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Obec Provodovice

Vážení přátelé

Naše obec Provodovice je součástí mikroregionu
Hranicko a zároveň členskou obcí
mikroregionu Záhoran. Po několika letech dobré
spolupráce
se
všemi členskými
obcemi mikroregionu Záhoran, se stále více potvrzuje,
že v menším spolku obcí dochází k větší vzájemné dohodě. Z toho důvodu se
nám zdá zbytečné, abychom nadále zůstávali členskou obcí mikroregionu Hranicko, nehledě na zvyšování členských
příspěvků, které zatěžují náš rozpočet
obce, bez konkrétních výsledků. S nástupem evropských dotací se podařilo
ve všech obcích mikroregionu Záhoran
úspěšně realizovat investiční projekty.
Nemalou zásluhu na získání evropských
i národních dotací má naše manažerka
paní Ing. Pavla Krbálková, která se podílí na přípravě investičních a neinvestičních projektů. Všechny členské obce
mikroregionu Záhoran se snaží o získání co nejvíce dotací. Z tohoto důvodu
byla zaměstnána druhá manažerka
Ing. Ivana Rušarová, aby se podílela na
přípravě projektů. Jak určitě všichni víte
probíhají v těchto dnech různé školící
semináře pro spolky a podnikatele, což
je také dobrým výsledkem manažerské kanceláře mikroregionu Záhoran.
V letošním roce jakož i v předešlých
letech proběhla úspěšně 6. Mikroregionální olympiáda, která se konala ve
Všechovicích. Na této olympiádě jsme
byli mile překvapení návštěvou hejtmana Olomouckého kraje a některých
senátorů a poslanců. Je vidět, že tato
akce získává každý rok větší popularitu
nejen u občanů celého mikroregionu
Záhoran, ale i u politiků Olomouckého
kraje. Už brzy začnou přípravy na další,
v pořadí 7. Mikroregionální olympiádu,
která se bude konat v naší obci.
Pavel Buzinis, starosta obce Provodovice

První zmínky o obci Provodovice jsou již z počátku 14. století. Název Provodovice vznikl
příponou – ovice k osobnímu jménu Provodov, což znamená ves lidí Provodových. Podle lidového výkladu obyvatelé konali povinnost doprovodu. Obec Provodovice leží v nadmořské
výšce okolo 320 m nad mořem. Obec s katastrální výměrou 324 hektarů spravuje sedmičlenné zastupitelstvo, které bylo nově zvoleno v roce 2006. V současné době v obci žije
150 obyvatel.

V naší obci se po roce
2006 obnovily některé
lidové zvyky jako mikulášská nadílka a masopust (vodění medvěda).
Obecní úřad každoročně pořádá setkání s důchodci. V obci působí
aktivně spolky sbor
dobrovolných hasičů
a myslivecké sdružení,
nesmím také opomenout nejmenší spolek,
kterým je Červený kříž,
který zajišťuje zdravotní
činnost na hasičských
soutěžích.
Myslivecké sdružení se podílí na údržbě lesa a také pořádá dvakrát ročně taneční zábavy na místním výletišti. Obec Provodovice obhospodařuje 25 hektarů lesa. Letos jsme
po těžbě dřeva vysadili3 tisíce nových stromků jehličnatých tak i listnatých. Sbor dobrovolných hasičů pořádá dvě hasičské soutěže ročně. Na okrskové a okresní úrovni.
Členové hasičského sboru se podílí velkou měrou na údržbě místního výletiště, které
se nachází vedle požární zbrojnice. Letos došlo u tohoto areálu k velké obnově. Byla
vybudována tartanová dráha pro běh na překážky na 100 metrů, která bude sloužit pro
hasičský sport celému mikroregionu Záhoran. Dále zde došlo k nadstřešení tanečního
parketu a nadstřešení prostoru pro návštěvníky kulturních a společensko –sportovních
akcí. Tento areál byl postaven pod názvem „Venkovní spolkové a společensko-sportovní centrum mikroregionu Záhoran“. Celá akce proběhla pod záštitou mikroregionu
Záhoran, ale investorem je obec Provodovice. Peníze na tuto velkou akci se nám podařilo získat z dotací Programu rozvoje venkova ČR. Bez této pomoci z evropských zdrojů
bychom tento krásný areál nikdy nepostavili.
Letos jsme také získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dětský koutek.
V letošním roce naše obec schválila nový územní plán obce Provodovice. V této době se
obec potýká s nedostatkem stavebních parcel. Zájemcům o stavební místa nemůžeme
vyhovět, protože nejsou vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům, které jsou určené
k zástavbě. V minulých letech byly v obci opraveny všechny
místní komunikace. V současné době působí v naší obci
několik malých živnostníků. Jako např: soukromý zemědělec, který se zabývá přibližováním dřeva v okolních lesích.
Místní občané ale také i návštěvníci obce si mohou nakoupit v obchodě se smíšeným zbožím. Z řemeslných živností u nás ve vesnici je klempířství. Firma, která se zabývá
svářečskými a zámečnickými pracemi a také je zde jeden
živnostník, který se zabývá řezbářstvím a kovorytectvím.
Pavel Buzinis, starosta obce

Příjemné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v roce 2009

přeje všem občanům Valná hromada
mikroregionu Záhoran
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Co se v obcích událo a děje
Zprávy z Býškovic

Obec Býškovice se v uplynulém období
zabývala zejména přípravou projektů pro
dotační tituly z Programu rozvoje venkova a Programu LEADER. V současnosti
jsou podány dva projekty na nové hřiště
v požární nádrži a doplnění dopravní infrastruktury – místní komunikace podél
potoka, s navazujícími dvěma zelenými
plochami – za ﬁrmou Provial , obecním
úřadem a bytovkou obce a dále plocha
v blízkosti silnice II. Tř. č.438.
Projekty jsou v hodnotě 2 793 000 Kč.
Obec intenzivně připravuje výstavbu multifunkční budovy na pozemku po provedeném odstranění stavby bývalého rodinného domu sousedícího s hlavní silnicí
II/438.
Býškovice jako snad jediná obec z celého
okruhu okolních obcí nemá žádné kulturní zázemí a přístřeší, kde by mohli občané
a složky pořádat svoje akce v zastřešeném prostředí, mimo přírodu.
Přes tyto potíže se neziskové složky v obci
Býškovice činí a spolupracují navzájem.
Místní SDH zajistilo v letošním roce kvaliﬁkovaně soutěž 19. ročník „ O putovní
pohár SDH Býškovice“ s vysokou účastí. Tradice hasiči udržují místními zvyky
voděním medvěda v předvelikonočním
období, kdy nastává následně období
zklidnění a půstu před nejdůležitějšími
křesťanskými svátky.
Klub žen působící při ČSŽ se věnoval
zejména dětem, kdy byl organizátorem

