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Slovo starostky obce

Vážení spoluobčané,
není to tak dávno, co jsme společně zahájili adventní čas rozsvícením vánočního stromu na návsi
a už nám začíná na dveře klepat
jaro. Příroda se bude pozvolna
probouzet ze zimního spánku
a v následujících měsících nás
obklopí svou krásou.
Dovolte mi tedy Vás informovat
o činnosti obce a seznámit s plány do budoucna. Konec minulého
roku a začátek letošního byl obdobím uzávěrek, změn zaměstnanců
na úřadě, příprav projektů a zpracovávání žádostí o dotace z fondů EU.
Z důvodu odchodu pracovnice
paní Dany Kvapilové na vlastní
žádost do předčasného důchodu,
byla na základě výběrového řízení
přijata od 1. 2. 2011 na místo účetní paní Pavlína Štelcová.
Paní Dano Kvapilová, dovolte
mi, abych Vám ještě jednou touto
cestou jménem obce i zastupitelů
poděkovala za Vaši dlouholetou
práci a popřála ještě spoustu aktivních let.
Z plánovaných projektů většinu
obyvatel nejvíce zajímá výstavba
veřejné kanalizace. Jedná se samozřejmě o prioritní záležitost, proto
jsou nyní připravovány podklady

pro vyhlášení výběrového řízení
na zajištění dodavatele stavby. Příprava je velice náročná a důkladná,
aby v samotném začátku plánované výstavby nedošlo k žádnému
pochybení. Jakákoli chyba by nás
totiž mohla stát zkrácení dotace,
případně její zamítnutí. Samotná
výstavba páteřního řadu splaškové kanalizace je potom naplánována na 2. polovinu roku 2011,
celá akce by měla být ukončena
do konce roku 2012.
Jak jsem se již v úvodu zmínila,
naše činnost byla zaměřena rovněž na zpracování žádostí o získání různých dotací z fondů EU.
Zde Vám nabízím jejich stručný
přehled.
1) Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu umění a knihoven MK
na podprogram Informačního
centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK3) pro rok
2011 na projekt „Automatizace knihovny Hrabišín, připojení
k regionálnímu serveru“. Celkové náklady projektu činí 32 000
Kč, výše poskytované dotace je
22 000 Kč. Žádost byla zpracována
zastupitelkou obce paní Magdou
Glancovou, za což jí děkuji.
2) Žádost o příspěvek z nadace
ČEZ – oranžové hřiště na výstavbu
dětského hřiště v areálu MŠ. Výše
poskytované dotace je 88,25 %
z celkové ceny, z vlastních zdrojů by se tedy muselo uhradit
11,75 %.
3) Žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na dotační
titul 2 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na dětské hřiště v areálu
MŠ Hrabišín. V tomto případě je
výše poskytované dotace 70 %.
Celkové náklady na výstavbu
dětského hřiště v areálu MŠ Hrabišín činí 430 574 Kč. Jak vidíte,
jsou podány hned dvě žádosti na
výše uvedené fondy a budeme

doufat, že se nám podaří alespoň
z jednoho získat potřebné finanční prostředky.
4) Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje
z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji v roce 2011“
na opravu památky Boží muka.
Celkové náklady na opravu této
památky činí
66 000 Kč. Výše
poskytované dotace z tohoto fondu je 50 000 Kč. Jedná se o jedinou
registrovanou kulturní památku
v obci. Restaurátorské práce v případě poskytnutí dotace musí být
provedeny na základě rozhodnutí
vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odbor kultury
a památkové péče Olomouc. Chybějící kovový křížek bude vyhotoven na základě fotografické dokumentace uložené v archivu NPÚ
Olomouc. Fotodokumentace na
krycí mřížku však nebyla dochována, proto se obracím s prosbou
na občany naší obce, zda nemají
v domácnosti dochované dobové
fotografie této kulturní památky,
kde by byla zachycena právě ona
krycí mřížka, a to z důvodu, abychom mohli nechat pořídit kopii
mřížky původní. Terénní úpravy
a přístup k památce by byly hrazeny v případě poskytnutí dotace
z vlastních zdrojů.
5) Žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje 2011.
Finanční příspěvek by byl využit
na nákup 5 ks zásahových přileb
MSA FUEGO vhodných pro JPO
V za celkovou cenu 25 000 Kč.
Další naší aktivitou v současné
době je ve spolupráci s Ing. Radomírem Gregorem (projektování
staveb Hulín) příprava projektové
dokumentace pro podání žádosti
o dotaci na zateplení a výměnu

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Sčítací formuláře se odevzdávají komisařům nebo na poště do termínu 14. 4. 2011.
Sčítací formuláře lze vyplnit i v elektronické podobě, podrobné pokyny jsou zveřejněny na adrese www.scitani.cz.
Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.

oken na budově Základní školy Hrabišín. Doufám, že z celého
výčtu výše podaných dotací naše
obec alespoň některé z nich získá, a naše práce tak nebude zcela
marná. Rovněž oba připravované
projekty se snažíme vypracovat
co nejpečlivěji, aby nám neunikla možnost získání maximálních
finančních prostředků ke zkvalitnění života nás i našich dětí
v obci.
V měsíci lednu proběhlo jednání se zástupci společnosti Správa
silnic Olomouckého kraje ohledně
opravy břehu u rodinného domu
manželů Vaňkových a odvodnění
hlavní křižovatky na Dlouhomilov.
Opravy byly dojednány na jarní
měsíce, ovšem nemůžeme Vám
sdělit přesné datum započetí práce. To se bude odvíjet od finanční
situace Správy silnic Olomouc.
Kromě těchto zcela akutních zásahů do místní komunikace jsme
projednávali i částečnou opravu
hlavní silnice.
A nyní radostná zpráva pro
místní počítačové příznivce! Koncem února se podařilo spustit
nové webové stránky obce. Jejich
cílem by měla být lepší a přehlednější informovanost spoluobčanů
o dění v obci. Na těchto stránkách
www.hrabisin.cz naleznete veškeré platné vyhlášky, jednání ze
zastupitelstva, informace o způsobu bezhotovostních plateb
za místní poplatky a jiné Vámi
potřebné informace. Mohli byste
se rovněž připravit na různé kulturní, společenské či sportovní
akce nebo se pobavit u fotografií
z akcí minulých.
Na závěr bych Vám chtěla
popřát hodně zdraví, optimismu,
životních i pracovních úspěchů
a hlavně ať nám naše obec vzkvétá pod rukama.
Ladislava Holoušová,
starostka obce
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Základní škola Hrabišín
ÚSPĚCHY
Velkou radost nám udělala žákyně VI. třídy Veronika Stratilová.
V celostátním kole testování žáků
v matematice předstihla svými
výsledky 98,8 % účastníků z celkového počtu 10 000! V našem kraji
byla druhá. Jana Habigerová z téže
třídy měla pro změnu velký úspěch
v českém jazyce. Předstihla 97,5 %
účastníků! Oběma žákyním GRATULUJEME!
SOUTĚŽ POČÍTAČOVÝCH
PREZENTACÍ
V říjnu a v listopadu žáci 8. a 9. třídy vytvářeli v hodinách informatiky
prezentace v programu Power Point
na téma „Jak z mého pohledu snížit
podíl dopravních nehod motocyklistů“. Vybraná díla hodnotila
komise složená z pracovníků Vyšší
odborné školy a Střední školy automobilní Zábřeh, Městského úřadu
Zábřeh a Policie ČR. Mezi stovkou
hodnocených prací se na 1. místě
v kategorii prezentace umístila Julie
Dlouhá, žákyně 8. třídy. V konkurenci šumperských, mohelnických,
zábřežských a dalších, mnohem
větších škol, je to obrovský úspěch.
Při slavnostním vyhodnocení spojeném s prohlídkou školy byli tvůrci
odměněni drobnými upomínkovými předměty.
Počítačová gramotnost se stává
nezbytnou součástí dnešní generace a snad tato aktivita přiměla
mladé „pařiče“, kteří na PC „zabíjejí“ dlouhé hodiny, využít těchto
prostředků k užitečnější činnosti.
Všechny práce jsou pro zájemce
poskytnuty k nahlédnutí na naší
ZŠ a uvidíte je i na letošním školním plese. Vítězná práce je rovněž
vystavena na stránkách VOŠ a SŠ
automobilní Zábřeh.
Vladimír Přidal

na třetích místech pak skončili Vladimír Los, Josef Havlíček a Vojtěch
Šindler.
Zdeněk Kamler
PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
Polovina školního roku je za
námi, takže 31. ledna se rozdávalo vysvědčení. Nejvíce se na ně
těšily děti z první třídy, všechny
totiž dostaly pěkné známky. A jaké
dostanou na konci školního roku?
To už záleží pouze na tom, jak se
budou snažit. Přejeme jim hodně
štěstí!
Jana Březinová

