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Slovo starostky obce

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává další
vydání HN a jak je již mým zvykem, seznámím vás s aktualitami,
k nimž došlo v předchozím čtvrtletí v naší obci. Doba prázdnin a
odpočinku je již za námi a našim
dětem od 1. září opět začal školní
rok a s ním spojené povinnosti.
Velice mě potěšilo, že do naší školy přišlo 17 prvňáčků . Společně
jsme je za účasti rodičů a třídní
učitelky Mgr. Veroniky Golové
slavnostně přivítali. Přejeme jim
spoustu energie a trpělivosti ke
zvládání nových úkolů a hlavně
aby si při všem tom učení našli
také trochu času na hraní. Třeba
na našem novém hřišti.
První radostnou novinou, s níž
vás tedy chci seznámit, je ono
dokončení výstavby dětského
hřiště u mateřské školy. Podrobnosti se dozvíte v jednom z následujících článků, důležitě ovšem
je, že děti ze školky, školáci nebo
maminky s dětmi mají u nás další

možnost, jak trávit volné chvíle.
Od věci není ani skutečnost, jak
jsem vám již minule sdělila, že se
na jeho financování z větší části
podílelo Ministerstvo pro místní
rozvoj.
A nyní pár informací o činnosti
obecního úřadu během prázdnin. Zastupitelstvo se samozřejmě pravidelně scházelo i v tomto
období. Na pracovních schůzkách
se projednávaly běžné záležitosti, jako např. došlá pošta, návrhy
smluv o dílo – technická pomoc
při výběrovém řízení a zpracování Územního plánu (dále ÚP),
návrh rozpočtového opatření,
výběrové řízení na zhotovitele
ÚP, zaměření stávajících a nových
chodníků v obci, oprava varhan v
místním kostele a jiné. Dále jsme
pro služební účely zakoupili osobní automobil ŠKODA Pickup za
52.000 Kč.
Namátkově se ještě mohu zmínit o odkopání a odvodnění zadní
stěny kostela provedené panem
Variškou, osazení nových vitrín

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
OÚ HRABIŠÍN OD 1.10.2011
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00

Odpoledne
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
Zavřeno

na náměstí a rozšíření VO u hřiště
nebo úklid betonových sloupů na
pozemku naproti kostelu společností Hrado a. s..
Jak vidíte, všichni na OÚ se
snažíme co nejlépe vykonávat
svoji práci a i přesto, že ne všechny naplánované činnosti se podaří
zrealizovat v konkrétním termínu,
se naše obec pozvolna proměňuje
k lepšímu.
Jednou
z
nejdůležitějších
a nadále stále rozpracovaných
záležitostí je stavba veřejné splaškové kanalizace. S jednotlivými
fázemi její realizace vás seznamuji
v každém čísle HN. Momentálně
mohu říct pouze to, že vyhodnocení cenových nabídek na její
stavbu proběhne koncem září.
Jakmile bude známa firma, jež se
zhostí tohoto úkolu, a nevzniknou

jakékoli nepředvídané okolnosti,
začne svazek obcí včetně Hrabišína dojednávat podmínky samotné výstavby a podíly jednotlivých
obcí. Hned potom chci svolat
mimořádné setkání s vámi všemi,
abyste byli přesně informováni, jak
bude výstavba probíhat.
Dalšími aktivitami, na kterých
právě pracujeme, je také již zmíněné zateplení budovy ZŠ, stavební
úprava objektu kina, nový ÚP, oprava lesních cest, propustí a další. Ve
většině případů jde o zhotovování
žádostí o získání dotací z fondů EU
nebo různých ministerstev. Doufejme, že i když veškerá jednání a
podnikané kroky trvají velice dlouho, se vynaložená námaha vyplatí.
Ladislava Holoušová
starostka obce

Budoucnost našich dětí
Je pravda, že děti jsou naší
radostí. Občas se však stává, že
starosti přehluší ony radosti.
Všichni máme s potomstvem
větší či menší problémy a začíná
to už v nejútlejším věku. Některé děti jsou často nemocné, jiné
nechtějí chodit na nočník, pěkně papat nebo se v noci často
budí. Postupem času tyto nepříjemnosti odpadají, přidávají se
však jiné, mnohem důležitější.
Od mala své ratolesti učíme mluvit pravdu, nekrást a dodržovat
zásady slušného chování. Většinou jim také věříme, pohled do
nevinných očí malého tvorečka
nás zcela odzbrojí a myslíme si, že
na světě neexistuje nic milejšího
a upřímnějšího.
Co když se ale za pár let všechno změní? Známe vlastně svoje
děti? Podařilo se nám vštípit jim
nějaké morální povědomí nebo
smysl pro zodpovědnost? Jestli
se snaží každý rodič vychovat dítě
tak, aby z něj nevyrostl trestanec
nebo násilník, jak je možné, že
už i na vesnici máme převrácené
popelnice, rozkopané odpadkové koše a zdemolované zastávky.
Proč se děti navzájem šikanují a

jejich slovní zásoba zahrnuje v
největší míře vulgarismy, které
ani se sebezapřením není možné
přeslechnout? Tohle bohužel nejsou filozofické otázky. Nesnažím
se zde přetřásat problematiku
zkaženosti dnešní mládeže. Jde
bohužel o výčet stížností, které
neustále řeší Obecní úřad.
Jedním z nejhorších případů
minulých dní je útok kamenem na projíždějící auto, při
němž došlo k zásahu okénka
řidiče. Způsobená škoda na
vozidle dosáhla výše 5.000 Kč.
Celá událost se stala v sobotních odpoledních hodinách,
útočníci však nebyli dopadeni. V případě tohoto incidentu se nejedná pouze o ničení
majetku, zde došlo dokonce k
ohrožení lidského života. Jak
dlouho budeme ještě nečinně
přihlížet?
Rodičům doporučujeme, aby
se více zajímali o to, jak jejich děti
tráví volný čas, více s nimi komunikovali a v případě problémů s
chováním si nehráli na mrtvého
brouka, ale naopak hledali vhodné řešení.
-red-
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Základní škola Hrabišín
Zprávy ze školy

Žáci z ŠK ZŠ Hrabišín na přeboru České republiky

Prvního září jsme slavnostně zahájili školní rok 2011/2012. Přivítali jsme
17 prvňáčků, 2 žáky z Brníčka do VI. třídy a 2 žáky z jiných škol. Celkem je
tedy momentálně ve škole 98 žáků (55 na 1. stupni a 43 na 2. stupni).
Naši prvňáčci dostali z rukou starostky paní Holoušové a předsedkyně
kulturní komise paní Gojišové malou upomínku na první den ve škole. Řady
našich učitelů rozšířila paní učitelka Mgr. Hana Habrnalová, která bude učit
III. třídu. Pro děti to znamená, že tento ročník nebude po několika letech
spojen na většinu hlavních předmětů s jinou třídou.

