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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další vydání
Hrabišínských novin. Letošní rok byl započat
žádostmi o poskytnutí finančních dotací. Hlavní
žádost byla podána na Ministerstvo financí ČR
o poskytnutí dotací ve výši 10 mil. Kč a to na
výstavbu 4 nájemních bytů v obci Hrabišín. Doposud
ale ještě nevíme, zda nám bude dotace poskytnuta.
Zastupitelstvo nyní jedná o tom, zda-li se sociální
bydlení bude stavět nebo se nahradí nájemními
byty. V letošním roce jsme dotace nezískali, projekt
se tedy prozatím odloží a v následujícím roce
zkusíme znovu požádat.
Další žádost byla podána na Olomoucký kraj
o poskytnutí finančního příspěvku pro jednotku
JPOV ve výši 30.000 Kč. Tento příspěvek JPOV
získala ve výši 17.000,- Kč.
Největší investicí je rekonstrukce Základní
školy Hrabišín. Získali jsme dotaci z Ministerstva
financí ČR ve výši 11 mil. Kč. V současné době
probíhá výběrové řízení na stavební úpravy,
následně se vyhlásí výběrové řízení na nábytek a
v neposlední řadě na počítačovou techniku.
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce
veškerého
sociálního
zařízení,
kompletní
rekonstrukce rozvodů, výměna dlažeb, obkladů,
sanity a omítek. Dále pak rekonstrukce nákladové
rampy, učeben, modernizace výuky, pořízení
vnitřního vybavení kabinetů, školní jídelny a školní
kuchyně. Získaná dotace musí být proinvestována
do konce rok 2020. Doufejme, že se vše podaří a
Základní škola Hrabišín bude moderně vybavena.
A jak všichni víme, tak od 13.03. 2020 byl
v České republice vyhlášen nouzový stav z hlediska
výskytu pandemie COVID-19. Došlo k uzavření
základních a mateřských škol, občané museli nosit
ochranu dýchacích cest (např. roušky, respirátory,
šátek aj.). I naše obec se podílela za pomocí paní
Naděždy Faltýnkové na šití látkových roušek pro
naše občany starší 60-ti let a výše. Dovolte mi,
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abych jí touto cestou poděkovala za její pomoc,
ochotu a vstřícnost. Celkem bylo ušito 278 ks
roušek, které byly následně doručeny občanům.
V důsledku vládních opatření souvisejících
s nemocí COVID-19 tak dojde u obce k poklesu
daňových příjmů v průměru o 35 %. Pokud bude
tento trend setrvávat, bude obec muset přistoupit
k úsporným opatřením a omezit některé plánované
aktivity. Ohroženy jsou zejména: opravy chodníků,
komunikací a pozastavení nových investic.
V současné době se provádí oprava
hřbitovní zdi novým nátěrem a vysprávkou opadané
omítky. Zeď bude natřena silikonovou fasádní
barvou. Již nyní jsou výsledky vidět a doufáme, že
již bude vše v pořádku.

Obecní zaměstnanci za pomocí občanů pana
Oldřicha Fialy a pana Miroslava Kreuzziegera
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vysázeli na místním hřbitově listnaté stromy v počtu
26 ks. Obec se touto akcí zapojila do programu
„Sázíme
budoucnost“.
Současně
požádala
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 104.000,Kč.
V době uzavřené mateřské školy byla
provedena
rekonstrukce
sociálního
zařízení.
Stavební práce prováděl pan Ivan Tichý za cenu
355.795,- Kč. Mateřská škola se opět pro děti
otevřela dne 1.6. 2020. Školka bude otevřena i přes
letní prázdniny. Uzavření MŠ z hlediska čerpání
dovolené je plánované na poslední týden v červenci
a první týden v srpnu.
Firmou
zemní
práce
Martin
Kupčík
byly
provedeny
2
kontejnerové
stání
–
u Základní školy
a
v Loučkách.
Současně firma
také
opravila
padající
vodní
břeh u rodinného
domu
manž.
Cikrytových.
Dále byla provedena celková rekonstrukce
cesty u rodinného domu č.p. 21 po rodinný dům č.p.
15 a návazně na úsek od č.p. 16 až po silnici II.
třídy. Rekonstrukci prováděla firma Kareta Bruntál
za celkovou cenu 995.376,- Kč.
Obec koupila 2 dětské atrakce pro
využívání kulturních akcí. Jedná se o skákací
hrad a minigolf. Tyto atrakce budou na žádost
zapůjčeny všem složkám bezplatně.
Závěrem přeji všem občanům krásné prožití
letního období, dny plné slunce, pohody a
odpočinku.
Ladislava Holoušová, starostka

