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Slovo starostky
Vážení občané,
dostává se k vám další vydání Hrabišínských novin.
Nyní vás jako obvykle seznámím s aktivitami
obce za první pololetí letošního roku.
Tak jako vždy zahajujeme začátek roku
přípravou projektů a žádostí k získání finančních
prostředků z národních dotací. V letošním roce byly
na Ministerstvo pro místní rozvoj podány dvě
žádosti, a to: „Stavební úpravy sociálního zařízení
u tělocvičny a výměna povrchu v tělocvičně ZŠ
Hrabišín“. Druhou žádostí byla „Oprava mostu ev. č.
11c-M1 v obci Hrabišín“. Jedná se o most
u rodinného domu manž. Poláškových. Bohužel
musím konstatovat, že naše žádosti v letošním roce
nebyly podpořeny.
Žádost na stavební úpravy v tělocvičně byla
podána i na Ministerstvo financí ČR, kde ji
v současné době vyhodnocují. Tak nevíme, jestli
uspějeme.
Další žádost byla podána na Olomoucký kraj
pro jednotku požární ochrany na částku 35.000,- Kč.
Z důvodu přetlaku podaných žádostí došlo
k pokrácení finančních prostředků na částku
13.000,- Kč. I tak děkujeme Olomouckému kraji za
poskytnutí finanční podpory.
Co se týká již proběhlých aktivit, bylo
vybudováno dětské hřiště u základní školy a
workoutové hřiště s cvičebními prvky u fotbalového
stadionu. Zhotovitelem byla stavební firma Bonita
Group Service, s.r.o. za celkovou částku 771.510,52
Kč, z toho byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 373.450,- Kč.
Firma Martin Kupčík pro obec vybudovala
nové parkovací stání ve dvoře ZŠ, také provedla
výstavbu chodníku v lokalitě pod ZŠ Hrabišín a
opravu propustku pod komunikací směrem k vodní
nádrži.
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Firma ROADMEDIC s.r.o. provedla úpravu
místní komunikace na vlakové nádraží (zkratka) za
cenu 118.580,- Kč. Současně byla provedena
i částečná oprava komunikace v lokalitě Loučky
u RD č. p. 82.
Další velkou akcí je jednání ohledně
zpracování projektové dokumentace na výstavbu
cyklostezky „Hrabišín – Nový Malín“. Prozatím je vše
v jednání, neboť poslední vlastník ještě nedal své
stanovisko, zda nás pustí na svůj podílový pozemek.
Tak za všechny doufám, že vše dobře dopadne
a konečně se také dočkáme vytoužené cyklostezky.
Nemilé jednání se týká opravy hřbitovní zdi.
V současné době je se společností MARDOX
Šumperk, která opravu prováděla, vedeno
reklamační řízení. Vše prozatím pro obec prověřuje
soudní znalec a dále bude obec postupovat dle jeho
zprávy znaleckého posudku.
Bohužel ve hře je i varianta, že současná
zeď je již tak vážně poškozená, že bude muset být
odstraněna a nahrazená novou zdí. O této variantě
bude zastupitelstvo obce ještě jednat. Uvažuje se
o formě bezúdržbové zdi „betonový plot - štípaný
kámen“.
Od 27. 05. do 01. 06. 2021 proběhla výměna
vodoměrů v lokalitě od křižovatky směrem na
Dlouhomilov. Nově bylo nainstalováno 140 ks
samoodečtových vodoměrů. Tyto vodoměry vám
zároveň signalizují poruchu na vlastní přípojce, příp.
průtok spotřebičů. Vodoměry nabízí více než jen
data potřebná pro zajištění odečtu spotřeby vody.
Různé inteligentní alarmy umožňují rychle detekovat
nepravidelnosti, jako jsou úniky, prasklé potrubí,
zpětný tok apod. Porucha se pozná podle světelné
signalizace na vodoměru. Vodoměry dodala firma
Kamstrup za cenu 455.449,43 Kč. Touto cestou
děkuji občanům u kterých výměna proběhla za
vstřícnou spolupráci.
Dokončení výměny vodoměrů v celé obci
obec plánuje dle finančních možností buď ještě
letos, nejpozději však příští rok.
Toto je výčet provedených prací za první
pololetí letošního roku.
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Závěrem přeji všem občanům krásné prožití letního
období, dny plné slunce, pohody a odpočinku.

