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Slovo starostky obce

Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto čísla HN se
s Vámi chci podělit o informace,
které se týkají chodu obce a dle
mého názoru Vás budou nejvíce
zajímat. Začátek letošního roku
byl obdobím příprav projektů
a zpracování žádostí o dotace. Byli
jsme úspěšní u tří ze čtyř podaných žádostí. Z rozpočtu Olomouckého kraje byla poskytnuta
dotace ve výši 50.000 Kč z celkových nákladů 66.000 Kč na obnovu místní kulturní památky „Boží
muka“. Oprava započala koncem
května a bude dokončena v měsíci červnu letošního roku. Ministerstvo kultury nám poskytlo dotaci
ve výši 22.000 Kč z celkových
nákladů 32.000 Kč na „Automatizaci knihovny Hrabišín s připojením k regionálnímu serveru“. Realizace květen – červen letošního
roku. Jako hlavní úspěch považuji
získání dotace ve výši 301.400 Kč
z celkových nákladů 430.560 Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj
na realizaci projektu „Dětské hřiš-

tě u MŠ Hrabišín“. Výstavba bude
zahájena v letních měsících, tedy
v období srpen až září.
Výstavba veřejné části splaškové kanalizace je plánována na
měsíc říjen letošního roku, po uzavření smlouvy na dodavatele stavby. Výzva k zadávací dokumentaci
na výstavbu splaškové kanalizace
byla vyhlášena v měsíci červnu
2011. Veškeré informace ohledně zadávací dokumentace budou
zveřejněny na našich webových
stránkách www.hrabisin.cz.
V měsíci dubnu byl zakoupen
traktor ZETOR 7341 Super za
celkovou cenu 450.000 Kč, který pokrývá požadavky na práci
v obecním lese a v zimě se ho
bude užívat k údržbě obecních
prostranství. Kromě samotného
stroje byla pořízena rovněž doplňková mechanizace: radlice na sníh
a posypový vůz za 28.000 Kč.
Co se týče špatného stavu cest
v naší obci, došlo konečně k nějaké
změně. Nechali jsme opravit břeh
u rodinného domu manželů Vaňkových, který se nacházel již delší
dobu ve stavu hrozícího nebezpečí pro občany a část silnice směrem na Dlouhomilov. Rekonstrukci silnice zajišťovala společnost
Správy silnic Olomouckého kraje,
provozovna Šumperk.
Byla také provedena oprava
střechy na kulturním domě nad
prostorami místní knihovny za
částku 18.000 Kč. Pracovníky obce
byly uklizeny černé skládky, konkrétně v loučkách pod skalou a za
bývalou školou v Dolní Olešné.
V měsíci červnu byla obci předána zpracovaná projektová dokumentace na zateplení a výměnu

oken na budově Základní školy
Hrabišín. Náklady projektu činí
10 mil. Kč. V současné době jsou
podnikány kroky na zpracování žádosti o poskytnutí dotace
z evropských fondů.
Z důvodu parkování obecní
mechanizace a požární techniky
se momentálně zpracovává projektová dokumentace na změnu
užívání budovy kina. Náklady na
zpracování jsou ve výši 87.000 Kč.
Na závěr se musím zmínit
o auditu, který proběhl ve dnech
11. až 12. května 2011. Zjistily se
při něm nedostatky v dokladové
inventarizaci účtů, které již byly
odstraněny. Zpráva o výsledku
auditu je nedílnou součástí závě-

rečného účtu obce za rok 2010
a je k dispozici na internetových
stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.
Z výčtu nejdůležitějších akcí,
které nás čekají, je patrné, že
budeme mít dostatek práce, proto touto cestou děkuji všem, kteří
se podílejí na službě pro obec.
Přeji všem občanům krásné
prožití letního období, dny plné
slunce, pohody a také trochu
odpočinku. Dětem naopak spoustu legrace, radostných zážitků
a především prázdninových dobrodružství.
Ladislava Holoušová
starostka obce

Naše století?
V jednom známém českém filmu je jedno století nazváno stoletím páry. Naše, tedy 21. století
lze nazvat stoletím domácí techniky. Mám na mysli nepřebernou
směsici zahradních sekaček, křovinořezů, motorových pil, traktorů
a podobně. Tyto nástroje nám určitě pomáhají, ovšem jestliže spustí
ze všech stran a nejlépe v neděli,
radost z jejich pomoci se u ostatních lidí, kteří právě zuřivě nedrancují trávník, stromy, keře, dřevo,
ornici apod., mění v zoufalý vztek.
Termín neděle je odvozen od
slova nedělati, a považuje se tak
tradičně za svátek, kdy se nepracuje, nemluvě o křesťanském vnímání neděle. I Bůh po šestidenní šichtě odpočíval, proč neodpočíváme
my? Dnešní člověk zpravidla chodí
do zaměstnání a o víkendech je
pro změnu zaměstnán činnostmi

kolem domu, na zahradě, v lese
nebo na poli. Okolní svět je zkrátka
příliš uspěchaný a hlučný na to, aby
v něm mohli lidé v klidu relaxovat.
A obecní vyhláška nic neřeší, jakékoli zákazy jsou tu přece proto, aby
se nedodržovaly.
Ale zkusme k sobě být vzájemně tolerantnější. Jeden den
v týdnu věnujme tišším aktivitám,
koníčkům, přátelům, rodině nebo
dětem. Nejefektivnější výchova
potomků je totiž vytvářením příkladů a jak my se budeme chovat
ke svému okolí, dočkáme se jednou téhož od našich dětí.
A vtípek na závěr. Asi ho znáte
trošku jinak, ale takhle se tematicky hodí k článku. „Víte, jaká je
nejhorší věta od nadšeného workoholika?“ „Dobré ráno sousede!“
Magda Glancová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

POLOLETNÍ ODEČET VODY

Blíží se konec analogového televizního vysílání.
Nezapomeňte připravit své televizní přijímače.

Informujeme občany, že v nejbližších dnech bude
zahájen pololetní odečet spotřeby vody. Za tímto
účelem Vás navštíví zaměstnanec obecního úřadu p.
Bureš. Prosíme o spolupráci a kontrolu stavu vodoměru.

31. října 2011 z vysílače Jeseník - Praděd
30. listopadu 2011 z vysílače Ostrava - Hošťálkovice

strana 2

Hrabišínské noviny 06/2011

Základní škola Hrabišín
Projekt „Týden zdraví“
V týdnu od 28. března do 1. dubna proběhl na 1. stupni projekt
„Týden zdraví“. Žáci si vyzkoušeli
různé aktivity. Měřili části svého
těla, vážili se a údaje porovnávali.
Hovořili o lidských vlastnostech,
učili se, jak se chovat jeden k druhému. V tělocvičně pak prověřili
své síly v různých disciplínách.
Simona Dudová a Veronika Marková, žákyně 2. stupně, si pro děti
připravily aerobik. Na závěr jsme
si přichystali zdravou svačinku.
Na zeleninových jednohubkách,
ovocných talířích a výborném
štrúdlu jsme si moc pochutnali.
Veronika Golová
Den Země

Děti 1. stupně strávili 29. dubna příjemné dopoledne na Dni
Země v Šumperku. Akci pořádala
Vila Doris, program byl zaměřen
na přírodu ve čtyřech ročních
obdobích. Na děti čekala v parku
řada úkolů – pohybových, vědomostních, výtvarných i rukodělných. Zhlédnout mohly také řadu
pódiových vystoupení a ukázky
starých řemesel.
Lenka Crhonková
Krajský přebor šestičlenných
družstev mladších žáků v šachu
Olomouc – 1. května 2011
Velkého
úspěchu
dosáhli
šachisté ze ŠK ZŠ Hrabišín. Zvítě-

zili v krajském přeboru družstev
mladších žáků a postoupili na
Mistrovství ČR do Klatov, které
se bude konat 17. až 19. června.
Z žáků školy se o postup zasloužili
Ondřej Stratil a Mirka Losová.

