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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
čas letních prázdnin a dovolených je za námi a
už se nám pomalu, ale jistě přibližuje krásně
barevný podzim. Dětem opět nastala škola, kde
jsem měla možnost společně s novým ředitelem
Mgr. Zdeňkem Hořavou přivítat nejen naše malé
prvňáčky v počtu 18-ti dětí, ale i naše nejmenší
ratolesti do MŠ. Přeji všem ve škole a školce
hodně trpělivosti a úspěšný školní rok.
Léto však nebylo jenom časem dovolených a
odpočinku. V měsíci
červnu
v
rámci
úspory energie

jsme v uplynulém období prošli, mohu považovat
výsledky naší práce za velmi uspokojivé. Během
čtyřletého období se obci podařilo získat na různé
účely dotace od státu, z evropských fondů a od
Olomouckého kraje více jak 24 mil. Kč. Celkem
bylo podáno 12 žádostí o dotace, z nichž 10 bylo
vyhodnoceno kladně a dva projekty na lesní
cesty a chodníky nebyly podpořeny. Nejvíce
finančních prostředků bylo v tomto období
poskytnuto na výstavbu splaškové kanalizace a
zateplení obecních budov (základní škola
s výměnou zdroje tepla, mateřská škola a v roce
2015 Kulturní dům a Obecní úřad Hrabišín).
Rekapitulace čtyřleté práce:
výstavba
veřejné
splaškové
kanalizace,
automatizace místní knihovny, oprava kulturní
památky Boží muka, rekonstrukce bývalé budovy
kina na Víceúčelovou budovu – garážování
obecní techniky a hasičská zbrojnice, příjezdová
cesta k víceúčelové budově, nákup traktoru a
hasičského auta, Zateplení a výměna oken
s výměnou zdroje tepla v ZŠ a rekonstrukce
školní jídelny, Zateplení MŠ, výstavba Dětského
hřiště v areálu MŠ, oprava hřbitovní zdi,
odvodnění místní kaple Sv. Michala, úprava
prostranství před ZŠ, parkovací stání u ZŠ,
rekonstrukce chodníků, výstavba nových
chodníků u rodinného domu pana Jaroslava
Hrubého a pod MŠ, rekonstrukce místních
komunikací asfaltobetonem v lokalitách Loučky a
Fibich v celkové délce 2.252 m, zpracování
nového územního plánu obce, rekonstrukce
silnice směrem na Dlouhomilov a Libinu. Mimo
stavební práce se prováděla těžba v obecním
lese a prodej palivového dříví občanům, údržba
zeleně, vybudování 6-ti míst urnových základů,
oprava propustu v lokalitě Loučky. Výše uvedený
výčet činností je pouhý zlomek toho, s čím se
musí obec denně potýkat.

započaly stavební
práce
„Zateplení
Mateřské
školy
Hrabišín“. Stavební
práce
prováděla
firma Prumhor spol. s r.o. Šumperk. Náklady na
zateplení dle smlouvy činily 1.505.097,80 Kč
včetně DPH a rezervy. Obec na tyto práce získala
dotace ve výši 90% a 10% hradila z vlastních
zdrojů.
Vedle velkých stavebních akcí probíhají i
neméně důležité práce, jako je údržba zeleně,
práce v lese, úprava areálu základní školy,
kontejnerové stání v horní části obce u rodinného
domu pana Jaroslava Petřeka a výstavba nového
chodníku u pana Jaroslava Hrubého. Úprava
autobusových zastávek je plánovaná v roce
2015, kde se obec pokusí sehnat finanční
prostředky z evropských fondů.
Vzhledem k tomu, že do konce volebního
období zbývá jen pár týdnů, je vhodná doba pro
rekapitulaci minulých čtyř let práce těch, kterým
jste dali důvěru starat se o věci veřejné.
Domnívám se, že i přes všechna úskalí, kterými
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Děkuji zastupitelům a zaměstnancům za jejich vykonanou práci. Nezbývá než popřát obci a občanům
šťastnou ruku při volbě svých zástupců, kteří se postarají v následujícím volebním období o dokončení již
započatých projektů a budou měnit naší obec v krásnější.
Na závěr uveřejňujeme stručný přehled o hospodaření obce v letech 2011 – 2014:

ROK
2011
2012
2013
k 15.9.2014

ROZPOČET
PŘÍJMY
VÝDAJE
10.773.230,72
11.079.809,23
31.966,261,76
14.147.750,00

STAV BĚŽNÉHO ÚČTU
POČÁTEČNÍ
KONEČNÝ

10.048.699,95
13.121.896,45
33.663.124,14
13.969.970,00

3.778.711,39
4.093.209,10
2.049.887.00
2.578.233,26

PODÍLOVÉ
LISTY

4.093.209,10
2.049.887,00
2.578.233,26
2.058.949,00

954.050
1.041.142
1.022.504
1.037.889

úvěr

k 15.9.2014

z toho dotace
50.000
301.392
22.000

400.000
1.800.000

158.745

Výběr z uskutečněných projektů
NÁZEV
Boží muka
Dětské hřiště
Knihovna
Škoda Pickup
Přestavba kina
Opravy ZŠ
Zateplení ZŠ
Na provoz ZŠ
Splátka kanalizace
Stavba kanalizace
Zateplení MŠ
Sdružení hasičů
Požární jednotka
Nákup auta
TJ Sokol
Myslivci
Územní plán
Komunikace
Hlavní silnice
Chodníky
Nákup Traktoru

2011
66.000
430.560
31.538
52.000
122.400
113.774
163.200
1.600.000
500.000
12.690
50.000
61.076
100.000
dřevo

2012

2013

2.603.652
31.249
69.600
1.700.000
500.000
103.100

1.470.759
312.032
9.596.385
1.470.000
4.000.000
571.137
37.784
50.000
50.000

0
25.950
544.824
100.000
30.000
466.600
624.550
146.560

7.541.013
1.400.000
1.800.089
171.080
1.671.026
50.000
116.000

120.000
30.000

150.000
30.000

351.653
11.000.000
501.050

1.383.090

4.000.000
1.158.836
15.000
220.000

200.000
260.000
11.000.000

624.556

450.000
Ladislava Holoušová, starostka

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 10. října od 14:00 – 22:00 hod. a v sobotu 11. října od 08:00
– 14:00 hod. V Hrabišíně bude zřízen jeden volební okrsek. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního
úřadu. O hlasy se budou ucházet tři strany a volit se bude obecní zastupitelstvo v počtu devíti členů.
PRAVIDLA HLASOVÁNÍ:
1. Pokud volič označí jednu stranu a nic jiného:
- hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle
toho, kolik členů zastupitelstva se volí
2. Když volič označí jednu stranu a navíc i jednotlivé kandidáty téže strany:
- hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle
toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se
nepřihlíží
3. Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty z jiných stran:
- hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátovi ostatních stran a poté tolika
kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva
4. Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty z různých stran:
- hlas se bude započítávat každému označenému kandidátovi
red. HN
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Ze života občanů Hrabišína

Kulturní a společenské akce
3.10. 2014 v 16:00 hod
setkání se seniory
13.-14.11. 2014 čtvrtek 13:00 – 18:00 hod.
pátek 09:00 – 13:00 hod.
prodejní výstava adventních papírových ozdob
28.11. 2014 v 17:00 hod.
rozsvěcení vánočního stromu
6.12. 2014
pohárová soutěž mladých hasičů
19.12. 2014 v 16:30 hod
vánoční koncert v místní kapli Sv. Michala
24.12.2014 v 15:30 hod
vánoční punč na hřišti Ladislava Krobota

Rád bych v našich
novinách napsal o
významném občanovi
Hrabišína o panu
MUDr. Aloisi Krobotovi.
Pan Alois Krobot prožil
celé mládi v naší obci,
chodil zde do školy, měl své kamarády a žil jako
většina mladých lidí.
Po roce 1968 však na protest proti okupaci
emigroval a po krátkém cestování se usadil ve
Švýcarsku v Zurichu.
Byl přijat na tamní prestižní univerzitu,
dokončil lékařskou fakultu a už v r. 1973 zahájil
soukromou praxi zubního lékaře. Jako zubní
lékař byl velmi oblíbený, povolání bral jako
morální poslání a uchoval si značné sociální
cítění. To projevoval tím, že potřebným
poskytoval lékařskou péči, bydlení i další pomoc.
Podporoval mladé lidi z Československa,
emigrantský tisk, sledoval život v naší zemi a
podle možností pomáhal i rodině v Hrabišíně.
Po revoluci v roce 1989 se hned vydal domů,
obnovil stará přátelství a hlavně podporoval i
finančně naší obec a místní složky TJ Sokol, SDH
Hrabišín a také pěvecký sbor Rolničky v místní
škole. Do školy nechal dopravit až z Zurichu
téměr nové piáno. U bývalého místního úřadu
nechal na své náklady opravit starou kapličku a
finančně podporoval obecní úřad při přípravných
pracích na vybudování kanalizace.
Do Švýcarska zval své známé, mimo jiné
kamarády Jana Luňáčka a Milouše Svítka. Ale
hlavně pozval a zorganizoval poznávací cestu
delegace našeho zastupitelstva do Švýcarska a
hlavní náplní bylo poznat, jak funguje obecní
správa v obdobné obci v Rifferswilu. Delegaci
obce tvořili starostka Marie Boxanová, dále Ing.
Břetislav Štelc, Ing. Jan Kamler a Čeněk Hořava.
Kromě exkurze na Obecním úřadě v Rifferswilu
nám pan Alois Krobot připravil další program na
poznání Curichu a okolí. Nezapomenutelná byla
cesta do Alp a přejezd přes Furkapass.
Pan Mudr. Alois Krobot oslavil už v loňském
roce sedmdesátku, stále pracuje a zajímá se o
dění v naší obci. I mi mu přejeme ještě hodně sil
a radostí v jeho práci, v rodině a také mezi námi
kamarády v Hrabišíně.

