Hrabišínské
noviny
Informační zpravodaj Obce Hrabišín • březen 2014

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další vydání HN. Na úvod mi dovolte krátkou vzpomínku na dlouholetého
předsedu MNV Hrabišín pana Jana Mazurku.
vyhodnocena v soutěži národních výborů a třikrát
tuto soutěž vyhrála
V r. 1986 odešel Jan Mazurka do důchodu.
Stále byl velmi aktivní fyzicky i duševně. To
bohužel skončilo na konci roku 2012, kdy
zemřela manželka Věra. Další jeho život byl
poznamenán touto rodinnou událostí a do roka
také z tohoto světa odešel.
Vzpomeňme jeho život a práci, vzpomeňme
na dobrého a pracovitého člověka pana Jana
Mazurku.
red. ve spolupráci s kronikářem obce

Na konci roku 2013 zemřel pan Jan Mazurka,
jeden z nejvýznamnějších občanů a funkcionářů
v obci v poválečném období.
Nejvíce se angažoval ve funkci předsedy
tehdejšího místního národního výboru v letech
1976-1986, ale už před tímto funkčním obdobím
zastával různé politické funkce, kterými
ovlivňoval dění v obcí.
Jako předseda MNV byl neobyčejně aktivní,
dokázal získat spolupracovníky a většinu občanů
pro práci pro naši obec, byl výborným
organizátorem tehdejších dobrovolných pracovních brigád a národních směn. Jeho zásluhou se
dokončil v roce 1978 kulturní dům.
V roce 1980 byla dokončena oprava místního
kina, v té době to bylo nejlepší kino v širokém
okolí. V r. 1982 se začala stavět vodní nádrž a
v r. 1986 byla otevřena nová moderní
samoobsluha. Začaly se stavět nové autobusové
čekárny a také chodníky
V té době hlavně zásluhou předsedy MNV
Jana Mazurky byla obec Hrabišín několikrát

_______________________________________

Slovo starostky
Po krátké vzpomínce na
p. Mazurku se nyní vrátíme
do současné reality. Jako
nejdůležitější
informaci
považuji dostavbu kanalizace v obci, její následnou
kolaudaci a v neposlední
řadě samotné napojení soukromých přípojek.
V současné době se projednává částečná
uzavírka hlavní komunikace směrem na Libinu, a
to z důvodu výstavby veřejných částí přípojek.
Plánovaný termín uzavírky je od 24.03. 2014 do
30.04. 2014. Děkuji za pochopení.
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Kolaudace hlavních řadů splaškové kanalizace je stanoven MěÚ Zábřeh na středu dne
23.04. 2014. Po vydání kolaudačního rozhodnutí
se může zahájit samotné připojení rodinných
domů do hlavní kanalizace. O přesném termínu
Vás budu informovat. Výkopové práce Vám
nabízí p. Vladimír Variška tel. 603 816 209 nebo
p. Filip Kopinec tel. 776 545 393. Jakmile budete
mít přípojku vybudovanou, je nutné kontaktovat
některého zástupce obce - starostka Ladislava
Holoušová 604 756 600, místostarosta Bc. Pavel
Křepelka 603 165 239, p. Luňáček 732 318 080,
p. Jírů 775 417 837, kteří přípojku zkontrolují,
pořídí fotodokumentaci, předají poklop na
revizní šachtu a zajistí Vám smlouvu k připojení
do kanalizace. Po této kontrole můžete přípojku
teprve zahrnout. Doporučuji přípojku vybudovat
a napojit do konce června letošního roku, neboť
za druhé pololetí již bude vybírána úhrada za
využívání kanalizace.
Poplatek za stočné je paušální a to z důvodů,
že všichni občané neodebírají obecní vodu, ale
používají vlastní studny, nebo to kombinují.
Poplatek za 2.pol. 2014 je stanoven ve výši 400,Kč/osoba a v následujícím roce bude roční
poplatek vypočítán dle skutečných nákladů na
provoz kanalizace. Osoby právnické a osoby
fyzicky podnikající se budou řešit samostatně.
Musím Vás také upozornit, že do kanalizace
nemůžete vyčerpat doposud provozovaný septik
či jímku. Vývoz si musíte zajistit individuálně na
vlastní náklady. Snažím se pro Vás ještě najít ale
jiné řešení pro zajištění tohoto vývozu a včas Vás
budu informovat.