Ladislava Holoušová
starostka

Slovo kronikářky obce
Vážení občané a čtenáři Hrabišínských novin,
na začátku letošního roku zemřela nejstarší
občanka Hrabišína, paní Anna Holoušová, která
by v červenci oslavila úctyhodných 100 let svého
života. Dovolte mi ve stručnosti připomenout její
život:
Paní Anna Holoušová se
narodila 14. července 1921
v Leštině, jako jedenácté dítě paní
Filoméně a Josefovi Souralovým.
Od malička byla zvyklá tvrdě
pracovat a ve svých 14 letech,
poté, co dokončila základní školu,
nastoupila do služby.
V 19 letech se provdala za
Josefa Holouše, který byl po jejím
boku celých 60 let, dokud je
nerozdělila smrt. Přežili spolu válku i těžké
poválečné období. Během této doby se jim narodili
tři chlapci: Josef, Jiří a Václav. Po válce, kdy se
přestěhovali do Hrabišína, se jim narodilo čtvrté dítě,
dcera Alena.
Paní Anna pracovala v zemědělství a
poměrně brzy, kvůli zdravotním problémům, odešla
do důchodu. Jejím největším koníčkem byl chov
domácích zvířat a hlavně péče o zahradu, na které
ráda pracovala až do konce svých sil. Se stejnou
péčí, kterou věnovala zahrádce, se starala i o své
nejbližší, především o vnoučata, která milovala.
Díky dceři Aleně, provdané Tomšů, která
bydlela hned vedle ní, nikdy nebyla sama. Ta jí péči
vrátila tím, že se o ni do konce jejího života starala,
a to zejména v posledních několika letech, kdy byla
upoutána na lůžko.
Paní Anna Holoušová zemřela 1.února 2021
doma, obklopena svými nejbližšími.
Měsíc po paní Holoušové
zemřel druhý nejstarší občan
Hrabišína, pan František Boxan,
který by svou „100“ oslavil
v červenci příštího roku.
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Pan František Boxan se narodil 1. července
1922 ve Zborově manželům Františce a Františku
Boxanovým. Byl nejstarším dítětem z pěti
sourozenců (sestra Anna, Emilie, Jaroslava a bratr
Zdeněk). Ze Zborova se rodina přestěhovala do
Dlouhomilova, kde František dokončil základní
školu. V Bludově se vyučil strojním zámečníkem a
zde také poznal svoji budoucí manželku Jaroslavu
Poislovou.
Během války byl nasazen v pracovním
táboře v Rejhoticích. Po skončení války se, již
manželům, narodili tři synové: František, Jaroslav a
Miloslav. To už pan František pracoval v podniku
Moravolen v Šumperku Temenici jako frézař,
soustružník či zámečník.
V roce 1951 složil zkoušku z myslivosti. Po
roce působení v MS Temenice byl zvolen do funkce
hospodáře, kterou vykonával dlouhých 18 let. V roce
1970 se s manželkou a nejmladším synem
Miloslavem přestěhoval do Hrabišína, kde zakoupil
dům po svých rodičích. V Hrabišíně ho spolu se
synem přijali do mysliveckého sdružení, ve kterém
byl členem do konce svého života. Na zahradě měl
dokonce postaveny voliéry pro odchov bažantů,
koroptví a divokých kachen. Tudíž největší láskou
pana Františka byla příroda, chovatelství, zmíněná
myslivost a doma zahrada, kde pěstoval ovocné
stromy a zeleninu. Velikou vášní pro něho byly také
okrasné květiny, které stejně jako on, milovaly
sluníčko. Na přímém slunci byl schopen pan Boxan
strávit i hodinu v kuse a rodina vždy říkala, že si na
něm „dobíjí baterky“. Škoda, že v poslední době
bylo sluníčka poskrovnu. Možná by jeho baterky
vydržely do „stovky“, kterou mu všichni ze srdce
přáli. Ovšem jak se říká: „Člověk míní, pán Bůh
mění“ a život pana Františka Boxana vyhasl tiše ve
spánku dne 4. března 2021.
Oběma pozůstalým rodinám alespoň touto
cestou vyjadřuji upřímnou soustrast a velmi děkuji
za medailonky, které mi o svých blízkých poskytli.
Především paní Aleně Tomšů a její dceři Jitce
Krakovské a panu Miloslavovi Boxanovi a jeho
synovi Michalovi.
Ze záznamů v hrabišínské kronice, psané od
roku 1997 - 2020, jsem vyčetla, že doposud
nejstarším občanem v naší obci byl pan Jan Kamler,
který zemřel pouhé 3 měsíce před svými 100.
narozeninami. Bylo tomu v roce 2003. V roce 2010
zemřela paní Vilma Roztomilá, která by v témže
roce také oslavila své 100. výročí narození. Paní
Anně Holoušové chyběly 4 měsíce, aby tento
úctyhodný věk mohla se svými blízkými oslavit.
Obyvatel, kteří se dožili velmi vysokého věku,
jsme měli v Hrabišíně několik. V roce 1998 opustila
ve svých 95 letech pozemský svět paní Marie
Skoumalová, 95 let se také dožila paní Marie
Körnerová a pan Karel Churavý. Ti se narodili v roce
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1910. Pan Konstantin Brostianu zemřel v roce 2014
ve věku 94 let. Tehdy byl nejstarším občanem obce.
Jeho manželka Žofie Brostianu zemřela v roce 2020
a dožila se také vysokého věku - 92 let. V roce 2008
stihla oslavit své 91. narozeniny paní Cecílie
Horníčková. V roce 2003 zemřeli v 90 letech paní
Anna Churavá a pan Jakub Polášek, v roce 2013
pan Stanislav Andrýsek a v roce 2020 pan Antonín
Nováčik.
Nyní máme v Hrabišíně 2 občany nad 90 let,
23 obyvatel ve věku 80-90 let, 78 lidí ve věku 70-80
let a 27 ve věku 60-70 z celkového počtu 836
obyvatel. Jen pro zajímavost, za rok 2020 se
narodilo 7 dětí a 11 lidí zemřelo, v roce 2019 se
narodily pouze 2 děti a zemřelo 9 obyvatel. Od roku
1997-2020 mohu uvést pouze 6 let, kdy se
v Hrabišíně narodilo více dětí, než zemřelo lidí.
Statistickým údajům se však budu věnovat
jindy. Nyní se zpracovávají data z nedávno
proběhnuvšího Sčítání lidu 2021, které se provádí
každých deset let, takže se k tématu určitě vrátím.
Všem občanům, napříč věku, přeji co nejvíce
krásných a pohodových dní prožitých hlavně ve
zdraví, v rodinné soudržnosti a v blízkosti svých
přátel. Zároveň přeji krásné léto a dětem co nejvíce
prázdninových zážitků prožitých skutečně naplno,
nikoliv on line.

potěšilo pozvání krajské rady seniorů v Olomouci.
Pořádají každoročně sportovní hry pro seniory
v Olomouci a tyto hry jsme zahajovali vystoupením
mažoretek. Tréma byla veliká, sledovalo nás
spoustu diváků společně s bývalým primátorem
p. Oklešťkem a senátorem p. Adámkem. Odměnou
nám byl potlesk, poděkování a také společná
fotografie s primátorem, který nám fandil a byl
překvapený, jak se umíme bavit. Byly bychom rády,
kdyby ten zájem byl i ze strany naší obce.
Nabídly jsme TJ Sokol Hrabišín, že jsme ochotné
jim pomoci při jejich akcích. Požádali nás
o spolupráci při oslavách 50. výročí založení TJ
Sokol. Také se nám podařilo sestavit družstvo
v soutěži vaření gulášů. Také nezapomínáme na
narozeniny našich členek. Oslavenec vždy připraví
něco sladkého a při vínečku vzpomínáme na ty
členky, které již nejsou mezi námi a měly velký podíl
na tom, že se nám v klubu žen dobře dařilo. Nyní
v době koronaviru je nám smutno, že se nemůžeme
scházet.

