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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu končí školní rok, co nevidět nastane
období dovolených a děti se pak mohou těšit na
vytoužené letní prázdniny.
Nyní vás jako obvykle seznámím s aktivitami
obce za první pololetí letošního roku.
Tak jako vždy zahajujeme začátek roku
přípravou projektů a žádostí k získání finančních
prostředků od státu popř. z evropské unie. Celkem
bylo zpracováno a podáno 7 žádostí o poskytnutí
finančních prostředků. Tyto žádosti byly v šesti
případech podány na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR (dále jen MMR ČR) a jedna žádost pro JPO V
byla zaslána na Olomoucký kraj, kde naše jednotka
žádala 35.000,- Kč. Z důvodu přetlaku projektů a
žádostí byla tato částka pokrácena na 17.500,- Kč.
I tak děkujeme Olomouckému kraji za poskytnutí
finanční podpory.
Na MMR ČR byly podány tyto projekty a
žádosti o finanční podporu:
- Výstavba inženýrských sítí za školou pro
výstavbu nových RD. Žádost byla podpořena
ve výši 960.000,- Kč
- Oprava mostu ev.č. 7c-M1 v obci Hrabišín.
Žádost byla podpořena ve výši 617.400,- Kč
z celkových nákladů 882.000,- Kč.
- Obnova hřbitova v obci Hrabišín. Žádost
bude podpořena ve výši 458.917,- Kč
z předpokládaných nákladů 714.280,- Kč. Na
tyto práce se připravuje veřejná poptávka
firem.
- Stavební
úpravy
sociálního
zařízení
v tělocvičně ZŠ Hrabišín. Bohužel tato
žádost nebyla doporučena k financování.
- Rekonstrukce střechy ZŠ Hrabišín. Zde je
obec 161 náhradník na možné financování.
Není předpoklad,
že obec finanční
prostředky získá z hlediska velkého přetlaku.
Podpořeno pouze cca 10% žádostí.
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Dětské a workoutové hřiště. Zde je obec opět
127 náhradník, prozatím nepodpořeno.

Toto je výčet žádostí podaných na MMR ČR
k poskytnutí finančních prostředků. Dle informací
musím ale konstatovat, že naše obec je nad
průměrem získaných dotací. I když některé
žádosti neuspěly i tak děkuji MMR ČR
za poskytnutí finančních prostředků.
Oprava mostu ev.č. 7c-M1 proběhne dle
předpokladu v letních měsících. O přesném
termínu budou občané včas informováni.
Další nepříjemnou událostí v obci byl dne
13.6. 2019 přívalový déšť, kde došlo v lokálních
místech k zatopení sklepů a zahrad. Z tohoto
důvodů proběhla schůzka za účasti správců
potoka – Lesy ČR a Povodí Moravy. Lesy ČR
sdělily, že vyčištění potoka bude zahrnuto do
jejich plánů. Bohužel v tomto případě musím
konstatovat, že termín vyčištění potoka je
prozatím v nedohlednu. Povodí Moravy jsou sice
správci neupraveného vodního toku, ale dle
vodního zákona se o tyto vodní toky má správně
starat vlastník pozemku.
Citace vodního zákona:
Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
§46 Ochrana vodních toků a jejich koryt:
Odst.1. Je zakázáno měnit směr, podélný sklon
a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat
břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek
nebo nerosty a ukládat do vodních toků
předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení
plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti,
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jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž
by mohly být splaveny do vod (tráva, zemina a jiný
odpad).
§50 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se
nacházejí koryta vodních toků:
Písm. a.) strpět na svém pozemku břehové porosty,
jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku.
Písm. b.) udržovat břehy koryta vodního toku
ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku
vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve
vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti
neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní
odbornou způsobilost nebo použití speciální
techniky.
Konec citace
Obec také započala s přípravou studie na již
očekávanou cyklostezku z Hrabišína do Nového
Malína. První návrh již byl vypracován, ale
z hlediska bezpečnosti kolařů byl návrh prozatím
zamítnut, a to proto, že bylo navrženo přejíždění
v horizontu vozovky. Další návrh cyklostezky byl
plánován po levé straně vozovky, ale bohužel
někteří majitelé pozemků nesouhlasí s výstavbou
zmíněné cyklostezky. Obec se bude i nadále snažit
najít jinou možnou variantu.
V současné době se stále pracuje na likvidaci
kůrovce a škod po větrné kalamitě v obecním lese.
Výčet uvedených prací na obci je pouhý zlomek
toho, s čím se musí zaměstnanci obce potýkat.
Závěrem přeji všem občanům krásné prožití
letního období, dny plné slunce, pohody a
odpočinku, dětem pak příjemné prožití letních
prázdnin.
Ladislava Holoušová
starostka

