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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Hrabišínských novin Vás v první řadě seznámím
s podrobnostmi výstavby kanalizace, neboť realizace tohoto projektu se pozvolna blíží do finále.
Čistička odpadních vod v Leštině (dále jen ČOV), na kterou se
obce Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko co nejdříve napojí, bude
zkušebně uvedena do provozu na přelomu roku 2013/2014.
Do té doby je nutné připravit přípojky k jednotlivým nemovitostem. Přesné instrukce, tedy informace ohledně samotného výkopu, pořízení materiálu (posypového i potrubí), platby a připojení se
dozvíte v následujících odstavcích.
Dalším významným krokem v naší obci je rekonstrukce budovy školy. Podrobnosti se dozvíte v článku paní ředitelky. Chci však
zdůraznit, že i přes drobné problémy, jež se během realizace naskytly, řemeslné práce postupují dobře a v nejbližší době se můžeme
těšit na konečný výsledek.

Důvody realizace výstavby ČOV

Každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody je
povinen tyto vody likvidovat v souladu s platnými právními
předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu.
„Čištění“ vzniklých odpadních vod v prastarém septiku
nebo jejich jímání v netěsnící žumpě současným předpisům neodpovídá.
Napojením svých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci
s odvedením odpadních vod do ČO V se vyřeší problém tím
nejlepším možným způsobem.

Co nám nově vybudovaná ČOV přinese?
Vybudování ČOV bude mít dopad na zlepšení životního prostředí. Dojde k ochraně podzemních a povrchových vod před
znečištěním.
Jak všichni víme, v současnosti jsou odtoky ze septiků a přepady z jímek sváděny do potoka, což podle již zmíněného zákona není povoleno.

Kdo nese náklady na zbudování kanalizační
přípojky?

ník přípojky si zajistí výkopové práce, posypový materiál, spojovací kolena a položení potrubí.
Tuto službu nabízí místní občan pan Vladimír Variška, Hrabišín 262, tel.: 603 816 209.
Termíny vydávání trubních materiálů budou včas vyhlášeny
obecním rozhlasem, uvedeny na úřední desce a také si je budete
moci vyhledat na webových stránkách obce (www.hrabisin.cz).

Jakým způsobem vyřeším napojení stávajícího jímacího prvku nemovitosti na novou kanalizace?
Vylučuje se zadržování splaškových vod v septicích a žumpách, tzn., že bude nezbytné realizovat jejich zrušení, obtokování
nebo přemostění. Přímé napojení odpadů se provede do nově
budované přípojky. Stávající septik nebo jímku můžete po
vyčištění využívat na dešťovou vodu.

Jaké jsou postihy za nevhodné vypouštění
odpadních vod?
Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či podzemních v rozporu s vodním zákonem se dopouští
přestupku dle § 32 zák. č. 274/2001 Sb. Takové protiprávní jednání může být pokutováno vodoprávním úřadem až do výše
200.000 Kč.

Náklady na zbudování kanalizační přípojky jsou na vlastníNapojení na veřejnou kanalizaci
kovi připojované nemovitosti, protože dle zákona o vodovodech a kanalizacích přípojku pořizuje na své náklady vlastník
Napojení soukromých kanalizačních přípojek na veřejnou
napojené nemovitosti, tedy odběratel.
Obec pro občany na vlastní náklady zajistí trubní materiál a kanalizaci je možné až po kolaudaci stavby, která je naplánována
revizní šachtu, aby připojení na kanalizaci bylo co nejlevnější. na jarní období roku 2014. O termínu budete včas informování
Potrubí a revizní šachtu Vám přivezou zaměstnanci obce. Vlast- rozhlasem a samozřejmě také na stránkách obce.
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Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační
přípojky a její napojení na veřejnou část. Takto připravenou
přípojku v předstihu nahlásí na níže uvedená telefonní čísla:

Příklady dalších látek nepatřících do kanalizace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

604 756 600 - starostka
603165 239 - místostarosta
604 387 229 - Roman Jírů
732 318 080 - Jan Luňáček
Zástupci obce v co nejkratším termínu dojdou vybudovanou
přípojku zkontrolovat, pořídí fotodokumentaci a dojednají další
postup vlastního napojení kanalizační přípojky nemovitosti a
zrušení septiku.
Dále bude s jednotlivými vlastníky sepsána přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace a na základě této přihlášky
bude nakonec vyhotovena smlouva mezi obcí a vlastníkem nemovitosti.

