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Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku 2012
Vám všem přeje
Valná hromada mikroregionu

Záhoran
VáÏení
a milí ãtenáﬁi,
v ﬁíjnu 2011 oslavil ná‰ mikroregion 10 let
od svého vzniku. Já zde pracuji více neÏ 6 let
a musím se pﬁiznat, Ïe mû práce velmi baví,
i kdyÏ pracovat dennû s dotaãními tituly tak,
jak je má na‰e republika a Evropská unie
nastavené, není jednoduché. Ale co je
v dne‰ní dobû jednoduché? Snadné to nemá
vÛbec nikdo. Já mám ‰tûstí, Ïe pracuji
v kolektivu bezvadn˘ch lidí, coÏ je základ fungování jakékoliv organizace. StarostÛm jednotliv˘ch obcí tak ode mû patﬁí velk˘ dík. Za
6 let mé pÛsobnosti se jich nûkolik vystﬁídalo, nûkteﬁí odcházejí, jiní zÛstávají. Jedno mají
v‰ichni spoleãné, a to Ïe kaÏd˘ odvedl ãi
odvádí kus poctivé práce i nad rámec sv˘ch
pracovních povinností, kterou ve Va‰ich
obcích jistû zaznamenáváte.
Jednûmi z osobností, které zde zÛstávají
ve vedení mikroregionu jiÏ po celou dobu
jeho fungování, jsou Ïeny. Tûm patﬁí obzvlá‰È
velk˘ dík. Dovolte mi tedy za cel˘ mikroregion podûkovat právû jim. Jedná se o paní
pﬁedsedkyni Milu‰i StrÏínkovou, paní místopﬁedsedkyni Alenu Veliãkovou a paní úãetní
Marii Va‰íãkovou. Bez nich by mikroregion
nebyl tím, ãím je, a nezastával by takové místo, jaké zastává.
Celému mikroregionu pﬁeji do roku 2012,
ale také do dal‰í desítky hodnû zdaru a moc
bych si pﬁála, abychom byli v rámci v‰ech
spoleãn˘ch aktivit a pﬁi ãerpání dotací minimálnû tak úspû‰ní jako v na‰em prvním
desetiletí. Úspû‰ní jsme byli právû díky Vám
v‰em aktivním obãanÛm, kter˘m není Ïivot
v mikroregionu lhostejn˘.
V osobním Ïivotû pﬁeji Vám v‰em do nového roku hlavnû hodnû zdraví, neboÈ je to nejdÛleÏitûj‰í, co v Ïivotû máme.
Pavla Krbálková
manaÏerka mikroregionu