KROUŽEK FLORBALU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

ZIMNÍ SPORTOVNÍ DEN
Je úterý 8. 2. 2011 a my se chystáme na zimní sportovní den. Celá
akce začíná na fotbalovém hřišti
v Hrabišíně. Vyučující nám rozdávají
mapy a buzoly a my řešíme zadané
úkoly – určujeme azimut, pomocí
mapy a buzoly vyhledáváme zadaná místa, podle počtu kroků určujeme vzdálenosti, měříme si tepovou
frekvenci v klidu i po fyzické zátěži.
Pak se přemísťujeme do hasičského
areálu. Tam si hrajeme na indiány.
Vyhledáváme v terénu stopy zvířat nebo odléváme sádrové odlitky. S dnešním dopolednem jsme
všichni spokojeni.
Zuzana a Pavel, žáci 8. a 9. třídy

ŠACHOVÝ TURNAJ
Mladí šachisté ze ŠK ZŠ Hrabišín
se dne 15. 1. 2011 zúčastnili turnaje v rapid šachu v DDM Šumperk
a v konkurenci 31 hráčů si vedli
velmi úspěšně. Davor Šula a Natálie
Havlíčková vyhráli své kategorie,

dětí do první třídy. Společně s čarodějnicemi a vílami děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích.
Počítaly, poznávaly barvy, písmena
a pohádky. Děti byly šikovné a my
se na všechny 1. září těšíme.
Veronika Golová

Téhož dne se děti prvního stupně
vydaly na zimní procházku do okolí
Hrabišína. Šly nad Loučky k lesu,
cestou pozorovaly zmrzlé stopy
zvířat a povídaly si o nich. Vycházka
se všem dětem líbila.
Věra Vitásková
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
14. února 2011 proběhl zápis

Florbal je nyní mezi školní mládeží nejpopulárnějším a nejrozšířenějším sportem. Je to díky malé
finanční náročnosti (hokejka se dá
pořídit za pár stovek) a možnosti
hrát ho po celý rok (v tělocvičně
i venku). K dalším výhodám patří
fakt, že jej mohou hrát všechny děti
(chlapci i děvčata) od první až do
deváté třídy. Florbal může tedy zkusit každý a při troše šikovnosti se dá
velmi rychle dosáhnout poměrně
dobré úrovně hry, což plně vyhovuje současné generaci, která by
se už podstatně hůře vyrovnávala
se základy obtížnějších her, jako je
např. volejbal nebo basketbal.
V tomto školním roce jsem se rozhodl nabídnout florbalový kroužek
i nejmladším žákům z první a druhé
třídy a ohlas byl mimořádný. Děti si
florbal vyzkoušely už v září v rámci
školní družiny, a spousta z nich se
do kroužku v říjnu přihlásila. Potěšitelné je, že u toho i takhle malé děti
vydržely.
Když se každý čtvrtek odpoledne tato skupina dětí sejde ve školní tělocvičně, je to dost náročné
na organizaci. Při takto vysokém
počtu dětí totiž nezbývá moc prostoru na klasický nácvik různých
herních technik, jako je přihrávka,
střelba, apod., proto převážně hrajeme. Mnoho dětí však od té doby
udělalo velký pokrok. Škoda jen, že

se v okolních školách zatím s takto mladými florbalisty nepracuje,
naši žáci si pak nemají proti komu
zahrát.
Zdeněk Kamler
LYŽAŘSKÝ KURZ
Naše škola obdržela od lyžařské školy pana Straky (SKI BOARD
SCHOOL LOAP) velmi výhodnou
nabídku na uspořádání pětidenního lyžařského kurzu. Oslovili jsme
i žáky z MŠ Hrabišín a ze ZŠ Brníčko
a v týdnu od 7. do 11. února vyrazilo 42 dětí na „ledovec„ do ski areálu
Hraběšice. Pod vedením zkušených
instruktorů se začínající i pokročilí
lyžaři a snowboardisté nejenom
zdokonalili v těchto zimních sportech, ale kromě posledního dne si
užili i velmi pěkného počasí. Děkujeme rovněž panu Frolovi z Brníčka,
který zajistil dopravu a pomáhal
dětem s přesunem lyžařské výbavy.
Zdeněk Kamler

Ples SRPŠ a ZŠ
S průběhem již tradičního plesu
SRPŠ jsme byli opět velmi spokojeni. Organizace se obětavě chopila skupina rodičů, kterým patří
velký dík (manželé Losovi, Chlupovi, Hanákovi, Fidrovi, p. Šulová, p.
Šindlerová, p. Stratilová, p. Habigerová, p. Havlíčková, p. Ptáčková a p.
Foltýnová). Nemalou zásluhu na

úspěchu plesu mají žáci druhého
stupně, kteří pod vedením paní učitelky Crhonkové a Golové nacvičili
taneční vystoupení. Program obohatila temperamentním aerobikem
skupina Diamond Dance a Jewel
Dance. S radostí sledujeme, že
tradiční „školní“ ples se stává místem setkání bývalých žáků. Rádi je
opět vidíme, některé i po dlouhých
letech. Býváme potěšeni, že mají
zájem dále studovat, nebo se dobře
postavili do praktického života.
Blanka Grigová
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Jarní zprávy ze školičky - únor 2011
Sníh je pryč, ptáčci zpívají, ... je
tady jaro??? A i když je dost času
připravovat se na svátky jara,
tvoříme, stříháme, lepíme, modelujeme z keramické hlíny, vyrábíme přáníčka a srdíčka k Valentýnu, zpíváme, tančíme, učíme se
písničky o pravěku, masopustu
a náladu nám nepokazí ani letošní
výkyvy počasí.

Ledový vagónek
(zleva: Nikča G., Marťa H., Evička S.,
Káťa Š., Michelle P. a Míša V.)

Co na tom, že není sníh!
(zleva: Adam J., David G., Honza V.,
Ondra J., Jenda L., Denis P. a Matěj B.)

A pokud venku prší nebo sněží,
tak si s chutí vzpomeneme, co
jsme společně prožili. Navštívilo
nás maňáskové divadlo, divadlo
herců a jeli jsme všichni na „výlet
do Sluňákova“.

Den ve Sluňákově
(zleva: Kája H., Nikča G., Klaudinka M.,
Nelča B., Michelle P., Ida T. a Marťa H.)

Sluňákov
(zleva: Terča S., Áďa J., Kája H. a Viki D.)

Zažili jsme putování pravěkem,
v jehož rámci proběhl pravěký
den, kdy se většina dětí promě-

nila na pár hodin v pralidi se vším
všudy.
V únoru jsme jako hřeb karnevalového týdne pořádali velký
karneval. Děti si mohly dosyta užít
masek a veselého rejdění.
Zanesli jsme také ke krmelci
mlsotky pro lesní zvířátka a začali
jsme se připravovat na velké cestování k Eskymákům a do Afriky.
Dále si děti upevňují svoje předškolní dovednosti v počítačovém
kroužku, naši nejmenší cvičí ve
cvičeníčku a předškolní děvčata
i chlapci tančí v kroužku tanečním. Rovněž v logopedickém
kroužku a v angličtině se dětem
velice daří.
V březnu nás potom čeká velký
ekoprogram ze Sluňákova, už se
na něj moc těšíme a před Velikonocemi potom zápis dětí do naší
MŠ. Ten se bude konat 18. a 19.
dubna. Dovolili jsme si jej opět
spojit se dnem otevřených dveří, takže se na nás v tyto dny od
8.00 do 15.00 hodin můžete přijít
podívat. Jsme velice zvědaví, kolik
nových kamarádů poznáme.
V souvislosti se svátky jara
vyhlašujeme 4. ročník soutěže
„O nejkrásnější a nejveselejší
velikonoční vajíčko“. Zúčastnit se kromě dětí ze školky může
i široká veřejnost. Vajíčka do
soutěže přijímáme od 11. do 15.
dubna (pouze do 14.00 hodin). Ve
hře je pro obě kategorie nachystána spousta pěkných cen, proto
se neváhejte zapojit. Odevzdané
produkty budou vyhodnocovány
v následujícím týdnu, tedy 18. až
22. dubna.
Na závěr bych chtěla s náležitým
předstihem pozvat nejen maminky, ale i jiné rodinné příslušníky na
tradiční posezení ke Dni matek,
jež proběhne v květnu, krátce po
tradičním čarodějnickém odpoledni.
Také musím poděkovat všem,
kteří pomáhají, aby nám bylo
ve školičce co nejlépe. Ať už p.
Szijjarto za výtvarný materiál,
p. Klemešové za krásný vánoční
dort, p. Luňáčkové za nápadité
občerstvení pro pravěký den, p.
Káchové za sladké odměny, nebo
dalším maminkám podílejících
se na nejrůznějších akcích. Doufám, že spolupráce s rodiči bude
i nadále pokračovat, a naše školička se tak stane díky práci nás
všech místem, kam každé dítě
chodí obzvlášť rádo. Všem přejeme pěkné Velikonoce.
Za MŠ Hrabišín Mgr. M. Vavřinová

Pravěký den
(zleva: Honza K., Marťa V., Terča a Honza Kř., Vašík L., Hanča J., Timča Sz. a Simča M.)