Eko program
Za poznáním okolí Šumperka
jsme 5. května vyjeli na Městské
skály, kde byl zaměstnanci Vily
Doris připraven pro 1. stupeň ekologický program. Žáci byli rozděleni do skupin podle tříd. Po cestě
pozorovali brouky, učili se poznávat domovská znamení zvířat
a hráli různé tematicky zaměřené
hry. Vytvořili si také paletu barev
z přírodnin. Všem dětem se ekologický program moc líbil.
Věra Vitásková

Přespolní běh v Rohli 19. května
Pro mladší žáky se během školního roku mnoho sportovních
soutěží nenabízí, ale Základní
škola v Rohli zve vždy v květnu
menší školy v okolí na závody
v přespolním běhu. Patříme k tradičním účastníkům těchto závodů
a mnoho žáků, kterým vytrvalostní běh nedělá potíže, zde získalo
svoje první vítězné vavříny.
Letos jsme vyslali s paní učitelkou Crhonkovou výpravu dvaceti závodníků. Naši běžci získali
v konkurenci škol z Rohle, Úsova
a Klopiny čtyři medailová umístění.
Dívky (1. – 2. třída) – 2. místo
– Štěpánka Kőrnerová
Chlapci (1. – 2. třída) – 3. místo
– Lukáš Malý
Chlapci (3. – 4. třída) – 1. místo
– Petr Foltýn; 3. místo – Ondřej
Stratil.

Školní výlet žáků 1. stupně
24. 5. 2011
V úterý 24. 5. se celý první stupeň sešel ráno před školou a těšil
se na školní výlet. Přijel pro nás
autobus, a když všichni nastoupili,
začali si o výletu povídat. Měli jsme
namířeno do Teplic nad Bečvou na
hrad Helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast.
Když jsme dojeli na místo, vypravili
jsme se na Zbrašovské aragonitové jeskyně. Paní učitelka nás nejdřív poučila, jak se máme chovat,
poté jsme vešli do jeskyní. Byly
nádherné a navíc jsme měli milou
průvodkyni. Po prohlídce jeskyně jsme si mohli jít něco koupit.
Nákupy proběhly docela rychle,

Turnaje se zúčastnilo šest již
tradičních družstev: ZŠ Troubelice, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Hrabišín, ZŠ Pionýrů Uničov, ZŠ Libina
a loňský vítěz Gymnázium Čajkovského Olomouc.
Patnáct zápasů turnaje přineslo
většinou vyrovnané souboje, kdy
dalším soupeřem bylo i velké vedro, které celý turnaj doprovázelo.
I přesto borci hráli s velkým zaujetím a zápasy přinesly zajímavé
okamžiky.
Vítězem turnaje se stalo
družstvo ZŠ Pionýrů Uničov, které
tak dosáhlo nejlepšího umístění
ve svých dosavadních čtyřech
startech. Úspěch to je naprosto
zasloužený, hráči tohoto týmu
v turnaji ani jednou neprohráli a odváží si domů po zásluze
putovní pohár. Družstvo ZŠ Hrabišín obsadilo 5. místo.
Atletická olympiáda žáků
1. stupně

a tak jsme se vydali ochutnat zdravou kyselku. Chutnala jako rez. Pak
jsme vyrazili na Hranickou propast.
Hranická propast je nejhlubší ve
střední Evropě. Neví se přesně, jak
je ve skutečnosti hluboká. Prozatím je naměřeno 329,5 m. Shlíželi
jsme dolů do propasti a pozorovali potápěče, který se na malém
člunu vydával do jejích útrob.
Hranická propast byla velmi zajímavá. Potom jsme nastoupili do
autobusu a jeli na hrad Helfštýn.
Je to středověký hrad, postavený
z kamene a každoročně se na něm
pořádají kovářské slavnosti Hefaistos. Procházeli jsme se po nádvoří
a obdivovali výrobky kovářů. Došli
jsme až k velké dřevěné rozhledně,
na kterou jsme po třídách vylezli
a dívali se dolů na krajinu. Pak jsme
prošli zpět k východu a šli do autobusu. Zpáteční cesta rychle utekla
a v podvečer jsme se vrátili domů.
Mirka Losová, 5. ročník
Turnaj O pohár ředitele
ZŠ Libina 31. května 2011

Ve středu 1. června 2011 proběhla na školním hřišti Atletická
olympiáda žáků 1. stupně. Závody se konaly jako oslava Dne dětí
a pro nejlepší mladé atlety to byla
poslední příprava před závody
v Šumperku.
První tři v každé kategorii
obdrželi diplomy a medaile.
Dívky: 1. – 3. ročník
1. Diblíková Kristýna
2. Kőrnerová Štěpánka
3. Kvapilová Nikola
Chlapci: 1. – 3. ročník
1. Malý Lukáš
2. Křepelka Vítek
3. Boxan Martin
Dívky: 4. – 5. ročník
1. Losová Miroslava
2. Kvapilová Simona
3. Jílková Lucie
Chlapci: 4. – 5. ročník
1. Chlup Tomáš
2. Foltýn Petr
3. Stratil Ondřej
Nejlepší výkony: (viz zabulka)

Disciplína

dívky
1. - 3. roč.

chlapci
1. - 3. roč.

dívky
4. - 5. roč.

chlapci
4. - 5. roč.

50 m
(s)

Mazůrková A.
– 10,24

Los V.
– 9,71

Losová M.
– 8,86

Foltýn P.
– 8,18

Dálka (cm)

Kvapilová N.
– 275

Malý L.
– 265

Losová M.
– 280

Chlup T.,
Foltýn P. - 310

míček
(m)

Diblíková K.
– 14,50

Boxan M.
– 21,60

Losová M.
– 23,60

Chlup T.
– 31,00
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Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín - červen 2011
Tak je to zase tady. Doba letních, prázdninových dnů, dnů
plných nicnedělání, kdy si máme
čas vzpomenout na to, co předcházelo, zhodnotit, jak se vydařily plánované akce a co jsme
všechno podnikali, než začnou
prázdniny. Nejdříve tedy k bilancování.
Děti se zúčastnily spousty
plánovaných i neplánovaných
akcí. Pravidelně k nám jezdilo
maňáskové divadlo, jarně jsme
keramikovali, pilně jsme pracovali v keramickém, tanečním
a logopedickém kroužku a také
jsme se učili anglicky.
Letos jsme se rozhodli pro
výlet v dubnu do Šternberka
na akci nazvanou „Velikonoce
na hradě Šternberk“, kde si děti
vyrobily velikonoční dekorace
a dozvěděly se něco málo o velikonočních tradicích a o životě
králů a princezen. Na výpravě
za velikonočním zajíčkem si děti
užily legrace, soutěží a sladkých
odměn. V dubnu také proběhl zápis dětí do MŠ Hrabišín,
opět spojený se dnem otevřených dveří. Letos se zapsalo 19
dětí, které si prohlédly školičku
a dostaly malý dáreček. Takže
1. září nastoupí opět 50 dětí, na
něž se velice těšíme.