Po vítězství v krajském přeboru postoupili hráči ŠK ZŠ Hrabišín na
MČR do Klatov. Zde se ve dnech 17. - 19. 6. 2011 utkalo 28 nejlepších
družstev z jednotlivých krajů a naši žáci (Ondřej Stratil a Miroslava
Losová), posíleni o další hráče z okolí, si vedli velmi dobře. Celkové 22.
místo lze hodnotit jako úspěch.
Miroslava Losová hrála ještě v prvním zářijovém víkendu na přeboru
ČR v rapid šachu ve Vyškově. Konečné 15. místo ve velmi těžké konkurenci je také slušným výsledkem. Doufejme, že se podaří vychovat
na škole další dobré šachisty, kteří převezmou štafetu po těchto úspěšných hráčích.
Mgr. Zdeněk Kamler
Upozornění naší metodičky prevence

Nela Březinová, Viktorie Dlouhá, Vladimír Frank, Nicol Glancová, Martina
Horká, Karolína Hrubá, Tereza Hvižďová, Ondřej Jírů, Adéla Klemešová, Jan
Luňáček, Klaudie Mazůrková, Michelle Pastyříková, Adéla Šafářová, Kateřina Štodtová, Lucie Štrublová, Zuzana Urbanová a Jan Vitásek.

Internet tvoří nedílnou součást života českých dětí. Nejnovějším
fenoménem se však v poslední době stávají různé sociální sítě, jako je
například Facebook. Alarmujícím faktem však je, že většina dětí využívajících Facebook považuje zveřejňování osobních informací na internetu
za zcela bezpečné. Avšak právě důvěřivost a zvědavost dětí v kontrastu s anonymitou, k terou na internetu mohou využít i lidé se špatnými
úmysly, znamená bez vaší rodičovské kontroly velké riziko pro šťastné
dětství a dospívání. Děti odhalují svůj každodenní život v přímém přenosu, aniž by si uvědomovaly rizika, která to pro jejich nynější i budoucí
soukromí přináší.
Čím je ještě Facebook pro naše děti nebezpečný?
Prvotně by Facebook měl nám všem poskytovat bližší kontakt s ostatními kamarády, spolužáky nebo příbuznými, které moc často nevídáme.
Nakonec se ale z této sociální sítě stala nebezpečná pavlač - zejména
mladí teenageři si do „přátel“ (to je termín označující osoby, se kterým
bude uživatel komunikovat) přidávají i lidi, které neznají, jen aby se mohli
pochlubit tím, kolik známých mají. Děti na sebe dnes „prásknou“ kde co.
Facebook bere zejména dětem čas, protože jsou na internetovém prostoru pořád víc závislé. Oficiálně je Facebook přístupný až od věku 13 let, nicméně najdeme na něm děti již v první třídě. S tzv. „pavlačí“ na Facebooku
vyvstává i problém šikany. Přibývá dětí, které si právě přes Facebook vyřizují účty se svými spolužáky. Napadají je, pomlouvají, mnohdy zveřejňují
i informace intimního rázu. Stává se i pravidlem vyvěšování zesměšňujících videí natočených např. na mobilní telefon a zachycující oběť v nějaké
nepříjemné situaci. V zahraničí můžeme najít mnoho případů, kdy takto
cílená šikana přes Facebook vedla k sebevraždě poškozených dětí.

Jsme rádi, že se nám podařilo zahájit projekt „EU peníze do škol“ a že již
můžeme využívat zbrusu novou výpočetní techniku, již děti využijí jak v
hodinách informatiky, tak i v jiných předmětech.
Starosti nám i rodičům letos udělal nařízený počet dětí ve školní družině. Maximální naplněnost oddělení školní družiny je 30 dětí, zájemců však
bylo mnohem více. Rozhodujícím kritériem pro přijetí se nakonec stala
zaměstnanost rodičů a věk dětí.
Mgr. Blanka Grigová
Výzva pro veřejnost
Naše škola je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní. Žáci sbírají vyřazené elektrozařízení, baterie atd. Firma Asekol nyní vyhlašuje velmi
výhodnou akci. V termínu od 10. září do 30. listopadu 2011 bude naše
škola sbírat veškeré drobné a volně ložené elektrozařízení a také velké elektro (TV obrazovky, PC monitory atd.). Podle hmotnosti odevzdaného elektrozařízení obdržíme potom body, které použijeme k nákupu učebních
pomůcek (více bodů znamená možnost získat dražší a lepší pomůcky).
Pokud tedy máte doma výše uvedené vyřazené elektrozařízení, budeme
rádi, odevzdáte-li ho do školy (tel. kontakt na domovníka: p. Fidra 604 410
402).
Výsledky soutěže
V soutěži ve sběru víček z pet-lahví s výsledkem 5,43 kg na jednoho žáka
jsme se umístili na pěkném 8. místě v Olomouckém kraji. Děkujeme dětem
i rodičům za jejich sběratelské aktivity.

