Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Červen /2015
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto čísla HN se s Vámi chci
podělit o informace, které se týkají chodu obce.
Začátkem letošního roku obec podala dvě žádosti
o
poskytnutí
finančních
prostředků
z Olomouckého kraje. V těchto krocích jsme byli
úspěšní, neboť z rozpočtu Olomouckého kraje
nám byly přiděleny dotace ve výši 195.000 Kč
z celkových nákladů 360.790 Kč na výstavbu
dvou nových přechodů včetně osvětlení u
zastávky Fibich a pod ZŠ. Dále nám pak byla
poskytnuta dotace ve výši 54.000 Kč z celkových
nákladů 121.151,25 Kč na výstavbu nového
nástupiště u zastávky pod ZŠ. Výstavby budou
započaty v měsíci červenci letošního roku.
Stavební práce po výběrovém řízení bude
provádět firma Prumhor spol. s r.o. Šumperk. Na
tyto stavební práce obec oslovila celkem tři firmy,
a to Provozní Nový Malín, Ekozis Zábřeh a SART
Šumperk. Bohužel, tyto oslovené firmy cenovou
nabídku obci nezaslaly. Nabídka na podání
cenových nabídek byla řádně dle zákona o
veřejných zakázkách zveřejněna na webových
stránkách obce, kde se mohly přihlásit i jiné firmy.
Do soutěže se tedy přihlásily firmy: Prumhor spol.
s r.o. Šumperk, René Darmovzal a Jindřich
Darmovzal Vrbno pod Pradědem. Dle možnosti
finančních prostředků obce budou provedeny i
stavební úpravy nástupišť u zastávky Fibich a
před základní školou.
V měsíci duben byly započaty stavební
práce „Zateplení objektu Obecního úřadu a
Kulturního domu Hrabišín“. Současně dojde i k
rekonstrukci svítidel v sále a v přísálí KD, úprava
dlážděné plochy a osazení nového venkovního
osvětlení před budovou OÚ a KD.
Bylo provedeno rozšíření veřejného
osvětlení
k rodinnému
domu
manž.
Brodmanových, na přehradu a výměna osvětlení
u rodinného domu manž. Nejezchlebových
z důvodu osvětlení nového chodníku. Zde se
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bude řešit ještě výložník, neboť v současné době
není konec chodníku zcela osvětlen. Celková
cena rozšíření osvětlení činila 122.600 Kč.
Obec Hrabišín podala na Policii ČR
oznámení na neznámého pachatele ohledně
krádeže 12 ks stromů olší na pozemku parc.č.
939/1 v k.ú. Hrabišín. Celková škoda dle
znaleckého posudku činí 19.159 Kč. Oznámení
zpracovává Územní odbor Šumperk, Obvodní
oddělení.
V letošním roce bylo doposud vytěženo
330 m3 dřeva. Prodej kulatiny 259 m3 za celkovou
cenu 551.689 Kč, prodej paliva občanům 90 m3
za cenu 87.283 Kč. Průměrná cena za prodej
kulatiny za období únor – květen 2015 činí 2.130
Kč/m3.
Dne 7.5.2015 proběhly ve spolupráci s TJ
SOKOL Hrabišín oslavy 70. výročí osvobození.
Za tímto účelem byla oslovena firma Prumhor
spol. s r.o. Šumperk o poskytnutí finančního daru
na zapůjčení skákacího hradu ve výši 6.000 Kč.
S finančním makléřem byl projednán
prodej a nákup podílových listů. Byly nakoupeny
nové podílové listy ve výši 500.000 Kč a prodej
listů činil 546.534 Kč.
Výše uvedený výčet činnosti obce je
pouhý zlomek toho, s čím se musí naše obec
denně potýkat.
S blížícím se létem přeji všem občanům
krásné prožití tohoto období, dny plné slunce,
pohody a odpočinku, dětem příjemné prožití
letních prázdnin.
Ladislava Holoušová
starostka obce
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Informace kontrolního výboru obce
V měsících únor – květen letošního roku
probíhala kontrola napojení rodinných domů na
veřejnou
kanalizaci.
Při
kontrole
stavu
kanalizačních přípojek bylo zjištěno, že stále není
napojeno 13 rodinných domů. Důvodem je změna
vlastníka nemovitostí, nebo záměr vlastníka
rodinného domu neužívat objekt k bydlení. V 16-ti
případech nebyla revizní šachta zabezpečena
poklopem. Dále byli občané na další menší
nedostatky upozorněny. Následná namátková
kontrola proběhne v měsíci září letošního roku.
Žádáme občany, kteří byli na určité nedostatky
upozorněni, aby sjednali nápravu v co nejkratší
době.
Miroslav Hejl
předseda kontrolního výboru