14 nejodvážnějších přespalo ve
strašidelné školičce do druhého
dne.
V květnu všechny naše děti
vystoupily s nacvičeným programem nejen pro maminky, ke Dni
matek. Zpívaly písničky, hrály
divadlo, recitovaly a tančily. Každá maminka dostala vyrobené
keramické srdíčko, srdíčkový
rámeček s fotkou svého zlatíčka, sladkou růžičku, vlastnoručně vypěstovanou fialku a milé
přáníčko. U příležitosti posezení s maminkami proběhlo také
vyhlášení výsledků soutěže
O nejkrásnější a nejveselejší velikonoční vejce za rok 2011.
Také nás v tomto čtvrtletí

se pomalu ale jistě stává tradicí, ale v žádném případě nás to
nepřestává bavit.
… a už se přiblížil konec školního roku, děti si již jen opakují,
sportují, staví, hrají si a užívají

posledních společných chvil
s kamarády, kteří v září odejdou
do základní školy. Letos nás
opouští sedmnáct dětí. Všichni
tito malí školáci již byli pasováni a jako památka na školku jim
byla předána šerpa. Po slavnostním okamžiku následovala hostina a samozřejmě jsme se neza-

Konec dubna patřil čarodějnicím, a aby se podařilo navázat
spojení s Petrovými kameny, tak
malí čarodějničtí učňové museli
splnit spoustu úkolů. Ať už slalom na koštěti, cvičení pavouků,
hledání kouzelného prstenu,
hledání předmětů ve slizu, hod
koštětem, nebo si opékali hady
z párků. A protože nám opět
počasí přálo, vesele se soutěžilo
a mlsalo. Do cechu čarodějnického bylo přijato 43 nováčků.

navštívila policie. Ochotní policisté nám ukázali, jak se máme
bezpečně chovat na silnici, jak
jednat v krizové situaci, jak se
chovat mimo domov bez rodičů, aby se nám nic zlého nestalo atd. Rovněž jsme si prohlédli
policejní vozidlo a opravdová
pouta. Jako další červnovou akci
jsme si připravili dětský den
v karnevalových maskách. Převlékání se do všelijakých masek
sice není žádnou novinkou, spíš

pomněli společně vyfotit.
Jistě jste si všimli, že bylo
v místním obchodě nedávno
vyvěšeno tablo. Podle reakce
okolí se nám povedlo a líbí se
zvláště maminkám. Touto cestou děkujeme prodavačkám za
ochotu. No a teď, když už máme
za sebou všechny důležité akce
a události, můžeme se jen těšit
na začátek prázdnin. Doufáme,
že děti a nejen ty odcházející,
budou mít na co vzpomínat.
A ty, co zůstanou, nebo mezi nás
přijdou v září poprvé, se mají na
co těšit ...
Na závěr bych chtěla poděkovat učitelkám a provozním
zaměstnancům za jejich nasazení při práci, snahu a trpělivost, kterou bili nuceni během
školního roku 2010/2011 vyvíjet

a společně přejeme všem odpočinkové prázdniny plné sluníčka, načerpání nové síly a chutě
do další práce, jež nás čeká na
podzim.
Pěknou dovolenou přeje za MŠ
Hrabišín
Mgr. Marcela Vavřinová
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VE L I K O N O C E
Velikonoční dílna
Novinkou v kulturní činnosti
obce se letos stala akce, kterou
jsme nazvali Velikonoční dílna.
Bohužel účast byla velice nízká,
jak se občas stává u akcí, jež místní
občané neznají, a navíc opět zasáhlo mizerné počasí. Šedá obloha
a vytrvalý déšť onoho 13. dubna
odradil tedy od velikonoční přípravy mnoho původních zájemkyň.
Těch několik příchozích se proto
přemístilo do menších prostor OÚ

a netrvalo dlouho, rozprostřela se
příjemná a tvůrčí atmosféra.
Paní, která přijela z Vily Doris,
přichystala pro nadšené amatérské výtvarnice několik možností
zdobení vajec. Pokoušely jsme
se vyrobit z vyfouknutých vajíček kraslice nejprve drátkováním,
což byl pro mnohé nadlidský
výkon. Dále jsme měly možnost
vyzkoušet si techniku krakelování, decoupage (ubrousková meto-

da) a malování horkým voskem.
Nejvděčnějším způsobem výroby
kraslic se stalo obalování lepidlem natřených vajec drtí z rozdrobených vaječných skořápek.
Jedná se o velice jednoduchou
a rychlou činnost, jejíž výsledek
mile překvapí. Postup na rozdíl
od drátkovací metody zvládnou
i úplně nešikovní dospělí a hodně
malé děti. K výrobě jiných velikonočních ozdob jsme se již bohužel

nedostali, přestože měla paní
výtvarnice ještě připraven materiál k produkci plstěných slepiček
a kuřátek. Za prvé se vyhrazený
čas chýlil ke konci a především
nám došel tvůrčí elán a někomu
i trpělivost.
Doufám, že se nás fanoušků rukodělné výroby sejde při
podobných, výtvarně zaměřených akcích příště mnohem víc
a ručním pracím zdar!
-red-

Putování za velikonočním vajíčkem
Premiéru v naší obci měla rovněž
akce pro děti Putování za velikonočním vajíčkem. Sešli jsme se v odpoledních hodinách 23. dubna před
místním obecním úřadem, kde nás
mile přivítali dva ušatí zajíčci. Děti si
zkrátily čas malováním barevnými
křídami na chodník, pak obdržely
na šňůrce připevněné papírové
vejce a celé procesí včetně jejich
doprovodu vyrazilo přes hasičský
areál lesem směrem k Loučkám.
Vyznačená trasa skýtala několik
stanovišť, kde děti měly plnit různé úkoly, pokaždé získaly malou
odměnu a zároveň otisk razítka na
papírovém vajíčku. Musely například přednést velikonoční básnič-

ku, najít v lese zatoulané kousky
puzzle a společně je postavit, přeskočit překážku, poznávat geometrické tvary, barvy nebo odpovídat
členkám Klubu žen, jež stály na jednotlivých stanovištích, na jejich zvídavé otázky. Při dalších zastávkách
si děti společně se zajíčky zahrály tradiční dětské hry, jako Kolo,
kolo mlýnský, Chodí pešek okolo,
přetahování lanem nebo skákání
panáka. Takto došlo toto novodobé
procesí na konec Hrabišína k pile
u Hrochových, odtud polní cestou
v Loučkách kolem větrné elektrárny, družstva, hřbitova až na fotbalové hřiště.
Slunce pěkně připalovalo, špe-

káčky se v batůžcích na našich
zádech poctivě potily a nejen ony
a my jsme si ve společnosti poskakujících dětí unaveně posedali na
lavičky okolo fotbalového trávníku. Děti okamžitě našly schovaný
poklad a pokračovaly v mlsání
všeho, co od zajíčků nebo svého
doprovodu dostaly. Zkrátka každý se posilnil tak, jak potřeboval.
Nemusím jistě zdůrazňovat, že
pohostinství bylo otevřeno. Když si
děti dostatečně odpočinuly, členky
Klubu žen i kulturní komise pro ně
připravily další hry a na závěr jsme
si společně opekli buřty. Příjemným
překvapením byla pro všechny přítomné kluky pomlázka. Velmi děku-

jeme za tento sponzorský dar panu
Janu Šindlerovi a vlastně všem
„Ženám“, které měly s akcí mnoho
práce. Jejich snaha byla v největší
míře odměněna spojeností našich
nejmenších a doufáme, že i ony
prožily příjemnou předvelikonoční
sobotu. Od věci není ani vyjádření díku paní starostce, z jejíž hlavy
nápad na výlet do přírody s dětmi
vzešel.
Z hlediska pořadatelů, tzn. kulturní komise a Klubu žen, se jedná
o velmi zdařilou akci, jíž se zúčastnil
rekordní počet osob (29 dětí a 26
dospělých), takže nashledanou
někdy příště a jsme rádi, že jste
mezi nás přišli.
-red-
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Usnesení č. 4 z veřejného Zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín,
konaného dne 08. 06. 2011 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ Hrabišín.
Ad 4.1.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Mgr. Veroniky Golové na mandát člena zastupitelstva obce ke dni 16. 5. 2011.

