Hrabišínské
noviny
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další vydání HN, ve
kterých vás jako obvykle seznámím s aktivitami
obce za první pololetí letošního roku.
Začátek roku byl zahájen přípravou projektů
a žádostí k získání finančních prostředků z rozpočtu
státu a z fondů evropské unie. Byly zpracovány a
podány žádosti na poskytnutí finanční podpory
prostřednictvím MAS (místní akční skupina)
Šumperský venkov na projekt „Oprava chodníků –
náves“, kde součástí projektu je veřejná zeleň na
návsi a umístění dvou kusů měřičů rychlosti. Tyto
aktivity podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj
z fondu IROP (Integrovaný regionální operační
program). Náklady na stavbu činí 1.315.618,- Kč
z toho dotace ve výši 95 %. Čeká se na schválení.
Další žádost o finanční podporu byla podána
opět prostřednictvím MAS Šumperský venkov
v Programu rozvoje venkova na „Pořízení techniky
pro výchovu a těžbu lesa v Hrabišíně“ v hodnotě
95.000,- Kč, výše podpory 50 %. Čeká se
na schválení.
V letošním roce se nám konečně podařilo
získat finanční prostředky z Ministerstva pro místní
rozvoj na projekt „Výstavba multifunkční hřiště,
atletický ovál a doskočiště“ v areálu ZŠ Hrabišín.
Celkové předběžné náklady jsou 4.779.757,- Kč,
dotace ve výši 70 %, tj. 3.239.890,- Kč. V současné
době byla podána výzva k zaslání cenových
nabídek a zadávací dokumentace k výstavbě hřiště.
Bylo osloveno pět firem a termín podání je do 13.7.
2018. Od vysoutěžené částky se potom odvíjí výše
70 % finanční podpory. Vzhledem k pracovní
vytíženosti
firem
je
realizace
výstavby
multifunkčního hřiště naplánována na období září –
říjen letošního roku. O finanční prostředky se žádalo
nejméně dva roky v různých dotačních titulech.
Kladné vyřízení žádosti považuji za velký úspěch.
Další získané finanční prostředky jsou taktéž
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Oprava
mostu 11c a obnova opěrné zídky podél vodního

toku Loučka u RD č.p. 92 v obci Hrabišín
po přívalových deštích“. Předběžné náklady činí
1.325.800,- Kč, výše dotace 90 % tj. 928063,- Kč.
V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a následně budou osloveny firmy na
provedení stavby. Předpoklad realizace je září
letošního roku.
Další velkou a nákladnou akcí byly stavební
práce na opravu místních komunikací v lokalitách
Loučky od č.p. 83 – 87; úsek v Dolní Olešné od č.p.
237 – 254 a poslední oprava komunikace nad
školou. Celkové náklady na opravu činily
2.329.951,80 Kč. Tyto náklady obec uhradí
z vlastních zdrojů. Současně byla provedena oprava
veřejného prostoru u místního hřbitova, provedeno
odvodnění – propustek na komunikaci nad školou,
odvodnění cesty v Loučkách u RD č.p. 87, oprava
sjezdu u mlýna a u zastávky u Stratilů. Náklady
činily 459.696,- Kč, taktéž byly použity vlastní zdroje
obce.
V současné
době
se
obec
zabývá
problematikou sociálního bydlení. Zpracovává se
projektová dokumentace pro bytový dům o 8 bj. (do
budoucna možnost půdní vestavby 4 bj.) a
předběžné náklady činí 20 mil. Kč. Tato příprava a
projekt je i na dále v jednání zastupitelstva obce.
Termín podání žádosti o finanční podporu je do
konce letošního roku.
Další podpořenou žádostí je z Olomouckého
kraje příspěvek ve výši 19.000,- Kč na pořízení
motorové pily a to pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Hrabišín.
Dále je zpracována projektová dokumentace
na veřejnou zeleň - druhá část. Zahrnuje zeleň
u obecního úřadu a před bytovkami na návsi. Taktéž
se připravuje projektová dokumentace na revitalizaci
zeleně na místním hřbitově Hrabišín.
Neustále
se
pracuje
na
projektové
dokumentaci ohledně výstavby inženýrských sítí a
místní komunikace v lokalitě za školou. Rozpočet na
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Vzpomínka na pana Ladislava Procházku

