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Olympiádu od leto‰ního roku nahradí

HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN
VáÏení ãtenáﬁi,
opût se vám dostává do rukou dal‰í ãíslo
na‰eho mikroregionálního zpravodaje. Ani
jsme se nenadáli a pÛl roku je za námi a toto
pololetní ãíslo nám opût pﬁiná‰í ﬁadu novinek
a pﬁipomíná nûkolik pravidelnû se opakovan˘ch událostí. Jednou z prvních je shrnutí pÛl
roku dûní v na‰ich obcích a Ïe toho nebylo
zrovna málo, o tom svûdãí obsah tohoto ãísla. Mnohá zastupitelstva jsou obmûnûna a od
listopadu zaãala pracovat ve prospûch rozvoje své obce i na‰eho regionu. Na jaﬁe jsme
byli úspû‰ní v programu Leader Mûníme Hranicko, kde bylo podáno 26 Ïádostí o dotaci.
Z 10 podpoﬁen˘ch Ïádostí na Hranicku putují 4 do na‰eho mikroregionu Záhoran. Nelze
opomenout leto‰ní úspû‰nost obcí v Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje
nebo Ministerstva pro místní rozvoj âR. Dal‰í událost, která nás ãeká, je IX. roãník na‰í
mikroregionální olympiády (Hry mikroregionu Záhoran), na kterou vás tentokrát zveme
do obce sluneãních hodin, do Rouského.
Novinkou je v leto‰ním roce posun termínu
na 13. srpna 2011. Doufáme, Ïe pﬁiblíÏení termínu do doby letních rodinn˘ch dovolen˘ch
a táborÛ neohrozí úãast na této úspû‰né spoleãenské akci. V leto‰ním roce s námi budou
soutûÏit 2 druÏstva z druÏební polské oblasti Kluczbork. Tímto vyz˘vám vás obãany
z obcí, aÈ se aktivnû hlásíte do soutûÏního
druÏstva reprezentovat svou obec, tentokrát
i na mezinárodním poli.
Budeme se na vás tû‰it na „odpoledni
plném humoru, napûtí i dobré zábavy.“
Alena Veliãková
místopﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran

Nové webové
stránky
Jak mikroregion, tak i jednotlivé obce se
mohou pochlubit nov˘mi webov˘mi stránkami. O tom, Ïe se vydaﬁily svûdãí i ocenûní
v rámci soutûÏe Zlat˘ erb, které získala obec
Rouské. Pﬁesvûdãte se sami na

www.zahoran.cz

Letos by mûl b˘t poﬁádán jiÏ 9. roãník mikroregionální olympiády, av‰ak tento název jiÏ nemÛÏe
mikroregion pouÏívat kvÛli Zákonu o ochranû olympijsk˘ch symbolik. Mikroregionální olympiáda
tak je od leto‰ního roku pﬁejmenována na Hry mikroregionu Záhoran. Jedná se pouze o formální
záleÏitost, podstata akce zÛstane zachována.
Opût je na leto‰ní rok pﬁipraven bohat˘ program pro v‰echny generace. MÛÏete se tak tû‰it napﬁ.
na dechovku z Hustopeã, maÏoretky Bystﬁinky, Miss aerobic Denisu Biskupovou a dal‰í vystoupení
na‰ich spolkÛ. Dále bude opût pﬁipravena bungee-jumping trampolína, pro nejmen‰í pﬁijede Zemanovo divadlo, bude pﬁipraven i skákací hrad, kolo ‰tûstí a malování na obliãej. Na podveãerní hodiny si pro v‰echny pﬁipravili vystoupení Staﬁí páni z Opatovic a nebude chybût ani ohÀostroj a taneãní zábava s Kalibrou.

Leto‰ní rok probûhne ve znamení
ãesko-polské spolupráce
Mikroregion Záhoran letos realizuje projekt Obce bez hranic z Fondu mikroprojektÛ v rámci ãesko-polské spolupráce. Jednou z aktivit jsou Hry mikroregionu Záhoran (dosud naz˘vané olympiáda), které probûhnou v mezinárodním duchu. Na Záhoran pﬁijede 50-ti ãlenná delegace z Polska,
která se zapojí do samotn˘ch soutûÏí a doprovodného programu.
Na zaãátku ﬁíjna pak naopak 50 obyvatel mikroregionu zavítá do polského regionu Kluczbork, kde
si vymûní s polsk˘mi partnery zku‰enosti z hlediska samosprávy, spolkového Ïivota a dal‰ích aktivit.

V Rakovû se opût letos
bude stﬁílet
Myslivecké sdruÏení Opatovice-Rakov v leto‰ním roce opût uspoﬁádá mikroregionální stﬁelecké závody. Tyto probûhnou 20. srpna 2011 na v˘leti‰ti v Rakovû.
KaÏdá obec bude mít moÏnost postavit do souboje tﬁíãlenné druÏstvo, v rámci stﬁelby na asfaltové holuby budou vybráni nejlep‰í obec, stﬁelec, ale i myslivecké sdruÏení.
Srdeãnû zvou v‰ichni poﬁadatelé.

Obce opût získají techniku na údrÏbu
veﬁejn˘ch prostranství
2011
Také v leto‰ním roce byl mikroregion Záhoran úspû‰n˘ pﬁi
získání dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje s projektem Stﬁedisko sluÏeb venkovu III. Obce si tak poﬁídí novou techniku na údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství, kterou
v‰ak z 50 % budou muset dofinancovat z vlastních zdrojÛ.

Vstupné dobrovolné: ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnost Mikroregionu Záhoran.

Pﬁipraven bohat˘ kulturní program.
Hry budou ukonãeny ohÀostrojem • K tanci a poslechu hraje KALIBRA

Motto: Tajemství úspûchu v Ïivotû není dûlat, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom, co dûláme.

B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské, V‰echovice

SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran:

pořádané pod záštitou Olomouckého kraje

od 14 hodin na v˘leti‰ti v obci Rouské

13. srpna 2011
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Minimuzeum B˘‰kovice
Obec B˘‰kovice získala v roce 2010 dotaci
v rámci Programu Leader na opravu historické
budovy b˘valé ‰koly za úãelem zﬁízení minimuzea v rámci dotaãního titulu Zachování a obnova kulturního dûdictví venkova.
Pro pﬁipomenutí uvádíme, Ïe historická budova základní ‰koly pochází z roku 1883. Dostavba probûhla v roce 1909 a v roce 1950 bylo
vybudováno sociální zaﬁízení. Postupnû pak byly
provedeny malé dílãí opravy. Po celou tuto dobu
aÏ do let 1984/85 fungovala budova vÏdy jako
‰kola. V 80. letech pak probûhla vynucená integrace ‰kol. Îáci byli pﬁevedeni do novû postavené ‰koly ve V‰echovicích a budova ‰koly
v B˘‰kovicích zaãala postupnû chátrat. Na budovû byly provádûny pouze udrÏovací práce se
zabezpeãením v˘mûny oken. Budova ‰koly pak
slouÏila k rÛzn˘m podnikatelsk˘m zámûrÛm,
jako prodejna, dílna na ‰ití atd., ãímÏ bylo dosaÏeno dal‰í devastace prostor ve ‰kole a souãasnû byla ‰kola degradována z dﬁívûj‰í stûÏejní
vzdûlávací funkce na budovu, která obci nepﬁiná‰ela Ïádané kulturní ani vzdûlávací zázemí, coÏ
mûlo samozﬁejmû vliv na sociální vazby obãanÛ
a jejich vztah ke kultuﬁe a vzdûlávání.
Cílem projektu bylo znovu vybudovat vztah
obãanÛ k této místní kulturní památce, obnovit
kulturní dûdictví obce B˘‰kovice a zabezpeãit
pﬁístup do expozic i obãanÛm se ztíÏenou
pohyblivostí.
Dne 6. 5. 2011 pak bylo místní minimuzeum
slavnostnû otevﬁeno za hojné úãasti místních
obãanÛ a také za úãasti obcí, které se na tomto
projektu s námi podílí, a to obce Mohelnice
a Bûlotín a dal‰í obce, které jsme jako zástupci
obce B˘‰kovice nav‰tívili v leto‰ním roce a kde
jsou také vybudována malá muzea s odkazy na
v˘znamné osobnosti a historii jednotliv˘ch obcí.
Muzeum je ãlenûno do dvou ãástí
První ãást je vûnována osobnosti v˘znamného rodáka obce B˘‰kovice plk. Ing. Bohuslavu
Závadovi, zakladateli âeskoslovensk˘ch legií,
kter˘ pracoval v ústﬁedí Národní rady vedené
T. G. Masarykem. Do âeskoslovenska se vrátil
v r. 1920 v hodnosti plukovníka s vyznamenáním za stateãnost. Nastoupil na ministerstvo
národní obrany a v r. 1928 slouÏil jako zástupce
velitele pluku pojmenovaném v r. 1929 dle jeho
návrhu „Pluk Aloise Jiráska“. Od roku 1935 pracoval na projektech hraniãního opevnûní a stal
se vrchním velitelem ochranného pásma Orlick˘ch hor. Vybudoval pak nejvût‰í z na‰ich pevností, tvrze „Haniãka, Adam, Dobro‰ov“. Po
mnichovském diktátu se zapojil do odboje v tzv.
„Obranû národa“. V roce 1940 byl zatãen gestapem a 7. ledna 1942 byl odsouzen k trestu smrti, 26. srpna 1942 byl popraven. Za sebeobûtování a ilegální ãinnost pro záchranu druh˘ch
a své vlasti byl vyznamenán medailí Ministerstva
vnitra za odboj a medailí ·tefánika za práci
v obranû vlasti. In memoriam byl jmenován brigádním generálem a v roce 1946 mu âVUT Brno
udûlilo doktorát technick˘ch vûd, rovnûÏ in