Slovo kronikářky
Vodní nádrž Hrabišín - “PŘEHRADA“
V roce 2019 jsme byli svědky historicky
prvního vypuštění vodní nádrže v naší obci z
důvodu její obnovy. Práce, které provádělo Povodí
Moravy, s.p., spočívaly v odtěžení asi 7 400m3
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sedimentů, komplexní rekonstrukci návodního líce
hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu
a drenážního systému. Na všech površích
stávajících objektů byla provedena sanace a tlaková
injektáž trhlin v konstrukcích za účelem zamezení
průsaku vody.
V červnu 2020 se začíná nádrž opět
napouštět a doba napouštění bude závislá na
hydrologické situaci. Náklady na tuto obnovu činí 14
mil. Kč. Část je hrazena z dotačního programu
Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“ a část nákladů hradí Povodí Moravy s. p.
z vlastních zdrojů.
První myšlenky, postavit v Hrabišíně vodní
nádrž – přehradu určenou ke koupání a k rekreaci,
se zrodily již v roce 1974. Stalo se tak při
slavnostním otevření nové Základní školy, kde se
sešli nejvýznamnější zástupci okresu, hlavně vedení
Prametu Šumperk (Pramet byl patronátní podnik
obce Hrabišín). Ti se zasloužili o další vyjednávání k
této stavbě. Trvalo ještě několik let, než se objevila
možnost, jak tuto stavbu realizovat a hlavně
financovat. Ta se naskytla, až mělo Ministerstvo
zemědělství v programu dotační titul „zavlažování“.
V návrhu byly dvě varianty přehrady: jedna o rozloze
3,4 ha a druhá 1,6 ha. Právě tato menší s objemem
27 000m3 byla nakonec realizována. Všichni
zainteresovaní věřili, že se k vodnímu dílu postaví
také rekreační objekt a tím budou stavební práce u
konce. V okrese Šumperk a Jeseník se tímto
způsobem postavily čtyři nádrže, mezi něž patřila
také přehrada „Krásné“. Ovšem během výstavby
hrabišínské nádrže se vyměnil ministr zemědělství a
nový nařídil, že kde jsou tyto vodní nádrže, musí se i
zavlažovat. To v blízkosti nádrže, pod vlakovým
nádražím a na Fibichu, nebylo kvůli kopcovitému
terénu možné. Velký výškový rozdíl kladl nároky na
energii. Z tohoto důvodu se rozhodlo o zavlažování
polí mezi Dlouhomilovem a Dolní Olešnou na
celkové ploše 95 ha. Proto se na konci Hrabišína
postavila malá nádrž, budova na čerpadla a
transformátor. Při zavlažování se začala vypouštět
voda z vodní nádrže v takovém množství, aby byl
zachován dostatečný průtok vody za čerpací stanicí
a nedošlo k úhynu ryb i ostatních živočichů.
Zavlažovalo se v letech 1986 – 1992.
Nádrž Hrabišín byla ve vlastnictví státu, který
stavbu financoval. Tím, že vykoupil pozemky pod
vodní plochou, nedošlo v 90. letech v těchto místech
k restitucím a vlastníkem je Povodí Moravy
doposud. Malá nádrž, čerpadla, rozvody potrubí,
zavlažovače byly v majetku tehdejšího ZD Vítězný
únor Libina, později Hrado a.s., Hrabišín. Tato téměř
pětimilionová investice byla financována ZD, později
šla do transformace a výpočtu majetkových podílů.
Po roce 1992 se dvě třetiny zavlažovaných
pozemků vydaly původním vlastníkům pro účely
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soukromého
hospodaření
a
tím
došlo
k znehodnocení celé investice.
Po celou dobu byla nádrž využívána
především pro rekreační účely. Od samého
napuštění v r. 1986 to bylo místo, kde se scházeli
příznivci letního koupání, opalování, odpočinku a
zábavy. Pár let měl nádrž pronajatý Rybářský spolek
Hrabišín za účelem chování ryb a následného
rybolovu. Ten spravoval bývalý starosta naší obce
Ladislav Procházka s Ing. Ladislavem Dostálem.
Bohužel, po úmrtí pana Procházky spolek zanikl, tím
skončil i samotný rybolov.
Obnova a následné napuštění povede ke
zvýšení retenční schopnosti nádrže udržet vodu
v krajině, což je v posledních letech velmi aktuální a
zásadní téma, dále poskytne útočiště mokřadním a
bažinným
společenstvům
(obojživelníkům,
bezobratlým i ptákům). Snad se zvýší i atraktivita
přehrady díky čisté vodě, nádhernému okolí a
přiláká tak místní obyvatele, mládež, děti či jiné
návštěvníky k letnímu sportu - plavání. Bohužel už
nemohu s jistotou napsat k zimnímu bruslení a hru
v hokej... z důvodu mírnějších zim, které nás nyní
provází. Každopádně naše přehrada, obklopena
malebnou přírodou, byla a opět bude nádherná
v každém ročním období.
Údaje o obnově nádrže poskytl generální
ředitel s.p. Povodí Morava Václav Gargulák,
o historii vzniku Ing. Břetislav Štelc, doplnila a
zpracovala Mgr. Eva Henemanová – kronikářka
obce
foto z roku 1976 místo, kde bude za pár let přehrada

Říjen 2019
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Duben 2020

INZERCE
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i
další: hudební, divadelní, reklamní aj.).
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět),
případně
SMS
nebo
email:
strapec1@email.cz; tel: 704 404 825.

