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Projekt AEDES neboli
Certiﬁkace životního prostředí

Vážení přátelé,
v minulém čísle zpravodaje
jsem se zamýšlela nad spoluprací obcí a její role v příštím plánovacím období EU.
Bohužel doposud jsme se nedočkali výzev ani konkrétních
podmínek pro čerpání peněz,
ač se deklarovalo že dotační
mašinerie se může spustit
počátkem nového roku. Obce
jsou ve fázi příprav projektů,
které povedou ke zlepšení
nebo vybudování nové infrastuktury obce či vytváření
pracovních míst a podpory
cestovního ruchu. Připravují
se rovněž velké projekty typu
„Likvidace odpadních vod
v mikroregionu ZÁHORAN“,
o kterém se podrobně dočtete uvnitř listu. Pro obce naší
velikosti je určen Program
rozvoje venkova. Věřme, že
bude srozumitelný a věcně
konkrétní, tak abychom administrativu těchto projektů
zvádli svými silami a bez vypjatých stresových stavů
při následných kontrolách.
Nebude to jistě jednoduché
zvláště pro ty obce, kde administrativu těchto projektů budou mít na starosti pouze starosta a účetní obce.
Za pochodu jsme se učili na projektu z Evropského sociálního fondu „ Středisko služeb venkovu“ a povrdilo se nám, že dokážeme
na velkých projektech spolupracovat a zvládnout i potřebnou administraci. Můžeme dnes rovněž všichni využívat kancelář mikroregionu
jako poradenského střediska
a spolehnout se na práci manažerky Pavly Krbálkové, která
nám právě na výše uvedeném
projektu ukázala přínos neinvestičních projektů.
Stržínková Miluše
předsedkyně DSO
mikroregionu Záhoran

Realizace tohoto mezinárodního projektu, o kterém Vás pravidelně informujeme v každém čísle našeho zpravodaje, zdárně ukončil veškeré aktivity. Dovolte mi nyní malou
rekapitulaci.
AEDES je realizován v rámci projektu INNOREF jako jeden z tzv. subprojektů. V českém
překladu znamená zkratka AEDES „Certifikace životního prostředí“. Nositelem projektu
je Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, i když se celý projekt realizuje na území
mikroregionu Záhoran. Činnosti AEDES jsou
zaměřeny na udržitelný rozvoj venkovské turistiky a vyzdvižení důležitosti rozvoje venkovských oblastí. V rámci tohoto projektu byly financovány následující aktivity:
a) Projekty týkající se životního prostředí
• „Kam s ním“ - vznik odpadového sběrného dvora pro celý mikroregion - obec Všechovice
• Účelová komunikace k podnikatelské
zóně – odklon negativních účinků na životní prostředí z obytné zóny - obec Opatovice
• Polyfunkční objekt s rozhlednou - zlepšení veřejného prostranství - obec Rouské
• Oddychový a relaxační areál pro cestovní ruch na cyklotrase mikroregionu Záhoran - zlepšení
vzhledu a funkčnosti veřejného prostranství – obec Horní Újezd
b)
•
•
•

Mikroregionální olympiáda 2006
trička pro soutěžící, porotu a pořadatele
ceny v hodnotě 42.000,- Kč
kontejnery na tříděný odpad v rámci ekologické disciplíny v hodnotě
60 000,- Kč
• propagační materiály
c) Mikroregionální zpravodaj
d) Přednášky pro veřejnost na téma „Předzahrádky a zahrady“
e) Mzdové náklady na manažera
f) Studijní cesta členů řídící skupiny do Rakouska, kde navštívili farmu
v Edelhofu zaměřenou na biokompostování. V realitě tak mohli účastníci vidět systém třídění odpadu a proces biokompostování. Dále se
v rámci zájezdu konala beseda s mikroregionálním managementem ve
Waldviertelu, kde se diskutovalo o problémech venkova v Rakousku. V neposlední řadě účastníci studijní cesty navštívili obec Poysdorf a hlavní
město Rakouska Vídeň za účasti průvodkyně cestovní kanceláře JV Tour.
PK
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Obec Rouské
vítězná obec 13. ročníku soutěže VESNICE ROKU 2007 v Olomouckém kraji
na příští rok. Poté by měla být důstojnou dominantou středu obce. V roce 2OO6
byla postavena na nefunkční požární nádrži hasičská zbrojnice s obecním skladem a věží na sušení požárních hadic. V těsné blízkosti bylo revitalizováno veřejné prostranství po demolici staré prádelny. Na tomto projektu se podílely místní
děti a vznikl tak „Plácek pro mne, pro Tebe, pro všechny...“ s hezkým koutem s lanovkou, altánem a pískovištěm. Spolu s dětmi letos pokračujeme v plánování
rekonstrukcí veřejného prostranství „Rozárka“. V posledních letech bylo opraveno pět místních komunikací v lokalitách KOPEC, DO DVORA, DOMKÁŘSKÁ ULIČKA, VEJVOZ a KE KONÍRNĚ, kde prošly rekonstrukcí i chodníky. Loni zastupitelstvo obce schválilo uvolnit ﬁnanční prostředky na položení inženýrských sítí v lokalitě „ZA JANKOVÝM“ pro šest rodinných domků. Obec tak přímou podporou
přispívá ke stabilizaci počtu obyvatel.