Kulturní komise a kronikář obce Vás zvou na
výstavu kronik
Výstava se uskuteční v době konání voleb do
obecního zastupitelstva v pátek 10.10. 2014
od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 11.11.2014
od 8:00 do 18:00 hod. v přísálí kulturního
domu. K prohlédnutí budou obecní kroniky
s fotodokumentací a samostatná příloha o
oslavách 650 let naší obce. Své kroniky vystaví
také TJ SOKOL, SDH, Klub žen a MS Hrabišín.
Vystavena bude taktéž zajímavá kronika
velkého zemědělského družstva Vítězný únor a
dobová kronika tehdejší brigády soc. práce
v obci.

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
po měsíční pauze
je naše knihovna
opět každé pondělí
otevřena od
16:00 – 19:00 hod.
Od měsíce září bohužel ze zdravotních
důvodu ukončila paní Josefa Gojišová svoji
činnost knihovnice.
Za její dlouholetou práci v knihovně a v
kulturním životě obce, mnohokrát děkujeme a
přejeme hodně zdraví, lásky a životní pohody.
Její nástupkyní se stala slečna Simona Jašková.
V měsíci srpnu proběhla v knihovně revize
knih. V současnosti je k dispozici čtenářům 3.055
svazků. Součástí revize byla i aktualizace
knihovního fondu. Vyřazené knihy a časopisy lze
na obecním úřadě zakoupit za 1 Kč.
red. HN

Čeněk Hořava, kronikář obce a red. HN
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vlastník pozemků. (Nájemce většinou řeší tuto
daňovou změnu zvýšením nájmu za pronajaté
pozemky.)
Po vyhlášení platnosti obnoveného operátu
bude jeho obsah zveřejněn na internetu a bude
proto snadné vyhledat údaje o všech pozemcích
katastrálního území Hrabišín.

Digitalizace katastrální mapy
Katastrální pracoviště v Šumperku dokončuje
obnovu katastrálního operátu přepracováním na
katastrální mapu-digitalizovanou
(dále jen
digitalizace katastrální mapy) v katastrálním
území Hrabišín. Digitalizace katastrální mapy se
provádí pouze kancelářsky tj. bez měření hranic
pozemků tak, že se převede stávající katastrální
mapa na papírovém podkladu do digitální
(počítačové) formy.
U všech parcel se provede kontrolní výpočet
výměr přesnějším způsobem, než byly zjištěny
výměry při tvorbě původní mapy pozemkového
katastru (z 19. století) a při zjištěném nesouladu
jsou do nového katastrálního operátu zapsány
nové výměry. Dalším významným krokem
digitalizace je zakreslení pozemků vedených
v tzv. zjednodušené evidenci (ZE) tj. pozemků,
které v současně v platné katastrální mapě
nejsou zakresleny, protože jsou sloučeny do
větších půdních celků (např. hony zemědělských
nebo jiných organizací vyjadřující užívací –
nikoliv vlastnické vztahy) a jejich zjištění je třeba
řešit na katastrálním pracovišti. U těchto nově
zakreslených pozemků je někdy nutno provést
jejich přečíslování, aby nevznikla duplicita se
stávajícími parcelními čísly katastru nemovitostí.
Katastrální úřad podle § 45 zákona číslo
256/2013 Sb. (Katastrální zákon) vyloží
obnovený katastrální operát k veřejnému
nahlédnutí na Obecním úřadě v Hrabišíně v
prosinci 2014 (přesný termín oznámí obecní úřad
po dohodě s katastrálním pracovištěm nejméně
30 dní před vyložením místním rozhlasem a na
úřední desce OÚ). Při vyložení obnoveného
operátu bude přítomen pracovník katastrálního
pracoviště. Vyhlášení
platnosti obnoveného
operátu bude počátkem roku 2015.
Důležité upozornění pro pronajímatele
pozemků: Podle § 3 odst. 1 zákona číslo
338/1992 Sb. o dani z nemovitosti je poplatníkem
daně vlastník pozemku. V případě pozemků
vedených ve ZE je poplatníkem nájemce.
Vzhledem k tomu, že při digitalizaci KM bude
zjednodušená evidence zrušena, je nutno, aby
vlastník pronajímaných pozemků přiznal v lednu
2016 daň ze všech svých ( i pronajímaných)
nemovitostí. Podle vyjádření největšího nájemce
HRADO a.s. bude HRADO a.s. iniciátorem této
změny daňové povinnosti, protože bude
vyhotovovat nové nájemní smlouvy. Změnu
platby daně u jiných (např.soukromých) nájemců
je nutno řešit podle stávající nájemní smlouvy tak,
aby v lednu 2016 byl poplatníkem daně vždy