Myslivecký spolek z.s. Hrabišín
Všichni se teď pomalu vzpamatováváme
z opatření, spojených s koronavirovou pandemií, jež
nás v uplynulých měsících ovlivňovaly na každém
kroku. Čas však běží dál a všichni si přejeme, aby
byla tato mimořádná epizoda již za námi. Máme
tady léto, náš běžný život se pomalu dostává do
normálu, ale v přírodě vše běží tak jako každým
rokem. Letos snad s větším množstvím vláhy, než
vloni, ale neříkejme hop, dokud nepřeskočíme.
V rámci aktivit pro obec jsme uspořádali
několik brigád na výsadbu stromků. V malých
skupinkách jsme během víkendů vysadili kolem
2850 sazenic buků, dubů a smrků. Velké díky patří
všem těm, kdo nám s výsadbou stromků pomohli.
Nejen tedy naši stálým spolupracovníkům a
kamarádům, ale i dalším občanům, kteří si aktivním
pobytem v přírodě chtěli zpříjemnit omezenou
volnost pohybu a zároveň pomoci našemu životnímu
prostředí a obecnímu lesu. Počasí nám přálo a
výsadby tak občas zkrápěl tolik potřebný déšť.
Doufejme tedy, že ztráty suchem na těchto
výsadbách budou minimální. Samozřejmě i letos
jsme provedli brigády na úklid a úpravu porostů
kolem mysliveckého rybníka, vyžínání kolem
výsadeb lesních dřevin školní družiny, opravili stará
a postavili nová myslivecká zařízení. Bohužel jsme
se letos také poprvé setkali s vandalismem
v podobě zbourané kazatelny za vysílačem. Musíme
ji tedy značně opravit a znovu umístit do honitby.
Ještě než jsme se vrhli na jarní a letní práce
v honitbě, uskutečnili jsme v únoru myslivecký ples.
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O zahájení v podobě loveckých hlaholů se postaraly
trubačky ze souboru Quercetum Zábřeh. Hudbu k
tanci a poslechu měla na starosti kapela Melodik
Rock. Myslivecká kuchyně s ražničím, výpečky,
gulášem či sekanou byla plně v naší režii a hosté si
ji velmi chválili. Samozřejmostí byl bar pod pódiem
či bohatá tombola. Kdo nevyhrál v okamžitých
výhrách, mohl ještě doufat ve vítězství v půlnoční
tombole, které dominovala zvěřina v podobě
daňčete, dvou srn, čtyř selat a lončáka prasete
divokého. Hosté nad ránem odcházeli spokojení,
takže jsme byli spokojení i my. Za rok se budeme
těšit 6. února 2021 na viděnou.

Bohužel jsme letos byli nuceni zrušit výroční
členskou schůzi. Rádi bychom tedy touto cestou
poděkovali všem, kteří se jakkoliv zapojili do činnosti
mysliveckého spolku, do aktivit spojených s péčí o
životní prostředí a zvěř, či různých kulturněspolečenských a vzdělávacích akcí v průběhu roku
2019.
Je třeba se také pochlubit chovatelskými
úspěchy,
kterých
jsme
dosáhli
v minulém
mysliveckém roce. Na chovatelskou přehlídku trofejí
ve Vyšehoří jsme předložili trofej daňka, která byla
ohodnocena jako nejstarší daněk ulovený v minulém
roce v rámci celé naší oblasti chovu. Kromě toho
také získala zlatou medaili. Ostatní trofeje zvěře,
kterou jsme v minulém roce ulovili, budou vystaveny
v září na chovatelské přehlídce v Rapotíně, tudíž
vás s výsledky seznámíme v příštím vydání HN.
Do dalšího období vám přejeme příjemné
léto,
odpočinek,
pohodovou
dovolenou
a
bezproblémový návrat do práce. Doufejme, že nám i
trochu zaprší, ať se máme kde koupat, ať máme čím
zalévat a v lesích abychom našli i nějaké ty jedlé
houby.
Ing.Jakub Drimaj

