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Slovo starostky obce
Pomalu končí období Adventu, a co nevidět
tu budou nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Dne 27.11. 2015 v 17:00 hod. jsme společně na
návsi rozsvítili vánoční strom. Letos jsme poprvé
tuto akci spojili s vánočním jarmarkem, kde byly na
prodej různé vánoční výrobky. Klub žen nám opět
uvařil dobrý punč, děti ze základní školy nám
zazpívaly a přednesly vánoční písně, za což jim
patří velké poděkování.
Nyní jako obvykle Vás seznámím s děním
v naší obci. Jedna z největších akcí v letošním roce
byla rekonstrukce obecního a kulturního domu.
V rámci dotace z fondu OPŽP a z poskytnutého
bankovního úvěru bylo provedeno zateplení objektu,
včetně výměny osvětlení v sále, v předsálí a
v neposlední řadě úprava prostranství před budovou
obecního úřadu. Již nyní máme všechny obecní
objekty zatepleny a tím obec splnila zákon, který
ukládá snížení energetického provozu v budovách.
Dále byly zrekonstruovány autobusové
nástupiště u školy, pod školou a na Fibichu.
Současně byly vybudovány i dva nové přechody
včetně osvětlení. Na nástupiště pod školou a na
výstavbu dvou přechodů včetně osvětlení se nám
podařilo získat dotace z Olomouckého kraje ve výši
249.000 Kč. Ještě se musím zmínit také o
zrekonstruovaném chodníku u rodinných domů pí
Juráskové a pí Koubkové. Ostatní stavební práce
budou pokračovat dle finančních možností obce.
V letošním roce nás také velice potrápil
kůrovec v lese, z tohoto důvodu byla zastavena
plánovaná těžba a muselo být provedeno vytěžení
napadených stromů. Požadavky na palivové dříví
můžete podávat na obecním úřadě. V příštím roce
se budeme snažit pokrýt požadavky z roku 2015 na
odkoupení tvrdého palivového dřeva.
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Od nového roku 2016 se přechází na nový
systém úhrady za likvidaci komunálního odpadu. Byl
zaveden svoz bioodpadu a také bylo posíleno
množství stání kontejnerů na tříděný odpad. Více se
dočtete v přiložené brožuře.
Už nyní se pracuje na projektech pro
nadcházející rok. Jedním z největších projektů je
„Protipovodňová opatření obce Hrabišín“. V případě
získání dotací bude provedena kompletní výstavba
nového místního rozhlasu. Stávající systém začíná
být nevyhovující a nesplňuje podmínky varovného
systému občanů. V rámci tohoto projektu dojde
k přestěhování sirény a napojení venkovních
bezdrátových hlásičů přímo na jednotný systém
varování a informování provozovaný HZS ČR. Dále
bude nově umístěn hladinoměr na mostním objektu
v lokalitě Loučky a na objektu obecního úřadu bude
umístěn srážkoměr.
Dalším projektem je kompletní rekonstrukce
místní komunikace u bývalého obecního úřadu
směrem k nádraží a komunikace mezi rodinnými
domy pod základní školou. O všech plánovaných
akcí budete včas informováni.
Vedle pracovních povinností nezapomínáme
také na kulturní a společenský život. Přehled
kulturních akcí v následujícím roce jsou uvedeny na
dalších stránkách HN. Touto cestou Vás všechny
srdečně zvu.
Dovolte mi závěrem Vám všem popřát
klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
lásky a životní pohody v novém roce 2016.
Ladislava Holoušová
starostka obce
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Informace pro občany

Klub žen

Provozní doba Obecního úřadu Hrabišín o
vánočních svátcích:
Otevřeno
Otevřeno

21.12. 2015
22.12. 2015

23.12. 2015 – 31.12. 2015

ZAVŘENO

Místní knihovna:
21.12. 2015

Otevřeno od 16:00 – 19:00 hod
Blíží se konec roku a to je čas vhodný
k bilancování. Náš klub žen moc samostatných
akcí nepořádá, ale pomáhá ostatním spolkům při
jejich akcích.

Provoz knihovny Hrabišín bude opět zahájen
4.1. 2015 od 16:00 – 19:00 hod.

Odečet spotřeby vody:
Ve dnech 21. – 23.12 2015 budou zaměstnanci
obce prováděn odečet spotřeby vody. Buďte na to
prosím připraveni.
Kdo nebude zastižen, bude mu vhozen do
schránky odečtový lístek, který odevzdejte na
obec nejpozději do 8.1. 2016.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Z důvodu změny svozové firmy na plast a
kompozitní obaly nebude za měsíc prosinec
proveden sběr pytlů. Prosím vyčkejte do měsíce
ledna 2016, kdy tato služba bude opět zavedena.
Termíny svozů plastů a kompozitních obalů
najdete v přiložené brožuře.

