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Vážení přátelé,
úvodník našeho zpravodaje vždy patřil naší předsedkyni, paní Milušce
Stržínkové, starostce obce Rouské.
Požádala jsem ji, abych si tentokrát
mohla vzít úvodní slovo já.
Jak všichni dobře víte, obec Rouské
se stala Vesnicí roku 2007 Olomouckého kraje. Je to druhá nejmenší
obec mikroregionu, a přesto se jí
dostalo tak významného ocenění.
Všichni, kdo Rouské alespoň trochu
znáte, mi určitě dáte za pravdu, že
toto ocenění získala tato malá vesnička právem. Je to zcela jistě zásluhou všech lidí aktivně se podílejících na životě v obci. Nicméně
všichni potřebují, aby je někdo vedl
a posunul vpřed. Rouské má velké
štěstí, že tam takového člověka mají. Je to paní Miluška Stržínková,
kdo se snaží, aby se obec vyvíjela tím správným směrem. Je to ona,
kdo usiluje o to, aby lidé v obci byli jeden ke druhému tolerantní a udržovali mezi sebou přátelské vztahy.
Veškerá tato snaha se pak odráží ve
spolkovém životě, který je v Rouském znát na každém kroku.
Její aktivity se odráží nejen v samotné obci, ale i v celém mikroregionu.
I tady vždycky paní Stržínková byla hnací silou a já bych jí tímto chtěla moc za všechny poděkovat. Mohu
říct, že kamkoliv přijedu, všichni mikroregion znají, zejména pokud zmíním jeho sídlo - Rouské. Díky popularitě Rouského stoupla také popularita mikroregionu. A to si zaslouží opravdu velký dík.
Dostalo se mi velké cti moderovat
oslavu Vesnice roku za účasti představitelů vlády, kraje a dokonce i samotného pana arcibiskupa Graubnera. Přede všemi jsem tam také
prohlásila, že Zlatou stuhu, kterou
obec Rouské obdržela, jen tak snadno nepustíme a v mikroregionu Záhoran teď zůstane ještě dalších 8
let, než se v prvenství v této soutěži vystřídají obce všechny. Pevně věřím, že mé proroctví nebyla pouhá
troufalost, ale že se opravdu vyplní.
Zásluhu na tom budete mít Vy všichni!
Všem přeji šťastné a veselé Vánoce
a v roce 2008 hlavně zdraví a osobní pohodu!

Pavla Krbálková
manažerka mikroregionu Záhoran

PŘEDSTAVUJEME OBCE MIKROREGIONU

OPATOVICE
I když prehistorické nálezy ukazují, že prostor obce OPATOVICE byl osídlen již ve
velmi dávných dobách a název obce nám naznačuje, že obec vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností, kterým hranický újezd náležel od druhé poloviny 12.
století, přece je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní.