látky radioaktivní
Látky infekční
Látky karcinogenní
jedy, žíraviny a pesticidy
výbušniny
látky omamné a hořlavé
nepoužité léky
biologicky nerozložitelné tenzidy
organická rozpouštědla
ropné látky
silážní šťávy
průmyslová a statková hnojiva
látky způsobující změnu barvy vody
látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizačních stok

Jak vidíte, výše uvedené látky nepatří do kanalizace, proto
tento odpad odevzdávejte při plánovaném sběru nebezpečného
odpadu.
Zvláštním problémem pro správné fungování kanalizace je
tuk. Po jeho chlazení totiž v kanalizaci vznikají hrudky, které se
postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, jež následně
ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci. Rozložené
tuky navíc podporují korozi a dále se negativně projevují i v
samotném procesu čištění v ČOV.

Co všechno patří či nepatří do kanalizace
Do kanalizace je povoleno odvádět pouze odpadní vodu z
wc, koupelen, prádelen a kuchyní. Zákon uvádí, že po napojení
na kanalizaci je nutné jímky a septiky vyřadit z provozu.
Do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
Dále do kanalizace nepatří kuchyňské odpady, protože způsobují
ucpávání kanalizačních přípojek i veřejné části kanalizace. Zvyšují zápach a podporují množení hlodavců.

Ladislava Holoušová,
starostka obce

Významná výročí

(pokračování článku z minulého čísla HN)
V obecní kronice jsou vyzvednuty mimořádné zásluhy ještě
těchto občanů:
• Stanislav Andrýsek provedl většinu stolařských prací, především stropů.
• Vlastimil Čech s Vladimírem Glancem provedli veškeré obložení ústředního topení v sále i v předsálí.
• Antonín Boxan s Miroslavem Jaškem obložili dřevem celé
předsálí.
• Keramickou výzdobu zadní stěny sálu provedl Jan Boxan.
• Žulové terasy před KD postavila parta v čele s Miroslavem
Horníčkem a Ing. Břetislavem Štelcem.
• Zábradlí na balkoně zkonstruoval Alois Boxan, historické
znaky v zábradlí na balkoně vyřezali Zdeněk a Vladimír
Skoumalovi.
Velmi významným výročím, které na tomto místě musím přiOceněna byla parta důchodců, kteří na závěrečné práce nastupomenout, neboť kultura je základem každého národa ba i obce, povali denně: Josef Holouš, František Diviš, František Urban,
je slavnostní otevření KULTURNÍHO DOMU před 35 lety.
Josef Ženožička, Karel Kupka,
Nový KD byl v Hrabišíně slavnostně otevřen 21. října 1978.
Bohuslav Smékal, Augustýn
Slavnost se konala v uvedený den již od rána.
Dopoledne
si
Šimek, Richard Körner a Jan
mohli občané a hosté nový kulturní stánek prohlédnout a k vidění
Balcárek.
byla i výstava lidové tvořivosti místních občanů.
Otevření kulturního domu
Odpoledne se konal průvod obcí a na prostranství před KD se
v 70. letech 20. století je jednou
konala hlavní slavnost. Byly oceněny zásluhy předsedů MNV
z nejvýznamnějších
událostí
pana Josefa Mazucha a pana Jana Mazurky, členů rady pana Anv historii naší obce.
tonína Hejla a pana Jiřího Churavého a hlavně desítek občanů
naší obce, kteří pravidelně nastupovali na dobrovolné sobotní
brigády a odpracovali 4.328 hodin.
Čeněk Hořava, kronikář obce
Tehdejší MNV při této příležitosti udělil více než padesáti
občanům pamětní medaili za zásluhy o výstavbu KD.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nakonec Vás pozveme ještě na vánoční koncert, který se koná
v kapli sv. Michala a jako již po několikáté se po jeho skončení
Milý občané, v letošním roce nás čeká ještě několik kultur- můžete v přísálí KD setkat při punči se sólisty.
ních akcí. Počasí sice není takové, jaké bychom si přáli, ale to
20. prosince 2013 - vánoční koncert
nám nezabrání přivítat nejmenší občánky nebo nepozvat k příjemnému posezení občany „o něco“ starší.