Eva Henemanová, kronikářka obce

Klub seniorek
HUMOREM SE NESTÁRNE

V roce 2017 ukončil klub žen samostatnou
činnost. Starší generace se s tím nesmířila a
založila si sama pro sebe seniorský klub. Od roku
2018 se pravidelně scházíme v hospůdce na hřišti a
vzpomínáme na bývalou slávu. Nezůstalo jen
u vzpomínek. Aktivity nás neopustili a připravili jsme
vystoupení na akci Posezení s důchodci. Bylo to
vystoupení mažoretek. Je pravda, že nacvičování a
šití kostýmů bylo více náročné, protože členky jsou
již starší a některým je i nad 80 roků. Přesto se
vystoupení zvládlo a moc se líbilo. Také nás
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Kontakt je důležitý, léta ubíhají a my se
těšíme na shledání. Tímto se snažíme dodat všem
seniorům optimizmus a hlavně přejeme hodně
zdraví.
Příspěvkem chceme upozornit, že nechceme
být bez zájmu o dění v naší obci a myslíme si, že
senioři si určitě pozornost zaslouží.
Za seniorský klub

Jaroslava Zdráhalová
Josefa Gojišová
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Informace od tiskového mluvčího z Povodí
Moravy Petra Chmelaře ke stavu opravy
vodní nádrže v obci Hrabišín
Na sklonku roku a začátkem nového roku se
řešil průsak vody po hrázi v obci Hrabišín.
Pravděpodobně se jednalo o starou drenáž nebo
průsakovou cestu. Místo průsaku bylo nalezeno a
nyní se aplikuje z návodní strany bentonit.
Hladina vodní nádrže se postupně pozvolně
zvedá, aby nedošlo k obnovení průsakové cesty.
Nádrž je tedy částečně napuštěna, ovšem stále
probíhají stavební opatření.

12.6. jsme uspořádali naši velkou pohárovou soutěž
zařazenou do Velké ceny okresu Šumperk Holba
Cup 2021. Akce se velice vydařila, k vidění bylo
přesně 40 požárních útoků. Soutěžící i diváci se
dobře bavili i díky skvělému počasí, které nám letos
přálo. Soutěže se zúčastnila řada týmů poprvé a
dorazili k nám i zástupci z okresů Zlín, Kroměříž
nebo Přerov. Význam této akce podpořil svou účastí

Eva Henemanová
konikářka

SDH HRABIŠÍN
Dobrý den, dovolte, abychom Vás informovali o dění
ve sboru dobrovolných hasičů za první pololetí roku
2021.
Půl rok to byl opravdu zvláštní, ale to asi
všichni víme. Řada naší činnosti se úplně zastavila.
Výroční valnou hromadu jsme improvizovaně
uspořádali on-line. Bohužel další tradiční akci, náš
ples se touto formou uspořádat nedá a tak po
dlouhých letech, možná dokonce poprvé jsme tuto
oblíbenou společenskou událost nemohli uspořádat.
Stejně tak skončila resp. ani nemohla být
uspořádána další populární kulturní akce, kterou
jsme již leta pořádali a to Čarodějnický rej. První
náznaky našeho spolkového života začali až
v průběhu května a to malými brigádami na našem
krásném, ale rozsáhlém areálu. Další činnost, která
následovala, byli tréninky a to ve všech kategoriích.
Jediná činnost, která nebyla a ani nemohla
být zastavena byla činnost jednotky. Ikdyž omezení
a různých opatření bylo hodně, tak se o techniku
a výzbroj musíme starat, aby byla vždy
akceschopná. Během tohoto půlroku jsme vyjížděli
pouze jednou k technické pomoci. Dále jsme
připravili a provedli STK na dopravním automobilu
Iveco. Dobrou zprávou bylo, že jsme získali dotaci
od Olomouckého kraje určenou pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů na údržbu a opravy dopravního
automobilu.
Soutěžní činnost dospělých to znamená
mužů, žen a veteránů se kvůli obecně známým
zákazům omezila na opožděné trénování a celkovou
přípravu na posunuté závody, které jsme zahájili na
soutěži v Dolních Studénkách. A myslím, že jsme
nemohli začít lépe. Povedlo se nám vyhrát ve všech
kategoriích. A to se nejen nám, ale myslím že ještě
nikomu v širokém okolí za posledních 25 let
nepodařilo. Letos netradičně takhle brzy, sobota
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foto: vítězný tým našich mužů

senátor parlamentu ČR za náš obvod Mirek
Adámek. A jak to dopadlo co se týče výsledků?
V kategorii žen 1. místo Dolní Libina 2. Kosov
a 3. naše děvčata, celkem 9 týmů.
V kategorii veteránů 1. místo suveréně
domácí tým 2. Bohuslavice 3. Široký Brod (JE),
celkem 11 týmů. Kategorie muži 1. místo ( po páté
v řadě ) Hrabišín 2. Zahnašovice (KM) 3. Třeština,
celkem 20 týmů.

foto: vítězné družstvo našich veteránů
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A jaké jsou plány do nastávající sezóny?
Opět máme v úmyslu zaútočit na přední příčky naší
kvalitní otevřené okresní ligy a to ve všech
kategoriích. Muži navíc se zúčastní vybraných
závodů Extraligy ČR, jedná se o nejvyšší možnou
otevřenou ligu v republice. Kompletní kalendář
soutěží v roce 2021 najdete na webových stránkách:
www.hasicihrabisin.cz
ČINNOST MH
Jarní část soutěží je pro náš sport velice
nabitá. Vzhledem k situaci s COVID opatřeními se
muselo vše vměstnat do dvou termínů. Štafety 4x60
m a CTIF, dále pak štafeta požárních dvojic se
odběhaly na ovále v Bludově. Tam jsme sestavili
pouze družstvo starších, tak jako pro finále Hry
PLAMEN v požárním útoku, které se uskutečnilo na
domácí dráze první červnovou neděli. Soutěže se
zúčastnilo 14 družstev mladších a 16 družstev
starších. Soutěž probíhala dvoukolově. K vidění bylo
60 požárních útoků. Naše družstvo skončilo na 6.
místě a celkově ve hře PLAMEN obsadilo 8. místo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem soutěžícím za
snahu se kterou bojovali o co nejlepší výsledky. Po
prázdninách se snad vše vrátí k normálnímu
průběhu
naší
činnosti.
Hezké prázdniny a v září opět začínáme.

