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Slovo starostky obce

Vážení spoluobčané,

cí, o které jsem se s Vámi podělila již minule, je zbytečné.
v tomto čísle HN Vám chci Výstavba kanalizace, jak sami
především popřát krásné léto. na vlastní kůži jistě vnímáte, je
Myslím, že opakování informa- v plném proudu, a budete-li

cokoli potřebovat, neváhejte mě
kontaktovat telefonicky nebo
osobně na úřadě.
Dále tolik plánovaný projekt
výměna oken a zateplení budovy naší školy by se měl v těchto
dnech také rozjet. Bližší informace se dozvíte v článku paní
ředitelky ZŠ. Mohu jen dodat,
že díky těmto pracím se dětem
k jejich radosti poněkud prodlouží prázdniny. V lavicích se
tak se svými spolužáky a učiteli
v novém školním roce setkají
až 16. září 2013. Je zřejmé, že
mnozí rodiče nebudou nadšeni,
ale tato částečná rekonstrukce
je nezbytnou nutností. A vzhledem k tomu, že vše bude z větší
části financováno z rozpočtu
EU,
měli
bychom
být
k dočasnému vysazení školy
z běžného provozu tolerantní.

V tomto roce bych Vám rád
připomenul v našich novinách
dvě významná výročí, jedno
národní a druhé místní, naše
hrabišínské.
Tím prvým jsou velkolepé
cyrilometodějské oslavy k
1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou
Moravu.
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE
2013
Hlavní oslavy proběhly 4.
a 5. července na Velehradě.
Nejvyšší představitelé našeho
státu i církve pozvali nového

Ladislava Holoušová
starostka obce
VELKÁ GRATULACE

Významná výročí
papeže Františka, a i když nový
papež na Moravu nedorazil,
měla na Velehrad namířeno
řada významných osobností,
hlavně však velké množství
poutníků z celého světa.
Myslím, že je na místě připomenout několik historických
souvislostí tohoto významného
svátku:
Konstantin a Metoděj se stali
misionáři, jejichž úkolem bylo
přivést Slovanům ve střední
Evropě křesťanskou víru. Proto
se jim říká SLOVANŠTÍ ZVĚROZVĚSTOVÉ.
Oba byli na svůj úkol dobře
připraveni, protože slovanské
jazyky si byly tehdy velmi podobné. Mohli využívat jazyk,
kterým se mluvilo v okolí jejich
rodné Soluně. K tomu účelu
přeložili nejdůležitější části
bible a texty nezbytné pro slovanskou bohoslužbu. Nově vytvořený slovanský spisovný

A nyní konečně zpět
k příjemnějšímu tématu. Ještě
je před námi více než polovina
prázdninového období. Počasí
konečně ukázalo svoji přívětivější tvář a my si můžeme užívat slunce, tepla, lehkého oblečení, koupání, zahrádkaření …
zkrátka každý podle libosti toho, co léto nabízí. Vám, kteří se
teprve chystáte na dovolenou,
přeji minimum srážek, absenci
nehod a spoustu hezkých zážitků. A Vám, kteří se již jako já
vrátili nebo prostě tráví léto
doma, přátelské prostředí, rodinnou pohodu a hlavně zdraví.

jazyk se nazývá STAROSLOVĚNŠTINA.
Aby mohly být přeložené
texty také zapsány, vytvořil
Konstantin nové písmo, tak
zvanou HLAHOLICI. Jeho
základem se stala malá písmena
řecké abecedy.
Byzantské poselstvo bylo na
Moravě velmi úspěšné. Konstantin a Metoděj zde přispěli
k velkému rozšíření i oblibě
Křesťanství, protože kázali jazykem, jemuž všichni rozuměli.
Své žáky učili také číst a psát, a
ve VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠI
se tak rozvíjela nevídaným způsobem VZDĚLANOST.
Druhé výročí, jemuž budu
věnovat pozornost v příštím
čísle HN, oslavuje oblast kultury přímo v naší obci. Jde o slavnostní otevření KULTURNÍHO
DOMU před 35 lety.

V sobotu 29. 6. 2013 ve 12
hodin se na OÚ Hrabišín konala zlatá svatba (50 společně
prožitých let) manželů Josefa a
Stanislavy Habigerových.

