Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • Červen/2022
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se k vám další vydání Hrabišínských novin.
Do konce volebního období zbývá jen několik
dnů, proto mi dovolte hned v úvodu seznámit vás
s činností obce za minulé volební období. Přes
všechna úskalí, kterými jsme v minulém období
prošli, mohu považovat výsledky naší práce za velmi
uspokojivé.
V posledních čtyřech letech bylo obcí
podáno celkem 21 dotačních žádostí. Z tohoto počtu
nebyly podpořeny 2 projekty, a to sociální bydlení a
modernizace tělocvičny včetně sociálního zázemí.
19 projektů bylo podpořených, což je velký úspěch
(např. oprava mostů 7c 11c zídka, veřejná zeleň na
návsi a na místním hřbitově, modernizace základní
školy, výstavba dětských hřišť u ZŠ a na stadionu
Ladislava Krobota, oprava střešní krytiny na budově
ZŠ). Největší finanční akcí byla modernizace ZŠ za
celkovou cenu 14.000.000,- Kč, z toho bylo
poskytnuto od Ministerstva financí ČR 11.600.000,Kč. Každoročně také obec žádá od Olomouckého
kraje finanční prostředky pro Jednotku požární
ochrany páté kategorie. Celkem obec v minulém
volebním období získala dotace ve výši
21.522.780,- Kč.
Z vlastních zdrojů byly financovány tyto akce:
- výměna 250 ks odečtových vodoměrů za cenu
805.262,- Kč
- výměna veřejného osvětlení za cenu 1.549.130,Kč
- oprava místních komunikací a parkovacího
prostoru u místního hřbitova za cenu 460.000,- Kč
- oprava střešní krytiny na místní kapli Sv. Michala
za cenu 13.850,- Kč
- oprava chodníků od autobusové zastávky u Stratilů
po rodinný dům manž. Brodmannových za cca
200.000,- Kč. Opravu bude provádět p. Martin
Kupčík.
- oprava místní komunikace na vlakové nádraží za
cenu 118.580,- Kč.
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- parkovací stání v areálu ZŠ Hrabišín za cenu
136.851,- Kč
- umístění BOX – Zásilkovna před budovou
obecního úřadu
I přes tyto akce má obec k dispozici na
hospodaření na účtech k 31.05. 2022 celkem
11.756.432,- Kč.
Obec i nadále připravuje projekty na
výstavbu nových chodníků od odbočky do HRADA
po autobusovou zastávku u Stratilů, dále pak
projektovou dokumentaci na rekonstrukci mateřské
školy včetně tepelného zdroje. V současné době
obec projednává nové web stránky se společností
Galileo a umístění kiosku (elektronická úřední
deska). Nové stránky budou splňovat nový zákon o
přístupnosti internetových stránek (např. čtení
stránky nahlas a zjednodušení hledání pro seniory,
aj.)
Opětovně
vynaložíme
úsilí
k získání
finančních prostředků na modernizaci tělocvičny
včetně sociálního zázemí v ZŠ Hrabišín.
Toto je zběžný výčet prací za minulé volební
období.
Do orgánů obce nechť jsou zvoleni občané,
kteří budou i nadále měnit naši obec, aby byla
krásnější. Pevně věřím, že obec bude i nadále žít a
řadit se mezi moderní obce v našem regionu.
Výčet poskytnutých dotací:

Název akce

náklady celkem

získaná
dotace

2019
Most 7c
Opěrná zídka a most 11c
Vodovod k RD za ZŠ
Splašková kanalizace
Chodník u č.p. 194
Modernizace hřiště u ZŠ
Obnova hřbitova

968 111,70
1 783 462,74
1 088 694,85
1 612 501,66
636 623,15
6 173 159,82
1 844 193,95

580 423,00
928 063,00
210 216,73
749 783,21
288 501,85
3 239 890,458 917,00
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Obnova márnice
Kůrovec
JPOV

Slovo kronikářky obce

566 719,87

388 073,00
13 000,00 Železniční

trať
a její elektrizace

2020
Hřiště u ZŠ
Hřiště u MŠ
Modernizace ZŠ
Oprava střechy ZŠ
Výsadba zeleně hřbitov
Kůrovec
Příjem COVID
Umělá obnova sadbou
JPOV

343 370,29
432 375,23
14 693 263,39
951 695,00
111 918,00

165 288,97
208 161,03
11 605 594,00
650 516,00
104 000,00
748 152,00
1 045 000,00
121 200,00
17 000,00

31 206 089,65

21 521 779,79

OZNÁMENÍ
Informujeme občany, že ve dnech 23. a 24.
září 2022 se uskuteční Volby do Zastupitelstev
obcí. V pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do
22:00 hod. a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00
do 14:00 hod. Místem konání voleb je volební
místnost na Obecním úřadě v Hrabišíně. Voliči bude
umožněno hlasování poté, co prokáže svoji
totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území ČR. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise
hlasování neumožní. Voliči obdrží hlasovací lístky
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.
.
Závěrem přeji všem občanům krásné prožití letního
období, dny plné slunce, pohody a odpočinku.

Ladislava Holoušová
starostka
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Olomouc