memoriam.
Na slavnostní otevﬁení pﬁijela do na‰í obce
rodina generála Závady, jeho dvû dcery s rodinami. Není bez zajímavosti, Ïe jedna z vnuãek
pana generála je známá módní návrháﬁka Libûna Rochová.
V‰ichni zhlédli expozici a byli mile pﬁekvapeni a spokojeni s v˘sledkem projektu. Dûkujeme
rodinû pana generála Závady za laskavou a velmi vzácnou ochotu zapÛjãení rodinn˘ch dokumentÛ v originále této osudem stíhané rodiny.
Myslím, Ïe bylo na místû vzdát hold hrdinÛm
na‰eho národa a nezapomínat na ty, kteﬁí se obûtovali pro ãest a svobodu .
Druhá ãást minimuzea je vûnována
obci B˘‰kovice, nese název “B˘‰kovice
napﬁíã stoletími“.
JiÏ vstup do muzea, kter˘ je lemován
fotografiemi star˘ch domÛ a stavení
bez popisÛ, je velkou zajímavostí jak
pro rodáky, tak i pro ostatní, kteﬁí se
uchovali jiÏ jen v tûchto fotografiích.
Obãané je nejen aktivnû poznávají, ale
nûkteﬁí senioﬁi se poznají na fotkách,
coby témûﬁ dítka ‰kolou povinná.
Jsou zde prezentována jednotlivá
ﬁemesla, která se v obci provozovala, aÈ
uÏ to byl ‰vec, krejãí, koláﬁ, sedláﬁ,
kováﬁ ãi bednáﬁ a zãásti jsou zde upomínky na dﬁívûj‰í zemûdûlskou ãinnost
s pﬁedmûty uÏívan˘mi k rÛzn˘m ãinnostem.
V rÛzn˘ch zapomenut˘ch skr˘‰ích na
pÛdách byly nalezeny drobné pﬁedmûty aÈ jiÏ ozdobné ãi uÏitkové, které umnû
dotváﬁí dﬁívûj‰í zapomenutou dobu.
Sami obãané vûnovali mnohá náﬁadí, vybavení dílniãek, uÏitkové pﬁedmûty ze star˘ch dob. Zajímavostí je napﬁ.

stará dﬁevûná praãka. Kdysi jich bylo vyrobeno
pouze 10 ks speciálnû pro obãany B˘‰kovic, jedná se tedy o vzácn˘ exempláﬁ. Její konstrukce ze
dﬁeva je nenapodobitelná a funkãnost stále je‰tû zachována. TotéÏ lze ﬁíci i o nalezené odstﬁedivce na mléko, ãi starém ‰rotovacím pﬁístroji
nebo tﬁeba o staroÏitném medometu. K mnoha
pﬁedmûtÛm mûli obãané vybudován osobní
vztah, pﬁesto neváhali a zapÛjãili nám vûci, ke
kter˘m se váÏou osobní vzpomínky.
Jednotliví obãané také vûnovali do muzea
vybavení obytné místnosti i loÏnice. Lze si tak
pﬁipomenout dﬁívûj‰í skromn˘ zpÛsob tehdej‰ího Ïití.

dﬁevûná praãka
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Souãástí expozice je interaktivní mapa, kde
mohou sami obãané vzpomínat a doplnit, kde
v‰ude byla provozována ﬁemeslná ãi hospodáﬁská ãinnost.
V muzeu si obãané mohou zavzpomínat také
na ‰kolská léta z minul˘ch dob.
V‰em obãanÛm B˘‰kovic patﬁí tímto velk˘ dík
za podporu pﬁi dohledávání materiálÛ do muzea.
Bez podpory kaÏdého obãana B˘‰kovic by
nemohla b˘t expozice vytvoﬁena. Ke hledání po
domech a pÛdách se váÏe veselá vzpomínka.
Vût‰inou v‰ichni na na‰i prosbu, zda by nûco
nebylo do muzea, odpovídali: „My uÏ nic nemáme, snad moÏná toto, nebo snad toto“ a sná‰elo se a sná‰elo do vleãky, aÏ tûch vleãek bylo
nejménû deset.
V‰echny pﬁedmûty pak byly uskladnûny,
odbornû vyãi‰tûny a obnoveny.
Máme za to, Ïe díky vstﬁícnosti v‰ech obãanÛ
se nám podaﬁilo opravdu obnovit kulturní dûdictví obce a je moÏno takto pﬁispût k hlub‰ímu
nahlédnutí do její historie.
Velmi kvalitnû je zpracována grafika a legenda v popisech ãinnosti a historii obce.
V souãasné dobû je minimuzeum koncipováno tak, Ïe zde lze provozovat i pﬁedná‰kovou ãinnost napﬁ. pro ‰koly, kde na konkrétních dobov˘ch exponátech lze dokumentovat jednotlivá
historická období, která se váÏou na ná‰ kraj.
Obec jiÏ oslovila ‰kolu ve V‰echovicích, kde nám
bylo pﬁislíbeno, Ïe náv‰tûva muzea v B˘‰kovicích Ïáky vy‰‰ích roãníkÛ ZD· bude zaﬁazena do
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uãebních osnov dle moÏností ‰koly.
V muzeu probíhají rÛzné exkurze z blízkého
i vzdáleného okolí. Provoz bude i nadále zachován a roz‰íﬁen o nedûli v dobû od 16.00 do
18.00. V dobû, kdy budou v obci hody, bude
náv‰tûvní doba muzea rovnûÏ prodlouÏena.
Obec B˘‰kovice bude nadále postupnû opravovat prostory ‰koly a pokud nedosáhneme

v leto‰ním ãi dal‰ích letech na dotaci na kulturní dÛm, budeme pokraãovat v realizacích dal‰ích
prostor ve ‰kole dle na‰ich finanãních moÏností.
Jana Svûtlíková
starostka obce B˘‰kovice

V Horním Újezdû se soutûÏilo o titul Vesnice roku

Letos probûhl jiÏ 17. roãník soutûÏe Vesnice
roku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Vyhla‰ovatelé soutûÏe jsou
Spolek pro obnovu venkova âR, Ministerstvo
pro místní rozvoj âR, Svaz mûst a obcí âR,
Ministerstvo zemûdûlství âR. V leto‰ním roce se
do krajského kola v Olomouckém kraji pﬁihlásilo 30 obcí. Z Jesenicka jedna obec, ãtyﬁi ze ·umperska, pût z Prostûjovska, z b˘valého olomouckého okresu ‰est obcí a tradiãnû nejvíc
obcí, ãtrnáct, bylo z Pﬁerovska. Devítiãlenná hodnotitelská komise mûla pﬁi závûreãném vyhodnocování nelehk˘ úkol. V‰echny obce byly

o náv‰tûvû komise v jejich obci pﬁedem informovány a komise mûla na kaÏdou obec stanoven˘ limit 90 minut na její prezentaci a záleÏelo
na ní, jakou formu zvolí a na kterou oblast rozvoje obce se zamûﬁí.
Z mikroregionu Záhoran soutûÏily tﬁi obce.
Par‰ovice, V‰echovice a na‰e obec Horní Újezd.
U nás komisi pﬁivítali ve ãtvrtek 23. ãervna v kulturním domû Alexandrovci a po krátkém pﬁedstavení si komise prohlédla, jak kulturnû Ïijeme
u nás v “Ójezdû“. Poté si ‰la prohlédnout obec.
Dole v parku je pﬁekvapily dûti z M· ukázkou
kácení máje. Ná‰ farní kostel zasvûcen˘ Naroze-

