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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání HN,
ve kterých Vás seznámím s děním v naší obci za
1. pololetí letošního roku.
Začátek roku byl zahájen přípravou a
podáváním žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje.
Podané žádosti byly schváleny a obci byly
poskytnuty finanční prostředky, a to na opravu
místních komunikací. Jde o cestu k nádraží a o
ulici pod ZŠ ve výši 300.000 Kč; na výstavbu
nového chodníku pod MŠ k zastávce na Fibichu
ve výši 125.000 Kč, dále pro jednotku požární
ochrany na nákup kalového čerpadla Heron a na
nákup prostředků pro rádiové spojení částka ve
výši 10.500 Kč.
Opravy místních komunikací prováděla
firma KARETA s.r.o. Bruntál a celkové náklady na
opravy činily 1.238.313 Kč včetně DPH. Výstavbu
nového chodníku provádí firma Prumhor spol.
s r.o. Šumperk a celkové náklady činí 250.531 Kč
včetně DPH.
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Ráda bych Vás seznámila s konečným
vyúčtováním stavby pod názvem „Zateplení
objektu Obecního úřadu a Kulturního domu č.p.
65 Hrabišín“. Na tuto stavbu nám byla taktéž
poskytnuta podpora ve výši 90 % ze Státního
fondu životního prostředí ČR dle smlouvy ve výši
4.415.755 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci
OÚ a KD činily 5.471.465 Kč.
Obec ve spolupráci s Ing. Jarmilou
Najmanovou
zpracovává
studii
„Výstavba
inženýrských sítí a RD Hrabišín“. Tato studie je
zpracována za účelem přípravy zájmového území
pro výstavbu 13-ti rodinných domů v obci
Hrabišín. Úkolem studie je především umístění
jednotlivých stavebních objektů s ohledem na
ochranná pásma inženýrských sítí a dle
požadavku jejich provozovatelů na ochranu
stávajících zařízení. Vypracovaná studie je
k nahlédnutí u starostky na obecním úřadě. Nová
ulice vznikne za základní školou. Předpoklad
prodeje stavebních míst je v roce 2017. V ceně za
pozemek budou zahrnuty i náklady na
vybudování inženýrských sítí v dané lokalitě.
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V letošním roce nás čeká velká přestavba
místního rozhlasu, který je součástí projektu
„Protipovodňová opatření obce Hrabišín“. Na tento
projekt obec získala příspěvek z Evropské unie ve
výši 1.558.146 Kč a z OPŽP částku 667.777 Kč.
Projekt zahrnuje vysílací a řídící pracoviště
s digitálním přenosem, umístění 122 kusů
reproduktorů, hladinový sensor, srážkoměrnou
stanici a zpracování digitálního povodňového plánu

bezdrátové hlásiče

(dále jen dPP). Přestavbu místního rozhlasu bude
provádět firma ELMIK s.r.o. Valašské Meziříčí za
cenu 1.896.578 Kč včetně DPH a zpracování dPP
firma ENVIPARTNER, s.r.o. Brno za cenu 133.100
Kč včetně DPH.
Současný systém nesplňuje požadavky na
jednotný varovný systém občanů a v neposlední
řadě chybí celková informovanost občanů v obci.

srážkoměrné čidlo
rozmístění bezdrátových hlásičů

Dále Vás chci informovat, že Správa železniční
dopravní cesty, s.o. Olomouc připravuje ve
spolupráci s MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
projekt „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk –
Olomouc“. Účelem navrhované rekonstrukce je
celková revitalizace trati v úseku Šumperk –
Olomouc, zajištění bezpečnosti na trati a dosažení
zvýšení rychlostí na trati se zkrácením jízdních dob
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a zvýšení komfortu pro cestující. Dojde ke zvýšení
bezpečnosti
železniční
dopravy
vlivem
rekonstrukce,
případně
instalace
nového,
zabezpečovacího zařízení. V rámci projektu dojde
k přestavbě nadjezdů polních cest. Stavba je
k realizaci uvažována v období 07/2019 – 12/2022
s tím, že hlavní stavební práce proběhnou ve
stavebních sezónách let 2021 a 2022.
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Z důvodu zatékání dešťové vody byla v
měsíci květnu provedena oprava střešního pláště
na budově tělocvičny ZŠ Hrabišín. Opravu provedla
firma W.H.A. SYSTÉM s.r.o. Šumperk za celkové
náklady 196.855 Kč včetně DPH.
V současné době se zpracovává projekt
na rekonstrukci běžeckého oválu a výstavba
sportovního hřiště v areálu ZŠ. Následně se
projednává i studie na revitalizaci veřejné zeleně
na návsi a v okolí ZŠ Hrabišín. Doufejme, že i na
tyto práce obec sežene dotační tituly. Předpoklad
realizace úpravy veřejné zeleně je v roce 2017.
Dále projednávám s projektantkou Ing.
Martou Halámkovou stavební úpravy autobusových
nástupišť na návsi. Zjišťuje se, zda bude muset být
zpracována projektová dokumentace, nebo postačí
pouze ohlášení oprav nástupišť.
V neposlední řadě obec zpracovávala
podklady pro podání žádosti o poskytnutí
finančních prostředků z Integrovaného regionálního
operačního programu na chodníky v obci Hrabišín.

