Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj obce Hrabišín • prosinec 2010

Zastupitelstvo obce Hrabišín
a redakční rada HN přeje všem
občanům příjemné prožití svátků
vánočních a v novém roce 2011
hodně zdraví a štěstí

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi obce
V pátek dne 26. 11. 2010 Obec
Hrabišín, ve spolupráci se základní školou a Klubem žen, pořádala
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na návsi obce. Vše začalo slovy starostky obce Ladislavy
Holoušové, která popřála všem
občanům poklidný nastávají-

cí adventní čas a pevné zdraví.
Po proslovu došlo k rozsvícení
vánočního stromu. K vytvoření
pravé vánoční atmosféry přispěly
děti z místní základní školy a pod
vedením paní Iveta Dlouhé místní občané představili živý betlém.
V průběhu svátečního programu
bylo připraveno občerstvení
a pro zahřátí se prodával vánoční punč. O výstavu betlému
a vánočních ozdob se postarala
paní Jana Petříková za pomoci
členek z klubu žen. Děkuji všem
občanům, kteří se podíleli na
přípravě slavnostního rozsvícení vánočního stromu a zahájení
adventního času.
(red)
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Setkáni důchodců
Dne 3.12.2010 se uskutečnilo v kulturním domě tradiční setkání hrabišínských důchodců.
Z pozvaných 170 lidí se zúčastnila přibližně polovina. V úvodu je
starostka seznámila s činností a dalšími záměry obce.

V kulturním programu se představil Klub žen se svým slavným
vystoupením jeptišek. V jeho další části byly předvedeny ukázky
společenských tanců. K poslechu
a dobré pohodě zahrála hudební
kapela Staří kamarádi.
(red)

Adventní dílna
Dne 23.11. 2010 se v přísálí kulturního domu konala kulturní akce
„Výroba adventních věnců“.Vyrobit adventní věnec není tak jednoduché, jak jsme si myslely a proto
nás pracovnice zahradnictví společnosti HORTUS spol. s r.o. Libina
nejdříve se vším seznámily a řádně
vysvětlily postup práce. Po odborné ukázce a výkladu, už jenom
dohlížely na samotnou výrobu
vánočních adventních věnců
a v některých případech pomohly
i s jejich ozdobou. Přivezly sebou
spoustu vánočních ozdob, mašle

a různé větvičky potřebné k výrobě. O výrobu vánočních adventních věnců byl velký zájem, zúčastnilo se 18 žen a do práce se zapojily
i děti. Pro velký zájem se bude akce
opakovat i v příštím roce.
(red)
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Co nás čeká v novém roce 2011
• v jarních popř. v podzimních měsících zahájení výstavby
veřejné splaškové kanalizace,
• příprava projektové dokumentace na výměnu oken a zateplení
budovy základní školy,
• podání žádostí o dotace na vybudování víceúčelového hřiště
v areálu základní školy,
• podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště
v areálu mateřské školky
• dokončení jednání s firmou Carma Invest o zřízení větrných
elektráren v obci. Tato výstavba nám do rozpočtu obce přinese
nemalé zisky.
Ladislava Holoušová - starostka obce

Termíny svozu komunálního
odpadu v roce 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

03.01. 2011
14.02. 2011
14.03. 2011
11.04. 2011
09.05. 2011
06.06. 2011
04.07. 2011
01.08. 2011
12.09. 2011
10.10. 2011
07.11. 2011
05.12. 2011

17.01. 2011
28.02. 2011
28.03. 2011
25.04. 2011
23.05. 2011
20.06. 2011
18.07. 2011
15.08. 2011
26.09. 2011
24.10. 2011
21.11. 2011
19.12. 2011

31.01. 2011

bude upřesněn

29.08. 2011

27.01. 2011
24.02. 2011
31.03. 2011
28.04. 2011
26.05. 2011
30.06. 2011

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Provoz obecního úřadu v době vánočních svátků
Pondělí 20.12.
Úterý
21.12.
Středa 22.12.
Čtvrtek 23.12.
Pátek
24.12.
Pondělí – Pátek

od 07.00 – 12.30 / 13.00 – 16.30 (normální provoz)
od 07.00 – 12.30 / 13.00 – 15.00 (normální provoz)
od 07.00 – 12.30 / 13.00 – 16.30 (normální provoz)
od 07.00 – 12.30 / 13.00 – 15.00 (normální provoz)
zavřeno
od 27.12. do 31.12. 2010
pro veřejnost zavřeno - čerpání dovolené
inventarizace obecního majetku

V naléhavých případech kontaktujte starostku obce,
telefon: 604 756 600

(red)

Společenská kronika
Narození našich dětí za rok 2010
Matěj Dlouhý, Hrabišín 293
Josef Kupčík, Hrabišín 8
Regina Hejlová, Hrabišín 177
Radim Frank, Hrabišín 154
Kateřina Sládková, Hrabišín 212
Kristýna Sládková, Hrabišín 212
Jiří Hrubý, Hrabišín 61
Aneta Macková, Hrabišín 101
Matěj Spurný, Hrabišín 265
Lucie Henemanová, Hrabišín 271

11.01. 2010
18.04. 2010
20.04. 2010
12.05. 2010
21.06. 2010
21.06. 2010
30.06. 2010
09.07. 2010
18.07. 2010
29.07. 2010

Úmrtí spoluobčanů za rok 2010

Termíny pytlového svozu
plastů v roce 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Obecní úřad informuje

28.07. 2011
25.08. 2011
29.09. 2011
27.10. 2011
24.11. 2011
29.12. 2011

Alena Šulová, Hrabišín 212
Oldřich Dvořák, Hrabišín 85
Vlasta Boxanová, Hrabišín 187
Miloslav Diviš, Hrabišín 188
Bronislava Smékalová, Hrabišín 179
Vilma Roztomilá, Hrabišín 245
Miroslav Andrýsek, Hrabišín 68
Růžena Dokoupilová, Hrabišín 146
Zdeněk Kubín, Hrabišín 42
Emilie Divišová, Hrabišín 195
Jan Nedbal, Hrabišín 73

02.03. 2010
15.04. 2010
27.04. 2010
10.07. 2010
16.07. 2010
04.08. 2010
05.09. 2010
08.10. 2010
11.11. 2010
16.11. 2010
15.12. 2010

Termín pytlového svozu plastů v měsíci prosinec 2010
se uskuteční dne 30.12. 2010.

Termíny pytlového svozu
kartónových nápojů v roce 2011
Leden
Březen
Květen

20.01. 2011
17.03. 2011
19.05. 2011

Červenec
Září
Listopad

21.07. 2011
22.09. 2011
18.11. 2011

Plánované akce

Informační zpravodaj obce Hrabišín
v elektronické podobě naleznete na
www.hrabisin.cz

Hlášení obecního rozhlasu
probíhá vždy v pondělí a středu v 16.30 a 19 hodin

Dne 19.02.2011 pořádá Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sále kulturního
domu soutěž dětí.
Plesová sezóna v roce 2011
TJ SOKOL
Myslivecké sdružení
SRPŠ
Sbor dobrovolných hasičů
Klub žen + maškarní dětský den

15.01. 2011
05.02. 2011
25.02. 2011
05.03. 2011
19.03. 2011
Na pořádané akce srdečně zvou pořadatelé.