Informace z obce

za 1. pololetí 2019. Odečet spotřeby vody budou
provádět zaměstnanci obce. Prosíme o spolupráci –
nachystejte si stavy vodoměrů.
V případě, že v této době nebudete k zastižení
doma, najdete ve schránce lístek pro zapsání
odečtu spotřeby vody. Tento vyplněný a podepsaný
lístek (jméno, adresa a spotřebovaná voda) doručte
zpět na obecní úřad nebo vhoďte do schránky
na budově OÚ nejpozději do 4.7. 2019.

Odpadové hospodářství
Od 1.dubna 2019 platí novela vyhlášky,
která upravuje sběr biologicky rozložitelných odpadů
(BRKO), sběr tuků a olejů. Tato opatření začnou
platit začátkem nového roku 2020. Zásadní změnou
je zavedení celoročního sběru biologicky
rozložitelných odpadů.
Obce mohou v zimním období (od 1.listopadu do
31.března) přizpůsobit četnost svozu klimatickým
podmínkám a množství produkovaných odpadů.
Obec bude mít od 1.1. 2020 také povinnost
sbírat použitý olej a tuky z domácností. Použitý
olej nyní většinou
končí v kanalizaci, který tím
způsobuje nemalé potíže. Z tohoto důvodu se
zavádí povinný celoroční sběr. Použité oleje budete
moci odevzdávat v dobře uzavíratelných PET
láhvích.
Kontejnery umístěné v prostorách ZŠ pro
uložení velkoobjemového odpadu se obci osvědčily.
Nemalý podíl na tom má přítomnost obecních
pracovníků, kteří dohlíží na uložení odpadu.
O dalším velkoobjemovém sběru v druhé polovině
roku 2019 budete včas informováni. Velkoobjemový
odpad lze také uložit ve sběrném dvoře v obci
Libina. Stačí se prokázat občanským průkazem.
Odvoz na skládku si občan musí zajistit sám.
Náklady za uložení tohoto odpadu hradí obec.
Vzhledem k tomu, že jsme bohužel nedocílili
třídění odpadu na místním hřbitově (komunál a bio),
došlo tak ke zrušení černého kontejneru na hřbitově.
Celkové náklady za likvidaci vzniklého odpadu
v roce 2018 jsou ve výši 698.094,- Kč. Výnosy od
občanů činí pouze 332.614,- Kč.
Odpady odložené mimo popelnici se
nebudou vyvážet - nejsou zaplacené !!!
Důrazně vás upozorňujeme, abyste
nezapomínali na jednorázové svozové lístky
napsat své jméno a adresu. Utržené lístky totiž
svozová firma zasílá zpět obci k jejich kontrole a
párování s poplatníkem.

Místní knihovna

Pololetní odečet vody
Oznamujeme občanům, že ve dnech od 27.6. do
28.6. 2019 bude probíhat odečet spotřeby vody
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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 29.7. 2019.
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Základní škola Hrabišín
Otevření sportovního areálu

Velkým snem žáků, učitelů a obce bylo již
několik let vybudování nového multifunkčního hřiště
v prostorách naší školy. Obec několikrát žádala
o poskytnutí dotace na sportovní areál. V loňském
roce ji konečně získala. V říjnu 2018 byly zahájeny
stavební práce. Obec získala dotaci ve výši
3 239 890 Kč. Uvnitř areálu byl vybudován běžecký
ovál, doskočiště a multifunkční hřiště. Celkové
investice činily 6 milionů korun.
K získání dotace přispěli také naši žáci, kteří
s panem vychovatelem Davidem Křenkem natočili
videoklip „ Hřiště bude“ a s paní učitelkou Kristýnou
Zavadilovou vytvořili maketu nového hřiště.
17. května jsme se konečně dočkali. Došlo
k otevření nového hřiště. K slavnostní atmosféře
přispělo taneční vystoupení našich žáků, řada
vzácných hostů a návštěvníků. Nový sportovní areál
budou využívat jak žáci naší školy, tak široká
veřejnost.
Mgr. Pavla Hrubá