SDH Hrabišín
Dobrý den.
Dovolte, abychom vás
informovali o dění ve sboru dobrovolných hasičů za
první pololetí roku 2020.
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Rok jsme zahájili 3. ledna naší Výroční valnou
hromadou, kde jsme zanalyzovali uplynulý rok a
vytyčili si cíle do právě probíhajícího roku 2020.
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.
V sobotu 2. května jsme vypomohli obci při
úklidu paseky, sešlo se nás celkem 15 členů a za
dopoledne jsme udělali kus práce. Druhou brigádu,
kterou jsme měli naplánovanou na výsadbu
stromků nám zatím hatí velice proměnlivé počasí.
Další hodiny brigádnické činnosti věnujeme údržbě
našeho rozsáhlého areálu.
Činnost jednotky SDH obce Hrabišín:
Zatím máme za sebou dva zásahy. První
byla technická pomoc. A našim druhým výjezdem
byla pomoc při likvidačních pracích v obci Šumvald.
Jak asi víte, tuto obec zasáhla ničivá povodeň.
V obci jsme prováděli čerpání, dále běžné vyklízecí
práce. Koncem února se naši velitelé zúčastnili
pravidelného celodenního výcviku na stanici HZS
v Šumperku. Další dva členové tento měsíc
absolvovali školení na práci s motorovou řetězovou
pilou. Díky sdruženým finančním prostředkům obce
a kraje jsme mohli nad rámec běžné údržby provést
větší opravu brzd na dopravním automobilu Iveco.
Olomoucký kraj přispěl částkou 17 000,- Kč.
Soutěžní činnost dospělých to znamená mužů,
žen a veteránů se kvůli obecně známým zákazům
omezila na toliko trénování a celkovou přípravu na
posunuté závody, které zahájíme poslední červnový
víkend v Dolní Libině. Opět máme v úmyslu zaútočit
na přední příčky naší kvalitní otevřené okresní ligy a
to ve všech kategoriích. Muži se navíc zúčastní
vybraných závodů Extraligy ČR, jedná se o nejvyšší
možnou otevřenou ligu v republice.
Kalendář soutěží, které chceme ve zkrácené
sezóně absolvovat ( kvůli nejisté situaci může dojít
ke změnám! ) viz na straně č.5.
Mladí hasiči:
První soutěží v jarní části sezóny 2020 byla
dovednostní štafeta, která se letos konala v Rohli.
Mladší kategorie s časem 49,03 obsadila desáté
místo. Starší žáci zaběhli prvním pokusem čas
31,23 ten se jim však podařilo překonat v kole
druhém a s časem 29,20 skončili na třetím místě za
prvním Bludovem a druhými Horními Studénkami.
Dovednostní štafeta nám ukončila halovou část
sezóny. My se však vždy těšíme na venkovní
závody a hlavně na požární útoky. Přestože byla
sezóna pozastavena, tak jako spousta dalších věcí,
tak i přesto o všechny závody nepřijdeme, akorát se
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přesunuli na pozdější termíny. V následujících
dnech nás čekají hned tři závody. 20. června se
bude závodit v Bludově, kde proběhne štafeta 8x50
m a štafeta 4x60 m, dále zavítáme 26. června na
noční soutěž do Třeštiny a sezónu ukončíme o dva
dny později 28. června v Dolních Studénkách dvěma
požárními útoky a štafetou požárních dvojic.
V kategorii starší budeme bojovat o stupně vítězů,
v mladších to bude o sbírání zkušeností, tak nám
všichni držte palce, ať to dobře dopadne, budeme se
snažit! Nakonec bychom chtěli poděkovat Janu
Luňáčkovi, Karolíně Hrubé a Nele Březinové za
dlouholetou reprezentaci, pro něž je právě letošní
sezóna tou poslední v kolektivu mladých hasičů, ale
doufáme, že se časem posunou do kategorie
dospělých.
Co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2020 připravují?
5. července 2020 v 15,00 hodin zahájíme oblíbené
Vepřové hody s muzikou, hraje DJ Rosťa.
8. srpna 2020 pořádáme pohárovou soutěž
v královské disciplíně požárního sportu a to
požárním v útoku
mužů, žen a veteránů.
12. září 2020 finále Velké ceny Holba Cup 2020

za SDH Hrabišín Roman Jírů a Vendula Kvapilová

Kalendář SDH HRABIŠÍN na rok 2020
liga

pořádající SDH

datum konání

zahájení místo konání

kategorie + ost.

VC/HEx

SDH D. Libina

28. června NE

10,00

PS M + Ž

Ex.ČR

PLUMLOV ( PV )

04. července SO 11,00

Ex.ČR
VC

RADÍKOV ( PR )
SDH Štíty

05. července NE 9,30
11. července SO 10,00

Ex.ČR
Ex.ČR

LETOHRAD– ORLICE
LETOHRAD–KUNČICE

25. července SO 11,00
26. července NE 9,30

VC
VC
VC
VC
VC
Ex.ČR
+ Ex.ČR

SDH Bludov
SDH Sobotín
SDH Hrabišín
SDH Třeština
SDH N. Malín
OLŠOVEC (PR)
Nová Dědina + Ex. PETROVICE

1. srpna SO
2. srpna NE
8. srpna SO
9. srpna NE
15. srpna SO
16. srpna NE
22. srpna SO