Místní knihovna

Termíny svozu odpadů
Nebezpečný odpad
V sobotu dne 19.09. 2015 bude společnost SITA
CZ a.s. provádět v naší obci sběr a svoz
nebezpečných odpadů.
Harmonogram svozu:
7:00 – 8:00 hod.
parkoviště za kulturním
domem
8:00 – 9:00 hod
parkoviště před Jednotou
Velkoobjemový odpad
V termínu od 18.09. – 20.09. 2015 budou
společností SITA CZ, a.s. přistaveny kontejnery
na sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Stanoviště kontejnerů:
-

Důrazně žádáme občany o třídění odpadu
na místním hřbitově!!! Do velkého
zeleného kontejneru patří pouze tráva,
listí a haluze.
Do malého černého
kontejneru patří ostatní odpad – svíčky,
sklo, umělé věnce aj.
Pokud nedojde k nápravě, bude obec
nucena navýšit poplatky za nájem
hrobových míst a poplatky za komunální
odpad.

Na návsi
Loučky (u domu Kreuzziegerových)
Parkoviště před prodejnou Jednota
U vjezdu do Hrada a.s.
Prostranství před autobusovou zastávkou
u Hrubých (poslední autobusová zastávka
ve směru na Dlouhomilov).

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků
je v daném roce do 15.3. 2015 a do 15.9. 2015.
Vyzýváme občany, kteří nemají doposud
uhrazené poplatky za rok 2014 a první pololetí
letošního roku, aby dlužné poplatky uhradili co
nejdříve. Pokud tak neučiní, bude jim vystaven
platební výměr s navýšením o 20
%.
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Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna
bude v srpnu uzavřena. Nezapomeňte si své
oblíbené žánry vypůjčit včas. Poslední možnost
máte v pondělí dne 27.07. 2015.

Odečet vody
Pololetní odečet vody bude prováděn
zaměstnanci obce v pracovních dnech od 26.06.
do 30.06. 2015. V případě vašeho nezastižení
naleznete v poštovní schránce Výzvu k nahlášení
stavu vodoměru. Prosíme výzvu doručte na
obecní úřad nejpozději do 1.7. 2015.
Upozorňujeme občany, že při poruše
dodávky vody a s tím souvisejícím zvýšením tlaku
v hlavním vodovodním řadu, není obec povinna
hradit škody vzniklé na vašich domácích
spotřebičích a majetku. Vodovodní přípojka má
být jištěna funkčním tlakovým ventilem. Dle
zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a
kanalizacích) § 9; odst. 6 písmeno g) Je
provozovatel oprávněn přerušit dodávku vody a
odvádění odpadních vod do doby, než pomine
důvod přerušení nebo omezení:
v případě prodlení odběratele s placením podle
sjednaného způsobu úhrady vodného nebo
stočného po dobu delší než 30 dnů!!!

Důležité informace
Opětovně upozorňujeme občany, že se mohou ve
vlastním zájmu nahlásit k odběru důležitých
informací o dění v obci formou SMS infoKanálu.
Tato služba umožňuje zasílání informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (např. porucha vody,
přerušení dodávky el.energie, uzavírkách místních
komunikací a popř. termíny mimořádných svozů
odpadů).
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Základní škola
Pobyt v přírodě
Od pondělí 27. dubna do čtvrtka 30. dubna 2015
se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili pobytu v přírodě
v rekreačním středisku Třemešek u Oskavy.
Z Uničova nás navštívili pracovníci Vily Terezy,
kteří si pro děti připravili program z dopravní
výchovy a sebeobrany. Další program si pro nás
nachystali lesníci z Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Olomouc. Děti se s nimi dozvěděly
spoustu informací o lese a lesních zvířatech. Dále
nás navštívili pracovníci Vily Doris Šumperk
s ekologickým
programem.
Asi
největším
(kulturním) zážitkem bylo vystoupení keltské
skupiny Kelt Grass Band. Během pobytu děti
soutěžily, závodily v branném závodě zdatnosti,
hrály míčové hry, stavěly v lese domečky pro
skřítky a mnoho dalšího.
Večery na chatě byly plné hudby. Děti si
zatancovaly country tance, zařádily na diskotéce
a naučily se spoustu písniček s pohybem.
Děti si z pobytu odvezly mnoho pěkných zážitků.
Velký dík patří Kláře Šulové za výpomoc a paní
Jarkovské za péči a starostlivost v rekreačním
středisku.
Mgr. Jana Březinová