Obec se výslovně připomíná až v roce 1447, kdy Jiří z Kravař zapsal do zemských desek Vokovi ze Sovince Helfštejnské panství, kde ve výčtu obcí jsou jmenovány i Opatovice. Rokem 1477 končí veškeré pochybnosti a nejasnosti, pokud jde o vznik obce. Zmíněný zápis do zemských desek olomouckých nenechává nikoho na pochybách, že jde o Opatovice u Hranic.
Od roku 1766 je známo i obecní pečetidlo k ověřování různých písemností, které se zachovalo dodnes a zachycuje na pečetním obraze mlatce mlátícího snopy. V mezikruží dodnes čteme, že jde o „PECZET OBCZE OPATTOWSKEY 1766“.
Celkový stav obce v 1. pol. 18 stol. dobře zachycuje oceňovací operát obce z roku 1843, který konstatuje,
že obec Opatovice leží půldruhé míle jižně od Hranic a půl míle západně od Kelče v kopcovité krajině, tvořené
západními výběžky Karpat.
Revoluční rok 1848 zrušil přežitou vrchnostenskou správu a novou nadřazenou složkou se stalo okresní
hejtmanství, soud a ﬁnanční úřad se sídlem v Hranicích. Na základě obecního zákona z roku 1849 byl zvolen starosta obce, obecní výbor, který měl 2 radní a 6 výborníků. V dubnu 1869 byl položen základní kámen
pro stavbu školy v obci, která byla ukončena v následujícím roce. V roce 1871 byla obec postižena velkým
požárem, kdy vyhořelo 64 domovních čísel a mezi nimi i nová škola. Těžce postižená obec byla tehdy podporována sbírkami z okolních obcí. V roce 1930 byla provedena elektriﬁkace obce a od roku 1931 byl v obci zaveden telefon.
Od 12. dubna 1995 má obec vlastní znak a prapor: Popis znaku: v červeném štítě zkřížené zlaté cepy a přes
ně položena zlatá berla, jejíž stříbrné vellum obtáčí křížení. Pamětihodnosti: kaple sv. Mořice (1877), socha sv.
Jana Nepomuckého (1733), Boží muka (1888), různé kamenné kříže (1892-1899), socha P. Marie (1909), socha sv. Rocha (1919), Pomník padlým (1939), kašna se sochou dívky (1976) jako symbol „Záhorského vodovodu“. Z tereziánské doby jsou známa i prvá data o počtu obyvatel v obci - v roce 1772 žilo v Opatovicích celkem
354 obyvatel, nyní cca 770 obyvatel.
V roce 1889 byl tehdejším nadučitelem Hubertem Vítězslavem Karlíčkem založen v obci Sbor dobrovolných
hasičů. Dále stál H. V. Karlíček u zrodu Čtenářsko-pěveckého spolku Záhořan . V roce 1900 měla obec OPATOVICE 638 obyvatel a 95 domovních čísel. V obci byl jeden hostinec, 2 obchodníci, 2 kováři, 3 krejčí, 1 obuvník,
2 sedláři, 1 kolář a 1 mlynář. V roce 1925 byl založen Spolek Lidového domu, který zahájil 2.8.1925 stavbu Lidového domu, který byl otevřen 17. 7. 1927. Lidový dům slouží dodnes a je zde centrum společenského a sportovního vyžití občanů nejen z naší obce. Po provedené rekonstrukci LD v letech 1974 - 76 bylo nad přísálím postaveno kino (1976) pro 130 diváků, které obnovilo provoz v roce 1981. V roce 1956 bylo otevřeno nové fotbalové hřiště „Pod Hory“ a v následujících letech zde bylo vybudováno obecní výletiště.
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V roce 1959 byla otevřena nová hasičská zbrojnice, která byla v letech
1973 - 1974 následnou rekonstrukcí rozšířena o 2 garážové boxy, společenskou místnost, dílnu a sociální zařízení. V roce 1968 byla zahájena výstavba skupinového vodovodu Záhoří, který zásobuje pitnou vodou všechny
obce na Záhoří. V tomto roce byl zahájen provoz v nové mateřské škole. V roce
1969 bylo započato s výstavbou nové budovy MNV, která byla dána do užívání v roce 1973. V roce 1975 byla v akci „Z“ dokončena výstavba nákupního střediska JEDNOTA. Dále probíhala rekonstrukce Lidového domu s hernou
pro stolní tenis a nástavby širokoúhlého kina. V roce 1985 byla zahájena výstavba nového Domu služeb, který byl slavnostně otevřen u příležitosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a Sjezdu rodáků v roce 1989.
Od roku 1993 je v obci do téměř všech domů zaveden společný televizní
kabelový rozvod, který zajišťuje kvalitní příjem 14 TV programů, včetně místního INFOkanálu. V roce 1993 vznikl v obci Dobrovolný svazek obcí VES GAS,
který organizačně zajišťoval výstavbu plošné plynoﬁkace pro 36 obcí na Záhoří. V Opatovicích je plyn zaveden od 30. 9. 1995. V roce 1994 byla provedena částečná rekonstrukce školní budovy a v září tohoto roku proběhly
oslavy 100. výročí založení školy v Opatovicích. V červenci 1997 při stoleté
vodě byly některé domy v dolní části obce (v lokalitě Na Stávkách) zatopeny.
Od ledna 1998 byla prováděna nástavba 7 nájemních bytů nad Domem služeb, dále byla provedena rekonstrukce místní komunikace v Zahradní ulici,
oprava chodníku v Záhorské ulici a částečně na ulici Hlavní. Průběžně byly odstraňovány škody po povodni z roku 1997.
V létech 1999 - 2001 byla provedena rekonstrukce části kanalizace v obci a dále byla provedena generální oprava a rekonstrukce ČOV (s volnou kapacitou pro obce Paršovice a Rakov). Dále se pokračovalo ve výstavbě nových chodníků v Záhorské ulici. Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110. výročí
(1999) svého založení velkým námětovým cvičením a kulturním programem
na návsi.
Od roku 1999 probíhá výstavba 7 nových domů ve Sportovní ulici. V roce 2002 byla provedena oprava místních komunikací Na Loučkách a Na Aleji, dále byla provedena oprava fasády kaple sv. Mořice. Zastupitelstvo obce
schválilo nový územní plán obce zpracovaný ing. arch. Vandou Ciznerovou
z Brna. Základní škola byla přeměněna na právní subjekt, příspěvkovou organizaci, která zahrnuje rovněž MŠ a ŠJ. Ředitelkou tohoto zřízení se stala Mgr.
Jana Palová. Obec oslavila v srpnu výročí 555 let od první písemné zmínky o obci.
V roce 2003 dostala asfaltový povrch místní komunikace Pod Hájem a Nové sady. Opravena byla částečně i ulice Nová. V létě téhož roku provedla TJ
SOKOL rekonstrukci trávníku na fotbalovém hřišti Pod Hory.
V roce 2004 byla provedena úplná rekonstrukce sociálního zařízení v Lidovém domě. V rámci oslav 115. výročí vzniku dobrovolného hasičského sboru v obci bylo předáno do užívání hasičské zásahové vozidlo - cisterna TATRA 815 CAS 32, kterou jsme získali převodem nepotřebného majetku od
armády České republiky. Pro toto vozidlo musely být upraveny garáže, které byly osazeny elektricky ovládanými výjezdovými vraty.
Členové SDH odpracovali při rekonstrukci vozidla T 815
CAS 32 téměř 4 000 brigádnických hodin. Na podzim byla opravena střecha a fasáda na márnici na místním hřbitově, dále byl opraven přístřešek u vstupu do školy, kde
pod nekvalitně provedenou krytinu zatékalo. Ve středu
obce byla nainstalována informační tabule mikroregionu
Záhoran.
V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce chodníků
v Záhorské ulici a byla provedena generální oprava povrchu Sportovní ulice. Průběžně se připravuje prostor
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „U Panské stodoly“.
V roce 2006 byla provedena bezvýkopová oprava kanalizačního přivaděče na ČOV. V katastru obce byly nainstalovány 3 odpočívky pro nově budovanou cyklostezku.
Do televizního kabelového rozvodu byly instalovány nové
programy. Hasiči dokončili svépomocí GO dopravního vozidla DVS 12 AVIA 30. Členové TJ SOKOL provedli opravu
sociálního zařízení ve sportovním areálu a opravu střechy
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šaten. V roce 2007 si obec připomíná 560. výročí první písemné zmínky o obci, k 1. 1. 2007 má obec 792 obyvatel.
V září byla zahájena rekonstrukce nebezpečné křižovatky ve směru na Malhotice a byla rovněž zahájena první etapa rekonstrukce školního hřiště. Veřejné osvětlení v celé obci bylo kompletně vybaveno novými svítidly s úspornými žárovkami. Televizní kabelový rozvod byl rozšířen o program ČT 4 sport a ČT
24. V červenci TJ SOKOL oslavil 60. výročí svého založení. V sobotu 1. září proběhla ve sportovním areálu jubilejní V. mikroolympiáda mikroregionu Záhoran.
V obci Opatovice jsou velmi aktivní společenské organizace SDH, TJ SOKOL,
Spolek opatovské školy, Český svaz žen, Myslivecké sdružení Opatovice-Rakov, Zahrádkáři, Včelaři, Rybářský spolek. Společenské organizace zajišťují
spolkovou činnost pro své členy a zejména SDH a TJ SOKOL spolu se SOŠ
přispívají významnou měrou k výchově mladé generace a zajišťují významné
společensko-sportovní akce, které mají celorepublikový význam.
Základní školu mohou navštěvovat děti z Rakova, Paršovic a Opatovic. Výuka je zajišťována od první do čtvrté třídy. V současné době navštěvuje ZŠ
41 dětí. Mateřskou školu nyní navštěvuje 28 dětí. Na podzim byla zahájena
I. etapa rekonstrukce školního hřiště, která bude pokračovat i v příštím roce.
Ve stálém provozu je také místní širokoúhlé kino.
V roce 2008 by měla proběhnout dlouho připravovaná rekonstrukce krajské silnice II/438 a s ní i potřebná rekonstrukce všech chodníků v okolí této silnice v průtahu obcí v celkové hodnotě přes 6 mil. Kč. V nejbližší době
by měla být provedena oprava místní komunikace Na Loučkách I, U Rybníka a Nová. Čeká nás také oprava stávajících autobusových čekáren a oprava břehů a koryta Opatovického potoka v úseku „Na Stávkách“.
Po dobudování inženýrských sítí může být zahájena i výstavba nových rodinných domů. Současně je připravována změna využití Domu služeb, jehož první patro bude přestavěno na byty. Obec rovněž připravuje výstavbu
nové přístupové komunikace k místnímu průmyslovému areálu, na kterou
již byla zpracována projektová dokumentace v rámci programu AEDES prostřednictvím Mikroregionu Záhoran. V rámci připravovaného mikroregionálního projektu by měl být v nejbližších létech vybudován kanalizační přivaděč
z obcí Rakov a Paršovice na ČOV Opatovice.
Obec počítá v rámci energetických úspor s výměnou oken na budově základní a mateřské školy, včetně následného zateplení fasád. V budoucnu přijde řada na úpravu veřejných prostranství a veřejné zeleně, neboť některé
v minulosti nevhodně vysazené stromy bude nutno odstranit a nahradit je novou, pro vesnici přirozenější výsadbou, včetně vybudování odpočivných koutků pro seniory a pro děti na uvolněných plochách.
Pokud se podaří zajistit dostatek ﬁnančních prostředků, uvažujeme i o vybudování víceúčelového hřiště s umělým trávníkem na stávající asfaltové ploše za fotbalovým hřištěm.
Opuštěný bývalý areál zemědělského družstva se změnil na místní podnikatelskou zónu, ve které jsou zaměstnáni občané nejen z naší obce, ale i ze
širokého okolí. (ZAPE s.r.o., DRÁT HM s.r.o., Autodoprava - Deutscher Petr,
Autodoprava - Číhal Jaromír, František Rolinc - výroba nábytku)
Antonín Tomeček, starosta obce