Čeněk Hořava, kronikář

Redakce HN

Gratulujeme k tomuto úctyhodnému jubileu a přejeme
hodně štěstí, lásky, tolerance a
hlavně zdraví do dalších let.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Od minulého vydání HN
jsme se jako myslivci trochu
vzdali možnosti lovu a redukce
stavů zvěře, jednak z důvodu
náročného pozimního období,
které zvěř musí přečkat, a zároveň poskytování klidu k nabírání energie na kladení a výchovu
mláďat.
Toho jsme využili a zaměřili
se na organizační záležitosti
výkonu práva myslivosti, mezi
které patřila organizace Výroční členské schůze (30. března),
kde jsme přivítali starostku
obce paní Ladislavu Holoušovou, místního kronikáře pana
Čeňka Hořavu, zástupce místních zemědělců Ing. Břetislava
Štelce a řadu dalších milých
hostů, včetně našich stálých
přátel z řad příbuzných a místních občanů. Byla to akce výjimečná už jen tím, že šlo o poslední schůzi v uplynulém nájemním období.
Prvního dubna byla mezi HS
a MS podepsána nová nájemní
smlouva k honitbě s platností

v roce 2012 k ohodnocení na
Chovatelské přehlídce trofejí
v Bludově. Posuzováno bylo 14
trofejí srnců a 1 trofej daňka
skvrnitého.

Čtvrtého května jsme pro
OÚ Hrabišín uspořádali brigádu
na zalesňování v obecním lese,
které se zúčastnilo 20 brigádníků, jež během dopoledne vysázelo 2 625 stromků.
V plánu letos máme ještě
uskutečnění prořezávky. Brigá-

na 10 let, která nám definuje
řadu práv a povinností, jichž se
s radostí a dlouholetou zkušeností ujímáme. Věříme, že držitel honitby bude s naší činností
jako doposud spokojen.
Třetí dubnový víkend jsme
předkládali trofeje ulovené

dy pro OÚ jsou projevem díků
za příspěvky na činnost, které
nám místní samospráva poskytuje, na účely obnovy přikrmovacích zařízení, nákup medikovaných krmiv apod.
Pro místní občany jsme po
kratší
přestávce
připravili
„myslivecký den“, jehož organizace je vždy podmíněna dostatkem zvěřiny, kterou v tuto
chvíli bohužel nemáme. Tlupy
divokých prasat se v místních
lesích a polních kulturách občas
vyskytnou, ale bachyně touto
dobou vodí ještě malá selata,
takže střílet do těchto skupin je
vysoce rizikové a odstřel vodící
bachyně zcela nepřípustný.
Pokud by se nám přece jen
zvěřina podařila zajistit včas,
budeme všechny zájemce informovat prostřednictvím místního
rozhlasu a na stránkách http://
www.hrabisin.cz/myslivci/

Bc. Jakub Drimaj

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRABIŠÍN
sobě hodně zapracovat. I přesto byl na některé hráče stoprocentní
spoleh, jako např. na Michala Fidru, Adama Fuhrmanna, Jirku
Drlíka nebo nemocí sužovaného Petra Gola. Mužstvo skončilo na
posledním 11. místě s celkovým skóre 17 : 122 brankám. Nejlepším střelcem mužstva byl Michal Fidra s 5 brankami.
Mužstvo mladších žáků vedené Vlastimilem Faltýnkem po
odchodu hráčů do kategorie starších nedokázalo zopakovat vítězství v okr. přeboru, protože podávalo velmi nevyrovnané výkony.
Dokázalo porazit vítěze skupiny, ale pouze remizovat
s předposledním. Pokud hráči přistoupili k utkání zodpovědně,
byli schopni porazit kohokoliv, proto umístění neodpovídá postavení v tabulce. Mužstvo skončilo na 7. místě s celkovým skóre
69 : 52 brankám. Nejlepším střelcem mužstva byl Petr Foltýn se
17 brankami.
Posledním mužstvem v soutěži bylo mužstvo starší přípravky
vedené Laďou Hanákem. Vzhledem ke stáří většiny hráčů, kteří
věkem patří spíš do mladší přípravky, se mužstvo nachází pořád
ve fázi hledání a myslím, že jeho čas teprve přijde a tréninková
píle se zúročí. Mužstvo odehrálo výborné zápasy proti silným
soupeřům, ale zcela propadlo se soupeři, kteří byli hratelní. Celkově proto skončilo na 9. místě s celkovým skóre 27 : 168 brankám. Nejlepším střelce mužstva byl Antonín Hrbáček s 6 brankami.
Uplynulý soutěžní ročník je tedy za námi a už se těšíme na
nový, který začne 10. 8. a na losovacích aktivech O KFS
v Olomouci 28. 6. Své soupeře i rozdělení do skupin se mužstva
dozví v Šumperku 4. 7. v Šumperku 4. 7. 2013.
Kromě toho výbor TJ začal připravovat zastřešení tribuny.
Momentálně se zabýváme územním rozhodnutím a stavebním
povolením, aby tento projekt v řádu sta tisíců mohl být co nejdříve zahájen. Hezké léto a načerpání nových sil do další práce přeje
výbor TJ Sokol Hrabišín