Obrovský úspěch a největší pohár získali naši
žáci po vítězství na florbalovém turnaji „O pohár
ředitele školy Libina“. Naši školu úspěšně
reprezentovali Simona Straková, Miroslava
Losová, Monika Hrubá, Vladimír Los, Petr Foltýn,
Tomáš Chlup, Milan Malý, Antonín Mazuch a
Ondřej Stratil.

Integrovaný záchranný systém
Ve čtvrtek 4. června se naše škola zúčastnila
integrovaného záchranného systému v Libině.
Během celého dopoledne jsme mohli zhlédnout
práci policistů, záchranářů, hasičů, seskoky
padákem.
Byli jsme svědky zásahu policistů při chytání
zločince v ujíždějícím autě, viděli jsme práci
záchranářů a hasičů při vyprošťování zraněného
z hořícího auta i seskoky s padákem.
Také jsme mohli navštívit různá stanoviště, kde
jsme si prohlédli předměty pro nevidomé, policejní
výzbroj, pušky, vybavení, které jsme si mohli také
vyzkoušet. Zpestřením pro žáky byl skákací hrad,
trampolína, projížďka velkým požárním autem a
ukázka paintballu.
V horkém dni nám přišla vhod pořádná sprcha
z hasičského auta.
Mgr. Pavla Hrubá

Rohelský cross
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se vybraní žáci 1. stupně
zúčastnili již tradičního přespolního běhu v Rohli.
Na tyto závody jezdíme velice rádi, protože vždy
dovezeme spoustu medailí. Bylo tomu tak i letos.
Gratulace patří těmto žákům:
kategorie žáků 1. – 2. tříd
1. místo
Ríša Křepelka
kategorie žáků 3. – 4. tříd
2. místo
Kuba Pospíšil
3. místo
Štěpán Straka
kategorie žákyň 3. – 4. tříd
1. místo
Zuzka Urbanová
2. místo
Terezka Kupčíková
kategorie žákyň 5. tříd
2. místo
Adélka Mazuchová
3. místo
Katka Boušková
kategorie žáků 5. tříd
3. místo
Vítek Křepelka
Mgr. Lenka Crhonková

Děkuji všem žákům, rodičům a kolegům za
příjemně strávených devět let na místní škole.
Ing. Vladimír Přidal

3

Hrabišínské noviny červen 2015

Mateřská škola
Čarodějnice - duben 2015.
I letos se na zahradě naší školičky sletěly
čarodějnice a hlavně malí čarodějničtí učňové,
kteří plnili spoustu nelehkých úkolů. Hledali ve
slizu začarované předměty, házeli pavoukem na
pavučinu, závodili na koštěti a plnili další zadání,
aby získali kuřecí pařátky a ty vyměnili za sladkou
odměnu. A po těžké čarodějnické dřině si opekli
spolu s rodiči párkové hady a už se nejstarší učni
začali chystat na velké nocování v čarodějnické
školičce.

K našemu naprostému nadšení začalo svítit
sluníčko, a tak veselé hry byly přerušeny jen
stylovým cestovatelským obědem a moc dobrým
nanukem. Při zpáteční cestě jsme si v autobuse
všichni společně zazpívali a někteří i pospali.
Hned druhý den jsme se začali těšit na další výlet.
Zahradní slavnost pro maminky a tatínky květen 2015.
Po velkých přípravách nastal den “D“ - den
naší Zahradní slavnosti, kdy jsme pozvali všechny
školkové maminky i tatínky, abychom společně
oslavili jejich svátky. Počasí nám přálo, tak i
vystoupení malých i větších dětí probíhalo na
zahradě. Po předání námi vyrobených dárečků
maminkám i tatínkům jsme společně soutěžili a
užívali si společných, veselých chvilek. Změřili
jsme síly s dospělými v přebalování miminek,
věšení prádla, pojídání tyčinek, skákání v pytli,
převážení náklaďáků aj. Myslíme si, že se všem
zahradní slavnost líbila.