foto: finále MH na našem areále

A co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2021 pro Vás
připravují? :
5. července ------------- Vepřové hody s hudbou
11. září ------------------ Požární útoky - Finále
Velké ceny dospělí
Prosinec ----------------- Soutěž MH v KD - Štafeta
8x50
Za SDH Hrabišín Roman Jírů, Libor a Vendula Kvapilovi
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Základní škola Hrabišín
Milí rodiče, vážení občané,
minulý školní rok nás zasáhla pandemie způsobená
koronavirem Covid-19, a v důsledku mimořádných
vládních opatření došlo do té doby k naprosto
nemyslitelné události. Všechna školská zařízení a
většina podniků v naší republice byla uzavřena.
Žáci, rodiče a učitelé se museli s novou situací
vypořádat. Výuka začala probíhat distančním
způsobem a pro všechny to znamenalo změnu
přístupu ke vzdělání a nutnost naučit se pracovat
s digitálními technologiemi. Škola využila pro
distanční vzdělávání program TEAMS, který se
v průběhu roku stále zdokonaloval a poskytoval
nové funkce pro hladký průběh výuky. Všechny
zainteresované strany to posunulo na vyšší úroveň
v oblasti informačních technologií a na konci
minulého roku jsme si všichni říkali, že taková
situace se už nemůže nikdy opakovat.
Bohužel na podzim tohoto školní roku se
epidemická situace na celém světě opět zhoršila a
znovu se zavřela všechna školská zařízení.
Tentokrát jsme ovšem byli na situaci dobře
připraveni a plynule jsme dokázali přejít na distanční
formu výuky. Učitelé i žáci už velmi kvalitně dokázali
pracovat v programu TEAMS a za využití dalších
podpůrných materiálu začala další dlouhá etapa
distanční výuky.
Přestože
distanční
výuka
probíhala
pravidelně a všichni učitelé se v rámci svých
možností snažili pomoct žákům při distanční výuce,
nemohla distanční výuka plně nahradit prezenční
výuku. Pro hlavní předměty byl stanoven pravidelný
rozvrh a výuka probíhala online formou. Vzdělávání
ve výchovných předmětech probíhala asynchronně
formou samostatných pracovních zadání. V průběhu
ledna provedla ČŠI na škole kontrolu v rámci
celorepublikového
monitoringu
dopady
mimořádných opatření na vzdělávání v základních
školách. Výsledkem kontroly bylo kladné hodnocení
naší činnosti během distančního vzdělávání.
Inspekce pozitivně hodnotila rozvrh stanovený
v době distanční výuky a také zapojení všech žáků
naší školy. Inspekce kladně ocenila, že škola půjčila
některým žákům potřebnou digitální techniku a
formou individuálních konzultací do vyučování
zapojila také žáky, kteří neměli doma internetové
připojení.
Bohužel až v květnu se nám postupně začali
vracet žáci za přísně stanovených hygienických a
vládních opatření. Škola musela všechny žáky
pravidelně testovat a žáci museli nosit ve škole
roušky. U některých rodičů vyvolala nesouhlas tato
vládní opatření, která se ovšem musela respektovat
a dodržovat. Na štěstí v červnu došlo k určitému
vládnímu zmírnění a žáci nemusejí mít ve třídě
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roušky. Přes tato nepříjemná omezení jsem velmi
rád, že všichni žáci mohou nastoupit do školy, kde
se konečně potkají se svými spolužáky a mohou se
kvalitně vzdělávat pod dohledem kvalifikovaných
pedagogů při prezenční výuce. Doufám, že se
situace v naší republice změní natolik, že brzy
nebudeme muset testovat a nebudou potřeba žádné
roušky.
V tomto školním roce došlo k několika
významným akcím, které je potřeba připomenout.
Na podzim byla dokončena rekonstrukce
a modernizace školy v rámci dotací MF, kterou
zajistila obec Hrabišín pod vedením paní starostky.
Škola se díky tomu zařadila mezi kvalitně vybavené
školy v okrese a díky modernímu vybavení může
žákům poskytovat kvalitní vzdělávání. Dále obec
Hrabišín zajistila ve dvoře školy vybudování
parkovací plochy pro zaměstnance školy. V MŠ
vzniklo nové hřiště v rámci projektu SZIF, které
zajistila škola Hrabišín za finanční podpory ze strany
zřizovatele.
Na
závěr
musím
poděkovat
všem
zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou práci
v tomto mimořádném školním roce. Nebylo to pro
nikoho lehké, ale všichni se aktivně zapojili a snažili
se žákům maximálně pomoci, i když to všechny
stálo hodně času, úsilí a nervů. Někteří pedagogičtí
zaměstnanci využili možnosti individuální konzultace
k doučování žáků nebo doplnění výukových
materiálů.
Stejné poděkovaní patří všem rodičům, kteří
se aktivně zapojili v době online výuky a pomáhali
svým dětem. Někteří rodiče chodili do práce a ještě
museli pomáhat svým dětem s učením, což bylo
opravdu hodně náročné.
Poděkování patří také všem místním
spolkům a SRPŠ, kteří se školou spolupracují a
školu podporují. Samozřejmě musím poděkovat
zastupitelům obce Hrabišína a paní starostce
Ladislavě Holoušové za finanční podporu v rámci
projektů.
Přeji všem pevné zdraví.