Vážení sportovní přátelé,
Se začátkem dovolenkového období pokaždé končí soutěžní
ročník v kopané a nejinak je tomu i nyní. Proto bych rád zhodnotil uplynulé období, a seznámil Vás tak s tím, co se dělo v TJ
Sokol.
Soutěží se zúčastnila tato mužstva. V 1. B třídě „A“ mužstvo
mužů, v okresním přeboru „B“ mužstvo mužů, v okresním přeboru mužstvo dorostu, v okresním přeboru sk. A mužstvo mladších
žáků a v okresním přeboru sk. A mužstvo starší přípravky.
Mužstvo mužů „A“ vedené trenérem Martinem Kupčíkem,
střídalo v průběhu roku dobré výsledky s průměrnými a někdy i
podprůměrnými. V obranné fázi si vedlo velice zdatně a nebýt
výpadku v Novém Malíně, bylo by v uplynulém soutěžním ročníku mužstvem s nejlepší obranou v soutěži. Zato v útočné fázi to
pořádně vázlo a mužstvo skončilo na předposledním místě.
V soutěži v konečném pořadí skončilo na 9. místě s celkovým
skóre 27 : 32 brankám a 35 body. Nejlepšími střelci mužstva byli
Tagyr Hofman a Martin Kupčík se 4 brankami.
Mužstvo mužů „B“ vedené Tomášem Horákem a Milanem
Vařákem mělo do posledního kola plno práce, protože soutěž
kromě vítězného Dubicka byla velmi vyrovnaná a muselo se bojovat do úplného konce. Mužstvo během soutěže pronásledovala
četná zranění, která některé hráče na dlouho vyřadila. I přesto
byla sehrána velmi dobrá utkání. Dalším pozitivem bylo nasazení
dorostenců do několika utkání. Mužstvo skončilo v konečné tabulce na 8. místě s celkovým skóre 31 : 41 brankám. Nejlepším
střelcem mužstva byl Pavel Faltýnek s 5 brankami.
V mužstvu dorostu vedeném Čestmírem Minaříkem, který
z prac. důvodů již v jarní části téměř nefiguroval, zaskakoval,
kdo měl ruce a nohy. To, že je tato kategorie nejproblémovější se
prokázalo i v tomto ročníku, přístup některých hráčů je až zarážející, a pokud by měli nahradit v budoucnu muže, museli by na
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRABIŠÍN
Závěrem školních roku mi dovolte pár poznámek o dění v hrabišínské škole v uplynulém školním roce 2012/2013.
Naše škola se může pochlubit velkým množství nejrůznějších
akcí a činností, sportovních, kulturních i výtvarných. Na organizaci se podíleli velkou měrou nejen pedagogové, ale i samotní
rodiče. Kromě pořádání již tradičního plesu bych ráda poděkovala paní Dlouhé a panu Schönovi za vedení výtvarného kroužku a
kroužku stolního tenisu.
Některé akce by se nemohly uskutečnit bez finanční podpory gické výchovy Švagrov v polovině května čtyřdenní školu
našeho sponzora. Tímto mu děkujeme.
v přírodě. Pod dohledem instruktorů a třídních učitelek absolvoV současné době připravujeme vše proto, aby se úspěšně za- vali poznávací ekostezku, vyráběli vlákno z rostlin lnu, pekli
hájily práce na akci „Výměna oken, kotlů a zateplení školy“. O
realizaci tohoto projektu se zasloužila především paní starostka
Ladislava Holoušová. Také jí patří dík.
Doufám, že tato náročná akce proběhne bez větších komplikací a všichni se odpočatí sejdeme po prázdninách a dovolených
v novém školním roce 2013/2014.
Přeji všem učitelům, zaměstnancům, žákům a jejich rodičům
příjemné prožití letošních prázdnin!
Mgr. Dagmar Pěničková

Koncert „Děti hrají dětem“
Dne 6. 6. 2013 dopoledne se v jídelně ZŠ Hrabišín uskutečnil
koncert pod názvem „Děti hrají dětem“. Na tomto koncertě vychlebové placky, učili se třídit odpad, pozorovali detailně život
v rybníku a potoce. Také se seznámili s prací lesníka, dřevorubce,
horníka, poznávali léčivé rostliny a pili bylinkové čaje. Celý pobyt se odehrával v nádherném prostředí, se skvělou stravou a
s dobrou náladou.