Historie
Obec ROUSKÉ, původně Ruské, je připomínána již v roce 1320. V r. 1516 získal léno Jan starší Obešlík z Lipultovic, šlechtic slezského původu, jehož děd Jan,
připomínaný na Moravě v l. 1433-66, byl purkrabím na hradě Drahotuši. Jan
starší zastával v l. 1526-28 úřad přísedícího a v r. 1533 rady manského soudu
olomouckého biskupa Stanislava Thurza a kromě R o u s k é h o držel ještě řadu
drobných lén v okolí /Kladeruby, Komárovice, Babice a Malhotice /. Byl pravděpodobně stavebníkem rousecké tvrze, poprvé uváděné v r. 1547 za jeho syna Tysulta. Tysult Obešlík udržel R o u s k é jen do r. 1554, žil potom v Babicích
ještě v r. 1560 / právě na trvrzích v Babicích a Malhoticích žili O b e š l í k o v é nejdéle - až do počátku 17. století /. Posledními pány na rousecké tvrzi byli slezští
rytíři R o t e n b e r k o v é z Ketře a Drslavě, z nichž Jindřich / od r. 1649 biskupský
rada / zde vládl až do své smrti v r. 1653. Léno bylo pak natrvalo připojeno ke
kelečskému panství, tvrz ve vsi ztratila svůj význam jako šlechtické sídlo a záhy
na to zanikla. Stála v místech bývalého arcibiskupského dvora. Žije zde 253 obyvatel s věkovým průměrem 36 let. 78 domů je určeno k trvalému bydlení a 5
domů je využíváno k rekreaci. Výměra katastru obce je 530 ha. Obec hospodaří
s rozpočtem ve výši cca 2,5 mil Kč. Zastupitelstvo obce je pětičlenné.
Od roku 1990, do kdy spadala obec Rouské pod střediskovou obec Všechovice, má svou samosprávu a vystřídali se tu dva starostové:
199O - 1994 Stržínková Miluše
1994 - 1998 Jirásek Miroslav
1998 - dosud Stržínková Miluše.
Od roku 1998 je starostka v Rouském uvolněná.
Obec Rouské spadá do všechovské farnosti. V obci se nachází Kaple povýšení
sv. Kříže, která byla v roce 2003 rekonstruována. V roce 2002 byl postaven dům
s pečovatelskou službou, který má pět malometrážních bytů a bydlí tu šest seniorů, kterým je podle požadavků a zdravotního stavu poskytována základní pečovatelská služba. Nejstarší památkou v obci je boží muka ze sedmnáctého století spolu s památnou lípou Jana Jiskry z Brandýsa, která zvítězila v regionálním
kole soutěže STROM ROKU 2006 a je dominantou obce ve směru od Všechovic.
Obě tyto památky prošly rozsáhlou rekonstrukcí a odborným ošetřením, tak aby
mohly být zachovány dalším generacím. Další památkou, která na svou opravu
teprve čeká je socha Jana Nepomuckého z roku 1791. Mezi drobné památky
místního významu patří ještě tři kamenné kříže a dvě boží muky. Každá z těchto staveb se váže ke konkrétním osudům, které jsme podrobně popsali na infotabuli při cyklotrase u rouseckých rybníků.
Na návsi je víceúčelové venkovské centrum obce, jehož urbanistický vzhled
je popisem doby, ve kterém vzniklo. Co chybí této stavbě vzhledově, to předčí svým obsahem. Odbývá se tu téměř veškerý spolkový, kulturní a společenský
život obyvatel obce Rouské. Nachází se v něm obecní úřad, místní pohostinství, knihovna s dětským koutkem a internetovým kioskem, spolkové prostory
a sál s nezbytným zázemím. Radikální rekonstrukce tohoto objektu je plánovaná

Obec pravidelně již od roku 1991 využívá veřejně prospěšných pracovních
míst a do dnešního dne vytvořila na 1OO krátkodobých pracovních příležitostí. Na rozvoji obce se velkou měrou podílí ﬁrmy a podnikatelé jako jsou : Sdružení podnikatelů - Plesník Miroslav, Pozemní stavitelství Rolinc Vojtěch, Distribuce spodního prádla SPOLTEX - Marek Václav, Kovovýroba - Martin Ovčáčík, JUKO- Juráň Jaroslav, Záhoran a.s. Všechovice, Mariva s.r.o. - Všechovice, GESS s.r.o. Hranice, Pohostinství - Platková Eliška, Stavební ﬁrma - Roman
Studený - Horní Újezd, Zemní práce - Petr Pavlištík, Okna - Petr Vinklárek - Kelč,
Mr. Gain s.r.o. - Černotín. Všechny tyto ﬁrmy a další aktivně podporují spolkový
život v obci a patří jim za to vřelé poděkování. Místní spolky jsou nositelé rozvoje
sportovního, kulturního a společenského života obce. Vyhlášenou akcí jsou výstavy jarní, podzimní a vánoční, které jsou pořádány již pátým rokem. Zastupitelstvo obce vyhlašuje každoročně soutěž o Nejhezčí květinovou předzahrádku,
balkon a okno a v zimě soutěž o Nejhezčí vánoční výzdobu rodinného domu. Nepřímo tak občany zapojuje do aktivní účasti na zlepšení vzhledu obce. V Rouském jsou aktivní spolky jako Sbor dobrovolných hasičů, Svaz ochránců přírody
při akciové společnosti ZÁHORAN, myslivecké sdružení HÁJ Malhotice - Rouské. V posledních dvou letech vznikly tři další Občanská sdružení Rousecká dráčata, Za uchování a rozvoj místních tradic a Klub Seniorů Rouské - Všechovice.
Obec Rouské je sídlem DSO Mikroregionu ZÁHORAN a sídlem Sdružení vlastníků
lesa ZÁHOŔÍ. Dále je členem Mikroregionu Hranicko, Místní akční skupiny - Rozvojové partnerství, Sdružení obcí střední Moravy, Svazu měst a obcí , Skládky
A.S.A - Bystřice p/H a členem pracovních skupin programu INNOREF v cestovním ruchu a Certiﬁkace místních produktů. V letošním roce jsme získali ocenění
ZLATÉ STUHY v Soutěži Vesnice roku 2007, což je výsledkem téměř osmnáctileté
systematické práce všech zastupitelstev obce a angažovaností jeho obyvatel.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 21. srpna 2007 v naší obci.
Protože znám vesničky u nás v Záhoranu i na Hranicku, troufám si tvrdit, že téměř
všichni mají co ukázat a na co být hrdí.
A plány do budoucna ? Těch je tolik, že na to nebude stačit celé plánovací období EU do roku 2013.
Stržínková Miluše - Starostka obce

Obec Rouské je rovněž držitelem ocenění Modrá stuha 2002, kterou obdrže-

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

3

číslo 9 * srpen 2007

Návrh rozpočtu Mikroregionu Záhoran na rok 2007
Příjmová část
Paragraf
0
0
3639
3639
3639
3639
3636