Zasedání zastupitelstva 10. 12. 2007
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N A Z Á H O R A N U N A S TA L A DV E N T N Í ČA S

Ve Všechovicích
se rozsvěcoval
vánoční strom

Vánoční výstavy
Výstavu v Rouském, kterou pořádalo zdejší občanské sdružení Za zachování a rozvoj místních
tradic, zpestřilo aranžmá a výrobky učňů Středního odborného učiliště Kelč, stacionář Anděl
Kelč, domov Větrný mlýn Skalička a chráněné dílny Most k životu Přerov.
Návštěvníci si také mohli pochutnat na pravém
rouseckém punči, bramborácích i zákuscích, které nabízela místní Zimní restaurace. Děti si mohly
samy nazdobit perníčky.

V pátek 30.11.2007 se ve Všechovicích
před první adventní nedělí rozsvěcoval vánoční strom. Děti z mateřské školy zazpívaly za účasti všechovských občanů vánoční
koledy. O vánoční atmosféru se postaraly
také ženy ze Spolku žen Rozmarýn, které
k této události upekly perníčky. Pro dospělé byla připravena medovina.
Radovan Mikuš
starosta obce

V Horním Újezdě znovu ožila stálá expozice „Jak se
žilo v Ójezdě“. Všichni, kdo přišli, mohli prožít pravou vánoční atmosféru. Kapři šplouchali ve vaně,
všude zněly koledy a krásně voněly perníčky. Milovníci grogu a „ójezdského kremeše“ si přišli na své. Mohli tyto dobroty vychutnávat v příjemné atmosféře u rozpálených kamen. Po oba dny
navštívilo výstavku 350 návštěvníků nejen
z obce, ale i širokého okolí.

Advent
v Rouském

Výstava proběhla také v Malhoticích za hojné účasti
návštěvníků z širokého okolí. Bylo na co se dívat.

Šāastné a veselé Vánoce a vše nejlepší
v novém roce 2008
Vám všem pûeje
Valná hromada mikroregionu Záhoran

PF 2008

„Advent je období radostného očekávání
a těšení – věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele (Ježíše Krista).“
Těmito slovy uvítala paní Irena Kývalová všechny, kdo v Rouském přišel v sobotu 1. prosince ke kapli Povýšení Svatého kříže. Po seznámení s významem slova advent děti z občanského sdružení Rousecká Dráčata zapálily první adventní svíčku. V kapli zahráli a zazpívali žáci a učitelé
lidové školy umění z Hranic a Húdecká kapela z Hustopeč nad Bečvou. O krásný přednes básní o adventu se zasloužila paní Žaneta Suchánková. Kdo tento adventní koncert navštívil, odnesl si nádherný pocit
do nastávajícího svátečního období.
Miluše Stržínková
starostka obce
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Olympiáda v Opatovicích skončila
vítězstvím obce Horní Újezd