1.800.000 Kč. Úvěr bude splácen po dobu 5-ti let
a navýšení úvěru bude činit cca 60.000 Kč.
V loňském roce byla také provedena celková
rekonstrukce hlavní silnice od křižovatky u pošty
směrem na Dlouhomilov. Celkové náklady na
opravu činily 10.063.569 Kč. Svazku obcí
Povodí Loučka se podařilo získat dotaci ve výši
14 mil. Kč z Olomouckého kraje, která byla
použita na rekonstrukce hlavních silnic v obcích
Hrabišín, Dlouhomilov a Strupšín. I v letošním
roce je plánována celková rekonstrukce silnice
směrem na Libinu - pouze polovina vozovky, kde
byl provedený výkop, cesta na Benkov a
Brníčko. Olomoucký kraj poskytne dotaci ve
výši 6 mil. Kč a na ostatních nákladech se bude
podílet Svazek obcí Povodí Loučka.
Další stavební
práce, které byly
dokončeny v loňském roce: přípojka pro ZŠ ve
výši 244.800 Kč,
parkovací stání u
ZŠ za cenu 183.290 Kč a chodník u mlýna ve
výši 225.689 Kč a to vše na náklady obce.
Co nás čeká v letošním roce – dobudování
kanalizace,
výstavba
chodníků,
úprava
autobusových nástupišť, nové přechody u ZŠ a
zastávky Fibich včetně osvětlení.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců zejména dětí
na cestě do školy, se plánuje provedení propojení
stávajících chodníků od ZŠ k zastávce na Fibich
a od mlýna k ZŠ.
V současné době se připravuje výběrové
řízení na „Zateplení mateřské školy“. Zde se mi
opět podařilo získat dotaci ve výši 90 % od
Státního fondu Životního prostředí (dále jen
SFŽP). Stavební práce jsou naplánovány
na období červen až srpen letošního roku.
Také se zpracovává projektová dokumentace
na „Zateplení obecního úřadu a kulturního
domu“. I na tuto akci jsem získala dotaci ve výši
90 % od SFŽP. Stavební práce jsou naplánovány
na rok 2015. Tím, že se podařilo sehnat finanční
prostředky od státu, můžeme tyto akce provést a
zároveň splnit snížení energetické náročnosti u
vyjmenovaných budov, které nám ukládá zákon.
Poslední akcí v letošním roce bude celková
rekonstrukce místní komunikace v Loučkách.
Zde je naplánován asfaltový povrch a nyní se
dojednávají podmínky realizace a financování.

Nyní bych se
ohlédla za největší
investiční akcí v
loňském roce, což
bylo
„Zateplení,
výměna oken a
výměna
zdrojů
tepla na budově základní školy“. Bohužel
stavební práce byly pozdrženy kvůli průtahům
výběrového řízení. První kolo muselo být
zrušeno z důvodu chyb účastníků. Ve druhém
kole se nakonec vítězem stala firma Prumhor
spol. s r.o. Šumperk. Akci jsme zahájili
především proto, že se mi podařilo získat dotaci
ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů.
Celkové stavební náklady byly vysoutěženy ve
výši 8.867.332 Kč. Vlastní zdroje obce byly
částečně pokryty úvěrem z ČSOB ve výši
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Předpoklad rekonstrukce cesty je duben – květen
2014. O přesném termínu budete včas
informováni.
Samozřejmě nezapomínám ani na ostatní
cesty a již připravuji projektové dokumentace,
aby i v následujících obdobích mohly opravy
plynule pokračovat.
Doufám, že jsem Vám poskytla nejaktuálnější
informace a závěrem chci popřát hodně zdraví,
optimismu a požádat o shovívavost k práci, která
vylepší okolí našich domovů.
Ladislava Holoušová
starostka obce

Termíny odpadů na 1. pololetí 2014
svoz komunálního odpadu
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

10.03.2014
07.04.2014
05.05.2014
02.06.2014

24.03.2014
21.04.2014 bude upřesněno
19.05.2014
16.06.2014 30.06.2014

pytlový svoz plastů
BŘEZEN 27.03. 2014

KVĚTEN 29.05.2014

DUBEN 24.04. 2014

ČERVEN 26.06.2014

Kulturní akce na 1. pololetí 2014
pytlový svoz napojových kartonů
Dne 16.5. 2014
v 17:00 hod Vás
srdečně zveme do
sálu KD Hrabišín na
taneční vystoupení
skupiny
MARLY,
přijďte se podívat na
orientální tance.
Vstupné dobrovolné.