Položka
4116
4121
2111
2141
2329
8115
8115
4134

text
dotace od úřadu práce
dotace od obcí
příjmy za poskytované služby
příjmy z úroků
ostatní příjmy
zapojejní zůstatků účtů
zapojení zůstatku účtu
převod mezi účtu
příjmy celkem

Kč
733 183,74
546 556,00
50 000,00
1 000,00
20 000,00
309 612,96
295 705,04
1 018 110,00
2 974 167,74

Výdajová část
Paragraf
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
6330

3639
3639
3939
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639

Položka
5011
5021
5031
5032
5038
5132
5136
5137
5139
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5173
5349

5011
5021
5131
5032
5136
5137
5139
5162
5163
5169
5173
5175

text
mzdy
mzdy DoPP
platba na ZD
platba na SP
platba na povinné pojištění
pracovní a ochranné pomůcky
nákup knih
drobný dlouhodobý majetek
nákup ostatního materiálu
služby pošt
služby telecom
služby peněžních ústavů
nájemné
konzultační, poradenské služby
školení a vzdělávání
služby zpracování dat - mzdy
ostatní služby
výdaje na opravy
cestovné
převod na účet DSO

Kč
88 000,00
5 000,00
11 000,00
31 000,00
2 000,00
11 000,00
1 000,00
35 000,00
64 000,00
1 000,00
36 000,00
10 000,00
45 000,00
66 000,00
76 000,00
14 000,00
43 000,00
97 000,00
31 000,00
1 018 110,00

OPRL Z celkem

1 685 110,00

mzdy (celkem 14 zaměstnanců)
mzdy DoPP
odvody na ZP
odvody na SP
knihy, učební pomůcky
drobný hmotný dlouhodobý majetek
nákup ostatního materiálu
služby telecom
služby peněžních ústavů
nákup ost.služeb
cestovné
pohoštění
celkem za par. 3639
celkem za mikroregion

618 068,54
87 000,00
74 000,00
177 000,00
1 000,00
200 000,00
35 000,00
4 000,00
6 000,00
47 000,00
10 000,00
30 000,00
1 289 068,54
2 974 167,74

Základní škola ve Všechovicích bude opět jako nová
Naše obec získala z Ministerstva ﬁnancí v rámci dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, dotaci ve výši 9,9 mil. Kč. Celkový náklad na první část rekonstrukce činí celkem 10,9 mil. Kč. K získané dotaci tak z vlastního rozpočtu musíme dodat 1 mil. Kč. I přesto je zisk téměř 90% ﬁnančních prostředků z MF velkým úspěchem. Konečně se tak můžeme pustit do již
dva roky připravované rekonstrukce naší školy, která obnáší především výměnu oken, zateplení fasády, nový
vstup do budovy, rýny, svody, parapety, vymalování dotčených prostor a další úpravy. Tato první etapa se
bude dotýkat hlavně severní a západní části obvodového pláště školy.
Hlavním cílem rekonstrukce je snížení energetické spotřeby a provozních nákladů budovy, dojde k úspoře celkových výdajů a ke zmenšení růstu neinvestičních nákladů na jednoho žáka. Realizace akce také přispěje ke zlepšení výkonu místní samosprávy, rozšíření a zvýšení úrovně poskytování veřejných služeb zvláště na úseku základního školství, zlepšení úrovně základní školské výuky i poskytování veřejných informací a
tím dojde ke zlepšení života obyvatel nejen vlastní obce, ale i celého mikroregionu Záhoran, což přispěje ke
snížení nerovností mezi venkovskými a městskými oblastmi, rozvoji dalšího vzdělávání občanů a zpomalení
procesu odchodu obyvatelstva do větších měst.
Radovan Mikuš
starosta obce

Projekt
Středisko služeb
venkovu se chýlí
ke konci
Projekt Středisko služeb venkovu se pomalu chýlí ke konci. Tento projekt, který je
spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR, bude ukončen 2. 10. 2007. Celkem se do projektu doposud přihlásilo 101 nezaměstnaných,
z nichž 39 našlo krátkodobé zaměstnání
v rámci samotné aktivity Středisko služeb
venkovu a mohli jste je vidět při úpravách
a údržbě veřejných prostranství, při pořádání kulturně společenských akcí ap. 34
účastníků projektu bylo úspěšných při hledání zaměstnání jinde. Klienti využívají zdarma poradenského střediska a školení. V únoru 2007 proběhla školení na téma: „Základní
znalost práce s textovým editorem WORD“,
„Jak obstát při pracovním pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem“ a „Společenské chování v každodenním životě, v pracovním prostředí a zaměstnaneckých vztazích“. V červnu 2007 k nim pak přibyla školení
na téma: „Řešení konﬂiktních situací“.
O úspěšnosti projektu svědčí zájem ze strany ČT1, která na Záhoranu natočila reportáž
do pořadu „Nemám práci“. Pořad byl odvysílán 6. 6. 2007 a jeho reprízu najdete na webových stránkách ČT a odkaz na stránkách
Záhoranu (www.zahoran.cz).
Jednou z priorit mikroregionu Záhoran je
i nadále pokračovat v aktivitách, které pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným a ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností (lidé
nad 55 let, maminky s dětmi do 15 let, absolventi, lidé zdravotně handicapovaní atd.).
Do budoucna chystáme další projekt, který by
na Středisko služeb venkovu navazoval. Bohužel však čekáme na peníze z EU, které jsou
v dohledu nejspíše v roce 2008. Dále plánujeme založení družstva, které by zaměstnávalo výše zmiňovanou rizikovou skupinu.
P. K.
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Chystá se
odkanalizování
Záhoří
Mikroregion Záhoran se chystá žádat o dotaci z evropských fondů na odkanalizování Záhoří. 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.
Projekt se nebude týkat pouze likvidace odpadních vod, ale bude řešit i opravy místních
komunikací, chodníků a inženýrské sítě.
V současné době se zpracovává 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.
P. K.
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Nohejbalový turnaj
v Malhoticích
V sobotu 7. 7. 2007 se v Malhoticích uskutečnil nohejbalový turnaj „O pohár obce Malhotice“. Celkem se do soutěže přihlásilo 12
družstev.
Turnaj vyhrálo mužstvo ve složení: Julius Albinyi, Milan Rolinc, Pavel Rolinc.
Na druhém místě skončili: Miroslav Strna-

del st., Miroslav Strnadel ml., Roman Šima.
Na třetím místě se umístilo družstvo místní ve složení: Zdeněk Zamazal st., Luboš Balada, Ladislav Rák.
Turnaj se konal pod záštitou MR Záhoran.
Josef Voldán, starosta obce