ní Panny Marie a okolí je zval jiÏ z dálky zvuky
na‰ich varhan Mariánskou písniãkou. O nejstar‰í budovû a její historii krátce pohovoﬁil pan Leopold Koryãánek. Ve stálé expozici „Jak se Ïilo
v Ójezdû“ byla komise pﬁivítána chlebem a solí
obãany obce v záhorském kroji. V krátké prezentaci ãlenové komise zhlédli zlomky na‰ich
v˘stav: velikonoãních, vánoãních i ukázku Ïiv˘ch
kvûtinov˘ch aranÏmá ãi pﬁedvedení ‰ikovnosti
na‰ich dûvãat – zdobení perníkÛ, vajíãek, pletení
z papíru nebo práci ‰ikovné ﬁezbáﬁky. Samozﬁejmû si mohli techniku v‰ech ﬁemesel vyzkou‰et.
Poslední minuty patﬁily náv‰tûvû zrekonstruo-
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vaného areálu na‰eho fotbalového hﬁi‰tû, kde
právû probíhal trénink fotbalového dorostu. Po
prohlídce interiéru klubovny a ‰aten TJ Sokol,
které se po zimû také novû odûly do klubov˘ch
modroÏlut˘ch barev, byl vyhlá‰en poÏár v areálu fotbalového hﬁi‰tû. Nikdo z pﬁítomn˘ch v‰ak
nebyl ohroÏen, ponûvadÏ Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ Horní Ujezd je zaﬁazen do integrovaného
záchranného systému Olomouckého kraje jako
jednotka JPO III. LoÏisko ohnû bylo ihned uha‰eno hasiãsk˘m vozidlem CAS 32 T-138 osádkou v zásahov˘ch oblecích, které byly poﬁízeny
z dotace Olomouckého kraje. Pﬁítomné zaujala
ukázka ha‰ení tzv. „tlakovou vodní pu‰kou“
a byla pro nû nesmírn˘m záÏitkem. Nejzdatnûj‰í ãlen komise si mohl také vyzkou‰et sílu tohoto hasicího nástroje.
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em
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zapojen˘m obãanÛm, ãlenÛm v‰ech aktivních
spolkÛ, kteﬁí pomohli v˘bornû prezentovat na‰i
obec, ãinnost spolkÛ jako jsou hasiãi, myslivci,
TJ Sokol, o.s. ÓjeÏdák a Ïivot v obci pﬁi náv‰tûvû hodnotitelské komise.
Na‰e obec se dostavá do povûdomí okolí
sv˘m bohat˘m spoleãensk˘ch a kulturním Ïivotem, velkou aktivitou v‰ech spolkÛ z ﬁad sv˘ch
ãlenÛ, nad‰encÛ ãi jejich pﬁíznivcÛ. Aktivnû pﬁi
tom vzájemnû spolupracují s podnikateli ãi firmami z obce. Tû‰í nás, Ïe obãané zde nejen pﬁespávají a pﬁeb˘vají, ale aktivnû se zapojují do
programu obnovy venkova, zvelebují své domovy, Ïivot na vesnici, rozvíjejí a udrÏují místní tradice a dokazují, Ïe „ná‰ venkov“ je pûkné
a dÛstojné místo k Ïití.
V roce 2009 jsem mûla tu ãest pracovat jako
ãlenka hodnotitelsé komise vesnice roku v Olo-
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mouckém kraji. Nav‰tívili jsme 33 obcí a vybrat
mezi takov˘m mnoÏstvím aktivních není vÛbec
jednoduch˘ úkol. ÚroveÀ pﬁihlá‰en˘ch obcí je
naprosto vyrovnaná a rok od roku má zvy‰ující
se tendenci. Proto nás také potû‰il v˘rok hodnotitelské komise, od které jsme v leto‰ní soutûÏi obdrÏeli ocenûní od Svazu zahradních architektÛ tzv. FULÍNOVU CENU – diplom za nejlep‰í
kvûtinovou v˘zdobu obce spojenou se speciální
finanãní odmûnou od Olomouckého kraje ve v˘‰i
50.000,-Kã. O to více nás tû‰í ocenûní, protoÏe
to není zásluha jen obce, ale také vzájemné spolupráce obãanÛ, kteﬁí se aktivnû podílejí na údrÏbû prostranství spoustou kvetoucích rostlin,
keﬁÛ, rÛÏí a Ïiv˘ch plotÛ.
Alena Veliãková
starostka obce Horní Újezd

120 LET SDH MALHOTICE • 1891–2011
V roce 2011 si na‰e obec ve v‰í skromnosti
pﬁipomíná 120. v˘roãí zaloÏení Spolku dobrovoln˘ch hasiãÛ, nejstar‰ího spolku, kter˘ byl
v obci zaloÏen. Ten zde proÏil mnohá slavná
období, pﬁeÏil i svá hubená léta a bez pﬁeru‰ení
ãinnosti pÛsobí do dne‰ních dnÛ. Nejstar‰í ãlen
spolku pan Alois Roháãek, kter˘ se stal dobrovoln˘m hasiãem v útlém mládí by nás mohl
vyãerpávajícím zpÛsobem, krok za krokem, provést historií spolku, jehoÏ krédem bylo pomáhat
spoluobãanÛm ve chvílích ohroÏení jejich Ïivota, majetku. Jejich posláním slouÏit „Bohu ku cti
a bliÏnímu ku pomoci“.
Od doby, kdy ãlovûk poznal oheÀ, uãinil s ním
mnoho nejrÛznûj‰ích zku‰eností. Ty jdou shrnout do pﬁísloví „Dobr˘ sluha, ale zl˘ pán“.
Stal-li se oheÀ v dÛsledku váleãn˘ch událostí,
neopatrností ãlovûka, úderem blesku nebo rukou
Ïháﬁe „zl˘m pánem“, poznávali postiÏení, jak
nepatrn˘ je jedinec, kter˘ se chce tomuto Ïivlu
postavit. Souãasnû si uvûdomovali, Ïe ne‰tûstí
jednoho, je zpravidla pohromou pro celé spoleãenství Ïijící v blízkém sousedství.
Proto na pﬁíhodn˘ch místech, pﬁedev‰ím v‰ak
uprostﬁed obce „na návsi“, byly budovány vodní nádrÏe, ve kter˘ch se o vodu dûlila hejna hus
a kaãen s pomocnou rukou sousedÛ zasahují-

cích pﬁi poÏáru. âást z nich zpravidla nosila,
v ãem se dalo, k ohni vodu, jiní strhávali nejblíÏe stojící stavení, aby zabránili dal‰ímu roz‰íﬁení poÏáru. S rostoucím poãtem obyvatel sice pﬁib˘valo tûch, co mohli pomáhat, ale houstnoucí
zástavba dávala ohni vût‰í moÏnost, aby podpo-

rován vûtrem zachvátil celou obec.
Jak napsal Vojtûch Bartovsk˘ v knize Hranick˘ okres: „Roku 1857 21. dubna stihlo Malhotice hrozné ne‰tûstí. Velk˘ poÏár zachvátil celou
vesnici a tak na 400 lidí bylo pﬁipraveno o pﬁístﬁe‰í“.
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Pﬁed zaloÏením hasiãsk˘ch spolkÛ se pﬁi boji
s ohnûm sice vÏila urãitá pravidla, ale pﬁi vlastním zásahu bylo stále nutné sázet na odhodlání
a pomoc sousedÛ:
Vypukl-li oheÀ, bylo první vûcí zvonûní na
poplach, hulákání a kﬁik: Hoﬁí! Bylo-li to
v noci, bylo tluãeno na okna i kamením, v‰e
bûÏelo k poÏáﬁi‰ti ustra‰ené jako ve válce,
kdyÏ nepﬁítel pronásleduje voje a jde kaÏdému
o to, by aspoÀ Ïivot zachránil. Kdo stál v cestû, byl odstrãen anebo povalen tﬁeba i do pﬁíkopu, zachránûn˘ pﬁedmût sebe drahocennûj‰í odkopnul se stranou, jak hovoﬁí zápisy
v kronice.
Nebezpeãí poÏáru bylo velmi vysoké i proto,
Ïe stavení byla dﬁevûná a krytá do‰kovou stﬁechou.
První hasiãské spolky se zaãaly ve vût‰ích
mûstech zakládat po roce 1860 a pozdûji, na
základû zákona vydaného v roce 1873 i na úrovni obcí. V Malhoticích je zaznamenána první
zmínka o hasiãích v roce 1891. Spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ byl zaloÏen za starosty pana Jana
Zamazala 30. bﬁezna roku 1891. Vedle zmínûného starosty byli zakladatelé spolku: majitel panství baron Bedﬁich Bojakovk˘, uãitel Václav Stáhala a hostinsk˘ Jan Mináﬁ, tento zvolen za
velitele sboru, kter˘ po ﬁadu let velmi peãlivû
a vzornû vedl.
Spolek ten se zﬁizuje, aby pﬁi poÏárech
v Malhoticích Ïivot a majetek obãanÛ chránil
– kaÏd˘ ãlen se zavazuje, rukou dáním veliteli sboru, svûdomitému plnûní v‰ech stanovami a ﬁádem hasiãsk˘m jemu vytknut˘ch povinností, k poslu‰nosti sv˘ch pﬁedstaven˘ch

a potvrdit slib tento, vlastnoruãním podpisem
v knize k úãelu tomu zavedené – ãlenové jsou
ãestní, ãinní - kaÏd˘ ãlen jest povinen k poÏáru se spolkem se dostavit. Vyjmuti jsou ti,
jichÏ majetek jest ohroÏen buì blízk˘m sousedstvím ohnû, neb smûrem vûtru – cviãení
odb˘vá se v‰eobecné a sborové. V‰eobecné
cviãení odb˘vá se dvakrát za rok s ve‰ker˘mi
stroji hasiãsk˘mi - ãinní ãlenové mají právo
nosit pﬁi cviãeních a poÏárech pﬁilbici, pás
s ruãní sekyrkou, provazem na pásu atd. Velitel, podvelitel a náãelníci nosí mimo to zvlá‰tní trubky – kdo se pﬁi poÏáru zvlá‰tû vyznamená, dojde veﬁejné pochvaly a pﬁi zachraÀování
Ïivota lidského bude podle pomûrÛ k zvlá‰tnímu vyznamenání státním úﬁadÛm odporuãen.
Dobrovoln˘ hasiãsk˘ spolek v Malhoticích
tímto dokumentem,
poÏehnan˘m i státní
správou,
nastoupil
cestu, na které si pﬁedsevzal stát bliÏnímu ku
pomoci a chránit jeho
Ïivot a majetek, ‰koda
je, Ïe se tento dokument nedochoval.
V roce 2007 se
zaãala psát nová éra
malhotsk˘ch hasiãÛ.
Nastoupila mladá krev
v podobû deseti
nov˘ch mlad˘ch ãlenÛ,
a aniÏ by si to uvûdomovali, zaãali naplÀovat heslo a poslání