KULTURNÍ AKCE

18. října 2013 v 16:00 - vítání občánků
08. listopadu 2013 - posezení s důchodci

Termíny svozů komunálního odpadu

ŘÍJEN
LISTOPAD 04. 11. 2013
Dále by mohly zručné ženy ocenit nebo si i případně zakoupit PROSINEC 02. 12. 2013
(či objednat) výrobky pletené z papíru. Výstava se uskuteční v
zasedací místnosti KD.

21. 10. 2013
18. 11. 2013
16. 12. 2013

30. 12. 2013

Termíny pytlového svozu plastů

ŘÍJEN
31. 10. 2013
LISTOPAD 28. 11. 2013
A jako obyčejně se na konci listopadu začneme připravovat na PROSINEC bude upřesněno
Vánoce. Proběhne již tradiční adventní dílna. Mnoho z nás si už
ani nedokáže představit slavit vánoční svátky bez vlastnoručně
vyrobeného adventního věnce. A rozsvěcování vánočního stromu
Termíny pytlového svozu
na návsi obce má ještě mnohem hlubší tradici.
LISTOPAD 21. 11. 2013
13. listopadu 2013 - prodejní výstava

nápojových kartonů

27. listopadu 2013 - adventní dílna
29. listopadu 2013 - rozsvěcení vánočního stromu
Po prvním loňském ročníku vypouštění balonků Ježíškovi
UPOZORNĚNÍ
musíme všem účastníkům těšícím se na letošní akci bohužel
oznámit, že společnost pořádající vypouštění balonků nenašla pro
Informujeme občany, že společnost Revenge, a. s. poskytla
letošní rok sponzora, který by finančně akci zaštítil. Z tohoto kontejner na oděvy, obuv a textil. Kontejner určený k odkládání
důvodu se akce letos nekoná. Děti však mohou poslat svá přání tohoto odpadu stojí na parkovišti u jednoty Hrabišín.
Ježíškovi prostřednictvím dopisu, více informací naleznete na
stránkách www.ceskyjezisek.cz.

OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obecní úřad podle stanoveného harmonogramu zajišťuje veškeré úkoly spojené s volbami včetně
poskytování všech potřebných informací.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 25. října 2013 v době od 14.00 do 22.00
v sobotu 26. října 2013 v době od 8.00 do 14.00

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Hrabišín. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svojitotožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Kvůli zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Dále každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Nebude-li si volič vědět rady s hlasováním, okrsková volební komise mu
bude nápomocna.
Voliči obdrží hlasovací lístky v modrých obálkách jako obvykle přímo do schránek, je proto nutné, aby byly schránky dostupné a
řádně označené. V den voleb budou hlasovací lístky dostupné i ve volební místnosti. Zde zároveň občané dostanou úředně označené
obálky, do kterých musí vložit své hlasy.

3

Hrabišínské noviny 10/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABIŠÍN
z toho na prvním stupni je jich
69. První a druhou třídu vyučuje Mgr. Veronika Golová, třetí
třídu Mgr. Blanka Grigová,
čtvrtou Mgr. Lenka Crhonková
a v páté třídě je třídní učitelka
Mgr. Jana Březinová. Třídní
učitelé na druhém stupni jsou:
Mgr. Pavlína Říhovská, Ing.
Vladimír Přidal, Mgr. Jitka
Höpflerová, Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. Po rodičovské
dovolené se k nám vrátila Mgr.
Na začátku nového školního jsme mezi námi slavnostně při- Pavla Hrubá. Ve školní družině
roku 2013/2014 mi dovolte,
abych
vás
seznámila
s některými aktuálními informacemi z hrabišínské školy.
V současné době se práce
na zateplování školy chýlí ke
konci. Byla provedena výměna
všech oken a pracuje se na zateplování budov. Některé úpravy byly provedeny i uvnitř
školní budovy již během prázdnin (rekonstrukce školní jídelny
a rozvody vody ve všech třídách). Poděkování za organizaci prací patří zřizovateli školy,
zejména paní starostce.
Letošní školní rok pro žáky
začal v pondělí 16. září 2013. vítali 8 prvňáčků. Naši školu s dětmi pracují vychovatelky
Za přítomnosti paní Holoušové navštěvuje celkem 102 žáků, Věra Vitásková a Radka Hejlo-