Pravěcí školáci (zleva: Ida T., Jenda L., Nikča G., Kuba P., Áďa K., Vladimír F., Anička F.,
Honza V., Viki D., Míša V., Zuza U. a Andrejka K.)

Karneval v oddělení Hernička

Karneval v oddělení Školička
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Tříkrálová sbírka
Chtěli bychom v tomto čísle Hrabišínských novin vyjádřit
díky všem účastníkům Tříkrálové
sbírky. Akce proběhla 9. 1. 2011
a zúčastnilo se jí celkem sedm
čtyř až pětičlenných skupin. Jako
koledníci vystoupily děti z MŠ: I.

Tihlaříková, A. Chlupová, J. Körner,
O. Jírů, M. Pastyříková a také děti
ze ZŠ: T. Chlup, O. Stratil, F. Hromek, A. Hanáková, J. Brodmannová, S. Křepelková, V. Křepelka,
A. Haitmarová, H. Šindlerová, V.
Urbášková, D. Lůžiková, V. Stratilo-

vá, N. Havlíčková, H. Körnerová, R.
Körnerová, M. Hrubý, T. Hrubá, M.
Hrubá a K. Hrubá.
Poděkování
rovněž
patří
vedoucím skupinek: L. Čechová,
Z. Pastyříková, M. Hrubá, B. Andrýsková, J. Šindlerová, B. Chlupová,

J. Gojišová, P. Jírů a H. Tihlaříková. Činností všech účastníků bylo
v letošním roce vykoledováno 12
199 Kč, což je více než v roce předchozím. Ještě jednou děkujeme
za kladný přístup k charitě a těšíme se na další akce.
Klub žen

Redakce Hrabišínských novin se ptá obecního zastupitelstva
(Na námi položené otázky odpověděli pouze tito zastupitelé:
Magda Glancová, Roman Jírů, Bc. Pavel Křepelka, Karel Klíma a Ing. Jaroslav Hrubý.)
S jakým cílem jste šel/šla do
voleb?
M. Glancová: „V minulém volebním
období jsem poznala situaci v obci,
a tyto zkušenosti mi potvrdily, že je
potřeba mnohé věci změnit.“
R. Jírů: „Doufám, že zkvalitnit výběr
na kandidátkách.“
Bc. P. Křepelka: „S cílem podpořit
Zastupitelstvo obce Hrabišín tzv.
„čerstvou krví“ v souboji s legislativou České republiky za rozvoj
a modernizaci obce Hrabišín.“
K. Klíma: „Do komunálních voleb
jsem šel s cílem zapojit se větší mírou
do zlepšení dění v obci.“
Ing. J. Hrubý: „S cílem pomoci rozvoji obce.“
Jak hodnotíte dosavadní
činnost obecního úřadu po
posledních volbách?
M. Glancová: „Z pozice občana je to
velmi krátká doba, ale mohu posoudit práci, kterou běžný občan nevidí.
A tu hodnotím velmi kladně. Je to

jednak větší informovanost zastupitelů, ale také větší požadavky na
ně. Dále organizace práce pracovníků obecního úřadu, zlepšení využití
počítačové techniky a nové webové
stránky.“
R. Jírů: „Poměrně hodně personálních změn a velice krátká doba na
nějaké hodnocení. Jinak přelom
roku má své procedury jako jsou
inventury, rozpočet atd. Takže uvidíme?“
Bc. P. Křepelka: „Na tuto otázku
se těžko odpovídá, od posledních
voleb uběhla krátká doba, aby se
objektivně dala zhodnotit činnost
OÚ. Ale i za toto krátké období dal
obecní úřad místním novinám nový
vzhled, taktéž byly v nedávné době
spuštěny nové webové stránky, které
se stále zdokonalují, a tím přibližují činnost mezi obecním úřadem,
zájmovými organizacemi a obyvateli obce Hrabišín.“
K. Klíma: „Ještě je krátká doba na
to, aby člověk mohl hodnotit činnost nového zastupitelstva, ale
dle mého názoru, je vidět snaha o to,aby došlo k zlepšení dění

v obci , jak po kulturní tak sociální
stránce . Musím podotknou, že největší podíl na této změně má paní
starostka. Myslím, že jsme zvolili
správnou cestu.“
Ing. J. Hrubý: „Na hodnocení dosavadní činnosti OÚ pod novým
zastupitelstvem uběhla velmi krátká
doba.“
Jaké projekty hodláte v budoucnosti podpořit nebo prosadit
pro zkvalitnění života v obci?
M. Glancová: „Zlepšení kulturního
života. V podstatě každý měsíc je
v obci nějaká již takřka tradiční akce.
Ale proč se nepokusit o něco netradičního, různorodého. Akce, na které
není obec zvyklá (např. cestovatelské besedy, rukodílné dílny, výstavy
aj.). Jako lektory je třeba zapojit především občany. Je to dlouhá cesta,
ale snad někam povede.“
R. Jírů: „Nápadů a snů je hodně, ale
vše se odvíjí od financí, a tak uvidíme, na co budeme mít.“
Bc. P. Křepelka: „Za prvé se musí
úspěšně dokončit výstavba kanalizace. Dále bych chtěl zrealizovat

výstavbu větrných elektráren, které
jsou jednou z mála možností jak
zajistit přísun finančních prostředků
do pokladny obce s následnou možností jejich využití do dalších projektů jako např. modernizace, zateplení budovy a výměna oken ZŠ a MŠ,
oprava místních komunikací a oprava chodníků. Je zapotřebí vybudovat
i multifunkční hřiště u ZŠ, které by
bylo přístupné pro všechny věkové
kategorie obyvatel.“
K. Klíma: „V první řadě podpořit
projekt dokončení kanalizace, dále
hodlám podporovat veškeré projekty, které se zaslouží o to, aby se naše
obec rozrůstala, jak po stránce zlepšení životní úrovně v obci, tak i po
stránce příchodu nových obyvatel
do naší obce.“
Ing. J. Hrubý: „Několik projektů je
rozjednáno s mojí plnou podporou,
a které do budoucna přijdou a zda
je podpořím, nemohu v této chvíli
zodpovědět.“
Děkujeme za odpovědi
V dalších číslech HN budeme dále
zveřejňovat různé ankety s občany
a rozhovory na aktuální témata.
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Usnesení č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín,
konaného dne 07. 03. 2011 v zasedací místnosti OÚ Hrabišín.
Ad 3.1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce přednesenou starostkou obce paní
Ladislavou Holoušovou.

Ad 3.2.1.

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

Ad 3.2.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu 12 v ustavujícím
usnesení konané dne 8. 11. 2010.

Ad 3.2.2.1. Odměna za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva, bude poskytována ode dne 8. 11. 2010.
Ad 3.2.2.2. Odměna za výkon funkce předsedy výborů, člena výboru a člena zastupitelstva, bude poskytována ode dne přijetí usnesení ze
dne 8. 11. 2010.
Ad 3.2.2.3. Odměna členů výboru z řad občanů, bude poskytována na základě podaného návrhu od jednotlivých předsedů výborů za odpracovanou činnost.
Ad 3.2.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje nové ceníky pro poskytované služby obcí, a to za pronájem Kulturního domu Hrabišín, za pronájem
zasedací místnosti na obecním úřadě, kopírování, hlášení místním
rozhlasem a poplatky pro Místní knihovnu Hrabišín s účinností od
01. 01. 2011.

Ad 3.2.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje za odběr měkkého palivového dřeva cenu 500 Kč/prm (prostorový metr) a 600 Kč/prm za odběr tvrdého palivového dřeva včetně 10 % DPH.