číslo 17 * srpen 2011

sv˘ch pﬁedchÛdcÛ.
Mladí hasiãi sestavili nové soutûÏní druÏstvo
a v prÛbûhu posledních let se znaãnû zlep‰ili a na
v‰ech soutûÏích v okolí uÏ míchají poﬁadím druÏstev v první desítce.
Na poãest tûchto událostí a ke 120. v˘roãí
zaloÏení byla uspoﬁádaná M‰e svatá za Ïivé
a zemﬁelé hasiãe z Malhotic spojená se svûcením praporu a poÏehnáním nového automobilu
malhotsk˘ch hasiãÛ.
Na tomto místû, bych chtûl v‰em moc podûkovat za práci, kterou odvádíte pﬁi pomoci obãanÛm, kteﬁí jsou postiÏení poÏárem, povodní ãi
jinou pohromou. Dále bych Vám chtûl moc
podûkovat za reprezentaci obce.
Josef Voldán
starosta obce Malhotice

Pohádkov˘ les v Malhoticích
V sobotu 28. kvûtna 2011 probûhla v Malhoticích akce „Pohádkov˘ les“, kterou uspoﬁádalo
Myslivecké sdruÏení Háj Malhotice-Rouské.
Myslivci mûli pro nejmen‰í pﬁipravenou ﬁadu
her a soutûÏí. Nechybûla ale ani jízda na koních

ãi skákací hrad, coÏ obdivovali ti úplnû nejmen‰í. âlenové mysliveckého sdruÏení vidûli na dûtsk˘ch tváﬁích smích pﬁesnû tak, jak si pﬁedsevzali, kdyÏ akci plánovali.
Josef Voldán
starosta obce Malhotice
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Opatoviãtí hasiãi
O tom, Ïe opatoviãtí hasiãi jsou
na vysoké úrovni, svûdãí skvûlé v˘sledky mládeÏe. V posledních nûkolika letech se stává pravidlem, Ïe se mladí hasiãi z Opatovic dostávají
nejen na krajská kola hry Plamen, ale i na celorepubliková mistrovství.
Letos se krajského kola, které se konalo
11. ãervna v Uhelné, úãastnilo druÏstvo star‰ích
ÏákÛ a jedna opatovická dorostenka Hana Kostruchová.
SoutûÏ trvala nûkolik dnÛ a nejprve se na dráhu vydali mladí hasiãi. Po úvodních dvou disciplínách star‰ích ÏákÛ vedlo druÏstvo Bludova,
druhá byla StﬁíteÏ nad Ludinou a tﬁetí Opatovice. Opatovick˘m se ale podaﬁilo zúroãit své zku‰enosti z minul˘ch let a pﬁed závûreãnou disciplínou, kterou byl poÏární útok, se dokázali
dostat na druhé místo. První kolo útokÛ ovládlo druÏstvo z Bludova, které si tak suverénnû
zajistilo postup na republiku. V druhém kole se
bojovalo hlavnû o druhé místo, ze kterého se
také postupuje na mistrovství. StﬁíteÏ nad Ludinou nejrychlej‰ím útokem dne nakonec zvítûzila v útocích a nastala situace, kdy druÏstva Opatovic a StﬁíteÏe mûla stejn˘ souãet bodÛ - dvacet.
Rozhoduje ale lep‰í umístûní v útoku, proto
nakonec o vlásek utekl Opatovicím postup do
celorepublikového kola a získaly i tak skvûlé tﬁetí místo.
Na krajské kolo pÛvodnû postoupily tﬁi dorostenky z Opatovic. Pavlína Va‰íãková pﬁenechala své místo malhotské závodnici Veronice
¤ímákové, Lucii Hasonovou stejnû jako loni pﬁi-

pravila o závody nemoc.
Hanka tak byla jedinou
opatovickou zástupkyní.
Prvním pokusem se na
krajském kole Hance podaﬁilo zlep‰it svÛj osobní
rekord v bûhu na 100 m na
21,73s, coÏ v druhém
pokusu jiÏ nepﬁekonala.
I tak tento v˘born˘ ãas staãil na druhé místo v této
disciplínû. Ve dvojboji se jí
daﬁilo zase v pokusu druhém, kde si za ãas
20,13s vybûhala tﬁetí místo. Stejnû jako u star‰ích
ÏákÛ, Hanãin souãet umístûní se rovnal souãtu jiné
závodnice, tentokrát se
v‰ak bojovalo o místo první. O vítûzi rozhodoval ale
bûh na sto metrÛ s pﬁekáÏkami, ve kterém byla lep‰í
Hanãina konkurentka, proto nakonec získala krásné
druhé místo, ze kterého
také postoupila na Mistrovství republiky dorostu
v Ostravû, které probûhlo
5.–6. 7.2011. Zde se Hanka Kostruchová umístila
v kategorii dorost jednotlivci na 23. místû a Jaromír Novák z Malhotic na 11. místû.

Jolana Andr˘sková
SDH Opatovice

Aktivní zájmová, kulturní i sportovní ãinnost
Ïen v Opatovicích
Organizace âeského svazu Ïen Opatovice jiÏ
pát˘m rokem pod vedením paní Marie Machancové vyvíjí podnûtnou ãinnost pro obohacení kultury, tradic i sportu v obci.
Jarní slunce prohﬁálo sv˘mi paprsky zemi, my
jsme jiÏ sedûly nad kuliãkami, perliãkami a korálky v zasedací místnosti OÚ v Opatovicích a se
sv˘mi dcerkami, vnuãkami i kamarádkami vyrábûly pod vedením paní Smoãkové korále, náramky i náu‰nice, abychom se zkrá‰lily pro své nejbliÏ‰í i samy sobû pro radost.
I v leto‰ním roce jsme se zapojily do jiÏ tradiãního poﬁádání „Opatovské ãtvrÈky slivovice
a koláãa“. âást Ïen napekla podle sv˘ch domácích receptÛ peãivo z pﬁevalovaného tûsta, dal‰í
se zúãastnily hodnocení v˘robkÛ ve vybrané
komisi a na organizaci spoleãenského odpoledne 9. 4. 2011 v Kulturním domû v Opatovicích.
ZároveÀ jsme zde pomohly pﬁi soubûÏnû organizované velikonoãní v˘stavû OÚ v Opatovicích.
V dubnu nás oãekával bowlingov˘ turnaj a ve
velmi silné sestavû 16 jednotlivû soupeﬁících Ïen
jsme se 15. dubna 2011 utkaly v hranické Kotel-

nû. Své prvenství obhájila paní Eva Romanová
pﬁed paní Ludmilou Nûmcovou a ‰Èastnû si odná‰ela v˘hru v podobû keramického hrníãku domÛ.
âerven je pro nás jiÏ nûkolik let ve znamení
turnaje v petangu na hﬁi‰ti ve Val‰ovicích.
PﬁestoÏe nám letos oproti loÀsku poãasí
nadmíru pﬁálo, ve vût‰inû se zúãastnili skalní
pﬁíznivci tohoto sportu za podpory dvou nováãkÛ paní Marie âíhalové a Ludmily KlvaÀové. Obû
se s vervou zapojily do hry a záhy jste nepoznali, kdo je zaãáteãník a kdo zku‰en˘ hráã. Turnaj
probíhal ve sportovním duchu. I kdyÏ na sety
zvítûzila trojice M. âíhalová, E. Romanová,
H. Vinklárková, zábavy a sportovního zápolení
jsme si uÏily v‰echny. Pro pﬁí‰tí rok jsme se
domluvily, Ïe vyzveme na souboj své partnery
z ﬁad SDH a TJ Sokol Opatovice, jen doufáme,
Ïe si budeme moci zahrát jiÏ na domácí pÛdû.
KdyÏ ne, poprosíme provozovatele sportovního
areálu ve Val‰ovicích pana ZbyÀka Jake‰e, kterému tímto srdeãnû dûkujeme.
Prázdniny patﬁí rodinû a dovolen˘m, tak i my
se chystáme uspoﬁádat ve spolupráci s OÚ Opa-