BŘEZEN 20.03.2014

KVĚTEN 22.05.2014

Nebezpečný odpad: 5.4. 2014
Stanoviště kontejneru NO: u KD od 8:00 – 9:00,
u Jednoty od 9:00 – 10:00 hod.

Velkoobjemový odpad: 4.4. - 7.4. 2014
Stanoviště kontejnerů VO: - na návsi, u
Procházků v Loučkách, u Jednoty, u vjezdu do
HRADA a.s., na poslední zastávce u Hrubých.

Informace z knihovny
V roce 2013 místní knihovna registrovala 40
čtenářů, z toho 8 dětí do 15 let, uskutečnila 1974
výpůjček knih a časopisů. Celkový počet byl 413
návštěvníků.
Počet čtenářů, výpůjček i návštěvnost
poklesla oproti předešlému roku z důvodu
nemoci knihovnice paní Josefy Gojišové. Provoz
zajišťovaly střídavě pracovnice obecního úřadu
paní
Pavlína
Štelcová
a
paní
Jitka
Kreuzziegerová. Od ledna letošního roku byla
upravena půjčovní doba a to od 15 do 18 hodin.
Výpůjčku knih nyní zajišťuje po dobu nemoci sl.
Simona Jašková.
Z dotace od obecního úřadu bylo zakoupeno
53 svazků a zaplaceny remitendy časopisů Flóra
na zahradě, Zahrádkář, Udělej si sám, Kačer
Donald a Tom a Jerry. Do knihovny bylo rovněž
zapsáno 15 darů. Mimo nakoupené svazky bylo
ještě z Městské knihovny Šumperk dodáno ve
výměnných souborech 175 svazků a vráceno 157
svazků z předešlých souborů.
V květnu 2013 došlo ke změně stávajícího
knihovnického systému na novou verzi.

Sklo

Plast

Papír

Nápojové kartony
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Myslivecké sdružení
„Březen za kamna vlezem“ a
„duben…“ –velmi všichni
velmi dobře známe klasické
české pranostiky, nicméně
letos jako by vůbec neplatily.
Ani o pravé zimě nemůže být
řeč. V únoru i lednu bylo
několik teplých a slunečných
dnů jako na prvního
máje a začátkem roku nám
na loukách dokonce
poletovaly včely, marně
hledající alespoň jednu kvetoucí rostlinu. Jezevci se
vůbec neuložili k zimnímu spánku a husy létaly ze
severu na jih a z jihu na sever, jako střelka kompasu
na kolotoči. Kdo nemá rád zimu, byl letos zřejmě
spokojený, ale přírodě se nedopřál odpočinkový
režim, a sami dobře víte, jaké to je, když jste
unavení a nevyspalí.
Uvidíme, jak se s tím rostliny a volně žijící
živočichové vyrovnají…
Kvůli absenci sněhu jsme se letos ani nemohli
intenzivně věnovat lovu černé zvěře, která neměla
potřebu navštěvovat naše vnadiště s pochutinami,
protože v lese bylo v rozmrzlé a ve sněhem
nezakryté půdě potravy dost. Stejně tak jeleni se k
nám nestáhli z Jesenických hřebenů, aby zde
vyčkaly na pominutí krutých horských podmínek.
Na druhou stranu jsme se alespoň mohli
soustředit na přípravu mysliveckého plesu, jež se
uskutečnil první únorový den. Lístky na něj byly
vyprodány již několik týdnů předem a
bohužel jsme tak desítkám zájemců nemohli jejich
zájmu o účast vyhovět. Kapacita sálu KD Hrabišín
je s ohledem na velikost obce nadlimitní, ale s
ohledem na veliký zájem Šumperanů bohužel
nedostatečná. Po zkušenostech z dřívějších plesů
jsme připravili přes 350 porcí jídel (pečený divočák,
ražniči a guláš) z cca 120 kg zvěřiny. S trochou
sebekritiky musíme uznat, že kdybychom připravili
ještě alespoň 20 porcí pečeně, zbytky by nezůstaly.
Podobné to bylo s lihovinami, kde se velmi rychle
spotřebovalo obrovské množství červeného i bílého
vína špičkové kvality od dodavatele z Jižní Moravy.
Naštěstí piva a dalších alkoholických nápojů bylo
dostatek. Díky řadě sponzorů jsme měli hodnotné
ceny v rychlých výhrách a díky aktivitě našich lovců i desítky bažantů, zajíců, kachen a srnčí
zvěře, včetně hlavní výhry (selete prasete