Koupaliště

82km 1,10h
105km 1,10h
PS M + Ž

Hřiště TJ

60km 1h
60km 1h

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,30

VÚ Areál
Areál SDH
Areál SDH
Hřiště TJ
Areál SDH

PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
102km 1,10h

Ex.ČR
Ex. KRASONICE 23. srpna NE
+ Ex.ČR
Plinkout / Ex. PŠÁNKY
29. srpna SO
VC+Ex.ČR SDH Bohuslavice+Ex.MYŠTĚVES 30. srpna NE

10,00

Hřiště

PS M + Ž + V

VC+Ex.ČR SDH Kosov + Ex. ZDERAZ
VC
SDH Ráječek
FVC
OSH Špk. - SDH Hrabišín

10,00
10,00
10,00

Hřiště
PS M + Ž
Autocvičiště
PS M + Ž
Areál SDH Hrabišín Finále VC-HC 2020

5. září SO
6. září NE
12. září SO
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Základní škola
Vážení občané,
od nového kalendářního roku 2020 došlo
v mém životě k významné změně. Nastoupil jsem
do funkce nového ředitele ZŠ a MŠ Hrabišín. Než
začnu hodnotit tento školní rok, rád bych vám sdělil
nějaké informace ze svého života. Než jsem
nastoupil na svou dráhu pedagoga, tak jsem
vystudoval obor matematický inženýr na VUT Brno.
Potom jsem působil jako učitel v ZŠ Libina, kde jsem
během své praxe sbíral zkušenosti a znalosti, až
jsem se dostal na pozici zástupce ředitele školy.
Během této doby jsem se také oženil a se svojí
manželkou máme dvě šikovné dcery. Na podzim
roku 2019 jsem se přihlásil do konkurzu a následně
se stal ředitelem školy.
Události, které se staly během tohoto roku,
byly pro mě opravdu mimořádné a hodně nečekané.
Do funkce jsem nastoupil v polovině školního roku,
což není vůbec ideální začátek pro nového ředitele.
Pomalu jsem se seznamoval se všemi zaměstnanci
a ostatními věcmi, které souvisí s provozem školy a
najednou nastala naprosto nečekaná situace. Celou
naši planetu zasáhla do této doby nečekaná
zkušenost v podobě koronaviru COVID-19, který
ovlivnil životy hodně lidí ve světě a samozřejmě nám
výrazně zasáhl i do školství. Na základě nařízení
MZ došlo od 11. 3. 2020 k uzavření MŠ a ZŠ
Hrabišín. Škola se ocitla v naprosto výjimečné
situaci, kterou nikdo nemohl předvídat a na kterou
nebyl nikdo připraven. Nicméně škola okamžitě
zareagovala a začala žákům pravidelně posílat
učivo prostřednictvím stránek školy, emailů a
v některých případech i v písemné podobě. Pro
další zkvalitnění distanční výuky škola vytvořila pro
všechny žáky i zaměstnance uživatelské účty
v programu Microsoft Office 365. Díky tomu všichni
získali zdarma přístup k programům Word, Excel,
PowerPoint, Outlook a Teams. Právě posledně
jmenovaný program nás všechny posunul na vyšší
úroveň a otevřel nám nové inovativní možnosti
v komunikaci na dálku. Ze začátku panovaly určité
obavy, jak zaměstnanci i žáci zvládnou práci v tomto
programu. Po úvodním proškolení v programu
Teams učitelé začali vysílat online hodiny a za
přispění vzájemné pomoci a spolupráce mezi sebou
se velmi zdokonalili v používání této aplikace. Pro
online hodiny byl vytvořen pevný rozvrh a žáci
dostali možnost se pravidelně setkávat se svými
vyučujícími. Program Teams umožňuje připojení
přes počítač, tablet i chytrý telefon, což je velká
výhoda, díky které se mohli do výuky zapojit všichni
žáci.
Začátkem května se naštěstí situace
s koronavirem zlepšila, a proto bylo umožněno
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dobrovolně se vrátit do školy žákům devátých tříd za
účelem přípravy na přijímací zkoušky. Krátce nato
se dobrovolně vrátili i někteří žáci prvního a druhého
stupně. Podle nařízení ministerstva školství však
hlavní vzdělávací aktivitou bude pro žáky základní