Výlet 6. třídy
Ve dnech 13. a 14. června 2013 proběhl výlet žáků 6. třídy.
Naplánován byl jako turisticko – sportovní, ale změnil se na bojově – stavební. Ve čtvrtek odpoledne jsme šli pěšky od školy v
Hrabišíně do Libiny přes Obědnou. Někteří do cíle, na zahradu
pana učitele Přidala, dorazili s vypětím posledních sil. Po občerstvení melounem a rebarborovou buchtou propukly zajímavé boje
stoupily dvě žákyně naší školy – Veronika Stratilová na klavír a za pomoci vody, rákosu či nafukovacích matrací.
Karolína Říhovská na flétny. Ta se také představila spolu se souNejvětší atrakcí byl ale potok a stavba hráze na něm. Pod veborem Grazioso. Soubor má za sebou mnoho vystoupení.
dením Ondry Stratila narůstala na objemu i výšce. Nakonec jsme
Pod vedením pana Antonína Mináře, učitele ze ZUŠ Šumperk, si mohli v potoce i zaplavat.
předvedl flétnový soubor své umění nejen škole, ale i rodičům a
občanům naší obce. Na programu byly skladby jak renesanční,
klasicistní, barokní a romanticé, tak i skladby od současných
skladatelů, jako je například Yiruma nebo Tiersen. Účelem tohoto koncertu bylo hlavně ukázat dětem, že hra na hudební nástroje
a klasická hudba může být nejen zábavná, ale i velmi hezká.
Doufáme, že se koncert všem účastníkům líbil a přivede další děti
k hudbě.
Veronika Stratilová

Děti z 1. stupně ZŠ testovaly Švagrov
Pod tímto názvem vyšla celostránková reportáž v Šumperském a
Jesenickém deníku dne 15. června 2013.
Žáci 1. stupně absolvovali v nově otevřeném Středisku ekolo3
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Program pátečního dopoledne si sami žáci odhlasovali, a to Výsledná tabulka:
pokračování lumpáren na zahradě místo míčových her na hřišti.
Milan Malý navíc posekal trávu na části zahrady a bylo vidět,
1.
ZŠ Troubelice
že mu tato práce není cizí. Až vyražený dech Tomáše Chlupa
2.
ZŠ Libina
přibrzdil boje. Naštěstí podvečerní kontrola s rodiči u lékaře potvrdila naraženinu a vyloučila vážnější zranění. Po oba dny jsme
3.
ZŠ Dlouhá Loučka
se všichni měli na pozoru před stříkačkou na vodu Tomáše Haná4.
ZŠ Šumvald
ka.
Nejukázněnějším a nejtišším účastníkem výletu byl Petr Fol5.
ZŠ Pionýrů Uničov
týn. Antonín Mazuch ukázal svou statečnost, když si sám vytrhl
6.
ZŠ Hrabišín
bolavý zub. Lucka Jílková v potoce promočila a usušila několik
kalhot. Mnohé situace odhalily pravé charaktery dětí. Nejvíce se
nasmála dcera učitele Anička. Klárka Přidalová spala jako jediná
mimo chatku, ve svém domečku nad pískovištěm. Prostě jsme si
to všichni užili.
Ing. Vladimír Přidal
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Ing. Vladimír Přidal

Zábřežská florbalová liga
První ročník florbalového turnaje pro děvčata –
Libina 13. 6. 2013 – 2. místo

Po posledním kole „Zábřežské florbalové ligy“ kategorie
mladších žáků s rokem narození 2000 až 2002 je náš tým
„Výkvět Hrabišína“ na prvním místě.
O konečném vítězi nakonec rozhodla kontumace zápasu ZŠ
Údolí Desné ve prospěch Lvů z Postřelmova. Při stejném bodovém zisku jsme tak měli mnohem lepší skóre, hlavně počet vstřelených branek.
Medaile jsme si převzali v sokolovně Zábřeh 11. 6. 2013. Poté

Florbal je populární sport i mezi děvčaty, a tak jsme využili
možnosti změřit síly se školami z Libiny, Medlova a Oskavy.
Proti mnohem starším soupeřkám si naše děvčata – Simona
Straková, Miroslava Losová, Nikola Kvapilová, Monika Hrubá,
Štěpánka Kőrnerová, Veronika Jílková, Adéla Hanáková a Adéla
Mazuchová – vedla velmi dobře a obsadila pěkné druhé místo.
Ing. Vladimír Přidal

6. ročník florbalového turnaje O pohár ředitele ZŠ
Libina
Celodenní turnaj se konal 12. 6. 2013 na víceúčelovém hřišti v
Libině. Sportovní stránka akce měla vysokou úroveň, družstva
byla vyrovnaná a o umístění na prvních třech místech rozhodovaly poslední dva zápasy turnaje.
Náš tým byl velmi mladý a zastoupen větším počtem dívek.
Což se projevilo tak, že jsme i přes velkou bojovnost nestačili na
ostatní týmy. Navíc nás provázela i smůla. Dvakrát jsme za špatné střídání měli vyloučené hráče a několikrát jsme dostali branku
po zbytečných chybách. Jeden gól jsme si dali dokonce sami.
Tradičně se nám na tomto turnaji nedaří a vždy doufáme, že příště to bude lepší. Tak tedy uvidíme za rok.