divokého)v půlnoční zvěřinové tombole. Na
někoho se štěstí neusmálo a na někom vyloženě
"sedělo", o čemž svědčil stůl plný cen i zvěřiny
(včetně hlavní ceny) – hostů ze Šumperka.
Výbornou atmosféru zajišťovala hudební
skupina Pohoda, která k velkému nadšení hostů
prodloužila i domluvenou dobu produkce. Je
samozřejmé, že tak organizačně náročná akce se
neobejde bez drobných nedostatků, ale jsou
naprosto legitimní a výborně stimulující,

protože odhalí místa, která je třeba na přes rok
pohlídat a tak se jich vyvarovat.
Samozřejmě děkujeme všem hostům za
účast, sponzorům za podporu a našim přátelům
a rodinným příslušníkům za pomoc s organizací.
Nebýt nich, tak nejsme schopni takovou
náročnou akci vlastními silami zvládnout.
Vždyť průměrný věk členské základny je 60 let
a zájem mezi mládeží o myslivost je mizivý.
Tímto proto vyzýváme všechny, kteří by se
chtěli o myslivosti a přírodě cokoliv dozvědět,
nebo se jí prakticky věnovat, aby se neostýchali
nás kontaktovat.
Spoustu elánu do jarních dní a veselé
Velikonoce přejí myslivci.
Bc. Jakub Drimaj
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Klub žen

Činnost mladých hasičů

Hned úvodem se musím zmínit o Tříkrálové
sbírce. Uskutečnila se v sobotu 4. ledna 2014 pod
vedením paní Báry Chlupové.

První soutěží v novém roce byla dovednostní
štafeta, která se konala v Rohli 15. 2. 2014.
Prezentováno bylo 19 družstev. Tak jako
v minulé soutěži se nám první pokus nevydařil.
Zato ve druhém se vše obrátilo a první místo
bylo doma. O týden později jsme vyjeli na
halové MČR do Havířova. Této soutěže se
účastnilo 65 týmů z České, Slovenské a Polské
republiky. Soutěžilo se ve třech disciplínách a
to: štafetě požárních dvojic, uzlové štafetě a
štafetě 4*60 metrů. Družstvo ve složení: N.
Kvapilová, A. Hanáková, J. Luňáček, N.
Březinová, O. Jírů, J. Jírů dokázalo, že mohou
obstát i v tak nabité konkurenci. 8 místo
v celkovém pořadí bylo super výsledkem. Tímto
bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za
reprezentaci SDH a Obce Hrabišín. PS: Jen tak
dál!

Bylo utvořeno sedm skupin dětí s dospěláky:
paní Čechovou, Hrubou, Pastyříkovou, Štodtovou,
Šindlerovou, Chlupovou a Kužniarovou. Vybrala se
velmi pěkná částka 12 385,- Kč. Tímto děkujeme
všem, kteří přispěli.
Také bych ráda
zavzpomínala na
akci, kterou jsme
si
pro
sebe
uskutečnili 14.2.
2014.Strávili jsme
příjemný podvečer v Šumperském divadle. S
místními herci jsme si zavzpomínali na krásné
,,Evergreeny".

