Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Prosinec/2021
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se k vám další vydání Hrabišínských novin.
Zdravím vás v tomto předvánočním čase.
Pomalu končí období Adventu a co nevidět
nastanou nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Tak jako v loni i letos se Vánoce nesou ve
stínu nemoci COVID-19. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni zrušit veškeré kulturní akce – setkání
seniorů, vánoční jarmark spojený s rozsvícením
vánočního stromu a v neposlední řadě také vánoční
koncert v místní kapli sv. Michala.
Tato nemoc nám všem způsobuje nemalé
problémy, jak v pracovním, tak i v osobním životě.
Vláda v současné době stále hledá nějaké
východisko z této nemilé situace. I když nastanou
různá opatření a omezení, apeluji na vás abyste
i nadále dodržovali pravidlo 3R – ruce, rouška,
rozestup. Domnívám se, že očkováním se podaří
tuto virovou nemoc zmírnit.
Nyní vás jako obvykle seznámím s aktivitami
obce. V letošním roce byly podány žádosti na
Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí
ČR o poskytnutí financí na opravu mostu u
rodinného domu manž. Poláškových. Dále pak na
rekonstrukci sociálního zařízení, šaten, sprch,
podlahy tělocvičny a opravu suterénu ZŠ Hrabišín.
Bohužel v letošním roce nám nebylo vyhověno.
Dále byly nainstalovány dvě dopravní
zrcadla, a to u autobusové zastávky pod základní
školou a u místní kapličky sv. Antonína (palírna).
Také došlo k opravě poškozeného zábradlí u bývalé
pošty.
V následujícím roce bude provedena oprava střechy
na kulturním domě.
Dojde k odstranění stávající opadávající omítky na
místním hřbitově. Tyto práce provede firma
MARDOX s.r.o. na vlastní náklady.
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Začátkem roku (druhý týden v lednu) bude
provedena výměna odečtových vodoměrů v horní
části obce. Celkem se nainstaluje 110 ks. Vodoměry
nabízí více než jen data potřebná pro zajištění
odečtu spotřeby vody. Umožňují rychle detekovat
nepravidelnosti, jako jsou úniky, prasklé potrubí,
zpětný chod aj. Při samotném odečtu vody v dolní
části obce se ukázaly v programu i netěsnosti vody
u některých rodinných domů. S občany byla tato
netěsnost řešena (např. protékání WC, netěsnost
vodovodních kohoutků, pojišťovací ventil u bojleru
apod.). Z tohoto důvodu apeluji na občany, aby si
průběžně
kontrolovali
nově
nainstalované
vodoměry.
Obec také plánuje opravu chodníku v dolní
části obce (u autobusové zastávky u Stratilů až po
rodinný dům Brodmannových).
Stále se řeší projektová dokumentace na
výstavbu smíšené cyklostezky mezi obcí Hrabišín a
Novým Malínem. Probíhá jednání s vlastníky
pozemků a jednání o ceně za výkup pozemků. Pět
vlastníků, kterých se také výstavba dotýká si
stanovili cenu 990,- Kč/m (což činí 555.000,- Kč).
Tato cena je pro obec neadekvátní, proto se znovu
s vlastníky projednává snížení ceny za výkup. Obec
nabídla cenu 500,- Kč/m2. Tak uvidíme, zda vlastníci
tuto cenu budou akceptovat. Dle nových informací
vlastníci souhlasí s částkou 500,- Kč/m2.
S dalším
vlastníkem
řešíme
zrušení
předkupního práva, aby mohla proběhnout směna
pozemků. Ještě nás čeká jednání s Lesy ČR.
Projektová dokumentace včetně povolení a začátek
výstavby samotné cyklostezky je předpokládána až
za tři roky.
Upozorňuji občany, že podle vyhlášky o místním
poplatků ze psů č. 01/2019 je zákaz volného
pobíhání psů po obci.
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Provozní doba OÚ po dobu vánočních svátků:
22.12. 2021 – 02.01. 2022
Otevřeno od 03.01. 2022
POŠTA PARTNER Hrabišín:
27.12. 2021 – 30.12. 2021

Variabilní
Specifický

ZAVŘENO

Variabilní
Specifický

ZAVŘENO

31.12. 2021 OTEVŘENO od 08:00 – 11:00 hod.
Místní knihovna – 27.12. 2021

Variabilní
Specifický

ZAVŘENO

ODEČET SPOTŘEBY VODY:
Ve dnech 20.12. – 21.12. 2021 bude zaměstnanci
obce proveden odečet spotřeby vody za 2. pololetí 2021.
Jedná se o část obce – Loučky, horní část směrem na
Libinu a nová ulice pod ZŠ Hrabišín. Prosím o nachystání
stavu vodoměru. V případě, že nebudete zastiženi doma,
najdete ve schránce lístek pro zapsání odečtu spotřeby
vody. Tento vyplněný lístek (jméno, adresa a
spotřebovaná voda) doručte zpět na OÚ nebo vhoďte
do schránky na budově OÚ nejpozději do 03.01. 2022.
Zbývající část obce bude provedena dálkově (od
křižovatky směrem na Dlouhomilov). Výměna starých
vodoměrů bude provedena v měsíci lednu od 10.01.
2022.
Splatnost místních poplatků:
Místní poplatky jsou splatné (vodné, pes, nájem
vodoměru) do 31.03. a do 30.09. v daném roce. Platby si
můžete rozdělit i na více splátek. Všechny poplatky lze
také zasílat bezhotovostně. Platbu označte příslušným
variabilním a specifickým symbolem.