Odečet spotřeby vody
ve dnech 27.12. 2010 - 1.1. 2011
bude provádět pracovník obecního úřadu P. Bureš
odečet spotřeby vody.
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Základní škola Hrabišín

Místní knihovna informuje
S blížícím se koncem roku mi dovolte, abych Vás v krátkosti informovala o uskutečněných kulturních akcí
za minulý měsíc.
Dne 6.11. 2010 ve 14.00 hod. na
parkoviště za Kulturní dům Hrabišín
přijela KARAVANA SNŮ. Přivezli
sebou různé sportovní pomůcky
na pořádání soutěží (např. skákací
boty, střílení z luku, malování na
kamínky a jiné zajímavé pomůcky).
Této akce se zúčastnilo 17 dětí a 11
dospělých. Děti za odvedený výkon
dostaly medaile a sladkou odměnu,
která každého potěší.
Další kulturní akce a velký zážitek pro naše děti byla uspořáda-

ná dne 24.11. 2010 ve spolupráci s paní učitelkou Březinovou
a Vitáskovou ze Základní školy
Hrabišín. Cílem bylo pasování
prvňáčků na čtenáře. Vše se odehrávalo v místní knihovně v království knih. Knihovnice všechny
přivítala a při samotném pasování
předala prvňáčkům dárky a sladkou odměnu, do které se děti
s chutí pustily. Akce se zúčastnila i ředitelka základní školy Mgr.
Blanka Grigová.
Přeji Všem krásné a pohodové vánoční svátky. Hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v Novém roce
2011.
Josefa Gojišová

Drakiáda

Jmenný seznam nově pasovaných čtenářů:
Benešová Nicol
Brodmannová Jana
Buksa Jakub
Fidra Pavel
Haitmarová Adéla
Körnerová Adriana
Körnerová Zuzana
Křepelka Vítek

Mynářová Aneta
Malý Lukáš
Mazuchová Aneta
Smejkalová Natálie
Štrůbl Adam
Raab Pavel
Tihlařík Michal
Vicenec Jan

Vánoční provoz knihovny:
27.12. 2010
03.01. 2011

DRAKIÁDA

času zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu v Hrabišíně.

Dne 14. října 2010 se uskutečnil
další ročník Drakiády. Přálo nám
počasí, a proto nám draci krásně
létali. Příjemné dopoledne jsme
zakončili „dračími“ soutěžemi,
které pro nás připravili žáci VI.
a VII. třídy.
Veronika Golová
VÁNOČNÍ DÍLNY

zavřeno
otevřeno od 15.00 – 20.00 hod.

Před první adventní nedělí se žáci
1. stupně společně se svými rodiči
sešli v jídelně školy na tradičních
vánočních dílnách.
Děti si připravily pro své rodiče
krátké vánoční pásmo a poté vyráběly lucerničky, které jim posvítily
na cestu při přesunu k velkému
vánočnímu stromu na náves.
O malé občerstvení se postaraly paní kuchařky, kterým také patří poděkování.
Lenka Crhonková
ZPÍVÁNÍ U STROMKU
V pátek 26. listopadu 2010 jsme
se před zahájením adventního

Michal Tihlařík 1.třída

Vánoční dílny
Tomáš Chlup a sourozenci Mazuchovi

Na akci vystoupily všechny
děti školy od první po devátou
třídu. Připravili jsme si pásmo
koled, které si s námi zazpívali
nejen rodiče dětí, ale také místní
občané. Poté byl slavnostně rozsvěcen strom.
Všichni jsme prožili krásný
páteční podvečer plný vánoční
atmosféry.
Veronika Marková, IX. třída

Zpívání u stromku

Hrabišínské noviny 12/2010
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Základní škola Hrabišín
ČERTOVSKÉ DOPOLEDNE

ŠACHY

Na Mikuláše jsme na návštěvu
do naší hrabišínské školy pozvali
žáky ze ZŠ Brníčko, aby si s námi
užili „čertovské dopoledne“.
Děti byly rozděleny podle věku
do tříd, kde mezi sebou soutěžily
ve vědomostech. Pak následovala diskotéka v tělocvičně s různými soutěžemi a nakonec byla
pro děti připravena dlouho očekávaná tombola.
Věra Vitásková

Letos jsme obhajovali dvě první
místa v přeboru škol čtyřčlenných
družstev. Zatímco žáci 1. stupně
(Ondřej Stratil, Miroslava Losová,
Vladimír Los, Tomáš Chlup) bez
problémů zvítězili, starším kolegům z 2. stupně se vůbec nedařilo a skončili až šestí.
Nikol Benešová I. třída

Prace dětí - 4. a 5. ročník

BRUSLENÍ
Každoroční školní bruslařský
výcvik proběhl v prosinci (1., 8.
a 15.) na zimním stadionu v Šumperku. Zúčastnili se jej žáci všech
věkových kategorií, tedy od 1.
do 9. třídy. Zapojilo se 75 % žáků
školy.
Zájem a nasazení o co nejlepší
výkony na ledě byl „vlastní“ drtivé většině žáků. Jen několik borců se snažilo klouzavému ledu
vyhnout. Nadšení a snaha těch,

Prace dětí - Pavel Raab, 1. třída

Prace dětí - 1., 2. a 3. ročník

Prace dětí - Vendula Holoušová,
Petr Dvořák, Petr Foltýn

Nikol Benešová, I. třída

FLORBAL
Ve florbale dokáže naše škola
konkurovat i mnohem větším
školám. Starší chlapci (Dominik
Hejný, Adam Fuhrmann, Radek
Polášek, Michal Fidra, Michal
Bureš, Pavel Langr a Patrik Nevrlý) s přehledem zvítězili v okrskovém kole a v kole okresním
skončili na 6. místě. Starší děvčata také vyhrála okrskové kolo, ale
kvůli onemocnění řady hráček se
na okresní finále do Šumperka
nejelo.

Prace dětí - 4. a 5. ročník

co byli v „ležící poloze“ častěji
než ve „vzpřímené“, bylo příkladné a počtem objetých koleček se
znatelně přesunovali do vyšších
výkonnostních skupin. Je pravdou, že se nikdo neprojevil jako
krasobruslař Tomáš Verner nebo
hokejista Jaromír Jágr, či Jiří
Dopita. Ale i ti podobným způsobem jistě začínali. Možná se jednou dočkáme.
Vladimír Přidal

Žáci VIII. a IX. třídy na okresním finále ve florbale

PRÁCE DĚTÍ

Prace dětí - L. Brodmannová, 9. třída

Vánoce se blíží, a proto děti ve
výtvarné výchově a v praktických činnostech vytvářely svá
díla v duchu zimy a Vánoc. (red)

Bruslení
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Zprávičky ze školičky - prosinec 2010
Po roce jsou tady zase Vánoce. Dětmi toužebně očekávané
a většinou dospělých stresem
a spěchem provázené…
Letos je za okny opravdová
zima, téměř jako by ji namaloval
pan Lada.
A aby ten čas, odpočítávající
nám poslední dny do kouzelných
vánoc, dětem co nejrychleji a co
nejlépe utíkal, jsme si to těšení
ukrátily spoustou pilné práce
a spoustou akcí, aktivit a činností. S blížícím se koncem roku jsme
také začali hodnotit uplynulé
období. Děti letos poprvé navštívily novou Hrabišínskou knihovnu, proběhl další ročník Dýniády,
které se zúčastnilo 21 krásných
dýní. Bylo složité vybrat jen tři
v kategorii nejveselejší a nejstrašidelnější dýně...
Při keramikování vyráběly aromadomečky, které si po voňavém
putování s Krtečkem při aromaterapii navoněly aromaolejíčky,
to aby si vůně donesly i domů.
V rámci vagónku Zdraví k nám
přišly na návštěvu a besedu
zdravotní sestřičky z Šumperské
nemocnice, maminka p.Eibová
a babička p. Eibová - moc děkujeme.
Také k nám pravidelně jezdí
pojízdné maňáskové divadlo
s veselými pohádkami. I na letošním výlovu Šumvaldského rybníka bylo sice zima, ale moc se nám
líbila ta spousta ryb, také nám
chutnala malá typická chuťovečka a na závěr dvě jízdy na kolotoči, zkrátka vydařený den.
A i když se ani letos neúčastnily děti keramiky ve Vile Doris, za
velice pěkné výrobky v našem
keramickém kroužku se nemusíme vůbec stydět. Také výsledky
dětí v logopedickém kroužku

1.místo Michelle Pastyříková, 2.místo
Kryštofek Eib a 3. místo Honzík Körner.