Školičkový výlet do Koutů a Loučné – květen.
Po velkém těšení jsme se všichni vydali na
putování po okolních krásách. V Koutech , po
posilňující svačince, jsme prošli pohádkovou
stezku. Kvůli dešti, kterého jsme se nezalekli,
jsme si udělali další stanoviště na terase místní
restaurace. Pod slunečníky, které nepropustily ani
kapku, jsme se posilnili sladkostmi.
Slavnostní karneval k MDD – červen 2015.
Den dětí jsme si opravdu užili, protože nám už
od rána svítilo sluníčko a po pěkném
maňáskovém divadle jsme si všichni mohli na
vyzdobené zahradě zasoutěžit a zatancovat
v maskách. A jako třešinku na dortu jsme měli
nanuky.

I přes očividnou spokojenost všech jsme se
přesunuli do Loučné na dětské hřiště.

za MŠ Mgr. Marcela Vavřinová
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Myslivecké sdružení Hrabišín
Začalo léto, pro školáky období prázdnin,
pro pracující doba dovolených, pro zemědělce
čas zrání a sklizně obilnin a pro myslivce
vzrušující srnčí říje. Tento okamžik není jen o
zážitcích
z lovu
průběrných
(do
chovu
nevhodných) jedinců, ale především o souznění
s přírodou v okamžiku početí nového života. Je
poněkud zvláštní, že období srnčí lásky nastupuje
jen chvíli po čase kladení srnčích mláďat. Svědčí
to o velmi dlouhé době březosti, při které je srna
vystavena mnoha rizikovým faktorům v podobě
nedostatku potravních a vodních zdrojů na
podzim (i v zimě), kdy se navíc vystavuje
podmínkám vysoké sněhové pokrývky a mrazům.
A ani na jaře, po kladení, srnčata nemají vyhráno,
protože při svém ukrývání ve vysoké trávě
podléhají senosečím luk a pastvin. Ta, která
přežijí, jsou dále ohrožována divokými prasaty,
liškami a velkými dravci. O úhynu srnčí zvěře na
silnicích a železniční trati, ani nemluvě. Kromě
toho nesmíme opomenout všem známé, ale
přesto stále podceňované venčení psů bez
vodítek či jejich volné pobíhání po obci i mimo ni.
Ano, stále se mezi námi vyskytují nezodpovědní
majitelů domácích mazlíčků, kteří tak v případě
náhodného setkání se zvěří balancují na hraně
„trestného
činu
–
pytláctví“.
Prosíme,
nepodceňujte své čtyřnohé kamarády, protože ač
jsou to doma milující tvorové, v přírodě se z nich
stávají dravé šelmy se všemi svými přirozenými
pudy.
Jak již bývá naším dobrým zvykem, i letos
jsme uspořádali brigádu v obecním lese na
umělou obnovu, které se zúčastnilo kolem 20
brigádníků, jež během jednoho dopoledne
vysázeli 1800 sazenic buků. V rámci práce
v honitbě
jsme
vybudovali
dva
nové
velkokapacitní krmelce, opravili a zasanovali řadu
stávajících zařízení a intenzívně pracovali na
přípravě sena a letniny. Mimo to jsme se zaměřili
na lov divokých prasat, který je v tento čas
obtížný zejm. s ohledem na bachyně vodící selata
(ty nyní nelze lovit) a podle platných regulí jsme
odevzdávali vzorky svaloviny k vyšetření na
trichinelózu a barvu (krev) na prasečí mor.
Bohudík, všechna dosavadní vyšetření byla
v našem okrese negativní. Na mezinárodní
výstavě SILVA REGINA v Lysé nad Labem jsme
měli vystaveny naše nejsilnější srnčí trofeje
ulovené za posledních 5 let. Naši honitbu
reprezentovala jedna stříbrná medaile a čtyři
bronzové, přičemž jsme se s tímto výsledkem
chovu zařadili mezi honitby Šumperska,
se špičkovou kvalitou srnčí populace.
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Pozorně, stejně jako ostatní zájmové
spolky, sledujeme vývoj legislativy kolem nového
občanského zákoníku, který nám přikazuje změnit
název a dát do souladu s novými předpisy i naše
ustavující a řídící dokumenty. Přejeme nám, i
všem ostatním spolkům, abychom tento
byrokraticko-občanský krok měli co nejdříve
úspěšně splněn. Mimo to, je také myslivost
v hledáčku našich zákonodárců, kteří intenzívně
pracují na přípravě nové zákona o myslivosti.
Vykonáváme tedy naši dobrovolnou činnost ve
velmi nejisté době, ale věříme, že vše dobře
dopadne a my budeme moci i nadále dělat to co
nás baví, co realizujeme jako srdeční záležitost,
zodpovědně a s entuziasmem.