Nová Pošta Partner v Hrabišíně

Projekt řeší bezpečnost dopravy v obci Hrabišín
podél komunikace II. třídy č. II/370 (směr
Dlouhomilov) a č. II/446 (směr Šumperk – Libina).
Předmětem je rekonstrukce stávajících chodníků.
Zrekonstruováním místních chodníků dojde také ke
zkvalitnění běžného života. Předpokládané výdaje
činí 6. mil. Kč. V případě získání dotace bude
realizace stavby zahájena v březnu a ukončena
v září v roce 2017.
Studie proveditelnosti je
k nahlédnutí u starostky pí Holoušové na obecním
úřadě.
Výše uvedený výčet činnosti obce je
pouhý zlomek toho, s čím se musí naše obec
denně potýkat. S blížícím se létem přeji všem
občanům krásné prožití tohoto období, dny plné
slunce, pohody a odpočinku, dětem příjemné
prožití letních prázdnin.
Ladislava Holoušová
starostka obce

-

Ve středu 1.6.2016 byla v Hrabišíně
otevřena nová Pošta Partner. Provozuje ji
Jednota, spotřební družstvo Zábřeh ve své
prodejně v Hrabišíně č.p. 273. Jednota Zábřeh
letos provedla rekonstrukci interiéru své prodejny
a současně zde vybudovala i prostor pro poštovní
provozovnu v obci. Slavnostního otevření se
zúčastnila starostka obce Hrabišín Ladislava
Holoušová, předseda představenstva Jednoty,
SD Zábřeh Vladimír Konopas a za Českou poštu
manažer obvodu Šumperk Kamil Svačinka. Pošta
Partner v Hrabišíně má novou přepážku a
rozšířenou otevírací dobu o pět hodin týdně.
Otevírací doba Pošty Partner v Hrabišíně:
Pondělí – pátek 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin
Občané se nemusí obávat, že došlo
k omezení poskytovaných služeb. Pošta Partner
od 1.6.2016 poskytuje v Hrabišíně veškeré
poštovní a bankovní služby, jako tomu bylo
v minulosti, tj.:
- Příjem vnitrostátních a mezinárodních
listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS.
- Výdej
vnitrostátních
a
mezinárodních
listovních a balíkových zásilek, zásilek EMS,
vplacení doplatného, dobírky, cla.
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Příjem poštovních poukázek a platebních
dokladů SIPO (Inkaso). Výplata poštovních
poukázek a důchodů.
Bankovní služby:
- Operace platební kartou (vklady, výplaty,
příkazy)
Bezhotovostní úhrada
Operace s vkladní knížkou
Příkaz k úhradě
Složenky, výplatní poukázky, výplatní šeky a
šekové poukázky
Prodej cenin a zboží

Bc. Kamil Svačinka
manažer ČP obvodu Šumperk
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Jednota COOP Zábřeh
modernizovala prodejnu v obci
Pro Vás - naše zákazníky byla dne 18.
května letošního roku za účasti starostky obce a
vedení družstva Jednota Zábřeh otevřena
zmodernizovaná a částečně zrekonstruovaná
prodejna COOP v Hrabišíně. Modernizace se
uskutečnila v rámci celkové strategie zlepšování
obchodní politiky, technického stavu prodejen
družstva a celé skupiny COOP s cílem zajistit
příjemnější nákupní prostředí a také zkvalitnit
prodej a služby, dále pak umožnit rozšíření
prodávaného sortimentu. V prodejně byl
vybudován moderní obslužný úsek, podle
jednotného firemního designu, který odpovídá
všem
požadavkům
na
hygienu
prodeje
nebalených potravin. Dále bylo vyměněno
osvětlení za úsporná svítidla LED, prodejna byla
vymalována a došlo k některým změnám v
uspořádání vnitřního zařízení. Nový obslužný
úsek vytvořil podmínky pro lepší nabídku
čerstvých uzenin a jiných potravin, na jejichž
prodej se družstvo v poslední době zaměřuje. Je
zde i výhodná nabídka privátních značek COOP a
určitě příjemná je nabídka trvale
výhodných cen u řady zboží. Naleznete zde i
sortiment průmyslového zboží, potřebného v
domácnosti, při rekreaci nebo na zahrádce.
V prodejně je zaveden věrnostní systém s
použitím čipových karet, na které jsou

zaznamenávány nákupy, a když dosáhnete
určitého objemu nákupu, je Vám poskytnuta
sleva. Dále je zde možnost využít plateb a výběru
hotovostí zákazníkem formou cashback, placení
složenek, které je dokonce levnější než na poště,
a také dobíjení mobilních telefonů.
Od 6. června můžete návštěvu prodejny
spojit s návštěvou pošty, o čemž jste již byli ve
zpravodaji informováni. Současně s otevřením
modernizované prodejny byl vyměněn personál
prodejny, který je zárukou vstřícné obsluhy, a
který Vám rád při nákupech poradí.

Přejeme si, abyste se při nákupu cítili
příjemně, srdečně Vás zveme a těšíme se na
Vaši návštěvu!
Ing. Vladimír Konopas
předseda představenstva

Vítání hrabišínských občánků
Informace z obce
Pololetní odečet vody
Oznamujeme občanům, že ve dnech od 23. 6. do
24. 6. 2016 bude probíhat odečet spotřeby vody
za 1.pololetí 2016. Za tímto účelem vás navštíví
zaměstnanci obce. Prosíme o spolupráci a
kontrolu stavu vodoměrů.