Ad 3.2.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Úřad práce Šumperk o poskytnutí 3 pracovníků na veřejně prospěšné práce na dobu
určitou od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011.

Ad 3.2.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje p. Ladislava Procházku správcem
obecního lesa Hrabišín.

Ad 3.3.1.

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

Ad 3.3.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru za
1. pololetí pro rok 2011.

Ad 3.3.3.

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

Ad 3.3.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru za
1. pololetí pro rok 2011 přednesený místostarostou obce Bc. Pavlem
Křepelkou.

Ad 3.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu a členy do kulturní komise v tomto složení: předseda - paní Josefa Gojišová, členové - Magda Glancová, Jarmila Šindlerová, Jan Petřík, Miloslav Boxan a Jitka
Kreuzziegerová.

Ad 3.5.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu umění a knihoven MK na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK3) pro rok 2011 na projekt „Automatizace knihovny
Hrabišín, připojení k regionálnímu serveru. Celkové náklady projektu činí 32 000 Kč.

nákup 5 ks zásahových přileb MSA FUEGO vhodná pro JPO V za celkovou cenu 25 000 Kč.
Ad 3.6.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na „Zateplení objektu ZŠ Hrabišín“ Ing. J. G. Hulín.

Ad 3.6.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Hrabišín a Ing. J. G. Hulín na zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu ZŠ Hrabišín“ za cenu 163 200 Kč včetně DPH.

Ad 3.6.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy J. Z. – ENERGEST Šumperk na celkovou výměnu vnitřní vodoinstalace v 1. PP
v budově ZŠ Hrabišín.

Ad 3.6.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Hrabišín a firmou J. Z. - ENERGEST Šumperk na celkovou výměnu vnitřní vodoinstalace v 1. PP v budově ZŠ Hrabišín za cenu 86 388
Kč včetně DPH.

Ad 3.6.5.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi obcí Hrabišín a firmou J. Z. – ENERGEST Šumperk, jehož
předmětem je konečná cena díla ve výši 115 510 Kč včetně DPH.

Ad 3.7.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Hrabišín pro rok
2011 na straně příjmů i výdajů v částce 8 548 600 Kč.

Ad 3.8..

Zastupitelstvo obce neschvaluje p. M. Š., bytem v Šumperku, prodej části obecního pozemku parc. č. 2039/1 v katastrálním území
Hrabišín z důvodu výstavby veřejné splaškové kanalizace.

Ad 3.9.1.

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání upomínkových předmětů pro vítání občánků.

Ad 3.9.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje Základní škole a Mateřské škole Hrabišín 139 nákup drobných odměn a cukrovinek pro žáky za
soutěže, které se konají v průběhu kalendářního roku, z dotací obce
Hrabišín.

Ad 3.9.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
pro florbalový turnaj základních škol obcí MAS Šumperský venkov,
konaný dne 01. 04. 2011 ve výši 1 000 Kč.

Ad 3.9.4.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování finančních příspěvků
na kulturní akce ve výši 500 Kč nebo výherní poukaz na odběr 2 prm
měkkého palivového dřeva s vlastním odvozem.

Ad 3.9.5.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání celosvětové akce pod názvem Hodina Země 2011 konané dne 26. 03. 2011
v době od 20.30 hod. do 21.30 hod. a schvaluje zapojení obce do
této celosvětové akce.

Ad 3.9.6.

Zastupitelstvo obce schvaluje spuštění nových webových stránek
obce Hrabišín na adrese www.hrabisin.cz za jednorázový poplatek
ve výši 14 900 Kč.

Ad 3.9.7.1. Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce Hrabišín
č. 1/2011 s účinností od 07. 03. 2011.
Ad 3.9.7.2. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k vedení pokladny
č. 2/2011 s účinností od 07. 03. 2011.
Ad 3.9.7.3. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 3/2011 s účinností od 07. 03. 2011.

Ad 3.5.2.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o nadační příspěvek
z nadace ČEZ – oranžové hřiště na Dětské hřiště v areálu MŠ Hrabišín. Celkové náklady projektu činí 430 574 Kč.

Ad 3.5.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na dotační titul 2 - Podpora obnovy a rozvoje venkova na Dětské hřiště v areálu MŠ Hrabišín. Celkové náklady
projektu činí 430 574 Kč.

Ad 3.9.7.5. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o účetnictví č. 5/2011
s účinností od 07. 03. 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce
2011“ na opravu památky Boží muka. Celkové náklady projektu činí
66 000 Kč.

Ad 3.9.7.7. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o provedení inventarizace
majetku a závazků č. 7/2011 s účinností od 07. 03. 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje 2011 na

Ad 3.9.7.9. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici upravující zadávání zakázek do 6 mil. Kč pro obec Hrabišín č. 9/2011 s účinností od 07. 03.
2011.

Ad 3.5.4.

Ad 3.5.5.

Ad 3.9.7.4. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o oběhu účetních dokladů
č. 4/2011 s účinností od 07. 03. 2011.

Ad 3.9.7.6. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zabezpečení zákona
o finanční kontrole č. 6/2011 s účinností od 07. 03. 2011.

Ad 3.9.7.8. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o účtování a oceňování
dlouhodobého majetku a zásob č. 8/2011 s účinností od 07. 03. 2011.
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ROZPOČET OBCE HRABIŠÍN - ROK 2011
Výdaje:

Příjmy:
Druh příjmu
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a funkč.
požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.vydělečné
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Třída 1 - Daňové příjmy celkem:
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vodné
Příjmy z pronájmu vodoměrů
Příjmy z pronájmu majetku - kulturní dům
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Místní
knihovna
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - byty
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - hroby
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odpady
podnikatelé
Prodej popelnic
Poskytování služab a výrobků - EKOKOM
Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - sečení trávy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování,
hlášení rozhlas
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí nebo jejich
částí
Příjmy z úroků
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:
Neinv.dotace v rámci souhrnného dotačního
vztahu
Neinv.přijaté dotace od obcí - Brníčko org. 6015
Neinv.přijaté dotace od obcí - Dlouhomilov org.
6017
Ostatní neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu
ÚZ 13101-VPP
Třída 4 - Přijaté dotace celkem:

částka v Kč
1200.000
52.000
110.000
1.350.000
66.000
2.900.000
11.000
380.000
20.600
10.000
12.000
520.000
6.631.600
15.000
500.000
340.000
23.000
30.000
3.000
45.000
4.000
20.000
9.000
70.000
3.000
1.000

Druh výdajů
Pěstební činnost - lesy
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Obnova kulturních památek
Činnost registr.církví a náboženských spol.
Rozhlas
Ostatní záležitosti kultury - Kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury - SPOZ
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost - holubáři
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Ostatní záležitosti požární ochrany
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifikované - budovy OÚ
Ostatní činnost - služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků
Platby daní a poplatků - odvod DPH
Výdaje rozpočtu obce celkem:

7.500
20.000
1.090.500

370.500
63.000
201.000
192.000
826.500

Použití finanční rezervy

0

Třída 8 - Financování:

0
Obec Hrabišín, 788 04 Hrabišín 65
IČ: 00302619, DIČ:CZ00320619

Příjmy rozpočtu obce celkem:

8.548.600

Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Hrabišín dne 07.03. 2011

částka v Kč
974.100
122.000
170.000
335.000
513.000
1.940.000
28.000
5.000
4.000
37.000
5.000
108.000
47.000
100.000
5.000
8.000
160.000
73.000
10.000
508.000
50.000
917.000
50.000
50.000
760.000
1.294.500
65.000
10.000
100.000
100.000
8.548.600

Hrabišínské noviny 03/2011

strana 7

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ceníky služeb Obecního úřadu

Doba splatnosti místních poplatků
Připomínáme dobu splatnosti místních poplatků (vodné, komunální
odpad, nájem vodoměru a poplatek za psa/psy), a to nejpozději do
15. 3. 2011. Občané mohou částky uhradit buď hotově během úředních hodin na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet
č. 5628841/0100. Tyto údaje jsou rovněž zveřejněné na webových
stránkách obce v sekci Ekonomika.
Symbol

Komunální
odpad

Vodné

Nájem
vodoměru

Pes

Variabilní

1337

2310 2111

2310 2133

1341

Specifický

Číslo domu

Číslo domu

Číslo domu

Číslo domu

Cena
vč. DPH

1.

Letní období

150 Kč

180 Kč

2.