Libor Kvapil

Informace z obce

Volby
Informujeme občany, že Volby do Evropského
parlamentu se na území ČR uskuteční ve dnech
23. a 24. 5. 2014. V pátek 23. 5. 2014 proběhne
hlasování od 14.00 hod. do 22.00 hod. V sobotu
24. 5. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místní poplatky
Žádáme občany, aby co nejdříve uhradili obecní
poplatky. Pokud tak neučiní do 30. 4. 2014,
bude k dlužné částce připočteno 20 % penále.

Za klub žen Iveta Dlouhá
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Mateřská škola
Předjarní zprávy ze školičky březen 2014
Čekání na jaro letos probíhá
ve veselém tónu. Podívali jsme se
společně do pravěku, cestovali jsme po
světě. Nejvíce se dětem líbil koncert
Námořnická show s Míšou v Šumperku a
karnevalový týden zakončený „Velkým
Karnevalem“.
I letos nás čeká soutěž o „ Nej…
velikonoční vajíčko“, kdy sběr soutěžních
vajíček proběhne od čtvrtku 10. do 14. 4.
do 7,00 hod. Od 7:15 hod v pondělí 14. 4.
začne hodnocení velkou porotou. Bude
ukončeno ve středu v 12:00 hod.

Také se těšíme na nové děti, které tímto i
s rodiči zveme 14. a 15. dubna 2014 na den
otevřených dětí při příležitosti zápisu do MŠ
Hrabišín. Bude probíhat od 8. do 15. hod,
vezměte si sebou rodný list dítěte a občanský
průkaz.
Duben zakončíme sletem na čarodějnickém
odpoledni. Potom nás čeká ještě posezení pro
maminky, výlet, Den dětí, pasování na školáčky
a spousta veselí, her a činností.
Přejeme všem i sobě hodně sluníčka, pohody a
ať se nám do konce školního roku daří.
Za MŠ M. Vavřinová