Ad 4.1.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Magda Glancová, Ing. Rostislav Krňávek.

Ad 4.1.3.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předání osvědčení o tom, že
p. Jan Luňáček se stal dne 17. 5. 2011 členem zastupitelstva obce
podle § 69 odst. 2, zákona o obcích a složení slibu.

Ad 4.1.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst.2, písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích p. Jana Luňáčka členem kontrolního
výboru a schvaluje výši měsíční odměny 600 Kč poskytovanou ode
dne 8.6. 2011.

Ad 4.2.

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

Ad 4.3.1.

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

Ad 4.3.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji vozidla – Zemědělský kolový traktor ZETOR 7341 Super uzavřenou mezi obcí Hrabišín a p. Ch. P. Javorník.

Ad 4.3.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník za dopravu palivového dřeva v rámci obce Hrabišín, a to: 300 Kč do 2 km a 500 Kč nad 2 km
a více.

Ad 4.4.1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti finančního
výboru a schvaluje plán činnosti finančního výboru na 2. pololetí
2011 přednesený předsedkyní výboru paní Magdou Glancovou.

Ad 4.4.3.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2011 přednesený předsedou výboru p. Karlem Klímou.

Ad 4.5.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010.

Ad 4.5.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Hrabišín za rok 2010 s výhradami a opatřeními
potřebnými k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Ad 4.5.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola.

Ad 4.6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Povodí Loučka“ za
rok 2010.

Ad 4.7.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí ministerstva kultury
č. j. 170/MK-S 5261/2011 SOLK o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu ČR na rok 2011 ve výši 22.000 Kč na projekt „Automatizace knihovny Hrabišín, připojení k regionálnímu serveru“.

Ad 4.7.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Registraci akce od poskytovatele
Ministerstvo pro místní rozvoj na projekt „Dětské hřiště u MŠ v Hrabišíně“ částku ve výši 301.401 Kč tj. 70% z celkových nákladů 430.574
Kč.

Ad 4.7.3.

Ad 4.7.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 77911
Olomouc a obcí Hrabišín na poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč
z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nevyhovění finanční podpory na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje 2011 na nákup
5 ks zásahových přileb MSA FUEGO vhodná pro JPO V za celkovou
cenu 25.000 Kč.

Ad 4.7.5.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o neposkytnutí
dotace z Nadace ČEZ v grantovém řízení Oranžové hřiště 2011 na
projekt pod názvem „S Hrabišínem za sportovním snem“.

Ad 4.8.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Hrabišín a p. M. P. Libina na „Opravu střechy na kulturním domě
– nad prostorami knihovny“ za cenu 18.000 Kč včetně DPH.

Ad 4.8.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi

obcí Hrabišín a p. J. K. Šumperk na průběžné zajišťování a vyhodnocování prohlídek mostů, lávek a propustí dle platných norem a aktualizaci Mostní evidence ve správě obce Hrabišín.
Ad 4.8.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Hrabišín a firmou Mapy Machovský s.r.o. Velký Týnec na veřejnou zakázku pod názvem „Dětské hřiště u MŠ v Hrabišín“ za cenu
430.560 Kč včetně DPH.

Ad 4.8.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Hrabišín a MgA. J. G., akademický sochař a restaurátor na
restaurování památky místního významu „Sloupková Boží muka
z chlorit mastkové břidlice – krupníku z obce Hrabišín, místní část
Dolní Olešná“ za cenu 66.000 Kč včetně DPH.

Ad 4.8.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy B&D Project
Šumperk na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební úpravy objektu – Požární zbrojnice na parcele č. 154 k. ú. Hrabišín“ za cenu 87.000 Kč včetně DPH.

Ad 4.8.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Hrabišín
a společností B&D Project Šumperk na zpracování projektové dokumentace varianta 2 pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební úpravy objektu – Požární zbrojnice na parcele č. 154 k. ú. Hrabišín“
za cenu 87.000 Kč včetně DPH.

Ad 4.8.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy JOPC Uničov na dodání počítačové sestavy s příslušenstvím, čtečky a antivirový program od firmy Mgr. Viktor Hájek do knihovny hrazenou za
finanční podpory Ministerstva kultury, dotačního titulu VISK 3 na
projekt „Automatizace knihovny Hrabišín, připojení k regionálnímu
serveru“ za celkovou cenu 32.000 Kč, z toho je 70 % finanční podpory a 30 % zbývá na vlastní zdroje obce.

Ad 4.8.8.

Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu mezi obcí Hrabišín a Daňovým poradenstvím Tomáš Paclík, a.s. na právně ekonomické poradenství ve věcech daní a poplatků a ve věcech s daněmi
souvisejících za paušální částku 1.200 Kč za každou započatou hodinu v sídle mandáta.

Ad 4.9.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011.

Ad 4.10.1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecních pozemků
parc. č. 1231/3, 804, 1257/18 a 1257/20 vše v katastrálním území
Hrabišín.
Ad 4.10.2. Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. J. E. Hrabišín na odkoupení
obecního pozemku parc. č. 2039/1 v katastrálním území Hrabišín.
Ad 4.10.3. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na pozemku parc. č. st. 1 v katastrálním území Hrabišín za účelem provozování prodeje smíšeného zboží.
Ad 4.11.1. Zastupitelstvo obce schvaluje Krizový štáb obce a povodňovou
komisi obce Hrabišín.
Ad 4.11.2. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti povodňové komise
obce při stavu bdělosti stupeň 1, pohotovosti stupeň 2 a ohrožení
stupeň 3 povodňové aktivity.
Ad 4.12.1. Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodů
nebo kanalizací mezi vlastníkem vodovodu nebo kanalizace obec
Hrabišín a provozovatelem vodovodu EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh.
Ad 4.12.2. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na umístění psa do útulku
pro opuštěné a nalezené psy uzavřenou mezi obcí Hrabišín a firmou
EKO servis Zábřeh po dobu trvání psa v útulku.
Ad 4.12.3. Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Hrabišín s účinností od 9. 6. 2011.
Ad 4.12.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích
ve správě obce Hrabišín přednesenou p. Ladislavem Procházkou.
Ad 4.12.5.. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup radlice a posypového vozu
na zimní údržbu za celkovou cenu 28.000 Kč.
Ad 4.12.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení analogového televizního signálu v územní oblasti Jeseník do 31. října
2011 a Ostrava do 30. listopadu 2011.
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Informace pro podnikatelé – možnost získání dotací
Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

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.

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.