U hasičů a na záchrance

v různých situacích, rozhodli jsme se, že dětem
přiblížíme zákulisí lidí, kteří se starají o naši
bezpečnost a zdraví. V úterý 11. června jsme se
s dětmi 1. stupně vydali do Šumperka, kde jsme se
ve dvou skupinách vystřídali na požární stanici HZS
a na stanici Záchranné zdravotnické služby
Olomouckého kraje. U hasičů jsme si prohlédli
vybavení celé stanice a seznámili jsme se s tím, co
obnáší náročná práce hasičů. Důkladně jsme
prozkoumali hasičský vozový park a podívali se, jak
vysoko se dostane hasičský žebřík. U záchranářů
nás čekala skvělá maminka našich dvou spolužáků,
paní Radka Mazáčová, která dětem poutavě
vyprávěla, jak se zachovat v různých situacích,
ošetřit zranění, jak si zavolat pomoc. Děti se
dozvěděly, jak předcházet úrazům při sportu a při
jízdě na kole. Kladla dětem na srdce, jak je důležité
nosit a správně používat cyklistickou přilbu. Bylo
velkým překvapením, že mnohé děti přilbu
nepoužívají, přitom přilba mnoho dětí uchránila před
vážným zraněním hlavy. Věřím, že si toto ponaučení
vzaly děti za své a budou helmu používat. Také na
záchrance byla velkou atrakcí prohlídka sanitek,
měření tlaku a srdeční akce. Ještě jednou děkujeme
hasičům a paní Mazáčové, že si na nás udělali čas
a umožnili nám nahlédnout do míst, kam se běžný
člověk jen tak nepodívá.
Mgr. Veronika Korgerová

Čokoládová tretra
V pátek 7. 6. 2019 se žáci 1. stupně
zúčastnili v Olomouci okresního finále Čokoládové
tretry. Jsou to běžecké závody pro děti do 11 let.
Reprezentovali nás tito žáci: Josef Hrubý, Vítek
Berlinský, Vítek Halmich, Dan Šafář, Vašík Luňáček,
Max Klemeš, Veronika Knézlová, Aneta Macková,
Alenka Otavová, Veronika Štelcová, Eliška
Glancová a Eliška Mynářová. Po noční bouřce jsme
se trošku obávali, jaké bude počasí, ale to vyšlo na
100%. V Olomouci na stadionu nás přivítal reportér
Hitrádia Olomouc. Toto Hitrádio mělo pro nás i
spoustu doprovodného programu s cenami. Na naše
výkony se přišla podívat a zafandit nám i naše
nejlepší současná skokanka do výšky Míša Hrubá a
bývalý úspěšný diskař Gejza Valent. Měli pro nás
autogramiádu, fotili se s námi a předávali ceny. Ty
na nás bohužel nevyšly, ale den jsme si náramně
užili. Naše nejlepší umístění bylo 13. místo Dana
Šafáře.
Mgr. Lenka Crhonková

se

Protože považujeme za velmi důležité, aby
každý člověk dokázal správně zachovat
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Jarní sběr papíru
Škola uspořádala koncem května sběr
papíru. Podařilo se nasbírat 7 160 kg sběrového
papíru. Vyplatilo se třídění na vytříděný sběrový
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papír (noviny, letáky, časopisy) a kartony. Pokud
bychom netřídili, získali bychom o zhruba 6 000 Kč
méně. Děkujeme všem rodičům, žákům a občanům,
kteří se do sběru zapojili. Výtěžek ze sběru bude
použit na financování aktivit žáků školy. Ve školním
roce 2018/2019 se v desítce nejlepších sběračů
umístili:
rodina Mackova, Eduard Dvořák, Zbyšek Vicenec,
rodina Křepelkova, rodina Štodtova, rodina
Hvižďova, Timea Szijjartö, Adam Haitmar, rodina
Vitáskova a rodina Mazáčova.
Mgr. Zdeněk Kamler