jsou velice dobré, paní logopedka, která navštěvuje pravidelně
naši školičku, nás velice chválí
za pokroky. No a že v tanečních
kroužcích tancujeme rádi a s chutí je asi každému jasné. V kroužku
veselé angličtiny je vždy spousta
legrace i při seznamování s cizím
jazykem.
A abychom na vánoce byli
všichni co nejlépe připraveni, tak
jsme se i letos sešli při “Vánočních dílnách“, kdy se maminky
společně s dětmi naučily něco
nového, nebo se o své dovednosti podělily se všemi ostatními.
Přes malou účast se všem podařilo vyrobit, za zvuků koled, krásné
adventní svícny, adventní věneček z látek nás naučila p. Dlouhá,
ozdoby na stromeček ze skořápek nám ukázala p. Jírů, té moc
děkujeme i za výtvarný materiál,
dále se vystřihovaly ozdoby do
oken, zdobily se perníčky, které napekla p.Březinová a ještě
spoustu dalších drobností, bez
kterých by nebyla ta správná
sváteční atmosféra a ani vánoce.
Myslím, že i letos byly maminky
mile překvapeny, jak jsou děti
i ony šikovné a zručné.
To už tu ale byla mikulášská
nadílka, která byla zásluhou
deváťáků ze ZŠ Hrabišín opravdu
zdařilá, jen umocnila naše vánoční těšení.
Potom už jsme si jen zkracovali
dobu do vánoc například nácvikem koled, seznamováním s tradicemi vánoc, pečením perníčků
a cukroví, výrobou různých přáníček, dárečků, zdobením stromečku vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. A protože děti byly
hodné a pilné, tak pod stromečkem určitě najdou i letos spoustu pěkných dárků a to nejen
v mateřské škole při „vánocích
nanečisto“, ale i doma .
A na závěr mi dovolte moc
poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhají: p. Szijjartö za
kaštany, p. Vepřek za výtvarný
materiál, p. Klemešové za hračky,
p. Gažarové za 2 velké dýně, p.
Dlouhému za lišty do skříněk, p.
Pastyříkové za výtvarný materiál,
p.Horké za mlsotky, p. Schönové
za čaje.
A teď už mi nezbývá, než Vám
všem popřát z celého srdce, co
nejklidnější prožití vánoc a vše
nejlepší, hodně zdraví a štěstí
v roce 2011.
za MŠ Mgr. M. Vavřinová

1.místo Karolínka Hrubá, 2.místo Simonka Macková a 3. místo Andrejka Konečná

Aroma terapie „Jak krtek vyléčil Myšku“ se velice líbila dětem v oddělení Herničky,
ale i oddělení Školičky.

A tady už odvážejí první ryby (zleva Anetka Ch., Vláďa F., Nelča B., Áďa J., Kryštrofek E.,
Viktorka D., Nikča G., Hanička J., Terezka Ku., Anička B., Ondra Š., Terezka H., Kuba P.,
Kája H., Michelle P., Jenda L., Simonka M., Ondra J., Martinka V., Kubíček J., Andrejka
K., Pepíček B.,Iduška T a ostatní..

A že jsme byli hodní, tak jsme se ani nebáli, i když byli čerti strašidelní a andělé a Mikuláš kouzelní (Michala N. , Martina K., Lucka B., Eva F., Eva M., Natálie V., Jakub P. a děti
oddělení Hernička)
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Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 01/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Hrabišín se na svém veřejné, zasedání dne 13. 12. 2010 usnesením č. 2.8.1. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hrabišín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Hrabišín (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí :
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
a)
b)

(2)

(3)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční
nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li
tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 490 Kč a je
tvořena:
z částky 250 Kč za kalendářní rok a
z částky 240 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 504.653 Kč. a byly rozúčtovány takto:
Náklady 504.653 Kč děleno 883 (862 počet osob s trvalým pobytem na území
obce + 21 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 571,52
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo sloužící k individuální rekreaci dle čl. 2 odst. 2 je stanovena
ve výši odpovídající sazbě poplatku za jednu fyzickou osobu dle čl. 2 odst. 1.

(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března a do 15. září příslušného kalen-

dářního roku, který lze uhradit např. bankovním převodem na účet obce Hrabišín
KB Šumperk, číslo účtu (č.ú.): 5628-841/0100, variabilní symbol (VS): 1337 a specifický symbol (SS): číslo domu nebo hotovostní platbou v pokladně Obecního
úřadu v Hrabišíně.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) děti narozené v příslušném kalendářním roce
b) občané s trvalým pobytem v obci Hrabišín, podobu ve výkonu trestu nebo
po dobu, kdy budou občané umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné
c) občané s registrovaným trvalým pobytem v obci Hrabišín, kteří však trvale
bydlí mimo území obce
d) osoby trvale žijící v cizině
Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen
správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
Úleva ve výši 50 % sazby se poskytuje studentům, kteří studují a jsou ubytováni mimo
obce Hrabišín (internáty, koleje apod.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu Obecní úřad Hrabišín poplatek platebním výměrem. Nezaplacený poplatek
bude zvýšen o 20 % nezaplaceného poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpad a OZV č. 2/2005 ze dne 14.12. 2005 a OZV č. 1/2006 ze dne 14.6. 2006.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Hrabišín nabývá účinnosti dne 01. 01. 2011.
Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Hrabišín se na svém zasedání dne 13.12. 2011 usnesením č. 2.8.2.
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hrabišín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Hrabišín (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hrabišín.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, který odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem),
přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnos-
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ti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na
úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa ............................................................................................................ 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................... 150 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ................................................................................................ 50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení ..................................................................................... 75 Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
- před obchodem smíšené zboží „SLUNÍČKO“ na pozemku parc. č. 655/2, druh pozemku ostatní plocha v katastrálním území Hrabišín
- před obchodem JEDNOTA na pozemku parc.č. 933/8, druh pozemku ostatní plocha
v katastrálním území Hrabišín
Veřejná prostranství jsou graficky zakreslena v příloze č. 1.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

(1)

(2)

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Nezaplacený poplatek bude
v následujícím kalendářním roce zvýšen o 10% nezaplaceného poplatku. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje, na celé koruny nahoru. Nebude-li vyměřený platební výměr zaplacen do náhradního termínu stanovený platebním výměrem,
bude tento platební výměr podstoupen k soudnímu řízení.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(3)

(4)
(5)

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,
je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní
den.
V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné
osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů. Poplatník je
povinen dát pronajatý prostor do původního stavu.

Zastupitelstvo obce .Hrabišín se na svém zasedání dne 13.12. 2010 usnesením č. 2.8.3.
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10 Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
50 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
25 Kč
d) za umístění stavebních zařízení
5 Kč
e) za umístění reklamních zařízení
50 Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
10 Kč
g) za umístění zařízení cirkusů
10 Kč
h) za umístění skládek
5 Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
5 Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
5 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
5 Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních
děl
10 Kč
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
3.000 Kč/rok

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hrabišín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Hrabišín (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 dne nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích ze dne 14.6.
2004.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Hrabišín nabývá účinnosti dne 01.01. 2011.
Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
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15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství / v den ukončení užívání
veřejného prostranství.
(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 31.01. kalendářního roku.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující
pracovní den.

(2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) kulturní a sportovní akce pro děti a mládež
b) všechny sportovní akce konané obcí
c) všechny kulturní akce konané obcí

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích ze dne 1.1.
2004.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Hrabišín nabývá účinnosti dne 01.01. 2011.
Obecně závazná vyhláška č. 04/2010 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce Hrabišín se na svém zasedání dne 13.12. 2010 usnesením č. 2.8.4.
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hrabišín touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen
„poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Hrabišín (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní
nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci
poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla
v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci .................................................................................................................... 10 %,
b) sportovní akci ................................................................................................................ 10 %,
c) prodejní akci ................................................................................................................... 10 %,
d) reklamní akci .................................................................................................................. 10 %.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

(3) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci
poplatku současně s oznamovací povinností dle čl. 3.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích ze dne 14.6.
2004.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce Hrabišín nabývá účinnosti dne 01.01. 2011.
Obecně závazná vyhláška č. 05/2010 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabišín.

Zastupitelstvo obce Hrabišín se na svém zasedání dne 13.12. 2010 usnesením č. 2.8.5.
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Hrabišín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, směsný odpad.
2)

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
1 písm. a), b), c).

odst.

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
Smíšené zboží „SLUNÍČKO“
Smíšené zboží JEDNOTA
autobusová zastávka u Stratilů
Fibich u rodinného domu č.p. 168
Loučky u rodinného domu č.p. 91
horní část Hrabišína u rodinného domu č.p. 21
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír - barva modrá a kovové kontejnery 1100 l
sklo, bílé a barevné – kovové kontejnery 1100 l
plasty, PET lahve – kovové kontejnery 1100 l
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvlášt-
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ních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase a na web-stránkách obce.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase a na webstránkách obce.
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné si prostřednictvím obce objednat kontejner u svozové firmy, která obci zajišťuje likvidaci odpadu.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Hrabišín
ze dne 1.1. 2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01. 2011

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hrabišín
konaného dne 13. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Hrabišín
2.1.
2.2.