Kamler Josef, Hrabišín 222

Základní škola
Vážení občané,
poprvé Vás oslovuji ze stránek Hrabišínských
novin jako nový ředitel naší základní a mateřské
školy. Nastupuji do důvěrně známého prostředí.
V Hrabišíně jsem dlouhá léta vyrůstal, než
jsem se odstěhoval do Uhelné u Javorníku. Ale i
potom jsem pravidelně navštěvoval svoje rodiče.
V Javorníku jsem působil od svých 25 let na
základní škole jako učitel, zástupce ředitele a
později i ředitel poměrně velké školy. Javornickou
školu navštěvovalo před deseti lety téměř 500
žáků, nyní kolem 340. K dispozici mají osm budov
včetně dvou tělocvičen a bazénu.
Snad řízením osudu jsem se po letech ocitl ve
své rodné vesnici a od 1. 9. 2014 jsem se stal
ředitelem zdejší školy. Tuto školu navštěvuje 116
žáků, mateřskou školu 43 dětí. Celkem zde
pracuje 23 zaměstnanců. Obě budovy jsou
zateplené, mnohé prostory zmodernizované a
nově vybavené. Přesto je stále co zlepšovat.
Ve spolupráci s obecním úřadem bych si přál
opravit a zmodernizovat školní hřiště a upravit
celé okolí školy, modernizovat a doplňovat
vybavení v mateřské i základní škole (nábytek,
učebnu fyziky atd.). Chtěl bych být ředitel takové
školy, která bude mít dobré jméno nejen
v Hrabišíně, ale i v okolí. Budu se snažit, aby se
předškolní děti, žáci, všichni zaměstnanci ve
škole i v mateřské škole cítili dobře. Rád bych,
aby škola hrála svoji důležitou roli v kulturním a
společenském životě obce.
Vážení občané, přeji Vám štěstí a pevné
zdraví a hodně spokojenosti se svojí základní a
mateřskou školou.
Mgr. Zdeněk Hořava
ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín

Informatika pro dospělé
I v tomto školním roce 2014/2015 bude ZŠ a
MŠ Hrabišín otvírat kroužek Informatika pro
dospělé pod vedením paní učitelky Ivany
Vamvakašové. Přihlásit se mohou všichni, kteří
se chtějí naučit pracovat s výpočetní technikou.
Vítáni budou jak začátečníci, tak zájemci, kteří
už nějaké zkušenosti s počítačem mají. V případě
Vašeho zájmu se můžete přihlásit na tel. čísle
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583 245 183 do 11. 10. 2014. Kroužek bude
zahájen ve středu 15. 10. 2014 v 15:30 hod. a
následně bude pokračovat každou středu
od 15:30 hod. do 16:30 hod.
Těšíme se na Vás.

Nárok na uplatnění slev za stočné je třeba
prokázat a doložit (potvrzení o studiu a ubytování
studenta, nájemní smlouva, čestné prohlášení).
Nároky na slevy jsou uvedeny v cenovém
předpisu, který Vám byl doručen společně se
smlouvou o odvádění odpadních vod a jejich
čištění.
Cenový předpis a Čestné prohlášení najdete
na titulní web stránce obce www.hrabisin.cz
v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE nebo jsou
k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.

ZŠ a MŠ Hrabišín

Odpadové hospodářství
Nebezpečný odpad
V sobotu dne 27.9. 2014 bude společnost
SITA CZ a.s. provádět v naší obci sběr a svoz
nebezpečných odpadů.