výstavbu inženýrských sítí je cca 5 mil. Kč a
výstavba komunikace včetně dešťové kanalizace je
cca 6 mil. Kč. Zde se musí provést oslovení firem na
podání cenové nabídky a následně se zjistí, jaké
budou ve skutečnosti náklady na tuto výstavbu. Nyní
se vše připravuje. Záměr prodeje na pozemky
určené pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě
již byl vyhlášen a cena za 1 m2 činí 728,- Kč včetně
platné DPH. Podrobnosti najdete na web stránkách
obce www.hrabisin.cz. Zastupitelé se mohou také
zabývat otázkou, zda se částka na prodej pozemku
rozdělí na částku za pozemek + skutečné náklady
na výstavbu inženýrských sítí a komunikace.
V měsíci květnu byly na obecním úřadě a
v kulturním domě započaty stavební práce
prováděné p. Ivanem Tichým z Hrabišína. Dojde
k výměně starého vodovodu a odpadů. Současně se
provádí rekonstrukce přísálí v KD – nové obklady,
umývací dřez, regály, výdejní místo a v neposlední
řadě nové rozvody elektřiny. Celkové náklady na
stavební práce jsou ve výši 260.000,- Kč
Výše uvedený výčet prací na obci je pouhý
zlomek toho, s čím se musí zaměstnanci obce
denně potýkat. Počínaje nekonečným bojem
s kůrovcem, úklidem lesa, sázením stromků,
ožínáním, prodejem kulatiny i palivového dříví a
další mnohé aktivity v obci.
S blížícím se létem přeji všem občanům
krásné prožití tohoto období, dny plné slunce,
pohody a odpočinku, dětem pak příjemné prožití
letních prázdnin.

Na začátku roku 2018
nás opustil náš významný
občan, dlouholetý starosta a
hlavní funkcionář mysliveckého
spolku p. Ladislav Procházka.
Pan Ladislav
Procházka přišel do Hrabišína
v r. 1974, o rok později se
oženil a založil rodinu. Jeho
hlavní pracovní zaměstnání
bylo u Policie ČR, ale od
samého
začátku
začal
pracovat
u
mysliveckého
spolku v Hrabišíně a pro nás
bylo významné, že se okamžitě
začal zajímat o dění v naší
obci a brzy se stal významným
funkcionářem v Hrabišíně. Už
v roce 1986 se stal předsedou MNV a pak v letech
1998 – 2010.
Celé toto starostování bylo pro Hrabišín
významné. Rád bych připomněl období, kdy pan
Ladislav Procházka stál v čele naší obce.
Na začátku roku 2005 zastupitelstvo
rozhodlo, aby naše obec měla svůj znak a prapor.
V září t. r. se starosta Ladislav Procházka se členem
zastupitelstva
Janem
Petříkem
zúčastnili
slavnostního předání dekretu o udělení znaku naší
obci. Dekret jim předal tehdejší předseda
Parlamentu ČR pan Lubomír Zaorálek. V roce 2007
pak byly obecní symboly slavnostně vysvěceny.
Toto se událo při největší události v historii obce
Hrabišína, při oslavách 650 let naši obce v červnu
2007. Pan Ladislav Procházka jako starosta obce
byl hlavním organizátorem těchto oslav. Součástí
oslav byl průvod od bývalého OÚ ke kapli
sv. Michala, další program byl před kulturním
domem, na fotbalovém hřišti, večer pak vrcholil
v areálu hasičů.
Součástí oslav byla velká výstava v KD
o životě spolků, o historii obce a občané zde ukázali,
co všechno dovedou. Oslav se zúčastnila téměř celá
obec a stovky bývalých velmi spokojených občanů.
Při této příležitosti byla vydána publikace o dějinách
i současnosti obce.
Během
starostování
pana
Ladislava
Procházky byla započata výstavba vodovodu, která
byla dokončena v roce 2002. Byla to druhá největší
stavba v poválečném období. Současně se také
podílel na přípravě projektové dokumentace
na výstavbu splaškové kanalizace.
Dále bych rád připomněl i další významné
události z této doby. V roce 2010 byl otevřen nový
OÚ v kulturním domě, byla připravena dvě nová
místa v obci pro stavbu rodinných domů, byla
opravena kaple sv. Michala, místní hřbitov, neustálá

Ladislava Holoušová
starostka obce

Přeji příjemnou letní dovolenou a
načerpání nových sil do dalšího
pololetí 2018.
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pozornost byla věnována autobusovým čekárnám,
chodníkům a místním komunikacím.
V tomto období si TJ Sokol Hrabišín a Sbor
dobrovolných hasičů vybudovali areály, které jsou
chloubou naší obce. Mohl bych uvést ještě další
příklady, ale připomenu alespoň trvalou péči
o obecní les.
V roce 2001 pak začaly vycházet čtyřikrát
ročně Hrabišínské noviny, které velmi zvýšily
informovanost občanů a dění v naší obci.
Pan Ladislav Procházka byl nejdéle
sloužícím starostou v historii naší obce a svou prací
v zastupitelstvu a v myslivosti si vybudoval
významné místo v dějinách Hrabišína.

námi. Čas je neúprosný a na pana Procházku
můžeme už bohužel jen vzpomínat… A nebyl to
odchod jediný. Přišli jsme i o pana Arnošta Fuchse,
který byl mnoho let členem výboru honebního
společenstva, rád se účastnil mysliveckých akcí a
myslivce všemožně podporoval. Čest jejich
památce!