Volby
Informujeme občany, že Volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve
dnech 7. a 8. října 2016. V pátek 7. 10. proběhne
hlasování od 14.00 do 22.00 hod. V sobotu 8. 10.
2016 od 8.00 do 14.00 hod.

Jsme rádi, že se v naší obci stále rodí
další děti a proto jsme mohli 10. 6. 2016 mezi
sebe přivítat sedm nových přírůstků. Jako každý
rok na uvítanou zazpívaly a zarecitovaly děti
z mateřské školy. Nálada byla příjemná, miminka
byla moc hodná a neplakala.
Maminkám a tatínkům přejeme mnoho
radosti s jejich malými potomky a těšíme se na
další narozené děti. Dětem přejeme pro změnu
bezstarostné dětství a hodně rodičovské lásky.

Jubilea za 1. pololetí 2016 oslavili
70 let - Naděžda Smejkalová, Jan Zdráhal, Jana
Zapletalová
75 let - Josef Kamler, Mária Ječmínková
80 let - Čeněk Hořava, Veronika Kociánová
85 let - Antonie Skoumalová, Věra Dvořáková,
Bohumila Smékalová
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Myslivci Hrabišín

Vážení spoluobčané, dovolte nám,
abychom Vás prostřednictvím níže uvedeného
textu seznámili s činností místního mysliveckého
spolku za uplynulý půlrok.
6. února 2016 jsme uspořádali tradiční myslivecký
ples. Hosté se začali sjíždět kolem 19. hodiny,
přičemž slavností zahájení se konalo po 20.
hodině za nástupu členů našeho spolku a
slavnostních fanfár v podání Trubačů Zábřeh.
Hudbu k tanci zajišťovala skupina Pohoda, jejichž
repertoár zahrnoval klasické a moderní hity,
tuzemské i zahraniční provenience. Po celý večer
byla pro hosty připravena výtečná myslivecká
kuchyně, představovaná pečeným divočákem,
ražničim z daňka, jelením gulášem a sekanou.
Komu se zvěřina přejedla, mohl si dát ke kávě
třeba zákusky či sladké rolády. Těsně před
půlnocí se losovala hlavní tombola, která kromě
hodnotnějších cen zahrnovala především zvěřinu,
a které vévodila trojice srnčete, srny a daňčete.
Z ohlasů účastníků soudíme, že si všichni ples
řádně užili.
2. dubna 2016 se naše adeptky, Jitka
Šulová a Helena Procházková zúčastnily zkoušek
z myslivosti, které pořádal okresní myslivecký
spolek na chatě v Bludově. Po roce a čtvrt
intenzivních příprav, učení a výkonu praxe měly
dokázat, že jsou plně způsobilé k výkonu práva
myslivosti a dovedou se zvěří a jejím životním
prostředím svědomitě a řádně hospodařit. Obě to
před odbornou komisí hravě zvládly a byly
dokonce vyhodnoceny jako nejlepší absolventky
zkoušek! Tímto jim patří náš velký dík za
výbornou reprezentaci Hrabišína a vítáme je
v našich mysliveckých řadách.
9. dubna 2016 se v kulturním domě uskutečnila
výroční členská schůze, které se zúčastnilo cca
45 osob. Kromě členů byli zastoupeni rodinní
příslušníci, podílející se na našich aktivitách,
adeptky, držitelé povolenek, zástupci výboru
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honebního společenstva, starostka obce, obecní
kronikář a řada dalších hostů. Po oficiálních
zprávách představitelů proběhlo poděkování
našim partnerkám za celoroční pomoc při
zajišťování veřejných akcí a vyhodnocení
nejlepších lovců šelem. Poté se uskutečnil obřad
„přijímání mezi myslivce“ našich dvou adeptek,
Jitky Šulové a Heleny Procházkové. Vedení
obřadu se zhostil předseda spolku, kterému
sekundoval myslivecký hospodář, přičemž obřad
byl veden v duchu starých mysliveckých tradic a
za zvuků slavnostních fanfár, které zajišťovala
trubačka ze skupiny Trubači Zábřeh.
16. dubna 2016 jsme provedli brigádu pro obec.
Pro letošek jsme vysázeli stromky (smrky a
borovice) v Loučkách za tratí. Připravena pro nás
byla paseka, kam jsme během 4 hodin zasázeli
1.700 stromků. Brigády se zúčastnili všichni
členové, kterým to zdravotní stav dovolil, včetně
několika rodinných příslušníků a přátel. Navázali
jsme tak na každoroční spolupráci s místní
samosprávou ohledně obnovy lesních porostů,
jež jsou v majetku obce Hrabišín.
Kromě výše uvedených akcí jsme se
zúčastnili chovatelských přehlídek trofejí zvěře ve
Vyšehoří a v Hanušovicích, kde se opět potvrdila
vysoká chovná hodnota naší spárkaté zvěře, a
nevynechali jsme ani poradní sbory, okresní
sněmy či porady hospodářů. Bylo také
odpracováno nespočet brigádnických hodin při
péči o zvěř, sčítání zvěře, budování posedů,
krmelců či účasti na schůzích.
Ing. Jakub Drimaj

Hrabišínské noviny červen 2016

Základní škola
Zápis do 1. třídy

prostředí na zeleninu a chemickými pokusy
ověřovaly přítomnost vitamínu C a barviv
v rajčatech i paprikách. Zjištěné výsledky
přehledně sepsaly v písemné práci a poté
prezentovaly na celostátní konferenci soutěže. Ve
velké konkurenci základních i středních škol
obsadila naše děvčata s prezentací své práce
krásné 2. místo.