Mateřská škola Hrabišín
Návštěva v MŠ Libina

Dne 16. 5. proběhlo v rámci projektu MŠ
Libina společné setkání s předškoláky z naší MŠ.
Po pohodové přepravě autobusovou dopravou nás
čekalo milé přivítání.
Děti se seznámily
s prostředím, zaměstnanci a novými kamarády.
Během návštěvy si zhotovily keramickou mísu,
složily pohádkový obrázek, hrály si v jednotlivých
hracích koutcích. Po výborném občerstvení nastal
čas loučení s přáním brzkého společného setkání.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při předávání
dětí před odjezdem.
Eva Salátová

Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín
Tak je to zase tady. Ta doba slunečných
prázdninových dnů plných nicnedělání, dnů kdy si
máme čas vzpomenout na to, co předcházelo a
zhodnotit, jak se vydařily plánované akce a co jsme
všechno podnikali...Nejdříve tedy bilancujme...
Děti se zúčastnily spousty plánovaných
i neplánovaných akcí. Pravidelně k nám jezdilo
maňáskové divadlo, jarně jsme tvořili na Velikonoce
i pro maminky a tatínky. Na „Výpravě za
velikonočním zajíčkem“ si děti užily legraci, soutěže
a sladké odměny. Také proběhl zápis nových dětí
do MŠ Hrabišín, opět spojený se dnem otevřených
dveří. Letos se zapsalo 15 dětí, které si prohlédly
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školičku a obdržely malý dáreček. Takže v září
nastoupí 48 dětí, na které se velice těšíme.
Konec dubna patřil čarodějnicím, a aby se
podařilo navázat spojení s Petrovými kameny, tak
se malým učňům čarodějnickým muselo podařit
splnit spousta úkolů. Prolézání pavoučí pavučinou,
házení koštětem na cíl, skládaly kouzelné puzzle a
na konec se opékali hadi z párků aj. A protože nám
opět počasí přálo…tak se vesele soutěžilo a mlsalo.
Do cechu čarodějnického bylo přijato 28 nováčků.
Začátkem
června
vystoupily
děti
s nacvičeným programem na Zahradní rodinné
slavnosti. Krásně zazpívaly, recitovaly a tančily
s velkým elánem a i dramatizace pohádky „O velké
řepě“ se dětem moc povedla. Každá maminka a
tatínek dostali vlastnoručně vyrobené dárečky a
přáníčka. Po programu si děti s rodiči vyrobili
památeční skládačku a zasoutěžily si se SKAUTY
z Dlouhomilova. Také proběhlo vyhlášení výsledků
soutěže „O nejkrásnější a nejveselejší velikonoční
vejce za rok 2019“.
I letos jsme jeli na výlet, tentokrát do Bludova
do Pradědova muzea, kde se starší děti zapojily do
environmentálního programu a poté si i s mladšími
dětmi hrály v dětském hracím městečku…
V červnu při návštěvě dobrovolných Hasičů
z Dlouhomilova si děti zopakovaly, jak se správně
chovat při setkání s ohněm, a jak předcházet
úrazům a spolupracovat s hasiči.
…a už se přiblížil konec školního roku, a tak si děti
již jen opakují, sportují, staví, hrají si a užívají si
poslední společné chvíle s kamarády, kteří odejdou
do základní školy. Našich deset předškoláků již bylo
pasováno při “PASOVÁNI“ na předškoláčky, na OÚ
Hrabišín paní starostkou. Také bylo vyvěšeno tablo
školáčků v místním obchodě - moc děkujeme za
ochotu.
Teď už se jen těšíme na začátek prázdnin a
doufáme, že děti, a nejen ty odcházející, budou mít
na co vzpomínat a ty, co zůstanou, nebo mezi nás
přijdou nově, se mají na co těšit…
A na závěr bych chtěla poděkovat všem
paním učitelkám a provozním zaměstnancům za