Jak chránit děti před možným nebezpečím na Internetu?
•Namátkově sledujte stránky, které dítě navštěvuje. Pokud odhalíte smazanou historii navštívených internetových stránek, zkuste s dítětem promluvit.
•Zkontrolujte nastavení sociálních sítí vašich dětí: Dítě by například
mělo svou „zeď“ na Facebooku sdílet pouze s ověřenými přáteli, nikoliv se
všemi uživateli této sociální sítě. Pamatujte také na to, že sám Facebook
založení profilu dětem do 13 let zakazuje.
•Vysvětlete svému dítěti, jak je to s důvěrnými informacemi. Žádná
instituce nevyžaduje sdělování důvěrných údajů, například jmen nebo
hesel, přes e-mail či chat. Pravidelně kontrolujte, zda dítě toto pravidlo
neporušuje.
•Poučte dítě, aby neodpovídalo na obtěžující nebo šikanující zprávy: Útočník zpravidla tuto reakci očekává a zvyšuje zákeřnost svých útoků. Zasáhněte z pozice rodiče. Pokud je to nutné, zapojte i policii, metodičku prevence nebo výchovnou poradkyni naší školy.
•Ne všechno na internetu je pravda. Dětem objasněte, že ne všechny
zprávy na internetu pochází ze spolehlivého a důvěryhodného zdroje.
•Hovořte s dětmi otevřeně. Otevřená komunikace je pro bezpečnost
dětí velmi důležitá. Děti podněcujte k tomu, aby s vámi sdílely své obavy.
Mgr. Jitka Höpflerová
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Usnesení č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín,
konaného dne 07.09. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hrabišín.
Ad 5.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce přednesenou p. Karlem Klímou.

Ad 5.6.7.

Zastupitelstvo obce zamítá cenovou nabídku zahradního architekta
p. Zbyňka Tuleji Zábřeh na ořez 2 ks líp, 1 ks dubu a na skácení 1 ks lípy
za celkovou cenu 28.200 Kč.

Ad 5.2.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce Hrabišín
přednesenou starostkou obce paní Ladislavou Holoušovou.

Ad 5.2.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup služebního osobního automobilu značky Škoda Pickup z roku 2001 za cenu 52.000 Kč včetně DPH.

Ad5.7.1.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podniknout příslušné
kroky k získání dotace z fondu Evropské unie z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 na investice do lesů z kapitoly: Lesnická infrastruktura
a zmocňuje starostku k podpisu žádosti o dotace.

Ad 5.2.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.10/2011 o používání osobního automobilu Škoda Pickup SPZ 4M5 43-75 a kolového traktora
ZETOR 7341 SUPER Turbo SPZ M00 38-54.

Ad 5.7.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pracovních smluv pro p.
Pavla Jaška a Miroslava Kreuzziegera na veřejně prospěšné práce na
dobu určitou od 01.10. 2011 do 30.11. 2011 v případě neposkytnutí
finančního příspěvku z Úřadu práce Šumperk.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podniknout příslušné
kroky k získání možných dotací na realizaci projektu „Zateplení objektu
Základní školy Hrabišín“ a zmocňuje starostku k podpisu žádosti o dotace.

Ad 5.2.4.

Ad 5.7.3.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podniknout příslušné
kroky k získání možných dotací na zpracování Územního plánu Hrabišín
a zmocňuje starostku k podpisu žádosti o dotace.

Ad 5.3.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti finančního
výboru přednesenou předsedkyní výboru paní Magdou Glancovou.

Ad 5.7.4.

Ad 5.3.2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru přednesený předsedou výboru p. Karlem Klímou.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podniknout příslušné
kroky k získání možných dotací na realizaci projektové dokumentace
pod názvem „Požární zbrojnice – Stavební úpravy objektu“ a zmocňuje
starostku k podpisu žádostí o dotace.

Ad 5.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.

Ad 5.8.1.

Ad 5.5.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí znění výzvy na vyhlášení výběrového řízení.

Ad 5.5.2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hodnotící komisi na veřejnou
zakázku malého rozsahu na zpracování Územního plánu obce Hrabišín
ve složení: Ladislava Holoušová, starostka obce, p. Ladislav Procházka,
člen finančního výboru a Ing. arch. Jarmila Filipová.

Ad 5.5.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje hodnocení komise a výsledek výběrového řízení došlých cenových nabídek na zhotovitele „Územního plánu
Hrabišín“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem
veřejné zakázky.

Zastupitelstvo obce schvaluje p. M. H., bytem Hrabišín prodej pozemků dle geometrického plánu č. 474-98/2011 ze dne 23.6. 2011 zpracovaného Ing. Květoslavem Berkou Šumperk tyto nově vzniklé obecní
pozemky – parc.č. 802/9 o výměře 137 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, parc.č. 804 o výměře 30 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
parc.č. 1231/3 o výměře 62 m2, druh pozemku ostatní plocha, parc.
č. 1257/18 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc.č.
1257/20 o výměře 95 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v katastrálním území Hrabišín za celkovou cenu 12.565 Kč. Náklady spojené s
prodejem pozemků hradí kupující.

Ad 5.8.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje p. P. T. T., bytem Uničov pronájem nebytových prostor na pozemku parc.č.st. 1, Hrabišín 49 za účelem provozování prodeje smíšeného zboží za měsíční nájem 1.500 Kč s účinností
od 1.10. 2011 na dobu neurčitou a pověřuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy. Měsíční provozní zálohy za odběr vody a elektrické
energie nejsou součástí ceny za pronájem nebytových prostor.

Ad 5.8.3.

Zastupitelstvo obce zamítá podané žádosti o pronájem nebytových
prostor těmto žadatelům: M. H. Šumperk, L. K. Hrabišín, A. H. Šumperk,
společnost HRADO a.s., se sídlem Hrabišín a R. D. Dlouhomilov.

Ad 5.5.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového Územního plánu Hrabišín dle platného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ad 5.5.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce pí Ladislavu Holoušovou,
jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Hrabišín.

Ad 5.5.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí znění návrhu Zadání územního
plánu Hrabišín a Oznámení o projednání návrhu Zadání Územního plánu Hrabišín.

Ad 5.6.1.