–

Šumperk

Železnice měla pro průmyslovou oblast
Šumperska velký význam, proto začaly vznikat
jednotlivé plány hlavních tras s trasami odbočnými,
např. Olomouc – Zábřeh – Šumperk (1840),
olomoucko-pražská trať přes Zábřeh (1845), Zábřeh
– Sobotín (1869). Právě tato trasa byla velmi
důležitá a na její povolení se čekalo přes 20 let.
Slavnostního otevření provozu se dočkala v r. 1869
a využívala se nejen pro osobní dopravu, ale
především pro tu nákladní. Zároveň se stavěla
nádraží: Zábřeh, Postřelmov, jednopatrová výpravní
budova
v
Šumperku,
Petrov,
Sobotín.
Šumperští továrníci měli velký zájem
vybudovat dráhu až do Hanušovic a dále
k hraničnímu přechodu v Mladkovském sedle.
V roce 1868 dal šumperský výbor v čele s E.
Oberleithnerem vyměřit trasu Šternberk – Šumperk
– Dolní Lipka. Původně měla trať vést kolem
Bratrušova, ve směru na Bohdíkov a Raškov, což
by předpokládalo stavbu tunelu, proto došlo v r.
1871 ke změně a trasa vedla přes Bratrušov, Bludov
a dále údolím Moravy. Stavební práce začaly v r.
1872, postupovaly od Šternberka (do Hrabišína
přišla železnice v r. 1870, foto č.1, 2) a přes mnohá
úskalí byla 15. října 1873 devadesáti čtyř km dlouhá
Mährische Grenzbahn (MGB) – Moravská hraniční
dráha otevřena. Z prvního jízdního řádu toho roku
se dá vyčíst, že na trati jezdily denně v obou
směrech dva smíšené vlaky. Jízdní doba Šternberk
– Šumperk činila 2:09 hod a Šumperk – Dolní Lipka
2:27 hod. Na jízdním řádu z roku 1923 můžeme najít
zastávku Hrabišín pod názvem Rabišany (viz foto č.
3). Jen pro zajímavost: po zahájení provozu této
železnice (1870 - 73) stál lístek III. třídy z Libiny do
Šumperka (14 km) 30 krejcarů. Cena zpátečního
lístku se tehdy rovnala zhruba průměrné denní
mzdě dělníka. Pokud si cestující koupil lístek IV.
třídy (vagon bez lavic), zaplatil 20 krejcarů.
Hrabišín tedy leží na jednokolejné
trati Olomouc – Šumperk, jejíž provoz byl zahájen
v úseku Olomouc – Šternberk v roce 1870 a úsek
Šternberk – Šumperk byl zprovozněn o tři roky
později. Podle průzkumu patřila tato trať mezi
nejvytíženější neelektrizované tratě v České
republice. Nyní jsme svědky její rozsáhlé
rekonstrukce.
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V roce 2019 byla stavba zahájena a musela
být rozdělena na několik fází. Uvedení do
elektrického provozu je plánováno v prosinci 2023,
kdy budou po zmodernizované trati jezdit elektrické
soupravy RegioPanter. V úseku Olomouc – Uničov
se má zvýšit max. rychlost z 90 km/h až na 160
km/h a mezi Uničovem a Šumperkem má být max.
rychlost ponechána. Dojezdová doba by se měla
z 83
min.
zkrátit
na
58
min.
V současnosti pokračují stavební práce
v úseku Šumperk – Libina, jejíž náklady činí asi 1,4
mld Kč. Budují se trakční stožáry, technologické
budovy v Novém Malíně a Hrabišíně (foto č. 4),
mění se traťová kolej, výhybky v železničních
stanicích, opravují se nástupiště s bezbarierovými
přístupy na nástupiště, provádí se protihluková
opatření, upravuje se staniční a traťové
zabezpečovací zařízení a instaluje se nové
sdělovací zařízení i informační systém pro cestující.
Na bezpečnost železniční dopravy budou dohlížet
kamerové systémy, které budou součástí dálkového
řízení provozu.
Kvůli elektrizaci musel být zbourán kamenný
most (foto č. 5 - 12) v Loučkách, jehož výška nad
kolejemi nebyla pro nové trakční vedení dostatečná.
Most pocházel z druhé poloviny 19. století. Nyní se
na stejném místě buduje nový most (foto č. 13, 14).
Tzv. „Beranův most“, nacházející se na trati o pár
set metrů dále, byl naštěstí ponechán stejně jako
další most, který kolej nese. Zůstalo také několik
kamenných propustí, ty se pečlivě opravují, aby
mohly sloužit dalších mnoho let (foto č. 15 - 18).
Technická zajímavost: na trati v katastru obce
Hrabišín byly doposud ponechány původní pružné
dilatační spoje sloužící k eliminaci teplotních vlivů na
kolejnici. Tyto byly používány v traťových obloucích
o poloměru do 400 m
(směrem od zastávky
Hrabišín kolem celé obce) a nyní budou nahrazeny
dnes používaným celistvým svařovaným kolejovým
pásem. Rekonstrukce, která potrvá ještě zhruba rok
a půl, vyžaduje zvýšený nákladní provoz mezi
jednotlivými stavebními úseky. Obrovská prašnost
zpevněných cest, např. za hřbitovem, po kterých se
neustále rozváží materiál, nás velmi trápí, ale tohle
všechno je potřeba akceptovat, a pak už nezbývá
nic jiného, než se těšit na rychlejší, pohodlnější a
kvalitnější jízdu vlakem ve směru ať už na Šumperk
nebo
na
Olomouc.
Všem občanům přeji krásné prožití
nadcházejícího letního období a dětem co
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nejpohodovější, dobrodružné a hlavně bezúrazové
prázdniny.
Informace poskytli:
Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic
RNDr. Zdeněk Gába, historik
Ing. Ladislav Ludvík, náměstek ředitele pro řízení
provozu SŽDC
zpracovala: Mgr. Eva Henemanová, kronikářka obce Hrabišín

Společenské a kulturní akce
14.10. 2022

Vítání občánků v 15:00 hod.

21.10. 2022

Setkání se seniory v 16:00 hod.

25.11. 2022

Rozsvícení vánočního stromu a
vánoční jarmark v 17:00 hod.

16.12. 2022

Vánoční koncert v místní kapli
Sv. Michala v 17:00 hod, kde
vystoupí pěvecký sbor ŽAVEZ

Odpadové hospodářství
Termíny komunálního svozu v roce 2022

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

04.07.;18.07.
01.08.; 15.08.; 29.08.
12.09.; 26.09.
10.10.; 24.10.
07.11.; 21.11.
05.12.; 19.12.

Plasty a nápojové kartony - vývoz vždy poslední
čtvrtek v měsíci.
K 30.06. 2022 bude proveden zaměstnanci obce
odečet spotřebované vody. Cena za 1 m3 v roce
2022 činí 25,- Kč včetně platné sazby DPH.
Od 01.01. 2023 dojde ke zvýšení ceny vodného
na 33,- Kč/m3. Do ceny vodného se promítne
současná ekonomická situace a to především
zdražování všech energií.
Vážení spoluobčané,
na veřejných zasedáních opakovaně vznikla docela
bouřlivá diskuze ohledně poplatku za sběr
komunálního odpadu. Od 1.1. 2022 obec stanovila
poplatek za domácnost 1.000,- Kč za malou
popelnici a 2.000,- Kč za velkou popelnici. Někteří
občané nesouhlasí s tímto poplatkem a vyžadují
poplatek na osobu. Musíme si ale uvědomit, že by
se jednalo o poplatek cca 800,- Kč/osoba/rok. Obec
s takto nastaveným systémem pomáhá mladým
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lidem. Např. čtyřčlenná rodina tak zaplatí
v současné době za vývoz 1.000,- Kč/rok, nikoliv
3.200,- Kč/rok. Proto vás vyzývám, zapojte se do
diskuze, zda-li máte zájem o roční známku na
popelnici
nebo o poplatek za osobu.
Jednorázový poplatek bohužel zákon neumožňuje.
I tak obec úplně zákon nedodržuje, ale je to menší
zlo, než kdyby byly jednorázové poplatky.