OBEC B¯·KOVICE
NejdÛleÏitûj‰í a nejvût‰í akcí, která se v obci v leto‰ním roce realizovala, byla stavba polních
cest v jejich prÛbûhu cel˘m katastrem obce B˘‰kovice.
Stavba byla provedena v rámci pozemkov˘ch úprav v katastru obce B˘‰kovice.
O zaﬁazení pozemkov˘ch úprav do plánu ãinnosti Pozemkového úﬁadu v Pﬁerovû v této oblasti
bylo poÏádáno je‰tû pﬁed ukonãením ãinnosti okresních úﬁadÛ v prÛbûhu ãervna 2002.
Na základû projednání se zástupci vlastníkÛ pÛdy pak bylo pﬁikroãeno MZ âR – Pozemkov˘m úﬁadem Pﬁerovû, ke konkrétním krokÛm k jejich realizaci.
➔
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Po proveden˘ch pozemkov˘ch úpravách tak
jak byly vyhlá‰eny rozhodnutím Ministerstva
zemûdûlství a Pozemkov˘m úﬁadem Pﬁerov bylo
ihned v následujícím roce 2007 pﬁikroãeno ke
zpracování projektové dokumentace na opravu
polních cest.
Polní cesty byly rozdûleny do tﬁech etap, a to
stavební objekt ã.1 polní cesta od kﬁiÏovatky se
silnicí II. tﬁ. ã. 438 ve smûru od Opatovic. Na tuto
ãást navazoval stavební objekt ã. 2, polní cesta,
od kﬁiÏovatky ve smûru na Rakov po kﬁiÏovatku
se silnicí na Horní Nûtãice, dal‰í ãást cesty byla
provedena v úseku od Horních Nûtãic – aÏ po
Vítonick˘ katastr.
Stavba byla provedena nákladem 8 095 279,Kã vãetnû DPH organizací SKANSKA a.s., závodem Morava sever, pod vedením ing. Jiﬁího
·kubny, stavbyvedoucím Ing. Stanislavem
Dohnalem.
Tento zhotovitel byl vybrán ve v˘bûrovém ﬁízení, které provedl Pozemkov˘ úﬁad Pﬁerov v souãinnosti se zﬁizovatelem, tj. Ministerstvem zemûdûlství âR.
Celková délka upravovan˘ch polních cest je
2,166 km.
V‰echny tﬁi stavební objekty polních cest
budou slouÏit vlastníkÛm a nájemcÛm obhospodaﬁované pÛdy. Pﬁíslu‰enství tûchto cest, pﬁíkopy a dal‰í odvodÀovací zaﬁízení mají dále
i funkci, která spoãívá v odvedení pﬁívalov˘ch
vod z okolních pozemkÛ do níÏe pﬁilehlé vodoteãe. Souãástí stavby byly i sjezdy na pozemky.
V souvislosti se stavbou polních cest bude
obci B˘‰kovice uhrazena ãástka více jak 400 tis.
Kã za uloÏenou zeminu, která v‰ak zÛstává vlastnictvím obce a bude opût vrácena na pole jako
orná pÛda.
Za takto získané finanãní prostﬁedky bude
opravena do konce listopadu místní komunikace mezi domy ã. 49, 66, 104, (u Jedliãkového),
dále komunikace kolem zemûdûlské spoleãnosti BROSSA ve smûru od hﬁi‰tû po vyasfaltovanou ãást a budou provedeny ãásteãnû podkladní vrstvy na budoucí místní komunikací k novû
zﬁizovan˘m rodinn˘m domÛm.
Pﬁedmûtné polní cesty byly realizovány plnû,
tj. 100%, z dotaãního titulu „Program rozvoje
venkova“. Realizace stavby mohla b˘t v tomto
rozsahu provedena díky vãas zaji‰tûné projektové pﬁípravû, vãetnû zaji‰tûní platn˘ch územních a stavebních povolení. Vzhledem k dlouholet˘m zku‰enostem obce B˘‰kovice v oboru
silniãního hospodáﬁství jsme byli v dobû v˘bûru staveb urãen˘ch k realizaci jako jediná obec
z okresu Pﬁerov pﬁipraveni na realizaci polních
cest a na skuteãné provedení stavby.
Ve stﬁedu 9. 11. 2011 pak probûhlo pﬁedání
stavby mezi zhotovitelem a odbûratelem. Do
konce mûsíce listopadu bude provedeno doladûní celé stavby.
Rozsáhlá stavba polní cesty bude slouÏit jak
zemûdûlcÛm, tak obci. Do budoucna bude potﬁebovat i ﬁádnou údrÏbu. Je jen na obãanech
a zemûdûlsk˘ch spoleãenstvích, jak se budou
v tomto prostoru chovat a udrÏovat stav stavby
pro budoucí potﬁeby.
Jana Svûtlíková
starostka obce
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V Horním Újezdû se setkali rodáci a pﬁátelé obce
AÏ z druhého konce republiky se do Horního
Újezdu sjeli rodáci a pﬁátelé obce. Dvoudenní
maraton zábavy a shledávání se star˘mi znám˘mi do malé vesnice pﬁilákal ve dnech 5.–6. srpna stovky lidí.
Oslavy ãtvrtého sjezdu rodákÛ, které se konaly u pﬁíleÏitosti 640 let od první písemné zmínky o obci a 40 let od zaloÏení TJ Sokol Horní
Újezd, místní obyvatelé pojali velkolepû. V sobotu ráno je zahájila m‰e svatá za rodáky, po které následoval slavnostní prÛvod obcí zakonãen˘
poloÏením kvûtinového vûnce u pomníku padl˘ch. S hlavou vztyãenou vzhÛru v nûm pochodovali nejen místní dobrovolní hasiãi, fotbalisté,
myslivci a vãelaﬁi, ale i muzikanti, maÏoretky
a lidé obleãení v krojích.
Úvodního slova se na podiu v obecním parku
ujala starostka obce. „V roce 2000 jsme si ﬁíkali, Ïe se snad je‰tû jednou setkáme. Dnes tady
stojíme po 11 letech. Nûkteﬁí zÛstali vûrni svému rodi‰ti, ostatní vítr zavál do v‰ech koutÛ
republiky. Zavzpomínejme spolu na ‰kolní léta,
mládí a první lásky, protoÏe to jsou nezapomenutelné chvíle, které nás v dne‰ní dobû obohacují,“ pronesla starostka Horního Újezdu Alena
Veliãková.
Svou sounáleÏitost s Horním Újezdem v‰ichni pﬁítomní stvrdili jednohlas˘m zpûvem hymny
Ójezd, Ójezd. Po vystoupení maÏoretek z Dﬁevohostic a obãanského sdruÏení ·imon ze V‰echovic si pódium zabrala Moravská Veselka.
Dlouhou frontu museli vystát v‰ichni, kdo se