dětského dne a zajistil pro mládež slavnost na ukončení prázdnin se stanováním
a různými soutěžemi. . Dětem se hlavně
líbilo hledání pokladu v temném lese, kde
pro děti byl uschován zlatý čokoládový
poklad. V předvánočním období probíhá
adventní výstavka s ukázkami starých
hraček dávaných pod stromeček. Na výstavě se podílely i místní ženy svými ručními pracemi, včetně nádherných perníkových chaloupek. To musíte vidět! Rovněž
Svátek matek je již tradiční záležitostí Žen
Býškovic i s kulturním programem a pohoštěním, včetně drobných dárků. Oblíbený je i dětský karneval.
Naši rybáři z ČRS MO Býškovice pořádají každoročně rybářské závody s hojnou
účastí rybářů jak místních tak i z okolí,
Valašska, Ostravska atd. Vždy je zajištěno bohaté občerstvení s doprovodným
programem a soutěž je odměňována cenami.
Myslivecké
sdružení
se letos věnuje nejen
údržbě lesů a zajištění
potravy pro zvířata zejména v zimním období
, ale i lovu např. kačen
a každoročně pořádá
loveckou vycházku po
okolí Býškovic , za hojné
účasti občanů obce.
Obec Býškovice má také
tradici v chovu koní.

Letos uspořádal pan Antonín Pala nádhernou hubertskou jízdu a páni Zdeněk
Žákovčík a Rostislav Kuchař se účastní
různých soutěží v tomto oboru.
TJ Býškovice , fotbalový oddíl se připravuje
na jarní sezonu a také ve spolupráci s obcí
připravuje opravu svého zázemí, které již
není vyhovující . Fotbalový klub žen vyniká
v malé kopané, účastní se úspěšně mnoha soutěží, proto si do budoucna zaslouží
naši sportovci lepší zázemí.
Pro příští rok 2009 připravuje obec Býškovice do Programu obnovy venkova, který organizuje Olomoucký kraj , projekt na
téma - stmelení venkovských komunit,
který by navazoval na podávaný projekt
shora uvedené multifunkční budovy.
Z obdržených dotací jsme obnovili vývěsní skříňky pro složky a informační plochy,
připravili jsme ve spolupráci s odborníky
Plán rozvoje obce Býškovice, který musíme předkládat k žádostem o dotace, postavili jsme oplocenku u rybníku Vrbčák,
obnovili polní cestu vyznačenou novou
výsadbou třešňové aleje nad rybníkem
směrem k větrolamu a pokračujeme
v zajištění další obnovy polních cest po
pozemkových úpravách.Plně dotované
bylo i místo pro pracovníka na veřejně
prospěšné práce.
Také jsme v letošním roce získali do majetku obce bývalou školu. Oprava budovy
bude postupně připravována.
To vše je jen zlomek toho, co obec připravuje, bohužel se vše odvíjí od ﬁnancí a tak
nám nezbývá než pracovat na dalších
dotovaných projektech, bez těchto se tak
malá obec jako Býškovice neobejde. Zde
hledáme zázemí pro jejich zpracování nejen z vlastních řad ale i z mikroregionu Záhoran, kde máme již vybudováno kvalitní
zázemí, včetně kvalitního managementu.
Další přísun ﬁnancí by mohla zajistit pouze daňová reforma, což je v nedohlednu.
Jana Světlíková, starostka obce
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Co se v obcích událo a děje
Zprávy ze Všechovic
Místní knihovna
Na webové adrese www.knihovnavsechovice/katalog mají čtenáři možnost využívat ON-LINE katalog naší Místní knihovny
Všechovice. ON-LINE katalog umožňuje
vyhledávání knih podle titulů, autora nebo
klíčového slova. Čtenář se dozví, jestli je
kniha v současné době dostupná v naší
knihovně nebo je zrovna vypůjčena. V takovém případě si může knihu zarezervovat a jakmile bude vrácena, bude emailem informován, že je kniha k dispozici.
Může si také například zjistit nové knihy
za určité období nebo informace o svém
kontě, vypůjčených i vrácených knihách
v minulosti. Zřízení ON-LINE katalogu, přechod na nový výpůjční program Klavius
a nákup techniky se uskutečnil díky získané dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši
110 000 Kč a příspěvku obce 50 000 Kč,
které naše knihovna získala jako ocenění
za zisk Diplomu za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2007.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

hlasu v celkové výši necelé 4 mil. Kč. Na
naši část budeme na přelomu roku také
podávat žádost o podporu z ROP, kde je
možnost získat až 90% dotace. Výstavba prakticky již byla zahájena v listopadu,
kdy došlo ze strany kraje a obce k předání
staveniště dodavatelským ﬁrmám. Vzhledem k tomu, že se blíží zima, začne stavební ﬁrma s výkopovými pracemi v jarních měsících. Ukončení se předpokládá
v listopadu příštího roku.

Ve Všechovicích oslavili 90. výročí vzniku
samostatného Československa
a 80. Výročí odhalení pomníku padlým
a ocenili hrdinský čin paní Slováčkové
Na dvě stě všechovských občanů se sešlo
na návsi před kostelem k 3. slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu. Akci zahájily
děti z mateřské školy přednesem básniček a po té se na starostův pokyn rozsvítil
ozdobený stříbrný smrk před kostelem.
Spolek žen Rozmarýn připravil pro děti
perníčky a čaj, pro dospělé horkou me-

Na dvě stě všechovských občanů se sešlo
na návsi před kostelem k 3. slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu. Akci zahájily
děti z mateřské školy přednesem básniček a po té se na starostův pokyn rozsvítil
ozdobený stříbrný smrk před kostelem.
Spolek žen Rozmarýn připravil pro děti
perníčky a čaj, pro dospělé horkou medovinu. K předvánoční atmosféře přispěli
i hudebníci ze Základní školy Všechovice.