Výňatek ze zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o
odpadech
§ 17a

Poplatek za komunální odpad
(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§
17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále
jen "poplatek") vznikající na jejím území. Poplatek nelze
stanovit současně s místním poplatkem za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů podle
zvláštního zákona.25a)
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek
podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
(3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém
územním obvodu zavedla.
(4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve
správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na
základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
(5) Maximální výše poplatku se stanoví podle
předpokládaných
oprávněných
nákladů
obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním
odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle
počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů
připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle
počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění
tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i
náklady spojené s pronájmem nádob určených
odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.
(6) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje
podle daňového řádu.
Ladislava Holoušová
starostka

Provoz místní knihovny
Připomínáme občanům, že místní knihovna bude
v měsíci srpnu 2022 uzavřena.
Otevřeno bude opět 05.09. 2022.

Pošta PARTNER
Pošta PARTNER bude od 11.07. – 22.7. 2022
UZAVŘENA. Zastupuje pošta Nový Malín.

4

Základní škola
Milí rodiče, vážení občané,
opět nám uběhl další školní rok, který byl konečně
trochu klidnější než ten předešlý. Sice nás
v průběhu roku ještě omezovala některá vládní
opatření ohledně testování nebo nošení roušek, ale
nedocházelo k žádnému masivnímu zavírání škol a
žáci konečně prožili téměř normální školní rok.
Doufám, že už nás koronavirus nebude omezovat a
stane se běžnou neškodnou součástí našeho života.
Začátkem října naši školu navštívila Česká školní
inspekce, která provedla hloubkovou kontrolu na
všech střediscích organizace – základní škola,
školní družina, školní jídelna a mateřská škola.
Předmětem kontroly bylo hodnocení vzdělávacího
procesu, kontrola školních dokumentů, mzdová
inventura,
bezpečnost
a
ochrana
zdraví.
S potěšením a úlevou mohu oznámit, že kontrola
dopadla dobře a ČŠI hodnotila kladně všechny
sledované oblasti. V hodnotící zprávě také ocenila,
že ve škole došlo ke zlepšení materiálně
technických podmínek pro vzdělávání a poskytování
školských služeb – rekonstrukce vnitřního prostoru
školy, včetně školní jídelny, venkovního areálu a
modernizaci odborných učeben a odborných
pomůcek. Za tento dobrý výsledek kontroly patří
poděkování všem zaměstnancům, kteří odvádějí
kvalitní práci a vytvářejí příznivé klima ve
vzdělávacím procesu.
Díky postupnému rušení koronavirových
opatření mohly tento školní rok na škole opět
proběhnout kroužky a některé tradiční akce. Mezi
největší akce patřilo uskutečnění lyžařského výcviku
na Červenohorském sedle, kterého se účastní žáci
ze všech ročníků školy.
V dubnu také konečně proběhl zápis do 1. ročníku
za přítomnosti rodičů i žáků přímo ve škole. Paní
učitelky si pečlivě pro děti připravily zajímavé úkoly,
aby si děti mohly ověřit svoji připravenost k nástupu
do školy. Děti se snažily zvládnout všechny úkoly a
chtěly ukázat, že do školy opravdu patří. Nakonec
se do první třídy dostalo devatenáct dětí, na které se
všichni srdečně těšíme.
Také všichni žáci 9. ročníku byli úspěšně
přijati na své školy a učební obory.
V červnu proběhl Den otevřených dveří,
během kterého škola prezentovala veřejnosti
některé zajímavé školní aktivity a činnosti. Během
prohlídky školy si mohli návštěvníci vyzkoušet své
znalosti a dovednosti za pomoci žáků a
zaměstnanců naší školy. Poděkování patří všem
organizátorům, žákům, zaměstnancům, jenž se
podíleli na přípravě. Děkuji také rodičům, kteří se
podíleli na zajištění občerstvení během prohlídky
školy.

Hrabišínské noviny červen 2022

Z velkých akcí neproběhl letos pouze
únorový ples SRPŠ kvůli vládním omezením, ale
všichni se budeme těšit a doufat, že následující rok
se dočkáme a všechno si vynahradíme.
Od prvního září došlo ve škole k úpravě školního
vzdělávacího programu vzhledem k úpravě RVP ZV.
Hlavní a zásadní změna se týká předmětu
informatika. Všichni žáci od čtvrté do deváté třídy
budou mít v každém ročníku povinně jednu hodinu
informatiky. Vzhledem k úpravám a novému
přístupu k tomuto předmětu bylo nutné školu
materiálně a technicky vybavit. Největší finanční
položkou byl nákup stavebnic LEGO Education
SPIKE PRIME a mobilních zařízení nutných na
realizaci výuky. Na toto vybavení získala škola
peníze z účelové dotace MŠMT a od obce Hrabišín.
Poslední důležitá zpráva se týká mateřské
školy. Obec Hrabišín schválila vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské
školy. V rámci plánované rekonstrukce MŠ dojde
k navýšení kapacity, instalaci nové elektroinstalace,
výměně střechy, nákupu a instalaci tepelného
čerpadla a fotovoltaických panelů. Musíme všichni
doufat, že obec od ministerstva dotaci získá a
rekonstrukci se podaří v následujících letech
uskutečnit.
Na závěr chci tradičně poděkovat všem
rodičů, místním spolkům a SRPŠ, kteří se školou
spolupracují a podporují ji. Poděkování patří
samozřejmě zastupitelstvu obce v čele s paní
starostkou za finanční podporu a zapojování do
projektů vedoucích ke zlepšování materiálně
technického vybavení a zvyšování úrovně vzdělání
ve škole. Děkuji také všem zaměstnancům školy za
kvalitně odvedenou práci a přeji všem zaslouženou
pěknou dovolenou během letních prázdnin a
načerpání nových sil do nového školního roku.
Přeji všem pevné zdraví
Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Školní družina
Ve školním roce 2021/2022 jsou otevřena 2
oddělení družiny. V 1. oddělení je 26 dětí z 1., 2. a
3. třídy. Dětem se věnuje paní vychovatelka Věra
Vitásková. Ve 2. oddělení je 16 žáků ze 4. a 5. třídy.
Plno zábavy si zde děti užívají s paní vychovatelkou
Jitkou Šulovou. V září se děti seznamovaly
s provozem školy a školní družiny. Také jsme hodně
chodili ven, hráli různé hry, malovali jsme, vyráběli a
vařili. Letos jsme se snažili každý den číst. Četli
nejenom paní vychovatelky, ale i děti ze svých
donesených knih. Na jaře jsme poprvé vynášeli
Moranu. Děti z druhého oddělení navštívily paní
Procházkovou z Hrabišína, která je seznámila
s chovem včel. Většina z nás uviděla poprvé, jak se
stačí med. Bylo to velice zajímavé. Po celý školní
rok plníme úkoly podle celoročního vzdělávacího
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plánu, ,At´je teplo nebo zima, v družině je pořád
prima“.
Věra Vitásková