Kostel ve Všechovicích
bude mít novou
střechu
Římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice ve Všechovicích bude mít novou střechu,
včetně krovů a vazných trámů. Kostel je zapsaný v seznamu kulturních památek, je tedy
namístě zachovat tuto památku pro příští generace. Ze znaleckého posudku však vyplývá
nutnost opravy krovu a střechy kostela, kde
se vyskytují trhliny, což způsobuje zatékání
a vlhnutí zdiva.
Z tohoto důvodu nyní také probíhá veřejná
sbírka. Ve spolupráci s mikroregionem Záhoran se připravují podklady pro podání žádosti z evropských fondů. Jelikož Evropská unie
však neposkytne 100% nákladů na celou
akci, je nutné tuto doﬁnancovat. Právě z tohoto důvodu byla veřejná sbírka vyhlášena.
19. května 2007 bylo vybráno celkem 205
183,- Kč. Navíc formou sponzorských darů
byla přijata částka 22 000,- Kč. Za veškeré
ﬁnanční příspěvky Římskokatolická farnost
Všechovice v čele s panem farářem Mgr. Josefem Jelínkem děkuje a pevně věří v další
spolupráci. Druhý termín veřejné sbírky je určený na sobotu 22. října 2007. Pokud budete
mít kdykoliv zájem přispět i mimo tento termín, je možno v hotovosti na faře ve Všechovicích nebo na účet 213252121/0300.
Na požádání Vám bude vystavena darovací
smlouva /pro daňové účely/. Všichni určitě
dají za pravdu, že kostel je v každé obci dominantou jak duchovní, tak architektonickou,
proto stojí za to přispět na jeho záchranu.
Irena Kývalová

TURNAJ V MINIKOPANÉ
V sobotu dne 25. srpna 2007 v 10:00 hodin se koná na výletišti v Rouském
TURNAJ V MINIKOPANÉ – ROUSKÉ 2007
„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE“.
Přihlášeny jsou dva fotbalové týmy z Rouského po jednom ze Všechovic,
Mrlínka, Horního Újezda, Černotína, Zámrsk a Firma HASIL .
Přijďte i Vy podpořit svůj tým.

Na Záhoranu proběhne
aktualizace strategie
a budou se řešit 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.
V rámci projektu proběhne řada aktivit.
Na podzim je naplánována aktualizace strategie mikroregionu, která sehrává důležitou

roli při jednotlivých žádostech o dotace. Dále
se v každé obci budou řešit veřejná prostranství. V rámci komunitního plánování tak vzniknou podklady pro studie, které pak budou iniciovat jednotlivé žádosti na samotnou realizaci. V neposlední řadě proběhnou přednášky a semináře pro veřejnost a v rámci poradenského střediska se mohou případní
zájemci poradit s odborníky na téma ochrany
životního prostředí.
P. K.
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Místní knihovna Všechovice „Knihovna roku“ Olomouckého kraje

Naše knihovna ve Všechovicích před dvěma lety oslavila 100. výročí svého vzniku. A protože jsme chtěli upozornit na její dobrou práci,
vyvinuli jsme ještě větší úsilí a zorganizovali mnoho dalších kulturně vzdělávacích akcí.
Zastáváme totiž názor, že své čtenáře si musí
každá knihovna zkrátka „vychovat“. Není to práce jednoduchá, avšak velmi potřebná. I v době
vysokého technického pokroku, kdy už počítače
začínají být běžnou součástí mnoha domácností,
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neztrácí čtení v životě člověka svůj význam a je
doslova nutné neustále vštěpovat lásku ke knize
a ke čtení především dětem.
V letošním roce jsme doposud uspořádali celkem 31 různých akcí: pro děti MŠ - seznámení
s knihovnou a čtení pohádek, pro 1. - 5. ročníky
ZŠ obvyklé knihovnické lekce a pro 1. třídu ještě speciální akci - “Pasování na čtenáře“, pro 6.
- 7. tř. ZŠ besedu „Dějiny a společenská funkce
knihoven“, pro 8. tř. besedu „Válka v literatuře“,
pro 9. tř. besedu „Hodnotná a konzumní literatura“. Tímto se podařilo prakticky každé dítě přimět
k návštěvě knihovny. Dále jsme se připojili k projektu „Celé Česko čte dětem“, o kterém se dozvíte
v samostatném článku.
Nebráníme se však ani technickému pokroku.
Právě naopak. V naší knihovně mohou občané
zdarma využívat tři počítače s internetem, máme
zpracován elektronický katalog v počítačovém
systému LANius, k dispozici je několik multumediálních programů pro děti. Nově jsme založili vlastní webové stránky (knihovnavsechovice.
webz.cz).
Letošní rok 2007 se stal pro naši místní knihovnu Všechovice velmi úspěšným, byl nám přiznán
titul „Knihovna roku“ Olomouckého kraje, z čehož
máme velkou radost, zároveň nás to však zavazuje do budoucnosti.
Lýdie Trlifajová

Malhotice mají
„Strom roku
2007“
Malhotská „Borovice Vejmutovka vyhrála 1. místo v regionálním kole soutěže „Strom roku 2007“ a postupuje
tak do celostátního kola.
Historie stromu se datuje od první poloviny
18.století, kdy majitelé zámku rodu Bujakovských z Knurové založili vedle zámku nepříliš
výrazný a rozlehlý park.
Mezi dřeviny, které jsou v této lokalitě, patří i výše zmiňovaná Borovice Vejmutovka - Pinus strobus, pochází ze Severní Ameriky a dorůstá až do výšky 50 m a v průměru má 2 m.
Pro občany Malhotic je tento strom něco jako symbol celého parku, pod tímto stromem
proběhlo nejedno setkaní mileneckých dvojic.
V dnešní době strom poskytuje stín dětem
mateřské školy, které si hrají na pískovišti.
Druh: Borovice Vejmutovka – Pinus strobus
Stáří :
cca 280 - 300 let
Výška:
37 m
Obvod 130cm nad zemí:
390 cm
Lokalita:

„Celé Česko čte dětem“
V poslední době nás čím dál víc trápí nezájem
dětí a mládeže o čtení. Televize a počítačové hry
vítězí na celé čáře před knihou. Je to všeobecný
problém, ale i tyto problémy jsou od toho, aby
se řešily. Nepomůže jen konstatovat holou skutečnost, je třeba každého rozumného člověka,
který je ochoten podle svých možností pomoci.
Velmi nás oslovila prezentace akce „Celé
Česko čte dětem“. Zmobilizovali jsme tedy své
síly a k tomuto hnutí se připojili. Možná je to jen
jako kapka v moři - ale kapička ke kapičce...
znáte to. Středisková knihovna Všechovice ve
spolupráci s mikroregionem Záhoran společně
vypracovali návrh, jak vše zorganizovat. Vstříc
nám vyšli všichni starostové a dobrovolní knihovníci v příslušných obcích. A tak se postupně
začalo číst v každé naší knihovně. Někde jen
jednou za měsíc, někde dvakrát a někde i každý týden. Od února do konce května. Někdy přišly jen dvě nebo tři děti a jindy i dvacet. Většinou
se jednalo o příjemné posezení u čaje a bábovky nebo jen sušenek, či jiného pamlsku a hlavním aktérem byla knížka a osoba, která všem
nahlas z té knížky četla. Děti se ztišily a poslouchaly člověka, kterého dříve jen potkávaly
na ulici. Najednou jim připadal jako jejich blízký kamarád.
První a závěrečnou akci jsme „udělali ve slavnostnějším hávu“- s krásným dortem vyzdo-

beným marcipánovým logem kampaně „Celé
Česko čte dětem“ a na závěr byli všichni účastníci obdarováni drobnými dárky. Zůstal příjemný pocit z dobře investovaného času a námahy a navíc se „čtení“ ukázala přínosná nejen
pro získávání nových čtenářů, ale i pro zlepšení
mezilidských vztahů v obci.
Po prázdninách plánujeme v těchto čteních
pokračovat s tím, že více využijeme spolupráce
se Základní školou ve Všechovicích, Mikroregionem Záhoran, zájmovými organizacemi a Klubem seniorů Všechovice - Rouské. Na vesnici bychom se bez vzájemné spolupráce vůbec
neobešli.
Lýdie Trlifajová, ved. SK Všechovice

Malhotice Olomoucký kraj
- zámecký park
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Představujeme spolky Záhoranu
60 let činnosti TJ Sokol OPATOVICE
Před 60 lety byla v naší obci založena Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice, která zajišťovala rozvoj tělovýchovné a sportovní činnosti. Podle dochovaného protokolu je uveden první zápis sokolské schůze 16.3.1947, který sepsal František Vinklárek.
Schůze se tehdy zúčastnilo 38 členů. Po celých
60 let TJ Sokol aktivně rozvíjel svou činnost. V naší jednotě bylo za uplynulé období několik různých
odvětví činnosti. Některé již zanikly, jiné se zase
zrodily. K těm prvním patří například volejbal. Později se k němu připojil fotbal. Pravidelně se naši cvičenci zúčastňovali sokolských sletů a později spartakiád. Hrála se také divadelní představení. Nyní je u nás několik oddílů – fotbal, ASPV,
stolní tenis. Hezký dárek k našemu jubileu nám
nadělili naši fotbalisté, kteří postoupili do krajského přeboru. V rámci oslav bude v našem areálu uspořádán sportovní den. Budou sehrána dvě
fotbalová utkání. První již tradiční utkání generací
„Otcové vs synové“ a hlavním bodem bude fotbalový zápas našeho mužstva proti Staré gardě Sigmy Olomouc.
Připomeňme si několik fotbalových akcí po skončení úspěšné fotbalové sezóny.
ZAPE CUP 2007
Jako každý rok i letos sponzorovala ﬁrma ZAPE
fotbalový turnaj starších přípravek.
Zúčastnilo se deset mužstev, které hrály ve dvou
skupinách. Ze vzdálenějších týmů si můžeme připomenout Rožnov, Otrokovice a samozřejmě slovenskou Prievidzu. Na hřišti se za hezkého počasí
odehrávaly tvrdé boje už v základních skupinách.
Z celého turnaje, který se odehrával do pozdních
odpoledních hodin, nakonec vyšlo vítězně mužstvo Prievidzi, když ve ﬁnále porazilo Valašský FC
Rožnov. Náš oddíl měl také dvě želízka v ohni, která skončila na pátém a devátém místě. Bylo vidět,
že příprava malých fotbalistů a fotbalistek je kvalitní a na jejich výkony byla radost se dívat. Na závěrečném ceremoniálu předali zástupci ﬁrmy ZAPE
a fotbalového oddílu FKM Opatovice ceny všem
mužstvům a byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci.
Turnaj byl výborný, má už svou tradici a pevně věříme, že se za rok bude opět konat.

Fotbalová turnaj žen a dívek Opatovice 2007
O ženském fotbalu na Záhoří se ví už několik roků.
Letos se naše fotbalistky rozhodly, že turnaj v kopané uspořádají také u nás, aby našim divákům ukázaly, že fotbal není pouze doménou mužů. Můžeme
říci, že se jim tato akce povedla na jedničku. Pozvaly si již tradiční soupeřky z okolí a tak jsme mohli vidět týmy Bystřice, Podhradní Lhoty, Kladrub,
sousedních Býškovic. Ženský fotbal zaznamenal
za poslední období výrazný výkonnostní vzestup
a bylo vidět, že ženy nehrají pouze na těchto turnajích, ale věnují se fotbalu ve volném čase. Některé
předvedené akce a góly by snesly velmi přísná kritéria. Téměř ve všech mužstvech se objevovaly individuality, které svým fotbalovým uměním překvapovaly přítomné muže. Když se děvčatům něco občas nepovedlo, byly tyto drobné nedostatky
nahrazeny jejich krásou, takže se bylo neustále
na co dívat. Vítězství z tohoto turnaje si nakonec