Zimní období

350 Kč

420 Kč

A4 1 strana

1 Kč

1,20 Kč

1 Kč

2 strany

2 Kč

2,40 Kč

2 Kč

A3 1 strana

3 Kč

3,60 Kč

4 Kč

2 strany

6 Kč

7,20 Kč

7 Kč

Kopírovací služby

Hlášení místním rozhlasem
1.

Pro stánkáře

100 Kč

120 Kč

2.

Pro cizí organizace

50 Kč

60 Kč

Ceník Místní knihovny Hrabišín

- vodné 22,- (včetně 10 % DPH)
- palivové dříví měkké 500 Kč/prm (včetně 10 % DPH)
- palivové dříví tvrdé 600 Kč/prm (včetně 10 % DPH)
- pronájem KD, poplatky v knihovně, služby OU (kopírování, hlášení aj.)
uvedeny v tabulkách

Ceník služeb a poplatků pro Místní knihovnu Hrabišín,
platný od 1. 1. 2011
Příloha č. 1 Knihovního řádu
Placený úkon, služba …

Pronájem Kulturního domu
Cena bez
DPH

PŘÍSÁLÍ

Zaokrouhleno

Pronájem zasedací místnosti OÚ

Upřesnění částky poplatku za psa: Snížený poplatek se týká pouze
osoby, která žije sama a má jeden zdroj příjmu (článek 5, odst. 1,
písm. c, Vyhlášky 02/2010).
Oznamujeme, že se díky překročení obratu jednoho mil. Kč za 12 předcházejících kalendářních po sobě jdoucích měsíců stáváme plátci DPH.
K překročení limitu došlo v období 30. 6. 2009 až 1. 7. 2010. Tato skutečnost se dotkne následujících poplatků.

Cena
bez DPH

1.
Cena s DPH
(20%)
2.

Cena vč. DPH

Registrace uživatelů na jeden rok
Základní poplatek

50 Kč

Snížený poplatek (děti do 15 let, důchodci a studenti)

30 Kč

Zhotovení duplikátu čtenářské legitimace

5 Kč

3.

Rezervace 1 kusu dokumentu – manipulační poplatek

5 Kč

4.

Reprografické služby – černobílé kopie

1.

Letní období pro organizace a občany
obce Hrabišín

600 Kč

720 Kč

2.

Letní období pro cizí organizace a občany

900 Kč

1 080 Kč

3.

Zimní období pro organizace a občany
obce Hrabišín

1 000 Kč

1 200 Kč

Kopie A4, jednostranná, tisk z databáze nebo text
z internetu

4.

Zimní období pro cizí organizace a občany

1 300 Kč

1 560 Kč

A4 text + obrázek (více jak 50 % pokryté plochy)

4 Kč

5.

Akce trvající maximálně 3 hodiny, schůze
atd. (cena za 1 hodinu)

Kopie A3 jednostranná – text

5 Kč

Kopie A3 + obrázek (více než 50 % pokryté plochy)

8 Kč

200 Kč

240 Kč

TANEČNÍ SÁL
1.

5.

Letní období pro organizace a občany
obce Hrabišín

1 700 Kč

3 Kč

Využití PC s přístupem k internetu

2 400 Kč

Registrovaní uživatelé knihovny

5 Kč / 15 min

Neregistrovaní uživatelé

10 Kč / 15 min

2.

Letní období pro cizí organizace a občany

2 700 Kč

3 240 Kč

3.

Zimní období pro organizace a občany
obce Hrabišín

2 500 Kč

3 000 Kč

4.

Zimní období pro cizí organizace a občany

3 700 Kč

4 400 Kč

6.

V pronájmu přísálí a tanečního sálu KD jsou zahrnuty náklady na praní
ubrusů, vodné a movitý majetek (pečící pánev, přenosná pípa aj.). Případné rozbité předměty budou účtovány samostatně.
Účinnost ceníků je od 01. 01. 2011
Ceníky byly schváleny na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 07. 03. 2011.
TJ Sokol organizuje v sobotu 26. 3. 2011 sběr starého železa
a autobaterií. Nenechávejte tedy svá obydlí, zahrady a stodoly
zaneřáděné od železného šrotu a zbavte se ho formou příspěvku
místní zájmové organizaci.

7.

Sankční poplatky
1. upomínka (po 3 měsících od data výpůjčky)

15 Kč

2. upomínka (za 3 týdny po první upomínce)

25 Kč

3. upomínka (3 týdny po druhé upomínce) – výzva
OU

50 Kč

Ztráta nebo poškození dokumentu
a) Finanční náhrada: manipulační poplatek

20 Kč

knihy: cena knihy + manipulační poplatek
periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulační
poplatek
b) Náhrada formou kopie – cena za reprografické
práce a vazbu
c) Poškození technického zpracování odstranitelné
vlastními silami

20 Kč

d) Poškození čárového kódu

10 Kč
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JARNÍ ÚKLID

Zprávy z knihovny za rok 2010

Oznamujeme občanům, že ve dnech
8. 4. – 11. 4. 2011 bude v obci proveden
sběr a svoz velkoobjemového odpadu
Umístění velkoobjemových kontejnerů:
• Loučky
• náměstí
• u prodejny Jednoty
• prostranství před aut. zastávkou u Hrubých
Mezi velkoobjemový odpad patří:
• opotřebovaný nábytek • matrace • pneu • vany • koberce a podobný
odpad, který se nevejde do popelnice
Mezi velkoobjemový odpad nepatří:
• veškeré druhy nebezpečného odpadu (ledničky, akumulátory apod.)
• kompostovatelné odpady
• stavební odpad (stavební suť aj.)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů proběhne 9. dubna 2011
Harmonogram svozu:
• 09.00 - 10.00 hod. za kulturním domem
• 10.00 - 11.00 hod. na parkovišti u prodejny Jednota
Seznam sbíraných nebezpečných složek komunálního odpadu:
• nádoby znečistěné barvami nebo lakem
• barvy, lepidla, pryskyřice
• provozní náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny apod.)
• olejové filtry
• vyřazené léky
• olověné akumulátory
• galvanické články
• zářivky a výbojky
• textilní nebo jiný materiál znečistěný nebezpečnými látkami
• znečistěné obalové materiály
• obaly od sprejů
• vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady
Seznam dalších odpadů:
• znehodnocené nebo nadměrně opotřebované elektrospotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Elektrospotřebiče (tzn. ledničky, mrazničky aj.) nesmí být rozebrány.
Musí být v kompletním stavu, tak jak byly zakoupeny.

Říká se, že kniha je nejlepším
přítelem člověka. Nebo to byl pes?
Ať je to jak chce, existuje spousta
moudrých přísloví, citátů apod.,
které ji vyzdvihují někam výš, než
je horní regál zaprášené police.
Bohužel současná doba není nakloněna trávení drahocenného času
nad knihami, a tím méně masovému chození do místní knihovny.
S politováním proto musíme
konstatovat, že při celkovém počtu
asi 860 obyvatel máme pouze 47
registrovaných čtenářů, z toho
26 dětí. Na druhé straně statistika
z loňského roku hovoří o hrabišínských obyvatelích mnohem příznivěji. Do knihovny v roce 2010 přišlo 523 návštěvníků a bylo celkem
vypůjčeno 3 828 publikací. Snažíme se rovněž přilákat nové čtenáře každoročním nákupem nových
svazků. Loni tedy do knihovny
přibylo 59 titulů a při výměnné cirkulaci bylo s ostatními knihovnami
vyměněno 115 knih.
Naštěstí nám dnes knihovna
neslouží pouze jako půjčovna publikací, ale podílí se i na jiných činnostech. Kromě veřejného posky-

KULTURNÍ AKCE
Datum

Název akce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

02. 04.
13. 04.
23. 04.