S odchodem mysliveckého hospodáře bylo
třeba učinit změny ve složení výboru, přičemž
novým hospodářem se stal Ing. Jakub Drimaj,
kterého ve funkci jednatele vystřídal Karel Pur. Naše
řady se také rozrostly o Veroniku Šišmovou, Libora
Šulu a vrátil se k nám Karel Korger. I letos máme
mezi adepty svoji svěřenkyni, a to Libuši Kalusovou
ml. V tuto chvíli nás je tedy 18 členů (z toho 5
ve zkušební době) a jedna adeptka. S ohledem na
ochranu osobních dat jsme také museli
zaktualizovat naše interní předpisy dle GDPR.
Nyní už konečně k těm našim aktivitám. První
únorovou sobotu jsme uspořádali myslivecký ples,
který byl předem
do posledního
místa vyprodán
a který se dle
našeho pohledu
i názorů hostů
velmi
vydařil.
V květnu
se
uskutečnila
výroční členská
schůze za účasti
našich partnerů
a
přátel.
Po oficiálním
jednání proběhl
tradiční
obřad
přijímání mezi
myslivce Libora
Šuly a Veroniky
Šišmové, kteří
u nás
absolvovali adeptskou praxi, kurz na okresním
mysliveckém spolku a závěrečné zkoušky složili
s vyznamenáním.

Čeněk Hořava, kronikář obce
Redakční rada HN Hrabišín

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s naší činností
za uplynulý půlrok. Těch několik měsíců byl
půlrokem změn a to v mnoha ohledech. Bezpochyby
tou nejvýznačnější a to smutnější událostí bylo úmrtí
našeho dlouholetého člena a mysliveckého
hospodáře, pana Ladislava Procházky. Pan
Procházka byl nejen významným občanem
Hrabišína, který po několik volebních období
zastával funkci starosty obce, a stál tak za jeho
rozvojem a kulturní činností po mnoho let, ale
významně udával i směr činnosti našeho
mysliveckého spolku. Hájil zásady správného
přístupu k hospodaření se zvěří, měl rád přírodu,
pozitivně přistupoval k nastupujícím mysliveckým
generacím a aktuálním poznatkům, a bezpochyby
patřil mezi ty lidi, pro něž nebyla myslivost jen
volnočasovou aktivitou, ale kterým se vryla pod kůži
a byla jejich způsobem života. S odchodem pana
Procházky jsme přišli o významnou osobnost a
nestora hrabišínské myslivosti, se kterým se už
bohužel nepotkáme na žádném lovu, rybolovu,
brigádě, plese či schůzi, ale pevně věříme, že zaujal
čestné místo mezi našimi mysliveckými patrony a
přáteli naší zelené společnosti, jež už nejsou mezi
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Konalo se také několik brigád v obecním
lese, kde jsme vysázeli cca 2500 stromků. Místní
zemědělské firmě HRADO a.s. jsme pomohli se
zatloukáním kůlů a natahováním elektrických
ohradníků podél pastvin. Kromě těchto brigád a akcí
jsme také pod vedením Pavla Hrubého a Libora
Šuly vybudovaly přístřešek u naší chatky, což je
jeden z dalších významných kroků spějících
ke zvelebování prostředí kolem mysliveckého
rybníka a budování zázemí pro společná setkávání.
Kromě toho pracujeme na nových posedech,
kazatelnách a krmelcích. Intenzivně se věnujeme
celostátně-nařízenému lovu divokých prasat, srnců
a chceme i výrazně snížit stavy lišek. V období
sečení luk a pastvin naši členové pořádají vyhánění
srnčí zvěře z těchto porostů za pomoci psů, aby
došlo k minimálním ztrátám na srnčatech. Na
chovatelské přehlídky do Vyšehoří a Rapotína jsme
předložili k ohodnocení trofeje srnčí a daňčí zvěře
ulovené v Hrabišíně v průběhu minulého roku. Co
nás ještě čeká a nemine? Kromě plnění běžných
povinností a plánu se v září uskuteční Valná
hromada Honebního společenstva Hrabišín, na
kterou budou včas pozváni všichni vlastníci
honebních pozemků, kteří jsou členy HS. A
v listopadu nebude chybět tradiční hon na drobnou
zvěř.
Protože jsou prázdniny a dovolené za
dveřmi, přejeme všem mnoho zaslouženého
odpočinku, plno radostných zážitků, veselých příhod
ale i trochu toho deště, protože sucho, které nás
letos zachvátilo, není jen nepříjemné, ale působí
i značné potíže na našich záhonech, zahradách,
loukách a v lesích. Snad nám během léta nějaké ty
kapky deště spadnou, zchladí vzduch, naplní
nádrže, vodou nasytí lesy a ty nám pak dají i nějaké
ty houby. Vždyť co může být pro „národ houbařů“
větší katastrofou než lesy bez hub?!