Letošní rok jsme začaly již tradiční
Tříkrálovou sbírkou pro Charitu Zábřeh. Sbírka
má u občanů dobrou odezvu. Vybraly jsme
13 516 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
V březnu jsme uspořádaly maškarní ples
– odpoledne pro děti, večer pro dospělé. Členky
nezklamaly a opět nacvičily pěkné taneční
vystoupení, které vymyslela a zorganizovala
Zuzka Pastyříková. Za pomoci sponzorů a
většiny členek si myslím, že se nám ples vydařil.
Všem patří velký dík.

PLESOVÁ SEZONA 2016:
06.02.
20.02.
26.02.
05.03.
19.03.

Myslivci
TJ SOKOL
SRPŠ
SDH
Klub žen – maškarní

20.5. 2016
v 17:00 hod. koncert Slavice
v místní kapli Sv. Michala. Koncert se koná k 10-ti
letému výročí založení ženského pěveckého
sboru Slavice ze Zábřeha.
Hosté: Zoboralja, Ženský pěvecký sbor Žiriany a
smíšený pěvecký sbor Gaudium Komárno.
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Na jaře se již několik let jezdíme
zregenerovat do lázní Bludov. Také letos jsme
nevynechaly a udělaly jsme si příjemné
dopoledne.
V dubnu jsme pomáhaly hasičům při akci „Pálení
čarodějnic“.
V rámci kulturního vyžití jsme v květnu
uspořádaly pro širokou veřejnost zájezd do
divadla v Brně na představení Ostře sledované
vlaky, kterou režíroval náš rodák Ivo Krobot.
Divadelní představení mělo velký úspěch.
V červnu některé naše členky pomohly hasičům
při akci pořádané pro děti na ukončení školního
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roku. Také jsme pomohly při úklidu kulturního
domu.
V říjnu jsme se vydaly na výlet. Navštívily
jsme zámek Jánský vrch a mlýny na rýžování
zlata ve Zlatých horách. Počasí nám přálo, jen to
zlato jsme nenašly.
V listopadu jsme zajišťovaly občerstvení
při setkání důchodců – akce pořádaná obecním
úřadem.
Adventní rozsvícení vánočního stromu –
akce pořádaná klubem žen, základní a
mateřskou školou a obecním úřadem. Členky
napekly cukroví, navařily punč a spolu
s obecním úřadem uspořádaly výstavní a
prodejní vánoční jarmark. Děti navodily vánoční
náladu zpěvem vánočních písní. Odměnou jim
byly zdobené perníčky a punč – samozřejmě
nealko.
Během roku chodíme každé člence starší
70-ti
let
s malým
dárkem
poblahopřát
k narozeninám. Letos slavily kulatiny a půl
kulatiny pí. Jašková 70 let, pí .Hubeňáková a pí.
Fuchsová 75 let a naše bývalá dlouholetá členka
pí. Faltýnková 80let. Blahopřejeme. Ještě musím
podotknout, že všechny akce si hradíme ze
svého, nevyužíváme finanční příspěvek od
obecního úřadu. Fotky z akcí si můžete
prohlédnout
na
web.
stránkách
www.klubzenhrabisin.rajce.net Pokud máte
nějaké fotky, pošlete je prosím na e-mail. adresu
cechova.l@seznam.cz

Pozvání na vánoční koncert

I v letošním roce se můžete těšit na
oblíbený vánoční koncert, který se uskuteční
v kapli sv. Michala dne 18. prosince 2015.
Vystoupí trio ve složení zpěv Jana
Kurečková, zpěv a housle Tomáš Vzorek,
varhany Petr Strakoš. Začátek koncertu včas
upřesníme.
Po koncertě jste srdečně zváni na punč a
občerstvení v přísálí Kulturního domu Hrabišín.