vá. O stravu a úklid se starají
Jana Křepelková, Dana Ptáčková, Oldřiška Fidrová, Tereza
Fidrová a Stanislav Fidra. Ve
vedení školy je Mgr. Dagmar
Pěničková a Mgr. Zdeněk
Kamler.
Tak jako v předešlých letech škola nabízí dětem po vyučování tyto zájmové kroužky: 3
kroužky florbalu dle věku a
výkonnosti, pohybové hry, informatika, hravá angličtina,
angličtina, vaření a šachy.
I v letošním roce bude
v prostorách školy probíhat pro
seniorskou veřejnost kurz informatiky. Jelikož jsme navázali
spolupráci s Akademií J. A.
Komenského v Šumperku, bude
tento kurz plně hrazen z dotace.
Pro případné zájemce je tedy
zcela zdarma. Přihlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem
zshrabi(583 245 183,
sin@hrabisin.cz). Začátek kurzu bude ve středu 13. listopadu 2013 od 15.30 hod. do 16.30
hod. Je plánováno celkem 14
lekcí.

Mgr. Dagmar Pěničková

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN
hl jablečný den, těšíme se na dýňový a bramborový den a jiné.I
letos k nám bude jezdit pravidelně divadélko, navštívíme kino
v Šumperku. Budeme se zdokonalovat ve výtvarně-keramickém
kroužku,
v kroužku
logopedickém,
hudebně-tanečním,
v pohybově-hudebním, veselém pískání na flétničku, ve veselé
angličtině a školáci se začnou seznamovat s počítačem. Také
bude probíhat polední školička pro předškoláky s menší potřebou
spánku.
Naše děti půjdou i letos přivítat nejmenší hrabišínské i dlouhomilovské spoluobčánky. Příchod podzimu přivítáme podzimní
Drakiádou, která se bude konat 16. 10. 2013. Proběhne soutěž o
Nejstrašidelnější dýni. A přiblíží se čas vánoční, ale to nás čeká
ještě spousta práce a legrace.
I nadále bychom také chtěli rozvíjet spolupráci se ZŠ
v Hrabišíně, ale také se všemi, kteří se budou chtít zapojit do
našich aktivit a děkujeme všem za pomoc a spolupráci
(maminkám a tatínkům např. Dominička Ondráčka, Terezky Fuhrmannové, Tobiaska Ficnara, Adélky Ptáčkové, Anetky Mackové, Kristýnky Kužniarové, Pepíčka Kupčíka a Danušky Klugové).
A tak přejeme sobě i všem dětem v školním roce 2013/2014
mnoho radosti, veselých zážitků a co nejméně problémů a starostí
v celém letošním školním roce.

Zprávičky z mateřské školičky - září 2013
Tak prázdniny utekly jako voda, léto pomalu končí a prvním
příznakem blížícího se podzimu je začátek školního roku.
V letošním školním roce jsme zahájili s několika změnami.
Máme stále dvě plně obsazená oddělení, kdy v oddělení Školička
se o 28 dětí stará p. učitelka Mgr. Marcela Vavřinová a Eva Salátová a v oddělení Hernička o 22 mladších dětí pečují Šárka Brhelová a Zuzana Vavřinová. Z celkového počtu 50 dojíždí 14 dětí
z Dlouhomilova.
O zázemí se již nebude starat paní F. Jírů, která odešla do
zaslouženého důchodu, a my jí moc děkujeme za obětavou práci
a přejeme, ať si užívá další pohodová léta. Na její místo nastoupila paní Milena Hejlová, která se o nás bude starat za pomoci p.
Oldřišky Fidrové. Přejeme si, aby byla spokojena v naší školičce
i v našem kolektivu učitelek a dětí.
Přípravy na nový školní rok začaly už v srpnu, kdy paní učitelky a p. Hejlová prováděly generální úklid celé školky, mytí a
desinfekci hraček a pomůcek.
Stěhovala se oddělení a také se chystalo vše na nový školní
rok. Školní rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme zahájili
s 9 novými dětmi a tradičně vesele - hravým dopolednem. Už
ve třetím týdnu jsme začali jezdit na plavání do Zábřeha s 22
dětmi a základní školou.
I letos nás čeká spousta aktivit, jako je výroba dýní, svíček,
keramikování, malování na hedvábí, aromaterapie a muzikoterapie. Už v říjnu zahájíme v rámci projektů i různé exkurze, probě-