jsme s místním týmem zahráli exhibiční zápas, který jsme vyhráli
14:6.
V průběhu turnaje nás reprezentovali: Petr Foltýn, Tomáš Hanák, Tomáš Chlup, Ondřej Křepelka, Vladimír Los, Antonín Mazuch, Milan Malý, Ondřej Stratil a Simona Straková.
Odkazy na krátká videa a fotografie z celého turnaje najdete
na stránkách školy.
Ing. Vladimír Přidal
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN
Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín - červen 2013
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 maňásko-

veselejší velikonoční vejce
za rok 2012“.
Letos jsme se rozhodli
pro výlet do Olomouce na
Kopeček do ZOO, kde si děti
užily zvířátek, hřiště a lanového centra.
Při návštěvě Hasičů v Šumperku jsme si zopakovali, jak se
správně chovat při setkání s ohněm a jak předcházet úrazům a
spolupracovat s hasiči.
Den dětí jsme prožili v karnevalových maskách a po vystou-

vé divadlo, jarně jsme keramikovali. Pracovali jsme
v keramickém, tanečním, hudebně pohybovém, výtvarně keramickém a logodickém kroužku, také se děti učili vesele anglicky.
Hned zjara 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 11 dětí, které si prohlédly školičku a obdržely
malý dáreček. Takže 2. září nastoupí opět 50 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 spoustu úkolů. Ať už slalom na koštěti,

pení „Kouzelnického dua“ jsme všichni už jen slavili.
… 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 devět předškoláků již bylo pasováno při “Šerpování předškoláčků“ na rozloučenou se školkou a po slavnostním okamžiku následovala
hostina. 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...
Také bych chtěla za všechny poděkovat p. F. Jírů za pečlivou
práci, kterou každý den odváděla a popřát jí k odchodu do důchodu hlavně hodně zdraví, spokojenosti a elánu v osobním životě.
A na závěr bych chtěla poděkovat všem učitelkám a provozním zaměstnancům za práci, snahu, trpělivost a společně přejeme
všem pohodově odpočinkové prázdniny plné sluníčka, načerpání
spousty sil do další práce, která nás čeká na podzim.

cvičení pavouků, hledání
kouzelného prstenu ve
slizu, hod koštětem 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 29 nováčků. Těch nejodvážnějších 5 přespalo ve strašidelné školičce do druhého dne.
V květnu vystoupily děti s nacvičeným programem nejen pro
maminky, ke Dni matek. Zazpívaly, recitovaly a tančily. Každá
maminka dostala vlastnoručně vyrobené mýdlové srdíčko, vlastnoručně vypěstovanou květinku v ozdobené taštičce a přáníčko.
Také proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější a nej-

Pěknou dovolenou přeje za MŠ Hrabišín
Mgr. Marcela Vavřinová
5
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HRABIŠÍN
Milý občané,
dovolte, abychom Vás informovali o dění v SDH za poslední období. V jarních měsících
naši členové usilovně pracovali
převážně na hasičském areále,
kde se realizoval projekt
„Zkvalitnění hasičského areálu,
kulturního centra obce“, o němž
jsme Vás ve stručnosti informovali v minulém vydání HN.
Projekt jsme realizovali přes
SZIF (státní zemědělský intervenční fond).
Nutno dodat, že nám práci
komplikovalo nepříznivé počasí, ale i přes tuto obtíž se vše
podařilo dokončit. Odpracovány byly stovky hodin, dokonce
něco málo přes tisíc, což znamenalo pořádný zápřah nad
rámec běžných brigád. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří
pomohli a přiložili ruku k dílu.
Jak vše probíhalo?
Jako první jsme v dubnu
před sezónou zakoupili od firmy Gronych Šumperk zahradní
traktor. Jedná se o kvalitní český výrobek KARSIT, jež je
vybaven hydrostatickou převodovkou, dvouválcovým motorem Briggs & Stratton, s šířkou
sečení 102 cm.
Souběžně s výběrem traktoru jsme začali s výstavbou či
rekonstrukcí oplocení. V první

části jsme provedli odstranění
původních zbytků oplocení a
úpravu terénu. Pak přišlo na
řadu vyměření a vyvrtání patek
nových sloupků a jejich zabetonování. Kvůli již zmíněnému
špatnému počasí se nám výstavba poněkud zdržela a závěrečné „navěšení“ pletiva jsme
prováděli až koncem května.
V průběhu tohoto měsíce se
také provedla generální rekonstrukce elektrické přípojky a
rozvodů včetně osvětlení areálu. Samozřejmě museli jsme
Hrabišínské noviny 07/2013

ných, ale i významných akcí.