Na závěr bych Vám chtěla jménem Klubu
žen Hrabišín popřát krásně prožité vánoce a
v novém roce hlavně zdraví.
Čechová Ludmila

Důležité upozornění pro
občany

Tříkrálová sbírka
V roce 2016 se v naší obci opět
uskuteční Tříkrálová sbírka, a to v neděli dne 9.
ledna od 13:00 hod. Zajišťuje klub žen. Sbírku
pořádá Charita Zábřeh.
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V souvislosti se schválenou novelou
zákona o občanských průkazech a cestovních
dokladech upozorňujeme občany, že v období
od 28. 12. – 31. 12. 2015 nebudou přijímány
žádosti o vydání občanského průkazu a
cestovního dokladu. Rovněž nebude možné
v uvedeném období již vyhotovené doklady
předávat. V nutných případech bude držiteli
občanského průkazu se skončenou dobou
platnosti vydán občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
V tomto případě pak musí občan doložit 2
fotografie. Příjem žádostí o vydání občanského
průkazu a cestovního dokladu a výdej již
vyhotovených osobních dokladů bude možný
opět od 4. 1. 2016.
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Základní škola
Drakiáda 2015
Na první podzimní
den připravily paní
učitelky pro žáky
prvního stupně a
jejich rodiče další
ročník Drakiády. Po
krátkém úvodním
slovu a společné
fotografii jsme se
hromadně vydali na
kopec.
Sluníčko
svítilo a vítr, jako by
věděl, že musí
foukat. Draci brázdili krásně modrou
oblohu, jen některým se vzlétnout
nějak nechtělo.
Rodičovská porota hodnotila nejhezčího
draka, draka, který umí nejlepší psí kusy a
draky, kteří vzlétnou nejvýše. Ti nejlepší byli
náležitě odměněni hodnotnými cenami.
Po dračím zápolení bylo pro všechny
přítomné připraveno malé občerstvení a děti
pak pokračovaly v soutěžení a závodění
na školním hřišti, za což je čekal sladký
pamlsek.
Poté rodiče popřáli dětem dobrou noc a my
se odebrali do třídních "ložnic". Začala
příprava na pyžamový bál a v průběhu bálu
byla vyhodnocena nejpěknější pyžamka
chlapce a dívky z každé třídy. Po skončení
bálu se všichni rozešli do svých tříd, aby si
nechali něco pěkného zdát.
Pro žáky čtvrté a páté třídy byla navíc ještě
přichystána stezka odvahy po chodbách
školy. Občas děti leknutím vykřikly,
ale všechny byly odvážné. Poté se uložily ke
spánku a po vzájemném sdělení svých
zážitků usnuly. Drakiáda, bál i spaní ve škole
se všem líbily.
Mgr. Marcela Vetelská
Mgr. Jana Březinová

nedávno
vznikl
ústav
ekologického
vzdělávání. Paní učitelka Lenka Crhonková
nám zajistila naučný program s názvem
„Pojďte s námi do lesa – podzim“. Po
ukolébavé cestě autobusem jsme dorazili na
místo určení. Stará mladoňovská škola se
nám ukázala v krásném novém kabátě.
Nejprve nás paní Andrísková, ředitelka
ústavu, usadila v moderní učebně, kde nás
seznámila se stromy a jejich částmi.
Dozvěděli jsme se například, že z kůry
sekvojů (druh borovice) se vyrábí korek a že
tyto stromy přitahují blesky. Potřebují hořet,
aby popraskala semínka a mohl tak
vzniknout nový strom. Měli jsme také
možnost se dozvědět něco nového o
zvířatech v lese a potěžkat si parohy zvěře a
rohy různých zvířat. Počasí nám přálo, a
proto jsme se vydali na krátkou procházku
k větrné elektrárně. Tam pro nás byly
připraveny různé ukázky stromů a keřů.
Zjistili jsme, že orobinec je rostlina
budoucnosti a že se dá celá zužitkovat,
dokonce i jíst. Naučili jsme se rozlišovat
jedlou jeřabinu od plané, dozvěděli jsme se,
že z plodů lípy si můžeme vyrobit lipovou
kávu a z jedlých kaštanů zase nugát.
Vyprávění o stromech nebylo zajímavé jen
pro děti, ale i pro učitelky, které by si
dokázaly představit pobyt v Mladoňově
s celodenním
programem.
Doufáme,
že nově získané vědomosti uplatníme i při
výuce ve škole a že se brzy do ekologického
ústavu vrátíme. Vždyť to máme jen přes
kopec!
Mgr. Natálie Navrátilová

Mladoňov – ústav ekologického
vzdělávání
Ve středu, znaveni drakiádou, hrami,
pyžamovou párty a stezkou odvahy, vyrazili
jsme do nedalekého Mladoňova, kde
4