Viděli jsme slavný Big Ben a Westminsterský
palác
(parlament),
Westminsterské
opatství,
Buckinghamský palác, Národní galerii (kde jsme
viděli slavné Slunečnice od Vincenta van Gogha).
Den jsme završili projížďkou na Londýnském oku.
Poté jsme se rozdělili do rodin. Druhý den jsme
navštívili muzea, Madame Tussauds s voskovými
figurínami, ulici Sherlocka Holmese, projeli jsme se
londýnským metrem, které je nejstarší na světě a
slavným Double Decker Bus. Poslední den
v Londýně jsme strávili v pevnosti Tower, přešli jsme
přes Tower Bridge a navštívili slavnou bitevní loď
Belfast. Pluli jsme lodí po řece Temži do slavného
parku Greenwich a navštívili jsme námořní muzeum.
Den jsme zakončili procházkou a návštěvou nultého
poledníku. Po večeři zajištěnou našimi řidiči jsme
nasedli do autobusu a vyrazili jsme směrem domů.
Do Hrabišína jsme dojeli následujícího dne
v odpoledních hodinách všichni živí a zdraví, plní
dojmů a úžasných zážitků.
Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Jana Březinová

Přehlídka dravců v Libině

V pátek 18. května 2018 se všichni žáci naší
školy jeli podívat do Libiny na přehlídku dravců
pocházejících ze záchranné stanice v Kuřimi.
Přehlídka začala velmi pěknou, poučnou a vtipnou
přednáškou o dravcích, žijících nejen u nás, ale i
v cizích krajích. Všichni, o nichž byla řeč, nám
předvedli svůj let a způsob lovu. O sově Anežce
jsme ani nevěděli, když nám prolétla nad hlavou.
Nejvíce se nám ale líbili orli a sup. Ovšem mezi
těmito „králi“ dravců nechyběli ani ti nejmenší, jako
byl například velmi roztomilý Kulíšek nejmenší.
Přehlídka se nám moc líbila, zase něco nového
jsme se naučili a při tom si užili pěkný den.

Ing. Jakub Drimaj

Základní škola
Školní zájezd – Londýn
Ve dnech 13. 3. – 17. 3. 2018 jsme se žáky
II. stupně absolvovali pětidenní zájezd do Londýna,
hlavního města Velké Británie. Cesta autobusem
byla náročná, ale všichni jsme ji bez úhony zvládli.
Autobus byl vybavený WIFI i WC, takže o komfort
bylo řádně postaráno. Přejeli jsme Německo, Belgii,
Nizozemí, až jsme se dostali do Francie, města
Caleis, kde jsme se nalodili v pozdních nočních
hodinách na trajekt mířící do Doweru. Do Londýna
jsme dorazili kolem 6. hodiny ráno. A hned první den
jsme si dali řádně do těla. Nachodili jsme až 20
kilometrů po Londýně.

Bc. Ivana Vamvakašová
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Integrovaný záchranný systém Libina

Mgr. Marcela Vavřinová

Pravěký školkový den – únor 2018
I letos jsme se všichni v projektovém
pravěkém vagonku podívali do dávné historie. Děti
si na vlastní kůži vyzkoušely některé pravěké
činnosti. Stavěly jeskyně a pravěká obydlí, lovily
mamuty, zdobily praoblečení, vyráběly šperky,
prakresby, budovaly ohniště a pasti. Při pravěkém
dni také děti tančily pravěké tance a ochutnaly
uvařeného uzeného mamuta. Děti si tento den
opravdu užily a v maskách pračlovíčků jim to moc
slušelo.

Ve čtvrtek 7. června 2018 se naši žáci
zúčastnili již tradiční akce IZS v Libině. Akci v rámci
prevence sociálně patologických jevů každoročně
pořádá kulturní a školská komise rady obce Libina
pod vedením p. Aranky Jarošové, ředitelky tamní
MŠ. Cílem celé akce bylo rozšíření povědomí dětí a
mládeže o fungování IZS. Během dopoledne děti
sledovaly simulovaný zásah Vojenské policie
ve spolupráci Policie ČR. Dále jsme byli svědky
práce Hasičského záchranného sboru, který
předvedl svoji techniku. Na stanovištích si děti
mohly vyzkoušet ošetřování raněného pod vedením
pracovníků Červeného kříže. Ve spolupráci BESIP a
Policie ČR si děti osvěžily pravidla silničního
provozu. Formou her získávaly povědomí o
správném chování při situacích ohrožujících zdraví a
život. Nechyběla ani akční bojová ukázka členů
Paintball Mostkov. O zábavu se postaral skákací
hrad, lezecká stěna a trampolína. Očekávaný stánek
se zmrzlinou, párkem v rohlíku, ledovou tříští a
palačinkami byl na svém místě, takže nám ke
spokojenosti nechybělo vůbec nic.

Mgr. Marcela Vavřinová

Papoušci v MŠ
21. března nám program v naší MŠ připravili
manželé Podolští. Přivezli nám ukázat své
překrásné opeřené mazlíčky. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavostí o jejich chovu (odkud
pocházejí, čím se živí aj.) a se zájmem sledovali, jak
přelétávají z bidýlka na ramena chovatelů. Zjistili
jsme, že jsou velmi učenliví, pokud mají správnou
péči. Také jsme se dozvěděli, jak se papoušci mezi
sebou dorozumívají, co obnáší chování papoušků
v zajetí. Lidé na ně musí mít spoustu času. Také
už víme, co se stane, když se jim přestanou
věnovat. Na závěr děti dostaly obrázek papouška
k vykreslení.