V úterý 2. února proběhl zápis dětí do 1. třídy.
Během odpoledne se do školy dostavilo 19
předškoláků. Letošním tématem byl cirkus.
Děvčata z druhého stupně, převlečená za klauny,
provázela děti po jednotlivých stanovištích.
Nejprve si děti povídaly o cirkuse, počítaly
zvířátka, poznávaly číslice. U barevného klauna si
prověřily, zda zvládnou poznat všechny barvy.
Pohádkový klaun na děti čekal s pohádkovými
úkoly. Nejtěžší úkol čekal budoucí prvňáčky na
posledním stanovišti, kde měli za úkol sestavit
podle předlohy šaška a poznat geometrické tvary.
Někteří se při skládání pořádně zapotili. Na závěr
byly děti odměněny malými dárečky. Všem
přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo.

Oběma děvčatům blahopřejeme.
Mgr. Dana Kropáčová
Projekt E-Bezpečí

Mgr. Veronika Golová, Mgr. Jana Březinová

V pátek 13. května se žáci druhého stupně
zúčastnili besedy zaměřené na prevenci v oblasti
rizikové komunikace realizované pomocí internetu
a mobilních telefonů. Ústředními tématy
vzdělávací akce byly otázky kyberšikany a
kybergroomingu.

Přírodovědná a vlastivědná soutěž
26. dubna 2016 se zúčastnili dva žáci naší školy
přírodovědné a vlastivědné soutěže na 5. ZŠ
v Šumperku. Hrabišínskou školu reprezentovali
Ondřej Jírů a Vladimír Frank. Ondra se umístil na
krásném 2. místě. Oběma chlapcům za
reprezentaci školy děkujeme.

V první části besedy se žáci dozvěděli, co je to
kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od
tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit,
jak postupovat v krizových situacích.

Mgr. Pavla Hrubá
Věda je zábava

Tématem druhé hodiny byla problematika
nebezpečné internetové manipulace, tzv. kybergroomingu, ve které se internetoví útočníci snaží
získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní
schůzce. Žáci se více seznámili se strategiemi a
manipulativní technikou možných útočníků.

Ve čtvrtek 12. května se v Korunní pevnůstce
v Olomouci konala soutěž školních kolektivů
„Věda je zábava“. Soutěž probíhá pod záštitou
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
Mohou se zde přihlásit školní kolektivy základních
a středních škol. Letos probíhal již desátý ročník
soutěže, která je zařazena do projektu EU a
MŠMT.

Na závěr besedy žáci obdrželi tematickou
„skládačku“ s probranými tématy a kontakty na
intervenční instituce.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila s prací
Rajče a paprika pod drobnohledem. Žákyně
8. třídy Tereza Nováková a Anita Léharová
téměř celý školní rok zkoumaly vlivy různých

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS.

6

Hrabišínské noviny červen 2016

Spaní ve škole
Pro žáky 2. stupně jsme připravili na 18. května
spaní ve škole s odpoledním a večerním
programem.
Sešli jsme se ve škole v 17 hodin a poté
následovala přednáška pana docenta Jiřího
Friedla z Brna. Seznámil nás s generálem Karlem
Lukasem, rodákem z Brníčka. Dozvěděli jsme se
zajímavosti z jeho života, vylíčil nám Lukasovu
vojenskou kariéru a také jeho tragický konec.

Večerní program se nesl v duchu volby nejlepší
proměny dívky 2. stupně. Paní učitelka
Kropáčová sestavila z dívek skupiny, které si svoji
favoritku učesaly, nalíčily, oblékly do různých
stylů. Když byla proměna hotová, paní učitelka
nafotila dívky a během odpoledne připravila
prezentaci na večer. Výsledek proměny hodnotili
jak vyučující, tak žáci. První místo získala Adéla
Sitová, druhé obsadila Lucie Jílková a třetí Natálie
Smejkalová, samozřejmě se svými týmy. Cenu
poroty získala Štěpánka Körnerová.
Poté se žáci rozešli do tříd, kde někteří ulehli
k spánku. Někteří ale nezamhouřili ani oka a
celou noc byli vzhůru!! Ale užili si to.