2.3.

2.3.2.
2.4.
2.4.2.
2.5.

2.6

2.7.

2.8.1.

2.8.2.
2.8.3.

2.8.4.
2.8.5.

2.9.1.
2.9.2.
2.10.1.
2.10.2.
2.11.1.

2.11.2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
zastupitelstva obce přednesenou p. Karlem Klímou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce Hrabišín
přednesenou starostkou obce paní Ladislavou Holoušovou za období od
9.11. 2010 do 13. 12. 2010.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru v tomto složení:
Ing. Jaroslav Hrubý, Ing. Rostislav Krňávek, Ladislav Procházka a Jaroslava
Zdráhalová.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru v tomto složení:
Mgr. Veronika Golová, Roman Jírů, Milena Hejlová a Vlastimil Faltýnek.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy zastupitelstva do školské rady pana
Romana Jírů a Bc. Pavla Křepelku.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení kulturní komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce Ladislavu Holoušovou
a místostarostu Bc. Pavla Křepelku, jako zástupce ve svazku obcí Povodí
Loučka, kde je obec jeho členem.
Zastupitelstvo obce schvaluje člena zastupitelstva obce Ladislava Procházku, jako zástupce do kontrolní a revizní komise svazku obcí Povodí
Loučka, kde je obec jeho členem.
Zastupitelstvo obce schvaluje inventární komisi v tomto složení: předseda inventární komise: Magda Glancová, členové inventární komise: Ladislava Holoušová, Bc. Pavel Křepelka, Ladislav Procházka, Roman Jírů, Ing.
Jaroslav Hrubý, Karel Klíma, Ing. Rostislav Krňávek a Mgr. Veronika Golová.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.
1. 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2010
o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od
1.1.2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2010
o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1. 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2010
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabišín s účinností od 1.1. 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 o navýšení na
straně příjmů i výdajů o částku 490.839 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční odměny pro Základní
školu dle žádosti ve výši 20. 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na I.
čtvrtletí roku 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje provizorní rozpočet Obce Hrabišín na
období 1-3/2011 na straně příjmů i výdajů ve výši 2.628.700 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje společnosti SBD Šumperk bezúplatný převod stavby technického vybavení ČOV bez čísla popisného na pozemku
parc. č. st. 398 v katastrálním území Hrabišín. Náklady na vklad uhradí
nabyvatel.
Zastupitelstvo obce neschvaluje p. Jaroslavu Konečnému, bytem Hrabišín 80 pronájem části obecního pozemku parc. č. 1231 o výměře 60
m2 v katastrálním území Hrabišín z důvodu výstavby veřejné splaškové
kanalizace.

2.11.3.

2.11.4.

2.11.5.

2.11.6.

2.12.1.

2.12.2.

2.12.3.

2.12.4.

2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.

2.12.8.

2.12.9.

2.12.10.

2.12.11.
2.12.12.

2.12.13.

2.13.1.

Zastupitelstvo obce neschvaluje p. Martinovi Urbanovi, bytem Fibichova
11, 787 01 Šumperk pronájem části obecního pozemku parc.č. 1844/1
o výměře 40 m2 v katastrálním území Hrabišín z důvodu výstavby veřejné
splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo obce neschvaluje manž. Janu a Anežce Šindlerovým, oba
bytem Hrabišín 164 pronájem části obecního pozemku parc.č. 1844/1
o výměře 40 m2 v katastrálním území Hrabišín z důvodu výstavby veřejné
splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo obce neschvaluje paní Radomile Oravcové, bytem Hrabišín 79 pronájem části obecního pozemku parc.č. 1231 o výměře 40 m2
v katastrálním území Hrabišín z důvodu výstavby veřejné splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo obce neschvaluje p. Janu Luňáčkovi, bytem Hrabišín 280
o prodej části obecního pozemku parc. č. 1181 v katastrálním území Hrabišín z důvodu výstavby veřejné splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci koupelny a WC v obecním
bytě č.p. 139 v Základní škole Hrabišín, pronajatý manž. Stanislavovi a Olině Fidrovým.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín a p.
Lubošem Horníčkem, Libina 573 na zajištění zimní údržby místních
komunikací v obci Hrabišín – katastr Hrabišín na období od 22.11. 2010
do 03/2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín a p. Markem Dostálem Troubelice 352 na zajištění kompletních servisních služeb
výpočetní techniky na Obecním úřadě v Hrabišíně a v místní knihovně.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi obcí Hrabišín a Ing. Janem
Rýznarem – RPS Computers za cenu 1.500 Kč/měs. bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní školy Hrabišín o povolení
výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy na celkový počet 28 dětí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2009/2010.
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost paní Miroslavy Várošové, prodejna smíšeného zboží „SLUNÍČKO“ o finanční pomoc při podnikání nevratné částky ve výši 70.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Miroslavě Várošové , prodejna smíšeného zboží „SLUNÍČKO“ prominutí nájemného, náklady na vodné a elektrické energie za období od 1.7. 2010 do 30.6. 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na poskytované služby občanům v obci Hrabišín ve výši 1.000 Kč dle žádosti Charity Zábřeh.
Zastupitelstvo obce schvaluje Charitě Šumperk přidělení finančních prostředků na pokrytí části nákladů spojeným s poskytováním sociálních
služeb v roce 2011 ve výši 20.000 Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu služeb pro organizační jednotku Armáda spásy Šumperk.
Zastupitelstvo obce Hrabišín neschvaluje žádost o podporu údržbu
běžeckých lyžařských tras v Jeseníkách o poskytnutí finančního příspěvku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko Mgr. Marie Ševčíkové,
bytem Tehovec k schválenému Územnímu plánu obce Hrabišín a nabídku na odkup pozemků parc.č. 997/1 a parc.č. 1012/2 o celkové výměře
13.416 m2 v katastrálním území Hrabišín za cenu 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na automatizaci
Místní knihovny v Hrabišíně na r. 2011.
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Sbor dobrovolných hasičů
Zhodnocení činnosti jednotky:
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce vyjížděla k zásahu
v roce 2010 doposud ve dvou
nahlášených případech, poté
jednou jako výpomoc občanům.
Poprvé 18. února to byla technická pomoc při odstranění rampouchů a sněhových převisů v mateřské školce. 24.května, po bleskové
povodni, jsme vypomohli našim
občanům s vyčerpáním zatopených studní.
Ve středu 11. srpna, 13. minut po
poledni byl vyhlášen poplach jednotce na požár osobního automobilu v poli s obilím. Naše jednotka
vyjela v počtu 5 mužů. Pomáhali
jsme profesionálním hasičům
s hašením osobního automobilu. Přestože osobní automobil již
nebylo možné zachránit, dohašovali jsme obilí, slámu a strniště,
aby se požár dále nešířil. Součastně jsme také zřídili odběrné místo pro čerpání vody z hydrantu
na návsi. Na místě zasahovaly 2
cisterny jednotky HZS Šumperk,
2 cisterny SDH Nový Malín, 1 cisterna SDH Libina a 1 cisterna s lištou z Bloudovské zemědělské. Na
závěr traktor z Bludova provedl
oborání celého pole a jednotky se
vrátily zpět na základnu.
V průběhu celého roku naše
jednotka nezahálí. Osoby určené
k řízení hasičské techniky a strojníci pravidelně provádějí kondiční
jízdy s danou technikou, provádí
se její údržba a hlavně opravy,
kterých přibývá. Během měsíce
května jsme převážně z peněz
získaných od sponzorů rozšířili
náš vozový park o přívěsný vozík
s plachtou a soutěžní družstva se
oblékla do nových dresů.
Činností sboru:
Uplynulý rok byl velice náročný a naplněný mimo jiné velkou
spoustou kulturních akcí, kterou
jsme pořádali. Dá se říci, že téměř
každý měsíc jsme něco pořádali
nebo spolupořádali. V lednu jsme
při výroční valné hromadě sboru
zhodnotily rok 2009, provedli volby výboru, ale hlavně jsme naplánovali kalendář akcí na celý rok.
První významnou akcí s mnohaletou tradicí je hasičský ples,
který pořádáme vždy první březnovou sobotu. I přesto, že v tom
tomto období probíhalo v obci
a okolí mnoho dalších plesů,
obstáli jsme v konkurenci velice