Přejeme Vám krásné léto s mnoha
příjemnými zážitky, odpočinek a v druhé polovině
prázdnin - plné košíky hub.
Ing. Jakub Drimaj
MS Hrabišín, o.s.

TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
nedělí 14. června nám všem, kteří se bavíme
fotbalem, skončil uplynulý soutěžní ročník
2014/2015 a tak fotbalistům po sezoně začíná
krátká dovolená a oddech od fotbalu. U
funkcionářů, ale začíná naopak to období značné
administrativní práce a vyjednávání o sestavení
mužstev do začátku nového soutěžního ročníku.
Uplynulá sezona po sportovní stránce moc
nevyšla ani jednomu mužstvu mužů a obě se
pohybovala ve spodní části tabulek. A mužstvo
dokončilo svou sezonu v 1. B třídě Olomouckého
kraje na 11 místě a v průběhu sezony střídalo
výborné výkony s podprůměrnými a museli si
hráči připadat jako na houpačce.
B mužstvo muselo do posledního kola bojovat o
setrvání ve II. třídě (okresním přeboru), kdy
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potvrdilo
své
setrvání
v této
soutěži a to na
12.místě.
V průběhu jarní
části
soutěže
trápila
obě
mužstva
poměrně velká
marodka a když
k tomu přidáme
nedisciplinovanost některých jedinců, není se co
divit, že obě mužstva se krčila ve spodních
patrech tabulek.
Jiná situace byla v uplynulém soutěžním
ročníku u mládeže, kdy mužstvo starších žáků se
stalo vítězem okresního přeboru a probojovalo se
na turnaj mezi vítězi jednotlivých okresů
Olomouckého kraje v Olomouci – Nových
Sadech. Hlavními tahouny mužstva byli Tomáš
Chlup, Ondra Stratil, Honza Strnad a Radim
Vykydal.
Jako dobrým tahem vedení TJ Sokol se
ukázalo v kategoriích mladších žáků, starší a
mladší přípravky spojení se Sokolem Brníčko, kdy
podvedením Ládi Hanáka přípravky skončili
v horní části tabulek, které se z výchovných účelů
nezveřejňují, a je jen na trenérech zda si je
interně vedou. Mladší žáci tak úspěšní nebyli, kde
se projevila slabší kvalita hráčů a jejich nízký
počet.
Abychom se nesoustředili jen na sportovní
stránku, máme stále úkol, který se nám nedaří
splnit, a to je zastřešení tribuny na fotbalovém
stadionu. Máme podanou žádost u ČEZ na
oranžové hřiště a čekáme na vyhlášení programů
MAS Šumperský venkov pro uvolnění financí
z EU.
Závěrem nám dovolte vás co nejsrdečněji
pozvat na 2. ročník Memoriálu Josefa Grepla,
který se uskuteční v sobotu dne 11. července
2015. Začátek je ve 12:00 hodin.
Výbor TJ Sokol