všechnu práci, snahu, trpělivost a společně přejeme
všem pohodově odpočinkové prázdniny plné
sluníčka, načerpání spousty sil do další práce, která
nás čeká na podzim.
Pěknou dovolenou
přeje za MŠ Hrabišín
Mgr. Marcela Vavřinová
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Myslivecký spolek, z.s. Hrabišín
Léto a vedra už jsou zase tady. Je pravdou,
že oproti loňskému roku je to trochu lepší, co se
množství srážek týče, ale stále nemáme vyhráno a
sucho nám přetrvává. Je to velmi dobře vidět na
hnědnoucích a mizících smrcích v okolních lesích,
do kterých se nám aktivně zakousla kůrovcová
kalamita. Obci se s pracemi v obecních lesích
snažíme vypomáhat alespoň v rámci brigádnické
činnosti na úklid klestů na vytěžených pasekách.
Doposud jsme uskutečnili 3 tyto akce, za což patří
velký dík našim členům, rodinným příslušníkům a
přátelům. Věříme, že i ostatní spolky pomáhají
obecním lesům - co jim kapacity dovolí, protože
obecní zaměstnanci to s ohledem na rozsáhlost
škod nemohou snadno zvládnout. Každopádně
všem zaměstnancům obecního úřadu patří velké
uznání za těžkou práci na lesních majetcích!
Provedli jsme také několik brigád kolem
mysliveckého rybníka a tamní chaty, kdy jsme
s ohledem na minimalizaci prosychání půdy snížili
počet pokosů trávy. Obdobný postup doporučujeme
i vám na vašich zahradách. Obnažená půda jednak
rychle vyschne, může dojít ke spálení trávy
sluncem, ale suchá země zachytí i mnohem méně
vody v případě srážek. Protože se v důsledku
kůrovcové kalamity intenzivně zalesňuje, rozhodli
jsme se přeuspořádat umístění mysliveckých
zařízení, právě proto, abychom ochránili výsadby
lesních dřevin před okusem a ohryzem zvěří.
Vybudovali jsme podstavy a přemístili dvě kazatelny
do blízkosti ohrožených lesních pozemků. Postavili
jsme dva nové krmelce a rozestavěno máme několik
nových
posedů. Od
nového roku
jsme ulovili
poměrně
vysoký počet
divokých
prasat, zejm.
z důvodu
snížení
poškození
luk a pastvin
jejich rytím.
V tomto
budeme
nadále
pokračovat.
V mysliveckém spolku došlo k několika
změnám. V březnu nás bohužel opustil dlouholetý a
významný člen spolku, pan Antonín Boxan.
Členskou základnu na dobu neurčitou jsme rozšířili
o Veroniku Šišmovou, Libora Šulu, Karla Korgera a
Zdeňka Švédu. Naše adeptka, Libuše Kalusová,
úspěšně
složila
zkoušku
z myslivosti
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s vyznamenáním. Máme také nového adepta,
Dalibora Kaluse. Ve výboru došlo ke změně na
pozici mysliveckého hospodáře, kterou od dubna
vykonává Karel Korger.
V rámci naší doplňkové činnosti, jsme
v únoru pořádali myslivecký ples, který byl stejně
úspěšný, ne-li úspěšnější, než ty v minulých letech.
Sál byl naplněn k prasknutí, lístky do vskutku bohaté
tomboly se rychle rozprodaly, v pekle bylo plno a ani
v kuchyni se kuchařky nezastavily. Děkujeme všem,
kdo se do přípravy i vlastní organizace zapojili,
protože bez jejich pomoci by nebylo možné tak
náročnou a velkou akci uskutečnit.
V dubnu jsme zhodnotili naši uplynulou
činnost na výroční členské schůzi a chovatelské
úspěchy jsme sumarizovali na chovatelských
přehlídkách ve Vyšehoří a v Rapotíně. Předkládali
jsme tam celkem 14 srnců, jednoho daňka a dvě
trofeje kňourů.
Závěrem bychom rádi poděkovali žákům ZŠ
Hrabišín, kteří vybudovali několik ptačích budek a