semafory. Ale zvládli jsme to. Při jízdě jsme museli
dávat pozor i na zajíce, kteří se přihopkali na nás
podívat. Nervózně jsme usedli do lavic. Sláva! Mohli
jsme si vybrat test číslo 1 nebo 2. Oba jsme si
procvičovali ve škole ještě před odchodem na vlak.
Cizí prostředí a hlavně nervozita však vykonaly své.
Někteří z nás se dopustili chyb, které běžně ve škole
neděláme. Nakonec paní lektorka nad námi přivřela
oko a s průkazkou cyklisty jsme odjížděli všichni.
Jarda hned volal mamince, že může být na něho
pyšná. Radostně jsme kráčeli s pocitem dobře
vykonané práce a náročný den jsme zakončili
v Tescu nákupem zasloužené zmrzliny a ledové
tříště. Na dopravním hřišti jsme vše zvládli, teď
jenom abychom všechna pravidla dodržovali i ve
skutečném silničním provozu.
Mgr. Lenka Crhonková

Preventivní program v 5. ročníku

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Dopravní hřiště 2021
Tak
konečně
jsme
se
dočkali!
Epidemiologická situace nám značně zkomplikovala
naši přípravu na získání průkazu cyklisty. V dubnu,
po návratu do školy, jsme se pilně v hodinách
praktických činností připravovali. Psali jsme testy,
opakovali dopravní značky, jmenovali, co vše má
mít jízdní kolo a hlavně jsme řešili křižovatky.
8. 6. 2021 jsme si své nabyté vědomosti vezli
do Uničova na dopravní hřiště. Sluníčko pěkně
hřálo, a i když se občas nad hřištěm prohnaly černé
mraky, nám to nevadilo. Nejdříve jsme si vyzkoušeli
jízdu na kole. Pan správce nám pustil semafory.
Chvílemi toho bylo na nás moc. Značky, křižovatky,
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V pondělí 7. června se žáci 5. ročníku
zabývali problematikou kouření v programu
s názvem Kouření – vznik závislosti a její
důsledky
Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je
možné nahradit kouření, jak lze odmítnout cigaretu –
práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části při
hře na pravdu a lež získávali žáci vhled do
problematiky
škodlivosti
užívání
tabákových
výrobků, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření
na zdraví, tělesný vzhled, okolí. Součástí programu
byla názorná ukázka, co se kuřákům zachytí
v plicích po vykouření jedné cigarety.
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Organizace
Poradna
zdraví
Šumperk
prostřednictvím kvalitní lektorky naše žáky velmi
zaujala, těšíme se na další spolupráci.

egyptské bohy různými částmi těla (nosem, palcem
u nohy, bradou…). Někteří byli pěkně barevní. Poté
jsme se rozdělili do čtyř skupin a stavěli obrazce
podle fotek z nás samotných. Vítězové měli
prvotřídní servis u oběda. Družstvo, které prohrálo,
je muselo obsloužit. Výherci si výhru opravdu
užívali. Před jednou hodinou jsme odjeli
z Mladoňova domů. Výlet byl úžasný, všichni jsme si
to moc užili. Velký dík patří všem z mladoňovského
střediska, kteří se o nás skvěle starali.
Pro mě to byl poslední výlet s mojí třídou.
Všichni mají obrovskou pochvalu, na výletě byli
skvělí, do všech úkolů, soutěží se zapojovali.
I vedoucí z nich byli nadšení.
Doufám, že tak skvělí budou i nadále, na
nových školách se jim bude líbit, a dosáhnou
vysněných cílů.

Mgr. Kateřina Němcová

Mgr. Pavla Hrubá
Bc. Klára Hasmannová

Školní výlet do Mladoňova
Od června jsou povoleny výlety. Hurááá!
Ihned jsme toho s deváťáky využili a vyrazili na dva
dny do Mladoňova. Ve čtvrtek ráno jsme se
autobusem dopravili do staré mladoňovské školy,
a začaly pro nás dva úžasné dny. Po příjezdu jsme
se rychle ubytovali a vyslechli si první bojový úkol –
Yesman. Ve čtyřech skupinách jsme museli splnit 30
úkolů, které byly obodovány. Poté na nás čekal
oběd a krátký polední odpočinek. Odpoledne jsme
se vydali
k „Mrtvému muži“ – na skálu v lese.
Vycházka
to
byla
poměrně
náročná,
sluníčko se
snažilo nám
vynahradit
všechny
studené
dny
a paprsky
nás některé
pěkně
spálily.
Odměnou
nám
byla
překrásná vyhlídka po širokém okolí. Většinou tato
výprava trvá 4 hodiny, ale my to zvládli v polovičním
čase. Po návratu jsme pomohli s úklidem chatek, a
vedoucí nám za to nachystal projekci na sledování
hokeje.
Bohužel,
prohra
příznivce
hokeje
rozesmutněla. A tak jsme si zpříjemnili chvíle u ohně
vyprávěním historek
a opekli si buřty.
V pozdních hodinách jsme zalehli do postele a
probudil nás až ranní budíček. Po snídani
následoval dopolední program. Malovali jsme
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Mateřská škola Hrabišín
Vyrostlo nám na zahradě MŠ Hrabišín nové
hřiště – duben 2021.

Přestože byla naše školička uzavřena pro
děti celý březen a většinu dubna, podařilo se nám
připravit pro děti velké překvapení. Za podpory OÚ
Hrabišín, za pomoci dotace, se podařilo vytvořit na
naší zahradě školičky překrásné nové hřiště.
S návratem dětí bylo otevřeno a školkáčci si tak
s radostí užívají průlezky, malou horolezeckou
stěnu, klouzačku a houpačku, také kolotoč
a pohyblivý můstek je středem jejich zájmu. O tom,
že nové pískoviště se stínící plachtou se pyšní
zájmem nejen chlapců, nemusím snad ani říkat…
Za nízkým plotečkem vyrostla naše nová zahrádka,
kde jsme již společně s dětmi vyseli hrášek
a vysázeli na vyvýšené záhonky sazeničky rajčátek,
dýní, jahod
a spoustu bylinek na nový bylinkový záhonek. Dále
nám vznikl záhonek, kde budeme snad už brzy
sklízet maliny a borůvky. Děti se tak budou moci
seznamovat s tím, jak si lze vypěstovat zdravou
a dobrou zeleninu a ovoce, jak o zahrádku
pravidelně pečovat a už teď se těšíme, až sklidíme
letošní úrodu a pochutnáme si na našich výpěstcích.
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Moc ještě jednou za nápadité a krásné nové
vybavení naší zahrady děkujeme zejména paní
starostce
a všem zastupitelům obce Hrabišín.
Také bychom chtěli všichni poděkovat za
sponzorský dar, za který jsme pořídili na zahradu
venkovní didaktické pexeso, se kterým si děti velice
rády hrají.