Základní škola
Florbalový turnaj Sněmu mládeže MAS Šumperský venkov
V pátek, 24. ledna 2014 se v rapotínské základní škole uskutečnil jubilejní pátý ročník pololetního
florbalového turnaje pro žáky druhého stupně základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordní
množství (celkem dvanáct) obecních týmů.
Systém hry nabízel mnoho vyrovnaných utkání již v základních
skupinách, ze kterých první dva týmy postupovaly do bojů o medaile,
družstva na nižších příčkách soupeřila o konečná umístění. V soubojích o
medaile bylo vidět, že letošní ročník patřil k nejvyrovnanějším a
rozhodovala notná dávka štěstí.
Sponzory akce se staly téměř všechny obce, a proto mohly být krásné,
sladké a užitečné ceny v podobě různých flashdisků, multimediálních
potřeb či cukrovinek. Vyhrát však může jen jeden a letošním
nejúspěšnějším týmem se stalo družstvo obce Libina, které ve finále
porazilo tým Hrabišína 5:4. Celý sportovní den se nesl ve znamení příjemné
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napínavé rivality, vypjaté chvíle střídaly pocity radosti a zklamání tak, jak tomu ve sportu bývá. Ocenění
získali také vždy nejlepší hráči jednotlivých týmů, v našem týmu Ondřej Stratil.
Naši hráči: Sára Křepelková, Vítek Křepelka, Veronika Stratilová, Ondřej Stratil, Tomáš Chlup,
Antonín Mazuch a Milan Malý. Vedoucí týmu: Ing. Vladimír Přidal.
Senioři komunikují
V polovině listopadu 2013 ZŠ Hrabišín díky nabídce Akademie J. A. Komenského Šumperk dostala
příležitost zahájit kurz „Senioři komunikují“ pod záštitou Nadačního fondu manželů Livie a Václava
Klausových, který byl zaměřen na výuku praktických dovedností seniorů s výpočetní technikou. Zájem
místních občanů byl velký, přihlásilo se 18 občanů z Hrabišína. Celý kurz obsahoval 10 lekcí pod
vedením zkušené lektorky. Po skončení kurzu byly ohlasy všech zúčastněných velmi příznivé. Této
vzdělávací činnosti se naši senioři ovšem nechtěli vzdát a i nadále pokračují v kroužku IT pro dospělé.
Popřejme jim tedy mnoho zdaru v jejich nové zálibě.
Zápis do 1. třídy
V úterý 11. února 2014 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Za doprovodu pohádkových
bytostí (žákyň pátého ročníku) splnili úkoly u paní učitelek z první a druhé třídy.
K zápisu se dostavilo celkem 25 dětí, z toho dvě děti přišly po odložení školní docházky.
Celkem 7 rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky. 1. září 2014 tedy do první třídy nastoupí
celkem 18 žáků – 9 dívek a 9 chlapců. Je mezi nimi 9 žáků dojíždějících do Hrabišína z okolních obcí.
Krajský přebor družstev škol v šachu
Po postupu z okresního kola absolvovali mladí
šachisté z 1.stupně krajské kolo čtyřčlenných družstev
( 29.1. - Olomouc ). Mezi deseti nejlepšími školami
kraje se naši zástupci neztratili a obsadili velmi pěkné
3.místo.
Pokud budou chlapci na sobě dále pracovat, není v
dalších letech nereálný postup do celostátního finále (
postupují první dvě školy ). Školu reprezentovali
Adam Štrubl, Denis Paškov, Ondřej Jírů a David
Gažar.
Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
Jeden ze šesti turnajů KP v rapid šachu jednotlivců hostila naše škola. V sobotu 15.2. jsme přivítali
celkem 55 hráčů ve čtyřech kategoriích. Jak si vedli naši hráči ? V kategorii do 10 let obsadil Denis
Paškov 5.místo, David Gažar byl osmý. V kategorii dívky do 12 let zvítězila Adéla Mazuchová. Mezi
nejstaršími ( do 18 let ) získal 2.místo Josef Havlíček. Šachová sezóna ještě zdaleka nekončí – na
programu jsou ještě dva turnaje KP v rapid šachu, okresní přebor jednotlivců a krajský přebor družstev
mladších žáků.
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Školní ples
V pátek 7.března patřil kulturní dům plesu SRPŠ. Návštěvníkům se nabízel bohatý program.
S předtančením vystoupili žáci 2.stupně školy (pod vedením paní učitelky Crhonkové a Golové), děvčata
ze Sokola Dlouhomilov (vedoucí Veronika Marková a Simona Dudová) a děvčata z taneční skupiny
DIAMOND DANCE předvedla svá taneční vystoupení. Proběhlo již tradiční šerpování žáků 9.ročníku.
K tanci a poslechu hrála skupina TOBY BAND.
Poděkování patří rodičům, kteří se podíleli na zajištění plesu. Jsou to – manželé Chlupovi, Stratilovi,
Hanákovi, Habigerovi, Šulovi, Fidrovi, Losovi, paní Jarmila Šindlerová, Anna Foltýnová, Renáta
Havlíčková, Pavla Vicenecová, Jana Křepelková, Bohdana Zouharová a pan Pavel Křepelka .

Na závěr Vás zveme na oslavy 40. výročí otevření naší školy dne 6.6. 2014. Slavnost
zahájíme dnem otevřených dveří a následovat bude Akademie dětí v Kulturním domě
Hrabišín. Těšíme se na Vás.

Hrabišín má nový Mapový portál!
Obec Hrabišín spustila pro své občany novou službu –
Mapový portál od společnosti Geosense. Mapový portál je
tzv. geoinformačním systémem (zkráceně GIS) a můžeme si
jej zjednodušeně představit jako interaktivní mapu, respektive
soubor map, který je propojen se širokou škálou informací.
Mapový portál je pro občany dostupný na internetové
adrese http://www.geosense.cz/geoportal/hrabisin, popřípadě se na něj lze prokliknout přímo z
internetových stránek http://www.hrabisin.cz. Doporučujeme Mapový portál prohlížet v internetovém
prohlížeči Mozilla Firefox, který je volně ke stažení.
Záměrem úřadu je Mapový portál dále rozšiřovat o nejrůznější další informace (inženýrské sítě,
územní plán obce, pasport veřejného osvětlení aj. ). Tyto informace budou sloužit opět především Vám –
občanům.
____________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ
Ještě stále se můžete přihlásit do služby SMS Infokanál k odběru varovných zpráv z obce na mobil.
Zapsat se můžete na tiskopise v kanceláři obce.
– red -
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Tělovýchovná jednota Sokol
Novinky u Hrabišínských sokolů
TJ
Sokol
Hrabišín
po
tradičním
silvestrovském fotbálku vstoupil do Nového roku
pracovně.