tovice zájezd na „Vinobraní do Znojma“ v záﬁí od
9. 9. –10. 9. 2011. Chceme spolu s dûtmi, partnery ãi seniory nav‰tívit toto tradiãní kulturnûspoleãenské pﬁedstavení plné historick˘ch
postav, utkání mezi rytíﬁi, ﬁemesel, pouliãních
divadel i koncertÛ souãasné hudby. BliÏ‰í informace k zájezdu budou v ãervenci na OÚ v Opatovicích.
V ﬁíjnu nás ãeká v˘‰lap na Tesák spojen˘
s náv‰tûvou Hubertské pouti na sv. Host˘nû.
O mûsíc pozdûji provoníme místní hasiãárnu
klasick˘mi trubiãkami. Budeme se je snaÏit nauãit na kursu peãení pod dohledem paní Ludmily
Sudomûﬁické. Ve sladkém voÀavém nádechu se
potkáme na vánoãním jarmarku u vánoãního
stromu v centru obce, abychom si pﬁátelsky pﬁipily na krásné proÏitky konãícího roku nejen
v âeském svazu Ïen v Opatovicích, ale i s ostatními obãany obce, kter˘m za podporu, pﬁízeÀ
i za úãast na na‰ich akcích jiÏ nyní dûkujeme.
Mgr. Marie Machancová
pﬁedsedkynû ZO âSÎ Opatovice
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ZAPE CUP 2011
V sobotu 18. 6. 2011 se konal v Opatovicích
jiÏ 14. roãník turnaje star‰ích pﬁípravek. Za ideálního fotbalového poãasí se sjelo do Opatovic
jedenáct t˘mÛ. Na mal˘ch fotbalov˘ch nadûjích
byla vidût radost ze hry a touha po vítûzství. Ne
v‰em se v‰ak daﬁilo, jak by chtûli. Ale jak to tak
chodí, nûkdo musí b˘t první, nûkdo poslední, ale
vÏdy je dÛleÏité se zúãastnit a pokusit se podat
co nejlep‰í v˘kon a mít dobr˘ pocit z pﬁedvedeného v˘konu. A jak v‰e nakonec dopadlo? Na
1. místû se umístilo druÏstvo FK HS KromûﬁíÏ,
2. v˘bûr OFS Pﬁerov, 3. FK Prievidza 2010, 4. SK
Uniãov, 5. TJ SOKOL Ratiboﬁ, 6. Bystﬁice pod
Host˘nem, 7. FK Fotbal Tﬁinec, 8. SK Hranice,
9. VTJ SPARTAK Lipník nad Beãvou, 10. FKM
Opatovice-V‰echovice, 11. TJ SOKOL Ústí. Hlavní dík patﬁí firmû ZAPE spol. s r.o. Opatovice, která cel˘ turnaj sponzorovala. Bez její podpory by
se tento turnaj nekonal. Za organizaci turnaje
patﬁí také podûkování FKM Opatovice – V‰echovice a TJ Sokol Opatovice.
Star‰í pﬁípravka FKM Opatovice-V‰echovice

Jana Bouchalová
TJ Sokol Opatovice

60 let fotbalu v Opatovicích
V sobotu 16.7.2011 v areálu TJ Sokol Opatovice probûhl Sportovní den k pﬁíleÏitosti 60 let
od zaloÏení fotbalu v Opatovicích. V rámci tûchto oslav byly odehrány tﬁi fotbalová utkání.
V prvním z nich se utkala smí‰ená muÏstva Ïen
a „Star˘ch pánÛ“. V nûm modré muÏstvo zvítûzilo 2:1. Dal‰í utkání sehrála muÏstva dorostu
Opatovic a SK Hranic. Hranické fotbalové nadûje vyhrály 3:2. Posledním utkáním byl souboj „A“

muÏstev Opatovic a Hranic. Hosté v nûm zvítûzili 3:1. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bylo pﬁedáno ocenûní hráãÛm, kteﬁí u nás kopanou zakládali. V Opatovicích jsou uÏ jen dva. Vojtûch V˘voda, kter˘
ocenûní pﬁevzal, a Josef Kopﬁiva, kter˘ se ze
zdravotních dÛvodÛ nemohl dostavit. Byla to
pûkná chvíle vidût tyto pion˘ry opatovské kopané.
V prÛbûhu odpoledne byly pﬁipraveny spor-

tovní soutûÏe pro mládeÏ, o které byl ze strany
dûtí velk˘ zájem. Po skonãení tûchto sportovních
aktivit následovala aÏ do pozdních hodin diskotéka s vystoupením skupiny NE¤E·.
Úãastníci tohoto v˘roãí byli zcela jistû spokojeni. Poãasí vy‰lo, tombola i obãerstvení bylo
bohaté a programová náplÀ byla také dobrá. Celá
akce se konala za podpory Olomouckého kraje
a dal‰ích sponzorÛ.
Jana Bouchalová
TJ Sokol Opatovice

Milo‰ Masaﬁík, Vojtûch V˘voda,
Antonín Petr
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Fotbalov˘ turnaj „Star˘ch pánÛ“ – 2. roãník • Loukov

„STA¤Í PÁNI“ TJ Sokol Opatovice

Je konec fotbalové sezony a tak pﬁed zaãátkem nové nastala doba fotbalov˘ch turnajÛ.
Jako jedni z prvních se do tûchto klání vrhli
„Staﬁí páni“ na druhém roãníku turnaje star˘ch
pánÛ v Loukovû. Reprezentace na‰í tûlov˘chovné jednoty byla pﬁíkladná.
V konkurenci osmi muÏstev jsme obsadili nejvy‰‰í pﬁíãku a odvezli si cenu za vítûzství.
Hrálo se ve dvou skupinách od poledne aÏ do
veãerních hodin.
Na na‰em ‰títû ve skupinû zÛstala muÏstva
Horního Újezdu (2:1), domácího Loukova (2:0)
a s minul˘m vítûzem Prusinovicemi jsme remizovali 1:1.
Ve skupinû jsme tedy zvítûzili a utkali jsme se
o titul s vítûzem skupiny „A“, kterou vyhrál Mrlínek.

Vítûzství ale nepﬁi‰lo zadarmo. V první pÛli
tohoto závûreãného klání nás Mrlínek porazil 0:1.
Druhá ãást utkání patﬁila zcela nám. V závûreãném fini‰i jsme nastﬁíleli soupeﬁi tﬁi branky, sami
jsme neinkasovali a zvítûzili jsme celkovû 3:1.
O branky v zápasech se postarali tito hráãi:
Zavadil 3, Ondrou‰ek 2, Strnadel Petr, Sehnálek
Martin a V˘voda.
Hráãi v letech ukázali divákÛm, Ïe to v noze
stále mají. K vidûní byly velmi pûkné kombinaãní a technické akce, snad jen ta rychlost tro‰ku
chybûla. To ale nevadí, protoÏe tito muÏi tento
nejroz‰íﬁenûj‰í sport svûta mají rádi a hrají ho
pro zábavu.
Bylo to pûkné fotbalové odpoledne a cena za
vítûzství v podobû kvalitního plzeÀského piva
byla také pﬁíjemná.
Pavel Vymûtalík
TJ Sokol Opatovice
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Jarní novinky z Par‰ovic
Ve svûtû se stále nûco dûje, ty nejzajímavûj‰í aktuality najdeme v televizních novinách, nûkteré v rozhlasov˘ch relacích, jiné
v denním tisku. V tûchto pﬁípadech vût‰inou jde
o informace z velk˘ch mûst ãi ze svûta. Ale kde
mÛÏeme najít informace o tom, co se dûje a jak
se Ïije v mal˘ch obcích? K tomu slouÏí vût‰inou
oblastní deníky, kde jsou jen omezené moÏnosti prezentovat se a nebo rÛzné zpravodaje, které
si obce ãi mikroregiony samy vydávají. KdyÏ je
tﬁeba napsat do zpravodaje nûjak˘ ãlánek, musí
ãlovûk poﬁádnû zauvaÏovat a snaÏit se vybrat
z celé ﬁady akcí takové, které by mohly a také
mûly obãany zajímat.
Chci dnes napsat o tûch, kter˘ch si nelze
nev‰imnout. V jarních mûsících se na‰e obec
zaãala mûnit. Zmizely staré a pﬁerostlé jehliãnaté stromy a postupnû byly vysázeny lípy, ka‰tany u budovy sokolovny, dal‰í pak podél chodníku v horní ãásti obce a okrasná jabloÀ pﬁed
budovou obecního úﬁadu. V zatáãce smûrem na
Val‰ovice kolem sochy Panny Marie Svatohost˘nské je vysázen nov˘ záhon trvalek. Dal‰í
velk˘ záhon s trvalkami je vysázen u vstupu do
vestibulu sokolovny. PﬁestoÏe kvûtiny i stromy
jsou vysázené zhruba pﬁed dvûma mûsíci, uÏ
nyní nûkteré z nich pûknû vykvetly. V˘sadba zelenû byla realizována v rámci projektu „Obnova
veﬁejn˘ch prostranství v obci Par‰ovice“, kter˘
byl podpoﬁen z programu LEADER „Mûníme
Hranicko“. Mimo tento projekt bylo bohuÏel nutné pokácet i jednu vzrostlou lípu v lokalitû „U kﬁíÏe“, protoÏe dle odborného posudku hrozilo její
rozlomení.
Dal‰í novinkou realizovanou díky programu
LEADER „Mûníme Hranicko“je krytá autobusová zastávka vedle obecního úﬁadu. Na vybudování prostoru k osazení zastávky se brigádnicky

Nová autobusová zastávka

Budování plochy pro ãekárnu

podíleli také nûkteﬁí na‰i spoluobãané a vûﬁím,
Ïe mají radost, kdyÏ i díky jim se lidé pﬁi ãekání
na autobus mají moÏnost schovat pﬁed de‰tûm
i nepohodou a dûti si ãekání mohou zkrátit „skákáním panáka“.
Ale ne jen prací Ïiv je ãlovûk, v na‰í obci
máme také bohat˘ spoleãensk˘ a spolkov˘ Ïivot.
Nechci zde vyjmenovávat v‰echny akce, které od
zaãátku roku u nás probûhly. Pokud máte zájem,
mÛÏete se o nich informovat na webov˘ch stránkách obce (www.obecparsovice.cz). Zmíním se
zde pouze o poslední akci organizované pod
zá‰titou kulturního a sociálního v˘boru obce,
kter˘ v sobotu 4. ãervna spoleãnû s dal‰ími sloÏ-

kami – TJ Sokol, SDH a Par‰ovsk˘m Babincem
– pﬁipravil oslavu dûtského dne. Pro dûti jsme
nachystali zábavné hry, trampolínu, kolo ‰tûstí,
jízdu na ponících a dobrovolní hasiãi z Hranic
vyrobili pûnu, ve které si dûti zaﬁádily. PﬁestoÏe
poãasí bylo de‰tivé, dûti si svÛj den uÏily.
Co ﬁíci závûrem? Par‰ovice nejsou velká obec,
ale vûﬁím, Ïe kdyby se o nás mûla objevit zpráva v nûjakém celostátním deníku, urãitû by nikdo
nemohl napsat, pokud bych mûl pouÏít nadsázku, Ïe v této vesnici „zdechl pes“.
Ing. Lubomír Dostál
starosta obce Par‰ovice