Projektový den v MŠ Hrabišín – program „ Malí
hrnčíři“- květen 2021
Průběh projektového dne byl stejný jako minulý.
Nejprve se děti seznámily s tím, co je během
projektu bude čekat. Po příjezdu pana Křížka děti
pozorovaly, jak chystal hrnčířský kruh k provozu.
Pomáhaly s přípravou stolečků a židliček potřebných
ke keramickému tvoření.

Projektový den mimo MŠ s odborníkem z praxe –
program „Kouzelná nitka“ červen 2021
V našem projektovém dni jsme se vypravili na farmu
Obora.
Nejdříve
nás
pedagog
společně
s odborníkem seznámili s tím, co nás čeká, jaká je
nabídka aktivit. Seznámili děti s mini farmičkou
Obora – s prostředím, kde žijí ovečky, jak se o ně
správně pečuje. Děti byly upozorněny na zásady
bezpečného pohybu a chování v novém prostředí.
Také jim bylo vysvětleno a názorně ukázáno, jak a
čím se ovce krmí, kde bydlí a jak se jim zajišťuje
krmení na zimu a v létě. Důraz byl kladen na
ekologické chování a specifika biotopu louka. Děti si
všímaly rozdílu principu louky a zahrady.
Pojmenovávaly rostliny, květiny, byliny na louce a na
zahradě. Také si prohlédly zákoutí zahrady, za
využití pěšinek křížem - krážem celou zahradou.
Cestovaly labyrintem pěšin podle daných pokynů.
Nejen u kouzelné studánky si všímaly pohádkových
keramických exponátu a poznávaly, co znamenají.
V průběhu projektového dne byly děti rozděleny do
čtyř skupin. Každá skupina sledovala a vyzkoušela
všechny aktivity, které pro ně byly připraveny.
Pedagog a externí odborník se při činnostech
s dětmi střídali a při většině činností s dětmi
prováděli aktivity, jak společně, tak i jednotlivě. Děti
se postupně seznámily s Krtečkem, jak ke
kalhotkám přišel i s historicky starou knihou, s
novými pojmy, i s tím, jak si dříve děti hrály, jak se
vyráběly hračky a oblečení. Děti poznávaly, z jakých
materiálů se dříve vyráběly oděvy a zejména se
zajímaly o to, na co a jak se dá využít ovčí vlna.
V praktické části se děti seznámily s funkcí
hřebenů na česání ostříhané ovčí vlny. Dále si
prohlédly kolovrátek. Vyzkoušely si, jak je obtížné
usoukat pěknou, hladkou nit z vyčesané vlny. Každé
dítě si vyrobilo z ovčí nitě náramek. Osahaly si
výrobky z ovčí vlny, svetr, ponožku, šálu, čepici atd.
Na jednoduchém ručním tkalcovském stavu si
vyzkoušely tkát jednoduchou technikou kobereček.
Dětem i pedagogům se program líbil a všichni se
seznámili s něčím novým a každý si našel něco
velice zajímavého.
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Po uvedení do provozu a vyzkoušení hrnčířského
kruhu se děti rozdělily na menší skupiny. Každá
skupinka se seznámila s panem Křížkem a s tím, co
vlastně hrnčíř dělá, jaká je tradice hrnčířství. Na
úvod pan Křížek s paní učitelkou Vavřinovou
všechny děti seznámili s dodržováním bezpečnosti
při práci s keramickou hlínou, se špejlemi a párátky,
a zejména s hrnčířským kruhem. Také děti
upozornili na nutnost dodržovat hygienické
podmínky. Nejdříve si děti prohlédly keramické
hrnky, misky, vyrobené na hrnčířském kruhu. Potom
každé dítě dostalo svoji hroudu hlíny, a s tou začalo

samostatně pracovat. Hlínu mačkaly, koulely, válely,
seznamovaly se s její konzistencí, pružností,
tvarovatelností. Děti si vyzkoušely i zvláštní metody
zpracování, jako je plácání, bouchání, dloubání atd.
Modelovaly různé tvary. Učily se koulet z hlíny
kouličky mezi dlaněmi a na stolečku dlaní. Dále je
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zdobily vrypy a škrabáním párátky a navlékaly je na
špejle, aby se po zaschnutí a vypálení staly korálky.
Také se postupně všechny děti vystřídaly u
hrnčířského kruhu. Každému dítěti pan Křížek
vysvětlil postup práce u kruhu, nasazení hliněné
hroudy na kruh, správnému přichycení, namočení
rukou před vytáčením tvaru misky U stolečků děti
vymodelovaly, ozdobily a navlékly plnou špejli
korálků, které poté uložily na podložky na schnutí.
Děti byly nadšeny ze svých výrobků a ze svojí
šikovnosti, kdy si všechny děti vytočily krásnou
misku a nápaditě vyzdobily vyrobené korálky.
Za MŠ Mgr. Marcela Vavřinová

Den dětí v MŠ
Dne 1. června jsme s dětmi oslavili jejich
den. Děti si přinesly kostýmy a již od rána jsme
tancovali a zpívali. Po nejlepší svačince – pečených
buřtech s kečupem se oslava přesunula na zahradu
školky, kde bylo pro děti připraveno bohaté
občerstvení a soutěže s pohádkovou tématikou jako
např. skákání v pytli s Bobem a Bobkem, lov kapříků
u Hastrmánka, Popelčino třídění a mnoho dalších.
Na závěr byly všechny děti odměněny diplomem,
medailí a malým dárečkem. Dnešní den jsme si
všichni moc užili.