Hrabišínské noviny prosinec 2015

Školení učitelů
25. září 2015 bylo na naší škole vyhlášeno
ředitelské volno. Všichni pedagogové se
zúčastnili semináře, který vedla paní
Mgr. Dana Svobodová. Seminář nesl název
"Nové metody a formy práce ve výuce".
V době od 8 do 15 hodin jsme absolvovali
školení a sami si vyzkoušeli některé nové
formy výuky. Tento seminář byl pro všechny
velmi zajímavý a některé nové poznatky
jsme již uplatnili ve svých předmětech.
Mgr. Pavla Hrubá

soutěžit. Na začátku se našemu týmu
nedařilo, ale druhý duel ve skupině se jim
povedlo vyhrát. Po sečtení bodového
hodnocení se posunuli do osmifinále. Tady
už narazili na tvrdého soupeře, tým složený
ze šumperských gymnazistů, který bohužel
neporazili. Z původních 14 týmů se dostali
mezi 8 nejlepších a to není špatný výsledek.
Všem zúčastněným se soutěž líbila, a proto
již počítáme s účastí v pišqworkách i
v dalším školním roce, kde už naši budou
patřit mezi ostřílené hráče.

Pišqworky
Letos poprvé jsme na naší škole uspořádali
soutěž v pišqworkách. V úterý 6. října se
všichni
přihlášení
pišqworkáři
sešli
připraveni porazit svého soupeře. Zpočátku
se v jejich tvářích zračila nejistota a také
možná strach. Ale všechno je jednou
poprvé. Po rozdělení do dvojic začali hrát
svůj první duel. Vítězové těchto duelů
postoupili do dalšího kola, kde na ně čekal
nový soupeř. S každým dalším duelem rostla
jejich bojovnost a touha být lepší než
soupeř. Do finále se ovšem probojovalo jen
6 žáků z celkových 24. A nastal opravdu boj
finalistů. Na třetím místě se umístila
Štěpánka Körnerová ze 7. třídy, na druhém
místě Antonín Mazuch a na prvním místě
Ondřej Stratil, oba z 9. třídy. Vítězům
blahopřejeme. Pětičlenný tým se zúčastnil
oblastního kola pišqworek, které se konalo
v listopadu v Šumperku.

Mgr. Dana Kropáčová

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnilo
v Šumperku, v centru SVČ Doris oblastní
kolo pišqworek. Náš tým složený z výherců
školního kola byl nejmladším týmem celé
soutěže. Kapitánka Štěpánka Körnerová
vylosovala herní skupinu a mohlo se začít
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Zhodnocení
soutěží

podzimních

sportovních

Po nástupu do školy začíná sportovcům
tradiční seriál okrskových (a v případě
postupu) i okresních kol v různých sportech.
Letos se nám zatím velmi daří. Posuďte
sami.
Největšího úspěchu dosáhla mladší děvčata
ve florbalu. V sestavě Adéla Hanáková,
Nikola Kvapilová, Monika Hrubá, Adéla
Mazuchová, Adriana Kőrnerová, Veronika
Jílková, Kristýna Diblíková a Nicol Benešová
vyhrála okresní kolo a postoupila do kola
krajského. Ve stejném sportu skončilo
družstvo starších chlapců v nabitém
okresním finále na 4. místě.
Neztratila se ani družstva v okresním finále
ve stolním tenise. Družstvo mladších děvčat
(Nikola Kvapilová a Veronika Jílková) bez
ztráty setu vyhrálo všechny tři zápasy a stalo
se okresním přeborníkem.
V okrskovém kole v přespolním běhu se
naše
družstva
do
okresního
finále
neprobojovala, pochvalu však zaslouží
Martin Boxan (1. místo mezi mladšími
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chlapci) a Adéla Mazuchová (2. místo mezi
mladšími dívkami).
Cennou zkušeností (i když bez výraznějšího
úspěchu v celkových výsledcích) byla pro
žáky
účast
na
Atletickém
čtyřboji
v Šumperku.
Mgr. Zdeněk Kamler
Plavecký výcvik
V rámci tělesné výchovy se žáci 2. a 3.
ročníku zúčastnili plaveckého výcviku
v Zábřehu. Pro některé žáky nebyly začátky
ve vodě snadné a vody se báli. Během
jednotlivých lekcí se ale s vodou sžili a
udělali veliký pokrok, dokonce pak
nepotřebovali ani plavecké pomůcky.
Na závěr plavecké výuky jim učitelé připravili
diskotéku ve vodě. V poslední lekci byli žáci
odměněni „Mokrým vysvědčením“. Všichni
naši žáci zvládli plavání na jedničku.
Mgr. Marcela Vetelská
Mgr. Veronika Golová