dobře. Skupina Spojař Uničov sál
skvěle rozproudila, nechyběl ani
doprovodný program s pestrou
a bohatou tombolou. Novinkou
byla zvěřinová kuchyně, kterou
připravujeme i pro příští rok.
Začátkem dubna jsme započali s pokládkou zámkové dlažby mezi prodejními stánky pod
posezením. Naštěstí jsme měli
podloží připraveno již od podzimu, a tak jsme práci dokončily
do sletu čarodějnic. Dále jsme
stihli přivést ke stánkům obecní pitnou vodu, kterou jsme do
té doby museli pracně dovážet
v barelech. Samotná akce „Čarodějnický rej“ dne 30.dubna byla
nejvydařenější akcí pořádanou
naším sborem v uplynulém roce.
Napomohlo tomu skvělé počasí,
velké množství čarodějnic a čarodějů, atraktivní doprovodný program a vyžití nejen pro děti. Velký
dík našeho sboru patří Klubu žen,
který obstaral úvod celé akce.
Necelý měsíc poté, 22.5., jsme
pořádali okrskovou soutěž. Akce
byla ovlivněna průtrží mračen.
Výsledky byly uděleny podle
pořadí jen prvních závodníků
z každého družstva a ostatní program byl z důvodu „nepříznivého
počasí“ zrušen.
Novinkou v naší bohaté kulturní činnosti byla akce pod názvem
HASIČSKÉ ODPOLEDNE aneb
„O hudbě a vepřových hodech“,
která se konala (a bude konat) 5.
července. K tanci a poslechu hrála
známá dechová hudba „VESELÁ
KAPELA“. Jak už podnázev napovídá na výběr bylo také mnoho
druhů vepřových specialit. Každý
návštěvník si přišel na své. V podvečer dechovku vystřídala skupina F – BAND.
Koncem prázdnin jsme uspořádali rockovou noc s kapelou
MARATON. Bylo to 21.8. Akce se
vydařila, přišla na naše poměry
i velice slušná návštěva a kapela
z bruntálska hrála opravdu skvěle
nejen svůj repertoár z posledních
CD, ale také ty nejzvučnější skladby české i světové scény. Budete
se o tom moci přesvědčit i příští
rok. Skupina MARATON zahraje
v naší obci opět 20.srpna 2011.
Soutěžní činnost:
I letos jsme pořádali dvě významné soutěže a to domácí pohárovou soutěž a finále celého ročníku
Velké ceny okresu Šumperk„Holba
Cup“ . Obě akce se velice vydařily

o čem svědčí kladné ohlasy diváků, ale i díky dotaci a finančnímu
příspěvku od Olomouckého krajského úřadu jsme mohli opravdu štědře obdarovat soutěžní
družstva o krásné dárkové balíčky
a nádherné poháry. Navíc jsme
pořídili krásný putovní pohár na
naši pohárovou soutěž pro vítěze
v kategorii mužů, kterou vyhrála
hrabišínská jednička.
Pohárovou soutěž jsme pořádali druhou srpnovou sobotu a druhý víkend v září bylo na programu
finále celého ročníku Velké ceny
okresu Šumperk Holba Cup .
Na podzim probíhala různá
školení a zazimování jak areálu,
tak zbrojnice a techniky.
Koncem roku jsme vypomohli obecnímu úřadu a Klubu žen
s pořádáním akce „Rozsvěcení
vánočního stromu“ a také při
setkání důchodců obce v kulturním domě.
Rekapitulace soutěží:
„A“ tým - absolvoval v tomto
úspěšném roce 23 závodů. Na
třetím místě skončil 3x, na druhém místě 4x a na příčce nejvyšší
se družstvo hrabišínské jedničky
umístilo celkem v šesti případech.
Celkově obsadili v 15. ročníku Velké ceny okresu Šumperk Hoba
Cup ( VC-HC ) 1.místo, a to již
po deváté v řadě za sebou. Mezi
nejcennější úspěchy v uplynulém ročníku řadíme vítězství na
domácí soutěži a v Chromči, kde
jsme vytvořil nový traťový rekord.
Navíc na obou soutěžích v obrovské konkurenci kolem 40-ti družstev ze širokého okolí.
„B“ tým – absolvoval 19. soutěží. Tým byl po celou sezónu různě doplňován, nebyl kompletní.

Nevyšel jim úvod sezóny, a i když
přišlo zlepšení v druhé polovině,
nestačilo to na lepší než 14.místo
celkově ve VC-HC 2010. Bohužel
se týmu nepodařilo letos dosáhnout na stupně vítězů, ale v prestižní desítce se umístili celkem 5x.
Nejcennějšími úspěchy v uplynulém ročníku bylo páté místo na
okrskové soutěži a pak hlavně
v nejkvalitněji obsazené soutěži
v domácím prostředí získali deváté místo.
Závěr:
Děkujeme sponzorům našeho
sboru. Jmenovitě se jedná o tyto
partnery: BOS tuning, VKV, EKO
klima, BMC, COMPACT. Mezi naše
stálé a dlouhodobé partnery patří Autodoprava Hugo Brodmann
a zemědělské družstvo Hrado a.s..
Výrazná a zásadní pro naši činnost je a byla podpora obecního
úřadu donedávna v čele s panem
Ladislavem Procházkou, kterého
nahradila, a jistě na dobrou spolupráci naváže, nová starostka
obecního úřadu paní Ladislava
Holoušová. Výkonný výbor SDH
Hrabišín chce touto cestou poděkovat bývalému starostovi obce
panu Procházkovi za vstřícnost
a významnou pomoc při rozvoji
naše sboru. I jeho zásluhou je náš
sbor po všech stránkách úspěšnou a dobře fungující jednotkou,
a to nejen v pracovní, ale i v kulturní a v neposlední řadě soutěžní
činnosti, včetně činnosti mladých
hasičů.
SDH Hrabišín přeje všem občanům hodně štěstí, pevné zdraví
a spoustu úspěchů do nového
roku 2011.
Roman Jírů
velitel SDH
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Tělovýchovná jednota SOKOL
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v krátkosti seznámit
Vás s událostmi, které se udály na
sportovním poli v rámci činnosti
TJ Sokol Hrabišín.
V měsíci srpnu započaly prvními zápasy boje v soutěžním ročníku 2010/2011 jak v krajských
soutěžích olomouckého kraje,
tak i v soutěžích v rámci okresu
Šumperk.
Poprvé v historii TJ Sokol jsou
obsazeny všechny vypsané soutěže od kategorie mužů, až po
kategorii přípravky. Mužstvo
mužů „A“ vedené hrajícím trenérem Martinem Kupčíkem je
po podzimní části soutěží v 1.B
třídě sk.C na vynikajícím 2.místě
s počtem 28 bodů a celkovým
skóre 29 : 10 po patnácti odehraných kolech a s pouhými 10
obdrženými brankami drží jednoznačný primát v soutěžích pořádaných v rámci Olomouckého
KFS.
Méně se již daří „B“ mužstvu
mužů vedených trenérem Ladislavem Hejlem, které po postupu
z 3.třídy je v okresním přeboru
OFS Šumperk na 12.místě s 15
body a celkovým skóre 24 : 39
po patnácti kolech, když střídalo
dobré výkony s podprůměrnými
a řadu zápasů promarnilo zbytečnými chybami jednotlivců. Pro
jarní část soutěží čeká mužstvo
hodně náročných bojů o udržení
v soutěži, ale vedení TJ pevně
věří, že záchranářské práce budou
úspěšné.
Po několika letech se podařilo
přihlásit do okresního přeboru
také mužstvo dorostu, které tvoří
skoro výlučně domácí odchovanci, až na post brankáře. Bohužel
je poznat, že mužstvo se zformovalo těsně před soutěží a malý
počet tréninků pod vedením
trenéra Radima Netopila a velké
výkyvy při jednotlivých utkáních
a malá zkušenost hráčů se projevili na výsledcích. Po podzimní
části soutěží zaujímá v tabulce
OP poslední 8.místo s 1 bodem
a celkovým skóre 6 : 29 gólů. Pro
mužstvo hovoří to, že ještě 3 roky
v tomto složení bude hrát pohromadě a při dobrém tréninku se
výsledkově i herně značně zlepší.
Po několika sezonách máme
obsazenou i kategorii starších
žáků vedenou trenérem Čestmírem Minaříkem, které hraje
krajskou soutěž sk.A, kdy soupeří s mužstvy od Jeseníku počínaje, až po Prostějov či Přerov.