Areál TJ Sokol Opatovice zaplnily v sobotu 1. září stovky
lidí, kteří fandili svým družstvům z obcí mikroregionu Záhoran. Ta se utkala v jubilejním 5. ročníku mikroregionální
olympiády.
Olympijského soutěžení se během odpoledne zúčastnili zástupci obcí Býškovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské a Všechovice. Členové desetičlenných týmů byli nominováni podle předem
daného klíče. Ve všech skupinách musela být zastoupena kategorie dětí do 15
let a seniorů nad 55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva. Průvod soutěžících se symboly jednotlivých obcí prošel Opatovicemi na tamní sportovní areál.
V průvodu chyběly pouze vlajky ČR, Opatovic a mikroregionu. Ty nechal pan starosta Opatovic Antonín Tomeček seslat přímo z nebe. Přistáli s nimi parašutisté
z Drahotuš. Hned poté čekalo na soutěžící pět disciplín. Vědomostní okruh prověřoval znalosti školního učiva mikroregionu Záhoran a Olomouckého kraje, ve
sportovním šlo o střelbu na branku, zábavná disciplína spočívala v praskání balónků uvázaných u nohou svých protihráčů, na speciﬁckou soutěž byl přichystaný trenažéř na dojení, kdy jedna žena a jeden muž z družstva museli ukázat své
schopnosti, a hudební byla tentokrát zaměřena na písničky z muzikálů.
I v letošním roce byla do programu zařazena ekologická disciplína, která byla vyhodnocena jako první před zahájením samotných soutěží a spočívala ve vyhodnocení obce s největším podílem tříděného plastu a skla na 1 obyvatele.
Vítězná obec - Všechovice - získala jako odměnu 12 m3 kůry. Jako druzí skončili obyvatelé z Opatovic, kteří získali 8 m3 kůry a Malhotice se umístily na 3.
místě a obdržely tak 4 m3 kůry. Všechny ostatní obce dostaly cenu útěchy - balík luxusního toaletního papíru. Kůru vítězným obcím věnovala ﬁrma Kotrla s.r.o.
Přestože zástupci všech obcí bojovali urputně o prvenství, oceněni mohli být
jen někteří. První místo obsadila obec Horní Újezd, na druhém místě skončili místní z Opatovic a třetí místo patřilo Býškovicím.
V rámci olympiády bylo vyhodnoceno také družstvo nejsympatičtější, kterým
se stala domácí obec Opatovice. Odměnu, kterou věnovaly ﬁrmy Kazeto a Skanska, získal také nejmladší soutěžící - 5-ti letý Lukášek Klimek z Rouského. Nejstarší účastnici klání věnovala cenu ﬁrma VELOX. Stala se jí již druhým rokem
paní Marie Pechová z Rakova. Je jí 66 let. Na olympiádě se také pokřtila turistická známka mikroregionu. Všichni účastníci byli poctěni návštěvou našich vládních představitelů. Z Parlamentu ČR k nám zavítal pan poslanec Zdeněk Boháč.
Z Olomouckého kraje se na nás přijel podívat 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Horák a náš pan radní Olomouckého kraje pan Vladimír Mikeška.
Atraktivní podívanou doplňoval v Opatovicích také bohatý doprovodný program. Čas mezi soutěžními vstupy byl vyplňován výukou country tanců a vystoupením Františkova veselého divadla, kolem štěstí, laserovou střelnicí, lukostřelbou a bungee-jumping trampolínou. Program byl také obohacen vystoupením

mažoretek ŠANCE Hranice, FIT TEAM aerobic, Country kroužkem z Opatovic a taneční skupinou DIVA. Od 19 hodin pak hrála na taneční zábavě skupina Esmeralda, kterou okolo 21. hodiny přerušil ohňostroj.
Vše dopadlo podle představ a plánů mikroregionu, i když ráno před akcí
to tak vůbec nevypadalo, pršelo jako z konve. Nakonec se přece jenom počasí
umoudřilo a samotné akce se zúčatnilo přes tisíc diváků.
Velké poděkování patří panu starostovi Antonínu Tomečkovi a TJ Sokol Opatovice za perfektní organizaci a spolupráci, všem pořadatelům jednotlivých obcí,
dále pracovníkům Střediska služeb venkovu, kteří v dešti chystali areál, všem
soutěžícím, účinkujícím a všem sponzorům, kteří se podíleli na ﬁnančním a materiálním zabezpečení olympiády. Jsou jimi dle abecedního pořádku:
Brola s.r.o.
Cement Hranice a.s.
CTZ - servis Olomouc
Cyrilovo pekařství s.r.o. Hrachovec
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
Číhal - stavební ﬁrma Opatovice
Dopravní projektování s.r.o. Ostrava
Drát - H.M. Opatovice
Ekoprogres Hranice a.s.
Elan s.r.o. Přerov
Kazeto s.r.o. Přerov
Komerční banka a.s.
Kotrla s.r.o.
Mikroregion Hranicko
Pekárna Zbrašov
Pivovar ZUBR
Řeznictví Kunovský s.r.o.
SITAP s.r.o.
SKANSKA CZ a.s.
TENZA a.s. Brno
Tiskárna Mariva Všechovice
TON a.s. Bystřice pod Hostýnem
VELOX stavební systémy Hranice
VIVA Kelč
WELLART Hranice
Záhoran a.s. Všechovice
ZAPE Opatovice spol. s r.o.

Všem ještě jednou velký dík. Bez nich by se tato akce neobešla!
Vyúčtování:
Příjmy:
• Přímé příjmy z akce (vstupné, kolo štěstí, tubusy sympatie, bungee-jumping, občerstvení):
92 295,- Kč
• Sponzoři:
88 000,- Kč
• Příspěvek z Olomouckého kraje:
20 000,- Kč
Příjmy celkem:
200 295,- Kč
Výdaje:
• Občerstvení:
• Doprovodný program:
• Ceny vítězům
Výdaje celkem:

83 850,- Kč
73 900,- Kč
30 000,- Kč
187 750,- Kč

Výtěžek celkem:
12 545,- Kč
Výtěžek bude použit na rozvoj mikroregionu Záhoran.
PK

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

Knihovna roku 2007
Dne 4. října se uskutečnil v Národní knihovně ČR v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní
akt předání ceny Ministerstva kultury KNIHOVNA ROKU 2007.

Místní knihovna Všechovice se umístila na vynikajícím druhém místě a z rukou
prvního náměstka ministra kultury Františka Mikeše, za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů,
jsme obdrželi zvláštní ocenění a diplom. Děkuji tímto všem, kteří se na akcích knihovny podíleli, všem čtenářům a návštěvníkům a hlav-
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ně děkuji knihovnici Lýdii Trlifajové za její vykonanou práci a obětavost. Ocenění bude jistě impulsem pro další nápady a aktivity, aby se
knihovna stala kulturním a společenským centrem pro všechny naše občany.
Radovan Mikuš, starosta

„Ójezdské
hezké
a bezpečné
hřiště“
V Horním Újezdě obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj, za kterou byla pořízeny nové prvky
na dětské hřiště - lanovka, horolezecká stěna, 3 skateboardové prvky a dopadové plochy, pod stávajícími i novými prvky, které jsou
vysypány kačírkem. Celkové náklady činily
450 000 Kč, z toho dotace z MMR 350 000,
Kč. Nové hřiště přišel otevřít sám Mikuláš s
anděli a čerty. Kromě otevření hřiště rozsvítil
i vánoční osvětlení obecního úřadu, před kterým pak naděloval dětem dárky.