Bezhotovostní úhrada poplatků
na účet číslo 260246410/0300
variabilní symbol a specifický symbol
uveďte dle níže uvedené tabulky:
Symbol
Komunální odpad
Variabilní
1337
Specifický
Číslo domu
Vodné
Variabilní
2310 2111
Specifický
Číslo domu
Nájem vodoměru
Variabilní
2310 2133
Specifický
Číslo domu
Pes
Variabilní
1341
Specifický
Číslo domu
Nájem hrobového místa
2

Variabilní
Specifický

36320211
Číslo hrobového místa
Palivové dřevo
103132111
Číslo domu
Doprava dřeva
103112111
Číslo domu
Kanalizační přípojka
232112111
Číslo domu

Výše poplatků:
- pes …200,- Kč/ 1 pes , každý další
200,- Kč, slevy dle platné vyhlášky
- vodné …..výši poplatku zjistíte u
referentky paní Kreuzziegerové
na tel. čísle 583 245 161, e-mail:
obec@hrabisin.cz
- nájem vodoměru …100,- Kč/rok
- nájem hrobového místa …..22,-Kč/
m2/1rok, hradí se na 10 roků
- dřevo a doprava ..dle dodacího listu
Závěrem přeji všem občanům klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky a
životní pohody v novém roce 2022.

Ladislava Holoušová
starostka
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Činnost klubu seniorů
Pravidelně se scházíme a plánujeme různé akce.
Jedenkrát měsíčně odebíráme časopis senior. Zmíníme
některé akce, kterých jsme se zúčastnili. Olomoucký kraj
seniorů pořádal již 6. ročník tábor v přírodě pro seniory
v Domašově nad Bystřicí. Byl to týden plný soutěží,
besed s Policií ČR a hasičů. Každý večer nám hrála
hudba, ať už cimbálovka, hosté ze Šlágru a skupina pod
vedením vedoucí tábora paní Mileny Husové. Zážitkem
byl i celodenní výlet lodí na přehradě Slezská Harta.
Poděkování všem, co tento tábor zajišťovali. Program byl
pro všechny perfektně připravený. Všech 150 seniorů
bylo spokojeno. Najdete si nové kamarády a těšíte se na
setkání zase příští rok.
Přes internet i telefonicky jsme s Krajskou radou
v Olomouci ve spojení a tak máme o všech akcích
informace. Dne 15.9. 2021 byla v Olomouci na Flóře
pořádána soutěž o babičku roku. Všechny nás zaujala
příprava a celý program soutěže.
Svátek seniorů se oslavil v Kulturním domě
v Šumperku. Pobavil nás taneční soubor ze Šumperka,
zazpívaly známé Kamélie a tak jsme prožili pěkné
odpoledne.
Je třeba říci, že koronavirus nám v loňském roce
neumožnil setkání seniorů v naší obci, které mělo
proběhnout v měsíci říjnu. Je to jediná akce, co obec pro
seniory dělá. Určitě jim setkání s kamarády chybí.
Jestli vám chybí společnost, přijďte mezi
nás. Budeme rádi, když nám přinesete nápady, co
bychom mohli v naší obci pro seniory zlepšit nebo udělat.
Na závěr přejeme všem seniorům o občanům obce
hodně zdraví a pěkné prožití vánočních svátků a do
nového roku pohodu a hodně lásky od všech.

Za klub: Zdráhalová Jaroslava, Josefa Gojišová
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
kamarádům, přátelům a známým, že se
přišli rozloučit s mým manželem Oldřichem
Fialou. Za účast a projevenou soustrast
děkuje manželka Jiřka.