Atletický čtyřboj

Ve středu 8. 6. 2022 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili
atletického čtyřboje v Šumperku na Tyršově
stadionu. Družstvo soutěžilo ve složení Amalia
Feteriková, Laura Jarošová, Matěj Dlouhý a Matěj
Hvižď. Matěj Hvižď musel narychlo zaskočit za
nemocného Alexe Linharta. V konkurenci 13 škol
jsme obsadili výborné 6. místo. Dařilo se zvláště
děvčatům, která výborně odskákala skok daleký.
Laura skočila 370 cm a Amálka 360 cm. Matěj
Dlouhý zase zazářil v hodu míčkem skvělým
výkonem 42,80 m. Trošku jsme zazmatkovali ve
štafetě, kde se nám nepodařila jedna předávka.
Děvčata se zalíbila i trenérům atletiky a bylo jim
nabídnuto, zda by neměla zájem navštívit nějaký
trénink atletů v Šumperku.
Mgr. Lenka Crhonková

Barevný týden
Ve dnech 16. – 20. května se na naší škole konal
BAREVNÝ TÝDEN.
Každý den v týdnu byl
zaměřený na jednu barvu. Pondělí bylo v modré
barvě, úterý v zelené, středa v červené, čtvrtek ve
žluté barvě a poslední den pátek byl v černobílý.
Barevného týdny se zúčastnili žáci, učitelé i ostatní
zaměstnanci školy. Úkolem bylo, aby alespoň jedna
část oblečení byla v barvě, která byla pro určitý den
v týdnu zadaná. Bylo to krásné zpestření celého
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týdne, kdy celá škola zářila barvami. Barevný týden
jsme si všichni užili a budeme se těšit na nový školní
rok, který bude ve znamení ještě bláznivějších dní.
Jana Tomášková

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhl Den otevřených
dveří. Byla to pro nás možnost ukázat a zpřístupnit
školu veřejnosti. Naše škola prošla rozsáhlou
rekonstrukcí vnitřních prostor, získala nové moderní
učebny a vybavení tříd. Pro návštěvníky byly ve
třídách
připraveny
programy
z jednotlivých
předmětů. Žáci měli možnost ukázat své znalosti a
dovednosti
z oblasti
robotiky,
chemie,
mikroskopování, historie, českého a anglického
jazyka. Menší děti zase našly zalíbení v družince a
deskových hrách, při vyrábění nebo například
v hudebně, kde se mohly připojit ke školním dětem a
zahrát si známé melodie. Na školním hřišti řádili
florbalisti, na pozemku byly k vidění trofeje
z mysliveckého kroužku a na vše dohlíželi naši
šachoví mistři. Kdo měl mlsný jazýček, mohl
ochutnat jednohubky připravené našimi žáky a
občerstvit se ve školní jídelně, kde nám paní
kuchařky připravily pohoštění. Sladkou tečkou byly
napečené sladkosti od našich rodičů a prarodičů,
kterým za spolupráci velmi děkujeme. Celé
odpoledne se vydařilo a všichni jsme si jej užili.
Bc. Klára Hasmannová

Dopravní hřiště 2022
Dne 23. 5. 2022 se žáci 4. třídy zúčastnili
plnění průkazu cyklisty na dopravním hřišti
v Uničově. Celý měsíc květen jsme pilně
procvičovali znalost dopravních značek, řešení
křižovatek, zaměřili jsme se na správné vybavení
jízdního kola. Trénovali jsme testové otázky, plnili
jsme úkoly v programu Dopravní výchova na
počítači. Do Uničova jsme dojeli s dobrou náladou,
ale s obavou, zda průkaz cyklisty získáme. Míšu
Jílka, který měl zraněnou ruku, přivezla na hřiště
maminka. Míšu by totiž hrozně mrzelo, že průkazku
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nezískal. Začali jsme svačinou, abychom se na testy
posilnili. Někteří byli hotovi v cuku letu, ale jiní
s testem bojovali. Ne všem dětem se podařilo test
z dopravních znalostí napsat na patřičný počet
bodů. Následovala jízda na kole. Na tu jsme se moc
těšili. Sluníčko hřálo a někteří z nás to také na kole
pěkně rozpálili. Bez dodržování předpisů a
dopravních značek. Paní Buřvalová, která nás při
jízdě pozorovala a hodnotila, měla co dělat, aby nás
všechny ukočírovala. Při závěrečném hodnocení byli

někteří velice smutní, protože průkaz nesplnili a
došlo i na slzičky. Ale s neznalostí pravidel a
špatnou jízdou na kole nemůžeme do skutečného
silničního provozu.
Mgr. Lenka Crhonková

Lyžařský výcvik
Žáci 1. – 9. ročníku dojížděli od pondělí 14.2.2022
do pátku 18.2.2022 na lyžařský kurz do Ski areálu
Červenohorské sedlo Jeseníky. Instruktoři tamní
lyžařské školy rozdělili padesát žáků do pěti skupin.
Podle lyžařské úrovně vyčlenili 4 skupiny lyžařů a 1
oddíl snowboardistů. Jeden den kvůli nepřízni
počasí proběhla teoretická výuka doplněná videi a
soutěžemi. Závěrečné závody ve slalomu ukázaly,
že se všichni žáci během týdne ve svých
dovednostech zdokonalili a bez jediného zranění
zdatně absolvovali celý kurz. Kromě usměvavých a
šťastných tváří si z hor odváželi také diplomy za
krásné lyžování nebo snowboard.
Mgr.Zdeněk Kamler - organizace
Mgr. Kateřina Němcová – ped. dohled, zapsala
Nikola Tomášková – asistent pedagoga, zapsala