Všechovice se konečně dočkají nové návsi
Po mnohaletém úsilí všech předchozích
i současného zastupitelstva se podařilo dotáhnout do závěrečné fáze projekt
rekonstrukce středu obce. Dlouhodobé
čekání bylo způsobeno zejména proto, že
rekonstrukce středu obce je z převážné
většiny ﬁnancována vlastníkem komunikace Olomouckým krajem. Stavební
povolení bylo vydáno již v roce 2005, ale
až nyní Olomoucký kraj získal z Regionálního operačního programu na tuto akci
dotaci. V celém rozsahu rekonstrukce křižovatky a dotčených okolních míst dojde
k výměně obecní kanalizace, domovních
přípojek, vodovodu, telekomunikačních
kabelů, bude provedena přeložka plynu,
uložení elektrických rozvodů a rozvodů
rozhlasu pod povrch. Rozpočet je ve výši
35 mil. Kč. Naše obec se bude podílet na
ﬁnancování částí chodníků, parkoviště,
vjezdů, mobiliáře, osvětlení, zeleně a roz-

dovinu. K předvánoční atmosféře přispěli
i hudebníci ze Základní školy Všechovice.

cích na Záhoří jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Jeho otec Antonín měl menší
obchod se smíšeným zbožím v domě čp.
34 na návsi u kostela a kousek zemědělské půdy. Po vychození obecné školy navštěvoval Fuchs reálku v Holešově, odkud
ale musel odejít pro pokrokové názory
a vydávání a rozšiřování časopisu mezi
studenty. Otec ho proto dal do učení na
zedníka, ale pak se dostal v roce 1916 do
architektonické školy Jana Kotěry na Akademii výtvarných umění v Praze. Vynikajícího absolventa z roku 1919 pak Kotěra
zaměstnával dva roky ve svém soukromém ateliéru. Roku 1922 se trvale usazuje v Brně, kde od r. 1923 působí jako
pracovník městského stavebního úřadu.

Bohuslav Fuchs
se narodil 24. března 1895 ve Všechovi-

Od roku 1938 do r. 1940 je profesorem
Uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, v letech 1945-58 učí architekturu na Vysokém učení technickém v Brně, kde je r.
1947 jmenován profesorem. B. Fuchs byl
vynikající architekt, urbanista, pedagog
a výtvarník. Byl čelným představitelem
českého funkcionalismu - tzv. brněnské
architektonické školy. Jeho avantgardní
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Co se v obcích událo a děje
Zprávy z Opatovic

pokračování ze str. 3
Den otevřených dveří v opatovské škole
budovy pomohly vytvořit z Brna moderní velkoměsto a svou myšlenkovou
a výtvarnou hodnotou patří k trvalým
dílům české moderní architektury.
Patří i k nejvýkonnějším architektům (přes 100 realizovaných staveb
a množství soutěžních nerealizovaných návrhů) s mimořádným smyslem
pro soulad funkcionalistické novostavby s prostředím.
I u nás se setkáme s objekty, kterým
určoval tvary Bohuslav Fuchs. Snad
nejtrvalejší připomínkou je zdejší hřbitov při silnici ze Všechovic do Rouského, pro který v letních měsících 1926
vypracoval důmyslný architektonický
návrh. Provedení bylo zadáno v září
1926 ing. Metoději Matuškovi, staviteli v Bystřici pod Hostýnem. Stavba
byla dokončena v dubnu 1927 a hřbitov vysvěcen 11. června 1927. V témže roce se obecní výbor usnesl zadat
Fuchsovi vypracování regulačního
plánu na stavbu domků na „Hrubém
konci“.
V roce 1928 si republika připomínala
desáté výročí vzniku. Všechovice toho
využily k pořízení jubilejního pomníku,
který je zároveň pomníkem padlým
vojákům - všechovickým rodákům. Při
rozhodování o autorovi padla volba
opět na Bohuslava Fuchse. Stavbu
provedl František Kerle, sochař a kameník ze Zašové u Valašského Meziříčí. Obdobně Fuchs navrhl i pomník na
hrobě svých rodičů na hřbitově. Řada
všechovických stavebníků se také
obracela na svého rodáka o radu.
O významu jeho díla svědčí i fakt, že
v letošním roce Ministerstvo kultury
ČR vyhlásilo náš hřbitov za kulturní
památku.
Když se 18. 9. 1972 dílo Bohuslava
Fuchse uzavřelo, čítalo téměř sto urbanistických návrhů a na pět set architektonických projektů, z nichž přes
sto padesát bylo realizováno. Dne 7.
5. 1980 mu byla na rodném domě odhalena pamětní deska při příležitosti
nedožitých 85. narozenin.
Jana Světlíková, starostka obce

Základní škola v Opatovicích je již pátý rok
příspěvkovou organizací, která sdružuje
tyto součásti: základní školu, mateřskou
školu, školní družinu a školní jídelnu.
Počet dětí se už několik let udržuje na
průměrech: ZŠ – 40 žáků, MŠ – 25dětí.
A protože se blíží zápis do 1. ročníku ZŠ,
upořádali jsme pro předškoláčky a jejich
rodiče „ Den otevřených dveří“. Ve středu
26. 11. měli všichni, kterých se zápis
týká, možnost navštívit školu a zúčastnit
se vyučovacích hodin. Rodiče měli zájem
především o zhlédnutí výuky v 1. ročníku
u paní učitelky Petry Kristové, a tak měli
možnost vidět, kam „ poskočí“ předškoláci za 4 měsíce školní práce. Potom se přesunuli o patro výš, kde vyučuje paní učitelka Laďka Rychnovská spojené ročníky.
Doufám, že se jí podařilo alespoň částečně rozptýlit obavy rodičů z této formy výuky. Rodiče byli ale zvědaví na samotnou
paní učitelku, protože právě do jejich rukou svěří své děti od 1. září 2009.
Kromě pravidelné výuky rozšířené o plavecký kurz pro žáky 2. a 3. ročníku a školu
v přírodě mají žáci možnost zapojit se do
práce zájmových kroužků. Pro příští školní
rok plánujeme otevřít kroužek angličtiny,
hry na ﬂétnu, sportovních her, náboženství a břišních tanců. Tímto zveme všechny předškoláčky k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Opatovice, který se bude konat ve středu
21. 1. 2009 od 14. 00 hodin v budově
školy. Pozvánky budou rozeslány prostřednictvím mateřských škol začátkem ledna.
Těšíme se na nové spolužáky a přejeme
všem krásné Vánoce a pevné zdraví do
roku 2009!
Kolektiv zaměstnanců,
ZŠ a MŠ Opatovice