Název dotace:

III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení
a služby

Výzva:

Říjen 2011 *

Název dotace:
Výzva:

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

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 projektuč
Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
(nezpůsobilé výdaje)
• 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

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 nformačními 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

Martin Pirkl
BA/Hons/
tř. Kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
tel: +420 775 408 639
pirkl@dotacebrno.cz
www.dotacebrno.cz
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NÁVRH OPATŘENÍ Č.1-2011
Výdaje:

Příjmy:
parag.

pol. Druh příjmu
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1344 Poplatek ze vstupného

změna
132.170,00
-4.500,00

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.
4111
správy SR

4.645,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- SDH

1.035,00

uz14004

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
3639
1031

2321

3111 Příjmy z prodeje pozemků
Pěstební činnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Odvádění a čistění odpad. vod
2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků
(kanaliz. příp.)
Činnosti knihovnické

4116
3392
3723

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.
rozpočtu - knihovna

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.
Sběr a svoz ost. Odpadů
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Činnost místní správy

6171

Příjmy z prodeje zboží (upomínkové
2112
předměty)

6171
6171
6171
6171

2132
2211
2322
2324

6171

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa2329
zené

Příjmy z pronájmu ost. nemovit.
Sankční platby přijaté (vratka penále)
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekap.příspěvky a náhrady

Pořízení, zachování a obnova hodnot….
4116

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.
rozpočtu - Boží muka
Ostatní záležitosti předškolní výchovy…

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
st. Rozpočtu

6.824,00
11.000
400.000,00

1014
1014

5139
5169

1031
1031
1031

5139
5167
5169

1031

5365

2212
2321

18.000,00

2321

12.000
21.518,00 uz 34053
6.000,00

-6.000,00
2.347,00
15.264,00
1.200,00

Ostatní záležitosti předšk. výchovy
Dětské hřiště u MŠ Hrabišín
Dětské hřiště u MŠ Hrabišín - vlastní
zdroje

3314
3314

Činnosti knihovnické
5139 Nákup materiálu j. n.
5169 Nákup ostatních služeb

3314

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- PC s vybavením

3314

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- tiskárna, čtečka

3314

5172 Programové vybavení - antivir
Pořízení,zachování a obnova památek
5139 Nákup materiálu j. n.
5171 Opravy a udržování - dotace
5171 Opravy a udržování - vlastní zdoje

0,40
3326
3326
3326

9.000
50.000,00

Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům
6349
úz.úrovně

3119

3.000,00

301.401,00 uz 17027

částka v Kć
839,00
2.133,60
20.000,00
900,00
20.000,00
800,00

-10.000,00
-500.000,00
500.000,00

301.401,00 uz 17027
129.200,00

555,00 uz 34053
1.650,00 uz 34053
17.850,00 uz 34053
9.620,00
1.463,00 uz 34053
1.000,00
50.000,00
16.000,00

uz 211

Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené

uz 211

3.000

Platby daní a poplatků krajům, obcím
a st. Fondůmregistrace

Silnice
5171 Opravy a udržování
Odvádění a čištění odp. vod
6121 Budovy, haly a stavby

3119

180,00

Druh výdajů
Ozdravování zvířat
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Pěstební činnost
Nákup materiálu j.n.
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb

3639
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
Požární ochrana - dobrovolná část JPO V
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169 Nákup ostatních služeb
5169 Nákup ostatních služeb - dotace
5171 Opravy a udržování
Činnost místní správy
5132 Ochranné pomůcky
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j. n.
5154 Elektrická energie
5167 Služby školení a vzdělávání
5173 Cestovné
6121 Budovy, haly a stavby - kino

300,00
1.500,00
10.000,00
2.100,00
10.000,00
100,00
1.035,00 uz 14004
-100,00
100,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
90.000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
6310
6399

5163 Služby peněžních ústavů
Ostatní finanční operace
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Finanční vypořádání minulých let
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. V minulých obd.

6402

5364

6409
6171

Ostatní činnosti jinde neuvedené
5163 Služby peněžních ústavů
5901 Nespecifikované rezervy

13.000,00
70.000,00

3.870,00

-9.000,00
146.767,80
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MS Hrabišín
Ne nadarmo se myslivcům přezdívá „ozbrojení brigádníci“, protože spolková činnost zaměřená
na péči o krajinu a živočichy v ní
žijící se jinak než aktivně v terénu provádět nedá. Nespočet akcí
zaměřených ať už přímo či nepřímo na zvěř se vykonává v průběhu celého roku, ale je třeba myslet i na ostatní složky ŽP. Jednou
z nich a pro nás v podhůří Jeseníků složkou velmi významnou
je les. 16. dubna jsme uspořádali
brigádu na zalesňování v obecním lese pod mladoňovskými
pastvinami. Ačkoli se jednalo
o čerstvou cca 1 ha velkou holinu na prudkém svahu, šla nám
díky příznivému počasí a pomoci
rodinných příslušníků práce pěkně od ruky a za několik hodin byla
plocha plná mladých buků, smrků a jedlí. O týden později, tedy
22. dubna se konala valná hromada Honební společnosti Hrabišín
(dále jen HS), kde myslivci zajišťovali pohoštění. Formální část jednání s nadpoloviční účastí členů
HS nebyla zbytečně zdlouhavá
díky velmi dobré předcházející
přípravě členů výboru HS a o to
delší a příjemnější bylo posezení
v přátelském kruhu se členy MS

Hrabišín. 21. května se vykonala
další brigáda v obecním lese, tentokrát za rámusu motorových pil,
v podobě probírky ve smrkovém
porostu.
Zelená vegetace, se kterou
se v posledních týdnech roztrhl pytel, představuje pro zvěř
dostatek potravních příležitostí,
a proto lze utlumit přikrmovací
aktivity a zaměřovat se právě na
opravu a asanaci krmelců, zásypů a loveckých zařízení. Je to
podstatné jak z důvodu naší bezpečnosti, tak zejména z pohledu hygieny a zdravotního stavu
zvěře, protože jen jedinci v dobré kondici se mohou utkat v boji
s nástrahami současné doby.
V těchto dnech, kdy zvěř vyvádí
mláďata, to platí dvojnásob.
Již nyní bychom Vás rádi pozvali na myslivecké odpoledne, které
proběhne v měsíci červenci na
prostranství před KD Hrabišín.
Ani letos Vás nezklameme, co se
myslivecké kuchyně a tomboly
týče. Příjemná hudba jen dokreslí
pohodu předposledního sobotního odpoledne v červnu, který
je shodou okolností i „měsícem
myslivosti“.
Jakub Drimaj

Výzva uživatelům hrobových míst
Zákon o pohřebnictví č. 56/2001
Sb. v platném znění, v § 25 stanoví,
že hrobové místo lze užívat pouze
na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou
formu. Povinnost uzavřít takovou
smlouvu s dřívějšími uživateli
míst byla oběma stranám (pronajímateli i nájemci) stanovena
v § 29 zákona nejpozději do 30.
6. 2004 s tím, že po uplynutí této
lhůty právo užívat hrobové místo
zaniká.
Obec Hrabišín, provozovatel
zdejšího pohřebiště, všem uživatelům hrobových míst dosud
návrhy příslušných smluv nepředložila. Ve snaze tento nedostatek
napravit, vědomi si pochybení ze
strany Obecního úřadu, vyzýváme proto všechny nájemce hrobových míst, aby kontaktovali
Obecní úřad Hrabišín za účelem
uzavření výše jmenované smlouvy.
Na Obecní úřad Hrabišín je
třeba nahlásit nájemce hrobového místa, tzn. příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého

pobytu, číslo hrobového místa
(plán pohřebiště je k nahlédnutí
na obecním úřadě, na webových
stránkách obce v sekci Informace
pro občany a také je vyvěšen na
hřbitově) nebo jména uvedená
na náhrobku. Smlouva Vám bude
následně zaslána k podepsání.
Dovolujeme si upozornit na
závažnost této problematiky,
např. je-li nájemcem fyzická
osoba, přechází nájemné na
její dědice, v případě prokázání
opuštěnosti hrobového místa,
může být toto zrušeno. Stejně tak
v případě neplnění povinností,
tedy údržba, placení nájemného
(viz Řád pohřebiště) atd. Jsme si
vědomi citlivosti tohoto tématu,
a proto věříme, že vzniklá situace
bude vyřešena k Vaší plné spokojenosti.
Veškeré další dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 583 245 161
nebo mob. čísle 733 371 087
v obvyklou pracovní dobu pověřená pracovnice obecního úřadu
paní Štelcová. Kontakt je možný rovněž na emailové adrese:
obec@hrabisin.cz