Ad 5.6.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 14/2011 uzavřenou
mezi obcí Hrabišín a ing.arch. Jarmilou Filipovou Šumperk na zpracování
podkladů pro výběrové řízení a technické pomoci při výběrovém řízení
na zhotovitele Územního plánu Hrabišín za celkovou cenu 7.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2011 mezi obcí Hrabišín a Ing. Arch. Jarmilou Filipovou Šumperk na pořizovatelskou činnost
související s projednáním Územního plánu Hrabišín a zpracování návrhu
zadání Územního plánu Hrabišín za celkovou cenu 60.000 Kč a pověřuje
starostku obce k jejímu podpisu..

Ad 5.9.1.1. Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o nájmu hrobového
místa podle § 25 zákona č. 256/2002 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Uzavření nájemních smluv na hrobové místo je podmíněno uhrazením dlužného nájemného z užívání hrobového místa k
31.12. 2011.
Ad 5.9.1.2. Zastupitelstvo obce schvaluje vymáhání dlužných částek za nájem
hrobového místa k 31.12. 2011 vyčíslené dle platného výměru MF pro
příslušné období.
Ad 5.9.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění Fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných funkcionářů Obecního úřadu
Hrabišín s účinností od 08.09. 2011.

Ad 5.6.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín
a společností Institut regionálních informací, s.r.o. Brno na zhotovení
Územního plánu Hrabišín za celkovou cenu 399.600 Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Ad 5.9.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě pro
projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
mezi obcí Hrabišín a Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 93
Šumperk na dobu udržitelnosti projektu od 1.9. 2011 do 31.12. 2016.

Ad 5.6.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2011 uzavřenou
mezi obcí Hrabišín a Mgr. Miluší Berkovou Šumperk na geodetické práce v rozsahu polohopisný a výškopisný plán pro podklady projektování
chodníků v celkové délce 2,3 km a orientační zobrazení stavu dle katastru nemovitostí za celkovou cenu 69.000 Kč do termínu dodání 30.9. 2011
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Ad 5.9.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 a přílohu č. 1 k Organizačnímu řádu obce Hrabišín č. 1/2011 s účinností od 01.10. 2011.

Ad 5.9.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Ceníku služeb a poplatků pro Místní knihovnu Hrabišín s účinností od 01.10. 2011.

Ad 5.9.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení ankety na téma
„Jakou formou místního hlášení chcete být informováni“.

Ad 5.9.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu provozní doby Obecního
úřaduHrabišín s účinností od 01.10. 2011, a to Po,St od 7.00-12.00,
12.30-17.00,Út,Čt od 7.00-12.00, 12.30-15.00 hod a Pá od 7.00-12.00
hod. odpoledne zavřeno.

Ad 5.9.8.

Zastupitelstvo obce schvaluje Mysliveckému sdružení Hrabišín bezúplatný odběr 20 m3 smrkové kulatiny za práce provedené v obecním
lese.

Ad 5.9.9.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín setkání důchodců dne
21.10. 2011.

Ad 5.6.5.

Ad 5.6.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín a projektantem p. Jaromírem Koryčánkem na zpracování projektové dokumentace pod názvem Požární zbrojnice – „Stavební úpravy objektu“
za celkovou cenu 29.500 Kč. Projektová dokumentace bude obsahovat
tyto stavební objekty: SO 102 – kanalizační přípojka, SO 103 – zpevněné
plochy a SO 104 – zdravotechnika a pověřuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku p. Petra Strakoše Fryčovice na opravu varhan v místním kostele za celkovou cenu 35.000 Kč.
Oprava bude provedena na základě objednávky vystavenou a podepsanou starostkou obce.
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NÁVRH OPATŘENÍ Č. 2-2011 POUZE ZMĚNY
Činnost registrovaných církví

PŘÍJMY
Text

změna

nový stav

Ostatní neinv.přij.transfery ze SR

24000,00

216000,00

Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - knihovna

482,00

22000,00

Ost.neinv.přijaté transfery ze SR- škola

356904,63

356904,63

Ost.neinv.přijaté transfery ze SR- škola

62983,17

62983,17

Převody z rozpočtových účtů

412,00

412,00

Ostatní zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj
Příjmy z pronájmu pozemků

-15000,00

0,00

15000,00

15000,00

Pěstební činnost
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

100000,00

1000000,00

40000,00

380000,00

B ytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ost. nemovit.

-6032,00

Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

38968,00
0,00

7000,00

11000,00

1850,00

1850,00

Sběr a svoz ost. odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1200,00

1380,00

Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

40000,00

110000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Elektrická energie

432,00

8432,00

Nákup ostatních služeb

13600,00

13600,00

Opravy a udržování

26000,00

35000,00

Nákup materiálu j.n.

7500,00

17500,00

Elektrická energie

-8000,00

27000,00

Nákup ostatních služeb

-5000,00

10000,00

Elektrická energie

-11000,00

129000,00

Opravy a udržování

5000,00

25000,00

-20000,00

10000,00

Pohonné hmoty

-2000,00

1000,00

Nákup ostatních služeb

-10000,00

0,00

Opravy a udržování

-20000,00

7000,00

27000,00

27000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

65000,00

665000,00

Nákup materiálu j.n.

10000,00

30000,00

Pohonné hmoty a maziva

2000,00

10000,00

Služby školení a vzdělávání

-3000,00

0,00

Nákup ostatních služeb

10000,00

12100,00

Opravy a udržování

16517,40

22517,40

Zájmová činnost v kultuře

Pohřebnictví

Územní plánování
Ostatní nákupy dl. nehmotného majetku
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Přijaté nekap.příspěvky a náhrady

7216,00

Nákup materiálu j.n.

Pitná voda
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

7216,00

Veřejné osvětlení

Kom. služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy z pronájmu pozemků

Nákup materiálu j.n.

2000,00

5000,00

Činnost místní správy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

1000,00

2000,00

Příjmy z pronájmu ost. nemovit.

4500,00

6000,00

Přijaté nekap.příspěvky a náhrady

300,00

1500,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

35,60

36,00

Činnost místní správy
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

23235,00

43235,00

Nákup materiálu j.n.