budek pro kachny. Všechna tato zařízení byla
umístěna
v okolí
mysliveckého
rybníka
a
s potěšením vám můžeme oznámit, že všechny
budky jsou obsazené a i kachnám se v nich zalíbilo
tak moc, že v nich vyvedly mláďata.
Do dalšího období vám přejeme příjemné
léto,
odpočinek,
pohodovou
dovolenou
a
bezproblémový návrat do práce. Doufejme, že nám
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i trochu zaprší, ať se máme kde koupat, ať máme
čím zalévat a v lesích abychom našli i nějaké ty
jedlé houby.
Myslivosti zdar!
Ing. Jakub Drimaj

s bleskovou povodní, která se prohnala naší obcí
13.6. Díky sdruženým finančním prostředkům obce
a kraje jsme mohli nad rámec běžné údržby provést
důkladný servis a opravu dopravního automobilu
Iveco. Olomoucký kraj přispěl částkou 17 500 Kč.

SDH HRABIŠÍN

Soutěžní činnost dospělých:
Je za námi první měsíc soutěžního ročníku a jak si
vedou naše týmy?
Muži mají za sebou 11 závodů. Na okrskové soutěži
v Dolní Libině jsme zvítězili. O 14 dní později,
na okresní soutěži v Bludově jsme v daleko větší
konkurenci vítězství zopakovali. Na vítězství, v této
náročné soutěži, která je složena ze tří disciplín,
jsme čekali dlouhých 18 let. Navíc se zde podařilo
zvítězit i našim mladým ženám, což považujeme za
mimořádný úspěch pro celý náš sbor.

Dobrý den,
dovolte nám, abychom Vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů za první pololetí roku
2019.
Nový rok jsme zahájili 5. ledna naší výroční
valnou hromadou, kde jsme zhodnotili uplynulý rok
a vytyčili si cíle do právě probíhajícího roku 2019.
Tato výroční valná hromada byla slavnostní, jelikož
jsme si zároveň připomněli 130 let od vzniku prvního
sboru v naší obci. Pro velký počet pozvaných hostů
a také kvůli živé hudbě jsme ji pořádali na velkém
sále KD.
První březnovou sobotu jsme uspořádali
tradiční hasičský ples, který se opět velice vydařil a
navázal tak na předchozí úspěšné plesy. Daří se
nám držet laťku hodně vysoko, a to i díky tomu, že
se snažíme vždy kromě dobře zavedených věcí
vymyslet i něco navíc, něco nového.
O pár týdnů později, a to 30. dubna, tentokráte
už ve venkovním prostředí, na našem krásném
hasičském areálu, se slétli čarodějnice a čarodějové
na tradičním Čarodějnickém reji. Program byl velice
pestrý, k tomu dobrá muzika, spousta lidí a celkově
skvělá atmosféra. Takto lze ve stručnosti asi nejlépe
vystihnout dojem z této vydařené jarní akce.
Další, tentokráte ryze sportovní událostí,
konanou na našem areálu bylo 1. 6. okresní Finále
ligy mladých hasičů.
A na co bychom vás rádi ještě pozvali v tomto roce?
Co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2019 připravují?
5. července 2019 v 15:00 hodin zahájíme oblíbené
vepřové hody doprovázené dechovou hudbou
a ve večerních hodinách nám atmosféru zpříjemní
DJ Rosťa.
10. srpna proběhne Pohárová soutěž v požárních
útocích mužů, žen i veteránů.
Činnost jednotky SDH obce Hrabišín:
V první polovině tohoto roku zažívá naše jednotka
poměrně rušné a náročné období. Jednalo se
převážně o technické zásahy. V průběhu března
jsme odstraňovali popadané stromy na železniční
trati. Zásahy byly o to náročnější, že probíhaly
v těžko dostupném terénu a navíc v nočních
hodinách za velmi silného větru. Dalším zásahem
byla asistence při otevření domovních dveří.
A nejčerstvější událostí byly zásahy spojené
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Další úspěchy v podobě vyhraného závodu jsme
zaznamenali v Kosově a v Dolních Studénkách.
V průběžném pořadí okresní velké ceny Holba Cup

jsme společně s Nemrlovem na prvním místě.
V letošním roce jsme se rozhodli zúčastnit ještě
těchto nejnáročnějších a nejprestižnějších závodů:
(Hanácká extraliga a superpohár) včetně první ligy.
Jedná se o závody Extraligy ČR. Zatím se
rozkoukáváme, ale naše umístění v TOP 10
považujeme za velice slušné, tak uvidíme jestli nám
se podaří posunout ještě výše.
Ženy, respektive naše nově sestavené družstvo
mladých děvčat, skutečně velmi pilně trénovalo
od prvních jarních dnů. Sezónu zahájily velmi slušně
a sbírají umístění do 5. místa. Zatím největším
úspěchem, jak už jsem předeslal, bylo vítězství
v okresní soutěži a s tím spojený postup na krajské
kolo v požárním sportu do Přerova, konané 15. - 16.
6. Děvčata ještě více zintenzivnila trénink, museli
jsme zajistit speciální technické prostředky a
dopravu. Trénují pod vedením Aleše Haitmara,
na samotné soutěži pak vedoucími byli Libor a
Vendula Kvapilovi. Na krajskou soutěž jel tým
především sbírat zkušenosti. Po první disciplíně
okupoval vysněnou medailovou pozici, 3. místo,
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bohužel ostatní dvě disciplíny se už tak nepovedly.
V celkovém pořadí děvčata obsadila 4. místo.
Ale i tak jim jménem celého výboru SDH Hrabišín
děkujeme za skvělou reprezentaci .
Veteráni, družstvo veteránů má na svém kontě
zatím ze třech závodů dvě vítězství a jedno druhé
místo, což považujeme za úspěch, neboť došlo po
dlouhé době k velké obměně jednotlivých postů
a vše si teprve sedá, ale věříme, že i přes velkou
konkurenci se nám podaří zopakovat celkové
vítězství.