Staronové hasičské zásahové vozidlo
v Opatovicích
Jednotce Sboru dobrovolných hasičů v ,
patovicích se podařilo získat v letošním

roce do svého vozového parku nové zásahové vozidlo . Jedná se o dopravní automobil VW TRANSPORTER, který využívala
ve svých službách Celní policie České republiky a jež nám bylo bezúplatným převodem z MV ČR dáno do užívání. Protože
se však jednalo o již užívané vozidlo bylo
nutno provést celou řadu dílčích oprav na
podvozku, karoserii a motoru.
Díky získání státní dotace na zajištění cho-

du zásahové jednotky kategorie JPO II , do
níž spadají i naši hasiči, nebylo nutné mimořádně zatížit obecní rozpočet a všechny náklady na opravy byly uhrazeny z této
dotace. Po mnoha hodinách dobrovolné
práce tak bylo možno dne 6.prosince
2008 předat toto vozidlo do užívání při
příležitosti výroční valné hromady sboru
a nahradit tak 33 roků staré, ale dosud
sloužící dopravní vozidlo mikrobus Š1203.
Slavnostního aktu předání se zúčastnil
starosta obce Antonín Tomeček, ředitel územního odboru HZS Olomouckého
kraje. plk. Ing. Čoček, starosta krajského
sdružení hasičů Luděk Sýkora, zástupci
sboru a další hosté. Vozidlo bude využíváno jednotkou na dopravu k zásahům,
k přepravě na soutěže v požárním sportu
a zajištění chodu celého sboru. Protože
však prostředky získané ze státní dotace
pokryly nejen náklady na opravu tohoto
vozidla a další techniku sboru, bylo možno
za zbývající část zakoupit přívěsný krytý
vozík, jenž bude sloužit k přepravě hasičského materiálu a vybavení. Věříme, že
předané vozidlo bude i nadále pokračovat
v dobré kondici ve službách opatovského
sboru a že přispěje k dalšímu rozvoji jeho
bohaté činnosti.Sbor dobrovolných hasičů
v Opatovicích připravuje na příští rok oslavy svého 120. výročí svého vzniku, které
by měly vyvrcholit 18. července 2009 hasičskou slavností s bohatým programem.
Tomáš Pazdera, velitel sboru

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

NÁŠ ROK
Blíží se konec roku a Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice může hodnotit svou letošní práci. Můžeme konstatovat, že něco
se nám povedlo a něco se nám povedlo
méně. Nejširší základnu v naší jednotě
má oddíl kopané. Naše první mužstvo po
loňském postupu do krajského přeboru
tuto soutěž neudrželo a letos jsme sestoupili zpět do 1.A třídy. Krajský přebor
jsme odehráli se ctí, i když jsme se neudrželi. V nynější soutěži jsme dlouho hráli
na předních příčkách tabulky. Závěr sezóny nám nevyšel podle našich představ
a skončili jsme na čtvrtém místě. Ztráta
na prvního je čtyři body, a tak máme na
jaře co dohánět. Béčko je ve své soutěži
na pátém místě a je určitě v silách tohoto
mužstva svou pozici zlepšit. Mládež, se
kterou spolupracujeme s okolními mužstvy, hraje krajské soutěže a nevede si
špatně. Dorost je na osmém, žáci na druhém místě. Přípravka skončila v okresní
soutěži na druhém a šestém místě. K našemu fotbalu patří také mužstva, která
nehrají soutěže. Jsou to ženy, které nám
dokázaly, že fotbal už není pouze doménou mužů. Letos odehrály hodně zápasů. Za zmínku stojí první místo na turnaji
v Kladerubech a druhé místo na turnaji
v Bystřici pod Hostýnem. Také bývalí fotbalisté, kteří se scházejí pod hlavičkou
„Staří páni“, jsou ve sportu hodně činní.
Mimo fotbal se věnují dalším aktivitám,
jako jsou například tenis, cyklistické výlety, běžky a samozřejmě předávání svých
zkušeností v organizačních týmech našich mužstev. Sokol Opatovice neznamená jen fotbal. Oddíl stolního tenisu má už
také letitou tradici. Hraje okresní soutěž
a má dva týmy. Sokol také pořádá akce,
kterých se mohou zúčastnit nejen naši
členové. Tyto aktivity se sdružují v oddíle
ASPV – Asociace sportu pro všechny. Již
letitou akcí je „Lesní běh“, kterého se zúčastňují vyznavači běhu ze širokého okolí
a velmi vzdálených míst. Příští rok bude
mít tato akce čtyřicátý ročník.
Jednou z hlavních činností je také kondiční cvičení žen. Byl uspořádán také několikadenní cykloturistický výlet. Začátkem
každého roku tradičně pořádáme novoroční výstup na moravské vrcholy. Ten
příští bude jubilejní dvacátý pátý ročník.
Dále pak pořádáme turnaj v „Člověče nezlob se“, který bude mít také kulatiny a to
patnáctý ročník. Můžeme ještě vzpomenout turnaj „Eso“ v mariáši a souběžně
s ním turnaj žen v žolíku. Akcí je mnoho
a naši členové se jich také v hojném počtu zúčastňují. Mezi jednu z nejatraktivnějších patří fotbalový turnaj o „Putovní
pohár měst a obcí Opatovice“. Letošní se
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pořádal v Opatovicích nad Labem a náš
tým v něm zvítězil, takže můžeme říci:
„Nejlepší fotbal ze všech Opatovic se hraje v našich Opatovicích“. Další populární
akce jsou pravidelné fotbalové turnaje
žen, dále pak turnaje i s mezinárodní
účastí ZAPE CUP a turnaj žáků. Mimo
těchto výlučně sokolských akcí pořádáme
ve spolupráci s ostatními složkami obce
akce další, například oslavy osvobození
naší vesnice a několik aktivit věnovaných
dětem. Tímto zveme všechny, kdo mají
rádi sport a zábavu, k aktivní či pasivní
účasti našich akcí.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří ať už větší
nebo menší měrou přispěli k činnosti naší
jednoty.
Sportu zdar a na některé z uvedených
akcí na shledanou se těší
TJ Sokol Opatovice