Základní škola
Předávání Slabikářů
Čtvrtek 25. 11. 2021 byl pro děti první třídy
velkým dnem – obdržely svoji „první knihu“ Slabikář.
Děti vstoupily do třídy, kterou začaroval čaroděj
Nečtenář. Všechny knihy a hlavně Slabikáře uzamkl
do žaláře na velký zámek. Odemknout ho mohly
děti, když splní několik úkolů. Děti pracovaly ve
skupinkách – hledaly slabiky k obrázkům, vyplňovaly
křížovku, počítaly geometrické tvary, sbíraly věty a
slova po třídě, která potom malovaly a nakonec
hledaly k obrázkům správné slovo.
Za každý
splněný úkol si mohly vykreslit klíč, který nalepily
k zámku dveří žaláře. Všem skupinkám se moc
dařilo a zvládly nasbírat všechny klíče, kterými
odemkly zamčené slabikáře. Na závěr jsme předali
s panem ředitelem prvňáčkům Slabikář a malou
sladkost.
Mgr. Jana Březinová

Den archeologie
Žáci 4. a 6. třídy se
zúčastnili akce konané u
příležitosti
oslav
Mezinárodního
dne
archeologie.
Ta
se
uskutečnila 13. 10. 2021
v prostorách
Muzea
Šumperk v Pavlínině
dvoře. Na několika stanovištích se žáci dozvěděli o
archeologickém výzkumu v našem regionu. Děti si
mohly zblízka prohlédnout nástroje, nádoby a
keramiku, kterou lidé v pravěku používali. Některé
předměty si mohly i osahat. Díky výkladu paní
archeoložky se žáci dozvěděli, ze které etapy
pravěku předměty pocházejí anebo k čemu ve své
době mohly sloužit. Velmi známá je v regionu
například loštická keramika. Také jsme si upekli
placky z mouky na kameni v ohništi, vyráběli jsme
z přírodního materiálu různé závěsy, náhrdelníky,
malovali jsme uhlíky pravěká zvířata. Na závěr se
odlévaly drobné předměty z vosku. Akce byla velice
pěkně připravená a žákům se líbila. Jedinou černou
kaňkou bylo počasí, které se proti nám spiklo. Zima
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a dešťové přeháňky nás
archeologické dopoledne.

provázely

po

celé

Dopravní hřiště
13. 9. 2021 se žáci 4. třídy zúčastnili výuky na
dopravním hřišti v Uničově. Na hřiště jsme se
všichni moc těšili. Letos obzvlášť, protože jsme
dlouho na žádné společné akci nebyli díky
koronaviru. Měli jsme trošku problémy s dopravou,
protože místo vlaku jsme museli zvolit náhradní
autobusovou přepravu, vzhledem k rekonstrukci
tratě Uničov – Šumperk. V Uničově na nás již čekala
paní Alena Buřvalová, která má výuku na dopravním
hřišti na starost. Dopravní hřiště nás všechny mile
překvapilo svým novým vzhledem. Byl zde nový
asfaltový povrch, nové vodorovné značení a
dopravní značky. Rychle posvačit a honem si vybrat
to správné kolo. Nejdříve jsme byli z jízdy trošku
vyjeveni, ale rychle jsme si na ježdění zvykli.
Předvedli jsme panu správci, že nám jízda jde a on
nám za odměnu spustil semafory a železniční
přejezd. Některým sice vadilo, že nemůžou na
kolech závodit, ale dnes to bylo vše jen zkušební,
abychom na konci školního roku mohli získat průkaz
cyklisty. Na vše dohlíželo sluníčko a kontrolovalo
naše malé dopravní chybky. Výuka rychle utekla a
my jsme se těšili na zmrzku. Paní Buřvalová nám
poradila nový kiosek s výtečnou zmrzlinou. Bylo to
příjemné zchlazení na závěr. Již se všichni těšíme
na květen, kdy už budeme jezdit naostro. Ale
musíme ještě pilně trénovat dopravní značky,
křižovatky a naučit se řešit dopravní situace.
Mgr. Lenka Crhonková

Ekologická exkurze ÚEV Mladoňov
Žáci prvního stupně ZŠ Hrabišín se zúčastnili
v posledních dvou zářijových dnech ekologické
exkurze ÚEV v Mladoňově. Celým pobytem nás
provázeli kamarádi instruktoři David a Aneta. První
den si pro nás připravili podzimní témata. Nejdříve
nás seznámili s podzimními plodinami a jejich
využitím, součástí byla i výroba a ochutnávka
domácího zdravého džusu, pečení brambor a
kukuřice na ohni. Následovala výroba papírových
draků. Velmi příjemná byla procházka malebným
Mladoňovem kolem rybníků plných ryb do lesa, kde
děti s nadšením stavěly z přírodnin domečky pro
veverky. První den ukončila noční hra na lovce
duchů. Večer jsme usínali plni zážitků a už jsme se
těšili na druhý den.
Ráno nás probudilo sluníčko. Po vydatné
snídani jsme se sešli ve společenské místnosti, kde
na nás čekal vlk a myslivec Jäger v podání Anety a
Davida. Velmi vtipnou a zábavnou formou nás
seznámili s nakládáním s odpady. Dozvěděli jsme
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se, jak dlouho trvá rozklad různých materiálů
v přírodě. Poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme
si zahráli pohybovou hru na podzimní téma. Po
zdravé svačince jsme se vydali na procházku
podzimní přírodou k větrné elektrárně, kde si děti s
chutí zahrály další hry.
Po vynikajícím obědě nastal čas se rozloučit
a poděkovat všem zaměstnancům ÚEV Mladoňov,
kteří se nám věnovali. Pobyt byl velmi příjemný,
zábavný i poučný a těšíme se brzy naschledanou!
Kamila Cikrytová