školy až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.
Provoz v mateřské škole byl obnoven 1. června
2020.
Během uzavření MŠ a ZŠ došlo také
k některým radostným věcem. Na základní škole
došlo ke kompletnímu zasíťování celé budovy,
navýšení rychlosti internetu a k pokrytí všech částí
prostor školy internetem. V mateřské škole bylo
kompletně zrekonstruováno sociální zařízení
v oddělení Školička.
Každý začátek v nové funkci je vždy náročný,
a v této době to bylo dvojnásobně náročné. Člověk
se musí s nečekanou věcí vypořádat a musí na
sobě pořád pracovat a učit se novým věcem, aby
mohl odvádět kvalitní práci. To já samozřejmě chci.
Hlavní prioritou je pro mě v mateřské i základní
škole vytvořit takové prostředí pro žáky a
zaměstnance, aby mohlo efektivně probíhat
předškolní a základní vzdělávání žáků. Věřím, že za
dobré spolupráce všech pracovníků školy a za
podpory zřizovatele se nám to podaří a žáci budou
v maximální možné míře vybaveni znalostmi na
svou cestu do dalšího života.
Na závěr chci
poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za
pozitivní přístup k distančnímu vzdělávání.
Připravovat výukové materiály pro žáky, vést online
výuku a ještě vzdělávat žáky, kteří se dobrovolně
vrátili do školy je opravdu náročné, a proto patří
všem učitelům velká pochvala. Stejná pochvala patří
také všem rodičům, pro které byla tato doba také
velmi složitá a těžká. Každá rodina měla jiné
možnosti, jak se zapojit do distančního vzdělávání,
ale všichni se v rámci svých prostředků snažili, a tak
pomohli překonat tohle mimořádné období. Snad už
nebude žádná další druhá vlna koronaviru a v září
se všichni vrátíme do školy a prožijeme normální
školní rok.
Vážení občané, mám velkou radost, že
v průběhu června došlo ještě k jedné velmi vítané a
dlouho očekávané události. ZŠ a MŠ Hrabišín byla
přidělena dotace ve výši 11 605 594,- Kč na
modernizaci školy. Díky této dotaci ve škole
proběhne kompletní oprava sociálních zařízení,
vybudování
nové
rampy
u
ŠJ,
výměna
elektrotechniky v některých učebnách, oprava
podlah a osvětlení ve třídách. Ve škole vznikne nová
jazyková učebna, přírodovědná učebna, učebna FCH a cvičná kuchyňka. Třídy, kabinety školní jídelna
budou vybaveny novým moderním nábytkem.
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Nyní je hlavní snahou zřizovatele školy, který
se finančně podílí na této dotaci, vynaložit
maximální úsilí pro to, aby oprava školy začala
v nejbližším možném termínu a většina stavebních
prací byla dokončena během hlavních prázdnin.
Všichni víme, že při takto velké akci mohou nastat
nějaké nečekané komplikace, které nám nějakým
způsobem
ovlivní
začátek
školního
roku.
O případných změnách v organizaci školního roku
budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím
internetových stránek školy a místním rozhlasem.
Pokud budou mít někteří občané zájem, tak
si mohou zdarma vyřazený nábytek odvézt domů.
Termín vyřazení nábytku bude upřesněn podle
rychlosti probíhající rekonstrukce. Věřím, že se nám
všechno podaří úspěšně zvládnout a modernizace
školy povede ke zkvalitnění výuky na naší škole.
Ing. Roman Hanák, ředitel školy
Sběr papíru
I ve druhém pololetí škola uspořádala sběr
papíru. Podařilo se nasbírat 5 200 kg tříděného
sběrového papíru. Pokud vyhodnotím dva sběry
v tomto školním roce, tak k nejlepším sběračům
(nasbírali více než 300 kg) patřili – Zbyšek Vicenec,
rodina Mackova, Eduard Dvořák, rodina Pospíšilova,
Richard Křepelka, rodina Křepelkova (Jan a Tereza)
a rodina Hvižďova.
Mgr. Zdeněk Kamler