Pasování na čtenáře
Pondělí 23. 11. 2015 byl pro prvňáčky velký
den - pasování na čtenáře. Knihovnice
Simona Jašková si pro děti v místní
knihovně připravila zábavné úkoly. Děti
poznávaly pohádky, skládaly slabiky a
písmena dle předlohy, složily slib čtenářů a
ukázaly, co už dokážou přečíst. Na závěr
byli prvňáčci pasováni na čtenáře a
čtenářky. Obdrželi medaile a svou „první
knihu“ – Slabikář. Děti si dopoledne
náramně užily.
Velké poděkování patří paní Berlínské,
která pro děti připravila nádherné perníkové
medaile.
Mgr. Jana Březinová
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Školní projekt přírodovědného praktika
Každý rok jsou pro šestý ročník do plánu
vzdělávání
zařazována
přírodovědná
praktika.
Letos jsme se rozhodli v rámci těchto praktik
uskutečnit malý školní projekt. Do tohoto
projektu se zapojili všichni žáci 6. ročníku
Základní školy v Hrabišíně. Projekt měl
několik fází.
Nejdříve jsme šli na vycházku po okolí školy
až k místní přehradě. Během cesty jsme
poznávali známé rostliny, které rostou v této
oblasti. V dalších hodinách jsme pracovali ve
skupinách. Každá skupina si vybrala
z nabízených bylin jednu a pomocí atlasů
rostlin se pokusila určit, o jakou bylinu se
jedná. Poté si vždy dvojice připravila
jednoduchou charakteristiku své byliny a
vybrala zástupce, který představí jednotlivé
byliny svým spolužákům. Na této slovní
prezentaci si žáci ověřili, že vystupovat jako
řečník před obecenstvem není jednoduché,
ale vše se dá zvládnout právě tímto
tréningem.
V naší počítačové učebně každý samostatně
vyhledával informace o své léčivce. Pomocí
získaných informací každý žák vytvořil
jednotlivý list do malého školního atlasu
léčivých rostlin. S využitím znalostí z hodin
informatiky jsme list upravili do předem
vymyšlené šablony a sestavili atlas. Protože
jsme pracovali ve dvojicích, vytvořili jsme
atlas I a II, aby každý mohl prezentovat svůj
list sám za sebe.
Myslím, že budete se mnou souhlasit, že se
naše snaha vyplatila a každý žák odvedl
dobrou práci.
Mgr. Dana Kropáčová
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Mateřská škola
Zprávičky z mateřské školičky
V letošním školním roce máme stále dvě
oddělení, kdy v oddělení Školička se o
25 dětí stará p. učitelka Mgr. M. Vavřinová a
E.Salátová a v oddělení Hernička o
15 malých dětí pečují Š.Brhelová a
Mgr. M.Vavřinová. Zázemí zajišťuje paní M.
Hejlová za pomoci N.Faltýnkové. Z toho
počtu dojíždí 17 dětí z Dlouhomilova,
N. Malína, Benkova a Brníčka.
Září jsme zahájili s 9 novými dětmi a
tradičně vesele - hravým dopolednem a
divadelním představením pro děti. Hned
ve druhém školním týdnu se za námi přišli
pochlubit novými aktovkami školáčci z 1.třídy
s paní učitelkou Březinovou. Společně jsme
zavzpomínali a všichni si slíbili, že se
budeme navštěvovat i nadále. Také jsme
absolvovali předplavecký výcvik v Zábřeze
s 13 dětmi a žáky ze základní školy.
Překvapením pro všechny děti byla návštěva
příslušníků policie, kteří děti seznámili
s bezpečným chováním na silnici a
v dopravě při jízdě na kole. Prap. Hampl a
prap. Říha také dětem objasnili práci policie,
zásady bezpečného chování k cizím lidem a
jak se správně zachovat v krizových
situacích. Dětem se nejvíce líbila prohlídka
policejního auta a puštění majáčku. Moc
děkujeme a těšíme se na příští návštěvu.

I letos jsme se věnovali různým aktivitám ke
zpestření tematických bloků, jako byla
výroba štrůdlů, kompotů, jablkový a dýňový
den,
výroba
bramboráků,
hranolek,
pečených brambor, razítek, strašidelných
dýní, svíček, keramikování, malování vitráží,
pečení perníčků, aromaterapie a muzikoterapie.
V říjnu jsme zahájili cyklus návštěv
v knihovně v Šumperku a v rámci projektů i
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různé exkurze a besedy, například „Se
záchranářem“- maminkou Mazačovou a jiné
zajímavé aktivity.