De‰tiv˘ dûtsk˘ den
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Hasiãi v Par‰ovicích nezahálí

První schÛzka hasiãské pﬁípravky

V zimních mûsících probíhala pravidelnû kaÏd˘ pátek zimní pﬁíprava na‰ich nejmlad‰ích hasiãÛ a zimní pﬁíprava muÏÛ a Ïen. Dûti
se scházely kaÏd˘ pátek a pod vedením vedoucích hrály rÛzné
míãové hry a samozﬁejmû krátk˘ ãasov˘ úsek tréninku byl zamûﬁen i na práci se sportovním hasiãsk˘m náﬁadím.
15. dubna 2011 probûhla na na‰em fotbalovém hﬁi‰ti první
schÛzka nejmlad‰ích par‰ovsk˘ch hasiãÛ. Jde o dûti ve vûku 3 aÏ
6 let, které se budou formou her seznamovat s hasiãsk˘m náﬁa-

Vítûzné druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ okresního kola hry Plamen,
Drahou‰e 2011

dím a postupnû budou pronikat do nácviku jednotliv˘ch hasiãsk˘ch disciplín. Na tento první
nácvik se dostavilo dvacet dûtí z na‰í vesnice
v doprovodu sv˘ch rodiãÛ. Moc nás tû‰í, Ïe nûkolik dûtí pﬁi‰lo i ze sousedního Rakova. Dûti se
s velk˘m zapálením zapojily do v‰ech soutûÏí
a zaãaly sbírat své první hasiãské zku‰enosti.
V nedûli 15. kvûtna probíhalo ve sportovním areZásah nejmen‰ích hasiãÛ z Par‰ovic

Dûtská soutûÏ v poÏárním útoku, Par‰ovice, ãerven 2011
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álu v Provodovicích okrskové kolo druÏstev
z okrskÛ Opatovice a V‰echovice. MuÏi z Par‰ovic ve své kategorii zvítûzili a postoupili do
okresního kola. To se konalo o t˘den pozdûji
opût v Provodovicích a na‰e druÏstvo muÏÛ sv˘mi vyrovnan˘mi v˘sledky vybojovalo celkové
tﬁetí místo.
V sobotu a v nedûli 28. a 29. kvûtna 2011 probíhalo v Hranicích a v Drahotu‰ích okresní kolo
hry PLAMEN. Na‰i mlad‰í Ïáci pﬁed sebou mûli
nelehk˘ úkol – obhájit loÀské prvenství. Jako
kaÏd˘ rok se soutûÏilo v disciplínách jako brann˘ závod, ‰tafeta CTIF, ‰tafeta 4 x 60

m a v poÏárním útoku. V‰echny disciplíny na‰i
mladí hasiãi vyhráli, a proto zaslouÏenû obhájili
loÀské vítûzství a obsadili celkové první místo.
První ãervnov˘ víkend v Par‰ovicích patﬁil
dûtem. V sobotu jsme pro dûti pomáhali pﬁipravovat dûtsk˘ den a v nedûli jsme pro mladé
hasiãe z celého okresu Pﬁerov poprvé v na‰í historii zorganizovali dûtskou hasiãskou soutûÏ. Je
to v podstatû obdoba soutûÏe v poÏárních útocích pro dospûlé. Tato dûtská soutûÏ mládeÏe je
také zaﬁazená do Velké ceny okresu Pﬁerov.
Sportovního klání se zúãastnilo celkem 26 druÏstev ze ‰irokého okolí. Myslím si, Ïe byli v‰ich-

číslo 17 * srpen 2011

ni spokojeni s prÛbûhem soutûÏe a Ïe si kaÏdé
druÏstvo odvezlo z Par‰ovic jen ty nejhezãí vzpomínky. Díky na‰im sponzorÛm a finanãnímu
daru Olomouckého kraje jsme mohli kaÏdé druÏstvo odmûnit rÛzn˘mi drobnostmi a i ta druÏstva, kter˘m se u nás poÏární útok nepodaﬁil,
neodjela z na‰í soutûÏe bez odmûny. Ten nejvût‰í úspûch ale sklidila na‰e pﬁípravka mlad˘ch
hasiãÛ, která pﬁedvedla dvû nádherná vystoupení a ta byla tím nejlep‰ím zakonãením dûtského
víkendu v Par‰ovicích.
Antonín RÛÏiãka
starosta SDH Par‰ovice

SDH PROVODOVICE
Slovo velitele pro leto‰ní sportovní sezónu
v poÏárním sportu
Sportovní druÏstvo pro leto‰ní rok máme
z poloviny pozmûnûné. Pro nedostatek vlastních
ãlenÛ jsme pﬁibrali volné kluky z jin˘ch sborÛ
a hned je to poznat na v˘sledcích. Základ dal‰ích
úspûchÛ jsou pravidelné tréninky.
RozjíÏdûli jsme se sice pomalu, v domácím
okrskovém kole jsme skonãili tﬁetí ze ãtyﬁ, kdyÏ
nám nevy‰el poÏární útok. Také první pohárové
soutûÏe nedopadly dobﬁe. Postupnû jsme se v‰ak
zlep‰ovali. Koneãnû jsme také vylep‰ili ná‰ osobní rekord, kter˘ dnes ãiní 19,52s. Do dne‰ní doby
máme objeto osm pohárov˘ch soutûÏí, z toho
jsou ãtyﬁi soutûÏe zaﬁazené do „Velké ceny okresu Pﬁerov Memoriálu Leopolda Koutného“.
Nasbírali jsme 19 bodÛ do „Velké ceny okresu
Pﬁerov“, coÏ je v necelé polovinû sezóny více neÏ
vloni za cel˘ rok! Momentálnû jsme na prÛbûÏném 13. místû. Musíme bohuÏel cestovat na soutûÏe vlastními vozidly, protoÏe ná‰ star˘ automobil je nepojízdn˘, ale leto‰ní elán tento

handicap pﬁedãí.
âekají nás dále soutûÏe „Velké ceny“, soutûÏe
mimo ná‰ okres a hlavnû soutûÏe se spodním
sáním, pﬁi kter˘ch budeme obhajovat trojí vítûzství z loÀského a pﬁedloÀského roku. V závûru
sezóny (3.záﬁí) budeme poﬁádat jiÏ 8. roãník
pohárové soutûÏe „O pohár starosty obce Pro-

vodovice“, zaﬁazené do „Velké ceny okresu Pﬁerov“. Je to poslední podnik okresní ligy se závûreãn˘m vyhodnocením celé sezóny.
To je zhruba v‰e z leto‰ní sportovní sezóny
v poÏárním sportu v na‰em sboru.
Pavel Pﬁílesk˘
velitel SDH Provodovice

V Rakovû Ïijí bohat˘m spoleãensk˘m Ïivotem
Dûtsk˘ karneval v Rakovû
V sobotu 5. února se v sále kulturního domu
v Rakovû se‰ly rozliãné pohádkové postavy
s hrdiny komiksÛ ãi zvíﬁátky v‰eho druhu. Konal
se zde totiÏ kaÏdoroãní dûtsk˘ karneval. Pro dûti
byla pﬁipravena stanovi‰tû, kde musely ukázat
svou zruãnost, dÛvtip i dobrou mu‰ku. Pak si
v‰ichni zasoutûÏili v druÏstvech a oficiální program byl ukonãen tradiãní „Ïidliãkovou“. Doufáme, Ïe se karneval dûtem i rodiãÛm líbil, dûkujeme v‰em, kteﬁí se podíleli na jeho pﬁípravû
a prÛbûhu, za pomoc a tû‰íme se na v‰echny zase
pﬁí‰tí rok.
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Vodûní medvûda v Rakovû
V sobotu 26. února uspoﬁádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Rakov
tradiãní vodûní medvûda. Proti loÀskému silnému roãníku, kdy se
se‰lo pﬁes tﬁicet masek, se letos na‰lo dvanáct odváÏn˘ch, kteﬁí se
nezalekli poãasí a ani je neskolila chﬁipková epidemie. Jako kaÏd˘ rok
medvûd a masky obe‰li celou vesnici, v‰ude zatanãili, ochutnali, co
pﬁipravily hospodyÀky, a nepohrdli ani ‰tamprliãkou. Na závûr letos
do‰lo i na ﬁízen˘ odstﬁel medvûda a slavnostní v˘ﬁad pﬁed kulturním
domem.

Vyná‰ení Moreny v Rakovû
Na nedûli (10.4.) 14 dní pﬁed Velikonocemi pﬁipadá star˘ zvyk vyná‰ení Moreny. I letos se podaﬁilo u nás v Rakovû tento zvyk obnovit.
Dûvãata Morenu odnesla pﬁes vesnici na rybník, kde ji zapálila a hodila do vody. S „lítem“ obe‰la v‰echny domy v Rakovû, zazpívala písniãku a nûkde pﬁidala i básniãku. Za to, Ïe k nám pﬁinesla jaro, si
vyslouÏila odmûnu.