Činnost našeho Klubu žen
Klub žen Hrabišín organizuje už
několik let v naší obci různé charitativní akce a což je pro občany
mnohem viditelnější, akce pro
děti. Na počátku letošního roku
jsme například pro charitu Broumov uspořádali sbírku šatstva.
Jsme moc rádi, že občané berou
činnosti podobného druhu vážně
a i tentokrát přistoupili ke sbírce
kladně.
Jednou z mála samostatných
akcí, které jsme v tomto čtvrtletí
uspořádali, byl maškarní ples. 19.
března 2011 v odpoledních hodinách proběhlo nejprve maškarní
rejdění pro děti. Mohly se jako
tradičně zapojit do různých her
a soutěží nebo vyhrát v tombole.
Za nejoblíbenější je mezi dětmi
stále považována židlovaná, kde
se občas zapojují i samotní rodiče. K vidění bylo opravdu mnoho
masek, proto byl problém vybrat
tu nej. Nakonec první místo získal
taťka Šmoula, druhé neandertálská žena a třetí vodníček.
Večer se potom konal osmý ročník maškarního plesu pro dospělé.
Je nutné říci, že se jeho obliba rok
od roku zvyšuje. Poměr mezi maskovanými a nemaskovanými, tzn.
konvenčně oblečenými, návštěvníky neustále stoupá a s ním i fantazie a ochota příchozích vymyslet, vyrobit a následně si obléct
ty nejoriginálnější kreace, jaké je
možné spatřit pouze na akcích

podobného druhu. Většina osob,
které navštívily náš ples, chválila jídlo, hudbu i tombolu, takže
v příštím roce se si nezapomeňte opět připravit masky. K všeobecnému veselí přispívají rovněž
vystoupení našich členek a také
přátel z Klopiny. Je obdivuhodné, že při celkovém počtu našich
Žen (36), má 13 členek nad 70 let
a přesto se organizace i jednotlivých výstupů aktivně zúčastňují.
Všem patří vřelé poděkování.
Důkazem úzké spolupráce mezi
jednotlivými složkami v obci je
uspořádání Velikonočního vajíčka
a Čarodějnického reje, o nichž se
podrobněji zmiňují Kulturní komise při OÚ a SDH. Mohu snad jen
zdůraznit vysoký podíl čarodějnic,
jimiž každoročně obohacujeme
akci i celý program.
Vidíte, že Klub žen opravdu
nezahálí a abychom si někdy
odpočinuli, zorganizovali jsme
pro své členky rehabilitační program v Bludovských lázních.
A zatím poslední akcí uspořádanou speciálně pro děti byl dětský den. Rozhodli jsme se, že letos
vymyslíme něco nového a netradičního. Byl to výlet do olomoucké zoologické zahrady. Počasí
jsme měli nádherné, ovšem účast
nebyla taková, jakou bychom si
přáli. Takže nás nakonec do Olomouce jelo pouze 17.
Zdráhalová

Karavana snů
Přestože se většině místních
obyvatel zdají možnosti vyžití dětí
v Hrabišíně chudé, neustále se
setkáváme s minimálním zájmem
o jakoukoli novou akci. Svou roli
v tom hraje samozřejmě počasí,
skutečnost, že lidé mají na víkendy
jiné plány nebo se jednoduše o plánovaných společenských aktivitách
obce nedozvědí. Cílem redakce
HN tedy je odstranit překážku uvedenou na třetím místě, tzn. zvýšit
informovanost a zároveň naučit
místní populaci co nejvíce využívat domácí zdroj zábavy, sportu,
poučení … Daří se to se střídavými
úspěchy. Loni se totiž např. Karavany snů zúčastnilo 17 osob. Letos,
konkrétně v sobotu 2. dubna, přišlo
snad díky nepřízni počasí (chvílemi
hustě pršelo) zájemců ještě méně.
Děti si stejně jako na podzim
mohly zastřílet z luku. Byl sice na
některé z nich hodně velký a těžký,
ovšem chuť zkoušet to znovu jim

prvotní neúspěch nevzal. Dále měly
možnost podrobit zkoušce svou
sílu na gumovém laně při tzv. bungeerunningu a rovnováhu zároveň
se svaly na nohou při chůzi ve skákacích botách. Tato aktivita v některých případech zaujala mnohem
více maminky než jejich ratolesti.
Kromě těchto ryze pohybových
činností si mohly děti odpočinout
při malování na sklo či papír nebo
soutěžit ve vytahování ježka z klece. Za vše samozřejmě obdržely
drobné sladkosti.
Nejednalo se o ojedinělou akci
v Hrabišíně ale o celé pásmo realizované mladými dobrovolníky ze
Sdružení přátel Jaroslava Foglara,
které probíhalo v různých obcích
Olomouckého a Jihomoravského
kraje. Pořadatelé na závěr účastníky pozvali na následující víkend do
Šumperka, kde měli mít připraven
obdobný program samozřejmě ve
větším měřítku.
-red-
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SDH HRABIŠÍN
Kulturní akce:
V pátek 30. dubna se na hasičský areál už počtvrté slétly za
dohledu místního civilního obyvatelstva malé i velké čarodějnice,
a to v hojném počtu 26 dospělých
a 45 dětí. Některé přiletěly přímo
na místo konání sletu, ostatní
využily jednotného svozu, což
pro přihlížející znamenalo zcela
neopakovatelný zážitek. Po tom,
co čarodějnice vystoupily z vozu,
utvořily v čele se soudcem průvod
a pomalu se přemístily k pódiu
a předem připravené hranici.
Následovalo soudní přelíčení, po
němž kat přivázal odsouzenou
čarodějnici ke kůlu a zapálil oheň.
Pro děti bylo jako tradičně připraveno několik soutěží, nejvíce oblíbené byly projížďky na koních,
přelet na laně nad areálem a po
setmění proběhl také ohňostroj.
Starší se zase mohli vyřádit na
tanečním parketu při hudbě,
kterou jim až do pozdních nočních hodin servíroval DJ Nowas.
Jsme rádi, že se tato akce povedla a ještě jednou bychom chtěli
poděkovat Klubu žen, který nám
s pořádáním akce vydatně pomáhal a přítomným divákům zinscenoval středověký inkviziční soud
s místními čarodějnicemi.

Soutěžní činnost:
I pro letošní soutěžní rok
náš sbor nasazuje dvě mužská
družstva. První bude letos startovat ve složení: Zbyněk Haitmar,
Petr Pastyřík, Aleš Haitmar, Petr
Zouhar, Roman Jírů, Jiří Hrubý a Marek Štelc. Jejich cílem je
pokusit se zaútočit na desátý titul
ve Velké ceně okresu Šumperk
Holba Cup 2011 v požárním útoku. Druhé družstvo tentokrát tvoří