Leden
Jaroslava Zdráhalová
ing. Josef Kamler
Jan Mazůrka
Antonie Skoumalová
Smejkalová Naděžd
Vladimír Variška

60 let
70 let
85 let
80 let
65 let
60 let

Únor
Lubomír Svorník
Vladimír Frank
Mária Ječmínková

60 let
60 let
70 let

Březen
Libuše Mrakavová 60 let
Libuše Holoušová 60 let
Věra Dvořáková
80 let

06. 05

dle počasí

Jubilea občanů

25. 06. 2011

Duben
Čeněk Hořava
Bohumila Smékalová
Veronika Kociánová
Blanka Malá
Jan Zdráhal

75 let
80 let
75 let
70 let
65 let

Květen
Anna Smejkalová
Jana Zapletalová

60 let
65 let

Červen
Miroslav Spurný
Antonie Kulhánková
Pavla Churavá

65 let
65 let
60 let

Organizátor

Stručný popis

leden - březen Plesová sezóna

30. 03

Putující kontejner – sběr elektroodpadu dne 22.04. 2011.

tování internetu, jehož využilo loni
82 zájemců, převážně dětí, místní
knihovna úzce spolupracuje s naší
MŠ i ZŠ.
Nejdůležitější událostí loňského roku však bylo její přestěhování do nových prostor KD. Sami
se můžeme přesvědčit, jaký vliv
mělo toto přemístění na kvalitu
poskytovaných služeb. K dalším
projektům, které v roce 2010 proběhly, patří Karavana snů. Děti
prožily odpoledne plné her a soutěží, např. střílení z luku, skákání
v botách, malování aj. Myslíme, že
se akce setkala s docela úspěšným
přijetím u obyvatel, zúčastnilo se
jí totiž 17 dětí, proto plánujeme
Karavanu snů zahrnout i letos do
našeho programu.
Místní knihovna se také snaží
vychovat své nové čtenáře od
nejútlejšího věku. Prvňáčci byli za
asistence paní ředitelky ZŠ a paní
učitelky Březinové slavnostně
pasováni na čtenáře. Doufáme, že
jejich zájem o pravidelné chození
do knihovny neopadne a těšíme
se na návštěvu Vás všech.
Josefa Gojišová

Jednotlivé spolky
duben
Karavana snů
Knihovna
soutěže pro děti
Velikonoční dílna
Kulturní komise akce pro veřejnost
vycházka a plnění
Putování za velikoKulturní komise úkolů, akce pro
nočním pokladem
děti a veřejnost
Čarodějnický rej
Hasiči a Klub žen akce pro veřejnost
květen
Tradiční táborák
TJ Sokol
červen
akce především
Den dětí
Klub žen
pro děti
Oslavy 40. Výročí zaloakce pro širokou
TJ Sokol
žení TJ Sokol Hrabišín
veřejnost

Informace k akci Velikonoční dílna
Jedná se o tematicky motivované výtvarné odpoledne, kde se s minimálními náklady a trochou zručnosti příjemně připravíte na svátky jara.
Akci pořádá Obecní úřad Hrabišín ve spolupráci s Vilou Doris.
V plánu je zdobení kraslic a to barevným voskem, mozaikou, drátováním,
decoupagí, krakelováním a lepením ornamentů (kdo některým pojmům
nerozumí, má další důvod přijít mezi nás). Je potřeba, aby si každý účastník za
tímto účelem přinesl vyfouknutá vejce, čím více, tím lépe. Jednak žádný učený z nebe nespadl a rovněž technik zdobení je mnoho. Kromě kraslic plánujeme zabývat se také výrobou plstěných slepiček a kuřátek. Veškeré pomůcky a materiál potřebný k produkci bude pro zájemce připraven přímo na
místě. Akce se koná dne 13.04. 2011 v 16.30 hod. v Kulturním domě Hrabišín.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Všem oslavencům gratulujeme.

Podrobnější informace k ostatním akcím budou včas zveřejněny.
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TJ Sokol Hrabišín
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v krátkosti seznámit
Vás s událostmi, které proběhly
v rámci činnosti TJ Sokol Hrabišín.
Nový rok v naší TJ začal 9. 1. 2011
valnou hromadou, jež byla zároveň volební. Do nového výboru
byli tedy na ní zvoleni Tomáš
Horák, Josef Grepl, Miroslav
Glanc, Vlastimil Faltýnek, Martin
Kupčík, Karel Klíma a Jan Petřík.
Na prvním zasedání výboru se po
volbě jednotlivé funkce rozdělily
následně. Předsedou se stal Vlastimil Faltýnek, místopředsedou
Karel Klíma, sekretářem Tomáš
Horák, sportovním manažerem
Martin Kupčík a členy výboru Pepa
Grepl, Mirek Glanc s Jendou Petříkem. Veškerou činnost v TJ Sokol
z důvodů zvolení starostkou obce
ukončila dlouholetá hospodářka
a členka výboru Laďka Holoušová a na její místo nastoupila paní
Magda Glancová.
Zimní měsíce jsou především
z fotbalového hlediska přípravou
na jarní část soutěží, jež střídavě
u všech mužstev probíhá v tělocvičně základní školy. Realizační
týmy a trenéři zůstali po podzimní části skoro ve stejném složení

kromě starších žáků, kde Čestmíra
Minaříka, který odjel pracovně do
Anglie, střídá Jiří Šrom, dlouholetý trenér mládeže v Šumperku.
Mužstvo mužů zatím sehrálo na
umělé trávě v Šumperku přípravné utkání s účastníkem 1. A třídy
Sokolem Vikýřovice a po dobrém
výkonu zvítězilo v poměru 2 : 1.
O obě naše branky se postaral
v utkání hostující Vařeka. Bohužel
se zde zranil Marek Peša, což nás
samozřejmě mrzí a přejeme mu
brzké uzdravení.
Pro občany bude pravděpodobně nejzajímavější zprávou stanovení termínu konání oslav na počest
40. výročí založení naší jednoty. Po
pečlivém uvážení jsme se rozhodli
pro sobotu 25. 6. 2011 a přípravný
výbor již zahájil veškeré přípravy
programu této akce. Doufáme, že
budou důstojným připomenutím
organizovaní kopané v naší obci
a také příjemným zpestřením letního období pro místní občany.
Níže předkládáme také rozpis
utkání jarní části pro všechna
mužstva, ovšem s tím, že se některá utkání, hlavně co se týká mládeže, mohou odehrát na hřištích
soupeřů.
Výbor TJ Sokol

Myslivecké sdružení Hrabišín
Plesová sezóna je v plném proudu a jednotlivé spolky se snaží pro
spoluobčany uspořádat co nejhonosnější kulturní akce, aby jim
dali najevo, že nejsou uzavřená
společnost a jejich aktivity směřují
ve prospěch celé společnosti. Myslivecké sdružení Hrabišín se taktéž
nenechalo zahanbit a v sobotu 5.
února se v KD Hrabišín rozezněly
myslivecké fanfáry. Hosté mohli
okusit vynikající zvěřinové pokrmy,
téměř do rána tančit nebo si domů
odnést něco z tomboly, a to od
napařovací žehličky až po nespočet kusů ulovené zvěře. Věříme, že
si návštěvníci ples užili stejně jako
my – pořadatelé, a všichni se za rok
opět sejdeme.
Další aktivitou, pro myslivce nejpodstatnější, je přikrmování zvěře
v období nouze, tedy zimy, kdy
je pro zvířata obstarávání si zeleného krmení, ve sněhem pokryté
krajině, téměř nemožné. Krmelce
plné sena, jader a soli – na zajištění
správného trávení, jsme i letos obohatili o medikovaná krmiva, jejichž
úkolem je volně žijící zvěř přeléčit
od parazitů a všeobecně zlepšit
jejich fyzickou kondici.

19. - 20. února se konala chovatelská přehlídka trofejí (CHP)
ve Vyšehoří, kde naši honitbu (za
oblast chovu daňčí zvěře „Klopinská“) reprezentovala 1 trofej daňka
evropského. Musíme se pochlubit,
že patřila mezi nejsilnější trofeje
přehlídky, což svědčí nejen o dobré
chovatelské úrovni zdejšího mysliveckého sdružení, ale i uživatelů
okolních honiteb. Kvalita migrující
zvěře je totiž závislá jednak na péči
o celou oblast, a to nejen podporou zdravích a silných jedinců, ale
především fundovaným a citlivým
odlovem kusů slabých, nemocných a v chovu nežádoucích. Další
trofeje budou moci myslivci i laická
veřejnost, zhlédnout či odborně
posoudit na CHP v Bludově, která
se bude pořádat 18. - 20. března
v tamějším KD.
Na závěr bych chtěl popřát
do nového mysliveckého roku
2011/2012 všem členům MS Hrabišín mnoho mysliveckých zážitků
a loveckých úspěchů, zvěři dostatek
klidových, krytových a potravních
podmínek, a návštěvníkům přírody
radost ze života a optimismus.
za MS Hrabišín Jakub Drimaj

ROZPIS MUŽSTEV
TJ SOKOL HRABIŠÍN JARO 2011
Den
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

Datum
2.4.2011
10.4.2011
17.4.2011
23.4.2011
30.4.2011
7.5.2011
14.5.2011
21.5.2011
28.5.2011
5.6.2011
11.6.2011

1. B MUŽI „A“
Čas
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Den
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