V únoru jsme na to navázali třemi lekcemi
bruslení na ZS v Šumperku. Většina dalších
sportovních akcí byla zrušena. Přesto ještě stihli
žáci 4. a 5. třídy vyhrát okrskové kolo ve vybíjené.
Okresní finále se však již neuskutečnilo. Škola
hostila také jeden z turnajů otevřeného krajského
přeboru v rapid šachu hráčů do 18 let. Zúčastnilo se
85 hráčů.
S předstihem je známé pořadí škol ve
sportovní aktivitě. Naší škole se podařilo obhájit
druhé místo v kategorii malých škol (do 250 žáků).
Nestačili jsme jen na suverénní Gymnázium
Šumperk.
Mgr. Zdeněk Kamler
Olympiáda z českého jazyka a dějepisu
Během měsíce listopadu si žáci deváté třídy
změřili své znalosti ve školním kole olympiády
v českém jazyce a dějepisu.

Sportovní aktivita ve 2. pololetí školního roku

Škola uspořádala v lednu za vcelku
přijatelných sněhových podmínek tradiční lyžařský a
snowboardový kurs na Červenohorském sedle.
Autobus se podařilo zcela zaplnit, jezdilo 48 žáků.
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Tématem letošního ročníku dějepisné olympiády
bylo „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)". Ve
školním kole nejlépe uspěli Vladimír Frank a Adéla
Šafářová. Tito žáci nás 16. ledna reprezentovali
v okresním kole v Šumperku, kde dosáhli skvělých
výsledků. Oba se umístili v první třetině výsledkové
listiny.
V olympiádě z českého jazyka se nejlépe z 9.
třídy umístila Adéla Šafářová a Viktorie Dlouhá. 21.
ledna se děvčata vypravila do Šumperka, aby
v okresním kole bojovala za naši školu. Áďa i Vikča
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dosáhly skvělého umístění. Adélka obsadila 4. místo
v konkurenci 51 soutěžících a od postupu do
krajského kola ji dělil pouze jeden bod z gramatiky a
jeden a půl bodu ze slohu!
Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Pavla Hrubá
Ples SRPŠ 2020
Letošní rok jsem měl poprvé jako nový ředitel
školy možnost, osobně se zúčastnit plesu SRPŠ.
Musím upřímně říct, že jsem byl velmi příjemně
překvapen, jak bylo všechno dobře připravené a
zorganizované. Všichni organizátoři plesu odvedli
velký kus práce a celý ples měli dobře zajištěný,
takže všechno běželo v dobře zaběhnutých kolejích.

Na závěr musím vyjádřit pochvalu a
poděkování všem lidem, kteří se podíleli na přípravě
této náročné akce a věnovali na přípravu akce svůj
čas. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří
na ples věnovali ceny. Už teď se těším na další ples
a věřím, že bude stejně kvalitní jako ten letošní.
Ing. Roman Hanák, ředitel školy
Bruslí celá škola

Hudební doprovod po celý večer zajišťovala
skupina TOBY BAND. K nejlepším zážitkům večera
patřilo bez pochyby taneční vystoupení žáků ZŠ
Hrabišín, které si žáci pečlivě nacvičili pod vedením
učitelek Kláry Hasmannové, Lenky Crhonkové a
Veroniky Korgerové. Na taneční vystoupení se přišli
podívat nejen rodiče žáků, ale řada dalších
rodinných příbuzných a kamarádů, takže účast na
plese byla opravdu velká a celý sál byl zaplněn do
posledního místa. Po další taneční vsuvce
následovalo slavnostní šerpování žáků devátých
tříd, které bylo také velmi pěkné a důstojné. Před
půlnocí došlo ještě na jedno překvapení, které nám
připravili deváťáci s jejich třídní učitelkou. Musím
říct, že to všem moc slušelo a někteří by se svým
tanečním výkonem mohli uvažovat i o STAR
DANCE. O půlnoci proběhlo tradiční losování
tomboly, ve které se rozdalo přes sto pěkných cen.
Pak se všichni už jen dobře bavili a tancovali až do
konce plesu.

Opět je tu únor a my se všichni těšíme na
návštěvu Zimního stadionu v Šumperku. Letos
obzvlášť, protože v letošní abnormálně teplé zimě
jsme si moc zimních sportů neužili. Zimní stadion
jsme navštívili celkem 3 krát. 13. 2., 20. 2. a 27. 2.
Bruslení bylo poprvé pro prvňáčky, ale většina
z nich zvládla své první krůčky na ledě výborně. Ve
škole máme již k dispozici asi 30 párů bruslí
k zapůjčení. Mnozí žáci této možnosti využili, a tím
jsme mohli další páry bruslí dokoupit. Chtěla bych
poděkovat i rodičům, kteří brusle, co jsou již jejich
dětem malé, škole věnují. Letos jsme bruslení
zvládli bez úrazů a již se těšíme na únor v příštím
školním roce. Čtvrťáci si dnes posteskli: „ Škoda, že
nejezdíme bruslit častěji, je to super a moc se nám
to líbí.“
Mgr. Lenka Crhonková
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Mateřská škola
Vážení rodiče,
mám velkou radost, že i v této mimořádné
situaci vám může naše škola oznámit velmi
potěšující novinku. Na základě vládních opatření a
vzhledem k rizikovým faktorům ohrožujících zdraví
občanů byla MŠ v Hrabišíně, stejně jako většina
mateřských škol v naší republice, od března
uzavřena. Zřizovatel naší školy OÚ Hrabišín však
nezahálel a zprostředkoval rekonstrukci některých
prostor v oddělení Školička.

Po znovuotevření mateřské školy, které bude
1. června 2020, budou mít děti k dispozici velmi
pěkně vybavené sociální zařízení, které splňuje
všechny hygienické předpisy dnešní doby. Místnost
prošla kompletní rekonstrukcí a stará umyvadla a
záchodové mísy nahradily nové a moderní prvky.
Navíc zde nově přibyl také jeden pisoár, který nám
pomohl k navýšení kapacity mateřské školy. Celá
místnost je samozřejmě hezky obložena a pěkně
barevně sladěna, takže se děti určitě budou cítit
velmi dobře v tomto krásném prostředí. V chodbě
byla navíc ještě položena nová dlažba, která také
přispěla k vylepšení vnitřních prostor školy.

podporu této akce a panu Tichému za realizaci této
opravy.
Ing. Roman Hanák, ředitel školy
Pravěký den