Vítání obãánkÛ
Sobota 14. 5. 2011 byla slavnostním dnem pro ‰est dûtí, které byly
v zasedací místnosti Obecního úﬁadu v Rakovû pﬁivítány mezi ostatní
obãany na‰í obce. Jednalo se o dûti narozené od posledního slavnostního vítání obãánkÛ v kvûtnu 2010, jmenovitû ·imonek Dostál,
Matyá‰ek Lazík, Matyá‰ek Chrastina, Anetka ReÏná, Klárka Mizerová
a Vendulka Tomeãková. Ke slavnostní atmosféﬁe pﬁispûlo vystoupení
dûtí z místní mateﬁské ‰koly s pásmem písniãek a básniãek. KaÏd˘
nov˘ obãánek obdrÏel z rukou pana starosty Jaroslava Ludky dárek
a pro vzpomínku pamûtní list, kaÏdá maminka dostala malou kytiãku.
Je‰tû jednou jménem kulturní komise a zastupitelstva obce pﬁeji dûtem
hodnû zdraví a aby je po cel˘ jejich Ïivot provázelo ‰tûstí a spokojenost.

Noví ‰koláci
V úter˘ 28. 6. probûhlo slavnostní vyﬁazení
na‰ich dûtí ze ‰kolky, kteﬁí se stanou po prázdninách ‰koláci. Eli‰ce Tureãkové, AneÏce Oravové, Janiãce Mik‰íkové, Petﬁe Frelichové, Dominiku Czinovi, Antonínu Svobodovi a Luká‰i
Horáãkovi popﬁál pan starosta obce a paní ﬁeditelka za pﬁítomnosti rodiãÛ, aby se dûtem ve ‰kole líbilo a v‰echno, aby se jim daﬁilo. Starosta
obce podûkoval uãitelskému sboru za péãi,
s jakou se vûnují na‰im pﬁed‰kolákÛm.
Jaroslav Ludka
starosta obce Rakov
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Obãanské sdruÏení ZA UCHOVÁNÍ A ROZVOJ
MÍSTNÍCH TRADIC v Rouském
âlenky obãanského sdruÏení pﬁipravily na jarní víkend 2.–3. 4.
2011 IX. Velikonoãní v˘stavu. Tentokrát jsme
pﬁipravily bohatou expozici, jejíÏ hlavním bodem
byl stﬁed v˘stavy, kde byl instalován zahradní
nábytek pana Pavla Humplíka ze Lhotky, kter˘
byl doplnûn jarními vazbami, vûnci, okrasn˘mi
pokojov˘mi a balkonov˘mi kvûtinami. Nechybûl
ani zurãící vodopád, kter˘ vtékal do nádoby
s rybiãkami, okrasnou skalkou s trvalkami, keramikou, proutûn˘mi ko‰íky a spoustou jin˘ch
dekorací, které zaplnily stﬁed sálu.
Jako v posledních letech jsme se opût zamûﬁily na ukázku tradiãních lidov˘ch ﬁemesel. KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ mohl zhlédnout v˘robu voskov˘ch svíãek a kosmetiky s pﬁídavkem propolisu

a medu, medovinu a nûkolik druhÛ medu. Dﬁevûné dekorace a hraãky, v˘robky pletené z pediku a papíru, decoupage, ukázky v˘roby ‰perkÛ,
malování na hedvábí. Paní z domeãku pﬁedvedly ukázku paliãkování a Zuberské v˘‰ivky. Nechybûla ani ruãnû vyrábûná keramika nejrÛznûj‰ích
druhÛ a vyuÏití.
Poznaly jsme nûkolik druhÛ zdobení kraslic
technikou malování voskem, slámou, barvou,
pﬁírodním materiálem, papírem a látkou. Pletení pomlázek patﬁí neodmyslitelnû k svátkÛm velikonoãním a kaÏd˘ se mohl nauãit hned nûkolik
druhÛ pletení a zdobení. Dﬁevûné v˘robky
v podobû dekorativních trakaﬁÛ, vû‰ákÛ, klapotek, budek pro ptáãky a stolních her. Velkému
zájmu se tû‰ily ‰ité v˘robky technikou patch-

work, které byly pouÏity na deãkách, pol‰táﬁích,
obalech na knihy, ubrouscích, vûneãky a hraãky.
Velk˘ zájem byl o ruãnû vyﬁezávané dﬁevûné
ozdoby v podobû zvíﬁat, postav, stoliãek, sluníãek. Háãkované ozdoby v podobû ko‰íãkÛ, vajíãek, mot˘lkÛ, kraslic si získaly zaslouÏen˘ obdiv.
Neodmyslitelnû k v˘stavû patﬁí pﬁekrásnû
nazdobené perníãky a velikonoãní beránci. I letos
se nám jich se‰el opravdu velik˘ poãet.
Do tvoﬁení se zapojily i dûti a jejich v˘robky
stály za to, co kus to originál.
V˘stavu obohatila expozice sukulentÛ nejrÛznûj‰ích tvarÛ a velikostí a v˘robky a novinky
pana Lebi‰e ze zahradnictví v Boskovicích
s odborn˘m v˘kladem.
Velkému zájmu zejména u dûtí se tû‰ili papu‰ci, andulky, králíãci, morãata a rybiãky.
Na leto‰ní rok jsme pﬁipravili opût v˘stavy. Budeme poﬁádat kurzy tradiãních
lidov˘ch ﬁemesel, pﬁedná‰ky, akce pro
dûti a ‰irokou veﬁejnost a nadále se
budeme podílet se na kulturním dûní
v obci Rouské.
Nemohu opomenout Obecní úﬁad Rouské, paní Milu‰i StrÏínkovou, manaÏerku
mikroregionu Záhoran Pavlu Krbálkovou, Olomouck˘ kraj, sponzory, místní
spolky a v‰echny, kteﬁí nám vÏdy rádi
pomohou. Jménem obãanského sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic jim patﬁí na‰e podûkování .
Irena OdloÏilíková
pﬁedsedkynû spolku
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GESS
slaví 20. v˘roãí
Fima GESS s.r.o. Hranice pod vedením pana
Antonína Novosada oslavila 20. v˘roãí zaloÏení
firmy.
Oslava se konala v pátek 17. ãervna 2011 od
15 hodin v obci Rouské, kde firma GESS vybudovala moderní v˘robní halu s jeﬁábovou dráhou. Slavnost zahájil sv˘m proslovem v pûti svûtov˘ch jazycích Tomá‰ Novosad, kde popsal
zaãátek podnikání svého otce Antonína a jeho
bratra Vojtûcha v roce 1990, kdy zaãínali jako
drobní Ïivnostníci ve svém rodném domû a poté
se transformovali na firmu GESS, která se vypracovala na nejvût‰ího v˘robce ‰nekov˘ch ãerpadel a turbín ve stﬁední Evropû. Oslav se zúãastnili hosté z Slovenska, Polska, Velké Británie,
Nûmecka, Francie, Bulharska a âíny, kde provozuje dnes firma své aktivity. Pﬁedvedena v‰em
pﬁítomn˘m byla novinka prototypu kotle na spalování ãistírensk˘ch kalÛ termick˘m rozkladem,
coÏ je pﬁevratn˘ zpÛsob vyuÏití odpadÛ k v˘robû elektﬁiny a dal‰ích surovin.
Paní Ludmila Perutková, ãlenka zastupitelstva,
ve svém projevu pﬁítomné seznámila s historií
areálu, v nûmÏ pÛvodní zemûdûlskou v˘robu

Zlat˘ erb
Obec Rouské se pﬁihlásila do soutûÏe o Zlat˘
erb 2011. Na slavnostním ceremoniálu dne
17. 3. 2011 v Olomouci, kde byly vyhlá‰eny
v˘sledky krajského kola Olomouckého kraje pﬁebrala ocenûní za tﬁetí místo o nejlep‰í webovou

Tradiãní pouÈ ve V‰echovicích byla letos ve
znamení bohatého doprovodného programu,
kter˘ zaãal jiÏ v sobotu. Ve farním kostele ve
V‰echovicích vystoupil smí‰en˘ pûveck˘ sbor
Harmonia, jejich vystoupení se setkalo s velmi
pﬁízniv˘m ohlasem v‰ech pﬁítomn˘ch, a to nejen
místních obãanÛ, ale i lidí z okolí. Pro mladé
(a nejen pro nû) následovala pouÈová zábava
v místním kulturním domû, kde zahrála oblíbená skupina Kalibra. Úãast témûﬁ 400 lidí mluví
za v‰e.
V nedûli 19. ãervna zaãaly oslavy pouti slavnostní m‰í svatou ve farním kostele, zasvûceném Nejsvûtûj‰í Trojici. Následoval program na
návsi – vystoupení dechového orchestru Základní umûlecké ‰koly Hranice, a poté vystoupení
v‰echovského folklorního sdruÏení ·imon
s pásmem záhorsk˘ch tancÛ. Po m‰i svaté byla
pro zájemce otevﬁena vûÏ kostela, kde si mohli
v‰ichni prohlédnout nejen její dokonãenou opravu, ale podívat se z ní i po vsi a po kraji.
Odpoledne program pokraãoval koncertem
skupiny ABBA revival, která vytvoﬁila úÏasnou
atmosféru. Rozhodnû zaujala sv˘m v˘born˘m

nahradila díky firmû GESS moderní prÛmyslová
zóna. Na závûr podûkovala za v˘bornou spolupráci s obcí Rouské.
Poté se témûﬁ 300 hostÛ pﬁesunulo na rouseckou náves, kde v‰ichni spoleãnû pokraãovali
v zábavném programu aÏ do ãasn˘ch ranních
hodin. Hosté obdivovali nejen v˘robní halu a nové
technologie, ale i na‰i krásnou upravenou obec.
Nûkteﬁí z nich nav‰tívili firmu i obec jiÏ ponûkolikáté a vÏdy jsou srdeãnû a pﬁátelsky vítáni.