Čarodějnický rej
Jako už tradičně 30. dubna
přilétli na náš areál z širokého
okolí čarodějnice. Počasí si
opět vykouzlili skvělé a po příletu všech zúčastněných a upálení jedné z nich na táborovém
ohni začali soutěže pro ty nejmenší. Mezi spoustou her opět
nejvíce lákala projížďka na
koních a přelet nad areálem
pomocí lanovky. O dobrou pohodu a vrtění zadků se pro velký zájem až do brzkých ranních
hodin postaral DJ Rosťa. K
večeru zpestřili program svým
vystoupením šermíři, tedy spíše
mušketýři ze Šumperku. Velký
úspěch sklidil také závěrečný
ohňostroj.
Jen tři dny po čarodějnickém reji jsme ve spolupráci
s obecním úřadem slavnostně

nejprve usadit sloupy. Hlavní
přívodní kabel je totiž veden
z větší
části
vzduchem.
V zabudované rozvodné skříni
nesměly chybět jističe pro jednotlivé okruhy, proudové chrániče a další nezbytnosti. S touto
prací nám pomáhal pan Rostislav Gol, Libor Šula a jejich
tým, který udělal i závěrečnou
atestaci celého elektrického
zapojení.
Jako poslední jsme provedli
montáž dětských prvků v nově
vybudovaném dětském koutku.
Děti se mohou těšit na dětskou
sestavu s lezeckou stěnou a
skluzavkou, dále zde bude

otevřeli víceúčelovou obecní
budovu včetně hasičské zbrojnice. O shrnutí této akce se
podrobněji dočtete na následující straně. Jelikož jsme veškerý
volný čas a finance soustředili
na dobudování areálu, respektive splnění podmínek projektu,
nestihli jsme se ještě přestěhovat do nově zrekonstruovaných
prostor. V nejbližší době to
však napravíme.
Dále jsme 8. června uspořádali rockový karneval se skupinou MARATON. Bohužel musíme konstatovat, že tento druh
zábavy občanům zřejmě není
blízký, neboť účast byla velmi
slabá. A to i přes dobrou organizaci, pěkné počasí a kvalitní
poslechový zážitek. Zkrátka
výdělek sotva pokryl náklady
na zaplacení kapely. Přemýšlí-

umístěno pískoviště a houpačky, kládová i zavěšená. Při výstavbě této části jsme úzce spolupracovali s firmou Zábřežská
lesní jmenovitě s panem Jirkou
Štelcem. Ten také dodal certifikované prvky a pomáhal s jejím
usazením včetně dopadových
ploch.
Areál je rovněž doplněn o
parkové lavičky a pevné i mobilní odpadkové koše. Po dokončení se bude jednat o kompaktní a ucelený areál, který
výrazně zkvalitní pobyt nejen
členům sboru a jejím rodinným
příslušníkům, ale hlavně příchozím návštěvníkům na různých kulturních akcích, které
probíhají na našem areálu.
Kromě práce na areále jsme
zvládli celou řadu dalších drob6

me tedy, zda se máme vůbec
akcemi
tohoto
druhu
v budoucnu zabývat, či nikoliv.
Kromě výše zmíněných událostí průběžně pracujeme na
technice a ostatní výstroji.
Např. na dopravním automobilu
zn. Iveco se díky dotaci z Olomouckého kraje upravil podvozek a pérování a velkou generální opravou prošel rovněž
zásahový stroj PS 12. Je rovněž
nutné zdůraznit, že veškeré
práce na strojích a hasičském
vybavení jsme si odvedli sami,
což svědčí o šikovnosti a zapálení našich členů.
Posledního dubna byla naše
jednotka nápomocná při taktickém cvičení v budově ZŠ. Jednalo se o evakuaci všech žáků a
pomocného personálu a násled-

né uhašení malého požáru. Po
dokončení cvičení byla celá
akce vyhodnocena a děti si při
této příležitosti měly možnost
prohlédnout naši techniku.
A nyní k soutěžním aktivitám našich hasičů. Vždycky na
přelomu jara a léta začíná ožívat soutěžní zápolení dospělých
družstev a ne jinak tomu bylo i
letos. Vzhledem k množství již
zmíněné brigádnické činnosti,
pořádání různých akcí a nepřízni počasí nebyl dostatečný
prostor k tréninku. Navíc po
letech soutěžení našich dvou
mužských družstev se nám nepodařilo pro letošek sestavit
více než jeden tým. Zato po
roční odmlce se nám nově tvoří
družstvo ženské. Uvidíme, zda
na sobě budou chtít i nadále
pracovat, a setká-li se jejich od-