Exkurze do Osvětimi
V pondělí 4. října jsme se žáky 8. a 9. třídy
vydali na exkurzi do koncentračního tábora do
Osvětimi. V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili
od školy směrem do Polska. Na půl jednou jsme
měli zajištěnou prohlídku. Před vstupem do areálu
osvětimského tábora jsme byli rozděleni do dvou
skupin. Byli nám přiděleni průvodci, kteří nás
postupně seznamovali s životem v táboře. Nejprve
jsme navštívili část Auschwitz I. Zde stála původně
polská kasárna. Při vstupu do tábora nás vítal nápis
Arbeit macht frei (práce osvobozuje). Postupně jsme
si prohlédli jednotlivé části tábora, viděli jsme řadu
dochovaných věcí bývalých vězňů, a také pece, ve
kterých končil život tisíců lidí. Nachází se zde osobní
věci vězňů, kufry, oblečení, boty, vlasy… Prošli jsme
si jednotlivé budovy, které nám dokreslují tehdejší
život v táboře. Celá prohlídka byla doprovázena
velmi zajímavým výkladem, při kterém nám mnohdy
běhal mráz po zádech.
Poté jsme se přesunuli do druhé části tábora
Auschwitz II – Březinka. Je vzdálen asi tři kilometry
od hlavního tábora. Do Březinky přijížděly vlaky,
které dovážely vězně a zde probíhala hlavní selekce
– lidé byli rozřazováni do dvou skupin – ta, která
byla určena k práci a druhá šla přímo do plynových
komor. V Březince jsme si prohlédli zbylé budovy
stájí, které byly určeny pro koně a během války
v každé stáji bylo 800 vězňů. Poté jsme pokračovali
do míst, kde stála krematoria. Denně se zde mohlo
spálit až 8000 lidských těl. V lednu 1945 byla
krematoria vyhozena Němci do povětří, aby zahladili
stopy hrůzy, kterých se dopouštěli. Vězni schopni
chůze byli posláni na „pochod smrti“. V Osvětimi
přišlo o život asi 1300000 lidí, ať už v důsledku
poprav, vyhladovění, mučení, pokusů na lidech,
vysilující práce nebo udušením v plynových
komorách.
Zastávám názor, že každý člověk by měl toto
místo alespoň jednou za život navštívit a uvědomit
si, jaké hrůzy se zde odehrávaly. Osvětim by měla
být varováním pro nás a další generace, aby nikdy
v budoucnu k podobným katastrofám nedocházelo.

Hrabišínské noviny prosinec/2021

Mgr.Pavla Hrubá

Přespolní běh
Po covidové přestávce jsme se mohli
konečně zúčastnit první sportovní soutěže, a tou
bylo okresní kolo přespolního běhu v Šumperku.
I přes nepřízeň počasí se na závody vypravila dvě
družstva chlapců. Reprezentovali nás Adam Kuneta
(7.), Václav Luňáček (7.), Maxmilián Kristen (7.), Jiří
Pospíšil (7.), Maxmilián Klemeš (7.), Dan Šafář (8.),
Adam Brzobohatý (8.) a David Langr (9.). Klukům
patří velké díky. Všichni závod v nepříznivém terénu
dokončili.
Jitka Šulová

Mateřská škola
Těšení školičky na Vánoce…

Už zase slyšíme cinkání vánočních
zvonečků, cítíme vůni vánočního cukroví. Jsou tady
Vánoce a konec roku 2021. Jako všichni i my
hodnotíme uplynulé období.
Přestože už začátek letošního školního roku
poznamenal covid, tak jsme nechtěli být o nic
ochuzeni. Ve školičce jsme si udělali voňavý den
s aromaterapií, muzikoterapii. V říjnu proběhl další
ročník tradiční Dyniády, kdy se velice těžko
z krásných 11 dýní vybírala ta nejkrásnější.
Nakonec s největším počtem hlasů zvítězila dýně
Klárky K.