Koncem ledna jsme se s naším projektovým
vláčkem dostali na zastávku Ledová a připojil se
k nám Pravěký vagónek, během kterého jsme se
seznámili s pravěkými zvířaty – s dinosaury a také
s našimi prapředky. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme
využili během pravěkého dne, který v naší MŠ
proběhl ve čtvrtek 23. ledna, kdy si děti mohly
donést pravěké kostýmy. Hráli jsme pravěké hry,
tancovali a zpívali u rozdělaného ohně, lovili jsme
mamuty pravěkými zbraněmi. Po ulovení mamuta
jsme si připravili pravěkou hostinu, kde jsme s chutí
všichni ochutnali pravěké masíčko a vyzkoušeli si,
jak okusovali pravěcí lidé kosti z mamuta.

Na závěr byli lovci odměněni pravěkou
medailí. Nejen dětem se tento den velice líbil, a
každý si našel něco, co ho zaujalo a na co bude
vzpomínat.
Jménem celé školy MŠ a ZŠ Hrabišín chci
poděkovat paní starostce Holoušové za finanční
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TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
dovolte nám vás informovat o dění v Tělovýchovné jednotě Sokol za první pololetí roku 2020.
Mužstvo se po vánočních svátcích sešlo v polovině měsíce, kdy zahájilo přípravu na jarní část soutěží, ale
počátkem března nás všechny společně zasáhla celosvětová pandemie COVID-19 a všechny aktivity byly na
základě rozhodnutí vlády zastaveny. Přesně v den, kdy se měla konat členská schůze, která měla schválit
důležité podklady k dotacím, zápisům do veřejného rejstříku a rovněž doplnění výboru, přišel ten nejtvrdší
zákaz se scházet.
Zrušeny musely být naplánované akce naší TJ, jako zájezd na Jižní Moravu, Oslavy 75. výročí
osvobození a nebylo jasné, jak bude postupovat pandemie a následné uvolňování opatření při ústupu
nákazy.
Fotbalový svaz rozhodl, že se všechny výkonnostní soutěže v soutěžním ročníku ruší s tím, že nikdo
nebude postupovat nebo sestupovat. Do příštího ročníku se budou moci přihlásit všichni v jaké soutěži
skončili. Kdy budou soutěže obnoveny, není doposud jasné.
Sportovní nečinnost členové TJ hned po prvním rozvolnění využili k výměně branek za moderní
bezpečné hliníkové, stojanu na časomíru a několikrát byli pomoci v obecním lese při úklidu mýtin a sázení
nových stromů.
Po rozvolnění opatření byl posunut termín 2. ročníku vaření gulášů v kotlíku – Gulášvároš, kdy za
krásného slunečného počasí a za účasti 10 družstev zvítězilo družstvo Stanislava Fidry st. Pro děti bylo
připraveno spoustu atrakcí, pro návštěvníky bohaté občerstvení a ochutnávka několika druhů piv.
Memoriál Josef Grepla zůstává v plánovaném termínu a to sobotu 4.7.2020 se začátkem ve 13.00
hodin.
Hry bez hranic se přesouvají na konec srpna nebo začátek září, termín ještě není stanoven.
Závěrem přejeme všem hodně zdraví a doufáme, že se vše v nastávajících týdnech vrátí do normálu.
Výbor TJ Sokol

1 MÍSTO

2 MÍSTO

3 MÍSTO
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OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
Voleb do zastupitelstev krajů České republiky
Obecní úřad podle stanoveného harmonogramu zajišťuje veškeré úkoly spojené s volbami včetně
poskytování všech potřebných informací.
Volby do zastupitelstev krajů České republiky se uskuteční
v pátek 2. října 2020 v době od 14. 00 do 22. 00 hod.
v sobotu 3. října 2020 v době od 8. 00 do 14. 00 hod.
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Hrabišín. Voliči bude umožněno
hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Kvůli zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
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 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.
Jitka Kreuzziegerová
INFROMACE Z OBCE

Bezhotovostní úhrada poplatků
na účet číslo 260246410/0300
variabilní symbol a specifický symbol
uveďte dle níže uvedené tabulky:

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ČERVEN

1.6.

15.6. 29.6

Variabilní
Specifický

ČERVENEC 13.7. 27.7.
SRPEN

10.8. 24.8.

ZÁŘÍ

7.9. 21.9.

ŘÍJEN

5.10. 19.10.

LISTOPAD

2.11. 16.11. 30.11.

PROSINEC

14.12. 28.12.

Variabilní
Specifický
Variabilní
Specifický
Variabilní
Specifický
Variabilní
Specifický
Variabilní
Specifický
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Vodné
2310 2111
Číslo domu
Nájem vodoměru
2310 2133
Číslo domu
Pes
1341
Číslo domu
Nájem hrobového místa
36320211
Číslo hrobového místa
Palivové dřevo
103132111
Číslo domu
Doprava dřeva
103112111
Číslo domu
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