odnesly hráčky z Podhradní Lhoty, druhé skončily
Býškovice, na dalších místech pak Bystřice, domácí Opatovice a Kladruby. Každý tým dostal cenu
a první tři mužstva navíc památeční poháry.
Byly oceněny nejlepší jednotlivkyně. Nejlepší
střelkyní se stala Jurčová z Podhradní Lhoty se čtyřmi vstřelenými góly a ocenění nejlepší brankářky
putovalo k Vašinové do Býškovic, která naopak neinkasovala ani jednou. Děvčata i diváci byli určitě
spokojeni a ten kdo nepřišel, mohl jenom litovat.
„Staří páni“ u Jadranu“
Je doba prázdnin a dovolených a český národ
se houfně vydává na jih za sluncem a vodou. Velká
část z nich míří k Jadranu. Také starší ročníky fotbalistů připravili sobě i svým drahým polovičkám
bicykly a vydali se k vodě stejného jména. Je pravdou, že tento Jadran nemá slanou vodu, ale sladkou
a neleží v Chorvatsku, ale u Oseka. Byla to pěkná
celodenní projížďka. Jelo se přes Valšovice,
Gabrielku
do Týna a na Jadran.
Zpátky přes Helfštýn
domů do areálu TJ
Sokol. Tam nás čekalo
občerstvení
a společné posezení
až do pozdních hodin. Celá trasa měřila bez pár metrů 45
km a zúčastnilo se
jí 27 cyklistů a cyklistek. Nikdo se nezranil, tempo bylo přijatelné a zábava byla celou cestu. Pěkná, příjemná
a zábavná akce, která určitě stojí za zopakování.
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41. ročník sportovní soutěže hasičských družstev
mužů a žen v Opatovicích

Větrná loterie, přesně tak se dá nazvat pátý závod 12. ročníku EXTRALIGY ČR v požárním útoku - VELKOPOPOVICKÝ KOZEL konaný v sobotu
23.června 2007 v Opatovicích v rámci 41. ročníku soutěže „O putovní pohár zastupitelstva obce
Opatovice“. Soutěž byla opět zařazena do 13. ročníku seriálu hasičských soutěží Velká cena okresu
Přerov - Memoriál Leopolda Koutného.
Zdejší trať je mírně do kopce a u terčů to pěkně foukalo. Těsně před zahájením soutěže byla nainstalována časomíra z Radíkova. To vše
dělalo vrásky celkem 57 družstvům. Vypadalo to na těžký závod, kdo nebude u čáry, bude mít
problém se sražením terče. S těmito těžkými pod-

mínkami se nejlépe vyrovnali hasiči z Nevcehle (JI).
Navzdory větru a kopci příliš netaktizovali a zastavili čas na 17,29 sec. Plumlov (PV) měl problém
na koši, voda šla proto trochu později a to bylo jen
dobře. Čas 17,59 sec. jim zajistil krásné umístění na druhé příčce. Lestkov opět nezaváhal a přidal do sbírky další čas pod 18 sekund (17,84). Poslední sedmnáctku předvedl Olšovec 17,98. Tento výkon byl určitě překvapením, výkonnost Olšovce však jde nahoru. Další časy byly těsně nad
hranicí 18 sekund. Mladí hasiči Petrovic B (TR)
jsou opravdu dobří (18,03). Lavičky mají dobrou formu. Úherce (PS) obsadily 7.místo za výkon
v čase 18,14, následovány Litavou (18,20). Silný
vítr a nedoběhnutí až k čáře stříkání zamezilo dobrému výsledku Bolaticím. Radíkov měl problém
na pravém proudu. Také Urbanov a Bašnice nezvládli svůj pokus příliš dobře. Každopádně to byl
těžký závod, který pěkně zamíchal extraligovým
kotlem. Následovala krátká přestávka, při které byla trať upravena pro soutěž žen. Těch se sjelo do Opatovic 14 družstev. Největší souboj se
očekával mezi špičkou v průběžném hodnocení.
Do boje však zasáhla i družstva, která Extraligu
ČR pravidelně nejezdí. Jako obvykle z druhého pořadí startovala děvčata z Nevcehle. Útok s časem
19.83 sec. jim však stačil jen na 6. místo. Po jejich
vystoupení nastala krátká průtrž mračen a tak ženy z Loukova to neměly zrovna jednoduché. I přesto dokázaly zastavit časomíru za 19.12 sec. a tento čas jim zajistil 4. místo. Dále jsme mohli vidět
družstva, která v minulosti sbírala tituly nejvyšší.
Svůj útok předvedla děvčata z Opatovic a z Radíkova. Ženy z Kunovic (VS) opět za slunečného počasí předvedly vynikající požární útok, při kterém

se časomíra zastavila na hodnotě 17,57 sec. a tento čas jim zajistil celkové vítězství v soutěži a současně i průběžné vedení extraligy. V závěru soutěžila děvčata z obce Lhotky, časem 18,71 sec.
si zajistila druhé místo a závodnice z Pravčic získaly 3. místo s časem 18,84 sec. Na soutěži se
prezentovala spousta kvalitních družstev z okresu
Přerov. Děvčata z Radkovy Lhoty si za svůj útok zasloužila páté místo. Po deštivém vyhodnocení soutěže (pršelo poprvé za 41 let existence soutěže) se
soutěžící přemístili do další obce v okrese Přerov,
a to do Radíkova. Poděkování pořadatelů patří celé
řadě sponzorů, kteří tuto tradiční soutěž ﬁnančně
podpořili. V letošním roce soutěž podpořil ﬁnanční
částkou i Mikroregion Hranicko v rámci programu
INNOREF-INTERREG 3C.

Spolek opatovské školy

Během letošního roku Spolek opatovské školy uspořádal za podpory obecního úřadu, základní a mateřské školy, ostatních opatovských
organizací a sponzorů dětský karneval, pálení
čarodějnic a dětský den. Všechny tyto tradiční
akce proběhly za pomoci rodičů ve velmi příjemné atmosféře a pro děti byly nachystány
soutěže, tombola, kolo štěstí a samozřejmě nesměly chybět ani sladké odměny.