Přebor ZŠ v šachu čtyřčlenných družstev
Po dvouleté pauze se letos opět mohl
uskutečnit přebor ZŠ v šachu čtyřčlenných družstev.
Hrálo se již tradičně v prostorách SVČ Komín
Šumperk. Na tomto turnaji se v termínu 17. května
prezentovalo celkem osm družstev.
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V kategorii A (žáci 1. stupně) spolu sehrála
tzv. scheveningským systémem (každý z hráčů
jednoho týmu sehrál jednu partii se všemi hráči
soupeřova družstva a body se sečetly) jediná dvě
přihlášená družstva. Našim mladým hráčům se
vedlo o poznání lépe než soupeřům ze ZŠ Vodní
Mohelnice. Zvítězili jsme v poměru 14:6. O naše
body se zasloužila tato sestava – Radek Macek
(4 body z 5 partií), Michal Otava (3 body ze 4),
Michal Jílek (5 z 5), Markéta Klemešová (1 ze 3) a
Gabriela Filipi (1 ze 3).
Kategorie B (žáci 2. stupně) byla již početněji
obsazena a na jednotlivá družstva čekalo pět
zápasů. Náš první tým ZŠ a MŠ Hrabišín A se po
celou dobu turnaje držel na prvním místě a po pěti
výhrách obsadil zaslouženě první místo se ziskem

16,5 bodu. Zde se hrálo olympijským systémem
(sečetly se uhrané body všech členů družstva).
Reprezentovali nás – Radim Frank (3,5 bodu z 5
partií), Vít Halmich (3 body z 5), Jakub Jírů (5 z 5) a
Dan Šafář (5 z 5). Na druhém místě skončila ZŠ
Vodní Mohelnice (13 bodů), těsně před třetím NG
Šumperk A (12,5 bodu). Dobře hrála i naše rezerva
– tým ZŠ a MŠ Hrabišín B v sestavě Maxmilián
Klemeš (3 body z 5), Jiří Pospíšil (1 bod z 5),
Dominik Ondráček (1 bod z 5) a Ivo Paškov (3,5
bodu z 5) nakonec ziskem 8,5 bodu bral pěkné
čtvrté místo. Až za nimi skončila další družstva ze
šumperského gymnázia – 5. NG Šumperk B
(7 bodů) a 6.NG Šumperk C (2,5 bodu).
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Děkujeme všem hráčům za dobrou reprezentaci
školy a snad se jim podobně bude dařit i na dalších
turnajích.
Mgr. Zdeněk Kamler

Škola v přírodě
Na Švagrov se jelo 19.4.2022. Sraz byl před
školou v 8:15 a odjíždělo se v 8:30. Cesta trvala asi
45 minut. Když jsme dojeli, tak nás velice mile uvítal
pan správce spolu s vedoucím Radimem. Po uvítání
se všichni nasvačili a paní učitelky nás rozdělily do
pokojů. Až když všichni věděli, kde mají pokoj, tak
jsme dostali své kufry a povlečení. Vše jsme si
odnesli do pokojů a sešli se ve včelíně. To je velká
místnost, kde jsme se scházeli.
Dohromady s námi jelo pět učitelů. Paní učitelka
Korgerová V., Březinová J., Vetelská M., Němcová
K., Tomášková N. Ve včelíně nám vedoucí dali
všechny potřebné instrukce. Vedoucí se jmenovali:
Péťa, Kryštof a Radim.
Ve 14:00 se všichni sešli na parkovišti. Kde
nás rozdělili do tří skupin. Já jsem byla ve skupině
číslo 2. Po rozdělení jsme se střídali u vedoucích a
hráli různé hry, ve kterých se stále opakovala naše
jména. Takže si nás lépe zapamatovali. Po večeři
byl program s učiteli. První program chystala
5. třída.
Druhý den nás paní učitelky vzbudily v 7:30
hod. V 8:00 byla snídaně a po snídani, hurá do
včelína. Dopoledne šla moje skupina na procházku
s Peťou. Šlo se na louku. Tam jsme poslouchali
zvuky přírody. Ještě než se vyšlo, tak jsme hráli hru.
Hra byla o tom, že se muselo běhat ke kartám, na
kterých bylo všechno o léčivých květinách a my si to
museli zapamatovat a přepsat do našich karet.
Odpoledne se šlo na procházku s Radimem
do lesa. Po cestě se hrály různé hry. Jako třeba: letí
sokol, cukr, káva, limonáda a schovka s plyšovým
jelínkem. Radim nám říkal různé věci, jak se chovat
v přírodě, co dělat, když najdeme nějaké mládě atd.
Po večeři byla diskotéka.
Třetí den dopoledne jsme byli s Kryštofem.
Pozorovali jsme vodní živočichy a vyrobili si
chrostíka. Odpoledne se vyrábělo. Vyrobili jsme si
drátované srdce, ozdobili květináček a zaseli do něj
meduňku. Jako poslední se dělaly domky pro
skřítky. Večer se hrály hry. Nejprve se hrálo živé
pexeso, potom se hrála pantomima, které se
zúčastnila i paní učitelka Březinová.
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Poslední den se dělaly zkoušky strážců. První byla
zkouška strážce lesa. Takže jsme museli najít stopy
(na lístečku) a přiřadit je ke správnému zvířeti.
Druhá byla zkouška strážce vody. Tam se muselo
přenést co nejvíce lžic vody do láhve. Třetí byla
zkouška strážce louky. Kde jsme museli poskládat
obrázek květiny a zjistit, jak se jmenuje a na co se
používá. Potom nás Kryštof vyzkoušel z vodních
živočichů a zahráli jsme si obří Člověče, nezlob se!
Jenže místo kostky byla slova. Kryštof zadával
různá témata a kapitán týmu musel vymyslet slovo
na dané téma. Ostatní členové týmu museli donést
písmena a slovo sestavit. Figurka se posouvala
podle počtu písmen ve slově. Když se dohrálo, tak
nás děd Praděd pasoval na strážce, jakého jsme
chtěli.
Po pasování jsme se převlékli, dali kufry
k výtahu a šli na oběd. Po obědě se všichni oblékli a
ve 13:00 hod se šlo do autobusu. Když se dojelo ke
škole, tak si některé děti vyzvedli rodiče a jiné šly do
družiny. Na Švagrově se mi moc líbilo. Vřele
doporučuji Švagrov také navštívit. Mají tu nádherné
pokoje s výhledem na les. Také tady výborně vaří.
Jídlo vynikající, jako od maminky. Vedoucí jsou
velice milí a přátelští.
Natálie Foltýnová
5. ročník