1000,00

40000,00

Elektrická energie

43935,00

93935,00

Pevná paliva (90q - uhlí)

-20000,00

20000,00

Pohonné hmoty a maziva

4000,00

4000,00

Nákup ostatních služeb

20000,00

230000,00

Opravy a udržování

11635,00

21635,00

VÝDAJE

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - FÚ, KÚ

-1400,00

600,00

Text

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých obd.

1333,00

1333,00

Celkem příjmy:

636635,40

změna

nový stav

Ozdravování zvířat

Platby daní a poplatků SR - kraje,MěÚ

5000,00

5000,00

Nákup ostatních služeb

Budovy, haly a stavby - kino

33700,00

123700,00

69000,00

69000,00

52000,00

52000,00

3000,00

68000,00

412,00

412,00

20000,00

290000,00
0,00

400,00

2533,60

- chodníky

Pěstební činnost
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

28000,00

28000,00

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

-110000,00

485000,00

Pojištění funkčně nespecifikované

Budovy, haly a stavby - kino

30000,00

30000,00

Služby peněžních ústavů
Převody vlastním fondům

Silnice
Nákup ostatních služeb

20000,00

100000,00

Ostatní finanční operace

Pitná voda
Nákup ostatních služeb

Převody FKSP

15000,00

145000,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Ostatní záležitosti předšk. výchovy

nespecifikované rezervy

-146767,8

Nákup materiálu j.n.

1000,00

1000,00

Celkem výdaje:

636635,40

Nákup ostatních služeb

-210900,00

11100,00

Platby daní a poplatků…

1000,00

1000,00

Budovy, haly a stavby

210900,00

210900,00

Ost.neinv.přijaté transfery ze SR- škola

356904,63

356904,63

Ost.neinv.přijaté transfery ze SR- škola

62983,17

62983,17

Hrabišínské noviny 09/2011

strana 5

SDH HRABIŠÍN
Sbor dobrovolných hasičů Vás
chce informovat o svém dění od
posledního vydání HN. Začátkem
prázdnin o svátečním úterý 5. července jsme opět po roce uspořádali Hasičské odpoledne aneb „O
hudbě a vepřových hodech. Ani
tentokrát jsme nic nepodcenili a
nabídli lidem výtečnou kuchyni s
velkým výběrem pochutin nejen
vepřových. Co se týká nápojů, i zde
jsme se snažili nabídnout nejen
standart, ale i něco navíc. A tak bylo
možno ochutnat třeba více druhů
piva. Návštěvníci využili nové posezení pod mobilním zastřešením.
Navíc jsme k tomu přidali kvalitní
dechovou hudbu v podobě Veselé
Kapely ze Zábřehu. Později dechovku vystřídal D. J. Rosťa, který skvěle
navázal na předchozí vystoupení.
Začal nejprve v retro stylu ze sedmdesátých let a postupně přidával
novější kusy. Opravdu se to móc
líbilo!
Další významnou akcí tentokráte sportovně-kulturní, kterou jsme
pořádali, byla Pohárová soutěž v
požárním útoku družstev. Soutěž
proběhla 13. srpna a byla na poslední chvíli rozšířena o kategorii veteránů, proto jsme začali neobvykle
již v 10 hodin. A myslím, že kdo přišel, rozhodně nelitoval. Ačkoli co se
týká výsledků domácích družstev,
neuspokojili jsme příliš sebe ani
naše fanoušky. Čtrnácté místo naší
jedničky a dokonce neplatný pokus
dvojky na domácí dráze dlouho
nepamatujeme. Ani domácí ženské družstvo svým předposledním
místem určitě nenadchlo. V kategorii mužů zvítězila Hrabová před
Bludovem a Břevencem, v ženách
potřetí za sebou Nová Dědina před

Rájcem a Chromčí a ve veteránech
se na prvním místě umístily Bohuslavice, na druhém Hrabová a třetí
skončila Leština II.
Na sobotu 27. 8. jsme měli naplánovanou rockovou noc se skvělou
kapelou Maraton. Bohužel se proti
nám spiklo počasí. Ještě v pozdních
odpoledních hodinách bylo teplo
a příjemně, ovšem s úderem dvacáté hodiny začal foukat silný vítr,
výrazně se ochladilo a později přišel prudký déšť. Spláchl tak šanci na
pokračování celé akce. Kapela i my
jsme z toho byli velice smutní. Veškerá příprava organizátorů i velmi
kvalitní aparatura, jež si hudebníci
nově pořídili, nebyla v tu chvíli nic
platná. Druhý den jsme, opět za slunečného počasí, vše uklidili a řekli
si, tak třeba někdy příště.
Teprve před pár dny skončilo
v našem areálu Finále Velké ceny
okresu Šumperk HOLBA CUP 2011.
Právo pořádat ho má vždy vítězné
družstvo z předešlého ročníku. A
mohou zde startovat jen nejlepší týmy svých kategorií. Soutěž je
dvoukolová a plná různých překážek, takže je divácky velmi atraktivní. Domácí sbor měl zastoupení
hned ve dvou kategoriích, v ženské
to stačilo bohužel jen na poslední
místo díky neplatnému pokusu z
prvního kola. Jinak holky v provizorně poskládané sestavě předvedly
velice pěkné požární útoky, bohužel
však na nejlepší to bylo málo.
Mezi mužskými družstvy jsme
měli daleko větší ambice, vždyť
jsme finále už sedmkrát vyhráli a
po loňském „půstu“ (prasklá hadice a neplatný pokus) jsme chtěli
tuto prestižní soutěž opět vyhrát
a alespoň částečně zacelit ránu po

neúspěchu v seriálu Velké ceny, což
se naštěstí povedlo. Už po prvním
kole jsme se vyhoupli do čela, a i
když jsme druhé kolo nevyhrály,
v součtu o dvě setiny to stačilo na
Umístění

Družstvo – MUŽI

Rájec, Lucie Kvapilová a Vendula
Kvapilová – SDH Hrabišín, Veronika
Pokorná – SDH Loučná nad Desnou
a Martina Pekrová – SDH Aloisov u
Prostějova. Letošní mistrovství bylo
pro děvčata mimořádně úspěšné. V
běhu na 100 metrů překážek odsadila 2. místo, ve štafetě 4 * 100 metrů místo 4., odborky bez chyby a v
královské disciplíně požární útok se
s časem 29,45 sekund usadila na 4.
místě. V konečném součtu to pro
děvčata znamenalo jediné. „Jsme
mistryně České republiky“, a tento
úspěch je o to cennější, jelikož olomoucký kraj neměl mistra republiky téměř 30 let. Radost z úspěchu
podpořili dorostenci z Bludova, kteří obsadili 3. místo.
Libor Kvapil

Počet soutěží

Body

1.