Na závěr školního roku se konal jako poděkování pro členy a příznivce spolku celodenní výlet do Trojanovic a do aquaparku ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Tím však výčet našich aktivit
nekončí. Po prázdninách připravujeme slavnosti světlušek a drakiádu, opět s bohatým programem a soutěžemi.
Na příští rok už máme několik nápadů a pokusíme se tento tradiční program pro děti obohatit

o nové příležitosti a setkat se a zažít zajímavá
dobrodružství.
Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli svými dary a pomocí ke zdárnému průběhu
všech akcí a těšíme se na další spolupráci.
Za Spolek opatovské školy
Magdalena Vlosinská
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LEADER: Klíčem k získání dotací je spolupráce
Právě v těchto týdnech vrcholí přípravy založení
regionálního fondu, který umožní na Hranicku v letech 2008 - 2013 ﬁnancovat projekty z dotací Evropské unie ve výši až 50 miliónů korun, a to ve
speciálním programu nazvaném LEADER. Jeho zvláštností je, že o rozdělení ﬁnancí mezi jednotlivé žadatele bude rozhodovat přímo místní
sdružení Rozvojové partnerství regionu Hranicko.
O jeho činnosti a plánech jsme si popovídali s manažerem organizace Ing. Janem Balkem.
V čem vlastně spočívá činnost Vašeho sdružení?
Evropská unie v případě LEADERu přišla s novou
myšlenkou přenést zodpovědnost za průběh tohoto dotačního programu na nový typ organizace, která se nazývá Místní akční skupina. Právě ona musí připravit svou vlastní strategii, do které promítne
své představy o rozvoji regionu. Na Hranicku tuto funkci plní od roku 2005 Rozvojové partnerství,
které dotaci z programu LEADER už jednou získalo.
Díky tomu bylo loni zrealizováno 8 projektů s celkovou dotací 3,6 mil. Kč.
Jaké šance přináší LEADER pro území a obyvatele
Hranicka v tomto období?
Na rozdíl od ostatních dotačních programů unie
nabízí LEADER příležitost zapojit se přímo do přípravy pravidel, podle kterých se budou peníze rozdělovat. Navíc si my sami v regionu můžeme stanovit typy a zaměření projektů, které budou pod-

pořeny. Musíme se však shodnout na vybraných prioritách, do kterých dotace nasměrujeme. Nutným
předpokladem také je, aby se na konečné podobě
návrhu shodli zástupci obcí s místními podnikateli,
zemědělci a zástupci neziskových organizací.
Jak konkrétně se tedy mohou tito aktéři do přípravy
LEADERu zapojit?
Na veřejných schůzkách už se krystalizují oblasti,
na které se v nadcházejícím období soustředíme.
Už od začátku letošního roku navíc naše sdružení ve
spolupráci s Mikroregionem Hranicko sbírá nápady
a projektové náměty, které by mohly z LEADERu získat dotaci. Jen přesná znalost investičních záměrů
budoucích žadatelů nám umožní ušít dotační program LEADER na míru našeho regionu. Všichni zájemci tak mají jedinečnou příležitost přípravu a zaměření LEADERu ovlivnit. Všechny informace jsou
k nalezení na webu www.mikroregion-hranicko.cz
Kdy si tedy budou zájemci moct požádat o dotaci?
To závisí na Ministerstvu zemědělství ČR, které
na podzim vybere ty nejlepší předložené strategie
všech přihlášených Místních akčních skupin z celé ČR. Na nás je, abychom v těchto měsících vytvořili dostatečně kvalitní návrh. Pokud uspějeme,
tak žadatelé získají první peníze počátkem roku
2008. Jedná se o jedinečnou šanci pro náš region
a byla by velká škoda ji nevyužít.

ci dvěma způsoby: mohou vyplnit svůj projektový
záměr prostřednictvím internetových stránek Mikroregionu Hranicko (www.mikroregion-hranicko.
cz/euroteam), nebo se mohou zúčastnit veřejných
schůzek k přípravě plánu. Přibližně do konce října 2007 bude Strategický plán LEADER dokončen
a předložen k posouzení Ministerstvu zemědělství
ČR. Po přiznání dotace bude zahájen sběr žádostí
o ﬁnancování projektů, které bude vyhodnocovat
výběrová komise působící přímo v regionu.
Další informace můžete získat na telefonu 581
626 202, nebo e-mailu j.balek@mikroregion-hranicko.cz.
Jan Balek
manažer rozvoje
Tel: 731 577 450

Projekt „Pracovní týmy“ pokračuje
Mikroregion Hranicko realizuje projekt „Pracovní
týmy“, který je zaměřen na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku. V současné době projekt vstupuje
do své 2. poloviny. V této fázi projektu bude přeobsazeno 9 pracovních míst z celkových 25. Pracovníci tak budou moc pracovat na jednotlivých zapojených obcích MR
Hranicka nebo ve ﬁrmě Ekoltes Hranice. V první etapě bylo vytvořeno 24 pracovních míst, 3 pracovníci si v průběhu zapojení do projektu našli nové zaměstnání. Pracovníci si osvojili pracovní návyky, podařilo se jim posílit sebevědomí. 21 pracovníků získalo rekvaliﬁkace na ruční
motorovou pilu a křovinořez. 21 účastníků úspěšně prošlo motivačními a poradenskými kurzy a individuálním
poradenstvím, získali tedy základní znalosti práce s počítačem, naučili se komunikovat e-mailem, vyhledávat
si práci na internetu. Každý účastník si pod vedením zkušené lektorky vytvořil životopis. Dalšími školícími tématy
byl pracovní pohovor, pracovně právní vztahy, sociálně
právní problematika, komunikace, zvládání stresu
a další. Všechny tyto dovednosti mohou účastníci využít
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KU LT U R N Í A KC E
Býškovice
4.srpna •
17. srpna •
18. srpna •
8. září •
listopad •

myslivecká srpnová noc
disco - noc
hubertská jízda
hasičská zábava
vítání nových občánků

Horní Újezd
7. září •
9. září •
říjen •
5. prosince •
8. - 9. prosince •
22. prosince •
26. prosince •

předpouťová zábava - ATLANTA
tradiční pouť
setkání s důchodci
mikulášská nadílka
vánoční výstava
vánoční koncert Moravské Veselky
štěpánský hon, štěpánská zábava - RYTMIK