hodlání s kladným výsledkem.
Prozatímní tréninky a první
závody (Brníčko – 3. místo)
naznačují, že by to mohlo jít.
Jak už jsem nastínil, muži
vstoupili do sezóny v podstatě
bez jakéhokoli tréninku a bylo
z toho hned 1. místo na okrskové soutěži v Lipince. První červen a první „velká“ soutěž, to je
tradičně okresní zápolení
v Bludově, kde jsme skončili na
šestém místě. Druhý den
v Hrabové jsme o dvě desetiny
skončily na nepopulárním čtvrtém místě, nutno dodat ve velké
konkurenci 35 družstev. Poslední dva závody byli jako den
a noc. Nejprve v sobotu 15. 6.
v Dolní Libině jsme v rekordní
konkurenci 44 družstev skončili
na stříbrné příčce, a obhájili tak
umístění z roku 2012. Bohužel
druhý den v Kolšově jsme si
vybrali kopec smůly a i vinou
pádu jednoho našeho člena
jsme dokončili požární útok až
na šestnáctém místě. Celkově
nám patří druhá příčka po
čtyřech závodech z šestnácti.

času (16,10) a vytvořili si osobní rekord. Druzí skončili sousedé z Nového Malína (17,00) a
třetí místo obsadili Dolní Studénky (17,28). Tímto vítězstvím si naši reprezentanti navíc u háj ili tř etí mí s to
v celkovém pořadí Ligy MH.
Hlavním sponzorem této soutěže byla firma BOS tuning.
Finále v celorepublikové
soutěži Plamen mají naši benjamínci už také za sebou, konalo
se v Třeštině, kde obsadili 5.
místo. Nový soutěžní ročník
začne v září po prázdninách.
Případní noví zájemci se mohou hlásit u vedoucího mladých
hasičů Libora Kvapila. Tréninky bývají zpravidla ve středu od
čtyř hodin. Máte-li tedy pocit,
že se vaše dítě potřebuje zdravě
vydovádět, neváhejte a přihlaste ho mezi Mladé hasiče.

Činnost klubu Mladých hasičů
V krátkosti vám také sdělíme nejdůležitější informace o
dění v kroužku Mladých hasičů,
jemuž v sobotu 22. června
skončila sezóna. Zakončilo ji
finále Ligy mladých hasičů,
které hostil náš areál. Slavnostního nástupu a zahájení se zúčastnila i starostka obce Ladislava Holoušová a starosta
okresního sdružení hasičů Josef
Ošťádal. Ve strhujícím dvoukolovém klání v královské disciplíně požární útok naši nejmenší dosáhli absolutně nejlepšího

16. srpna (pátek) nebo17. srpna
(sobota) - bude ještě upřesněno
- DISCO Karneval

podpořili svou přítomností starostové okolních obcí, zástupci
Hasičského záchranného sboru
stanice Šumperk, zástupci
Okresního sdružení dobrovolných hasičů Šumperk, významné osobnosti obce včetně zastupitelů, zástupci zhotovitele společnosti Prumhor s. r. o. Šumperk, projektanti a zároveň stavební dozor firma B&D Projekt
Šumperk.
Na úvod starostka obce Ladislava Holoušová všechny
zúčastněné přivítala a poděkovala jim za účast. Poděkování
patřilo rovněž všem, kteří se
podíleli na rekonstrukci obecní
budovy. Ve stručnosti popsala
záměr a změnu jejího užívání.
Zrekonstruovaná budova nyní
poskytuje nejen nové zázemí
pro obecní techniku, ale také
nové prostory pro JPO V a Sboru dobrovolných hasišů Hrabišín. Vyzdvihla také skutečnost,
že došlo díky této rekonstrukci
k výraznému zkrášlení prostoru
na návsi obce.
Po proslovu paní starostky si
vzal slovo starosta sboru dobrovolných hasičů pan Marek
Štelc, který v první řadě poděkoval všem zastupitelům v čele
s paní starostkou za rozhodnutí
a následnou výstavbu této více-

Co ještě hasiči v roce 2013
připravují?
10. srpna (sobota) - Požární
útoky mužů a žen

Slavnostní otevření víceúčelové budovy
Obec Hrabišín ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů
v pátek 3. května 2013 slavnostně otevřela obecní víceúčelovou budovu.
Slavnostní náladu a jistě také
větší účast místních občanů
zhatilo deštivé počasí. Ale i
přes tuto nepřízeň dorazilo dost
občanů a také význam této akce

