velkou změnou a zkrášlením prošel
také náš areál.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Po soutěži Soptík, o
které jsme vás informovali v posledním vydání
Hrabišínských novin, jsme
se vrhli na přípravu, konkrétně na další soutěž, jíž
byl Závod požárnické všestrannosti (ZPV). Po loňském neúspěchu, bohužel
diskvalifikaci, jsme se dokázali poučit a konečně

ZPV v Hrabové vyhrát.
Tréninky mladých hasičů poté nouzově probíhaly
v našem kulturním domě,
neboť tělocvična naší školy, kde za normálních
okolností trénujeme, byla
z důvodu stavební činnosti
donedávna uzavřena.
Poslední soutěží roku
byla 7. prosince štafeta
8x50 metrů, která se konala v domácím prostředí
v Kulturním domě Hrabišín. První pokus jsme nezvládli, neboť došlo
k chybnému rozestavění
závodníků na dráze. Toto
nás však nerozházelo, jelikož jsme věděli, že máme
docela dobře natrénováno
a vše se může změnit druhým pokusem v náš prospěch.
Nemýlili jsme se, děti

zaťaly zuby a i když došlo
k malému zaváhání na
druhém úseku, čas 63,50
stačil na celkové druhé
místo. Vítězem závodu
v Hrabišíně v kategorii
mladší o pouhé 3 desetiny
se stal Žichlínek z okresu
ÚO. Ten však neboduje
v naší lize MH, a tak jsme
získali místo první, a tím
plný počet bodů.
V průběžných výsledcích Ligy i Plamene přezimujeme na prvním místě a
doufáme, že v jarní části
budeme pokračovat ve
stejně dobrých výsledcích.
Díky těmto výborným
výkonům jsme se rozhodli
otestovat naše schopnosti
na halovém mistrovství
České republiky v Havířově, na něž se nyní začneme důsledně připravovat

společně s Bludovem, který už zkušenosti z této
soutěže má.
Na závěr nám dovolte
poděkovat všem soutěžícím, rodičům, členům
Sboru dobrovolných hasičů Hrabišín, Obecnímu
úřadu Hrabišín, místní základní škole a sponzorům
za podporu a pomoc při
práci s našimi mladými
hasiči.
Sbor dobrovolných
hasičů přeje všem klidné
a spokojené svátky a do
nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za SDH Roman Jírů
a Libor Kvapil

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 8. března 2014!
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