Malhotice
9. září •
září •
říjen •
16. prosince •
22. - 23. prosince •

rybářské závody na Valtýři
Člověče nezlob se - o putovní ﬁgurku
„Zavírání vody“
vánoční besídka MŠ
vánoční výstava

Opatovice
11. srpna •
1. září •
7. - 9. září •
říjen •
listopad •
24. listopadu •
prosinec •
20. - 22. prosince•
26. prosince •

zahájení podzimní fotbalové sezóny
mikroregionální olympiáda
výlet s dětmi do Prahy
drakiáda
zájezd mladých hasičů na bazén
ESO - mariášový turnaj
zájezd do Prahy - Kounicův palác
vánoční výstava
Štěpánská zábava

Paršovice

Přímo v regionu by se mohlo z evropských fondů
rozdělovat až 50 milionů
Tolik by mohl vynést úspěch v dotačním programu LEADER, do kterého Evropská unie vkládá peníze na programy rozvoje venkova, jejichž správa je
delegována přímo na region. Základním předpokladem pro získání ﬁnančních prostředků je existence
místní akční skupiny a zpracování Strategického plánu LEADER pro region Hranicko, který vymezí,
na jaké projekty budou peníze rozděleny. Roli místní
akční skupiny od počátku roku 2006 plní Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko. Podnikatelé, zemědělci, obce a spolky zapojení v tomto sdružení navrhují na pravidelných schůzkách, jaké projekty získají v programu „zelenou“. Momentálně se uvažuje
o ﬁnancování projektů v oblasti cestovního ruchu,
revitalizace obcí nebo zemědělského podnikání.
Konečnou podobu plánu mohou ovlivnit zájem-

číslo 9 * srpen 2007

při hledání nového zaměstnání. Individuální poradenství
bylo zaměřeno na procvičování dovedností získaných
v motivačních kurzech, důraz byl kladen na zvládnutí komunikace. Někteří účastníci projektu budou mít možnost si vybrat další rekvaliﬁkaci individuálně. Budeme se
zaměřovat hlavně na ty rekvaliﬁkační kurzy, které běžně
neorganizuje Úřad práce. Bude záležet na každém účastníkovi, jaký projeví zájem, jaké jsou jeho osobnostní
předpoklady a poptávka na trhu práce.
Bc. Marcela Tomášová, manažer projektu
tel. 739 430 576,
e-mail: m.tomasova@mikroregion-hranicko.cz.
Další informace o projektu naleznete na www.mikroregion-hranicko.cz .

srpen •
•
•
září •
•
•
•
říjen •
listopad •
•
prosinec •
•
•
•
•

letní výlet na kolech
volejbalový turnaj
sportovní soutěžní odpoledne
nohejbalový turnaj
Den zletilosti - setkání osmnáctiletých
výstava foto „Slavnostní okamžiky“
drakiáda
lucerničková slavnost
adventní slavnost
zájezd do vinného sklípku
mikulášská nadílka
vítání občánků
vánoční besídka u jesliček
koledy u vánočního stromu
vánoční turnaj ve stolním tenise

Provodovice
11. srpna • taneční zábava ,,COVER BAND“
18. srpna • taneční zábava ,,GRADACE“
26. srpna • 5. ročník hasičské soutěže v požárním útoku
,,O pohár starosty obce Provodovice“
6. prosince • mikulášská nadílka

Rakov
srpen • taneční zábava Srpnová noc
září • ukončení prázdnin, zářijová pravá „rakovská
opékačka“
listopad • podzimní setkání seniorů
prosinec • mikulášská besídka
• VI. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise

Rouské
srpen •
2. září •
15. - 16. září •
26. října •
27. - 28. října •
28. října •
27. října •
13. listopadu •
24. listopadu •
2. prosince •
8.-9. prosince•
Prosinec •
23. prosince •
31. prosince •

zájezd do Věžek
ukončení prázdnin
pouť
drakiáda
podzimní výstavka
lampiónový průvod a položení věnce
výstava dýní
„Zavírání lesa“
myslivecký hon
mikulášská nadílka
vánoční výstava
vánoční koncert
adventní koncert
vítání Nového roku

Všechovice

Miluše Stržínková, Radovan Mikuš, Marie Černocká,
Marie Mikšánková, Josef Michalík, Pavla Krbálková
DSO mikroregionu Záhoran, Rouské 64, 753 53
Pavla Krbálková (pavla.krbalkova@centrum.cz)
Alois Pořízek - tiskárna POŘÍZEK (www.tiskarna.ic.cz)

Zpravodaj byl vydán za ﬁnanční podpory z Evropských sociálních fondů.

18. srpna •
24. srpna •
1. září •
září •
•
•
Říjen •
•
Listopad •
Prosinec •
•
•
•
1. prosince •
26. prosince •

srpnová noc
rozloučení s prázdninami
slavnostní zahájení školního roku - ZŠ
vítání občánků
setkání seniorů
taneční zábava
zájezd do divadla
beseda se spisovatelkou dětských knih
lucerničková slavnost
adventní slavnost
mikulášská nadílka
zájezd na vánoční koncert
vánoční výstava
taneční zábava
štěpánská zábava

„Akce byla podpořena projektem Innoref a Mikroregionem Hranicko“

Vstupné dobrovolné: ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnost mikroregionu ZÁHORAN

Kulturní program mezi soutûÏemi: Dechová hudba z Kelãe, Franti‰kovo veselé divadlo Brno,
Country krouÏek Z· Opatovice, PANENKY – maÏoretky, FIT TEAM AEROBIC Kelã, bungee jumping,
laserová stﬁelnice, v˘uka country tancÛ – Ivan BartÛnûk Brno, kolo ‰tûstí, skákací hrad, ohÀostroj
K tanci a poslechu hraje: ESMERALDA
Moderátor, ozvuãení: Radio APOLLO

Zig Ziglar

Motto: Vítûzství není v‰echno, ale vÛle k vítûzství ano.

SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran:
B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské, V‰echovice

od 14 hodin na hﬁi‰ti v Opatovicích

1. záﬁí 2007
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OLYMPIÁDU

V. MIKROREGIONÁLNÍ

Dobrovoln˘ svazek obcí – MIKROREGION ZÁHORAN pro Vás pﬁipravil a zároveÀ Vás tímto zve na