neumožnili rozloučit se s Františkem tak, jak velí
staré myslivecké tradice, které on sám hluboce ctil a
střežil, a také o nich šířil povědomí. Byl to myslivec
tělem i duší, muž bystré mysli i ve vysokém věku;
námi všemi považován za myslivce s velkým „M“, se
kterým byla radost posedět a zavzpomínat na staré
časy, kdy se kolem Hrabišína proháněly stovky
zajíců, bažantů a koroptví. Právem jej všichni
považujeme za nestora hrabišínské myslivosti, který
nám bude velice chybět na výročních schůzích,
posledních lečích a dalších mysliveckých akcích,
jichž byl vždy vítaným a milým hostem…
Jedinou akcí, při které jsme se jako myslivci viděli,
ale nijak blíže se nepotkali, byl sběr odpadků podél
silnice směrem na Šumperk. Tuto akci jsme
uspořádali u příležitosti Dne Země, který se
celosvětově slaví v dubnu. Podařilo se nám naplnit
mnoho pytlů rozličnými věcmi, které naši nepořádní
spoluobčanů vyváží do lesa, či vyhazují z oken
svých vozů. Co k této činnosti některé lidi motivuje,
nechceme ani domýšlet.
Kromě stavby několika posedů, opravy
krmelců, běžné údržby chaty a prostředí kolem
rybníka jsme se soustředili na lov zvěře, hlavně tedy
divokých prasat a lišek.
Nyní k tomu, co nás v brzké době čeká.
Vlastníkům honebních pozemků můžeme již nyní
slíbit
konání
valné
hromady
Honebního
společenstva Hrabišín, které se uskuteční 25. září
v KD Hrabišín. Následovat bude tradiční hon, který
jsme letos posunuli již na 13. listopadu, a myslivecký
ples bychom rádi uspořádali 5. února 2022. Konání
všech těchto akcí je samozřejmě závislé na platných
nařízeních vlády v rámci aktuální epidemiologické
situace a budeme Vás o nich informovat
prostřednictvím našich webových stránek.
Na závěr bychom chtěli všem spoluobčanům
popřát krásné léto, mnoho odpočinku a návrat do
bohatého kulturního a společenského života.
Pohodové letní dny všem!
Ing. Jakub Drimaj
Myslivecký spolek Hrabišín, z.s.

SOKOL Hrabišín
Kateřina Oulehlová
Barbora Schmidtová

Myslivecký spolek Hrabišín, z.s.
Konečně jsme se dočkali a anti-covidová
opatření se začala uvolňovat do té míry, že jsme se
jako myslivci mohli po téměř ¾ roce potkat na
schůzi a naplánovat akce na následující období.
Hned na úvod společného jednání jsme minutou
ticha a čestnou salvou uctili památku naše
nejstaršího člena, pana Františka Boxana, který nás
opustil ve věku úctyhodných 99 let. Okolnosti nám
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Vážení občané,
dovolte nám vás informovat o dění v Tělovýchovné
jednotě Sokol za první pololetí roku 2021.
Vážení čtenáři bohužel již podruhé za sebou
byl díky pandemii Covid -19 zrušen soutěžní ročník
z rozhodnutí vlády ČR, která těmito kroky
systematicky ničí amatérský sport, kdy největší
dopad je na mládež, která z nepochopitelných
důvodů sportovat nemůže i když je dokázáno, že při
sportování se nákaza nešíří. I z těchto důvodů vám
nemůžeme sdělit výsledky mužstva, když byla
soutěž zrušena.
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Po dobu sedmi měsíců, kdy se sport zastavil,
sportoviště zůstala opuštěna, se jen velmi ztěžka
obnovuje
činnost
jednotlivých
oddílů
a
tělovýchovných jednot. Opatření zcela decimují
amatérské sportovce, kteří druhý rok za sebou
nabývají přesvědčení, že sport jim nechybí a je jen
otázka času, kdy na vesnicích sportování zanikne.
Nejhůře se toto podepisuje na dětech jak v
předškolním věku, tak i školáků a nesmyslnými
opatřeními nastavenými pro školství.
Po rozvolnění jsme uspořádali nábor dětí,
abychom zjistili jaký je stav a přivedli zpět ke
sportování a byli jsme mile překvapeni, kolik dětí
s rodiči dorazilo. Po letech ne zcela dobré
spolupráce s místní ZŠ se začalo blýskat na lepší
časy, kdy nový pan ředitel Ing. Hanák je nakloněn
sportování a po jednáních bude od podzimu zřízen
sportovní kroužek při ZŠ, kde děti povedou školení
trenéři na sportovní průpravu.

Informace z obce
Volby 2021
Informujeme občany, že ve dnech 8. a 9. 10.
2021 se uskuteční Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
V pátek 8. října 2021 v době od 14.00 do 22.00
hod. a v sobotu 9. října 2021 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.

Odečet spotřeby vody
Mužstvo mužů se začalo postupně
připravovat na nový ročník, i když ne zcela
jednoduše, protože někteří jedinci se již odnaučili
sportovat a těžko se na hřiště vrací, všichni
doufáme, že již nic nezabrání dokončení soutěžního
ročníku, který bude zahájen poslední týden v
červenci.
Podařilo se nám zorganizovat již třetí ročník
akce „Gulášvároš“, který se konal dne 19.06. 2021
ve 13:00 hod. Celkem se přihlásilo 5. družstev.
Na 1. místě se umístilo družstvo p. Stanislava Fidry,
2. místo obsadil se svým družstvem p. Libor Šula a
na 3. místě skončilo družstvo p. Vlastimila Faltýnka.
Další akcí, která bude v měsíci červenci
„memoriál Pepy Grepla“, který se uskuteční v sobotu
10. července, který začíná 13,00 hodin, za účasti
našeho mužstva, SK Bludov, FK Bohdíkov a po
dlouhé době přijede družstvo Sokola Vlkoš. Srdečně
vás zveme.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
členům, hráčům a příznivcům TJ Sokol v této
nelehké době, že vydrželi u sportu. Dále všem
hodně zdraví, pěknou dovolenou a pozvat vás
koncem července na začátek nové sezony.
Výbor TJ Sokol