Datum
3.4.2011
9.4.2011
16.4.2011
24.4.2011
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
29.5.2011
4.6.2011
12.6.2011

OP MUŽI „B“
Čas
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
17.4.2011
23.4.2011

OP DOROST
Čas
14:00
14:00

Den
SO
NE
SO
NE
SO
ST
SO
SO
SO
ST
SO
SO
SO

Datum
2.4.2011
10.4.2011
16.4.2011
24.4.2011
30.4.2011
4.5.2011
7.5.2011
14.5.2011
21.5.2011
25.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
11.6.2011

Den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO

Datum
17.4.2011
23.4.2011
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
28.5.2011

8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
29.5.2011

14:00
10:00
14:00
14:30

Doma
Vidnava

Lesnice
Mohelnice
Jindřichov
St. Město
Žulová
St. Č. Voda
Ruda
Javorník
Č. Ves

Doma
Postřelmov

10:00
15:00

Venku
Zábřeh

Sobotín
Písařov
Maletín
Lukavice
Podolí
Zvole
Dubicko
Rapotín
Hanušovice

Doma
Sobotín

Venku
Bludov

Volno
Jindřichov
Hanušovice
Postřelmov
Sudkov

KS starší a ml. žáci
Čas
Doma
9:00
Jeseník B
13:15
9:00
Kostelec
12:45
9:00
Přerov
16:30
Chomoutov
9:00
9:00
Němčice
9:00
10:00
9:00
Slatinice
9:00
9:00
Náměšť
OP přípravka
Čas
10:00
10:00
10:00
10:00

Venku
N. Malín

Doma
Libina

Venku
10:45
Nemilany
10:45
V. Týnec
10:45
10:45
Prostějov
Hlubočky
N. Sady
10:45
Želatovice
10:45

Venku
Vikýřovice

Loučná
N. Malín
Volno
Rapotín
Hanušovice
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Výlet na Mont Blanc
Při všem tom putování a lezení
po horách, ať už to byly Jeseníky,
Beskydy, Malá Fatra, Slovenské
nebo Polské Tatry či Alpy, jsme měli
přání vylézt někdy na trochu větší
kopec. Na výlet na Mont Blanc jsme dostali pozvání od kamarádů
TJ Arcelor Mital (Nová huť Ostrava). Zájezd se pořádal v srpnu
roku 2010, a to tak, že byla zajištěna pouze doprava autobusem do
kempu poblíž Chamonix ve Francii.
Další program byl jen doporučený,
každý si jej mohl určit sám a jet na
vlastní nebezpečí. Spolu s kamarády jsme se dohodli na složení
pětičlenného družstva, které bude
potřebné při výstupu pro vzájemné jištění a nesení společných věcí,
jako jsou např. stany a lana.
Ve Francii nás přivítalo sice
pošmourné počasí, ale předpověď říkala, že by se mělo na tři dny
udělat pěkně. Slunečné dopoledne v kempu v Les Bossons tomu
nasvědčovalo. Hned po příjezdu
jsme se s částí účastníků rozhodli,
že vzhledem k průběhu předpovědi počasí vynecháme aklimatizační výstup na jeden místní kopec,
vyrazíme hned a budeme se aklimatizovat na výšku pomalejším
výstupem. Zprávy o předpovědi
počasí nám chodily pravidelně

metrů. A dále už jenom pěšky.
První dvě hodiny pochodu
postupujeme za velkého vedra po
štěrku a pražcích neprovozované
části oné úzkorozchodné dráhy do
opuštěné konečné stanice Le Nid
d´ Aigle. Ubíráme se po takzvané
„normálce“, což je nejjednodušší
a nejpoužívanější trasa. Batohy váží
okolo 15 až 25 kg. S touto zátěží
jsme do večera došli hlubokou
kamenitou dolinou až na ledovec
do prvního tábora ve výšce 3 200
m u vysokohorské chaty Tete Rousse. Urovnali jsme sníh pro postavení stanů a vařili večeři. K tomu je
potřeba buď roztavit sníh, nebo
najít někde tekoucí vodu, čímž se
ušetří plyn ve vařiči. Tady uprostřed ledovce kolem většího balvanu voda naštěstí tekla. Mraky
na jihozápadě sice ještě vysely, ale
při západu už slunce pěkně hřálo.
V noci potom přimrzlo, a stanové
kolíky a šňůry zatížené kameny
jsme ráno museli vysekávat cepínem. Pro bolesti hlavy a nevolnost
začínají odpadat první účastníci. Po
doplnění tekutin a minerálů sestupují dolů. Nás pět se zatím drží. Po
sbalení stanů a všech věcí pokračujeme silně rozvrásněnou skalnatou stěnou do druhého tábora
Gouter, jenž se nachází ve výšce 3

Vrchol Mont Blanc v pozadí.

jako SMS zprávy na mobilní telefony z domova od známých, kteří pravidelně sledují francouzské
internetové zpravodajství o předpovědi v této části Alp. Následovalo rychlé přebalení batohů, cesta
místním autobusem do Les Houches na lanovku a výjezd do výšky
1790 m n. m. na Bellevue La Chalette a následně horským úzkorozchodným ozubnicovým vláčkem
Tramway du Mont Blanc do stanice Col du M. Lachet ve výšce 2100

800 metrů. První úsek, zvaný Kuloár, jdeme v mačkách po zmrzlém
sněhu a přebíháme ledové koryto. Na tomto místě neustále padá
kamení, takže po ránu, kdy je vše
zmrzlé, je průchod nejbezpečnější.
Dále lezeme po hřebenu, který tvoří velké rozlámané balvany, pořád
rovně nahoru. V horní části jsou
natažena trvalá fixní lana, k nimž
se jistíme. Cesta je v tomto období
celkem dobrá, na sněhu a ledu by
to bylo mnohem horší. Kolem jed-

Na vrcholu Mont Blanc.

né hodiny odpoledne dolézáme
na horskou chatu Gouter (3 800
m) a potkáváme partu Slováků.
Ti už sestupují a doporučují nám,
abychom se ještě dnes pokusili
vystoupat na vrchol. Dáme tedy
na jejich rady. Přebalujeme batohy, abychom vzali jen nejnutnější
denní potřebu, a za pálícího slunce stoupáme po zasněženém hřebeni. Potom svahem pod vrchol
Dome du Gouter a kolem páté
docházíme do sedla pod bivak Vallot, do výšky 4 345 metrů. Tady se
pro pokročilý čas otáčíme. Také to
už jeden kolega nemůže „udýchat“,
proto se před západem slunce vracíme zpět na chatu Gouter k přenocování. Bereme tento odpolední částečný výstup s návratem do
nižší polohy jako učebnicový příklad výškové aklimatizace.
Nově příchozí předpověď počasí
říká, že zítra kolem poledne přijde
teplá fronta, a počasí se tak pokazí.
Kamarádům se nechce stavět stany, proto si v podvečer po uvolnění
chaty platíme 17 eur na osobu za
nocleh na podlaze jídelny. Uléháme kolem jedenácté hodiny zabalení do spacáků pod jídelní stoly.
Moc jsme toho však nenaspali, ve
dvě v noci totiž velká část ubytovaných vstává, balí se, a kuchyň
jim vydává snídaně. Musíme proto opustit jídelnu, ve které se uklízí a vytírá. Ospale přešlapujeme
v chladné předsíni. Ti, co vyšli na
hřeben, se ale nepodívali, jak je
venku a když zjistili, že je na hřebenu nebezpečná bouřka a vichřice
s náledím, se začali pomalu vracet.
Atmosféra v chatě s přílivem teple
oblečených lidí opět zhoustla, po
nějaké době jsme však zaujali svá
původní místa pod jídelními stoly.
Ráno jsme se cítili, až na dva kamarády z naší party, kupodivu celkem