Další nevzhledné zákoutí v Opatovicích
zmizelo
Po dlouhých jednáních s původním majitelem se podařilo obci Opatovice odkoupit dlouhou dobu neobydlený dům čp.
57 v lokalitě Na Loučkách. V roce 2007
následovala úplná demolice tohoto objektu a na uvolněném místě byla v roce
2008 obcí vybudována za přispění dotace z MMR ČR plocha pro matky s dětmi.
Toto poklidné místo budou jistě využívat
i ostatní děti a občané z Opatovic včetně
MŠ a ŠD.
Jana Světlíková, starostka obce

Situace před akcí

Situace po akci

Děti jsou naše
budoucnost
Pod tímto logem si v druhé polovině
roku naše obec v rámci vyhlášeného
Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podala
žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště, včetně hracích prvků.
Žádost byla schválena koncem léta
a my započali ihned s přípravou realizace. Na stavební práce byla vybrána ﬁrma pana Ing. Antonína Číhala
a jako dodavatele dětských prvků,
které si vybírali sami rodiče, byla vybrána ﬁrma NEPO - Jiří Nedvěd Kyjov. Vedle těchto hracích prvků jsme
se rozhodli ještě postavit na hřiště
kryté posezení, aby se měli nejen
rodiče ale i děti kde uschovat před
sluníčkem, případně nepříznivým
počasím. Součástí dětského hřiště
je také výsadba stromů a zeleně
a taktéž zabudování laviček pro případný odpočinek. V jarních měsících
zbývá ještě dobudovat dopadové
plochy z kačírku u určených prvků,
které jsou z hlediska bezpečnosti
podmínkou. Vybudování dětského
hřiště nevzešlo jen z touhy samotných dětí a jejich rodičů, ale zastupitelstvo obce se touto problematikou
zabývalo již několik let. Jenže velký problém byl samotný pozemek,
kam jsme chtěli toto hřiště umístit.
Pozemek patřil Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a poté musel být převeden Pozemkovému fondu ČR. Několikrát jsme
o něj žádali, až nakonec po více než
tříletém vyřizování jsme jej nakonec
museli odkoupit do vlastnictví obce
v letošním roce. Nakonec jsme rádi,
že přes všechna ta úskalí se i naše
děti z Paršovic dočkaly svého hřiště,
na kterém si mohou hrát a skotačit.
Dětem slibujeme jeho oﬁciální otevření a předání počátkem května
2009.
Josef Michalík
starosta obce Paršovice
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Co se v obcích událo a děje
V Malhoticích mají opravený zámek

Dne 24. listopadu otevřeli zástupci mikroregionu Záhoran nově opravený zámek.
Slavnostního otevření se zúčastnili starostové a zástupci přilehlých obcí a také
senátor Jiří Lajtoch a poslanci Jindřich Valouch a Zdeněk Boháč.
Zámek stojí na místě bývalé tvrze. Ta byla
koncem 16. století přebudována v jednopodlažní renesanční zámek. V prvním
desetiletí 19. století přestavěl Vilém Bojakovský barokní zámek v empírovém
slohu. Objekt tehdy získal dnešní obdél-

níkový půdorys. U zámku byl současně
založen přírodně krajinářský park. Zámek
patřil Bojakovským do roku 1928, kdy jej
do společného vlastnictví koupily statkářské rodiny. Po druhé světové válce přešel
do majetku obce. Budovu poznamenalo
období socialismu, kdy zde byly kanceláře
JZD a skladiště.
Po sametové revoluci začala budova
sloužit jako obecní úřad a od devadesátých let je v prvním patře také mateřská
školka. Prostory zámku budou nyní sloužit nejen pro potřeby obecního úřadu,
mateřské školky, knihovny, ale také pro
činnost místních spolků, pro různá jednání a k slavnostním příležitostem.
Rekonstrukce byla zahájena v červnu letošího roku. Hlavním záměrem bylo navrátit
budově její původní vzhled z roku 1943
a zároveň výrazně vylepšit technické zázemí, což se povedlo jedné stavební ﬁrmě
z Brna. V rámci rekonstrukce ﬁrma opravila technicky nevyhovující brizolitovou

fasádu, vyměnila vchodové dveře a okna
tak, aby rozměry a členění odpovídalo
historickému provedení. Úpravy se týkaly
také technického vybavení budovy. Podlahy, sociální zařízení, ústřední vytápění
a také elektroinstalace, to vše doznalo
velkých změn.
Ve vstupní hale každého na první pohled
upoutá vyšívaný erb Malhotic a originál
sochy panny Marie, která zde byla původně do roku 1968. Pak byla nejspíše z politických důvodů přenesena do kaple. Nyní
se na své místo vrátila po čtyřiceti letech.
K samotné vstupní hale se váže pověst,
podle které vedla z haly v minulosti tajná
chodba. Ta ústila až do 800 metrů vzdálené kaple. Jelikož však není průchozí, stavební ﬁrma její vchod nyní zazdila.
Cílem rekonstrukce budovy bylo nejen to,
aby se zámek stal reprezentativní budovou Malhotic, ale také to, aby co nejvíce
sloužil obyvatelům obce.
red.