Na Záhoranu se řešila veřejná
prostranství
Mikroregion Záhoran byl úspěšný se žádostí
o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na rok 2007 s projektem „Trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Záhoran“. Z krajských zdrojů byl projekt podpořen maximální
možnou částkou 300 000,- Kč. Jednotlivé obce
se budou podílet na realizaci částkou 200 000,Kč.
Hlavním výstupem projektu jsou studie veřejných prostranství, kdy v obcích mikroregionu

byly dle potřeby zpracovány návrhy, jak co nejlépe a nejefektivněji veřejná prostranství využít.
Jednotlivé podklady řeší výsadbu a rekonstrukci prvků veřejné zeleně a v některých obcích i vybavení dětských hřišť. Součástí studie je katalog vhodných dřevin pro výsadbu v obcích. Autorem studie je architekt Ing.
J. Brzák.
PK

V Paršovicích
se sešli všichni
osmnáctiletí
V září 2007 se v Paršovicích sešli všichni osmnáctiletí u příležitosti Dne zletilosti. Starosta obce přivítal všechny do říše dospělých.
Všichni dostali pamětní list a zapsali se do pamětní knihy. Následovalo společní sfouknutí 18
svíček na dortu a za přítomnosti rodičů si osmnáctiletí vypili první legální šampaňské.
Akce se pořádá již 6. rokem, letos dovršilo 18-ti let 5 občanů, z toho 1 dívka.
Ludmila Gadasová
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Představujeme spolky Záhoranu
Rousecká dráčata
Občanské sdružení Rousecká Dráčata je spolkem velmi mladým, vznikl koncem roku 2004 a zaregistrován byl v květnu 2005. Jedná se o spolek maminek,
babiček a hlavně dětí všech věkových kategorií. Hlavní činností spolku je rozvoj volnočasových aktivit. Děti se učí tanci, zpěvu, pranostikám, starým zvykům,
ale i pravidlům silničního provozu, slušného chování a vztahu přírodě.
Členové tohoto spolku se schází pravidelně každý čtvrtek v multifunkčním centru, které se nachází
v budově obecního úřadu. Tady se věnují výrobě
produktů z různých materiálů jako je např. pedig,
zkouší ubrouskovou metodu či malování na hedvábí. Děti se zde učí také vařit.
Sdružení se podílí i na pořádání různých akcí v obci jako je dětská maškarní
merenda, otevírání a zavírání lesa, velikonoční vajíčko, pálení čarodejnic, mikulášská nadílka, vánoční
či adventní koncerty. Po celý rok pořádáme přednášky
s lékaři, psychology a odborníky na zdravou výživu,
ale i kosmetiku a oblékání.
Na akcích obecního úřadu
se podílíme svým kulturním
programem, zúčastňujeme
se všech výstavek v obci.
Za celoroční práci s dětmi a hlavně za trpělivost

a laskavá slova při nezdarech patří dík všem,
kdo se zapojili do naší činnosti. Naše práce by nebyla tak různorodá, kdyby nebylo sponzorů, paní
starostky a členů obecního zastupitelstva, mikroregionu Záhoran a Hranicko a členů ostatních spol-

ků v obci. Všichni děkujeme a přejeme příjemné
prožití svátku vánočních a šťastný nový rok!
Na závěr Vám Rousecká dráčata posílají recept
na pohár, který samy v rámci svých setkání vyzkoušely. Budete potřebovat:
• 4 broskve (možno nahradit jablky)
• 1 kelímek kysané smetany
• 1 tabulku bílé čokolády
• dětské piškoty
Broskve oloupeme a trochu povaříme ve vodě,
po vychladnutí rozmixujeme a přidáme kysanou
smetanu. Bílou čokoládu rozpustíme a přidáme
k směsi. Vše zamícháme a dáme do skleniček. Prokládáme piškoty, nakonec ozdobíme šlehačkou
a kousky čokolády
Dráčata přejí dobrou chuť!

Ludmila Juráňová
předsedkyně spolku

Myslivecké sdružení Háj
MS HÁJ Malhotice - Rouské hospodaří na 1 154 ha honebních pozemků pronajatých od Honebního společenstva Malhotice - Rouské. Celkem sdružuje 20
členů. Hlavní činnost je zaměřena na chov a lov srnčí zvěře, u které je kmenový stav 64 ks. Dále hospodaří s drobnou zvěří /zajíc, bažant, kačeny/. Sdružení
každoročně chová 200 ks divokých kachen na nedalekých rybnících.

Pravidelně sdružení organizuje v lednu myslivecký ples, hon na kachny a hon na zajíce spojený s poslední lečí. V roce 2004 poprvé myslivci představili své oceněné lovecké trofeje na výstavě v kulturním domě v Rouském.
Každým rokem se dle plánu lovu odloví cca 24
ks srnčí zvěře, 40 ks zajíců a 180 ks divokých ka-

chen. V rámci vzájemné spolupráce MS HÁJ věnuje prostřednictvím obcí Malhotice a Rouské
po 1 kusu srnčí zvěře jako naturální plnění honebného všem občanům .
V zimním období, v době strádání zvěře, členové MS HÁJ plní svou povinnost při přikrmování
zvěře objemnými a jadrnými krmivy.