Za MŠ Hrabišín Mgr. M. Vavřinová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
dělců, což se jistě příští rok
potvrdí opětovným vyhnízděním chřástalího páru. Po době
lovu srnců, která letos předpovídá i medailové trofeje, jsme
se zaměřili na redukci stavů
vysoké a daňčí zvěře. Už byl
uloven i první jelen (ulovil jej
Jan Gabor).
Na sv. Václava, 28. září,
kdy vrcholí jelení říje, jsme
uspořádali druhou brigádu
v obecním lese. Tentokrát jsme

vize naplní, každopádně jsme
na ni připraveni, jak nám velí
myslivecké mravy a právní
legislativa.
Na mysliveckém rybníku
nám poletují již řádně vybarve-

Začal nám podzim a s ním i
hlavní lovecká sezóna. Té však
předcházelo pozdní léto, které
jsme strávili intenzivní prací na
přikrmovacích zařízeních. Pomalu se naplňuje naše představa o kompletní obměně všech
krmelců v honitbě za jednotný
prototyp se zásobníkem na jadrné a objemové krmivo. Pro
letošní rok máme v honitbě
jeden krmelec již nainstalovaný
a další dva přemístíme během
října. Obilí je proti hlodavcům
uskladněno v plastových sudech a v malých dávkách již
předkládáno zvěři, aby si
v dostatečném předstihu mohla
vytvořit tukové zásoby na zimu,
kterou meteorologové letos
předpovídají obzvláště dlouhou
a tuhou. Uvidíme, jak se jejich

vypomohli s prořezávkou, jako
výchovným zásahem v mladém
smrkovém porostu. V dohledné
době nás čeká tradiční kateřinský hon na drobnou zvěř, který
letos uspořádáme o týden dříve,
tedy 16. listopadu. Snad budou
naši patroni stát při nás, a závěrem tohoto lovu bude uspokojivý výřad a mnoho mysliveckých zážitků ze společné akce.
Bc. Jakub Drimaj

ní kačeři s jejich modrolesklými
hlavami,
kterým
sekunduje pár zářivě zbarvených ledňáčků. V létě se
k těmto ptákům přidával ještě
chřástal polní, silně ohrožený
druh, který si oblíbil biopásy
kolem zemědělských kultur a
svoji přítomnost dával najevo
svým typickým hlasem „chřást,
chřást“, jež bylo slyšet zejména
v podvečer. Přítomnost tohoto
druhu je důkazem šetrného,
ekologického a přírodě blízkého hospodaření místních země-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRABIŠÍN
kádru, činnost definitivně ukončili Radek Aust a Jiří Vaníček. Ze
zdravotních důvodů dočasně skončil Jarda Hrubý. Víťa Vařeka
odešel do Nového Malína. Příchody byli následující: z hostování
v Rapotíně se vrátil Jarda Bílek, z Brníčka Michal a Tonda Hejlovi, odkud přišel na hostování i jejich bratr Zdeněk, z Bratrušova
Vilda Berka a z Rudy nad Moravou Ondřej Zatloukal, dále ze
Šumperka prodloužili hostování Martin Šabo, Michal Lokšík a
Michal Bubeník, na přestup byl získán Karel Šimek z Malé Moravy.
U mládeže došlo k přestupu družstva mladších žáků do kategorie starších žáků a vede ho i nadále Vlastimil Faltýnek. Mužstvo soutěž zahájilo velmi dobře, ale těžší soupeři teprve přijdou.
Starší přípravku vede stále Ladislav Hanák a mužstvo střídá
dobré výsledky s horšími, což je v této kategorii běžné. Velkým
pozitivem u mládeže je, že se podařilo rozšířit obě mužstva o
nové hráče, kteří jistě přispějí k větší kvalitě, konkurenci a zdravé
sportovní rivalitě mezi hráči.
Z akcí, které nás ještě do konce roku čekají, musím jmenovat
již několik let pravidelný vánoční punč v klubovně TJ Sokol,
který je určený jak pro členy klubu, tak i pro cizí příchozí. Akce
se koná 24. prosince od 15.00 do 18.00.
A poslední akcí v tomto roce je pravidelný silvestrovský fotbálek naplánovaný samozřejmě na 31. prosince v 10.00 spojený
se zabíjačkou a podáváním jejích specialit, jako polévka, jaternice, tlačenka a další pokrmy z prasete s možností odprodeje. Zveme tímto všechny občany na poslední akci tohoto roku.