Mgr. Lenka Crhonková

Pavlína Koutná

Mateřská škola
Výlet školičky do Vyškova

Muzikoterapie ve školičce – podzim 2017

V letošním roce rodiče vybrali spolu s dětmi
výlet do Dinoparku ve Vyškově. Po velkém těšení a
chystání nastal den D a do přistaveného autobusu
jsme nastěhovali nejdříve všechny důležité věcičky,
jako třeba jídlo, pití, lékárničku, polštářky, ale hlavně
nastoupily všechny děti, paní učitelky a pomocnice
paní uklízečky. Když jsme zamávali všichni
maminkám, vyrazili jsme směr Vyškov. Cesta utekla
velice rychle a když jsme zastavili u ZOO, už nás nic
nemohlo zastavit. Po rychlé svačince jsme nasedli

Další smysl, který jsme chtěli potěšit, byl
sluch. Děti si při muzikoterapii vyzkoušely různé
tradiční i netradiční hudební nástroje. Vyzkoušely
si příběhem využívat rytmické a přírodní nástroje,
poslouchaly relaxační doprovodnou hudbu, ztvárnily
pohybem zvuky, jejich intenzitu a charakter.
Vyzkoušely si i prvky relaxace. Aktivity děti bavily a
rády si je znovu zopakují. Na závěr si vyrobily
vlastnoručně rytmické štěrchátko…
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na vláček a vyrazili do Dinoparku. Tam na nás už
čekal pravěký svět, který se líbil všem dětem i
dospělým. Dinosaury jsme si všichni prohlédli,
osahali i pohladili. Hráli jsme si v pravěkých
průlezkách. V 3D kině jsme se občas polekali.
Ochutnali jsme mražené kuličky, pochutnali si na
hranolkách s kečupem. Po návratu jsme snědli řízky
s chlebem a spoustu mlsků z domu. Celé dopoledne
uteklo jako voda a už jsme zamávali zvířátkům
v malé ZOO.
Cestou domů někteří hodně unavení
pospávali, někteří sledovali krajinu. Když se objevila
cedule Dlouhomilova a Hrabišína, únava nás
všechny opustila. Výlet se nám vydařil, sluníčko
nám svítilo a vrátili jsme se plní zážitků z netradiční
cesty do historie…

SDH Hrabišín
Dobrý den,
dovolte, abychom Vás informovali o dění ve sboru
dobrovolných hasičů za první pololetí roku 2018.
Rok jsme zahájili 5. ledna naší Výroční valnou
hromadou, kde jsme si loňský rok zanalyzovali a
vytýčili si cíle do právě probíhajícího roku 2018.
Naše početná členská základna včetně dětí a
přizvaní hosté, zaplnili předsálí KD. První březnovou
sobotu jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Akce
se opět velice vydařila, navázala na předchozí
úspěšné plesy a daří se nám držet laťku hodně
vysoko. A to i díky tomu, že se snažíme vždy kromě
dobře zavedených věcí vymyslet něco navíc, něco
nového. Za pár týdnů na to, 30. dubna, tentokráte už
ve venkovním prostředí, na našem krásném areálu,
se slétli čarodějnice a čarodějové na tradičním
Čarodějnickém reji. Program byl velice pestrý,
počasí přálo, dobrá muzika a celkově atmosféra,
takto ve stručnosti asi nejlépe vystihneme celkový
dojem z této vydařené jarní akce. Další tentokráte
ryze sportovní událostí na našem areálu byla 12. 5.
okrsková soutěž mužů a žen. A na co bychom Vás
rádi ještě pozvali v tomto roce?

Mgr. Marcela Vavřinová

Pasování na předškoláčky v mateřské školičce květen 2018

Co HASIČI HRABIŠÍN ještě v roce 2018 připravují? :
5.7. - Vepřové hody + dechová hudba+DJ Rosťa
11.8. - Pohárová soutěž - Požární útoky - muži,ženy,
veteráni
8.9. Finále „Velké ceny okresu Šumperk – Holba
Cup 2018“požární útoky – muži,ženy, veteráni

Činnost jednotky SDH obce Hrabišín:
V roce 2018 naše jednotka zažívá poměrně
rušné a náročné období. Kromě jednoho zásahu na
spadlý strom, členové jednotky absolvují celou řadu
školení a přezkoušení. Všichni naši velitelé se
každoročně zúčastňují celodenního školení na
stanici profesionálních hasičů v Šumperku.