Nemrlov

15

280

2.

Dolní Libina

15

250

3.

Pavlov

15

227

4.

Hrabová

15

224

5.

Hrabišín I

14

224

6.

Bohuslavice

13

210

7.

Ráječek

13

194

8.

Třeština

15

182

9.

Štíty

15

142

10.

Zvole

11

128

11.

Postřelmůvek

12

126

12.

Hrabišín II

12

123

12.

Kolšov

11

123

14.

Bludov

9

110

15.

Rájec

11

101

16.

Chromeč

12

77

zkráceno, jen na 16 družstev ze 38 bodujících

Umístění

Družstvo - ŽENY

Počet soutěží

Body

1.

Rájec

14

116

2.

Lesnice

14

104

3.

Kolšov

8

78
62

4.

Sudkov

7

5.

Hrabová

10

54

6.

Chromeč

8

48

7.

Rohle

9

32

8.

Dolní Studénky

5

24

9.

Hrabišín

4

22

9.

Lesnice II

4

22

11.

Zvole

1

4

12.

Lesnice III

1

2

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
26. 6. 2011 proběhlo finále ligy
mladých hasičů, které se konalo v
domácím prostředí. Prezentováno
bylo 15 družstev mladších a 16 starších. Soutěžilo se v požárním útoku
na dva pokusy. Doprovodnou soutěží byla střelba ze vzduchové pušky, v níž jsme si vystříleli 1. místo. V
požárním útoku děti předvedly své
maximum a v celkovém pořadí ligy
obsadily v mladší i starší kategorii
10. místo.
2. až 6. 7. proběhlo v Ostravě Mistrovství české republiky v požárním
sportu. Olomoucký kraj odjelo
reprezentovat družstvo Kolšova ve
složení: Simona Kouřilová, Lucie Linhartová a Simona Bartošová – SDH
Kolšov, Eliška Maixnerová – SDH

vítězství před Hrabovou a Bohuslavicemi. Na závěr proběhlo vyhodnocení letošního 16. ročníku Velké
ceny okresu a jak vše dopadlo, vidíte v následující tabulce:
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TJ SOKOL HRABIŠÍN
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v krátkosti seznámit
Vás s událostmi, které proběhly v
rámci činnosti TJ Sokol Hrabišín.
Ještě před začátkem prázdnin se
v sobotu 25. 6. 2011 konala slavnost na počest 40. výročí založení
oddílu kopané. Akce proběhla
na stadionu Ladislava Krobota
za bohatého programu s vystoupením mladých hasičů, utkáním
přípravky s rodiči, seskokem
parašutistů, utkáním bývalých
hráčů, vystoupením Klubu žen
a utkáním A mužstva s prvoligovými hokejisty Salith Šumperk. Celé odpoledne pak bylo
zakončeno diskotékou. Výbor TJ
by chtěl touto cestou poděkovat
SDH Hrabišín, Klubu žen a všem
svým členům i bývalým hráčům
za prožití krásného odpoledne, a
to jak po sportovní stránce, tak i
při zajišťování organizace.
Po krátké dovolené však bylo
pro výbor nutné zajistit chod
jednotlivých mužstev pro novou
sezonu 2011/2012. Jak už výbor
dříve rozhodl, bylo v jednotlivých kategoriích k soutěžím přihlášeno 6 mužstev, kdy se jednotlivá mužstva skládají hlavně
v mládežnických kategoriích v
podstatě téměř znovu.
Mužstvo přípravky v okresním
přeboru vedou jako trenéři Vlastimil Faltýnek společně s Ladislavem Hanákem a v již rozehrané
soutěži se pohybuje ve spodní
části tabulky. Naopak mužstvo
mladších žáků pod vedením stejných trenérů, kam přešla většina
hráčů z přípravky, která se probojovala v loňském soutěžním
ročníku do finále, se rovněž v
okresním přeboru v rozehrané
soutěži drží na prvním místě.
Družstvo starších žáků pod
vedením trenéra Čestmíra Minaříka se v okresním přeboru pohybuje v prostřední části tabulky,

Myslivecké sdružení Hrabišín

ale čeká ještě na doplnění hráči
z Nového Malína, kde se tato
věková kategorie nehraje.
Mužstvo dorostu pod vedením
rovněž Čestmíra Minaříka po
výborném začátku, kdy soutěž
vedlo, se vinou zranění několika
hráčů začalo tabulkou okresního
přeboru propadat. Bohužel jak to
u této kategorie bývá, je s hráči v
tomto věku problém pracovat.
B mužstvo mužů v okresním
přeboru pod vedením trenérů
Luboše Lešenara a Milana Vařáka
střídá světlé okamžiky s horšími
a drží se ve spodní části tabulky.
Všichni však doufáme, že se jeho
výkony budou postupně zlepšovat. Sestava mužstva zůstal beze
změn.
Mužstvo mužů A, které i letos
působí v krajské soutěži 1. B třídě
Olomouckého krajského svazu
pod vedením Martina Kupčíka se
v rozehrané soutěži pohybuje v
horní polovině tabulky. Jedinou
novou tváří, jež do mužstva přibyla, je Jakub Tejkl ze Šumperka,
který se na trávník vrací po dlouhodobém zranění a měl by být
pro mužstvo přínosem. Bohužel
hned na počátku sezony trápí
trenéra nedisciplinovanost některých hráčů a rovněž častá zranění, kdy nejvážněji je na tom
Marek Peša, kterého čeká operace kolenních vazů a pro podzimní část je ze zápasů vyřazen.
Bohužel postihla TJ Sokol jedna smutná událost, kdy ve věku
80 let zemřel jeden ze zakládajících členů oddílu kopané ing.
Vladimír Čech. Čest jeho památce.
Na počátek října plánuje TJ
Sokol posezení u burčáku, jehož
termín bude ještě upřesněn dle
dozrávání hroznů a výroby zlatavého moku. Jste všichni srdečně
zváni!
Výbor TJ Sokol