Libor Kvapil, Zdeněk Tihlařík, Ondřej Varoš, Martin Zouhar, Jaroslav
Pastyřík a Pavel Hrubý. U „dvojky“
bychom byli rádi, kdyby se tým
umístil alespoň do desátého místa.
První akcí pro hasiče bývá
každoročně Okrsková soutěž, která se tentokrát konala v Novém
Malíně. Na okrsku se nám již tradičně daří a ani letos tomu nebylo
jinak. Soutěží se ve dvou disciplínách, a to v běhu na 100 metrů
překážek a v požárním útoku.
Družstvo Hrabišín 1 obsadilo první a „dvojka“ páté místo, což byl
stejný výsledek jako minulý rok.
4. 6. přišla na řadu pro nás
nepříliš oblíbená Okresní soutěž
skládající se ze tří disciplín: běhu
na 100 metrů překážek, štafety
na 4 x 100 metrů přes překážky
a samozřejmě z požárního útoku.
Jednotlivé disciplíny se bodují, přičemž nejnižší součet bodů
vyhrává. Na tuto soutěž se prezentovalo 19 družstev včetně
naší „jedničky“ i „dvojky“. Musíme
rovněž zdůraznit, že jako jediný
sbor z okresu jsme navíc obsadily
i kategorii žen.
Nyní k výsledkům v jednotlivých disciplínách. „Jednička“ se
po 100 metrech překážek ocitla
na sedmém místě. Na řadu pak

přišla štafeta a s ní posun o jednu příčku dopředu, tedy na místo
šesté. Závěrečná disciplína, tzn.
požární útok, dokáže pořadím
výrazně zamíchat vždycky a nebylo tomu jinak ani letos. Hrabišín 1
ji dokončil na druhém místě, takže
se posunul na vynikající třetí místo konečného pořadí. Před námi
se nacházeli pouze specialisté na
tyto sprinterské disciplíny, jako
družstvo Hrabové a vítězný tým
Bludova.
Naše „dvojka“ šla do soutěže

s cílem „urvat“ alespoň nějaké
body, což se jim nakonec bohužel
nepovedlo. Po 100 m překážek
byla na průběžném 18. místě. Po
štafetě se posunula na 17. místo, ale nepříliš povedený požární
útok jim vzal veškeré naděje, a tak
se propadli na konečné 19. místo.

Druhý den v neděli jsme jeli na
soutěž do Rudy nad Moravou, kde
byla za účasti všech favoritů roztočena Velká cena okresu Šumperk HOLBA CUP 2011 v požárním
útoku. Na této soutěži se nám daří
a pravidelně se objevujeme na čelních místech. Dobře naladění ze
sobotního výkonu jsme předvedli
perfektní pokus, na němž by se
jen těžko hledaly jakékoli chyby,
po dokončení jsme se ujali vedení s časem 15,38 sekund, což byl
i dosavadní rekord tratě. Bohužel
naše radost netrvala dlouho. Hned
další družstvo z Nemrlova podalo
podobně kvalitní výkon, jejich čas
se však zastavil na 15,15 sekundách. Tyto dva časy naštěstí už
nikdo z 32 zúčastněných družstev
nepřekonal, získali jsme tak krásné druhé místo. Po tomto úspěšném víkendu jsme se celkově ujali
vedení Holba cupu, ale čeká nás
ještě 14 bodovaných soutěží a jak
první závody napověděly, konkurence rozhodně nezahálí.
Naše „dvojka“ po nepovedené
sobotě předvedla, že letos se s ní
musí opět počítat. Po pěkně provedeném útoku obsadila 12. místo, celkově v okresní minitabulce
se jednalo o 8. místo. Pokud kluci
budou předvádět stejné nebo ještě lepší výkony jako v Rudě, nemělo by jim finále, které se koná opět
v Hrabišíně, utéct.
Jednotka obce:
Činnost JSDH obce se v jarních
měsících zaměřila především na
„odzimování“ a řádné přezkoušení veškeré pomocné techniky.
Dopravní automobil Avia jsme
připravili a následně „úspěšně“ provedli STK. Vozidlo je sice
funkční, avšak technik upozornil

na kritický stav karoserie, jedná
se hlavně o jeho nosný rám. Tento
problém je nám znám a snažíme
se najít vhodné řešení, hlavně co
se týče financí, které jsou nezbytné pro případnou obměnu celého automobilu. Dále provádíme
kondiční jízdy osob oprávněných
řízením vozidla. Všichni členové jednotky pravidelně trénují
a zdokonalují se rovněž formou
požárního útoku a podobných
sportovně technických disciplín.
Ostrý výjezd nám byl nahlášen
v neděli 27. března v 15:56. Šlo
o požár nízké opuštěné budovy v objektu zemědělského
družstva. Naše jednotka dorazila
na místo současně s jednotkami
Nového Malína a profesionálů ze
Šumperka, později dorazili také
hasiči z Libiny. Na místě jsme
vypomáhali s hašením požáru,
rozebíráním konstrukce budovy
a rovněž jsme připravili odběrné místo pro dodávku vody. Po
odjezdu všech jednotek jsme
ještě zůstali na místě a zajistily
dohašení skrytých ohnisek požáru. Celá akce pro nás skončila ve
20.10, kdy jsme inkriminované
místo opustili.
Pozvánka na naše další kulturní
a sportovní akce:
V neděli 26. června od 9.00 pořádáme finále Ligy mladých hasičů
v požárním útoku družstev. Na
start se postaví i naše dvě hrabišínská družstva.
V úterý 5. července od 15.00
chystáme hasičské odpoledne
aneb „O hudbě a vepřových hodech“.
Bližší informace k akci:
• Začínáme dechovou hudbou
VESELÁ KAPELA
• v podvečer dechovku vystřídá
reprodukovaná hudba - D. J. Nowas
• velký výběr vepřových specialit, nabídka nápojů všeho druhu
a především příjemné prostředí
v hasičském areálu (v případě velmi nepříznivého počasí bude akce
přesunuta do kulturního domu)
V sobotu 13. srpna od 13.00
připravujeme soutěž požárních
družstev mužů a žen v požárním
útoku za účasti nejlepších družstev z širokého okolí.
/MŠ+RJ/
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Zprávy z knihovny
Je neměnnou skutečností, že
v letních měsících se moc nečte.
Lidé tráví mnohem více času venku
na čerstvém vzduchu, sportují nebo
zahrádkaří. Knihovna však i přesto
funguje a rozšiřuje se. Důkazem je
14 nových knih, které byly v těchto
měsících zakoupeny a jsou pro Vás
v místní knihovně připraveny a dalších 30 svazků dodaných z výměnného souboru. Zanedbatelné není
ani zvyšování kvalifikace, paní knihovnice se totiž 20. května 2011

TJ Sokol

zúčastnila v šumperské knihovně
semináře na téma „Jak se pracuje
v nové knihovně“.
A protože na rozdíl od nás dospělých čekají děti dva měsíce prázdnin, měly by vědět, jak knihovna
v tomto období funguje. V červenci
mohou chodit do knihovny tak, jak
jsou zvyklé, ovšem v srpnu bude
jako každý rok zavřeno. K zahájení
nového provozu pak dojde 5. září.
Krásné prázdniny s knihou
přeje knihovnice!

Činnost mladých hasičů
Ve druhém čtvrtletí proběhla hlavní část hry Plamen,
jejíž výsledky uvádíme v následující tabulce.
Datum

Místo
konání

Družstvo
mladších

Družstvo
starších

16. 4.

Troubelice

Štafeta požárních
dvojic

7. místo

7. místo

Štafeta 9 x 50 m

7. místo

5. místo

Bludov

Štafeta 4 x 60 m

7. místo

12. místo

7. 5.

Kolšov

Požární útok a štafeta požárních dvojic

7. místo

11. místo

14. 5.

Chromeč

Finále družstev

11. místo

7. místo

Celkové umístění:

10. místo

9. místo

30. 4.

Disciplína

Bludov

Výsledky Pohárové soutěže
Datum

Místo konání

Družstvo mladších Družstvo starších

21. 5.

Bludov

5. místo

7. místo

28.V

Nový Malín

8. místo

9. místo

Konkrétně 11. až 12. 6. 2011
proběhlo krajské kolo Plamene,
které se konalo v Uhelné na Jesenicku. Vítězi Olomouckého kraje
v kategorii starších žáků se stalo
družstvo Bludova a v kategorii
dorostenek družstvo Kolšova. Za
tato družstva nastoupily i naše
zástupkyně Lucie a Vendula Kvapilovi, což jim umožní startovat
na mistroství České republiky,
které se koná 2. – 6. července na
Městském stadionu v Ostravě -Vít-

kovicích.
Závěrečnou soutěží sezóny 2011 pak bude finále Ligy
mladých hasičů, která se koná
v domácím prostředí v neděli 26.
6. v 9:00. Přijďte i vy podpořit naše
hasiče na místní areál. Máte možnost zhlédnout 2 pokusy požárního útoku. Dále jako doprovodná
soutěž bude k vidění střelba ze
vzduchové pušky, do níž věnovala ceny firma Bos - tunning Šumperk.