V listopadu nám skončil předplavecký výcvik
13 dětí. Začátkem prosince, mezi vyráběním
mydýlek, svíček, bylinkových olejů a stromečků,
malováním vitráží a pečením perníčků, k nám přišel
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s balíčky pro dětii Mikuláš s čerty a anděly ze
základní školy. Moc děkujeme starším kamarádům
z 9. třídy.
Mimo tyto mimořádné akce si samozřejmě
zejména hrajeme, cvičíme, zpíváme, tančíme,
kreslíme, tvoříme a učíme se spoustě nového. Po
ovocném a zeleninovém dni, bramborování, nauce o
lidském těle, halloweenském strašeníčku, si v tomto
předvánočním období užíváme naše postavené
andělské nebe a čertovské peklíčko. Nácvikem
pásma písniček a básniček “Jak se těšíme se na
Vánoce…“ chceme překvapit rodiče.
Závěrem bych chtěla nám všem popřát,
abychom se na sebe vždy všichni těšili, byli jsme
tady společně rádi, měli tu veselo a fajn a aby se
nám tu všem líbilo.
A vám všem přejeme, abyste prožili všichni klidné a
pohodové Vánoce a byli zdraví celý příští rok 2022 a
abyste měli vždy úsměv na tváři.
Za celou naši
školičku Mgr. Marcela Vavřinová

Myslivecký spolek, z.s.
Vážení spoluobčané,
svátky klidu, míru a pokoje jsou za dveřmi a s
nimi i čas odpočinku. V televizi se snad budeme
více dívat na pohádky, než na covidové statistiky,
zabývat se zdobením stromků a návštěvami rodin či
přátel, než běhat po X-té dávce vakcíny, a ústa si
plnit cukrovím, namísto drásání nosních dutin
vatovými tyčinkami antigenního testu. Odpočinek je
více než nutný. Všichni jsme již unavení z těch
měnících se opatření, negativních zpráv a vůbec
celého toho covidového šílenství, které nás svírá již
bezmála dva roky. Za tu dobu jsme si na leccos
zvykli, ale utrpěl hlavně společenský život. Za nás,
myslivce, mohu s čistým svědomím konstatovat, že
spolkový život to odnesl nejvíce. Naše pravidelné
každoměsíční schůze se staly výjimkou a
myslivecká činnost začala získávat individuální
charakter. Obvyklé brigády zaměřené na stavby a
opravy mysliveckých zařízení, práce kolem
mysliveckého rybníka apod. se konaly buď v malých
skupinách, nebo je každý řešil svépomocí. I letos
jsme museli zrušit tradiční hon a ukončit přípravy
mysliveckého plesu v roce 2022. Při pominutí
bolestných
ekonomických
škod
v rozpočtu
mysliveckého spolku nás nejvíce mrzí, že jsme
přerušili tradici akcí, na které byli lidé zvyklí a na
které se každý rok rádi vraceli. Slibujeme, že až to
bude možné, tradici ihned obnovíme a budeme se
těšit na shledání s Vámi.
Intenzivně se věnujeme lovu zvěře a
s napětím pozorujeme šíření afrického moru prasat
na hranici Polska a Německa. Jeho zavlečení na
naše území totiž bude mít velký dopad nejen na
divoká prasata, ale hlavně chovy domácích prasat a
související produkci a cenu masa.
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Ale máme i pozitivní zprávu. Pod vedením
naší členky, Jitky Šulové, vznikl při místní základní
škole myslivecký kroužek, který navštěvuje 16 dětí.
Schází se každé úterý a věnují se nejen myslivosti,
ale celé široké problematice přírodních věd, aby byly
připraveny utkat se s ostatními mysliveckými
kroužky ve znalostní soutěži „Zlatá srnčí trofej“.
Držíme jim palce, aby uspěly nejen v okresním kole,
ale aby hrdě reprezentovaly Hrabišín i na celostátní
úrovni. Myslivecký spolek jim k tomu maximálně
pomůže.
Závěrem nám dovolte popřát vám „krásné
Vánoce a rok 2022 ať je mnohem lepší než rok
současný!“
Dr. Jakub Drimaj

TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
dovolte nám vás informovat o dění v Tělovýchovné
jednotě Sokol Hrabišín za druhé pololetí roku 2021 .
Po dlouhé době všech nařízení a zákazů se
konečně mohlo začít se sportováním ve veřejných
prostorech.
Než se začalo s přípravami na nový ročník, konečně
mohla být svolána volná hromada. Vzhledem
k tomu, že náš dlouholetý člen a předseda p.
Faltýnek Vlastimil byl zvolen na post předsedy OFS
Šumperk a regule soutěže nedovolují, aby zastával i
funkci předsedy v oddíle, bylo nutné zvolit nového
předsedu. Tím se stal p. Ptáček Tomáš, volil se i
nový sekretář, na tento post byl zvolen p. Zdeněk
Klíma. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich nových
funkcích, zároveň bychom rádi tímto poděkovali p.
Faltýnkovi za dlouholetou činnost v našem oddíle a
popřáli mu hodně úspěchů v jeho nové funkci.
V červenci byl odehrán další ročník turnaje
„Pepy Grepla „ za účasti čtyř družstev Bludova,
Vlkoše a dvou družstev z Hrabišína /bílá a červená/.
Vítězství z předchozího roku obhájilo družstvo
Bludova, na druhém místě se umístilo družstvo
z Vlkoše, Hrabišín obsadil 3. a 4 místo. Novinkou
bylo vyhodnocení nejlepšího hráče celého turnaje .
Jako nejlepší byl vyhodnocen hráč Vlkoše Čada
Miroslav .
V měsíci červenci zahájilo mužstvo mužů
přípravu na nový ročník okresního přeboru v kopané
2021/2022. Nový ročník byl zahájen v srpnu,
v průběhu podzimu naše družstvo posílili hráči Gol
Petr Dušek, Sudík Jiří, Perout Michal, Merta Josef
všichni jsou z Hrabišína. Ze sousední Libiny
nastoupili
Antonín
a
Pavel
Hartingerovi,
z Dlouhomilova Tobiáš Jan. Bylo sehráno celkem
13. kol soutěže, zatím s ne dobrými výsledky. Tomu
napovídá i celkové umístění. Vzhledem k velkému
počtu nových hráčů doufáme, že jarní část soutěže
přinese již lepší výsledky. Nejvíce branek našeho
mužstva vstřelil počtem 8 Daniel Pantlík, který je
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v tabulce střelců okresního přeboru Šumperk na
pěkném 9. místě.
I nadále pokračovala příprava mladých
fotbalistů a fotbalistek. Pravidelně se setkávali
dvakrát týdně, na přípravě se podíleli p. Churavý
Pavel a Klíma Zdeněk. Byli bychom rádi, kdyby řady
našich mladých nadějí posílili další děti .
V průběhu podzimu byla upravena celá hrací
plocha, na kterou byla získána dotace od České
unie sportu v celkové částce cca 30 tis Kč, dále bylo
provedeno odvodnění horní části hřiště a další
běžné úpravy.
V dnešní nelehké době, kdy spousta
podnikatelů bojuje o přežití svých firem, bychom rádi
poděkovali těm, kteří našemu klubu pomohli a
nejsou to jen firmy.
FITNESSWORLD zastoupenou p. Niederlem z
Hrabišína,
BUDO
CONSTRUKCION
zastoupenou
p.
Buchtelíkem z Prahy
ELRAM zastoupenou p. Jurajdou ze Šumperka a
OBCI HRABIŠÍN.
Také děkujeme p. Hejlovi Antonínovi st. Z Hrabišína
DĚKUJEME VŠEM CO NÁM POMOHLI
Závěrem nám dovolte poděkovat za činnost
všem členům klubu , hráčům, příznivcům TJ SOKOL
a v tomto vánočním čase kdy je za dveřmi nový rok
2022, popřát krásné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví a štěstí .
Výbor TJ SOKOL

SDH Hrabišín
Dovolte, abychom vás informovali o dění ve sboru
dobrovolných hasičů za druhé pololetí roku 2021.
Právě období od června do září bývá z naší
rozsáhlé činnosti nejvíce náročné. V červnu obvykle
svoji soutěžní činnost dokončují mladí hasiči a do
toho se nám rozjíždějí soutěže dospělých. I letos se
nám podařilo obsadit všechny dospělé kategorie a
jak bývá zvykem zaútočili jsme na příčky nejvyšší. I
když úplně tu nejvyšší příčku se nám obsadit, ani v
jedné kategorii, po dlouhých letech nepodařilo. Za to
se můžeme pochlubit jiným, ještě významnějším
úspěchem. A tím byla historicky první účast našeho
sboru na Mistrovství české republiky (MČR) v
požárním útoku konkrétně v Hradci Králové. Úspěch
to byl o to větší, že jsme reprezentovali Olomoucký
kraj v obou kategoriích muži i ženy. A to se nikomu v
celé republice nepodařilo. Postup jsme si vybojovali
přes vítězství v okresní soutěži poté následovalo
krajské kolo z kterého jsme si zajistili postup na již
zmíněné MČR, muži i ženy, opravdu ohromný
úspěch! 8.8.2021 Hradec Králové 30 nejlepších
družstev z celé ČR v každé kategorii. První šli na
řadu muži, náš pokus se nám velice povedl a po
prvním kole jsme byli na skvělém druhém místě.
Bohužel v druhém kole jsme čas nezlepšili a navíc
nás další 4 týmy předběhly i když jen o pár desítek
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sekund. Ale konečné 6. místo z MČR je skvělé, v
takové konkurenci spousty specializovaných týmů.
Po kategorii mužů přišla na řadu děvčata. Pro náš
velmi mladý ženský tým byl už samotný postup
obrovským úspěchem a na této soutěži sbíraly
cenné zkušenosti, rozhodně nezklamaly a odvezly si
celkové 26. místo.