Myslivecké sdružení Hrabišín
A je tady opět podzim, pro nás, pro myslivce,
nejkrásnější období v roce, protože máme
možnost se intenzívně věnovat péči o zvěř,
přikrmovat ji, scházet se s přáteli na společných
lovech a radovat se z toho, jak nám letošní
mláďata rostou do krásy. Každý rok sem píšeme
o jelení říji a posléze o daňčím období lásky, která
mohou návštěvníci naší honitby zaznamenat jak
na vlastní oči, tak spíše v podvečer a nad ránem
v podobě samčího troubení a rochání z lesů. Je
pravdou, že už se sem nestahuje takové
množství vysoké zvěře jako dříve, zato daňci se
nám pomalu rozšiřují už i směrem k Šumperku.
Mohli si toho všimnout mnozí pozorní houbaři,
kteří letos prožívali houbařské žně, díky velkému
množství srážek. Snad je při svých toulkách
nepostrašili divočáci, kteří se z polí přestěhovali
do lesů, kde mají dostatek bukvic a žaludů.
A nyní něco málo k rekapitulaci činnosti
mysliveckého sdružení.
Během prázdnin jsme uskutečnili několik
brigád na posekání trávy kolem mysl. rybníka,
kde máme několik již krásně vybarvených
divokých kačerů a kačen. Připravovali jsme
myslivecký den, který by se neobešel bez
dostatečného množství zvěřiny, a postavilo se
několik posedů
a přikrmovacích
zařízení. Mimo
jiné se nám
podařilo ulovit
průběrného
jelena středního
věku, který byl
z chovatelského
hlediska
v
populaci nežádoucí, pro své nedostačující
parametry paroží. Zvěřina tohoto jelena se
použila na mysliveckém dni do guláše a
zvěřinového ražniči. Připravené pokrmy se na
veřejné akci všechny, beze zbytku snědli, snad
jen více cyklistů se u nás mohlo zastavit. Bohužel
předpověď počasí hrála v náš neprospěch.

Harmonogram svozu:
Čas
Místo
10.00-11.00 za kulturním domem
11.00-12.00 před prodejnou Jednota

Velkoobjemový odpad
v termínu od 26.09. – 29.9. 2014 budou
společností SITA CZ a.s. přistaveny kontejnery
na sběr a svoz velkoobjemového odpadu.
Umístění kontejnerů:
 na návsi
 Loučky (naproti domu p. Procházky)
 parkoviště před prodejnou Jednota
 u vjezdu do HRADA a.s.
 prostranství před autobusovou zastávkou
u Hrubých (poslední autobusová
zastávka ve směru na Dlouhomilov).

Komunální odpad
LISTOPAD
PROSINEC

03.11. 19.11. 2014
01.12. 15.12. 29.12. 2014

Pytlový svoz plastů
ŘÍJEN
30.10. 2014
LISTOPAD 27.11. 2014
PROSINEC 18.12. 2014

Pytlový svoz kartonových nápojů
LISTOPAD

20.11. 2014

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že splatnost místních
poplatků je do 30.9. 2014.
Poplatky za stočné za druhé pololetí 2014
budou vybírány na obecním úřadě od poloviny
měsíce října do konce roku 2014. O informaci k
bezhotovostní úhradě poplatků si požádejte na
OÚ Hrabišín.
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V rámci práce v honitbě jsme ještě
zrekonstruovali a přemístili dvě kazatelny, jenž
byly v žalostném stavu a které je nyní možné
zase používat. Připravili jsme či nakoupili a do
krmelců rozvezli – zásoby objemového a
jadrného krmiva, protože s ohledem na
nevyzpytatelnost počasí musíme počítat s
příchodem sněhové pokrývky a mrazů kdykoliv.
Kolem svátku sv. Kateřiny (spec. 22.
listopadu), budeme i letos pořádat hon na
drobnou zvěř a šelmy, na který zájemce o účast
zveme. Podíváme se do lesů, snad i něco
ulovíme a večer se všichni pobavíme na poslední
leči s mysliveckou tombolou.
Přejeme Vám krásný podzim a plný košík hub,
pokud jste se jich ještě nepřejedli:-)