Proběhla soutěž o „Nejstrašidelnější dýni“ 1.
místo získala dýně Pepíka Hrubého, 2. místo
Valči Dlouhé a 3.místo Matýska Hvíždě.
V kategorii nejzajímavější dýně se umístila
na 1. místě dýně Kuby Ptáčka, na 2. místě
Adámka Haitmara a na 3. místě Barunky
Ondráčkové. Vítězům blahopřejeme, dýně
byly krásné…

Také letos se zdokonalujeme ve výtvarněkeramickém kroužku, v kroužku logopedickém, hudebně tanečním, v pohybově
hudebním pro batolata, hrajeme na flétničku
školáci se začali seznamovat s počítačem,
také
probíhá
polední
školička
pro
předškoláky s menší potřebou spánku.
V prvním adventním týdnu ještě proběhnou
dílničky pro rodiče s dětmi a potom už se
budeme těšit na dárečky a rodinnou pohodu.
Také děkujeme všem, kteří se budou chtít
zapojit do našich aktivit a děkujeme všem za
pomoc a spolupráci ( např. p. Mynaříkové,
p.Halmichovi, p. Kozákové, p. Ondráčkové,
p.Sedláčkové, p. Otavové, p.Noskovi za
drobné opravy a všem ostatním.)
A na závěr všem přejeme příjemné prožití
Vánoc a spoustu zdraví a hodně dobrého v
roce 2016.
Mgr. Marcela Vavřinová
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Myslivecký spolek Hrabišín, z.s.
Konec roku je za dveřmi a my se opět můžeme
ponořit do rekapitulace naší činnosti za uplynulé
pololetí. V létě jsme se věnovali především
přípravě podkladů pro transformaci našeho
sdružení na myslivecký spolek a další věci s tím
související. Od října si tedy zvykáme na nový
název „Myslivecký spolek Hrabišín, z.s.“, nové
stanovy a záležitosti, jež vyžadoval nový
občanský zákoník. Mezi těmito byrokratickými
povinnostmi jsme však nezapomněli na práci
v honitbě, jež spočívala v úpravě břehů kolem
mysliveckého
rybníku,
stavbě
nových
mysliveckých zařízení a opravě těch starých, a
přípravě sena na nevegetační období. Máme
také dostatečné zásoby jadrného a minerálního
krmiva, včetně řepy či jablek, takže jsme na zimu
dostatečně připraveni. S ohledem na škody
způsobované zvěří se také věnujeme úpravě
jejich početních stavů, přičemž je již za námi
lovecky atraktivní období jelení i daňčí říje, a
právě začíná říje divokých prasat tzv. chrutí,
kterých se po okolí pohybuje poněkud více než
v dřívějších letech.

Na slavnostním výřadu nakonec spočinula liška,
3 zajíci a prase divoké. Účastníkům honu bylo
poděkováno za ukázněnost a bezpečnou
střelbu, a všichni byli pozváni na poslední leč do
přísálí KD Hrabišín.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem
rodinným příslušníkům, partnerům, přátelům a
spolupracovníkům za pomoc při různých akcích,
které jsme během roku pořádali, a také bychom
rádi všem spoluobčanům popřáli krásné Vánoce
a do nového roku 2016 jen zdraví, štěstí, lásku a
spokojenost.
za Myslivecký spolek Hrabišín, z.s.
Ing. Jakub Drimaj