V soutěži, která má 16 mužstev,
se umístili v těžké konkurenci
na výborném 7 místě s 29 body
a celkovým skóre 35 : 41 brankám. Utkání jsou pro mužstvo
velmi náročná na cestování, když
některé vzdálenosti jsou již na
hranici 100 kilometrů.
Společně s mužstvem starších
žáků jako dvoj utkání hrají své
zápasy i mladší žáci vedeni trenérem Radkem Cikrytem. Po podzimní části soutěží jsou mezi 16
účastníky na 11.místě s 15 body
a celkovým skóre 42 : 72 brankám. Zápasy se hrají pouze na šíři
hrací plochy a utkání jsou poměrně bohatá na branky. Zápasy jsou
velmi vyrovnané.
Posledním mužstvem, které se
účastní soutěží je mužstvo přípravky, které pod vedením trenéra Vlastimila Faltýnka se účastní
okresního přeboru. Po podzimní
části soutěží je na 3.místě s 12
body a celkovým skóre 38 : 24
brankám.
Jak již z krátkého výčtu je vidět,
má v současné době TJ Sokol
v soutěžích 2 mužstva dospělých
a 4 mládežnická družstva. To přináší velké nároky na organizaci
klubu a nezvýšené finanční vydá-

ní, ale do budoucna však nelze
bez mládežnických mužstev ve
sportu působit.
Mimo sportovní činnost bylo
největší akcí v rámci akce ČMFS
„Zelený trávník“. Zbudování
umělé zavlažovácí hrací plochy
v měsíci září se zhostila firma
Trávníky Král ze Štarnova hodnotě
470.000,-Kč. Finanční prostředky
byly združeny z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého kraje, ČSTV a ČMFS.
Velkou měrou se nabudování díla
podíleli i samotní hráči mužstva
mužů v čele s trenérem Martinem Kupčíkem. Za což jim patří
poděkování, neboť situace se
zavlažováním byla na našem hřišti poměrně kritická.
Rovněž se podařilo po několika
letech dořešit majetkové poměry
a dokončit a kolaudaci šaten TJ
Sokol na hřišti, včetně příjezdové
komunikace. Velké poděkování patří hospodářce oddílu paní
Ladislavě Holoušové.
Dne 30.12.2010 sehrají naši
muži „A“ a „B“ mužstva přátelské
utkání s druholigovými hokejisty
HC SALITH Šumperk na zimním
stadionu v Šumperku se začátkem
v 9,30 hodin. Přijďte naše borce,

kdo budete mít čas povzbudit.
Poslední akcí v tomto roce je
pravidelný silvestrovský fotbálek
se začátkem v 10,00 hodin, spojený se zabíjačkou a specialitami z ní, které si zájemci mohou
zakoupit. Zveme tímto všechny
občany na poslední akci tohoto
roku.
TJ Sokol rovněž v letošním roce
zřídil pro širší informování veřejnosti vlastní internetové stránky
na adrese www.sokolhrabisin.cz,
kde můžete s vedením TJ komunikovat a získávat pravidelné
informace o dění v TJ Sokol.
Začátkem roku 2011 bude dne
15.1. již tradiční „Sokolský ples“,na
který budete rovněž všichni
srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte popřát
všem občanům obce, členům TJ,
ať již aktivním nebo pasivním,
jménem výboru TJ krásné prožití
svátků vánočních, bohatou nadílku a hodně pevného zdraví. Všem
družstvům TJ Sokol i ostatním
složkám, žákům ZŠ reprezentujících naši malebnou obec hodně
sportovních úspěchů do nového
roku 2011.
Faltýnek Vlastimil
předseda oddílu
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Staří kamarádi stále rozdávají radost
Je až někdy neuvěřitelné, jakým
způsobem se narodí nová kapela.
Někdo zakládá kapelu pro výdělek, někdo pro vlastní zviditelnění a některá kapela vzniká, když
se jedinci začnou nudit – zpravidla důchodci, kteří v „dávnověku“
v různých seskupeních hrávali
a teď si vzpomněli, že by to ještě
zvládli.
Boleslav Sadil senior hrál dlouhé roky ve vyhlášených kapelách
pana Emila Riedla a pana Havlíčka,
čerstvý důchodce Zdeněk Kamler v rovněž známé hrabišínské
kapele. O prázdninách 1996 se
oba spolu vzájemně navštěvovali
a domlouvali se na vzniku kapely
v zajímavém obsazení – harmonika, violoncello, housle, doprovodná kytara. A jaký repertoár volit
v době havy metalu, diskoték a tvdé rockové muziky? Samozřejmě
se vrátit k písním a skladbám, které
se totálně vytratily ze sdělovacích
médií – jak rozhlasu, tak televize.
Bylo cítit, jak důchodci nad šedesát
let postrádají písničky, které znali
z dětství, písničky ze starých filmů
a klasické písně českých a slovenských velikánů tehdejší populární
a dechové hudby, jako byli Karel
Vacek, Jaromír Vejvoda, Karel Valdauf, Karel Hašler, a desítky dalších
písní z různých operet a kabaretů.
Samozřejmě se nezapomnělo na
naše místní skladatele Ády Rulíška,
Emila Riedla.
První zkouška se konala v dlouhomilovské Sokolovně v sestavě – Zdeněk Kamler harmonika,
Boleslav Sadil senior violoncello,
Boleslav Sadil junior housle, Vlastimil Faltýnek housle, Konrád Kryl
basová kytara. Konrád pořád chtěl,
aby se jednalo o kapelu obecní
a obec tak zajistila místnost pro
zkoušky, topení, světlo. Jeho snaha
však měla jiné pozadí, které nebylo
možné podporovat, a tak se začalo zkoušet u Slávka Sadila v rodinném domku v Dlouhomilově.
Velké problémy nastaly s notovým materiálem. Začalo se pátrat v různých archívech - pana
Havlíčka a pana Berky, ve skříních
u Sadilů, dokonce se zajelo až do
Svébohova (bašta harmonikářů)
a jinde. Ze všeho, co se našlo , se
vytvořil asi tříhodinový program
písní, který byl sice vhodný pro
seniory, ale tak akorát pro vystoupení jedenkrát, dvakrát za rok.
Pro pravidelné účinkování se však
nehodil. Celou situaci zachránil
Zdeněk, začal rozepisovat noty,
všichni muzikanti začali obdivovat

jeho rukopis. Noty byly jak z tisku
– prostě něco neuvěřitelného, co
ruka inženýra - stavbaře dokáže.
První vystoupení se uskutečnilo v polovině roku 1997 v Dolních Studénkách pro důchodce.
Seděli jsme kolem dlouhého stolu
na lavicích a dělali, co mohli. Pro
obě strany to bylo utrpení. Druhé
vystoupení proběhlo v postřelmovském Kulturním domě pro
ČSČK – a dopadlo podobně. Bylo
naprosto jasné, že chybí zpěv
a buben. A naštěstí se nemuselo
se chodit daleko. Hrabišín má ještě pořád muzikanty – především
stále kouzelný hlas zpěvačky Věry
Strouhalové-Luňáčkové a bubenické dovednosti, zpočátku učitele Aleše Háse, později Zdeňkova
bratra Pepy. Doplnění kapely tak
nastartovalo další úspěšná léta.
Vystoupení v Habišíně, Sudkově, Dlouhomilově Vernířovicích,
v Domově důchodců v Šumperku
a především v Kavárničce pro seniory ukázala, že kapela se vydala
správnou cestou.