jsme mohli navštívit mobilní planetárium, projít si
stanoviště ČČK, Policie ČR, BESIPu, Vojenské
policie, Paintballu Mostkov. Žáci využili také
možnosti zaskákat si na trampolíně a ve
skákacím hradě. Během dopoledne nám krásně
svítilo sluníčko a akci jsme si užili.
Mgr. Pavla Hrubá
Sport na škole ve 2. pololetí školního roku
2015/2016
Ve druhém pololetí školního roku byli při
sportovních
akcích
hodně
úspěšní
žáci
z 1. stupně.
Družstvo dívek překvapilo již postupem
do okresního kola ve vybíjené, kde nakonec
obsadilo výborné 4. místo. Letos se dařilo i
mladým
atletům.
Na
atletický
čtyřboj
do Šumperka jsme vyslali čtyři družstva a nejlépe
si vedli mladší chlapci. Obsadili 3. místo a
nejlepší člen týmu Richard Křepelka bral 3. místo
i v jednotlivcích. Čtvrté skončily starší žákyně
(Nicol Glancová byla sedmá v jednotlivcích). Na
Rohelském crossu posbírali naši žáci dvanáct
pódiových umístění, vítězi svých kategorií se stali
Jakub Jírů, Tereza Kupčíková, Jakub Pospíšil a
Vítek Křepelka.
Žáci z 2. stupně tolik možností k vyniknutí neměli,
protože většina jejich soutěží probíhá na podzim.
Pochvalu však zaslouží florbalové družstvo ve
složení Vítek Křepelka, Adéla Mazuchová,
Veronika Jílková, Milan Malý, Petr Foltýn, Antonín
Mazuch, Ondřej Stratil a Tomáš Chlup. Tento tým
obhájil 1. místo na turnaji O pohár ředitele ZŠ
Libina. Do konce června zbývá ještě odehrát
poslední zápasy v přeboru školy ve stolním
tenise. Ve čtyřech kategoriích se ho letos
zúčastnil rekordní počet hráčů, a to 73.

Mgr. Pavla Hrubá
Integrovaný záchranný systém
2. června se všichni žáci naší školy zúčastnili
integrovaného záchranného systému v Libině.
V 9 hodin jsme byli seznámeni s programem
celého dopoledne a byli nám představeni hosté.
Ihned poté následovalo vystoupení libinských
mažoretek. Vojenská policie nám předvedla
ukázku pronásledování auta se zločincem. Místní
hasiči vyprošťovali zraněného z havaro-vaného
auta a předvedli nám slaňování ze záchranného
žebříku. Po 10. hodině se nad hřištěm objevilo
letadlo, ze kterého vyskákali tři parašutisté,
kterým se podařilo perfektně přistát na
vyznačeném místě. V průběhu celého dopoledne
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Mgr. Zdeněk Kamler
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Mateřská škola
Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín
Tak je to zase tady. Ta doba letních,
prázdninových dnů, 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, než
začnou prázdniny. Nejdříve tedy k bilancování...

Nejveselejší vajíčko si ceny převzaly za 1. místo
Adámek Haitmar, za 2. místo Valča Dlouhá a za
3. místo Alenka Otavová.

Děti se zúčastnily spousty plánovaných i
neplánovaných akcí. Pravidelně k nám jezdilo
maňáskové divadlo, děti jarně keramikovaly,
vyráběly svíčky, mydýlka a zdobily vázy pro
maminky. Pracovaly v keramickém, tanečním a
logopedickém kroužku, také se učily hrát na
flétnu.
V únoru proběhl karnevalový den, kdy se děti
vyřádily v maskách při plnění úkolů a soutěží.
V dubnu také proběhl zápis dětí do MŠ Hrabišín,
který byl spojený se dnem otevřených dveří.
Letos se zapsalo 11 dětí, ty si prohlédly školičku a
dostaly malý dáreček. Takže 1. září nastoupí 36
dětí, na které se velice těšíme.
Konec dubna patřil opět čarodějnicím, a aby se
podařilo navázat spojení s Petrovými kameny,
tak se malým čarodějnickým učňům muselo
podařit splnit spoustu úkolů. Ať už to byl slalom
na koštěti, běh pavouků, hledání kouzelného
prstenu ve slizu, hod žábou a jiné. Děti si soutěže
užily. Do cechu čarodějnického bylo přijato 25
nováčků.
Na pravěký den si děti vyrobily pravěké oblečení
a při tomto zvláštním dni si vyzkoušely, jaké to
bylo bez dnešních moderních vymožeností dříve.

Při letošní výpravě za velikonočním zajíčkem si
děti užily legrace, soutěží a sladkých odměn.
I letošní rok v soutěži o Nejkrásnější velikonoční
vejce byl velice nerozhodný. Na 1. místě se
umístilo vajíčko Alenky Otavové, na 2. Adámka
Haitmara a na 3. Pepíka Hrubého. V kategorii o
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Letos jsme se rozhodli pro výlet v dubnu,
do nového Dědova muzea v Bludově, kde se
dětem velice líbilo, protože nám přálo první pěkné
počasí a užili jsme si, jak vnitřní prostory i se
všemi aktivitami, tak překrásnou zahradu se
spoustou hracích prvků. Třešinkou na dortu byla
návštěva školní jídelny v ZŠ Bludov, kde nám
velice chutnal oběd i se zákuskem.
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V květnu vystoupily děti z oddělení Školička
s dramatizací pohádky “O koťátku, které
zapomnělo mňoukat“ a krátkým programem,
nejen pro maminky, ale hlavně ke Dni rodiny,
pro všechny. Každá maminka a každý tatínek
dostali vlastnoručně vyrobené dárečky a
přáníčka.