…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. I letos našich jedenáct
předškoláků bylo pasováno při “Šerpování
předškoláčků“
paní starostkou Ladislavou
Holoušovou, za pomoci kouzelného meče pana
krále z divadélka Malé BOO. Děti po splnění
spousty disciplín, prokázání svých dovedností při
procházce pohádkami, byly pasovány a obdržely
šerpu a spoustu dárečků. Popřáli jsme jim
do příštího školního roku spoustu kamarádů,
jedniček a pochval od hodných paní učitelek.
Také bylo umístěno tablo školáčků v místním
obchodě – moc za vyvěšení tabla děkujeme.
Mgr. Marcela Vavřinová

Další velké a významné školení respektive
kurz absolvovali dva členové jednotky. Jednalo se
o 40-ceti hodinový kurz na obsluhu s motorovou
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pilou. Nyní, ale nejvíce v zimním období jsme
pracovali na údržbě techniky a zlepšování
funkčnosti dopravního automobilu. V dubnu členové
sboru vypomohli brigádou v obecním lese s úklidem
dvou pasek.

čas z D. Studének a opět vítězíme. Adam Ptáček a
Václav Luňáček se stávají nejrychlejšími proudaři
dne. Finále Ligy MH, které probíhalo dlouhá léta na
našem areálu, se letos konalo v Hrabové. Ve střelbě
ze vzduchové pušky se obě družstva umístila na 3.
místě. V PÚ starší časem 23,49 s opět na nástřikové
terče brali 4. místo no a mladší předvedli nejrychlejší
PÚ – Adam Ptáček (15,85s!!!) a Vašek Luňáček
(16,40s). Nádherný útok, prostě paráda. V celkovém
pořadí Ligy MH jsme v kategorii mladší obsadili 2.
místo a i za toto umístění jsme velmi rádi, neboť ač
to tak nevypadá, tak se nám v průběhu sezony lepila
smůla na paty, a i přesto jsme stáli na stupních
vítězů. Starší žáci nadprůměrnými výkony a
s celkovým součtem bodů 36 skončili na pátém
místě. Chtěl bych všem poděkovat za skvělou
reprezentaci SDH a obce Hrabišín, popřát dětem
krásné prázdniny plné zážitků a také hodně štěstí do
nové sezony 2018/2019. Soutěžní družstvo mladší:
Nevrlý Michal, Luňáček Václav, Ptáček Adam,
Březina Josef, Jírů Jakub, Unger Daniel, Szijjarto
Timea,
Petrželová
Marie,
Zouhar
Jakub
Soutěžní družstvo starší: Jírů Ondřej, Urbanová
Zuzana, Kvapilová Nikola, Luňáček Jan, Březinová
Nela, Hrubá Karolína, Petržela Jiří. Nábor dětí do
SDH Hrabišín proběhne 12. 9. 2018 v 16:00 na
hasičském areále za KD. Zapojte své děti mezi nás,
trénujeme každou středu od 16:00 hod. (děti ve
věku od 5 až 13 let)

Soutěžní činnost dospělých:
Je za námi první měsíc soutěžního ročníku a
jak si vedou naše týmy?
Muži na okrskové soutěži v domácím
prostředí obsadili díky nepodařenému požárnímu
útoku 4. místo. O 14 dní později na okresní soutěži
v Bludově v daleko větší konkurenci obsadili skvělé
3. místo. A ta trojka se nás držela i na dalších dvou
závodech ve Štítech a v Dolních Studénkách. Zatím
jsme v celkovém pořadí na druhém místě a to
rozhodně není špatná pozice. Ženské družstvo
zahájilo sezónu vcelku slušně a sbírá umístění okolo
5. místa. Zatím nejvíce radosti nám dělá družstvo
veteránů, které po dvou soutěžích má na kontě plný
počet bodů a samozřejmě vede tabulku před dalšími
15-cti!!! tými celého okresu.
Více informací na webu: http://holbacupsumperkcz.webnode.cz/

Soutěžní činnost mládeže:

za SDH Hrabišín Roman Jírů
za kroužek MH Libor Kvapil

TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
dovolte nám Vás informovat o dění v Tělovýchovné
jednotě Sokol za první pololetí roku 2018.
Nedávno byla ukončena jarní část sezony
ročníku 2017/2018 v rámci OFS Šumperk. Našemu
mužstvu se nevydařila podzimní část, ale je nutné
podotknout, že jsme sehráli o čtyři těžká utkání
v rámci českého poháru (vítězové poháru) více než
naši soupeři. Po zimní přípravě v místní tělocvičně a
na umělé trávě v Šumperku, jsme v jarní části
soutěže jen dvakrát prohráli o branku v základní
hrací době. A tak jsme skončili na 4 místě s 54 body
a s celkovým skóre 61 : 43 a druhou nejlepší
obranou v soutěži hned za postupující Rudou. Co
nás nejvíce trápí je nízká střelecká produktivita,
kdybychom v utkáních, které skončili remízou,
proměnili pokutové kopy a získali o 8 bodů více,
obsadili bychom druhé místo s pouhými pěti body za
Rudou, která nás ve vzájemných zápasech
v normální hrací době neporazila. Nejlepším
střelcem mužstva byl Jakub Fiala s 12 střelenými
brankami. Po skončené sezoně jsme se
v posledním zápase s Libinou rozloučili s Jiřím