Předposlední
prázdninový
víkend (20. června) se z kulturního domu linula vůně zvěřinových specialit, které místní
myslivci připravili v rámci dlouho očekávaného mysliveckého
odpoledne. Dodatečně se všem
omlouváme za přesun termínu z
již obvyklého posledního víkendu v červnu (v rámci měsíce myslivosti), ale z důvodu organizace
kulturních akcí ostatními složkami obce – jsme jim gentlemansky
dali přednost a námi zamluvené
termíny uvolnili. Vysoká návštěvnost nás ujistila, že jste naše dobré úmysly pochopili a menší změnu akceptovali. Pestrá a bohatá
tombola, pohodová hudba a
nádherné srpnové počasí dohromady vytvořily příjemné posezení u divočinou vonících pokrmů,
jež byly v krátké době vyprodány.
Jsme potěšeni, že je stále takový
zájem o jedinečnou chuť a specifické vlastnosti zvěřiny, a proto jí
příští rok na myslivecký den (myslivecký ples) připravíme více.
14. července jsme na mysliveckém rybníce provedli vypuštění
kachen z našeho polodivokého
chovu. Tomu předcházela mno-

hatýdenní péče o kachňata ve
voliéře včetně přeléčení proti
parazitům a podpory hygieny
chovu. Dnes už jsou kačeři pestře vybarveni a k nerozeznání od
těch divoce vyhnízděných. Myslivecký rybník je pravidelně udržován a zvyšovány jsou i jeho životní podmínky s ohledem na vodní
a v prostředí rybníka žijící živočichy. Hnízdění ledňáčka říčního
(přezdívaného létající drahokam)
v příkrém břehu a přítomnost
potápky malé jsou dokladem
úspěšného mysliveckého managementu správy rybníka.
V současné době se myslivci
věnují výstavbě nových mysliveckých zařízení v honitbě, přípravě objemových, jadrných a
dužnatých krmiv na období zimy,
která už můžete nalézt i v krmelcích z důvodu návyku zvěře na
přikrmovací místa a vytvoření
dostatečných tukových zásob u
živočichů. Aktivně se zaměřují
také na odlov průběrných kusů
a zároveň si vychutnávají krásný
čas jelení říje a posléze daňčího
rochání.
Jakub Drimaj

Novinky z Místní knihovny Hrabišín
Od 1 října 2011 se knihovna
připojí pomocí terminálového klienta k databázi Městské
knihovny Šumperk. Do databáze byly načteny všechny knižní
svazky, jednotlivé tituly periodik
a další dokumenty, byla uložena
data přihlášených čtenářů. Byly
rovněž připraveny všechny tiskové výstupy z programu, obecní úřad navíc knihovnu vybavil
novou tiskárnou a snímačem
dat.

Tato změna přinese i přísnější dodržování výpůjční doby:
program bude na rozdíl od paní
knihovnice Gojišové nekompromisní a „hříšníci“, kteří nebudou
dodržovat výpůjční dobu nebo
si výpůjčku neprodlouží, budou
platit upomínky. První upomínka bude vystavena po 3 měsících od data výpůjčky a druhá
upomínka za 2 měsíce po první
upomínce.
Josefa Gojišova
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Zpravodajství
Vyhodnocení ankety

Oprava hřbitovní zdi

Prvního srpna letošního roku proběhlo vyhodnocení ankety pod
názvem „Jakou formou místního hlášení chcete být informování“. Komise se sešla ve složení: paní Josefa Gojišová (předsedkyně kulturní komise), Jaroslava Zdráhalová (členka finančního výboru), Milena Hejlová
(členka kontrolního výboru) a za obec místostarosta Bc. Pavel Křepelka
a starostka Ladislava Holoušová.
Celkem bylo odevzdáno 145 hlasovacích lístků, z toho 45 pro přijímače a 100 hlasů pro venkovní ampliony. Přes webové stránky bylo
zasláno celkem 169 hlasů, z toho 106 pro radiopřijímače, 60 hlasů pro
venkovní ampliony a 3 hlasy, pro možnost - je mi to jedno. Celkové shrnutí ankety tedy zní takto: 151 osob hlasovalo pro přijímače, 160 pro
venkovní ampliony a 3 hlasující se vyjádřili, že je jim to jedno.
Komise vzhledem k tomuto ne zcela jednoznačnému výsledku doporučila zastupitelstvu obce opětovné jednání s firmou B PLUS TV a. s., která
v současné době zajišťuje v obci bezdrátový servis, ohledně modernizace radiových přijímačů a rovněž možnosti získání dotace na tuto
modernizaci.
S výše jmenovanou firmou jsme jednali 23. srpna 2011 a zjistili jsme,
že existují tyto eventuality: Nový bytový radiopřijímač s možností ovládání hlasitosti stojí 1.830 Kč, úprava jednoho kusu ohledně ovládání
hlasitosti by stála 174 Kč a oprava poruchových přijímačů je firmou stanovena na částku 168 Kč za kus. Na tuto modernizaci však nelze získat
jakoukoli dotaci z evropských fondů. Současně nám firma doporučila
kombinaci hlášení v obci prostřednictvím jak bytových přijímačů, tak
venkovních amplionů. Venkovní přijímač BOR se zálohováním by stál
11.988 Kč a reproduktor 1.577 Kč.
Aby obec v tomto ohledu mohla podnikat další kroky, musíme nejdříve zjistit současný stav bytových radiopřijímačů. Na základě výsledků se teprve rozhodne, co dál.