Zdeněk Kamler – nejen jediný uměl
psát noty, ale zajišťoval jednotlivá
vystoupení, vymyslel systém nasazování skladeb především v Kavárničce, kdy má kapela v seznamu
připravených 160 skladeb – což je
zásoba na celé čtvrtletí a nemusí
se skladby pořád opakovat. Prostě
osoba na svém místě.
Při domlouvání vystoupení
kapely se stále objevoval dotaz:
„A jak se jmenujete ?“ Právě chtěla
kapela cvičit velmi efektní německý pochod Staří kamarádi , který
hrávali harmonikáři na přehlídkách. Pochod na „protest“ basisty
Kryla byl stažen, ale název „byl na
světě“- STAŘÍ KAMARÁDI. Pochod
nahradila pěkná znělka, kterou
pro kapelu složil pan Jaroslav
Vylíčil, významný šumperský harmonikář a příležitostný skladatel.
Kapela touto znělkou vždy začíná
a končí své vystoupení.
Před devíti lety potkala kamarády šťastná náhoda – získali pravidelné angažmá v Kavárničce pro
seniory v Temenici. O tom, že tam

Objevil se ale další problém –
kdo je vlastně kapelník a manažer?
Kdo bude řídit zkoušky ? Kdo bude
zajišťovat vystoupení a kdo bude
navrhovat program? První pokus
učinil houslista Vlastík Faltýnek –
obsluhoval zesilovač pro zpěvačku
a akce zajišťoval pouze v Hrabišíně. Ale byly vedeny neustálé spory,
co hrát. Zdeněk prosazoval tanga,
Vlastík polky, Slávek senior Lehára
a Slávek junior a Pepa se do sporů vůbec nepletli, pro oba to byla
jen „kulturní vložka“, protože oba
ještě byli v zaměstnání a sledovali,
jak se důchodci dokážou rozpálit.
Dokonce tyto spory vedly k tomu,
že se kapela mohla málem rozpustit. Naštěstí zvítězil zdravý rozum.
Hlavní osobou a duší kapely se stal

hrává nějaká kapela, věděl Slávek
senior a Zdeněk okamžitě domluvil s vedoucím panem Skálou pravidelné vystupování každý druhý
pátek v měsíci i pro Kamarády .
Splnil se tak osobní Zdeňkův sen
hrát někde v pravidelném angažmá. Ale nenapadlo jej , že to bude
trvat tak dlouho a že v říjnu 2010
bude začínat v kavárničce desátou sezónu. Každý druhý pátek
v měsíci očekává dychtivě více jak
30 posluchačů, které novinky uslyší, které známé písničky si budou
moci zazpívat a také zatancovat.
V tomto kouzelném prostředí se
vytváří vždy neuvěřitelná nálada
nejen díky bezvadné obsluze, ale
také tím, že to pevné přátelství
kamarádů – muzikantů se přeneslo

i na posluchače. Věra vždy jen září
a je ozdobou našeho čtyřhodinového účinkování. A to ještě nikdo
netušil, kam se až Staří kamarádi
– resp. část skupiny dostanou.
Šumperská skupina O5&Radeček, známá v celostátním povědomí především hitem Kristián, se
chystala natočit videoklip k této
písni a potřebovala „ křoví „ starších muzikantů. Slovo dalo slovo,
Radeček a Polák přivezli nahrávku
písně kapelníkovi a nějaký notový
záznam melodie pro jeden nástroj.
Kapelník nelenil a noty rozepsal
pro violoncello a troje housle. A již
jsme frčeli ku Praze. Cítili jsme se
jak v Jiříkově vidění. Režisér nás
posadil jako klasické smyčcové
kvarteto. Hraní nebylo těžké, ale
problém byl v tom, kdy začít hrát.
Vždycky jsme se ale nějak díky
panu režisérovi trefili. Dodnes jsme
však nepochopili režisérův záměr
– Slávek Sadil junior pořád pojídal
řízek, paní učitelka Vašáková se
musela pořád líčit, Zdeněk Kamler
kalafunoval smyčec, Slávek Sadil
senior pořád něco popíjel, vše se
odehrávalo téměř ve tmě. A hlavně !!! Proč tříminutový klip se natáčel 12 hodin ? Naše definice klipu
byla nepochopitelná, ale údajně se
klip podařil. A to ještě nebylo všem
dnům konec.
O měsíc později směřovala naše
společná cesta do Litoměřic, kde
v Kulturním domě natáčel režisér
Jiří Adamec pořad pro televizi
Nova Zlatá mříž s takovými osobnostmi, jako byli paní Brožová, pan
Hůlka, paní Šinkorová a Studénková, pan Vydra - a Staří kamarádi
s Radečkem. Tohle už nebylo Jiříkovo vidění, ale přímo fantazie. Tam
jsme hráli živě, ale slyšelo nás jen
pár diváků v první řadě. Měli jsme
dokonce vlastní označenou šatnu
Smyčcové kvarteto – a to Zdeněk
Kamler hrál na housle naposledy
před 65 lety. Už jen ten celodenní
pobyt mezi těmito umělci vydal na
celoživotní zážitek.
Čas neustále pádí, zvláště u Starých kamarádů. Sezóna střídá
sezónu. Bohužel došlo i k nečekaným smutným ztrátám kapely
– a to úmrtím houslisty Vlastimila
Faltýnka a violoncellisty Boleslava
Sadila seniora.
Ze vzpomínek nikdy nevypadnou a píseň Kdepak je to moje
mládí převzal již po otci Slávek
junior. Zahájili jsme desátou sezonu v Kavárničce a příští rok už
budeme slavit 15 let od založení.
Pokračování na straně 14
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Staří kamarádi rozdávají radost
Pokračování ze strany 13
Stále se ale také vracíme do
minulosti , kdy v Hrabišíně před 50
lety vyhrávali Ervin Roland na trubku, Karel Neoral a Vlastimil Faltýnek saxofony, bratři Jan a Zdeněk
Kamlerovi harmoniky, učitel Ladislav Fiala housle, Josef Trojan basa,
Josef Matějček bicí a zpěv nikdo
jiný, než Věra Strouhalová- Luňáčková. Co to bylo estrád, akcí MNV,
vystoupení pro myslivce, ženy,
požárníky atd. Podobná kapela
hrála i v Dlouhomilově pod vedením pana Havlíčka a Emila Riedla.
A my jsme vděčni, že máme na co
navazovat, že můžeme přinášet

každý měsíc krásné chvíle dříve
narozeným, kteří si ještě pamatují ze školy známý výrok slavného
českého hudebního skladatele
Bedřicha Smetany proneseném
při poklepu na přivezený základní kámen z hory Říp na stavbu
Národního divadla: „V hudbě život
Čechů„ – a my dodáváme i Moravanů, Slováků a všech dobrých lidí.
Přátelství nezná hranic. „Zůstaň tu
s námi, muziko česká …… ! „
Kdo ale přijde po nás ?
V Sudkově 10. listopadu 2010
Na základě písemných podkladů
pana Zdeňka Kamlera zpracoval
Boleslav Sadil

Klub žen
Klub žen má za sebou velmi
úspěšný rok. Zorganizoval řadů obcí a nemalou mírou přispěl
i ke kulturní činnosti pořádanou
Obecním úřadem Hrabišín. Velmi
úspěšná s velkým zájmem občanů byla kulturní akce „Zahájení
adventu s rozsvícením vánočního stromu na návsi Hrabišín“. Pěkné vystoupení dětí ze základní
školy , živý Betlém s divadelním
vystoupením z řad spoluobčanů,
pod vedením paní Ivety Dlouhé.
Také zaujala výstava s vánočním
motivem, kterou jako každoročně zajišťovala paní Jana Petříková s pomocí ostatních žen z klubu. Návštěvníci mohli ochutnat
vánoční cukroví a vánoční punč,
které napekly naše šikovné ženy.
Záměrem Klubu žen je v této tradici pokračovat s novými nápady.
Další úspěšná akce byla pořádána dne 4.12. 2010 pro naše děti
s rodiči pod názvem „Mikulášská

besídka“. Mikuláš s čerty bavili
děti společným tancem, při kterém děti překonali i strach z čertů.
Při čtení z knihy hříchů, přednášeli a slibovali, že příští rok už nebudou zlobit a za odměnu dostávali od Mikuláše dárky. Nálada byla
výborná a děti strávili příjemné
odpoledne.
Začátkem roku organizujeme
ve spolupráci s Charitou Zábřeh
„Tříkrálovou sbírku“. Těšíme se,
že i letos naši spoluobčané touto cestou přispějí na humanitární
sbírku.
Klub žen nezahálí, protože již
v současné době se připravujeme
na tradiční maškarní ples, který
pořádáme 19.3. 2011. Těšíme se
na Vaší návštěvu.
Přejeme Všem spoluobčanům,
dětem, učitelům, příjemné a poklidné prožití vánočních svátků.
Jaroslava Zdráhalová
předsedkyně Klubu řen