Den dětí jsme prožili v karnevalových maskách a
děti si pochutnaly na opečených buřtech.
…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. Také jsme
vyvěsili tablo našich 14 školáčků v místním
obchodě- moc děkujeme za ochotu paní vedoucí.
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 nové, se mají na co těšit.
A na závěr bych chtěla poděkovat všem paním
učitelkám a provozním zaměstnancům za
všechnu práci, snahu, trpělivost a společně
přejeme všem pohodově odpočinkové prázdniny
plné sluníčka, načerpání spousty sil do další
práce, která nás čeká na podzim.
Pěknou dovolenou přeje za MŠ Hrabišín

Také proběhlo první slavnostní pasování dětí
z oddělení Školička na předškoláky.Pasování a
předání šerp ujali čestní hosté paní starostka
Ladislava
Holoušová
a
pan
ředitel
Mgr. Zdeněk Hořava.

Následovala volná zábava, kdy spolu soutěžily
jednotlivé rodinné týmy, aby za nasbírané značky
obdržely výherní los do tomboly.
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Mgr. Marcela Vavřinová.

Klub žen Hrabišín
Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila
s činností našeho klubu za uplynulý půlrok.
Začaly jsme tradičně Tříkrálovou sbírkou. Vybraly
jsme pro zábřežskou charitu 14 870,-Kč.
Děkujeme všem.
Další akcí byl maškarní ples. Pro nás moc
úspěšný nebyl, protože byla slabá návštěvnost.
Myslím si ale, že ti co přišli, se dobře bavili.
Většina členek našeho klubu je ve věku, kdy nás
už ledacos bolí a tak se vždy na jaře necháváme
hýčkat v bludovských lázních. Nejinak tomu bylo i
letos. V dubnu jsme spolu s hasiči opět upálili
čarodějnice. V červnu jsme ve spolupráci
s obecním úřadem přivítaly nové občánky
Hrabišína.
A nyní bych vás ráda pozvala na akci, která se
koná jednou za 4 roky. Zaškrtněte si v kalendáři
červeně 9. červenec. To se na místním
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fotbalovém stadionu uskuteční Hry bez hranic.
Jak jistě víte, je to sportovní klání v netradičních
disciplínách. Soutěžit bude 8 družstev. Soutěže
připravíme my, ženy a občerstvení zajistí pan
Miroslav Glanc a kolektiv. Bližší informace budou
na plakátech. Přijďte, určitě nebudete litovat.
Za Klub žen vám přeji hezké léto a dovolenou dle
vašich představ.
Čechová Ludmila

TJ SOKOL Hrabišín
Vážení občané,
nedělí 12.června skončila fotbalová sezona
2015/2016, a tak mi dovolte zhodnotit uplynulý
soutěžní ročník, ve kterém startoval rekordní
počet mužstev naší Tělovýchovné jednoty a to
celkem pět družstev.
Mužstvo mužů „A“ startovalo v 1.B třídě
Olomouckého krajského fotbalového svazu ve
skupině C, po celkem dobře rozehrané podzimní
části soutěže, kdy mužstvo skončilo na 8. místě,
což byla dobrá pozice do jarních bojů. Jarní část
zahájilo mužstvo poměrně dobře a propracovalo
se jednu chvíli na 5. místo, bohužel ve druhé
polovině jarní části došlo v mužstvu k velké
marodce, celkem 6 zraněných hráčů a tak jsme
úplný závěr soutěže dohrávali ve značně
kombinované sestavě a výsledkem je konečné
10. místo v soutěži viz. níže.
10.

Hrabišín

26

9

6

11

41:45

33

Nejlepším střelcem mužstva byl:
24.

Michal Hejl

Hrabišín

14

Po třech letech končí u mužstva trenér Tomáš
Horák, který si potřeboval již odpočinout a tak je
na výboru TJ Sokol zajistit pro novou sezonu
nového trenéra. Příští sezonu opouští mužstvo
rovněž Adam Krňávek, který se vrací do
Šumperka, protože jako věkem dorostenec bude
hrát
MSDL,
která
je
druhou
nejvyšší
dorosteneckou soutěží v ČR.
Naše „B“ mužstvo působilo uplynulou sezonu
v okresním přeboru OFS Šumperk. Po slibně
odehrané podzimní polovině, mužstvo skončilo na
pěkném 7. místě. První jarní výhra předpokládala,
že záchrana v soutěži bude poměrně jednoduchá.
Po podzimní části výbor rozhodl, že v jarní
sezéně budou za mužstvo „B“ nastupovat také
dorostenci, aby získali zkušenosti. Navíc se pro
jarní část omluvily bývalé opory mužstva v čele
s dlouholetým kapitánem Milanem Vařákem.
Touto změnou, kdy dorostenci sbírali zkušenosti
z mužského fotbalu došlo k tomu, že mužstvo
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muselo do předposledního kola bojovat o
záchranu v soutěži a nakonec skončilo na
11.místě
.
11. Hrabišín B
26 8 2 16 41:68 26
Nejlepším střelcem mužstva:
14. Jaroslav Pastyřík

Hrabišín B

12

Po několikaleté odmlce nastoupilo do okresního
přeboru mužstvo dorostenců. Základ tvořili žáci,
kteří v loni vyhráli okresní přebor. Družstvo bylo
doplněno o starší hráče, kteří působili v jiných
klubech nebo se z fotbalu na čas odmlčeli.
Mužstvo
vedené
Čestmírem
Minaříkem
k překvapení všech skončilo po podzimní části na
vynikajícím 3. místě. Pouze 3 body chyběly na
první Rapotín. V jarní části soutěží, kdy ti nejlepší
již nastupovali za mužstva mužů a sestava
dorostenců nebyla vždy zcela kompletní a i díky
svým nezkušenostem skončili na velmi pěkném 4.
místě. Po načerpání zkušeností jsou příslibem do
budoucna.
4.