účelové budovy, neboť prostory, ze kterých se hasiči stěhují,
jsou v současné době již nevyhovující. Jednalo se o bývalý
sklad chemických hnojiv, prostředí bylo velmi vlhké, stísněné a bez zdroje vytápění. Nově
otevřená obecní budova, jejíchž
součástí je hasičská zbrojnice,
je pro všechny místní hasiče
velkým vyznamenáním za jejich dobrovolnou činnost pro
blaho obce a jejích občanů.
Po krátkých proslovech výše
zmíněných došlo k předání Pamětních listů, následovalo přestřižení pásky, předání klíčů
zaměstnancům obce a veliteli
místních hasičů a slavnostní
ceremoniál byl ukončen malým
přípitek.
Přítomní občané a pozvaní hosté si poté prošli vnitřní prostory. Zhlédli techniku, ato jak
komunální, tak místní jednotky,
na nástěnkách byla k vidění
fotodokumentace z celého průběhu rekonstrukce budovy.
V prostorách nové klubovny a
školící místnosti místní hasiči
připravili malé občerstvení pro
hosty a občany obce.
Roman Jírů

KLUB ŽEN HRABIŠÍN
Vochomůrkou pomáhaly nést hrnec s povidly, s Patem a Matem
stavěly kostky a řezaly dřevo, u vodníka Česílka musely přejít
rybník suchou nohou, S Bobem a Bobkem skákaly v pytli a prolézaly tunelem, v Perníkové chaloupce zdobily perníčky, které si
pak mohly sníst. S proradnými čerty hrály pexeso, vytahovaly ze
země velikou řepu a nakonec u Červené Karkulky natrhaly babičce kytičky. Pokaždé dostaly odměnu v podobě bonbónků a za
splnění všech úkolů na ně čekal párek v rohlíku
a pitíčko. Kolem sedmnácté hodiny spustil DJ
Boxan diskotéku, bohužel však v době, kdy
mnoho návštěvníků hasičský areál, v jehož okolí se dětský den konal, již opustilo. Přesto bylo
z reakcí dětí zřejmé, že se akce vydařila a jistě
nelitují času stráveného s pohádkami.
Za Klub žen Iveta Dlouhá

Z pohádky do pohádky
Původní datum dětského dne bylo z důvodu špatného počasí
přeloženo na sobotu 15. června. Jelikož se tentokrát udělalo hezky, účast z řad dětí i dospělých byla bohatá. Pod vedením paní Zuzany Pastyříkové tak proběhlo odpoledne
plné hraní si s pohádkovými
postavami.
Na začátku trasy dostal
každý dětský účastník kartičku s názvy jednotlivých
pohádkových stanovišť. Děti
tak postupovaly v plnění úkolů, a to od Broučků k Pyšné
princezně. Té museli zavázat střevíček, Křemílkovi s
7

Hrabišínské noviny 07/2013

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dále proběhne 21. 09. 2013 sběr a svoz nebezpečných odpadů.

Termíny svozů komunálního odpadu:
ČERVENEC
15. 07.
29. 07.
SRPEN
12. 08.
26. 08.
ZÁŘÍ
09. 09.
23. 09.

Harmonogram svozu:
10.00 - 11.00 za kulturním domem
11.00 - 12.00 parkoviště u prodejny Jednota

Termíny pytlového svozu plastů:
ČERVENEC
25. 07.
SRPEN
29. 08.
ZÁŘÍ
26. 09.

Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
nádoby znečistěné barvami nebo lakem
barvy, lepidla, pryskyřice
provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny …)
olejové filtry
vyřazené léky
olověné akumulátory
galvanické články
zářivky a výbojky
textilní nebo jiný mat. znečistěný nebezpečnými látkami
znečistěné obalové materiály
obaly od sprejů
vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady
pneumatiky
znehodnocené nebo opotřebované elektrospotřebiče
(ledničky, mrazničky, …)

Termíny pytlového svozu nápojových kartonů:
ČERVENEC
18. 07.
ZÁŘÍ
19. 09.
Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. 09. – 23. 09. 2013
bude v obci proveden sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Umístění velkoobjemových kontejnerů: Loučky, u obecního
úřadu, u prodejny Jednoty, prostranství před autobusovou zastávkou u Ztratilů a u vjezdu do Hrada a. s. Hrabišín.

Upozorňujeme, že mezi velkoobjemový odpad patří: opotřebovaný nábytek, matrace, vany, koberce a podobný velkoobjemový odpad, který se nevejde do popelnice.
A nepatří sem veškeré druhy nebezpečného odpadu (ledničky, UPOZORNĚNÍ! Elektrospotřebiče nesmí být rozebrány, musí
akumulátory, apod.), kompostovatelné odpady, stavební odpad být v kompletním stavu, tzn. tak, jak byly zakoupeny.
(stavební suť apod.), pneu atd.
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