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v krátkosti seznámit Vás s událostmi, které proběhly na sportovním poli v rámci činnosti TJ Sokol Hrabišín.
V srpnu začaly prvními zápasy boje v soutěžním ročníku
2013/2014, a to jak v krajských soutěžích olomouckého kraje, tak
i v soutěžích v rámci okresu Šumperk.
Pro nový soutěžní ročník jsou obsazeny soutěže v kategorii
mužů, starších žáků a kategorii starší přípravky. Mužstvo mužů
„A“ doznalo pro nový soutěžní ročník několika změn. Za prvé
Martin Kupčík, který se do konce minulého ročníku plně věnoval
tomuto mužstvu, požádal z důvodu ztráty motivace o přestup
k jinému klubu. Výbor TJ mu to umožnil, a Martin tak zakotvil
ve Velkých Losinách. Děkujeme mu touto cestou ještě jednou za
velmi kvalitně prováděnou práci a přejeme v novém působišti
mnoho sportovních úspěchů a zároveň ho chceme ujistit, že kdyby se v budoucnu rozhodl vrátit, rádi ho znovu přivítáme v našich
řadách.
Výbor na uvolněné místo trenéra angažoval bývalého hráče
Šumperka, Zábřeha, Prostějova a několika klubů v sousedním
Rakousku, Vladimíra Novotného. Začátek soutěžního ročníku
nově rodícímu mužstvu moc výsledkově nevyšel, potýkal se
hlavně se špatnou koncovkou a nízkou kondicí hráčů. Všichni ale
doufáme, že se postupně bude všechno zlepšovat.
Mužstvo „B“ ve vedení nedoznalo žádné změny a nadále ho
vede Tomáš Horák ve spolupráci s Milanem Vařákem. Soutěžní
ročník zahájilo mužstvo lépe než „A“ mužstvo, i když i ono se
nevyhnulo výkyvům ve výsledcích. Co se týká změn v hráčském