Vyúčtování veřejné sbírky
na opravu farního kostela
ve Všechovicích

Vážení občané,
k 31. říjnu 2008 činily příjmy veřejné
sbírky na opravu farního kostela ve Všechovicích 1.270.794,61 Kč. Tyto příjmy
se skládají z těchto položek: vklad farnosti na založení účtu 500,- Kč, veřejná sbírka 804.435,50 Kč (Býškovice
109.161,00 Kč; Komárno 76.188,50 Kč;
Malhotice 146.310,00 Kč; Provodovice
57.310,00 Kč; Rouské 80.903,00 Kč;
Všechovice 334.563,00 Kč), sponzorské dary + pokladnička v kostele
158.605,- Kč, úroky 2.254,11 Kč, příspěvky z rozpočtu obcí 199.000,00 Kč
(Všechovice 100.000,00 Kč; Býškovice 15.000,00 Kč; H.Újezd 5.000,00 Kč;

Malhotice 20.000,00 Kč;
Opatovice
5.000,00 Kč;
Paršovice
2.000,00 Kč;
Provodovice 20.000,00 Kč;
Rakov 2.000,00 Kč; Rouské 30.000,00 Kč). Ministerstvo kultury ČR nám přispělo částkou 106.000,00 Kč.
Výdaje k 31. 10. 2008 činily
1.268.999,00 Kč. Z toho: propagační pohlednice 3.837,00 Kč, poplatky za vedení
běžného účtu 162,00 Kč, uhrazené opravy 1.265.000,00 Kč. Na třetině kostela
jsou vyměněny krovy a položena krytina.
Tyto práce vykonává ﬁrma Stavitelství
Střechy s.r.o., Hranice. Byly provedeny
práce v hodnotě 1.401.385,- Kč. K 31. 10.
2008 nám chybí uhradit 136.385,00 Kč.
K 31. 10. 2008 máme na běžném účtu
veřejné sbírky 1.795,61 Kč.
Sami vidíte, že ﬁnanční prostředky na
běžném účtu neshromažďujeme, ale dle
ﬁnančních možností se snažíme opravu

realizovat. Abychom mohli s opravou pokračovat i v příštím roce, obracíme se na
Vás s prosbou o ﬁnanční příspěvek, neboť
jen za Vašeho přispění můžeme v rekonstrukci pokračovat. Je možno přispět
na učet číslo 213252121/0300 ČSOB,
a.s. Praha. Název účtu: Římskokatolická farnost Všechovice - VS, popřípadě v hotovosti otci
Ing. Vratislavu Kozubovi – fara Všechovice.
Bude Vám vystavena darovací smlouva.
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje do března 2010.
Farní kostel Nejsvětější Trojice je zapsán
v seznamu kulturních památek, je tedy
namístě zachovat tuto památku pro příští
generace. Děkuji všem, kteří v uplynulém
období pomohli jak ﬁnančně, tak prací
nebo modlitbou. Bůh Vám zaplať za Vaši
štědrost.
Irena Kývalová
pověřená osoba organizací veřejné sbírky
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Mikroregionální projekty
Mikroregionální olympiáda

Areál TJ Tatran Všechovice zaplnily v sobotu
30. srpna 2008 stovky lidí, kteří fandili svým
družstvům z obcí mikroregionu Záhoran. Ta
se utkala v 6. 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 Všechovicemi na tamní sportovní areál. Doprovázela je
dechová hudba z Kelče. Tam čekalo na soutěžící pět disciplín. Vědomostní okruh prověřoval znalosti vlajek a řečí států Evropské unie,
ve sportovním šlo o útok s tzv. džberovkou,
zábavná disciplína spočívala ve sbírání pa-

desátníkových mincí, na speciﬁckou soutěž
byla připravená pitná štafeta s různými druhy
nápojů, kde nechyběl kefír ani slaná voda. Hudební disciplína byla tentokrát zaměřena na
evropské hymny.
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 jednoho
obyvatele. Vítězem se stala obec Všechovice.
Přestože zástupci všech obcí bojovali urputně o prvenství, oceněni mohli být jen někteří.
První místo obsadila obec Rakov, na druhém
místě skončila obec Býškovice a třetí místo
patřilo Hornímu Újezdu.
V rámci olympiády bylo vyhodnoceno také
družstvo nejsympatičtější, kterým se stala
domácí obec Všechovice. Odměnu získal také
nejmladší soutěžící - 5-ti letá Petruška Michnová z Provodovic. Nejstarší účastnicí klání

se stala již třetím rokem paní Marie Pechová
z Rakova. Je jí 67 let.
Atraktivní podívanou doplňoval ve Všechovicích také bohatý doprovodný program. Čas
mezi soutěžními vstupy byl vyplňován výukou
country tanců, kolem štěstí, lukostřelbou,
bungee-jumping trampolínou. Děti byly nadšené z Míši Růžičkové, jejíž minidiskotéku
znají z České televize. Velice se těšily také
z horkovzdušného balónu, se kterým přiletěla Hanácká kyselka. Nechyběla ani drezúra
koní. Pro děti pak připravil překvapení i pan
starosta Radovan Mikuš, který jim z letadla
vyhazoval hrsti sladkostí a na závěr letěla i jím
vlastnoručně podepsaná kšiltovka. Kdo ji chytil, mohl se těšit z vyhlídkového letu nad krásným Záhořím. Program přijela obohatit také
ﬁnalistka Miss aerobic ČR Denisa Biskupová
se svými svěřenkyněmi. Nechybělo ani krojované občanské sdružení Šimon Všechovice,
country kroužek Opatovice, FIT TEAM aerobic
Kelč, břišní tanečnice z Hranic a taneční skupina STEP DANCE. Od 20 hodin pak hrála na
taneční zábavě skupina Kalibra, kterou okolo
21. hodiny přerušila ohňová show s ohňostrojem.
Vše dopadlo podle představ a plánů, samotné
akce se zúčastnilo přes tisíc diváků. Akce se
konala pod záštitou náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje Mudr. Jitky Chalánkové.
Touto cestou bychom chtěli znovu poděkovat všem sponzorům za poskytnutí ﬁnanční
podpory k uspořádání této významné regionální akce. Jsou jimi dle abecedního pořádku: Brola s.r.o., Cement Hranice a.s., Cyrilovo
pekařství s.r.o. Hrachovec, Česká pojišťovna
a.s., Česká spořitelna a.s., Českomoravská
stavební spořitelna – Ing. Marie Černocká
– Opatovice, Dopravní projektování s.r.o. Ostrava, Elan s.r.o. Přerov, Hanácká kyselka, Kazeto s.r.o. Přerov, Komerční banka a.s., Kotrla
s.r.o., Kubeša Oldřich, Město Kelč, Mikl s.r.o.
– Zámek Všechovice, Mlékárna Bystřice pod
Hostýnem, Olomoucký kraj, Pekárna Zbrašov,
Pivovar ZUBR a.s., Renetra, SITAP s.r.o. Horní
Újezd, Smíšené zboží Božena Číhalová, Šigut
Rostislav, TENZA a.s. Brno, Tiskárna Mariva,
VELOX stavební systémy, VIVA Kelč, WELLART
Hranice, Záhoran a.s. Všechovice, ZAPE Opatovice spol. s r.o.

red.

