40. výročí otevření nové školy v Hrabišíně
Škola a celá naše obec vzpomínají v tomto roce významné výročí – 40 let
od otevření nové základní devítileté školy.
České školství mělo v Hrabišíně mezi válkami velkou tradici, do Hrabišína do české školy chodily
děti ze širokého okolí. Za války byly české školy
okamžitě zavřeny, ale hned po osvobození byla
znovu škola v obci otevřena. Hned však bylo jasné,
že původní školní budovy nebudou vyhovovat. Proto
se hned po válce začalo jednat o stavbě nové
základní devítileté školy a z tohoto důvodu byl
při pozemkové reformě zajištěn pozemek
pro výstavbu školního zařízení.
Roky pak ubíhaly a v Hrabišíně se stále učilo
ve starých absolutně nevyhovujících školních
budovách. Teprve na konci šedesátých let se
místním funkcionářům podařilo zařadit stavbu do volebního programu a na podzim 1969 na pole určené
pro stavbu bagr a symbolicky zahájil za velkého nadšení přítomných dlouho očekávanou stavbu.
Stavěla se pomalu, chyběl stavební materiál,
nebylo dostatek pracovních sil a firmy byly přímo
nuceny politickými orgány jít stavět školu do
Hrabišína. Budovu školy smontovaly MONTOVANÉ
STAVBY Brno, odborné práce prováděly POZEMNÍ
STAVBY a nejtěžší práce zbyla pro OKRESNÍ
STAVEBNÍ PODNIK. Budova byla vyprojektována na
12,6 mil. Kč, ale stála jen něco přes 10 milionů.
Ušetřilo se, protože nebyl navrhovaný materiál a byly
organizovány pracovní brigády občanů, rodičů
a učitelů. Vnitřní vybavení stálo milion korun
a dnes se jen těžko pochopí, jak složitě se sháněl
nábytek a jiné potřeby, všeho bylo nedostatek.
Během ledna 1974 byla hlavní budova hotova a připravena na školní provoz.
Na dokončovací práce chodilo až 50 brigádníků, pomáhali žáci školy, rodiče, občané a hlavně učitelé,
kteří v lednu tohoto roku školu téměř neopouštěli. Hodně pomáhal patronátní závod PRAMET a místní
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO.
K 1. únoru 1974 byla budova připravena na žáky a k tomuto datu bylo zorganizováno
tzv. malé otevření školy. Dostavila se řada hostů a všichni byli překvapeni, jak dobře byla škola na první
vyučování připravena. V jarních měsících tohoto roku se pak dokončovaly terénní úpravy, příjezdové
cesty a sportovní stadion.
31. srpna 1974 bylo zorganizováno velké slavnostní otevření základní devítileté školy. Nádherné
počasí jako by chtělo podpořit slavnostní náladu. Obcí šel velký průvod, všem návštěvníkům byla
umožněna prohlídka školy. Na slavnost přišly stovky lidí z Hrabišína i okolí. Celá řada občanů věnovala
škole květiny. Členové učitelského sboru p. Hořava Čeněk
a p. Skoumal Vladimír byli vyznamenáni za mimořádnou pracovní iniciativu čestným uznáním
ministerstva školství a KNV. Ve školním areálu se konalo vystoupení tehdy známých souborů JESENICKÁ TROJKA, MARKOVICA z Postřelmova, soubor E. RIEDLA, dechová hudba z Brníčka a
taneční orchestr DIAMANT
ze Šumperka.
Tato událost byla nejvýznamnějším dnem v novodobé historii naší obce.
Čeněk Hořava, kronikář obce a red. HN

Oslavy očima školy
Škola zažila v pátek 6.června svůj velký den. U příležitosti 40.výročí otevření nové školní budovy
mohli občané a bývalí žáci navštívit školu, celou si ji prohlédnout, podívat se do školních kronik. Ve školní
jídelně se na přátelském posezení setkali bývalí zaměstnanci školy. Vrcholem oslav pak byla slavnostní
akademie. Zaplněnému sálu kulturního domu se představili žáci školy se svým programem. Jejich
vystoupení se přihlížejícím velmi líbilo. Velké poděkování zaslouží všichni žáci za trpělivost při nácviku
programu a hlavně učitelé školy za přípravu celé akademie a výzdobu školy. Sponzorsky akci zajišťovala
Obec Hrabišín a aktivně se zapojili již tradiční podporovatelé školních akcí – Klub žen a sdružení rodičů a
přátel školy.
- ZŠ Hrabišín -

Děkujeme všem
dětem za jejich skvělé
výkony, učitelskému
sboru za perfektní
přípravu a organizaci
celé akce.
Obecní úřad Hrabišín