Výbor TJ Sokol Hrabišín
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRABIŠÍN
z Bystřece a Nemile, domácí družstvo vinou celé řady chyb obsadilo až 19. místo. V kategorii žen bylo pořadí následující: Rálec,
Kolšov a Dolní Libina. Naše děvčata bohužel navázala na mizerný výkon chlapů a skončila na místě jedenáctém. Poprvé na našem areálu po kategorii žen a mužů stroje neutichly, ba naopak.
Po slavnostním vyhlášení hlavní kategorie jsme uspořádali doplňkovou soutěž veteránských strojů bez ohledu na věk a pohlaví.
Díky generálnímu sponzorovi, firmě Ekoklima, jsme mohli štědře
obdarovat zúčastněné kolektivy. A že jich bylo! Na start se přihlásilo neuvěřitelných 24 družstev! V součtu s hlavní kategorií
mužů a žen bylo toho dne na startu 75 družstev! Veteránskou
soutěž vyhráli borci z Bohuslavic I. před svojí dvojkou a Leštinou II. Jak si vedli naši? Jednička obsadilo krásné 5. místo
s neupraveným strojem PS 8 a naše dvojka ve věkovém průměru
něco kolem padesáti let a s jednoválcovým strojem PS 3 a za
hluboké tmy obsadila 22. místo. O týden později, 16. 8. jsme
uspořádali disko karneval. I přes velice dobré počasí a výběr diskžokeje se návštěvníci nedostavili. Je to dlouhodobý problém,
zřejmě o tento druh zábavy určený střední a mladší generaci není
zájem.
Nyní pár informací o sportovní činnosti našeho sboru.
V právě skončené sezóně Okresní velké ceny obsadilo naše
chlapské družstvo 12. místo. Popravdě řečeno je to hluboko za
očekáváním i možnostmi, které naše mužské družstvo má. Světlých momentů bylo jako šafránu, např. vítězství na okrsku
v Lipince, 2. místo v Libině, solidní 4. místo v Hrabové a ke konci sezóny opět čtvrté v Bohuslavicích. Příčin neúspěchu je celá
řada, za prvé dochází k přebudování kádru, který byl dlouhá léta
skvěle sladěn. Přesto doufáme, že se do příští sezóny stabilizujeme a navážeme na výsledky let minulých.
Po roční odmlce se nám podařilo rozjet ženské družstvo, jednalo se o úplně nově složený tým. Dlouho trvalo sladění jednotlivých pozic a s tím spojené nestabilní výkony. Ale uvidíme, jestli
bude chuť. Tentokrát skončilo družstvo na 13. místě s 10 body.
Pevně věříme, že v příštích letech bychom i v této kategorii mohli zaznamenat lepší umístění.
Mladí hasiči (MH) po prázdninách opět naplno rozjeli svoji
činnost. I letos se budou zúčastňovat dvou seriálů soutěží, a to
Ligy MH a Plamene. A podle prvních výsledků můžeme konstatovat, že se budeme umisťovat hodně vysoko. V první soutěži
nazvané Trojboj započítávané do Ligy MH v Novém Malíně obsadili 3. místo. Největší akcí v celé sezóně je Šumperský Soptík,
překážkový běh na 60 m, který se koná první říjnovou sobotu.
Čísla mluví za vše. Na staru se objevilo 430 závodníků téměř
z celé republiky a poprvé i ze Slovenska. Naše umístění v kategorii mladší bylo následující: 5. místo absolutně a 2. v okrese, postup téměř všech našich závodníků do druhého finálového kola
(postupuje prvních 30 až ze 100 závodníků), největší úspěch:
Nikola Kvapilová - přebornice okresu.
Trochu problém a nedostatek dětí máme ve starší kategorii
nad 11 let. Zde bychom potřebovali šikovné kluky nebo holky,
jestli tedy o někom víte, neváhejte a pošlete je mezi nás.
Do konce roku se MH zúčastní ještě dvou soutěží, a to 19. 10.
v Hrabové - Závod požárnické všestrannosti a 5. 12. hostíme u
nás v KD štafetu 8x50 m.
za SDH předseda sboru

Dovolte, abych shrnul dění v jednotce a sboru dobrovolných
hasičů za uplynulé období. Jak jsem již v minulém čísle HN předesílal, našim největším úkolem během prázdnin bylo přestěhování se do nových prostorů. Tam bylo nejprve nutné vytvořit

funkční regálový systém a sehnat další nezbytné vybavení, přece
jenom staré, převážně dřevěné vybavení se rozpadalo. Vytvořili
jsme si solidní základ a poté došlo na samotné přestěhování, které
jsme provedli v několika etapách. Nyní jsme již přestěhovaní a
plně funkční v nové budově, a to jak jednotka, tak také sbor. Samozřejmě nás do budoucna ještě čeká spousta dodělávek a vylepšení.
Nejen stěhování zaměstnávalo naše členy v průběhu prázdnin.
Na jejich začátku, přesně 5. července jsme uspořádali dnes již

tradiční vepřové hody. Tato akce je pořadatelsky velice náročná,
ale ohlas i návštěvnost jsou nám tou nejlepší odměnou. My
ovšem nespíme na vavřínech a stále se snažíme akci vylepšovat.
Nejinak tomu bylo i letos, velký úspěch kromě tradičních vepřových specialit a rozšířeného výběru piva, zaznamenal kvalitně
obsazený hudební doprovod - Loštická dechovka a DJ Rosťa.
Opomenout nelze ani vystoupení žen a dívek, které sklidilo bouřlivý potlesk.
Další prázdninovou akcí je druhou srpnovou sobotu velká
pohárová soutěž v požárním útoku družstev. Letos proběhl její již
14. ročník. Jedná se o jednu z nejprestižnějších soutěží v širokém
okolí. Na startu byla družstva z 6 okresů, vítězství v kategorii
mužů si odvezlo družstvo Nevrlova, za ním pak byli borci
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