Hrabišín

14

7

2

5

49:38

23

Nejlepším střelcem mužstva:
5. Dominik Hübner

Hrabišín

18

Pro následující sezonu mužstvo opouštějí
Minařík, Hübner a Cikryt, kteří se přesouvají do
mužů. Dále odchází Tomáš Chlup do Šumperka
hrát dorosteneckou divizi.
Mužstvo mladších žáků hraje svá utkání na hřišti
Sokola Brníčko pod vedením trenérů Ladislava
Hanáka a Pavla Ženčucha. Po podzimní části
bylo na nelichotivém předposledním místě
skupiny „A“ okresního přeboru. Po zlepšené zimní
přípravě se mužstvo vyšplhalo na 6. místo a
nechybělo mnoho a mohlo se posunout o
stupínek výše. Toto mužstvo má před sebou
velké rezervy a jeho umístění v následující
sezoně bude jistě výšší, protože většina hráčů
věkem patřila do starší přípravky a budou v této
kategorii nastupovat ještě po dobu dvou let.
6.

Hrabišín

14

5

1

8

51:85

16

Nejlepší střelec mužstva:
12.

Pavel Ženčuch

Hrabišín

20

Mužstvo mladší přípravky bylo složeno pro
uplynulou sezonu zcela nové a hráči se potkali až
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na prvním tréninku před zahájením soutěží. O to
větší překvapení bylo, když mužstvo po podzimní
části skončilo na 2. místě. Michal Polončík se
pohyboval v popředí střelců. Bohužel pro jarní
část soutěží se přestěhoval s rodiči do Velkých
Losin a tím mužstvo přišlo o velkou oporu a
střelce branek. I tak mužstvo skončilo po jarní
části soutěží na pěkném 5. místě. Pro tuto
kategorii nesmí být z rozhodnutí FAČR vydávány
tabulky a statistiky a tak musíte vzít za vděk
alespoň toto písemné shrnutí. Nejlepším střelcem
mužstva po odchodu Polončíka se stal Jakub Jírů
s 31 brankami. Mužstvo společně vedli stejní
trenéři jako mladší žáky.
Při údržbě areálu se pokračovalo v nátěrech
tribuny, opravy oplocení, dětského hřiště, opravě
prohnilých částí sedadel, částečné úpravy terénu
a osečení trávníku. Byla dokončena realizace
zavlažování z důvodu nedostatku vody pomocí
vrtu, jeho osazení představovalo investici ve výši
100.000,-Kč. Nyní se může přistoupit k opravě
trávníku, protože bez zavlažování by tato
investice neměla smysl.
Závěrem mi dovolte poděkovat za přízeň a
podporu všem fanouškům, všem členům za
zajišťování zápasů, pořadatelskému sboru,
trenérům a v neposlední řadě hráčům, kteří nás
uplynulou sezonu fotbalem bavili. Přeji všem
krásnou dovolenou a v srpnu se budu těšit na
shledanou na mistrovských zápasech.

našem areálu bylo 4.6. Finále ligy mladých hasičů
a o týden později jsme hostili dokonce jednu
z disciplín krajské soutěže mládeže a dorostu. A
na co bychom Vás rádi ještě pozvali?
Co HASIČI
připravují? :

HRABIŠÍN

ještě

v roce

2016

25. června ----------------- Požární útoky - muži,
ženy, veteráni
5. července --------------- Vepřové hody + dechová
hudba
20. srpna ------------------- Disco karneval
3. prosince ---------------- Soutěž MH - Štafeta 8x50
Soutěžní činnost dospělých:
Je za námi první měsíc soutěžního ročníku a jak
si vedou naše týmy? Největší radost nám zatím
dělá mužský tým, který v průběžném pořadí Velké
ceny okresu Šumperk Holba cup 2016 figuruje na
prvním místě s poměrně slušným náskokem na
své rivaly. Ženské družstvo se nám zatím
objevuje na sedmé příčce. Družstvo veteránů po
jedné nevydařené a druhé slušné soutěži figuruje
na průběžné čtvrté příčce. Více informací na
webu: http://holbacupsumperk-cz.webnode.cz/ .
Činnost mladých hasičů:

Za TJ Sokol předseda oddílu – Faltýnek Vlastimil

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Dobrý den, dovolte nám, abychom vás informovali
o dění ve sboru dobrovolných hasičů za první
pololetí roku 2016.
Jako první akcí hned v úvodu tohoto roku
byla naše výroční valná hromada, kde jsme si
loňský rok zanalyzovali a vytýčili si cíle do roku
nového. Naše početná členská základna včetně
dětí a přizvaných hostů, 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 i něco nového. Jako například letos
velký ohlas a aplaus sklidila laserová show. Za
pár týdnů na to. 30. dubna a už ve venkovním
prostředí, na našem krásném areálu, se slétli
čarodějnice a čarodějové na čarodějnickém reji.
Program byl velice pestrý a počasí krásné jarní,
dobrá muzika a celkově atmosféra, takto ve
stručnosti asi nejlépe vystihneme celkový dojem.
Další tentokráte spíše sportovní událostí na
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První soutěží v novém roce byla dovednostní
štafeta, která se konala v Rohli, kde mladší
obsadili 2. místo a starší skončili na místě
šestém. V měsíci dubnu nás čekali hned dvě
soutěže. V Troubelicích naši nejmenší zvítězili a
starší opět obsadili místo šesté. O týden později
jsme zavítali do Bludova, kde jsme na ovále opět
vybojovali stupně vítězů a domů si odváželi
medaile. 7. května pak proběhla poslední soutěž
ve hře Plamen v Dolních Studénkách, kde se
soutěžilo v požárním útoku. Naše obě družstva
předvedla hodně kvalitní výkony a v celkovém
součtu to pak pro kategorii mladší znamenalo
druhé místo a pro kategorii starší místo páté.

Hrabišínské noviny červen 2016

Další soutěž proběhla opět v Bludově, kde naši
mladší závodníci
krásným pokusem a
v nejlepším čase sezóny 17,39s zvítězili
v požárním útoku. Starším se na stupně vítězů
probojovat bohužel nepodařilo. Vyvrcholením celé
ligy mladých hasičů bylo finále, které proběhlo na
domácí trati. Sice se říká, že doma se nevyhrává,
ale nám se to podařilo a opět jsme nechali
všechna družstva za sebou. Starší pak zazářili
v doprovodné soutěži, a to ve střelbě ze
vzduchové pušky, kde si vystříleli třetí místo.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem za
poctivou přípravu a reprezentaci, také rodičům a
všem, kteří přiložili ruku k dílu a jsou nápomocni
v této činnosti. Pevně doufáme, že se nám i v
příštím ročníku 2016/2017 bude dařit alespoň tak,
jako letos.
Více
informací
na:
http://www.oshormsumperk.cz/
Za SDH Hrabišín Roman Jírů a Vendula Kvapilová

PONTIS Šumperk o.p.s. je nestátní nezisková
organizace
poskytující
sociální
služby
širokému
spektru
obyvatelstva,
a to
od nejmenších dětí až po seniory a osoby
se zdravotním postižením.
Dovolujeme si Vám nyní představit naše
služby určené především pro seniory o osoby
se zdravotním postižením.
Denní stacionář
Denní stacionář je určen seniorům
a dospělým občanům se zdravotním postižením,
kteří ze zdravotních, psychických či sociálních
důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma.
Navštěvují nás občané žijící ve společné
domácnosti se svými blízkými, které o ně
nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo
nezbytné. Služba denního stacionáře je
poskytována v příjemném prostředí, uživatelé si
sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí.

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba je určena seniorům
a osobám se zdravotním postižením od 50 let
věku, kteří ze zdravotních, psychických či
sociálních důvodů nemohou být sami doma. Jsou
to osoby žijící ve své vlastní domácnosti nebo
ve společné domácnosti se svými rodinami, které
o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný
odpočinek. Služba je poskytována s celkovou
kapacitou
10 lůžek
a to
v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích a jednom třílůžkovém
pokoji pro imobilní uživatele. Odlehčovací službu
může uživatel využít v rozmezí 1 dne nebo max.
3 měsíců.
Pečovatelská služba
Pečovatelskou
službu
poskytujeme
ve městě
Šumperk,
včetně
v tzv. Domů
s pečovatelskou službou (DPS Alžběta, Markéta,
Tereza)
a okolních
obcích
s dojezdovou
vzdáleností do 10 km od města Šumperk. Služba
je určena seniorům a osobám se zdravotním
postižením, kteří potřebují pomoc s přesuny
na vozík nebo toaletu, s pohybem, s běžnou
hygienou, celkovou koupelí, mytím vlasů,
stříháním nehtů, zajištěním a podáním jídla a pití,
s úklidem domácnosti, s nákupy, doprovody
k lékaři, na úřady apod.
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Posláním sociálně aktivizačních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením je
podpora důstojného a plnohodnotného života
těchto
osob
prostřednictvím
nácviku
každodenních činností.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží
k zapůjčení, vyzkoušení různých druhů pomůcek,
které umožňují osobám setrvání v domácím
prostředí,
podporují
jejich
samostatnost
a soběstačnost. Další podrobnější informace a
kontakty naleznete na webových stránkách
www.pontis.cz

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 09.12. 2016
Vydavatel
Obec Hrabišín, 788 04 Hrabišín 65, IČ: 00302619, e-mail: obec@hrabisin.cz, www.hrabisin.cz
Redakční rada: Ladislava Holoušová, tel: 604 756 600, e-mail: starosta@hrabisin.cz, Magda Glancová a Čeněk Hořava
Evidenční číslo: MK ČR E 19894. Vychází 2 x ročně, náklad 350 ks, vydáno 22.06. 2016

12

Hrabišínské noviny červen 2016