Zastupitelstvo obce pﬁeje firmû GESS s.r.o.
hodnû zakázek, loajální a obûtavé pracovníky
a panu Antonínu Novosadovi a jeho rodinû pevné zdraví a elán do dal‰í práce. RovnûÏ bych
ráda podûkovala za podporu spolkÛ i obce i za
to, Ïe se o své úspûchy dovede podûlit se sv˘mi rodáky, mezi nimiÏ je vÏdy vítan˘m a zábavn˘m spoleãníkem.

stránku obce a cenu veﬁejnosti. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 23 obcí a mûst. Dûkujeme
v‰em, kteﬁí nám do této soutûÏe zaslali hlas pro cenu veﬁejnosti. Kromû jiného je zajímav˘ fakt, na kter˘ leto‰ní roãník Zlatého Erbu ukázal v oblasti povinnû
zveﬁejÀovan˘ch informací podle zákona ã.

106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím. Nûkteré malé obce dokáÏí splnit své
povinnosti v˘raznû lépe neÏ velká mûsta. Ov‰em
tyto vynikající obce jsou spí‰e v˘jimeãné a vût‰ina obcí tuto disciplínu zanedbává. Naopak
u mûst platí, Ïe jakÏ takÏ povinné informace zveﬁejÀuje vût‰ina z nich, ale Ïádné to nedokáÏe na
sto procent.

Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské

V‰echovická pouÈ
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vystoupením v‰echny vûkové kategorie od mlad˘ch po dﬁíve narozené. Bûhem celého dne byly
na návsi k vidûní ukázky ﬁemesel – kováﬁské
umûní, pletení ko‰íkÛ a dal‰í. Dûti se mohly
vyﬁádit na pouÈov˘ch atrakcích.
Leto‰ní pouÈ byla zajímavá i dal‰í událostí.
Letos si V‰echovice pﬁipomnûly v˘roãí vzniku
obce, ubûhlo 730 let od první zmínky o obci.
K této pﬁíleÏitosti byla vydána publikace „730 let
obce V‰echovice“. Publikace pﬁedstavuje prÛﬁez
historií od svého vzniku po souãasnost. Prostor
dostaly i farnost, ‰kola, místní spolky, jsou zde

vzpomenuty v˘znamné osobnosti, které v obci
pÛsobily. Vûﬁíme, Ïe se nám v loÀském a leto‰ním roce podaﬁilo zaãít s tradicí doprovodn˘ch
programÛ a Ïe pouÈ není jen o kolotoãích pro
dûti a stáncích s obleãením, ale i o kulturních
záÏitcích, pobavení a zpestﬁení kaÏdodenního
Ïivota obãanÛ V‰echovic.
Ing. Marcela Tomá‰ová
místostarostka obce V‰echovice

Stalo se jiÏ tradicí v na‰í knihovnû ve V‰echovicích, Ïe poﬁádáme závûrem ‰kolního roku
pro prvÀáãky slavnostní „Pasování na ãtenáﬁe“.
Toto období, kdy se z negramotn˘ch mal˘ch
dûtiãek stávají plnohodnotní ãtenáﬁi, má pro dal‰í Ïivot ãlovûka nepostradateln˘ v˘znam, kter˘
si ãastokrát ani neuvûdomujeme a bereme jako
samozﬁejmost. SnaÏíme se tedy tuto skuteãnost
co nejvíce zdÛraznit a zpﬁíjemnit.
V dﬁívûj‰ích letech jsme nechávali dûti ãíst
jednoduch˘ text a následnû je odmûnili Pasovacím listem, gratulací a drobn˘mi dárky.
V˘sledkem v‰ak nebyly jen záﬁící dûtské oãi, ale
také úzkost, obavy, strach ze zkou‰ení. A toto
opravdu nebyl ná‰ cíl, proto jsme v‰e vzali tak
nûjak z jiného konce.
JiÏ druh˘m rokem pﬁemûÀujeme na‰i knihovnu na „Písmenkové království“ s královskou
rodinou krále Knihomola a cel˘m královsk˘m

Kulturní kalendáﬁ
2011
B˘‰kovice
17. 9.
24. 9.
8. 10.
22. 10.
27. 10.

Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe

dvorem. Nechybí ani rozvern˘ tiskaﬁsk˘ ‰otek
Metodûj nebo ‰a‰ek Poku‰itel a dûti jsou vtaÏeny do pohádky, kde se míchají písmenka a vznikají tak rÛzné komické situace. Nakonec kaÏdého prvÀáãka pasuje král Knihomol zlat˘m
meãem na ãtenáﬁe 1. stupnû. V leto‰ním roce
byl program oÏiven také v˘stupem mal˘ch orientálních taneãnic a na závûr je‰tû spoleãn˘m
vesel˘m tancováním. PrvÀáãkÛm z na‰ich
základních ‰kol ve V‰echovicích a Opatovicích
skuteãnû záﬁily oãi. To byla na‰e nejvût‰í odmûna.
Zb˘vá je‰tû podûkovat star‰ím dûtem z 5. tﬁídy Základní ‰koly V‰echovice a pﬁedev‰ím obûtavé paní uãitelce Vûﬁe Chrobákové, bez kter˘ch
bychom takto nároãn˘ program opravdu uskuteãnit nemohli. Dûkujeme.
L˘die Trlifajová
vedoucí Stﬁediskové knihovny
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17. 12.

rybáﬁské podzimní závody
MOPED CUP Záhorská stﬁela
myslivecké stﬁelecké odpoledne
II. roãník zelobraní – v˘stava místních v˘pûstkÛ ze zelí
oslava Dne vzniku samostatného ãeskoslovenského státu – poloÏení vûnce k památníku padl˘ch I. svûtové války a Svûtlu‰kování –
prÛvod s lucerniãkami k uctûní památky
zesnul˘ch se zastavením na místní rybáﬁské
chatû
adventní koncert v místní kapli se slavnostním rozsvícením vánoãního stromu

Horní Újezd
6.–7. 8. sjezd rodákÛ a pﬁátel obce, v˘roãí 640 let
obce a 40 let TJ Sokol Horní Újezd
4. 9. tradiãní pouÈ
17. 9. III. roãník „Ójezdského d˘Àobraní“
listopad setkání seniorÛ
5. 12. mikulá‰ská nadílka
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
Malhotice
3. 9. mikroregionální nohejbalov˘ turnaj
28. 9. zájezd do Tater
záﬁí drakiáda
listopad lucerniãková slavnost
prosinec mikulá‰ská nadílka
pﬁedvánoãní noc
vánoãní v˘stava, vánoãní slavnost
novoroãní oslava na návsi
Opatovice
9. 9. svûtlu‰ky
9.–10. 9. zájezd na vinobraní
ﬁíjen drakiáda
ﬁíjen kurz „D˘Àové ãarování“
24. 11. setkání seniorÛ
26. 11. ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
turnaj ve stolním tenise „Putovní pálka“
2. 12. rozsvûcení vánoãního stromu
3.–4. 12. vánoãní v˘stava
26. 12. tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek
‰tûpánská taneãní zábava
Par‰ovice
srpen letní v˘jezd na kolech
11. 9. turistick˘ v˘let do hor
záﬁí drakiáda
ﬁíjen martinská slavnost
19. 11. zájezd do vinného sklípku
listopad v˘ukové country veãery
prosinec vánoãní v˘stava
turnaj v badbingtonu
koledy u vánoãního stromu
Provodovice
6. 8. taneãní zábava
3. 9. hasiãská soutûÏ
taneãní zábava
12. 11. posezení se seniory
5. 12. mikulá‰ská nadílka
Rakov
20. 8. mikroregionální stﬁelecké závody
srpen fotbálek Ïeny versus staﬁí páni
srpen rozlouãení s prázdninami
záﬁí–listopad taneãní
listopad setkání seniorÛ
prosinec mikulá‰ská besídka
prosinec silvestrovská diskotéka s ohÀostrojem
Rouské
10.–11. 9. pouÈové slavnosti
ﬁíjen cestopisná pﬁedná‰ka
19.–20. 11. vánoãní v˘stava
listopad adventní koncert
prosinec mikulá‰ská besídka s nadílkou
Ïiv˘ betlém
31. 12. louãení se star˘m rokem
V‰echovice
1. 9. zahájení ‰kolního roku
3. 9. rozlouãení s prázdninami
záﬁí setkání se seniory
ﬁíjen podzimní v˘stava
29. 10. oslava 120 let Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
V‰echovice
listopad lucerniãková slavnost
prosinec slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
mikulá‰ská nadílka
vánoãní koncert
poslední leã
‰tûpánská zábava