Byla provedena dvakrát brigáda v lese jako
výpomoc pro obec a obě mužstva mužů nastoupila
od začátku ledna tréninkovou zátěž, aby byla na
jaro dobře připravena. Tréninky probíhají dvakrát
až třikrát týdně a jsou doplněny přátelskými
zápasy. Prozatím byla sehrána utkání s Dubickem,
Novým Malínem a se šumperskou devatenáctkou,
převážně s remízovými výsledky.
Příprava je v plném proudu, od března již
tréninky probíhají na přírodní trávě hrabišínského
hřiště. Změny nastaly i na trenérském postu A
mužstva, kdy Ladislava Novotného vystřídal na
postu hlavního trenéra člen klubu Tomáš Horák,
kterému budou u mužstva pomáhat brankář
mužstva Radim Netopil a kolega z B týmu Milan
Vařák. Cílem A mužstva pro jaro je co nejrychleji
zajistit účast v soutěži i pro příští rok a postupně
budovat nové mužstvo, které naváže na úspěchy
některých předchozích ročníků v I. B třídě. B tým
bude nadále zapracovávat mladší hráče a herně
připravovat hráče pro A tým. Zimní přípravu pak
v tělocvičně místní základní školy také poctivě
absolvují starší žáci a starší přípravka, kluky
fotbal baví a to je dobře, muži potřebují úspěšné
následovníky a budoucí reprezentanty obce na
hřišti!
Oddíl dále pracuje na úspěšném dotažení
zastřešení tribuny, aby byl zajištěn větší komfort
pro diváky a dále je výhledově plánováno
vybudování studny pro odběr vody na zavlažování
hřiště. Vzhledem ke smutné události, kdy nás
náhle po krátké nemoci opustil dlouholetý člen
Josef Grepl, připravujeme na jeho počest 1. ročník

Memoriálu Pepy Grepla, který se bude konat dne
12. 7. 2014 za účasti mužstev veteránů Hrabišína,
Šumperka, Velkých Losin a Bohutína.
V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost,
že se oddíl rozhodl, jako poděkování největšímu
podporovateli - Obci Hrabišín - vrátit k tradičním
klubovým barvám obce a oddílu, to je zelené,
žluté a bílé a od nynějška bude v mistrovských
zápasech nastupovat buď v celých bílých nebo v
zelených barvách (doplněných žlutou), kdy dresy
ponesou znak oddílu, který je návazný na znak a
barvy obce. Obci je třeba vyslovit za pravidelnou
podporu velké poděkování, velmi si jí vážíme a
chceme nejen oddíl, ale i obec dále úspěšně
reprezentovat na krajské i okresní úrovni.
Dne 22. 3. 2014 proběhne jarní otvírání a
údržba včetně úklidu prostor hřiště a kabin, sběr
železa a již 29. 3. 2014 začínají mistrovské
soutěže. Diváky a hosty na jaře čekají i tradiční
oslavy osvobození.

Rozpis - JARO 2014
MUŽSTVO „A“
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

5. 4.
13. 4.
19. 4.
27. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
25. 5.
31. 5.
8. 6.
14. 6.

15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.30
16.30

ST. Č. VODA - Hrabišín
Hrabišín - SUDKOV
RAPOTÍN - Hrabišín
Hrabišín - ČESKÁ VES
STARÉ MĚSTO - Hrabišín
Hrabišín - BOHDÍKOV
VIDNAVA- Hrabišín
Hrabišín - ŽULOVÁ
BĚLÁ - Hrabišín
Hrabišín - PÍSEČNÁ
NOVÝ MALÍN - Hrabišín

ROVENSKO - Hrabišín
Hrabišín - LOUČNÁ
RUDA - Hrabišín
Hrabišín - PÍSAŘOV
FRC ZÁBŘEH - Hrabišín
Hrabišín - LIBINA
LEŠTINA B - Hrabišín
Hrabišín - TŘEŠTINA
OBĚDNÉ - Hrabišín
Hrabišín - POSTŘELMOV
PETROV/SOBOTÍNHrabišín
Hrabišín - HANUŠOVICE

MUŽSTVO „B“
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

29. 3.
6. 4.
12. 4.
20. 4.
26. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
24. 5.
1. 6.
7. 6.