Musíme si pomáhat aneb jak Malhotice a Rouské budovaly naučnou stezku
Na 170 občanů obcí Rouské a Malhotice se
v sobotu 8. listopadu ráno sešlo , aby se podílelo na výsadbě 350 ks lesních a ovocných stromů v rámci projektu naučné stezky„ Za našimi
humny“ v délce 2,5 km. Tato jednostranná liniová výsadba volně navazuje na cyklotrasu „ Krajem kamenných křížů , božích muk a památných
stromů“, která vznikla již v roce 2006 a prochází celým mikroregionem ZÁHORAN. Myšlenka
projektu naučné stezky tak pokračuje ve společných aktivitách obcí Malhotice – Rouské.
Zmíněné obce byly vždy spojeny poutem předurčeným historií obou obcí. Obce spolupracují
již delší dobu na úseku lesního hospodařství
a společnou organizaci mají i myslivci v rámci
Mysliveckého sdružení HÁJ Malhotice – Rouské. Každá obec svou část výsadby započala od
posledního stavení a obě pracovní skupiny ve
věku od 1 do 70 let se setkaly téměř v pravé
poledne na rozhraní svých katastrů. Rousečtí

se srdečností sobě vlastní nečekali na své sousedy s rukama v kapsách , ale šli jim v ústrety
a symbolicky tak vyjádřili sousedskou pospolitost, což malhotští ocenili několika lahodnými
přípitky pravou „malhotskou“. Setkání byla natolik srdečná a dojemná, jako by se setkali staří
známí po několika letech. Projekt ve výši téměř
160 tis. Kč byl podpořen a ﬁnancován z programu Ochrany krajiny a přírody. Raritou této
stezky byla výsadba 9 ks oskeruší, které byly
dovezeny z jižní Moravy. Tento téměř zaniklý
strom je dnes vyhlášeným stromem Slovácka
a nadšenci jako je pan Vít Hrdoušek z Tvarožné Lhoty se snaží o jeho navrácení do valašské
a slovácké krajiny. Protože Záhoří je vstupní branou na Valašsko a za dveřmi Slovácka, rozhodli
se nositelé projektu o výsadbu a propagaci tohoto krásného stromu i v naučné stezce. Tato
myšlenka byla zpečetěna přípitkem oskerušové
pálenky. Dalším pokračováním těchto aktivit

by měla být obnova a zpevnění místní komunikace Rouské – Malhotice a pořízení drobného
mobiliáře. Mikroregion Záhoran v zastoupení
obou obcí podal žádost o přidělení ﬁnančních
prostředků na tuto akci z Programu rozvoje venkova. Vzhledem k tomu, že v tomto programu je
na rok 2009 k dispozici cca 50 mil.Kč pro oba
kraje (jak Olomoucký tak Zlínský) bude záležet
opravdu na velkém štěstí, zda ﬁnanční prostředky obdržíme. Úžasnou atmosféru sobotního dne pak završilo pečené prase a výborná
slivovice. Akce svým společenským významem
předčila ﬁnanční efekt a to je na tom, co v sobotu na rozhraní Rouského a Malhotic vzniklo,
to nejcennější. Proto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří přišli a aktivně se na akci podíleli,
ale i těm, co se přišli podívat, jak se dílo podařilo.

Miluše Stržínková, starostka obce Rouské
Josef Voldán, starosta obce Malhotice
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Mikroregion
MikroregionZáhoran
Záhorannavštívil
navštívilFrýdlantsko
Frýdlantsko
Ve dnech 10. – 12. října 2008 se zástupci jednotlivých členských obcí mikroregionu Záhoran zúčastnili studijní cesty na
Frýdlantsko v Libereckém okrese. Akce
byla spoluﬁnancována z Programu podpory venkova MMR ČR.
O velice pestrý program se postaral pan
starosta Stříbrný z Heřmanic, předseda
mikroregionu Frýdlantsko, díky němuž
jsme navštívili spoustu zajímavých míst
a patří mu velký dík. Akce byla zaměřena na výměnu zkušeností a prezentaci
úspěšných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie jako udržitelný rozvoj venkova, zejména v oblasti využívání
větrné energie. Kromě prohlídky větrných elektráren na katastrálním území Heřmanice a v Jindřichovicích pod
Smrkem, která byla hlavním cílem naší
výpravy, jsme blíže poznali malebnou
vesničku Heřmanice u Frýdlantu, ve které kromě skvostného prostředí působí
soukromá sklárna s největší elektrickou
pecí v republice. Blíže nám bylo představeno Ekologické centrum v Jindřichovicích pod Smrkem. Účastníky také velice
zaujala naučná beseda o pěstování biomasy, exkurze ovčí farmy v Habarticích
a prezentace zaměřené na rozvoj mikroregionu Frýdlantsko.
Dále jsme se podívali do Frýdlantu, kde
nás uvítal pan starosta Ramzer a umožnil nám prohlídku radnice, obřadní síně
a muzea sídlícího v radnici. Frýdlant zásluhou své bohaté historie nabízí mnoho
rozmanitých památek a díky blízkosti
hranic s Polskem a Německem má charakter přitažlivého mezinárodního turistického místa.

Ohromující pro nás byla návštěva pohyblivého betlému. Autorem je zdejší rodák
Gustav Simon, který se stavbě věnoval
více jak 60 let svého života. Posledním
místem návštěvy ve Frýdlantu a třešničkou na dortu byla exkurze hradu a zámku Frýdlant, který nám odhalil své krásy
v podobě historických sbírek nábytku,
zbraní, loveckých trofejí a dýmek.
Dalším atraktivním místem, které jsme
navštívili, byla bazilika Navštívení Panny
Marie v městečku Hejnice, ležící v samém srdci Jizerských hor a po mnoha
staletích je vyhlášeným poutním místem. Podívali jsme se také do lázní Libverda, kde se mimo jiné léčí srdeční
a cévní onemocnění a navštívili Obří sud
nacházející se nad lázněmi, ze kterého
byl úžasný výhled na Jizerské hory.
Přálo nám krásné počasí a dobrá nálada. Při zpáteční cestě domů jsme se ještě zajeli podívat na bývalou trafostanici
do Kryštofova Údolí, která se nyní zásluhou stavitele pana Chaloupky pyšní
orlojem.
red.