Tato dohoda má ten význam, že nyní mohou být
postavena mužstva ve všech žákovských
kategoriích a hrají pod hlavičkou Hrabišína.
Mladší přípravka (5-8 roků) a starší přípravka
(9-10 roků) pod vedením trenérů Ladislava
Hanáka, Jiřího Körnera a Milana Ženčucha hrají
své domácí zápasy na hřišti v Brníčku a obě se
pohybují na předních příčkách neoficiálních
tabulek, protože tyto jsou z důvodu výchovy
hráčů v České republice z rozhodnutí FAČR
v těchto kategoriích zakázány vydávat po vzoru
vyspělých fotbalových zemí, abychom nehráli na
výsledky a mládež vychovávali a učili hrát fotbal
s cílem dohonit tyto vyspělé fotbalové země.
Mladší žáci (11-12 roků) a starší žáci (13-14
roků) hrají své domácí zápasy v Hrabišíně pod
vedením trenéra Vlastimila Faltýnka. Nově
stvořené družstvo mladších žáků je po prvním
zápase na 7. místě a starší žáci po dvou kolech
celou soutěž vedou. Pokud chcete své děti
přihlásit do fotbalu kontaktujte pana Faltýnka na
tel. 737 153 198 nebo pana Hanáka tel.
734 736 574.
Muži nastoupili do nového soutěžního ročníku
pod vedením Tomáše Horáka ve spolupráci
s Milanem Vařákem a Radimem Netopilem, kteří
se společně podílejí na vedení A i B mužstva.
Novou tváří pro A mužstvo je příchod Romana
Losenického ze Svratky Brno (bývalý hráč
Šumperka), jinak zůstal kádr beze změn a bylo
prodlouženo hostování hráčům, kteří zde již
působili. Mužstvo B posílil brankář Ondra Vároš,
který přišel na přestup z Města Albrechtic, na
hostování jsou Daniel Novák (Šumperk), Jakub
Švajda (Rapotín), jinak byla prodloužena
hostování hráčům, kteří zde již hráli, tak jako u A
mužstva. Oběma mužstvům se v rozehrané
soutěži daří střídavě a drží se uprostřed tabulky.
Z rozhodnutí komise mládeže (pod vedením
Vlastimila Faltýnka) a výkonného výboru
Olomouckého krajského fotbalového svazu (O
KFS),
byla zahájena jednání s vedením
Olomouckého kraje o projektu „Bezpečné
branky“, kdy bylo z rozpočtu kraje uvolněno
400.000 Kč a OKFS vyčlenil 300.000 Kč na
výrobu bezpečných branek. Jedna sada branek
pro mládež v hodnotě 25.000 Kč včetně sítí byla
zdarma přidělena i našemu oddílu.
Pro příští rok je již hejtmanem Olomouckého
kraje přislíbena částka 600.000 Kč pro pokrytí
dalších oddílů v rámci Olomouckého kraje.
Závěrem nám dovolte pozvat vás na všechny
zbývající zápasy našich mužstev v přiloženém
rozpisu. Povzbuďte naše hráče v boji za úspěšné
výsledky a potěšte se ze hry, kterou se baví
miliony lidí na celé planetě.
Výbor TJ Sokol Hrabišín

za Myslivecké sdružení Hrabišín
Ing. Jakub Drimaj

TJ Sokol Hrabišín
Vážení občané, sportovní přátelé,
v červnu skončila uplynulá sezona a výbor TJ
Sokol se musel ihned zabývat přípravami na
novou sezónu. Přípravám předcházela velká
údržba hřiště, kdy firma Trávníky Král ze
Štarnova provedla částečnou rekonstrukci a
údržbu trávníku, která spočívala v chemickém
ošetření proti plevelům, provzdušněním a
zapískováním celé hrací plochy. Do povrchu
hřiště bylo zapraveno 30 tun říčního písku.
Posledním krokem bylo položení nových uměle
vypěstovaných koberců trávy před oběma
brankami.
Tato akce byla financována 70 % z rozpočtu
Olomouckého kraje a čerpání bylo zajištěno přes
Českou unii sportu Šumperk. Zbývajících 30 %
hradila naše Tělovýchovná jednota Sokol.
Celková výše akce činila 75.000 Kč.
Jako jedna z posledních přípojek v obci byla
zbudována kanalizační přípojka k šatnám TJ,
která byla se svými 150 metry jednou z nejdelších
v obci. Na její realizaci se podílela Malínská
provozní a celková hodnota díla byla necelých
35.000 Kč. Minulé vedení obce za starostování
pana Procházky i přes upozornění výboru TJ
Sokol, nezařadilo odkanalizování šaten do
projektu. Snad i z tohoto důvodu se obec podílela
částkou 30.000 Kč.
A nyní již k hlavní náplni činnosti TJ kopané.
Hlavní události podzimní sezony bylo uzavření
dohody mezi naším oddílem TJ Sokol Hrabišín a
Sokolem Brníčko v oblasti mládeže, protože
hrozilo, že z důvodu malého počtu hráčů, nebude
schopna ani jedna strana postavit své mužstvo.
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Soutěžní rozpis 2014 – PODZIM 2014
MUŽI A 1.B sk.C
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE

27.9.
4.10.
11.10.
19.10.
25.10.
2.11.
8.11.
16.11.