TJ SOKOL Hrabišín

Uspořádali jsme také jeden společný lov na
drobnou zvěř, který se konal 21. listopadu. Sešlo
se na něm 31 střelců a cca pozvaných 20 honců.
Zahájení honu se konalo v 9. hodin u cesty pod
vysílačem, kde byli všichni účastníci honu
seznámeni s organizací akce, a záhy byla
zahájena první leč. Tou byly mladé lesní porosty
kolem rozcestí „Nad Olešnou“. Zde honci
vyplašili lišku, zajíce a tlupu černé zvěře. Po
několika výstřelech se podařilo ulovit jedno sele
prasete divokého a jednoho zajíce. Ve druhé leči
byla ulovena liška a prasatům se podařilo
uniknout bez jediné ztráty. Ve třetí leči se opět
motala divoká prasata, ale rána střelce bohužel
nenašla ten správný cíl.
Po malém občerstvení a zahřátí se u čaje,
následovaly ještě dvě lesní leče, při kterých se v
Bořině podařilo ulovit 2 zajíce. Z polní leče
kolem mysliveckého rybníka však zase dva zajíci
utekli, a lov byl dle plánu ukončen.
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Vážení občané,
dovolte nám v tomto předvánočním čase sdělit
několik informací z naší tělovýchovné jednoty.
V měsíci červnu se konala valná hromada, kde
byl zvolen nový výbor TJ ve složení předseda Vlastimil Faltýnek, místopředsedou se stal Karel
Klíma, sekretářem Tomáš Horák a členy Martin
Kupčík a František Holouš. Byly přijaty nové
stanovy, které musely být upraveny dle nového
občanského zákoníku do konce roku 2015 a tyto
stanovily, že nově musí být a zároveň byla
zvolena kontrolní komise ve složení - Martin
Kvapil, František Jírů a Lukáš Zugar, která má
za povinnost kontrolovat rozhodnutí výboru TJ a
jeho hospodaření v kalendářním roce. Po
schválení a ověření všech dokumentů jsme
podali návrh do rejstříkového soudu v Olomouci,
který změnu spolku schválil a nyní má naše
jednota oficiální název „TJ Sokol Hrabišín, z.s.
V rámci údržby areálu byla zahájena obnova
nátěrů tribuny, oplocení dětského hřiště, které
provádí pracovník na OPP. Na jaře se bude opět
pokračovat, aby vše bylo v průběhu roku 2016
dokončeno. Franta Holouš a Mirek Glanc udělali
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novou stěnu na pergole, aby se zamezilo
foukání větru a tím se zvýšil komfort pro hosty
našeho sportoviště. V příštím roce bychom chtěli
kromě zastřešení tribuny, pokud vyjde dotace,
zhotovit světelný ukazatel času a skóre.
Dne 21.11. 2015 byli naši členové na brigádě
v obecním lese, kde po těžbě dřeva uklidili dvě
paseky. Této brigády se zúčastnilo celkem 26
členů, což les, ještě nikdy při práci pro obec
nezažil. Všem zúčastněným patří velké
poděkování.
Dovolte nám, pozvat Vás na vánoční punč, který
se koná na hřišti TJ Sokol, a to na Štědrý den.
Na silvestra se zase pro změnu můžete těšit na
tradiční fotbálek se zabíjačkovými specialitami.
V sobotu 20.února 2016 si Vás dovolujeme
pozvat na tradiční Sokolský ples.
A nyní se již budeme věnovat sportovnímu
zápolení našich mužstev, kde nás v novém
soutěžním roce 2015/2016 reprezentují tyto
družstva: A mužstvo mužů v 1.B třídě
Olomouckého
kraje,
B
mužstvo
mužů
v okresním přeboru OFS Šumperk, nově
založené mužstvo dorostu v okresním přeboru,
mladší žáci v okresním přeboru a mladší
přípravka v okresním přeboru. Mužstva mužů
jsou v polovině soutěží se shodným počtem
bodů ve středu tabulek, kdy nebýt několika
zbytečně ztracených zápasů, mohlo být umístění
lepší. Pozitivní věcí je, že po několika sezonách
mají obě kladná skóre.
Nově utvořené mužstvo dorostu je velkým
překvapením
v okresním
přeboru,
kdy
v podzimní části prohrálo pouze jediný zápas a
drží se v popředí tabulky. Dalším pozitivem je,
že hráči dorostu nastupují za B mužstvo mužů a
v několika případech i za A mužstvo.
Mužstvo mladších žáků se pohybuje v dolní části
tabulky, ale z poloviny je tvořeno hráči, kteří by
mohli hrát o kategorii níže. Mladší přípravka po
podzimní části naopak patří do popředí tabulky.
Na obou těchto mládežnických mužstvech se
projevuje velmi dobrá spolupráce se Sokolem
Brníčko.
A nyní něco k výsledkům:
Mužstvo A
10. Hrabišín
15 5 4 6 26:24
19
Trenér mužstva: Tomáš Horák
Nejlepší střelci: Hejl Michal 8 branek, Krňávek
Adam 3 branky, Kocourek Martin 3 branky
Mužstvo B
7. Hrabišín B

14

6

1

7

26:26

19

Trenérem mužstva: Horák Tomáš

9

Nejlepší střelci: Pastyřík Jaroslav 9, Hejl Michal
4 branky
Dorost
3. Hrabišín

7

4

2

1

25:19

14

Trenér mužstva : Čestmír Minařík
Nejlepší střelci: Dominik Hübner – 9 branek, Filip
Cikryt – 7 branek
Mladší žáci
7. Hrabišín
7 1 1 5 25:46
4
Trenéři mužstva: Ženčuch Pavel, Hanák
Ladislav
Nejlepšími střelci mužstva jsou: Straka Štěpán 8
branek, Ženčuch Pavel 8 branek
Mladší přípravka
2. Hrabišín
10 6 1 3 101:53
19
Trenéři: Hanák Ladislav, Ženčuch Pavel
Nejlepší střelci mužstva: Polončík Michal – 38
branek, Jírů Jakub – 16 branek
Závěrem mi dovolte poděkovat všem svým
členům za práci pro naši TJ v končícím roce a
všem příznivcům a členům popřát klidné prožití
svátků vánočních, hodně pohody a zdraví do
roku 2016.
Za TJ Sokol předseda oddílu – Faltýnek Vlastimil