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín

týmů. Jednotka sboru provádí běžnou údržbu a
přípravu své akceschopnosti. Samozřejmě se vše
dělá v omezeném počtu naší členské základny a
tak téměř všechny výše zmíněné činnosti provádí
jedni a ti samí členové.
Jako první jarní kulturní akcí, kterou
pořádáme na našem areálu je čarodějnický rej. I
letos čarodějnice nezklamaly, přišly, přilétly malé i
velké a to v hojném počtu ze širokého okolí.
Připraveny byli již tradiční poutavé soutěže
pro ty nejmenší, vystoupení taneční skupiny a o
hudební doprovod se staral DJ Rosťa, po setmění
oblohu rozzářil malý ohňostroj. Další tentokráte
sportovní akcí, kterou jsme pořádali, bylo Finalé
mladých hasičů okresu Šumperk. Finále se
konalo za krásného počasí na našem areálu. O
výsledcích našich reprezentantů se více dočtete
v jejich rubrice. Poslední jarní kulturní akcí byl
rockový karneval se skupinou Maraton, který jsme
pořádali v sobotu 13. června. Bohužel tentokrát
nám počasí nepřálo jako u předešlých akcí a i
když bylo teplo, tak jarní deštíček rozhodně
nepřilákal „spíše naopak“. A tak nám skupina
Maraton zahrála v takové rodinné atmosféře.
Pravidelní návštěvníci vědí, že se u nás mají kde
schovat před deštěm a dokonce jsme provizorně
zastřešili i taneční parket. V těchto dnech vrcholí
přípravy na naši stěžejní letní kulturní akci a to
jsou Vepřové hody s muzikou. Vepřovky
každoročně přilákají spoustu návštěvníků nejen
z obce, ale i z širokého okolí. Nabízíme výtečnou
domácí kuchyni se spoustou různých delikates.
Na zapití mastnoty je připravena kromě tradičních
nápojů také rozšířená nabídka piv. K dobré
pohodě přispěje kvalitní moravská dechová
hudba „Veselá kapela“ ze Zábřeha. Později
odpoledne DJ Rosťa velice citlivě naváže na
předchozí vystoupení dechovky. V retro stylu
zahajuje své vystoupení a pozvolna se dostává
až k nejmodernějším hitům. A když k tomu
přidáme hezké počasí a jako největší trumf
nádherné prostředí našeho areálu, tak věříme, že
i letos bude odcházet každý návštěvník
maximálně spokojený.
Takže nezapomeňte
v sobotu 4. července odpoledne na shledanou.
A co ještě HASIČI HRABIŠÍN v roce 2015
připravují? :

Dovolte, abychom Vás informovali o dění
ve sboru dobrovolných hasičů od březnového
vydání HN. Právě uplynulé jarní období je
každoročně v našem sboru ve znamení zvýšené
činnosti všech členů. Pracuje se na všech
frontách, odzimuje se areál a probíhá běžná
údržba. Výbor našeho sboru usilovně a
s předstihem připravuje nejbližší kulturní a
sportovní akce, a že jich máme. Soutěžní týmy
připravují sportovní náčiní a probíhá obvyklá
personální skládanka a vytváření jednotlivých
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- 4. července --Vepřové hody + dechová hudba
- 15. srpna ----- Požární útoky - muži, ženy,
veteráni
- 29. srpna ----- Discokarneval, DJ Rosťa
- 5. prosince ---Štafeta 8x50 soutěž MH
Končící červen znamená, že už je v plném
proudu také naše soutěžní činnost. Letos se nám
podařilo sestavit družstvo mužů, žen a do své
druhé sezóny vstupuje také družstvo veteránů.
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Výsledky z prvních závodů slibují velice dobrou
sezónu. Uvidíme, jestli se v průběhu sezóny
podaří navázat na tak skvělé úspěchy, jakými
byla vítězství mužů v okrskové soutěži v Lipince.
Po několika letech se podařilo zvítězit v jednom
ze závodů Velké ceny okresu, a to v Hrabové, jak
v osobním, tak i v okresním rekordu (16,60- 3B).
Tým je velice mladý a nadějný. Pokud se nám
budou vyhýbat zranění a kluci tomu dají vše,
včetně poctivého tréninku a budeme nastupovat v
kompletní sestavě, věřím, že takových vítězství,

jako bylo to v Hrabové, bude jen přibývat.

umístění: 25. 4. Bludov 2. místo, 2. 5. Troubelice
1. Místo, 8. 5. Finále hry PLAMEN v Kolšově.
Rovnost bodů Hrabišína a Bludova znamená
jediné, porazit Bludov. Bludov jsme porazili a
obhájili jsme loňské prvenství v soutěži PLAMEN.
23. 5. Nový Malín 3. místo. 6. 6. Finále Ligy. Opět
nastala stejná situace jako v Kolšově: Bludov
versus Hrabišín. K vidění bylo 56 útoků. Hlavním
sponzorem byla firma BOS tuning spol. s.r.o
Šumperk. Tak jako loni nás navštívila pražská
družstva SDH Cholupice. V souboji Bludov versus
Hrabišín vyhrál tentokrát Bludov s časem 17,12 s.
Náš čas byl 18,00 s, který stačil na 2. místo.
3 skončili hosté z Prahy. Dne 11. 6. jsme zavítali
do Olomouce a Hrubé Vody, kde si děti užily
Laser game a bobovou dráhu. O den později
vyrážíme na noční soutěž do Trusovic. Nepříliš
zdařená štafeta stačila na 4. místo, ovšem
vydařený požární útok v součtu znamenal stříbro.
Hodnocení sezony 2014-2015
Vítězství ve hře PLAMEN, na Šumperském
Soptíkovi - 2. místo. V celém ročníku jsme pouze
1 – krát zaváhali a nedosáhli na stupně vítězů.
Zbývá tedy jediné poděkovat dětem, rodičům,
vedoucím Vendule Kvapilové a Dominice
Drozdové, Štěpánu Škorikovi, který nás vždy rád
a bezpečně dopraví na místo konání soutěží.
Dále bych chtěl poděkovat OÚ a ZŠ, panu Ing.
Sršňovi a všem členům SDH Hrabišín.
Naviděnou v nové sezoně 2015-2016