Klub seniorů
Rouské - Všechovice
Sdružení bylo založeno koncem roku 2005. Prozatím je nás 26 členů, ale další členové přibývají. Naše činnost je velmi bohatá a různorodá. Navštěvujeme divadla, účastníme se přednášek a seminářů, pomáháme při organizaci kulturních akcí, výstav. Aktivně se zapojujeme do mikroregionálních olympiád. Pořádáme zájezdy na vánoční koncerty, které jsou velmi oblíbené. Spolupracujeme také s Domovem důchodců Radkova Lhota, s kterým jsme např. uspořádali tzv.
„Výměnu seniorů“, která byla založena na stejném principu jako „Výměna m anželek“ v televizi Nova. Velmi přínosná je také spolupráce
s ostatními sdruženími v obci. OS děkuje za podporu zastupitelstev
Všechovic a Rouského.
Helmtraud Vojtková, předsedkyně sdružení

Po celý rok vysazují stromky a pečují o pozemky jim svěřené. Dále se věnují dětem a mládeži,
spolupracují s OS Rousecká Dráčata a pořádají
s nimi výlety do lesa v blízkém okolí.
Zdeněk Zamazal
předseda sdružení
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Občanské sdružení
Za zachování a rozvoj místních tradic v Rouském

Občanské sdružení Za zachování a roz voj
místních tradic vznikl 17.11.2006. V letošním roce spolek pokračoval v již započatém
pořádání kurzů a v ýstav.
Tvořili jsme výrobky z pedigu, kukuřičného listí, mořské trávy, keramické mozaiky či barev. Našim cílem je osvojit si postupy prací při t voření různých výrobků, k teré jsou následně využity na výstavách, k teré pořádáme, ale také pro vlastní potěšení.
Do této t vorby se zapojují všechny věkové
kategorie od dětí počínaje, ženami na ma-

teřské dovolené a senior y konče. V roce 2007
byly uspořádány již tři výstavy – jarní, podzimní
a vánoční. Všechny byly
hojně navštíveny a hodnoceny jako velmi zdařilé, o čemž svědčí velká účast. Na výstavách
nejde jen o zhlédnutí vystavovaných věcí, ale je
možné si exponáty i zakoupit či posedět v kavárničce, kde si všichni návštěvníci mohou pochutnat na různých specialitách
příznačných
pro dané období (bramboráky, štrůdl, cukroví,
perníky, káva, čaj a mnoho dalších dobrot).
Na výstavách jsou navíc přímo předváděny rukodělné práce jako je pletení pedigu,
bar vení látek, malování vajíček, drátkování,
zdobení keramickými kamínky, výroba gelových svíček a mnoho dalších věcí.
Nedílnou součástí všech výstav je i tombola, její ž vý těžek slouží k dalšímu roz voji sdružení a částí zisku rovněž přispíváme
na postižené děti. Velice ak tivně totiž spolupracujeme s ústavy:
Stacionář Anděl Kelč, ÚSP Skalička
či Mosty k životu Přerov.
Z dalších ak tivit spolku nutno vzpomenout i přednášky, např. FIN-KLUBU zamě-

Sbor dobrovolných hasičů
v Rouském
Tento spolek je nejstarším sdružením v obci. Jeho činnost se datuje od roku
1920. Celkem sdružuje okolo 40 hasičů. Jejich činností je hlavně prevence a následné likvidace požáru. Hasiči se angažují rovněž v oblasti kulturního a společenského života v obci. Pořádají vodění medvěda a jsou spolupořadateli každoročního kácení máje a oslav sv. Floriána. V roce 2004 se postavila pro potřeby
hasičů nová požární zbrojnice. Sami hasiči se podíleli na demolici staré požární
zbrojnice.
V roce 2006 obdržel SDH armádní majetek ve výši zhruba 500 tis. Kč, který
slouží společně hasičům i ostatním občanům v obci. V současné době SDH mobilizuje své mladé členy a snaží se je získat pro činnost ve sboru.

řenou na posílení imunity, či přírodní kosmetiku.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům a občanům, k teří výstavy připravují a organizují. Bez jejich pomoci by práce
s tímto spojené nebylo možné uskutečnit.
V ak tivitách budeme pokračovat i nadále,
neboť je mnoho námětů, k teré bychom rádi přiblí žili široké veřejnosti. Našimi výrobky se prezentujeme i na různých akcích a výstavách v okolí.
Do nového roku bych Vám svým jménem chtěla popřát jediné – zdraví – pokud
ho máte, jste nejbohat ší na světě!
Irena Odložilíková
předsedkyně svazku

Starostka Vesnice roku 2007
u pana prezidenta
Paní starostka obce Rouské Miluše Stržínková se v úterý 4. prosince 2007 osobně setkala s prezidentem ČR Václavem Klausem.
Stalo se tak u příležitosti ocenění v soutěži Vesnice roku 2007.