Projekt Zdravá škola

V tomto školním roce se mateřská a základní
škola společně zapojila do projektu Zdravá škola.
Tento projekt pomáhá a podporuje využívání
lokálních dodavatelů potravin ve školních jídelnách.
Snaží se o zpřístupnění zdravých a místních
potravin dětem. My se budeme v rámci projektu
zaměřovat se žáky na kompletní proces pěstování a
využívání plodin z vlastní zahrádky ve školní jídelně,
na návštěvu místních farmářů i provozoven
v blízkém okolí tak, abychom dětem ukázali, jaká je
cesta potraviny, než přijde na náš stůl. Že přebytky
z vašich zahrádek nemusí skončit na kompostu, ale
že je může školní jídelna také využít a nabídnout
dětem. Na jaře v rámci projektu proběhlo již několik
akcí: příprava přísady pro školní pozemky, setí a
sázení rostlin, návštěva školky na naší zahrádce,
družinka navštívila místní včelařku a proběhla také
analýza školní jídelny. Další akce a návštěvy u
zemědělců jsou plánovány na nový školní rok. A
proč tento projekt? Protože je důležité, aby děti
věděly, kolik je kolem zvířat a rostlin práce, že to
není jen tak, přijít do obchodu a koupit, že je důležité
co jíme a v jaké kvalitě, že potravinami se nemá
plýtvat. A nejlépe se to naučí tak, že si děti všechno
samy vyzkouší.
Bc. Klára Hasmannová

Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín.
červen 2022
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...
I přes omezení kvůli coroně se děti účastnily
spousty plánovaných i neplánovaných akcí.
Hned z jara na „Výpravě za velikonočním
zajíčkem“ si děti užily legraci, soutěže a sladké
odměny, abychom je odměnily za přípravy, chystání
a tvoření na Velikonoce
Konec dubna patřil čarodějnicím. A aby se
podařilo navázat spojení s Petrovými kameny, tak
se malým učňům čarodějnickým muselo podařit
splnit spoustu úkolů. Ať už slalom na koštěti, cvičení
pavouků, hledání kouzelného prstenu ve slizu,
míchaly lektvary 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 24 nováčků.
Jakmile bylo více dětí ve školičce, proběhlo
vyhlášení výsledků soutěže „O nejveselejší
velikonoční vejce za rok 2022“.
Vítězem se stalo vejce Terezky S. 2.místo obsadila
Julinka B. a 3.místo Darinka R.
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Ve školičce si děti také užily psí, kočičí a
plyšový den. Na školní zahradě jsme začali pečovat
o naše nové záhonky, děti sely, sázely a zalévaly,
aby byla co největší úroda. Také jsme se byli
podívat, jak zahradničí ve škole. Moc jsme si všichni
pochutnali na prvních ředkvičkách a pomohli jsme
zasadit sazenice dýní a cuket.
Také proběhl zápis nových dětí do MŠ
Hrabišín, opět spojený se dnem otevřených dveří.
Letos se zapsalo 16 dětí, které si prohlédly s rodiči,
opět osobně, naši školičku a obdržely malý dáreček.
Velice se na ně těšíme.
Letos jsme se rozhodli pro výlet
do
Olomouce do zábavného centra Krokodýlek, kde si
děti užily zábavu a veselí a také dobrý oběd. Moc se
nám tam líbilo.
V půlce
června
proběhl
společný
polytechnický den se školáky ZŠ Hrabišín, kdy
společně vyráběly děti polotovary na odpolední
vyráběníčko s rodiči. Připravily si domečky na foto
stojánek, zdobily záložky do knihy z dýhy, ruce si
ozdobily vlastnoručními náramky z příze, zatloukaly
hřebíky, a vyráběly knoflíky. Dopoledne se velice
povedlo, naše děti si našly velké kamarády a užili si
to i starší kamarádi. Moc jim děkujeme i paní
učitelce Hasmannové.
Odpoledne
vystoupily děti s nacvičeným
programem nejen pro maminky, ale i tatínky na
zahradní slavnosti ke Dni rodiny. Zazpívaly,
recitovaly a potom se vrhly
do společného
vyráběníčka Každá maminka dostala vlastnoručně
vyrobený bylinkový čaj a navlečený náramek a
tatínek dostal libečkovou sůl ke kuchtění. Po
krátkém vystoupení si malovaly na hrníčky a trička,
mohly se zabavit u disciplín jako je plnění pokladen,
přenášení vody, běh o 3 nohách, slepá cesta, trakař.
I občerstvení všem chutnalo, takže společné
odpoledne bylo opravdu příjemným zpestřením
týdne…
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Za zvuku domluvené písničky se naši
předškoláci připravili na slavnostní okamžik, na
„Pasování na školáčky“.
Na úvod zazpívali písničku a složili slib školáků, a
potom už byli slavnostně pasováni kouzelným
mečem za asistence paní starostky L. Holoušové a
pana ředitele ZŠ
Ing. Hanáka na opravdické
školáky. Obdrželi taštičku plnou dárečků a knížku
Honzíkova cesta na památku
…a už se přiblížil konec školního roku, děti si
již jen opakují, sportují, staví, hrají si a užívají si
poslední společné chvíle s kamarády, kteří odejdou
do základní školy. Našich 20 školáčků je již
vyvěšeno na tablu 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 ...
Také bych chtěla popřát všem, nejen na
prázdniny, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a
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

Sbor dobrovolných hasičů
Dobrý den, dovolte abychom Vás informovali o dění
ve sboru dobrovolných hasičů za první pololetí roku
2022.
Rok jsme zahájili 7. ledna naší Výroční valnou
hromadou, kde jsme zanalyzovali uplynulý rok
a vytyčili si cíle do právě probíhajícího roku 2022.
První březnovou sobotu jsme uspořádali po
dvouleté odmlce tradiční hasičský ples. Byl to vůbec
jediný ples této sezóny v naší obci. Pořadatelsky
jsme nic nezapomněli, lidé dorazili ve slušném počtu
a hlavně výborně se bavili, obavy byly, ale ples se
nad očekávání vydařil. I když jsme po mnoha a
mnoha letech museli hledat novou kapelu, myslím
že se nám to podařilo.
O pár týdnů později, a to 30. dubna, tentokráte
už ve venkovním prostředí, na našem krásném
hasičském areálu se slétli čarodějnice a čarodějové
na jejich tradičním reji. V tomhle případě to bylo
setkání dokonce po třech letech. Letošní
čarodějnice vyšli na sobotu a v okolí bylo podobných
akcí mnoho, avšak naše tradice a pověst zlákala
opravdu velký počet návštěvníků od těch
nejmenších až po seniory. Počasí vyšlo skvěle,
program byl opět velice pestrý, k tomu hrála dobrá
muzika díky DJ Rosťovi. Spousta lidí z širokého
okolí a celkově skvělá atmosféra, takto lze ve