V letních měsících pracovníci obecního úřadu opravili v zadní části hřbitova poškozenou zeď. Nejprve muselo dojít k jejímu částečnému rozebrání
a následnému postavení zdi nové. Nakonec se v souladu se zdí stávající její
nová část zastřešila. Škodu způsobily kořeny stromů rostoucích kolem hřbitova, které však nenarušují pouze samotnou zeď, ale i některé hroby. Proto
se plánuje jejich postupné skácení.

Oprava kulturní památky „BOŽÍ MUKA“
V měsíci červnu byla zrestaurována památka místního významu „Sloupková Boží muka z chlorit mastkové břidlice - krupníku.
Opravu kulturní památky prováděl akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda. Celkové náklady na opravu památky činily 66.000 Kč. Na restaurování památky byla poskytnuta dotace z
Olomouckého kraje ve výši 50.000 Kč. Terénní úpravy provede obec
svépomocí, to znamená, že dojde k vyrovnání terénu a u památky
budou dle požadavku památkové péče Olomouc osazeny z každé
strany lípy. Přesnou představu o celkovém vzhledu zatím nemáme,
ale mohla by v budoucnu před památkou stát lavička nebo něco
podobného.

Před opravou

Před opravou

Před opravou

Po opravě

Před opravou

Pozvánka
na kulturní akce!
21. 10. 2011 v 16.00 se koná již
tradiční setkání důchodců. Přijďte
se do KD pobavit s našimi staršími
občany, k tanci a poslechu zahraje
místní kapela „Staří kamarádi“.
Vítání občánků
4. 11. 2011 v 16.00 na OÚ přivítáme naše nejmladší. Jako každý rok
jim na uvítanou zazpívají a zarecitují děti ze ZŠ a MŠ Hrabišín. Těšíme
se na Vás!
Příprava na Vánoce
Rovněž bychom chtěli pozvat
zájemce 22. 11. 2011 v 16.00
do předsálí KD na akci zvanou
ADVENTNÍ DÍLNY. Jedná se o druhý ročník, který by měl probíhat
obdobným způsobem jako loni.
Tzn., že budeme vyrábět adventní
věnce, a to buď z vlastních zdrojů,
jež si sami přinesete, nebo z materiálů nachystaných organizátory přímo na místě. Jste srdečně zváni!
Další předvánoční akcí naší vesnice, která má také svou tradici, je rozsvícení vánočního stromu na návsi
obce. Na obvyklém místě se sejdeme 25. 11. 2011 v 17.00. A aby se
neopakoval tentýž program z minulého roku, Klub žen připraví něco
nového. Nechejme se překvapit.

Po opravě

Další informace OÚ
21. 10. 2011 se uskuteční zpětný odběr elektrozařízení. Kontejner bude jako obvykle umístěn
před prodejnou Jednoty.
V období od 21. – 24. 10. 2011
najdete před Jednotou a na
návsi obce kontejnery na bioodpad. V současné době se třídění
odpadů stává běžnou součástí každodenního života. Proto
kontejnery využívejte pouze na
odpad tomu určený, tzn. tráva,
větve, listí, atd.. V naší obci se
jedná o novinku, a jestliže se to
osvědčí a občané tuto možnost
využijí, bude obec i v následujících letech v tomto trendu
pokračovat.
Momentálně obec řeší se společností SITA Šumperk další otázku likvidaci odpadu, tj. stavební
suť. Jednalo by se o pronájem
kontejneru, do něhož by mohli
občané odkládat pouze tento
odpad. O umístění kontejneru v
obci se nadále jedná.
Blíží se konec analogového
televizního vysílání. Nezapomeňte připravit své televizní přijímače.
31. října 2011 z vysílače Jeseník – Praděd
30. listopadu 2011 z vysílače
Ostrava - Hošťálkovice
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Dětské hřiště v areálu MŠ Hrabišín
Už v minulém čísle HN jsme Vás informovali o přidělení dotace na
výstavbu dětského hřiště v areálu naší školky. Konečně můžeme říct,
že je to tady! 16. září byly zahájeny stavební práce a o týden později,
tedy 23. téhož měsíce stály na hřišti všechny hrací prvky (malá lanová pyramida, pískoviště, souprava se skluzavkou, houpadla, houpačky, kolotoč, tabule na kreslení a odpadkový koš s lavičkami).

Postupně se dokončovaly rovněž terénní úpravy a není divu, že o
slunečném víkendu 24. a 25. září na hřiště, i když nebylo do té doby
oficiálně otevřeno, přišly první maminky s dětmi.

mateřské školy, což nedávno provedli pracovníci OÚ a momentálně se
řeší poslední drobné detaily, jako např. provozní řád aj.. Už teď Vás ale
můžeme seznámit s otevírací dobou.
Pracovní dny
Víkendy, svátky a jiné volné dny

Následující úterý (27. 9.) proběhlo v rámci mateřské školy zahájení
jeho provozu. Paní starostka a místostarosta slavnostně přestřihli pásku,
symbolicky pokřtili celý areál a popřáli dětem spoustu příjemně strávených chvil. Všichni zúčastnění včetně dětí si pak připili šampaňským a
pro předškoláky byly nachystány různé hry a soutěže.
Veřejnost však bude mít možnost využívat hřiště až v příštích dnech.
Přesné datum zjistíte z vývěsky na bráně nebo na našich internetových
stránkách. Důvodem je nutnost jeho oddělení od ostatních prostor

12.00 – 14.00

16.00 – 18.00

10.00 – 18.00

Je nutné zdůraznit, že jsme jediná vesnice v okolí, která vlastní hřiště
tohoto typu. Měli bychom si ho tedy vážit a nabádat děti nejen k opatrnosti, protože vstup je na vlastní nebezpečí, tzn., že za jakékoli úrazy
odpovídají vždy a pouze rodiče dětí, ale rovněž ke slušnému zacházení
s jeho vybavením.
Dále mějte na paměti, že hřiště je určeno pouze na hraní a dětem
do patnácti let. Menší děti by měly mít dospělý doprovod. Podrobnější informace a pokyny najdete vyvěšeny přímo na místě. Kromě toho
udržujte čistotu v celém areálu a hlavně si užívejte čas strávený se svými dětmi! Dětem přejeme hodně zábavy ale také opatrnosti při hraní.
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