generační výměně, avšak poslední útok sezóny nás
přesvědčil o tom, že musíme makat dál a věřit, že se
zase vrátíme na vrchol. Na závěr bych chtěl všem
poděkovat za skvělou reprezentaci sboru (zejména
Zuzaně Urbanové a Ondrovi Jírů, pro které to byla
poslední sezóna), pak také obci Hrabišín za
podporu. Přeji dětem krásné prázdniny plné zážitků
a také hodně štěstí do nové sezony 2019/2020.

Soutěžní družstvo mladší: Nevrlý Michal, Luňáček
Václav, Unger Daniel, Petrželová Marie, Zouhar
Jakub, Boxan Marek, Ungerová Tereza, Chlup
Dominik

Více informací na webu: http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/
Soutěžní činnost MH
První soutěží letošního roku byla
dovednostní štafeta v Rohli. Starší
žáci skončili na 6. místě a mladší žáci
obsadili místo osmnácté. 21. dubna
nás čekala již tradiční soutěž
v Troubelicích, kde probíhala štafeta
požárních dvojic a požární útok (PÚ)
CTIF. Mladší žáci běželi pouze štafetu
a doběhli si pro 13. místo. Starší pak
zaběhli štafetu skvěle za 56, 51 vteřin,
nicméně hlídka obdržela 10 trestných
bodů za špatně smotanou hadici a
stupně vítězů se nám ihned vzdálily.
PÚ CTIF jsme si už pohlídali
a doběhli jsme si pro krásné 3. místo.
27. dubna se závodilo na bludovském ovále –
4x60m a štafeta CTIF. Mladší ve štafetě 4x60m po
bojovném výkonu skončili na 15. místě. Starší
v obou disciplínách skončili těsně pod stupni vítězů
a do tabulky zapsali čtvrtá místa. První květnovou
sobotu jsme zavítali do Nového Malína, kde
proběhlo finále Plamene. Na programu byly dva
požární útoky. Pro většinu mladších žáků to byla
premiéra, ale i tak se s tím doslova porvali a zaběhli
PÚ za 23,21 vteřin. Starší žáci bojovali o celkové
3. místo v Plamenu, nicméně se nám ani jeden útok
nepodařil dle našich představ a v celkovém
hodnocení to pro nás znamenalo 4. místo. Poslední
soutěží pak bylo finále Ligy Mladých hasičů, které se
po roce opět uskutečnilo u nás v Hrabišíně. I zde se
běhaly požární útoky a doprovodnou soutěží byla
střelba ze vzduchové pušky. K vidění bylo
neuvěřitelných 80 požárních útoků, startovalo se
napřeskáčku ze dvou drah. A jak jsme si vedli my?
Mladší žáci zaběhli neuvěřitelných 16,47 vteřin a
svým výkonem poprvé vystoupali na stupně vítězů.
Starší žáci si doběhli pro solidní 6. místo.
V celkovém součtu mladší žáci v Lize MH skončili
na 14. místě a starší žáci stejně tak jako v Plamenu
obsadili místo 4. V mladší kategorii došlo letos ke
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Soutěžní družstvo starší: Jírů Ondřej, Urbanová
Zuzana, Luňáček Jan, Březinová Nela, Hrubá
Karolína, Petržela Jiří, Ptáček Adam, Březina Josef,
Jírů Jakub, Szijjarto Timea
Za SDH: Roman Jirů
Libor Kvapil

TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané,
dovolte nám vás informovat o dění
v Tělovýchovné jednotě Sokol za první pololetí roku
2019.
Nedávno byla ukončena jarní část sezony ročníku
2018/2019 v rámci OFS Šumperk. Naše mužstvo po
celkem vydařené podzimní části, zahájilo zimní
přípravu v polovině měsíce ledna v tělocvičně ZŠ a
umělé trávě v Šumperku. Mužstvo bylo doplněno
o naše bývalé hráče Tagyra Hofmana a Karla
Šimka. Mužstvo sehrálo dva přípravné zápasy,
jeden vítězně a druhý s porážkou. Jarní zápasy byly
chvílemi jako na houpačce, ale zlepšenými výkony
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nakonec hráči obsadili celkovou 9. příčku s 37 body
a skóre 63 : 90. Nejlepším střelcem mužstva byl
David Hejl s 18 brankami.
Po skončené sezoně jsme se v posledním
zápase
v Rapotíně
rozloučili
s trenérem
a
brankařem v jedné osobě Radimem Netopilem,
který odchází jako trenér za další výzvou ve vyšší
soutěži do Leštiny. Tímto mu výbor děkuje za roky
strávené v našem oddíle a za práci, kterou zde
vykonal a přeje mu hodně úspěchů v novém
působišti. Výbor řeší post nového trenéra, kdy
oslovilo několik bývalých hráčů, kteří se
trenérskému řemeslu věnují u mládeže. Nyní se
vedou jednání s jednotlivými adepty a vše by mělo
být uzavřeno do konce června. Výbor rovněž jedná
o doplnění mužstva pro další soutěžní ročník.
V okresním přeboru rovněž startuje družstvo
starší přípravky pod vedením Pavla Kristena.
Mužstvo podávalo v jarní části výborné výsledky,
k čemuž přispělo i vydařené soustředění v penzionu
Gól v Loučné nad Desnou. Jelikož se v těchto
kategoriích z rozhodnutí FAČR nevydávají tabulky,
nemůžeme vás informovat o pořadí a bodech, ale
dle interních záznamů trenéra bylo mužstvo
v polovině tabulky. Nejlepším střelcem mužstva byl
Dan Šafář s 28 brankami, který je jedním z hráčů,
kteří odcházejí do vyšší soutěže a do starší
kategorie. Bohužel v tuto chvíli nevíme, zda se
podaří nové mládežnické družstvo na příští sezónu

vybrán vítěz a to Libor Šula s rodinou. Na tuto akci
se přišlo podívat poměrně velké množství diváků,
kteří uvařené produkty ochutnali a mohli posoudit
kvalitu hotových gulášů. Pro děti byl k dispozici
skákací hrad, velká skluzavka a trampolína. Po
tomto prvním ročníku se výbor TJ rozhodl, že v akci
bude pokračovat i v nadcházejících letech,
vylepšovat podmínky soutěže a přilákat více
soutěžících i diváků.

Dovolte nám pozvat vás na již tradiční
„memoriál Pepy Grepla“, který se uskuteční v sobotu
6. července v 13:00 hodin. Účast již přislíbilo
družstvo Velkých Losin.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
členům, hráčům a příznivcům TJ
v uplynulé sezoně, popřát jim pěknou
dovolenou a pozvat vás v srpnu na
začátek nové sezony.
Výbor TJ Sokol

sestavit. Rodiče nevedou všeobecně děti ke
sportování a děti omlouvají z tělesné výchovy.
Žalostný je také stav v naší ZŠ, kde již více jak
desetiletí není učitel tělocviku. Dle sdělení
profesionálního trenéra fotbalové asociace, který
zde vedl základní tělesnou a pohybovou výchovu
v několika hodinách zjistil, že děti jsou po pohybové
a sportovní stránce v místní ZŠ nejhorší v okrese.
Postupně projížděl všechny základní školy v okrese
a měl tudíž srovnání.
Velmi
se
návštěvníkům
líbila
akce
„Gulášvároš“, kterou TJ Sokol uspořádal první
červnovou sobotu, kdy se vařil kotlíkový guláš. Ze
sedmi soutěžících družstev, byl odbornou porotou
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Uzávěrka příspěvků do dalších HN
je dne 10. 12. 2019
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