Miroslav Kývala, předseda

Chystá se odkanalizování Záhoří
O tom, že mikroregion Záhoran se chystá žádat o dotaci z evropských fondů na odkanalizování Záhoří, jsme
Vás informovali již v minulém čísle našeho zpravodaje. Tímto projektem se vyřeší likvidace odpadních vod tam,
kde ještě vyřešena není nebo kde je potřeba provést její rekonstrukci. Např. v Rakově a v Paršovicích se bude
jednat o vybudování kanalizačního přivaděče na ČOV v Opatovicích, v jiných obcích se bude jednat o revitalizaci kořenových čističek odpadních vod či o revizi a vyčištění stávající kanalizace.
Nyní už je zpracována technická studie, na kterou naváže projektová dokumentace a stavební řízení. Teprve
pak může následovat žádost o dotaci. Jedná se tedy o „běh na dlouhou trať“, ale pevně věřím, že výsledek bude
stát za to.
PK
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STŘEDISKO SLUŽEB VENKOVU
Projekt určený pro dlouhodobě nezaměstnané
a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, tzn. maminky s dítětem do 15 let, osoby nad 50 let, osoby
zdravotně znevýhodněné atd. ukončil svou realizaci 2.10.2007.
Ve dvou spádových obcích (Všechovice, Opatovice)
byly zřízeny tzv. internetové informační kiosky, které byly
rozšířeny i do ostatních obcí mikroregionu, kde mají nezaměstnaní i veřejnost taktéž přístup k internetu zdarma. Uvedení do provozu těchto kiosků bylo doprovázeno školeními nezaměstnaných v jejich využívání. Nezaměstnaní už pak nemuseli navštěvovat příslušný úřad
práce a komunikovali s tímto právě díky internetovému
zprostředkování.
Další aktivitou projektu bylo zavedení individuálního poradenského servisu. Poradenskou agenturou se
stala v našem případě agentura PLATEA, která navíc
účastníky projektu školila (využívala k tomu prostory
počítačové učebny ZŠ Všechovice) nejen v oblasti obsluhy PC, ale i v oblasti pracovního práva, jak napsat životopis, jak se chovat při pohovoru atd. Účastníkům
byly navíc v rámci poradenského střediska poskytovány
osobní konzultace, sestavení individuálního plánu a řešení osobních problémů spojených s dlouhodobou nezaměstnaností.
Poslední aktivitou bylo vytvoření samotného Střediska služeb venkovu, díky kterému našlo krátkodobé
zaměstnání celkem 39 dlouhodobě nezaměstnaných.
Středisko služeb poskytovalo jednotlivým obcím servis
při údržbě komunikací, zeleně a krajiny v intravilánech
obcí, pomoc při organizování kulturně společenských
akcí, zimní údržbě, zajišťovalo pečovatelskou službu
atd. Zaměstnanci střediska tak nabývali praktické dovednosti při poskytování veřejných služeb v obcích, obnovovali své pracovní návyky a vědomí své role ve společnosti. Při zaměstnávání osob ve středisku byl aplikován rotační systém. Zaměstnanci byli po půl roce
střídáni dalšími účastníky z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Právě dlouhodobě nezaměstnaní a ohrožení
dlouhodobou nezaměstnaností tvořili cílovou skupinou
našeho projektu. Projekt byl zahájen 3. října 2005 a jeho realizace skončila 2. října 2007. Náklady projektu činily 4 151 763,- Kč, z toho 3 439 818,- Kč bylo poskytnuto z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR. Při žádosti o ﬁnanční podporu z OP RLZ bylo původně
počítáno s 91 účastníky z celkem 114 dlouhodobě nezaměstnaných (údaj ze září 2005). Ke dni 30. září 2007
vstoupilo do projektu celkem 101 účastníků. V dubnu
2006 bylo vytvořeno 13 pracovních míst. Za rok a půl se
na těchto místech vystřídalo 39 pracovníků. Celkem 31
účastníků bylo úspěšných při hledání zaměstnání jinde.
Jelikož po účasti v samotném Středisku služeb venkovu byla velká poptávka a samotné obce tuto aktivitu
velice kladně hodnotily, neustále se hledá cesta jak pokračovat dále. Z tohoto důvodu pokračuje dále tzv. Internetové zprostředkování, v rámci kterého mají nezaměstnaní dohodu s úřadem práce a nemusí jezdit
na osobní návštěvy do Hranic, ale komunikují s úřadem
práce díky elektronické poště. K tomuto účelu jsou neustále využívány internetové informační kiosky.
Dále byla v rámci mikroregionu zřízena 2 chráněná
pracovní místa pro částečně invalidní občany. V roce
2008 bude mikroregion žádat opět ﬁnanční prostředky
z EU na zřízení sociálního družstva, jehož zaměstnanci se budou podílet na úpravě veřejných prostranství,
pořádání kulturně-společenských akcí atd.
PK
Projekt očima starostů
Cílem tohoto projektu bylo společné hledání cest
k řešení problému, který se týkal údržby obcí v návaznosti na politiku nezaměstnanosti . Do projektu Střediska služeb venkovu byli zapojeni místní občané, kterým
z různých důvodů hrozilo sociální vyloučení. Těmto občanům byla v rámci projektu nabídnuta možnost pracovního zapojení, vzdělávání a získávání informací. Kromě
těchto aktivit nelze pominout fakt, že se v těchto lidech
posílilo sebevědomí i vztah k místu, kde žijí, a mnozí se
zapojili do komunitního života ve svých obcích a angažují se dodnes. Obce mikroregionu ZÁHORAN si tak mi-

mo jiné zkusily, že na základě partnerství a spolupráce
lze efektivně řešit a skloubit požadavky občanů, samosprávy a úřadu práce. Klady jednoznačně převyšují
zápory tohoto projektu. Věřím , že i osobní přístup znalý
místních podmínek přispěl k úspěšnosti projektu, který
je zcela jistě nejúspěšnějším neinvestičním projektem
na Hranicku. Jako pilotní projekt předčil očekávání a
v maximální míře zhodnotil investice do něj vložené.
Miluše Stržínková
předsedkyně mikroregionu
Když jsme v říjnu roku 2005 na Záhoranu připravovali projekt Středisko služeb venkovu, nebyla nám spousta věcí vůbec jasná a nabízela se řada otázek. Jaká bude
spolupráce s ÚP? Budou mít lidé o projekt zájem? Zvládneme řízení projektu? Dnes si můžeme říci, že za dva roky jsme vše zvládli. Zde bych chtěl zdůraznit jednu velmi důležitou věc. Jakýkoliv sebelepší projekt může skončit hned na začátku, pokud nebude mít člověka, který se s ním sžije, člověka který zná projekt a všechna jeho speciﬁka od a po ž a pozpátku třeba o půlnoci.
Záhoran hned na začátku to štěstí měl a získal pro řízení
projektu manažerku Ing. Pavlu Krbálkovou. Perfektní
zvládnutí administrace projektu jsme brali jako samozřejmost a ani jsme si neuvědomovali, že nejen pro ni,
ale i pro ÚP Olomouc, ÚP Hranice a další, to byl projekt
pilotní a nebylo kam se obrátit pro radu. Snad ještě důležitější byl i její přístup ke všem, kdo byli do projektu
zapojeni. Nezaměstnaní, kteří do střediska přicházeli s
ostychem a obavami, zjistili, že dokáže poradit nejen
jak získat práci, jak napsat email, ale dokáže se s nimi pobavit i o všedních problémech. Zapojeni jsme byli i my, starostové všech devíti obcí a zcela jistě to s námi neměla lehké. Je říjen 2007 a my už víme, že projekt
předčil vše, co jsme od něj očekávali. Dokladem jsou
statistická čísla o poklesu nezaměstnanosti v mikroregionu, zájem účastníků projektu o možnost dále využívat informační kiosky, jejich zvládnutí používání výpočetní techniky a zdokonalení v komunikaci. Úspěšnost projektu nás zavázala k hledání možností, jak pokračovat v projektu a nadále se aktivně podílet na snížení nezaměstnanosti ve všech našich obcích. Opožděné vyhlášení výzev dotačních titulů z evropských fondů nás v těchto aktivitách brzdí.
Myslím, že nejlépe vystihne úspěšnost projektu situace, která se mi přihodila. Den po skončení projektu ke
mně přišel člověk, který už byl opět zaregistrován na ÚP.
Podal mi ruku a poděkoval za smlouvu a za práci, kterou
tady na šest měsíců získal. Po necelém týdnu mi zatelefonoval a sdělil mi, že má místo a je zaměstnán. Přesně
pro toto byl projekt vymyšlen a zrealizován.
Radovan Mikuš
starosta obce Všechovice a supervizor projektu
Tento projekt mohu posoudit jenom po dobu jednoho roku, protože do přímého styku s tímto projektem
jsem se dostal až po zvolení do funkce starosty obce
Malhotice v roce 2006.
Tento projekt byl vynikající, umožňoval obcím s malým rozpočtem využívat zaměstnanců Střediska služeb
venkovu při úpravě veřejných prostranství a budov,
při pořádání kulturně společenských akcí, a to minimálními vynaloženými náklady.
Ovšem daleko větším přínosem byl pro občany, kteří měli problémy se získáním pracovního zařazení, jednalo se především o rizikové skupiny. Dále velmi pomohl občanům, kteří i několik let nepracovali a tím se
čím dál více izolovali od společnosti. Pokud takový člověk dostane šanci, a to v prostředí, které důvěrně zná,
ve většině případů je na takového člověka spoleh a on
samotný o sebe více dbá a pomalu se navrací do normálního života. Toto bylo dle mého názoru největším přínosem projektu.
Byla by velká škoda takto úspěšný projekt ukončit
a nenavázat na něj podobnou aktivitou ve prospěch občanů samotných a v konečném důsledku i ku prospěchu
malých obcí.
Josef Voldán
starosta obce Malhotice
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KU LT U R N Í A KC E
Býškovice
únor •
•
květen •
červen •