První
soutěží
letošního
roku
byla
dovednostní štafeta v Rohli, kde mladší získali
druhé místo a starší místo páté. 21. dubna nás
čekala již tradiční soutěž v Troubelicích, kde
probíhala štafeta požárních dvojic a požární útok
(PÚ) CTIF. V mladší kategorii došlo k zaváhání v PÚ
CTIF, kde nás jedno slůvko závodníka stálo druhé
místo (při této disciplíně se nesmí mluvit). Celkově
mladší brali 6. místo a starší krásné 5. místo. 28.
dubna se pak závodilo na bludovském ovále – 4x60
m a štafeta CTIF, mladší vybojovali krásné třetí a
druhé místo, starší pak sedmé místo a místo druhé,
které nám udělalo obrovskou radost. První sobotu
v květnu se konečně dostáváme k naší nejsilnější
disciplíně, a to k požárním útokům. Mladší žáci
v Dolních Studénkách vítězí v obou kolech. Jako
jediní pokořili hranici 20 vteřin a nechali za sebou
dalších 23 družstev. Starší dosáhli času 31,00 s na
nástřikové terče a zapsali si do tabulky sedmé
místo. O 14 dní později v Bludově vylepšujeme svůj
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Žižkou, který se rozhodl začít stavět dům
v Bratrušově, kam i odchází jako hráč, aby mohl ve
chvílích volna hrát. Výbor TJ i ostatní spoluhráči mu
děkují za 7 odehraných sezon v našem klubu a
přejí, ať se mu daří i nadále.
Další nečekanou ztrátou je, že post trenéra
opouští Radim Netopil, který dostal nabídku být
asistentem u divizního Šumperka a to se neodmítá.
Jako hráč bude i nadále nastupovat, pokud mu to
nebude kolidovat se zápasy Šumperka. Rovněž i
Radimovi přejeme hodně úspěchů. Výbor proto
musí sehnat náhradu na trenérském postu, což
nebude jednoduché, protože kvalitních trenérů je
nedostatek. Jednu dobrou zprávu pro příznivce již
máme a to je příchod brankáře Jiřího Kašpara
z Valašského Hovězí.
V okresním přeboru rovněž startuje družstvo
starší přípravky, kde před jarní částí soutěží došlo
ke změně trenéra, když Laďu Hanáka vystřídal
Pavel Kristen. Laďovi Hanákovi, také patří velké
poděkování výboru TJ za jeho dlouholetou činnost u
mládeže. Mužstvo podávalo v jarní části výborné
výsledky, i když je ročníkově mladší, k čemuž
přispělo i vydařené soustředění na počátku května
na penzionu Gól v Loučné nad Desnou. Jelikož se
v těchto kategoriích z rozhodnutí FAČR nevydávají
tabulky, nemůžeme Vás informovat o pořadí a
bodech. Nejlepším střelcem mužstva byl Jakub Jírů.
Po letech marného shánění financí se díky
půjčce od Obce Hrabišín a naspořeným
prostředkům výborem TJ Sokol podařilo vybudovat
zastřešení tribuny, které vybudovala společnost
AMGIS Šumperk v hodnotě díla 356.000,-Kč.
V současné době je stavba již zkolaudována a
nabyla i právní moci. Nyní budou moci členové TJ
vyměnit shnilé sedáky, nášlapy a opravit boky tak,
aby tribuna plnila svůj účel. Dešťová voda bude
stažena do zavlažovacího systému na kropení hrací
plochy (viz. foto).

dobytek pro místní společnost HRADO, zejména
pak Martinu Fuchsovi, který se zúčastnil všech
těchto brigád.
Dovolte nám vás pozvat na již tradiční
„Memoriál Josefa Grepla“, který se uskuteční
v sobotu 21. července se začátkem v 12:00
hodin.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
členům, hráčům a příznivcům TJ Sokol v uplynulé
sezoně, popřát jim pěknou dovolenou a pozvat vás
v srpnu na začátek nové sezony.
Výbor TJ Sokol

OZNÁMENÍ
Informujeme občany o dni a místě konání
Voleb do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu ČR
v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 6. 10. 2018 od 08:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu
Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín, pro voliče
přihlášené k trvalému pobytu v obci Hrabišín.
- Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky nebo státní občanství státu,
jehož příslušníci jsou oprávněni na území
České republiky volit
- Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem voleb do zastupitelstva
obce a Senátu Parlamentu ČR hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
- K 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.
red HN

Uzávěrka příspěvků do dalších HN
je dne 10. 12. 2018

Výbor TJ děkuje tímto všem svým členům,
kteří se účastnili brigády na opravě výběhů pro
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Informace z obce
Odpady