Hrabišínské noviny červen 2022

stručnosti asi nejlépe vystihnout dojem z této
vydařené jarní akce.
Další, tentokráte ryze sportovní událostí,
konanou na našem areálu bylo 21. 5. okresní finále
hry Plamen.
Nejen radost, úspěch a práce je součástí
hasičského života, ale i smutek a ten nás zasáhl 12.
března kdy jsme se museli navždy rozloučit s naším
čestným
členem,
sponzorem,
ale
hlavně
kamarádem ing. Bohuslavem Sršňem…

Muži, mají za sebou 5 závodů. Na první „zahřívací“
okrskové soutěži v Kamenné jsme obsadili 3. místo.
Ale pak už se rozjel pověstný hrabišínský válec,
vítězství jsme zaznamenali v Břevenci, Dolních
Studénkách a naposledy v Hrabové. Takovou malou
kaňkou je „až“ čtvrté místo na soutěži u našeho
družebního sboru v Bystřeci. Ale naše pozornost se
nyní zaměřuje na pár závodů nejvyšší kategorie tzn.
Extraliga ČR a pak dále na dva regionální seriály,
držte nám palce…

Co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2022 připravují?
- v úterý 5. července v 15:00 hodin zahájíme
oblíbené Vepřové hody doprovázené hudbou pro
všechny generace od DJ Rosti. Kromě velmi chutné
kuchyně, skvělého pití a krásného prostředí lákáme
na ohnivou a laserovou show
- v sobotu 13. srpna od 10,30 hod. proběhne
Pohárová soutěž v požárních útocích mužů, žen i
veteránů. Porovnat síly s našimi skvělými hasiči
dorazí mnoho družstev z širokého okolí. Soutěž je
poprvé zařazena do dvou regionálních lig, tradiční
okresní Holba Cup a Hanácká extraliga. Přijďte nám
pomoct opět zvítězit.
Činnost jednotky SDH obce Hrabišín:
V první polovině tohoto roku nezažívala naše
jednotka žádné dramatické období. Evidujeme jen
jeden drobný technický zásah. Ale to neznamená,
že členové jednotky neměli co na práci. Stále větší
důraz je kladen na školení a výcvik, takže svoji
odbornost si prodloužili jak strojníci, tak také velitelé.
Pracovalo se na technice a vybavení. Díky
sdruženým finančním prostředkům obce a
významného příspěvku od Olomouckého kraje jsme
mohli nad rámec běžné údržby provést důkladný
servis a opravu dopravního automobilu Iveco.
Soutěžní činnost dospělých:
Je za námi první měsíc soutěžního ročníku a jak si
vedou naše týmy?

Ženy, sezónu zahájily velmi slušně, druhé místo
získaly na okrsku a zatím největším úspěchem bylo
suverénní
vítězství
na
soutěži
v Dolních
Studénkách. Zatím poslední závod v Hrabové už tak
dobrý nebyl, obsadily 5. místo.
Veteráni, družstvo veteránů má na svém kontě
zatím první místo z okrsku, pak jedno třetí a jedno
šesté místo, ale věříme že forma půjde nahoru a
dostaví se lepší výsledky. Sestava je dobře
secvičená a když nezklame veteránský stroj, není co
by nám v tom zabránilo.
výsledky na webu: http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/

Náš kalendář 2022 do konce sezóny
najdete na web stránkách:
http://www.hasicihrabisin.cz/
Dne 3.12. jsme se zúčastnili přednášky o
základech první pomoci, při které se děti dozvěděly
důležité zásady poskytnutí první pomoci. Nacvičily
si, jak zavolat 155, poznaly, co by mělo být
v lékárničce a prakticky si procvičily některá ošetření
drobných poranění. Jarní část pak byla převážně
opět o závodění. 7 a 8.5 proběhly závody v Bludově.
V sobotu závodila kategorie starších a v neděli
kategorie mladších. Na pořadu dne byly štafety –
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štafeta požárních dvojic, štafeta CTIF a štafeta 4*60.
Ve starších žácích nám v týmu chyběli zkušení
závodníci a tomu odpovídaly i naše výkony. Nejlépe
jsme se umístili ve štafetě 4*60m, kde jsme
zapisovali 9.místo. U kategorie mladší to pak bylo o
sbírání zkušeností a opět se nám nejvíce podařila
štafeta 4*60m – 10. místo. Kromě štafet se
v Bludově konalo také okresní kolo v běhu na 60m
s překážkami.
V kategorii
mladších
nás
reprezentovali Jakub Zouhar a Dominik Chlup a
v kategorii starších Jakub Jírů. Jakub si časem
13,76 s zajistil postup na krajské kolo a bude
bojovat o postup na MČR. O týden později 15.5.
jsme zavítali do Hrabové, kde se závodilo v PÚ
CTIF a ve štafetě požárních dvojic. Soutěže se
zúčastnila pouze kategorie starší a vedla si
následovně. V PÚ CTIF si s časem 77,10 s zajistili
krásné 5. místo a ve štafetě požárních dvojic to bylo
místo sedmé, čas 63,08 s. Další týden a další
závod. Tentokrát na domácí dráze v Hrabišíně –
Finále Plamene a dva požární útoky. U mladších
žáků jsme bohužel nezapsali ani jeden platný pokus,
ale získali jsme tolik zkušeností, které jednou řádně
zúročíme! Dětem ukáplo i pár slziček, ale zvládli to
na jedničku! Starší žáci pak obsadili v soutěži místo
5 a celkově ve Hře Plamen obsadili místo 10.
Následovala třítýdenní pauza a 19.6. nás čekaly
opět požární útoky, tentokrát poprvé v Pavlově.
Mladší žáci to zvládli bravurně a zapsali čas 26,43
s (první terč 23,87s). Zahanbit se nenechali ani
starší, kteří na nástřikové terče dosáhli času 25,42s
(první terč 21,67s). Celkově to pro nás v Lize
mladých hasičů znamenalo 15.místo – kategorii
mladší a v kategorii starší to bylo místo 5. V termínu
24-26.6. se uskuteční MČR ve Hře Plamen v Hradci
Králové, kde i my budeme mít své zástupce.
Odchovance Josefa Březinu a Jakuba Jírů, kteří
budou vypomáhat družstvu z Bludova. Držíme
klukům palce a ostatním dětem přejeme hezké a
pohodové
prázdniny!
Roman Jíru
Marek Štelc
předseda SDH