Vodění medvěda
Ples
Den matek
Den dětí

Horní Újezd
26. ledna •
2. února •
1. března •
15.-16. března •
15. března •
9. května •

Sousedský ples - hraje Gaspari
Vodění medvěda
Dětský maškarní karneval
Velikonoční výstava
Josefovská zábava, hraje Esmeralda
Májové oslavy osvobození obce, lampiónový průvod, vatra
11. května • Svátek matek
24. května • Kácení máje, hraje Orion Martinice
červen • SITAPCUP - turnaj fotbalových přípravek
Dětský den

Malhotice
12. ledna •
25. ledna •
9. února •
březen •
11. května •
24. května •
7. června •
28. června •

Ples MŠ Malhotice
Ples OÚ Malhotice
Ples MS Háj Malhotice-Rouské
Návštěva divadla Zlín, Olomouc
Oslava Dne matek - MŠ Malhotice,OÚ Malhotice
Kácení máje - SDH Malhotice
Dětský den - MŠ Malhotice,OÚ a místní spolky
Nohejbalový turnaj + večerní zábava s Country skupinou Smečka Malhotice – OÚ Malhotice

Opatovice
5. ledna •
19. ledna •
leden •
únor •
2. února •
únor •
16. února •
17. února •
8. března •
•
•
•
22. března •
23. března •
29. března •
duben •
8. dubna •
•
•
•
30.dubna •
7. května •
•
30. května •

Zimní výstup - novoroční výstup na Helfštýn
Společenský ples
Sněhová královna - dle sněh.podm.
Zimní olympiáda ml. hasičů - dle sněh.podm.
Hasičský ples
Halová soutěž mládeže
Myslivecký ples
Dětský karneval
Turnaj „Člověče, nezlob se“
Denní zaměstnání s dětmi z MŠ
Velikonoční výstava
Opatovská čtvrtka
Zahájení jarní fotbalové sezóny
Velikonoční taneční zábava
Lesní běh
Turistický výšlap pro členy a příznivce SDH
Turnaj ve stolním tenise
Účast na hasičské pouti na Sv. Hostýn
Kurs „Masové rolády“
Víkend pro ženy
Pálení čarodějnic
Lampionový průvod, táborák na hřišti
Relaxační sportování
Dětský den spojený s netradiční olympiádou
a ukázkami has. tech.
červen • Výlet
28. června • Soutěž hasič.družstev mužů a žen v požár.útoku
29. června • ZAPE CUP 2008 - fotbalový turnaj žákovských přípravek

Paršovice
leden •
12. ledna •
•
9. února •
•
březen •
•
•
•
15. března •
duben •
•
květen •
•
•
červen •
•
•
•

Novoroční výstup na Ondřejník
Hasičský ples
Soutěž rodin ve hře „Člověče, nezlob se“
Vodění medvěda s pochováváním basy
Sokolský ples
Sportovní odpoledne u „Hájenky“
Maškarní karneval
Podpora dochovaných velikonočních tradic
Vítání občánků
Divadelní představení
Jarní výstava s ukázkou výrobků z pedigu a studené
kuchyně
Setkání seniorů
Lampiónový průvod zakončený táborákem
Slavnost ke Dni matek
Pochod na Helfštýn, střelecké závody
Sportovní olympiáda rodin
Nocování v mateřské škole - Indiánské hrátky
Loučení se školním rokem - sportovní odpoledne
Cyklistický jarní výlet

Provodovice
únor •
květen •
•
•

Vodění medvěda
Táborák
Okrsková hasičská soutěž
Beseda s důchodci

Rakov
5. ledna •
26. ledna •
2. února •
16. února •
březen •
květen •
28. června •

Novoroční výšlap na Helfštýn
Ples Mateřské školy Rakov
Vodění medvěda SDH Rakov
Ples SDH Rakov
Dětský maškarní karneval
Vítání občánků
Dětský den

Rouské
leden •
únor •
•
•
březen •
•
•
•
•
duben •
•
květen •
•
červen •
•
•

Vítání Nového roku u vodojemu
Dětská maškarní merenda
Vodění medvěda
Ochotnické divadelní představení
Mezinároní den žen
Otvírání lesa
Jarní výstava
Zájezd do divadla
Velikonoční vajíčko
Seniorské besedování
Pálení Čarodějnic
Svátek matek
Kácení máje
Turmaj v minikopané o pohár starostky obce
Sousedské slavnosti
Dětský den

Všechovice
25. ledna •
27. ledna •
9. února •
březen •
duben •
květen •
•
červen •
•

Školní ples
Dětský karneval
Sousedský ples
Jarní slavnost a výstava
Slet čarodějnic
Den matek
Oslava sv. Floriána
Den dětí
Slavnostní rozloučení se školáky