Návštěva u pana faráře Jelínka
bylo umožněno prohlídnout si album
historických i současných fotograﬁí, které pan farář připravuje do prezentace
k oslavě 100. výročí postavení tamějšího kostela. Potěšilo nás, že si od nás
uchovává jako vzácnou relikvii fotbalový
dres jako vzpomínku na své působení ve
fotbalovém družstvu ve Všechovicích.
Všem občanům mikroregionu Záhoran
a přifařeným obcím máme vyřídit co nejsrdečnější pozdravy.
IR

Cestou za oskerušemi na jižní Moravu
do obce Tvarožná Lhota navštívili zástupci mikroregionu Záhoran bývalého
faráře pana Josefa Jelínka ve svém novém působišti, a to v obci Vnorovy. Při
této krátké návštěvě jsme zhlédli nově
opravený kostel a faru. Kromě toho nám
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KULTURNÍ AKCE 2008-2009
Horní Újezd
13. - 14. pros.
13. prosince
21. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 1.
14. 2.
21. 2.
21. 3.
4.+ 5.4.
8. 5.
10. 5.
23. 5.
30. 5.
červen
Malhotice
31. 12.
9. 1.
24. 1.
31. 1.
14. 2.
21. 2.
Březen
29. 4.
17. 5.
19. 5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vánoční výstava
Zábava FKM - Gradace
16.00 Vánoční koncert - kulturní dům
Štěpánský hon, Štěpánská zábava - Rytmik
Silvestr v KD – DJ Jirka
Sousedský ples – SUNSET Blazice
Vodění medvěda
Hasičský maškarní ples – ORION Martinice
Sportovní bál – ESMERALDA
Velikonoční výstava
Májové oslavy osvobození obce, vatra na hřišti,
lampionový průvod
Okrsková hasičská soutěž
Okresní kolo v požárním sportu
Kácení máje – ESMERALDA
Sitapcap – turnaj minipřípravek ve fotbale
Dětský den

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvestrovská zábava
Posezení nad kronikou obce
Ples MŠ
Karneval pro děti
Ples MS Háj Malhotice-Rouské
Vodění medvěda
Jarní velikonoční slavnost
Rej čarodějnic – V 16 hodin - pro děti a rodiče
Oslava Dne matek
TV Olympiáda v Malhoticích – spolupráce‘
s MŠ Hor. Újezd
30. 5. • Kácení máje
13. 6. • Den dětí ve spolupráci se spolky „ Pohádkový les“
24. 6. • Loučení se školáky

Malhotice
3. 1. • Zimní výstup - novoroční výstupy na moravské vrcholy Radhošť
17. 1. • Společenský ples
• Turnaj bowling
• Sněhová královna
31. 1. • Hasičský ples
14. 2. • Myslivecký ples
Únor • VI. Roč. Zimní olympiády MH
• Výroční schůze
7. 3. • Turnaj „Člověče nezlob se“
Březen • Kurs pečení a zdobení perníků
• Lesní běh
5. 4. • Zahájení jarní fotbalové sezóny
12. 4. • Velikonoční taneční zábava
18. 4. • Turnaj ve stolním tenise
Duben • Opatovská čtvrťka
• Turistický výšlap pro členy a příznivce
• Účast na hasičské pouti sv. Hostýn
7. 5. • Lampionový průvod, táborák na hřišti
Květen • Turnaj petangue
14. 6. • O putovní pohár SDH - soutěž MH
20. 6. • Turnaj v ženské kopané
21. 6. • ZAPE CUP 2009-mezinárod. fotbalový turnaj
žákovských přípravek
27. 6. • Soutěž hasičských družstev mužů a žen
O putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice - Extraliga
ČR v PÚ
28. 6. • Turnaj rodin v malé kopané
Paršovice
3. 1. • Novoroční výstup na Radhošť
17. 1. • Sokolský ples
• Soutěž rodin v Člověče nezlob se
14. 2. • Hasičský ples
20. 2. • Divadelní představení
21. 2. • Pochovávání basy
březen • Sportovní odpoledne u Hájenky
• Maškarní karneval
• Vítání občánků
duben • Podpora dochování velikonočních tradic –kalpotání
• Setkání seniorů
květen • Slavnost ke Dni matek
2. 5. • Slavnostní otevření dětského hřiště
• Lampiónový průvod zakončený táborákem
• Pochod na Helfštýn, střelecké závody na hřišti
červen • Sportovní olympiáda rodin
• Cyklistický jarní výlet
• Loučení dětí se školním rokem – sportovní odpoledne
• Nocování v mateřské škole – Indiánské hrátky
Provodovice
prosinec • mikulášská nadílka
Rakov
3. 1.
24. 1.
7. 2.
únor
březen
červen
Rouské
2. 1.
22. 2.
28. 2.
27. 3.
4. - 5. 4.
30. 4.
27. 6.
Všechovice
23. 1.
25. 1.

•
•
•
•
•
•

Novoroční výšlap na hrad Helfštýn
Ples SRPŠ při MŠ
Ples SDH Rakov
Vodění medvěda
Dětský maškarní karneval
Ukončení školního roku, dětský den

•
•
•
•
•
•
•

Turnaj ve stolním tenise
Vodění medvěda a pochovávání basy
Dětská merenda
Andersenova noc
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic
II. dětská olympiáda

• Ples SRPŠ
• Dětský karneval
• Maturita malého předškoláka – MŠ
7. 2. • Divadlo – OS Šimon
14. 2. • Sousedský ples
• Vodění medvěda – OS Šimon
• Masopustní slavnost – MŠ
• Knoﬂíkový jarmark – MŠ
Březen • Jarní slavnost – MŠ
4. - 5. 4. • Velikonoční výstava – SŽ Rozmarýn
• Vynášení Moreny – MŠ
10. 5. • Den matek
Květen • Výlet do ZOO Lešná – MŠ
• Pasování malých čtenářů – MK, ZŠ
• Taneční zábava – SDH
6. 6. • Pouťová zábava
7. 6. • Pouť
• Noc MŠ s pastelkami
• Rozloučení se školáky – MŠ
• Taneční zábava – MŠ
Od února bude každý čtvrtek od 16,30 hod.
v knihovně pokračovat ,,Čtení pro děti“.