Myslivecké sdružení
Závěr roku je obdobím, kdy
myslivci pořádají hony na drobnou zvěř, na zajíce a na černou,
tedy na divoká prasata. Na hon
se v sobotu dne 20. listopadu
sešli také členové Mysliveckého
sdružení Hrabišín a jejich přátelé
a hosté. Celkem se honu zúčastnilo 23 střelců, 22 honců a 5 lovecky upotřebitelných psů. Počasí
nám přálo, ale výsledek nesplnil
naše představy. Byl uloven pouze
jeden zajíc. Nechyběla ani poslední leč, která se uskutečnila v přísálí KD. Poté se všichni účastníci
honu s chutí pustili do zvěřinového guláše. Dále byla pro účastní-

ky připravena bohatá tombola,
zajíci,bažanti, kachny a jiné hodnotné ceny. K poslechu a tanci
hrála živá hudba. Všichni účastníci
byli spokojení a za rok se těší na
shledanou.
Myslivecké sdružení Hrabišín
pořádá v sobotu dne 5. 2. 2011
tradiční myslivecký ples, který se
uskuteční v sále kulturního domu
v Hrabišíně. Pro účastníky bude
připravena bohatá myslivecká
kuchyně, tombola.
Vstupenku s místenkou bude
možné zakoupit od 6. ledna 2011
u pana Lad. Procházky,Hrabišín
104, telefon 734 500 531.

Ordinační hodiny lékařů během
vánočních svátků
PO
ÚT
ST
ČT
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

8.00 – 12.00
12.00 – 15.00
8.00 – 11.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00

Nový Malín (dr.Čajka)
Šumperk (dr.Kaplová)
Šumperk (dr.Kaplová)
Šumperk (dr.Kaplová)
Nový Malín (dr.Čajka)
Nový Malín (dr.Čajka)
Šumperk (dr.Kaplová)
Nový Malín (dr.Čajka)
Nový Malín (dr.Čajka)

MUDr. Šárka Kaplová, Náměstí Svobody 1 (u Grandu), Šumperk
tel: +420 583 217 759
inzerce

Vánoční otevírací doba
smíšené zboží „SLUNÍČKO“
St.
Čt.
Pá.
So.
Ne.

22.12.2010
23.12.2010
24.12.2010
25.12.2010
26.12.2010

7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
Zavřeno
8.00-10.00

Po.
Út.
St.
Čt.
Pá.
So.

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010
1.1.2011

7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
Zavřeno

16.00-18.00
16.00-18.00

Hudební kapela „ PROVIKY“
Kapelník – Petr Prokop (zpěv, klávesy) - mobil: 602 588 234
Manažer – Roman Šich (zpěv, kytara, kompletní zajištění produkce)
mobil: 732 547 286

e-mail: sichroman@seznam.cz

Nabídka hudební produkce:
rodinné oslavy, svatby, zábavy, plesy a jiné dle dohody.
Velice obsáhlý repertoár:
lidovky, country, taneční a populární hudba, pro mladší, střední a starší generaci.
Působnost po celé ČR a máme zájem vystupovat s velmi pěkným programem v domácím okolí. Pomoc při ozvučení sálu, losování tomboly,
prostor pro mluvené slovo nebo pro vystoupení dětí aj. kulturní dění.

Provádím malířské, natěračské práce
Montáž sadrokartonu, příčky, podhledy, předsazené stěny.
Odbornost, rozumná cena a kvalita.
Kontakt:

Roman Příhoda, 788 04 Hrabišín 59
tel.: 605 829 786, e-mail: lubosprihoda@seznam.cz

Prodám RD 4 + 1
Prodám RD 4 + 1 v obci Libina po částečné rekonstrukci, vhodné
k bydlení.
Cena 1.749.000 Kč. Tel: 603 398 280 paní Zámečníková
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Informace pro podnikatelé – možnost získání dotací
Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje
bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory
je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství,
výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např.
opravy strojů a zařízení) a maloobchod.

Tímto opatřením budou investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2.000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV), bude podpořeno
budování a obnova místních komunikací do 5 mil Kč., obnova či výstavba
inženýrských sítí do 5 mil., zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství. Výzva je dále zaměřena na zvýšení kvality života obyvatelstva na
venkově prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb
v obcích do 500 obyvatel. Cílem opatření tedy je zlepšení a rozvoj služeb
venkovských oblastí a diverzifikace ekonomických aktivit.

Název dotace:
Výzva:

III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Leden 2011 *
Základní charakteristika:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
• podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZ-NACE
• mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do 10-ti zaměstnanců
Kolik lze získat na jeden projekt
• dotace ve výši 60%
• min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč
Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat
• zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené
s informačními a komunikačními technologiemi atd.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(dle Zákona o účetnictví)
• stroje a zařízení ( technologie )
• výstavba či rekonstrukce objektů
• technická a dopravní infrastruktura
• vybavení ( PC, majetek atd. )
• projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč
Ostatní podmínky projektu
• žadatel musí být mikropodnik, tedy do 10 ti zaměstnanců
• realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
• lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
• u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku finančního
zdraví
* bude upřesněno na základě výzvy Mze
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz

Yvona Hrubešová
tř. Kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
tel: +420 608 182 042
yvona@dotacebrno.cz
www.dotacebrno.cz

Název dotace:
Výzva:

III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby
Únor 2011 *
Základní charakteristika:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
• obce, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• nestátní neziskové organizace dle zákona č 83/1990 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 sb., o obecně prospěšných společnostech
• zájmová sdružení právnických osob
• církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb.
Kolik lze získat na jeden projekt
• dotace ve výši 90%
• minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou
50.000.- na projekt
• maximální způsobilé výdaje, že kterých je stanovena dotace jsou
5.000.000.- na projekt, násobit počtem obcí se dá do výše 20.000.000.• u záměru b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu jsou
maximální způsobilé výdaje stanoveny na 40.000 000.- na projekt
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
• projektová dokumentace, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy,
zadávací zařízení, technická dokumentace
• budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy
• obnova veřejných prostranství obce
• nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem do 20%
způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
• budování vodovodů pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů, budování
kanalizací pro veřejnou potřebu
• doprovodná síť technické infrastruktury
• nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících
s projektem ČOV
• nákup pozemků, staveb a budov v souvislosti s projektem, do 10%
způsobilých výdajů projektu
Ostatní podmínky projektu
• nákup použitého zařízení
• nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
• bankovní poplatky
• úroky z půjček
* bude upřesněno na základě výzvy Mze
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz
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Informace pro podnikatelé – možnost získání dotací
Program rozvoje venkova
Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské
turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti
agroturistiky. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního
vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého
projektu (žádosti) vznikne funkční celek.
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Název dotace:
Výzva:

III. 1.3 PRV – podpora cestovního ruchu,
záměr b) ubytování, sport
Červen 2011 *
Základní charakteristika:

Kdo může žádat (příjemci podpory)
• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
• nebo podnikatelské subjekty, pokud mají kratší než dvouletou historii
podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti o dotaci.

Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat
• zemědělské či nezemědělské podnikatelské subjekty
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
• stroje a zařízení ( technologie )
• výstavba či rekonstrukce objektů
• technická a dopravní infrastruktura
• vybavení ( PC, majetek atd. )
• projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč
Ostatní podmínky projektu
• žadatel může být mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik
• realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
• lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
• u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku finančního
zdraví
* bude upřesněno na základě výzvy Mze
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz

Kolik lze získat na jeden projekt
• dotace ve výši 60%
• min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč

Fotografická vánoční soutěž

Fotografická vánoční soutěž
Hrabišínské noviny vyhlašují
fotografickou soutěž na téma Vánoce.
Zasílejte pouze jednu fotografii.
Fotografie zasílejte nejlépe v elektronické podobě
na e-mail: starosta@hrabisin.cz .
Uzávěrka soutěže je 18.02. 2011.
Tři nejlepší fotografie budou oceněny věcnými cenami a
zveřejněny v HN.
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