Sudkov – Hrabišín
Hrabišín – Žulová
Supíkovice – Hrabišín
Hrabišín – Javorník
Písečná – Hrabišín
Hrabišín – Nový Malín
Vikýřovice - Hrabišín
Hrabišín – Postřelmov

Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte, abychom vás informovali o dění ve
sboru dobrovolných hasičů Hrabišín za uplynulé
tříměsíční období. V prázdninovém období jsme
nejvíce sil a času věnovali soutěžní činnosti.
Naplno se rozběhl seriál okresní Velké ceny
Holba cup 2014 a jak se nám dařilo?
Hrabišínská mužská jednička v úvodních
týdnech nového ročníku teprve hledala optimální
složení. Do sboru přišlo mnoho nových tváří a i
když se poctivě a intenzivně trénovalo, kvalitních
a uspokojivých výsledků bylo jako šafránu a
teprve v závěru se podařilo pravidelně bodovat.
Nejlepší umístění jsme dosáhli na soutěži
v Brníčku 1. místo, v Sudkově 2. místo a pak
v Postřelmůvku 3. místo, Zvole 4. místo, Třeština,
Nemrlov, Bohuslavice 6-8. místo. Nejvíce nás
mrzí neplatné pokusy v Hrabové, Maršíkově a
Pavlově. Myslíme si, že v tomto týmu je obrovský
potenciál a doufáme, že to kluky bude bavit a
vydrží u toho a když se vyvarují určité
nedisciplinovanosti některých jedinců, mohli
bychom se brzy dočkat těch nejlepších výsledků.
V průběhu sezóny se nám podařilo na
některých soutěžích postavit také druhé mužské
družstvo, které ovšem muselo být doplňováno
kluky, kteří startují za veterány. Bohužel družstvo
nebylo kompletní a tak z deseti soutěží, kterých
se zúčastnilo se nejlépe umístilo v Postřelmůvku
na 9. místě. Nepopulární neplatné pokusy
zaznamenali na závodech v Mostkově, Nemrlově
a Nemili.
Milé překvapení a velký progres jsme
zaznamenali u družstva našich „žen“ (spíše
holek). Naše mladé ženy i ve své druhé sezóně
poctivě trénovaly a výsledky se postupně
zlepšovaly, napomohlo tomu také zlepšení
soutěžního stroje. Obrovskou radost a
výsledkový boom zaznamenaly na soutěžích
v Třeštině a Bohuslavicích, kde získaly za čas
pod hranicí 19 vteřin druhá místa. Do pátého
místa se umístily celkem 7x! Přejeme děvčatům,
aby dál pilně trénovaly, poučily se z chyb a aby
jim vydržel dobrý kolektiv, který je v této kategorii
obzvláště důležitý.
Premiéru po několika letech pokukování po
této kategorii zažilo naše družstvo veteránů.
Družstvo je složeno převážně z kluků, kteří dříve
soutěžili v kategorii mužů a je podpořeno
kvalitním veteránským strojem. Tato kombinace
dávala naději na dobré výsledky. Nejlépe dopadl
hned první závod v Hrabové - 1. místo a pak také
skvělá dvě druhá místa v Bludově a
v Bohuslavicích. Naopak na chvostu startovního
pole se umístili v Dolních Studénkách a
v Třeštině.

16:00 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.

MUŽI B OP II.třída
NE 28.9. Hrabišín – Bratrušov
NE 5.10. Písařov – Hrabišín
NE 12.10. Hrabišín – Oskava
SO 18.10. Libina – Hrabišín
NE 26.10. Hrabišín – Obědné
SO 1.11. Sobotín – Hrabišín
NE 9.11. Hrabišín – Třeština

16:00 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
13:30 hod.
13:30 hod.

Starší ŽÁCI
NE
NE
NE

28.9. Velké Losiny – Hrabišín 9:00 hod.
5.10. Hrabišín – Sudkov
13:30 hod.
12.10. Jedlí – Hrabišín
12:30 hod.

Mladší ŽÁCI
NE 28.9.
SO 4.10.
SO 11.10.
NE 19.10.

Hrabišín – Bohdíkov
Bludov – Hrabišín
Hrabišín – Rapotín
H.Pomoraví – Hrabišín

14:00 hod.
11:15 hod.
13:00 hod.
13:30 hod.

Starší PŘÍPRAVKA
SO 27.9. Hrabišín – Šumperk C
SO 4.10. Sobotín – Hrabišín
NE 12.10. Hrabišín – Rapotín
SO 18.10. Bohdíkov – Hrabišín
SO 25.10. Hrabišín – Bratrušov
NE 2.11. Ruda – Hrabišín

14:00 hod
14:00 hod.
14:00 hod.
11:30 hod.
14:00 hod.
9:30 hod.