Družstvo žen
V letošním roce se opět podařilo sestavit družstvo žen, a to ve
složení: P. Pastyříková, M. Havlíčková, E. Marková, L. Kvapilová, B.
Kvapilová, M. Hanušová, L. Rendová, Z. Bartošová a N. Várošová. Na
okrskovém kole obsadili 3. místo
a první pohár byl na světě. Okresní kolo znamenalo 6. místo a prv-

ní soutěž VC v Rudě nad Moravou
místo 4.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří pomáhali s organizací
sezóny 2010 až 2011 a především našim dětem popřát krásné
prázdniny.
Za kolektiv Mladých hasičů
L. Kvapil

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v krátkosti seznámit
Vás s událostmi, které se přihodily v rámci činnosti TJ Sokol Hrabišín. Náš fotbalový klub dokončil ročník fotbalových soutěží
2010/2011 a musíme zdůraznit,
že jde o ročník svým způsobem
výjimečný, neboť je to v dějinách
existence oddílu vůbec poprvé,
kdy máme obsazeny všechny
kategorie, od mužstva mužů
až po mužstvo přípravky. Nyní
k jednotlivým mužstvům a jejich
výsledkům v uplynulém ročníku:
Pod vedením trenéra Martina Kupčíka mužstvo A skončilo
v soutěži 1. B v rámci Olomouckého kraje na výborném 3. místě
se ziskem 41 bodů a celkovým
skóre 46 : 30 brankám.
B mužstvo mužů hrající okresní přebor se posledním zápasem
proti Hanušovicím zachránilo
před sestupem do nižší soutěže
vítězstvím 1 : 0. Jedinou branku
v zápase střelil Pavel Churavý.
V konečné tabulce skončili na 10.
místě se ziskem 31 bodů a celkovým skóre 38 : 50 brankám. Trenéry mužstva pro jarní část soutěží byli Luboš Lešenar a Milan
Vařák.
Po mnoha letech opětovně
založené mužstvo dorostu, jež
hrálo rovněž okresní přebor, a to
skupinu A, skončilo na posledním
7. místě se ziskem 1 bodu a celkovým skórem 10 : 63 brankám.
Mužstvo starších žáků hrající
krajskou soutěž v rámci O KFS ve

skupině o 16 účastnících zakončilo svoji soutěž na 10. místě se ziskem 38 bodů a celkovým skórem
51 : 105 bodů. Mužstvo mladších
žáků hrající v rámci dvojzápasů
rovněž krajskou soutěž a také
o 16 účastnících skončilo na 13.
místě se ziskem 21 bodů a celkovým skóre 80 : 133 brankám.
O naši mládež se po dobu sezóny starali trenéři Radim Netopil,
Čestmír Minařík, Radek Cikryt
a Jiří Šrom.
Největšího úspěchu v uplynulé
sezoně dosáhlo družstvo přípravky. Vyhrálo v okresním přeboru
skupinu A se ziskem 25 bodů
a celkovým skóre 63 : 41 brankám.
S tímto vítězstvím se probojovalo do finále proti vítězi skupiny B,
kterým se stalo mužstvo Loštic.
V prvním finálovém utkání v Lošticích po vyhraném poločase 2 :
0 nezvládli naši hráči druhý poločas a v utkání odešli poraženi 2 :
5. V odvetě, jež se hrála za týden
11. 6. 2011 na domácím hřišti,
bylo naše mužstvo odhodláno
se o přeborníka porvat, ale zápas
hodně ovlivnila neúčast kapitána mužstva Tomáše Chlupa
a dalšího obránce Laďu Vlčka pro
nemoc. A když se k tomu přidalo
neproměnění několika stoprocentních šancí, zvítězilo mužstvo
Loštic i podruhé v poměru 4 : 0
a zaslouženě získalo titul přeborníka okresu. Naše mužstvo skončilo na výborném druhém místě.
Funkce trenéra mužstva se tentokrát zhostil Vlastimil Faltýnek.

Významné jubileum
TJ Sokol byl založen v roce 1971,
a v tomtéž roce nastoupilo mužstvo
mužů k prvnímu mistrovskému
utkání. Rozhodli jsme se proto, že
k 40. výročí založení našeho oddílu
uspořádáme pro širokou veřejnost
oslavy. Přijďte se tedy všichni, tzn.
občané, bývalí hráči, členové nebo
funkcionáři, podívat na fotbalové
hřiště 25. června 2011. Nebude chybět bohatý program, jehož náplň je
uvedena níže a pořadatelé pro vás
samozřejmě nezapomněli připravit
bohaté občerstvení. Jste srdečně
zváni.
Program oslav:
• Zahájení a seskok parašutistů
• Modelované utkání mužstva
přípravky proti rodičům

• Vystoupení mladých hasičů SDH
Hrabišín
• Modelované utkání starých pánů
• Kulturní vystoupení Klubu žen
• Předání ocenění
• Utkání „A“ mužstva mužů proti
prvoligovým hokejistům Salith
Šumperk
• Diskotéka
Závěrem nám dovolte jménem
výboru TJ Sokol poděkovat všem
hráčům, trenérům, členům, divákům a rodičům dětí za reprezentaci oddílu v uplynulém soutěžním
ročníku a popřát jim zaslouženou
dovolenou, dětem pak pěkné
prázdniny s přáním, abychom se
opět na začátku srpna sešli při zahájení nového soutěžního ročníku.
Za TJ Sokol výbor oddílu
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Dětské hřiště u MŠ Hrabišín
Říká se, že kdo si hraje, nezlobí.
Proto bylo od počátku volebního
období snahou současného vedení obce, abychom měli alespoň
jedno funkční dětské hřiště, kde
by se naše děti zbavily přebytečné energie.
Ještě než nám byla poskytnuta

dotace na jeho realizaci, zeptali
jsme se dětí samotných, jak by
si ho představovaly. Např. jak by
mělo celkově vypadat, nebo jaké
prvky by na něm neměly chybět.
Zde je uveden soupis hracích
prvků, kterých se dětí dočkají.

Lanová pyramida MINI 2,5 m 1x

Houpačka Vážka

1x

Čtvercové pískoviště 1,8 m

1x

Dvojitá houpačka Maluch

1x

Souprava Předškolák

1x

Kolotoč Tornádo

1x

Houpadlo tandem Pes

1x

Dvojitá kreslící tabule

2x

Houpadlo Kůň

1x

Lavička

2x

Houpadlo Skutr

1x

Koš betonový

1x

Současný stav

Vize některých našich dětí
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ANKETA
Vážení spoluobčané, ve výtisku HN
je vložena anketa k současnému
způsobu hlášení zpráv z Obecního
úřadu. Věříme, že se ankety zúčastníte
v hojném počtu a děkujeme předem
za odevzdání odpovědních lístků.

Změny ordinačních hodin
Zdravotní středisko Nový Malín
Mudr. František Hejl

Mudr. Vít Čajka

od 18. 7. do 2. 9. 2011

v období červenec až srpen

PO

7:30

9:30

PO

7:30

12:00

ÚT

-

-

ÚT

7:30

11:30

ST

10:30

12:00

ST

7:30

11:30

ČT

7:30

12:00

ČT

12:30

16:30

PÁ

7:30

9:30

PÁ

7:30

11:00
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