Revitalizace zeleně v obci Hrabišín
V rámci přípravy revitalizace zeleně hřbitova
byla obcí uskutečněna anketa k jeho navrhované
úpravě. Do všech domovních schránek byl doručen
lístek s možností vyjádřit se k umístění kolumbária a
rozptylové loučky. Z 350 oslovených domácností se
ankety zúčastnilo 56, což je 16%
Výsledky hlasování:
Rozptylová loučka
Kolumbárium
Obě varianty
Proti

5
9
38
4

Olomoucký kraj vyhlašuje pro obce zapojené
do systému sběru EKO-KOM každoročně soutěž.
O keramickou popelnici. Musíme občany
pochválit, protože Hrabišín se umístil za rok 2017
v obcích od 501 do 2000 obyvatel v třídění odpadů
na 32. místě ze 181 obcí. Je to zlepšení o 26 míst
oproti roku 2016.
Hodnotí se výtěžnost papíru, plastu, skla. Za
sběr čirého skla, nápojových kartonů, kovů a hustotu
sběrné sítě se přidělují další body.
V měsíci
dubnu
proběhl
sběr
velkoobjemového odpadu. Došlo k takovému
nárůstu tohoto odpadu, že kontejnery rozmístěné na
obvyklých místech, vůbec nestačily. Celkem bylo
vyvezeno 10,7 t odpadu (+3t za stejné období r.
2016). Odpad, který se tam nevešel, byl položen
vedle kontejnerů. Pracovníci obce, pak v den
odvozu museli každé místo uklízet a tento odložený
odpad zaplnil další kontejnery. Zároveň se zde ocitl i
odpad sem nepatřící (eternit, pneumatiky).
Domníváme se, že odpad k nám dováží i lidé
nebydlící v obci.
Protože kontejnery jsou přistaveny vždy od
pátku do neděle, není v silách obecního úřadu
zajistit okamžitý odvoz a dovoz prázdného
kontejneru. Firma Suez nemá kapacitu na takové
řešení.
Proto bylo rozhodnuto, že dojde ke změně
organizace
sběru
velkoobjemového
odpadu.
Kontejnery budou umístěny v areálu základní školy
a na odběr budou dohlížet pracovníci obce.
Upřesnění těchto změn, vám bude oznámeno před
příštím sběrem v měsíci září.
Zároveň došlo k jednání s odpadovou firmou
Suez, pobočka Rapotín, že bude možné
velkoobjemový a elektro odpad odevzdávat během
celého roku přímo na skládce v Rapotíně. Elektro
odpad (ledničky, televize, pračky, počítače) musí být
v celku. Před odevzdáním velkoobjemového odpadu
na skládku si musíte napřed na obci vyzvednout
potvrzený průvodní list. Na elektroodpad stačí pouze
občanský průkaz. Za odběr občan nebude nic platit,
platba půjde na vrub obci. Odvoz na skládku si bude
muset občan však zajistit sám. Současně jednáme
o možnostech odevzdávat odpad do sběrného dvora
v Libině. Jednání jsou zatím v počátcích.

9%
16%
68%
7%

UPOZORNĚNÍ OD FIRMY ČEZ
Firma ČEZ upozorňuje své klienty na podvodné
jednání
některých
podomních
obchodníků
s energiemi. Ti se často vydávají za pracovníky ČEZ
a žádají předložení dokladů pod záminkou kontroly
odběrů elektrické energie.
Firma ČEZ upozorňuje, že v místě bydliště svých
klientů, NIKDY nevybírá žádnou hotovost, NIKDY
nevyžaduje předložení osobních dokumentů, NIKDY
nevstupuje do objektů, své klienty navštěvuje pouze
za účelem odečtu elektrické energie. Pracovníci
ČEZ mají vždy u sebe SLUŽEBNÍ PRŮKAZ
s fotografií, jejich totožnost si také můžete ověřit na
bezplatné
telefonní
lince
skupiny
ČEZ:
800 810 820. Více informací naleznete na stránkách
www.cez.cz/nedejtese.
Odečet spotřeby vody
Ve dnech 28. 6. – 29. 6. bude zaměstnanci obce
prováděn odečet spotřeby vody za 1. pol. 2018.
V případě, že v této době 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 13. 7. 2018.
Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků je
v daném roce do 15. 3. 2018 a do 15. 9. 2018.
Vyzýváme občany, kteří nemají doposud uhrazené
poplatky za rok 2017 a první pololetí letošního roku,
aby tak dlužné poplatky uhradili co nejdříve. Pokud
tak neučiní, bude jim vystaven platební výměr
s navýšením do 20 %.

Místní knihovna
Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna bude v srpnu UZAVŘENA. Nezapomeňte si své oblíbené žánry
vypůjčit včas. Poslední možnost máte v pondělí dne 30. 7. 2018.
Magda Glancová
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NĚCO PRO VOLNÝ ČAS
HLEDEJTE a VYBARVUJTE

Najděte v obrázku 10 rozdílů a obrázky vybarvěte, kdo tento úkol splní a
přinese vymalovaný obrázek na obecní úřad, obdrží malou odměnu.
red HN
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