A jak se nám dařilo na ostatních závodech v této
sezóně? Muži se zúčastnili celkem 20 soutěží. Na
pomyslnou bednu jsme vystoupali ve 12 ti
případech. Na nejvyšší stupínek 6x. Bohužel kromě
různých zranění několika členů, při nás letos nestálo
štěstí ani po technické stránce a hned ve třech
případech došlo k roztržení hadice a tím pádem k
nedokončení pokusu. Kromě již zmíněných
postupových soutěžích jsme bodovali ve dvou
hasičských ligách. V okresní Velké ceně Holba Cup
jsme obsadili celkové 3. místo a v jiném seriálu
zvaném Hanácká extraliga to bylo místo páté, i když
zde jsme se zúčastnili jen poloviny soutěží. Velice
nás hřejí vítězství z domácí dráhy, jak při pohárové
soutěži tak ještě více při finálovém zápolení na
takzvané soutěži mistrů.
Kategorie ženy: Holky letos nenavázaly na loňské
nádherné 2. místo, i když zaznamenaly pěkná
umístění, 3x byly na třetím místě, včetně domácí
soutěže a navíc také ve finále. Ale přišly i horší
chvilky a ty převažovaly. Nutno připomenout, že
poměrně dost času věnovaly přípravě na postupové
soutěže, které se přeci jenom liší od běžného
požárního útoku na pohárových soutěží. Tým je to
mladý a když pod dohledem zkušeného trenéra na
jaře dobře potrénují věřím, že se vrátí na medailové
příčky.
Kategorie veteráni: Partička našich nejstarších
„sporťáků“ vtrhla na soutěžní dráhy jako uragán a po
dvou červnových závodech neznala jiné než první
místo… ale ve zbývajících 5 závodech už to tak
dobré nebylo, hlavně nás zradila technika a
z výborně rozjeté sezóny jsme tak vytěžili „až“
3. místo celkově. Snad se nám podaří přes zimu dát
dohromady konkurenceschopný stroj a pokud vydrží
zdraví, věřím že poskočíme nahoru.
Více informací najdete na:
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http://holbacupsumperk-cz.webnode.cz/
https://www.biomac-hanackaextraliga.cz/
Činnost mladých hasičů:
Je začátek září, žáci usedají do lavic a
nejen to, spolu se začátkem školního roku totiž
začíná také nová hasičská sezóna. Přicházejí nové
děti a my si dáváme nové cíle a také doufáme, aby
byla letošní sezóna „normální“. Doháníme vše, co
jsme loni zapomněli, učíme nové členy a není to
vůbec lehké, ale vypadá to nadějně. Pilně trénujeme
a je tady první závod v Sudkově a to hasičský
čtyřboj – střelba, zdravověda, vázání uzlů a běh na
60 m s překážkami. Kategorie mladší se statečně
poprala se všemi nástrahami a obsadila 11. místo. V
kategorii starší jsme si v jednotlivých disciplínách
vedli skvěle. Zdravověda první místo, uzle druhé
místo, běh na 60 m s překážkami třetí místo a pak to
přišlo, střelba ze vzduchovky…na terčích zůstalo
stát 5 špalíčků z 15cti a tím jsme se doslova
odstřelili. I tak to ale celkově stačilo na 4. místo a to
bereme za dobrý začátek. Jednu medaili jsme si ale
i tak odvezli, no my, spíš Pepa Březina a to hned tu
nejcennější, zlatou, z běhu na 60 m s překážkami.
Pojďme ale dál. O týden později proběhlo finále Ligy
mladých hasičů předešlého ročníku v Hrabové. Na
pořadu byly dva pokusy požárních útoků. Času na
trénink bylo jako šafránu a tomu odpovídaly i naše
výkony. S časem 32,72s v kategorii starší jsme
nebyli vůbec spokojeni, ale měli jsme radost, že
jsme to vůbec nějak zvládli, při tak krátkém čase na
přípravu. Opravdu to nebylo jednoduché, týden co
týden jiný závod, jiná disciplína. V celkovém součtu
to pro nás v Lize mladých hasičů znamenalo 8.
místo. Je tady další týden a další soutěž. Konkrétně
závod požárnické všestrannosti, kdy děti běží lesem
a po cestě je čeká několik úkolů, stanovišť. Trenér
ráno zaspal a pak se to už nějak táhlo celý den.
Všechno špatně. Achjo…Prostě to nevyšlo vůbec
podle představ. Mladší místo 12 a starší místo 14.
Nechme to raději být. Čtvrtá sobota v řadě a čtvrtý
závod - Šumperský Soptík, 60m s překážkami,
Tyršův stadion. Chceme si spravit chuť z minulých
závodů a jdeme do toho naplno! Máme 18
závodníků na startu. V kategorii přípravka závodili:
Veronika Bartošová, Jonáš Bílek, Julie Bílková a
Štěpán Knápek. V této kategorii to bylo především o
sbírání zkušeností a pro všechny to byl první závod
v životě a ještě na tak velikém stadionu před tolika
lidmi. Velkým potěšením bylo, když byl Jonášek
vyhlášen jako nejmladší a současně nejmenší
závodník celé soutěže. V celkovém součtu to pak
pro kategorii mladších znamenalo 14. místo. No a
teď už ke starším. Tým tvořili: Timea Szijjartö, Natali
Paškovová, Václav Luňáček, Josef Březina a Jakub
Jírů. Kluci se zasloužili o historicky nejlepší výsledek
SDH Hrabišín na Šumperském Soptíku, kdy Kuba
zaběhl čas 13,41s ( 3. místo v okrese, celkově 5. ) a
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Pepa se s časem 12,16s stal absolutním vítězem v
kategorii starší chlapci pro rok 2021. Tyto skvělé
výkony doplnila Timča, Natali a Vašek a bylo z toho
celkové druhé místo za úřadujícími republikovými
mistry z Bludova. Obrovský úspěch, radost, štěstí!
Kromě tohoto úspěchu musíme také zmínit a
pochlubit se, že naši kluci (Pepa a Kuba) se
s týmem Bludova kvalifikovali na mezinárodní
soutěž v disciplínách CTIF a jsou součástí
reprezentačního výběru naší země na hasičské
olympiádě, která se uskuteční v červenci 2022 ve
slovinském Celje. Ještě jednou obrovská gratulace a
přejeme klukům i celému týmu, ať se jim i nadále
daří! Uběhlo pár týdnů a je tu prosinec. Soutěže byly
dočasně zrušeny a tak jsme si s dětmi uspořádali
aspoň mikulášskou besídku. Uvařili jsme si punč,
zahráli hry, děti dostaly dárečky a všichni jsme si
popřáli hezké vánoční svátky.
Hasiči svoji činnost však nesoustředí jen na
sport, ale věnují se celé řadě jiných aktivit. Tou
nejznámější je kultura v obci. Bohužel nám
pandemie a nařízení s ní spojená brání v
pokračování významných kulturních akcí, některé
náš sbor pořádá desítky let. A tak jsme nemohli
první březnovou sobotu uspořádat tradiční hasičský
ples. Další oblíbenou tentokráte venkovní akcí měl
být Čarodějnický rej, ale i ten se nekonal. A tak jsme
rádi, že nám vychází alespoň červencové Vepřové
hody. Stojí to sice fůru času a sil, ale zatím je tato
akce hojně navštěvovaná a to je pro nás ta největší
odměna. Další tentokráte společensko – sportovní
akce, který hostil náš areál a na které pravidelně
zveme občany byli hasičské soutěže chcete-li
závody, v královské disciplíně požárním útoku.