Ani naše ženy (holky), které startují
v ustálené sestavě z let předešlých, nezůstávají
pozadu. Na okrsku obsadily druhé místo a na
okresní soutěži v daleko větší konkurenci svou
bronzovou medailí překvapily nejen sebe. Jen tak
dál
No a co veteráni (spíše starší kluci), ti jsou
nažhaveni celé hasičské a odborné veřejnosti
ukázat, že nastala doba HRABIŠÍNA. Pravda,
okrsek ani první závod v Hrabové nedopadl
dobře. Na vše se dalo zapomenout při vystoupení
našeho družstva v jedné z bašt veteránů, a to
v Dolních Studénkách. Časomíra se zastavila na
čase 17,93. Druhé družstvo Sudkova 19,05 a třetí
Bludov 19,66 jen zdáli přihlíželi rekordu v historii
veteránských soutěží na okrese Šumperk. Jak
sami vidíte, rozjeté je to slibně. Přeji všem našim
družstvům do sezóny hodně štěstí a hlavně to
zdraví.
za SDH Hrabišín Roman Jírů

Zpráva o činnosti Mladých hasičů
Druhé čtvrtletí bylo pro MH náročným
obdobím. 7 soutěží hry PLAMEN a Ligy MH
okresu Šumperk určilo pořadí pro sezonu 20142015. Během 2. čtvrtletí jsme dosáhli na tato
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Vedoucí kolektivu MH Libor Kvapil
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Zajímavosti z kroniky obce
Táňa Zouharová
Je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci a studuje obor čínská filologie. Z tohoto důvodu byla
vybrána na roční studium 2013 – 2014 přímo do Číny. O jejím studiu jsem se již zmínil v zápise do kroniky
za loňský rok. Studium v Číně ukončila v létě a ve zdraví se vrátila domů. Studium probíhalo ve městě
Ghungdu. Město se nachází v blízkosti Tibetu a od Pekingu je vzdáleno 9 hodin letu. Ve skupině studovaly
tři Češky, studium probíhalo denně od 8:00 do 16:00
hod. Ve městě je hodně studentů, kteří si na období
studia koupí kola a po studiu kola zase prodají. Koleje
pro zahraniční studenty jsou na čínské poměry
výborné, přestože tam neteče pitná voda a za teplou
vodu se připlácí. Připlácí se i za elektřinu, která se
odebere nad povolený limit. Strava v menze byla levná
a chutná. Zima je krátká a mírná, od 0˚ do 10 ̊ C, ve
školách není zavedeno ani topení a v zimním období
sedí studenti v bundách. Většina roku je teplá, běžně
kolem 30 °C. Velké problémy jsou se smogem, celé měsíce nebývá vidět ani slunce. Studium bylo
financováno osobním stipendiem a evropskými dotacemi. Ve volném čase navštívily české studentky
Peking, čínské přehrady, Velkou čínskou zeď a zaletěly do Thajska.
Hodně úspěchů, Táňo, v dalším studiu.

Už 40 let kronikářem
Ukončil jsem zápis v kronice za rok 2014 a konstatuji, že už
dlouhých 40 let zapisuji události o životě a dění v obci.
Shromažďuji materiál společně s fotodokumentací do kroniky naší
obce Hrabišín. Za tuto dlouholetou činnost mně starostka obce
Ladislava Holoušová poděkovala a předala dárkový balíček
společně s kyticí na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v listopadu 2014.
Čeněk Hořava, kronikář

Trochu humoru na léto:
Všem ženám, které si myslí, že jsou tlusté, protože nemají velikost nula –
„Jste krásné, to společnost je ošklivá“
Marilyn Monroe

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 04.12. 2015
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