Mladí hasiči Hrabišín

V podzimní části hasičských soutěží jsme osadili
kategorii mladší i starší. První soutěží byl
hasičský trojboj, kde mladší obsadili místo třetí a
v kategorii starší jsme vybojovali místo páté.
Letošní ročník ŠUMPERSKÉHO SOPTÍKA nám
příliš radosti neudělal, kromě třetího místa
Josefa Březiny. Na branném závodě ve
Svébohově jsme se v kategorii mladších vrátili
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na stupně vítězů a obsadili místo druhé. Starší
doběhli pátí. Poslední soutěží roku byla štafeta
8*50 m, která se konala 5. 12. v místním KD.
Této soutěže se účastnilo 36 družstev.
V kategorii starší jsme obsadili místo sedmé a
mladší hasiči se opět probojovali na stupně
vítězů a obsadili druhé místo. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem sponzorům, OÚ, ZŠ a
všem členům SDH za pomoc a podporu a všem
bych chtěl popřát vše nejlepší do nového roku
2016.

Zkrácená tabulka kategorie MUŽI
Konečné
pořadí

Za MH Libor Kvapil

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Vážení příznivci hasičského sportu,
dovolte, abychom vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů za druhé pololetí
roku 2015.
V letních měsících naplno vypukly soutěže
v požárním útoku mužů, žen a veteránů.
Největší radost nám dělali svými výkony a
výsledky naši veteráni, ti kromě jednoho čtvrtého
místa všechny závody vyhráli. Družstva mužů,
hlavně pak jednička měla v srpnu velice šťastné
období, kde spolu veteráni a muži třikrát po sobě
vyhráli závody v okresní Velké ceně. V kategorii
žen našim holkám nejvíce radosti přinesl
začátek sezóny. Všechny tři naše družstva si
díky svému postavení v tabulce zajistila účast na
prestižní „Soutěži mistrů alias finále“ a tam
rozhodně byly vidět. Ženy obsadily třetí místo,
muži skončili těsně druzí, no a naši veteráni to
suverénně
vyhráli.
Více
informací
na:
http://holbacupsumperk-cz.webnode.cz/
Konečná tabulka Velké ceny okresu Šumperk
Holba Cup 2015
Zkrácená tabulka kategorie VETERÁNI
Konečné
pořadí

Sbor dobrovolných
hasičů

Bodovaných
soutěží

Získaných
bodů:

1.

HRABIŠÍN

5

67

2.
3.
4.

Hrabová
Bohuslavice
Bludov I.

5
5
5

50
44
43

Sbor dobrovolných
hasičů

Bodovaných
soutěží

Získaných
bodů:

1.
2.

Nemrlov
Pavlov

15
15

315
304

3.

Bludov II

15

262

4.

Bohuslavice I. 14

260

5.

HRABIŠÍN 13

248

6.

Nemile

235

15

Zkrácená tabulka kategorie ŽENY
Konečné
pořadí

Sbor dobrovolných
hasičů

Bodovaných
soutěží

Získaných
bodů:

1.
2.

Hrabová
Dolní Libina

15
12

174
149

3.

Pavlov

12

139

4.

Chromeč

15

133

5.

Dubicko

14

112

6.

HRABIŠÍN 13

108

Více informací na: http://www.oshorm-sumperk.cz/

Ale nejen soutěžemi „živ“ je hasič a tak nás
členy sboru na podzim čekal standartní úklid
areálu v několika fázích. Dále jsme vypomohli
obci s úklidem paseky v obecním lese. Pracuje
se také ve zbrojnici na údržbě techniky a její
přípravě na zimní provoz. Členové jednotky
absolvovali školení převážně zaměřené na
provoz a obsluhu radiostanic. No a v těchto
dnech se už připravujeme na naši výroční valnou
hromadu, kde si celý tento rok zhodnotíme a
vytýčíme si cíle do následujícího roku. Závěrem
připomínáme a zveme Vás na náš tradiční
hasičský bál, který pořádáme první březnovou
sobotu 5. 3. 2016.
Vaši hasiči přejí všem občanům Hrabišína,
klidné a šťastné vánoce a do nového roku
mnoho zdraví …
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