Začátkem června měli své finále mladí hasiči. Týden
po nich, mimořádně v dřívějším termínu, to byla
velká pohárová soutěž dospělých a v polovině září
pak finále okresní ligy.
Sami vidíte, že toho není zrovna málo, navíc jsou
činnosti, které nejsou až tak vidět, ale je potřeba je
udělat. Areál máme krásný, sklízíme za něj chválu,
ale je poměrně rozsáhlý a údržba zabere spoustu
času.
Pracujeme také pravidelně ve zbrojnici na
údržbě a zdokonalení techniky a její přípravě na
zimní provoz. Jednotka SDH obce v letošním roce
vyjížděla zatím k osmi událostem, převážně k
technickým zásahům. Dále se velitelé zúčastnili
periodických školení na stanici HZS Šumperk a své
opakovací školení si obnovili pilaři. Díky dotaci z
olomouckého krajského úřadu jsme provedli opravu
a pravidelný servis na dopravním automobilu Iveco.
No a v těchto dnech se snažíme připravit na naši
výroční valnou hromadu, kde si celý tento rok
zanalyzujeme a vytyčíme si cíle do roku
následujícího. Závěrem musíme poděkovat za
podporu v naší činnosti ze strany obce a jejího
zastupitelstva, poděkování patří nejen všem našim
členům a jejím rodinám, kteří se aktivně zapojují, ale
už se neobejdeme bez pomoci dobrovolníků,
kamarádů a kamarádek, kteří vypomáhají na našich
akcích.
I v roce následujícím 2022 se budeme snažit o
dobrou reprezentaci naší obce a sboru na poli
sportovním. Dále chceme jako již tradičně podpořit
kulturního dění v obci kvalitními zavedenými akcemi,
ale samozřejmě uvidíme co nám tato svízelná
situace dovolí, rozhodně nic nevzdáváme a zveme
vás na naše akce, které ještě dopředu ohlásíme
tradičním způsobem.
Co HASIČI HRABIŠÍN v roce 2022 pro Vás
připravují? :
5. března --------------- Tradiční společenský PLES
30. dubna -------------- Čarodějnický rej
červen ----------------- Požární útoky - Finále mladých hasičů
5. července ------------ Vepřové hody s hudbou
13. srpna --------------- Požární útoky soutěž - muži, ženy,
veteráni
prosinec ---------------- Soutěž MH v KD - Štafeta 8x50

Hasiči přejí všem občanům Hrabišína, klidné a
šťastné vánoce a do nového roku mnoho zdraví.
Za SDH Hrabišín Roman Jírů, Libor a Vendula Kvapilovi
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