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Brníčku.
Mladší PŘÍPRAVKA
SO 27.9. Hrabišín – Šumperk B
SO 4.10. Bludov – Hrabišín
NE 12.10. Hrabišín – Loučná
SO 18.10. Rapotín – Hrabišín
SO 25.10. Hrabišín – H. Pomoraví
NE 2.11. Ruda – Hrabišín

12:30 hod.
10:00 hod.
12:30 hod.
12:30 hod.
12:30 hod.
11:00 hod.

Domácí zápasy se hrají na hřišti v Brníčku.
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KONEČNÉ POŘADÍ VC OKR. ŠUMPERK
HOLBA CUP 2014

LIGA MLADÝCH HASIČŮ okresu
Šumperk 2014 - 2015
Soutěž se skládá z 8 soutěžních kol:

Pořadí
9.
25.

Družstvo - MUŽI
Hrabišín
Hrabišín II

Body
170
41

Pořadí
6.

Družstvo - ŽENY
Hrabišín

Body
100

27. září 2014
9:00
- hasičský trojboj - Sudkov areál SDH za HZ
4. října 2014
9:00
- Šumperský Soptík (běh 60m překážek)Šumperk,Tyršák
6. prosince 2014
10:00
- štafeta 8 x 50 m - Kulturní dům HRABIŠÍN
21. února 2015
10:00
- dovednostní štafeta – Kulturní dům Rohle
2. května 2015
9:00
- PÚ CTIF + štafeta pož. dvojic-Troubelice – has.
areál
8. května 2015
9:00
- požární útok – Kolšov areál SDH
23. května 2015
9:00
- běh na 60 m Pohárová soutěž MH SDH N. Malín
u cihelny
6. června 2015
9:00
- požární útok - HRABIŠÍN – Finále LMH

Pořadí
Družstvo - VETERÁNI
Body
2.
Hrabišín
48
Konečné tabulky a pořadí s počtem bodů jsou
uvedeny na stránkách www.hasicihrabisin.cz
Dobrou výkonnost všech týmů našeho sboru
potvrdilo splnění předsezónního cíle, tím bylo
probojování se na finále Velké ceny Holba cup
2014 do Pavlova. Právo účasti na této prestižní
soutěži má pouze 10 nejlepších týmů v kategorii
mužů a 7 v kategorii žen a veteránů. A my, jako
jediný sbor, jsme obsadili všechny tři kategorie.
Výsledkově se nám, ale v Pavlově příliš nedařilo.
Nejlépe dopadli veteráni 3. místo, ženy 4. místo,
muži 9. místo (roztrhla se hadice).
Zatímco dospělí svou soutěžní činnost pro
letošek uzavřeli, tak naopak mladí hasiči začínají
svůj nový cyklus podzim-jaro. Už několik týdnů
pilně trénují a připravují se na první závody.
Jejich soutěžní činnost je velice rozmanitá a tak
na středečních trénincích pilují překážkový běh,
uzlování, střelbu ze vzduchovky a vůbec
hasičskou (požárnickou) všestrannost.

Nejen soutěžní činností „žije“ náš sbor, velkou
pozornost věnujeme také činnosti spojené
s výjezdovou jednotkou. Díky rozhodnutí
zastupitelů a navýšení rozpočtu pro jednotku
jsme mohli vybavit místnost členů jednotky šatní
sestavou, kde má každý z členů místo na uložení
zásahového oděvu, včetně přilby a obuvi. Dále
se podařilo doplnit počty zásahových pracovních
oděvů a přileb. V následujících měsících nás
čeká postupná kontrola a příprava technických
prostředků na zimu. V podzimním období se také
zaměřujeme na různá školení.

Celostátní hra PLAMEN se na okrese
Šumperk skládá ze čtyř základních kol:

za SDH Roman Jírů

I. kolo Závod požárnické všestrannosti
18. října 2014 v Hrabové hřiště TJ
III. kolo Disciplína štafeta CTIF a štafeta
4 x 60m dle směrnic
25. dubna 2015 v Bludově
II. kolo Disciplína PÚ CTIF + štafeta
požárních dvojic
2. května 2015 v Troubelicích – areál SDH
IV. kolo Požární útok + odborky
8. května 2015 v Kolšově

Chcete sportovat?
Ahoj, patříš do věkové skupiny 15 let a více?? Jsi
florbalový nadšenec a máš už nějaké zkušenosti
s tímto sportem? Pokud ano, tak je tu příležitost
ve čtvrtek od 19:00 hod chodit hrát s naším
florbalovým týmem do tělocvičny ZŠ Hrabišín.
Pro více informací mě kontaktujte na tel.777 934
466 nebo Roman Kreuzzieger/facebook.
Roman Kreuzzieger

___________________________________________________________________________________
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