10

Ve dnech 28. 06. – 30. 06. 2021 bude zaměstnanci
obce proveden odečet spotřeby vody za 1. pololetí
2021. Prosím o nachystání stavu vodoměru.
V případě, že nebudete zastiženi doma, najdete ve
schránce lístek pro zapsání odečtu spotřeby vody.
Tento vyplněný lístek (jméno, adresa a
spotřebovaná voda) doručte zpět na obecní úřad
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ
nejpozději do 07. 07. 2021.
Tento způsob odečtu se týká pouze starých
nevyměněných vodoměrů.

Místní poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že v případě uhynutí psa či
změně majitele je občan povinen nahlásit na obecní
úřad zánik poplatkové povinnosti a to vyplněním
příslušného formuláře.

Odběr novinek
Informujeme občany, že z důvodů nových webových
stránek obce, se musí zájemci o novinky a přepis
hlášení místního rozhlasu znovu registrovat k jejich
odběru.
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Knihovna

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Místní knihovna je opět otevřena v pravidelném
režimu každé pondělí od 15:00 – 18:00 hod.
V měsíci srpnu bude místní knihovna uzavřena.

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma kompenzační pomůcky pro zlepšení
pohybu.
Pěkné počasí nás nenechává v klidu. Po dlouhé
zimě a chladném jaru se těšíme ven do přírody, na
procházky kolem domu, na zahrádky. Ne každý
ovšem může ven ze svého bytu bez potíží. Jsou
mezi námi lidé, kteří se obtížně pohybují, někteří
jsou zcela upoutáni na lůžko, ale i oni touží po
pohlazení slunečními paprsky, sledovat dění kolem
domu, popovídat si se sousedy apod. Pokud
o někom takovém víte nebo o něho pečujete, je
možné mu doporučit, aby si zajistil vlastní
kompenzační pomůcku, která zlepší pohyblivost,
mobilitu. Může se jednat o domácí nebo venkovní
chodítko, chodítko s vyšší mírou opory, tzv.
podpůrnou deskou nebo mechanický vozíček. Ne
každému pomůcky vyhovují a je potřeba
individuálně posoudit pohybové schopnosti, fyzické
možnosti, bariérovost bytu apod. Některé pomůcky
vám může na poukaz napsat váš praktický lékař,
o některé je možné požádat lékaře specialistu –
neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře atd.
Velkou výhodou je také existence Půjčoven
kompenzačních pomůcek, kde si je lze vyzkoušet a
zapůjčit bez lékařského doporučení za stanovený
poplatek dané půjčovny. Ceny jsou zpravidla velice
nízké a dostupné.
Pokud byste se rozhodli zajistit si pomůcku vlastní
nebo si ji jen zapůjčit rádi vám pomůžeme.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme vás
ve vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.
Kontaktujete naši kolegyni: Tereza Valentová, DiS.,
tel: 722 970 171, email: poradenstvi@pontis.cz

Kulturní akce
Letos se oblíbené akce budou konat s ohledem na
vývoj pandemie koronaviru a z toho vyplývající
možnosti shromažďování se. Předběžně je
naplánováno Setkání se seniory na 22. října 2021 a
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem na 26.
listopadu 2021.

Sběrný dvůr Libina
Připomínáme občanům, že mají stále možnost
využívat sběrný dvůr Libina.
Na sběrný dvůr jsou přijímány všechny odpady:
nábytek, elektrozařízení, papír, plast, sklo, oleje,
barvy, pneumatiky atd., výjimku tvoří stavební suť a
krytina eternit.
Provozní doba sběrného dvoru a kompostárny:
Pondělí: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 11:00
(mimo státní svátky), tel. 736 774 769
Více informací naleznete na www.libina.cz v sekci
Sběrný dvůr a kompostárna.

Správa hřbitova
Oznamujeme občanům, že od měsíce října budou
distribuovány nové nájemní smlouvy na hrobová
místa pro možnost prodloužení nájmu ke smlouvám
končícím k 31. 12. 2021. Případné změny nájemců
již nyní můžete hlásit na obecní úřad Hrabišín. Vzor
nové nájemní smlouvy, ceník a řád pohřebiště
naleznete
v plném
znění
na
stánkách
www.hrabisin.cz v sekci Správa hřbitova.

Sdělení k autorským článkům
Redakce HN sděluje čtenářům, že od tohoto čísla
neupravuje slohovou ani gramatickou stránku
autorských článků. Budou otištěny vždy v plném
původním znění. Obracejte se tedy se svými
připomínkami
a
výhradami
vždy
na
podepsaného autora. Děkujeme za pochopení.

Rovněž Diakonie Sobotín nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům,
osobám se zdravotním postižením, osobám po
úrazech nebo nehodách zvládat běžné denní
činnosti života.
Půjčovna je otevřena od pondělí do pátku, od 7:00
do 14:00 hodin. Po telefonické domluvě
s Bc. Kateřinou Hoblovou, DiS.
Nabízený sortiment: chodítka, mechanické vozíky,
sedačky na vanu, WC židle, sprchovací křesla,
elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace a
servírovací stolky.
Kompletní nabídka a výše úhrad je zveřejněna na
www.diakoniecce-sobotin.cz.
Tereza Valentová, DiS. PONTIS Šumperk o.p.s.
a Luboš Polanský, Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

-red. HN –
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Spojovačky jsou zvláštním typem omalovánek. Omalovánky nejsou složené z čar, ale pouze
z očíslovaných bodů, které je v první fázi nutné spojit a až následně je možné kresbu vybarvit.
Přejeme příjemnou zábavu.

Uzávěrka příspěvků do dalších HN je dne 13. 12. 2021
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