15.30
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Neděle

15. 6.

16.30

Těšíme se na Vás Sokol Hrabišín
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Rozpočet obce na rok 2014
PŘÍJMY
Text

rozpočet

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz,shrom. … kom.opdad
Poplatek ze psů
Poplatek ze vstupného
Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr.vzt.
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - VPP
Neivnestiční přijaté transfery od obcí - Dlouhomilov, Brníčko
Neinvestiční přijaté transfery od krajů - SDH
Převod z rozpočtových účtů
Ostatní invest. transf.ze státní rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Pěstební činnost
Pitná voda
Odvádění a čistění odpad.vod
Činnosti knihovnické
Zájmová činnost v kultuře
B ytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j. n
Sběr a svoz komun. odpadu
Sběr a svoz ost. odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Celkem příjmy:

1 700 000,00
30 000,00
180 000,00
1 800 000,00
370 120,00
4 000 000,00
430 000,00
20 000,00
7 000,00
40 000,00
7 000,00
500 000,00
153 500,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
389 582,00
0,00
800 000,00
452 000,00
500 000,00
1 500,00
30 000,00
20 000,00
4 500,00
5 000,00
29 000,00
7 000,00
1 500,00
90 000,00
500,00
55 000,00
802 000,00
5 000,00

12 490 202,00
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VÝDAJE
Text

rozpočet

Ozdravování zvířat
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitostí pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odp.vod
Ostatní záležitosti předšk. výchovy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnost registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komun.odpadů
Sběr a svoz ost. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče a pomoci dětem a mládeži
Požární ochrana - dobrovolná část JPO V
Ostatní záležitosti požární ochrany
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
úroky z poskytnutých úvěrů
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

3 000,00
393 500,00
53 000,00
2 250 000,00
175 072,00
276 500,00
2 006 952,13
1 457 200,00
27 400,00
6 000,00
23 000,00
2 000,00
4 000,00
88 000,00
49 000,00
120 000,00
1 000,00
35 000,00
0,00
0,00
193 000,00
9 800,00
41 000,00
18 000,00
515 000,00
55 000,00
895 000,00
3 000,00
40 000,00
50 000,00
732 162,00
1 683 200,00
14 000,00
65 500,00
13 400,00
500 000,00
13 372,00

Splátky úvěrů - 1.800 mil., 400.000 Kč

559 200,00

Ostatní činnosti j.n. - finanční rezerva

118 943,87

Celkem výdaje:

12 490 202,00

Podrobný Rozpočet obce na rok 2014 je k nahlédnutí na obci, nebo ke stažení na web stránkách
www.hrabisin.cz , sekce ekonomika obce.
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Inzerce
www.metropoleolomouc.cz

redakce@metropole-olomouc.cz
inzerce@metropole-olomouc.cz
Naše prezentace na sociálních sítích

Tisková zpráva
Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový
zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný
Metropole Olomouc. Webové stránky jsou určené
občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do něj
z okolí, případně Olomouc považují za přirozené
centrum svého regionu.
Na
adrese
www.metropole-olomouc.cz
jsou
několikrát
denně
aktualizovány
zprávy
o
nejdůležitějších tématech hýbajících děním na
Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný
„Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také
souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve
městě, k nimž patří například zdravotní pojišťovny,
úřad práce, finanční úřad a katastrální úřad. Web
rovněž přináší seznam mateřských, základních,
středních a vysokých škol včetně telefonů a
emailových adres. Portál Metropole Olomouc je
moderním webem propojeným s populárními
sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na
Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o
nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani
otvírat, stačí se k odběru novinek přihlásit na
některé z těchto sítí.
-mo____________________________________________________________________________

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla HN je stanovena na 13.6. 2014
_____________________________________________________________________________________
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