v pohodě. Ti měli v noci problémy
s dýcháním a bolela je, jak už to
v takovýchto podmínkách bývá,
hlava. Rozhodli se proto neprodleně k sestupu.
Zůstáváme ve skupině pouze tři. Nachystáme se s malou
rezervou na jeden den, obujeme
mačky a již za sluníčka, kolem
půl osmé vyrážíme. Jsme jedni
z posledních. Nejprve se plahočíme po hřebenu a potom širokým svahem do sedla Gouter jako
včera odpoledne. Cesta je dobře
prošlápnutá, a není problém se
vyhnout ledovcovým trhlinám. Ve
stoupáních postupujeme pomalu, s přestávkou na rozdýchání po
30 až 40 krocích. Před námi jsou
velké skupiny Rusů. Postupně je
docházíme, a nakonec všechny
předejdeme. Tato družstva vedou
většinou profesionální horští vůdci. Část jejich klientů je už v dost
špatném stavu. U výškového
bivaku Vallot ve výšce 4 362 m se
všichni tři navazujeme asi ve čtyřmetrových rozestupech společně
na lano a hůlky měníme za cepín.
Než se vydáme na zbývající část
cesty, střetneme se s partou nadšených Slováků, jež nám uděluje
poslední rady. Od tohoto místa
je to už víceméně jenom prudce nahoru. Pak následuje hřeben
zvaný „Žiletka“, který je místy široký pouhých 50 cm. V těchto místech postupujeme po úsecích
krátkých jen 10 až 15 kroků, později po ještě kratších. Pod jedním
z mnoha horizontů potkáváme
vracející se skupinu z naší výpravy, a ti nám hlásí, že už TAM byli
a také nám blahopřejí k dosažení
vrcholu. Děláme si z jejich slov
legraci a jsme si jisti, že nemůžeme
být tak blízko. Asi po sto metrech
nevěříme vlastním očím. Výš už
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Výlet na Mont Blanc
to opravdu nejde. Jsme na vršku a jsme zde sami. Je 10. srpna
2010, 13:30 a právě se nacházíme
ve výšce 4 810 m n. m. Vrchol je
protáhlý, asi tak metr a půl široký. Je to nádhera, všechny okolní
kopce i štíty jsou menší a sluníčko
stále svítí.
Na vršku jsme strávili dvacet
minut, jelikož fouká silný vítr a je
zhruba -100C. Fotíme všechno
kolem. Za námi docházejí dva
Poláci, po nich dva Češi a z opačné strany parta Francouzů. Ze
severozápadních dolin se začínají přes hřeben valit husté mraky
jako z prádelny. Meteorologická
předpověď vyšla přesně na hodinu. Balíme to tedy a ubíráme se
po stejné cestě dolů. Při sestupu
potkáváme v protisměru pouze
pár jedinců, žádné davy Rusů jako
předtím. Kam se ztratili, netušíme, zřejmě se vrátili. Na Valotce se
chceme najíst, ale nic suchého do
sebe nejsme schopni vpravit, tak
jenom pijeme. Potom už bez vzájemného připoutání pokračujeme
dolů na Goutr. Tam přibalíme do
batohů stan, spacáky, zbytky věcí
a kolem páté odpoledne opět „na
těžko“ sestupujeme po stejné trase skalnatou stěnou do tábora na
Tete Rousse. Jsme dost unavení.
Je zřejmé, že cesta dolů je skoro
únavnější než cesta nahoru. Za
soumraku stavíme stan a vaříme
něco k jídlu. Obloha je již úplně
zatažena těžkými mraky. Ohřáté
předvařené rizoto, naředěné gulá-

šovou polévkou z pytlíku je přesně to, co jsme potřebovali. Pro
citelnou únavu nemáme chuť ani
moc slavit. Zítra musíme po svých
zdolat 1 500 výškových metrů.
Ráno je zatažené a jen litujeme ty, co odcházejí nahoru. Po
vydatné snídani scházíme v mlze
na konečnou stanci vysokohorské
železnice. Proti nám putuje stále
hodně lidí. Ze všeho nejhorší je
hodinový sestup po štěrku a pražcích železnice. Pražce jsou úzké,
a nepasují do kroku, štěrk se pod
nohama vrtí jako kuličky a batohy se zdají každým krokem těžší.
K zastávce docházíme značně
vyčerpáni. Teprve nyní dopíjíme
slivovici, již jsme sebou nesli celou
dobu. Následuje vláček, lanovka
a místní autobus do kempu v Les
Bossons. Zde nás čekají kamarádi a dostatečná zásoba vychlazených Radegastů. Zbylé dva dny
už pouze odpočíváme a užíváme
si prohlídky Chamonix. Tady dole
v noci sice pršelo, ale jinak bylo
celkem pěkně. Kamarádi, kteří
vyšli na vršek den po nás, nahoře pro mlhu nic neviděli a zpátky
se vraceli za deště. A další den
nebyl výstup možný vůbec, jelikož se počasí pokazilo natolik, že
ve vyšších polohách napadlo půl
metru sněhu. Výlet na Mont Blanc
se tedy nad očekávání vydařil
a můžeme si ho směle přiřadit do
seznamu našich úspěšně zdolaných životních překážek.
Vlasta a Vladimír Skoumalovi

Kalendář hasičských soutěží 2011
Kateg.:

Pořádající SDH:

MH

OSH Špk. - Hrabišín

Okrsek Nový Malín

Datum konání:

pak N. Kvapilová, A. Hanáková, M.
Tihlařík, O. Jírů, M. Hrubá, J. Luňáček, J. Körner a L. Chovanec. Obě
družstva, jež se nevyhnula menším zaváháním, obsadila jedenáctá místa. Vítězství si odvezl v obou
kategoriích Bludov. Organizačně
proběhla soutěž hladce i přesto,
že KD nebyl již dlouho takto zaplněn. Výčet akcí pořádaných naším
sborem však zdaleka nekončí,
o čemž se můžete přesvědčit
v následujícím přehledu. V druhé tabulce dále nabízíme našim
příznivcům kalendář hasičských
soutěží na letošní rok. Jsou v něm
sice uvedeny pouze závody, o které máme zájem, nebo které se nás
týkají, ale i tak se jedná o docela
bohatou nabídku. Budeme rádi,
přijdete-li nás na kteroukoli z nich
povzbudit.
Za SDH R. Jírů a L. Kvapil

Místo konání:

19. února SO

10:00

KD Hrabišín

21. května SO

15:30

U cihelny

VC

OSH Špk. - Bludov

04. června SO

08:00

Areál u HZ Bludov

VC

Ruda n/M.

05. června NE

10:00

U koupaliště

Rohle

11. června SO

21:00

Kuželna Janoslavice

VC

Dolní Libina

18. června SO

10:00

U koupaliště

VC

Dolní Studénky

19. června NE

10:00

Dráha SDH

Brníčko

25. června SO

13:00

Areál u HZ

MH

OSH Špk. - Hrabišín

VC

Štíty

26. června NE

09:00

Hrabišín, areál SDH

02. července SO

10:00

Hřiště TJ

VC

Chromeč

03. července NE

10:00

Areál SDH

Bystřec

03. července NE

?

Areál u HZ

Kolšov

10. července NE

10:00

Za Hájenkou

VC

Pavlov

16. července SO

10:00

Areál SDH

VC

Nemrlov

17. července NE

10:00

Areál SDH

Nový Malín

23. července SO

10:00

Areál u Cihelny

VC Ž+V Hrabová

24. července NE

10:00

Hřiště TJ

06. srpna SO

10:00

VÚ areál u HZ

Rájec

07. srpna NE

10:00

U Antoníčka

Hrabišín

13. srpna SO

13:00

Hrabišín, areál SDH

VC

Bludov

VC
VC
VC

Třeština

14. srpna NE

10:00

Hřiště TJ

Mostkov

20. srpna SO

13:00

Hřiště – areál SDH

Lesnice

21. srpna NE

13:00

Areál SDH za KD

Zvole

27. srpna SO

10:00

Hřiště Sokol

VC

Bohuslavice

28. srpna NE

10:00

Areál SDH

VC

Postřelmůvek

03. září SO

10:00

Areál SDH

VC

Ráječek

04. září NE

10:00

Autocvičiště

FVC

OSH Špk. - Hrabišín

10. září SO

10:00

Hrabišín, areál SDH

Nová Dědina

17. září SO

11:00

Hřiště

VC

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín
Činnost SDH je vždy na počátku roku zaměřena převážně na
schůzování a přípravu, a to jak
technickou (stroje), tak fyzickou.
K tomuto účelu využíváme místní školní tělocvičnu, kde každou
středu probíhá příprava mladých
hasičů. Poté jsou na řadě muži
a vše pravidelně zakončují volejbalem ženy.
19. 2. proběhla první soutěž
letošního roku v kategorii mladých
hasičů, tzv. dovednostní štafeta,
která se konala již potřetí v místním kulurním domě. Letošního
ročníku se zúčastnilo 22 družstev
starších a 16 družstev mladších,
což znamená téměř 300 závodníků. V obou kategoriích jsme
měli své zastoupení. V kategorii
starších jimi byli: K. Krobotová, V.
Kvapilová, S. Kvapilová, J. Havlíček
a J. Krobot. V kategorii mladších

Čas:
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