Myslivecký spolek, z.s.
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Minimálně tisíc! To je počet sazenic, které
myslivci vysadili při brigádách v obecním lese.
Kromě toho jsme nabrousili řetězové pily a pro obec
uspořádali dvě brigády na prořezávky smrkových
porostů. A byl to příjemně strávený čas, vyplněný
nejen prací, ale hlavně setkáním s milými lidmi. Po
pandemických opatřeních, kdy jsme výrazně omezili
pravidelné schůze, hromadné brigády, plesy i hony,
si takovéto příležitosti velmi užíváme. A když u toho
můžeme něco hodnotného udělat, je to jen dobře!
Kromě pomoci obecnímu úřadu jsme také
vybudovali několik loveckých posedů, opravili
přikrmovací zařízení a udržovali prostředí kolem
mysliveckého rybníka.
Na
chovatelských
přehlídkách
trofejí
v Hanušovicích a ve Vyšehoří jsme hrabišínskou
honitbu
reprezentovali
trofejemi
ulovenými
v minulém mysliveckém roce a neměli jsme se za co
stydět. Trofej z daňka byla oceněna bronzovou
medailí a ani ostatní trofeje daňčí, jelení, srnčí a
černé zvěře nebyly nikterak podprůměrné. Je
pravdou, že i přes stále zvyšující se lov veškeré
spárkaté zvěře se nám v honitbě objevuje stále více
jelenů a daňků. Vysoké stavy zvěře predikují možný
nárůst škod na lesních porostech a zemědělských
kulturách, proto je naší snahou takovýmto škodám
předejít. Ve spolupráci se státní správou myslivosti
tento problém intenzivně řešíme a navyšujeme výši
lovu. Bohužel, pokud stejný přístup nebudou
uplatňovat i okolní honitby, je to běh na dlouhou trať.
Radost nám také dělá kroužek Mladých
myslivců při místní základní škole. Kromě
teoretického vzdělávání zaměřeného na přírodu a
myslivost vyráží tito mladí myslivci na vycházky do
polí a lesů, kde se snaží pochopit fungování
přírodních ekosystémů v interakci s lidskou činností.
Dne 26. března 2022 se děti a někteří rodiče vydali
na procházku obcí s cílem uklidit odpadky v rámci
jarního úklidu. Dvě skupinky dětí operovaly
v různých částech obce a po úklidu se vydaly
k mysliveckému rybníku, kde je čekalo malé
občerstvení a hlavně poděkování za dobře
vykonanou práci. Za tuto záslužnou činnost jim ještě
jednou děkujeme! V sobotu 23. dubna 2022 kroužek
navštívil jarní svod loveckých psů v Dolních
Studénkách, kde se děti seznámily s běžnými i
vzácnějšími loveckými plemeny. Mladým
myslivcům držíme pěsti a přejeme jim, ať je
zájem o přírodu neopouští.
A co plánujeme ve zbytku roku?
Zcela jistě můžeme vlastníkům honebních
pozemků slíbit jednání valné hromady v září
2022 a hon, který se uskuteční v listopadu
2022. Čekají nás ale také prázdniny a letní
dovolené, tedy čas pro odpočinek a
možnost načerpání sil a pozitivního
myšlení, protože média na nás v poslední
době příliš mnoho pozitivních podnětů
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nevysílají. Takže pokud se nechystáte do zahraničí,
vyrazte se podívat na zrekonstruovanou přehradu,
do polí, luk a lesů, a nezapomeňte, že všude dobře,
ale doma je nejlíp ;-)
Dr. Jakub Drimaj

TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané ,
dovolte nám vás informovat o dění v Tělovýchovné
jednotě Sokol Hrabišín za první pololetí roku 2022.
V měsíci červnu skončil fotbalový ročník 2021/2022
Okresního přeboru Šumperk .
Naše družstvo po neúspěchu v podzimní části
soutěže se bohužel nedokázalo zmátořit a skončilo
na posledním místě. Ve výsledku to znamená , že
po dlouhé době , kdy jsme hráli jak krajskou
soutěž/ 1B. skupinu /, tak nyní okresní přebor
Šumperk , nás postihne sestup do nižší soutěže .
Opět začneme hrát soutěž, kde začíná každý
nový účastník, který se přihlásí do registrované
soutěže. Doufejme, že naši fotbalisté se poučí
z nevydařeného ročníku a budou chtít co nejdříve
opět okusit, jak se hraje ve vyšší soutěži.
Nepřinášíme jen špatné zprávy.
V průběhu roku 2021 a letošního se podařilo
přilákat na fotbalový trávník několik nadějných
fotbalistů a fotbalistek, což nám umožnilo přihlásit
tyto naše naděje do soutěže.
V ročníku 2022/2023 budou na našem hřišti bojovat
o body dvě družstva. Již zmíněné děti, které budou
hrát soutěž mladší přípravky a družstvo mužů se
bude snažit ve III. třídě.
Byly bychom rádi, kdyby se naše řady
malých ale i dospělých sportovců rozšířily. Dnešní
doba je těžká a sportovců spíše ubývá než přibývá.
Přesto, kdo by měl zájem a to z řad dětí i dospělých
nebojte se nás kontaktovat a to prostřednictvím
Facebooku - TJ Sokol Hrabišín nebo na tel.č.
774688618. Rádi vás přivítáme mezi námi.
Co se týče dění v naší jednotě za pololetí
2022. Již tradičně
chceme poděkovat všem
občanům, podařilo se nasbírat opět velké množství
kovového šrotu, které nám přineslo peníze do
pokladny na činnost našeho klubu.
Na žádost obecního úřadu byla provedena brigáda
na starém hřbitově v dolní části obce. Na toto
pietní místo se zapomíná. Bylo provedeno posečení
a úklid přerostlé trávy.

Další naší akcí byly „Májové oslavy s lampionovým
průvodem „. Potěšila nás veliká účast dětí v průvodu
i přítomnost účastníků.
Co nás ještě letos čeká:
9.7. 2022 - proběhne tradiční turnaj - memoriál
Pepy Grepla. K dnešnímu dni máme přihlášena
včetně našeho družstva i družstva z Bludova a z
Nového Malína. Začátek turnaje je ve 13:00 hod.,
přijděte povzbudit naše borce a vzpomenout na
našeho dlouholetého člena TJ Sokol Hrabišín.
Ke
konci
srpna
proběhne
další
ročník
„Gulášvároše“. Informace budou sděleny místním
rozhlasem a na plakátech. Všechny opět zveme.
Rádi bychom poděkovali všem fanouškům
sportu, kteří přišli povzbudit naše fotbalisty s přáním
lepších výsledků v nové soutěži. Sportu zdar.
výbor TJ Sokol
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