v sobotu odpoledne chtûli svézt v koãáﬁe taÏen˘m koÀmi. Den vyvrcholil ohÀostrojem a noãní ohÀovou show v podání Boca Fuego z Vala‰ského Meziﬁíãí, pﬁi které se tajil dech i tûm
nejotrlej‰ím.
Nedûle patﬁila fotbalu. Na hﬁi‰ti se odehrály
dva zápasy. V prvním se proti sobû postavily

ãlenky FK Hole‰ovské holky proti Ïenskému
t˘mu Kotouã ·tramberk a ve druhém se utkali
fotbalisté z Horního Újezdu se Starou Gardou
Sigma Olomouc.
V‰em poﬁadatelÛm patﬁí velk˘ dík za zorganizování této dvoudenní skvûlé akce
Iveta Pode‰vová

Svat˘ Martin pﬁijel na bílém koni do Rouského
Jednou z akcí pro dûti nav‰tûvující jezdeck˘
krouÏek v OS Centrum aktivního odpoãinku –
Jezdecká spoleãnost JUKO byl pﬁíjezd svatého
Martina, kter˘ podle legendy byl i patronem koní.
V pátek 11. 11. 2011 jsme se v‰ichni se‰li jako
obvykle k pravideln˘m ãinnostem u koní, pﬁesto
byla nálada úplnû jiná, v‰ichni jsme byli v oãekávaní pﬁíjezdu svatého Martina. Nachystali jsme

koníky, na kter˘ch se dûti vozily, neÏ pﬁijede Martin. Rodiãe a prarodiãe se mezitím postarali
o mal˘ táboráãek, u kterého si v‰ichni nejen
opekli klobásu, ale i ãásteãnû ohﬁáli. Po obãerstvení se náhle ve tmû objevilo svûtélko a v‰ichni jsme pﬁivítali svatého Martina na bílém koni
i s jeho druÏinou. Po krátkém pﬁivítání svat˘
Martin v‰em vysvûtlil tuto legendu a rozdal slad-

kosti. Hezké ukonãení pro nás pﬁipravila paní
Ho‰áková, jedna z maminek, která dovezla
balónky ‰tûstí. Na ukonãenou jsme vyprovodili
svatého Martina do polí a luk a zde vypustili tyto
balónky s tajn˘mi pﬁáníãky nás v‰ech.
Ludmila JuráÀová
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ROK 2011 V MALHOTICÍCH
VáÏení spoluobãané,
blíÏí se konec roku 2011, proto bych ho rád
zrekapituloval a Vám pﬁiblíÏil dÛleÏité okamÏiky,
které se v na‰í obci tento rok udály.
Spoleãnû jsme pﬁivítali a oslavili pﬁíchod nového roku a nikdo z nás netu‰il, jak nároãn˘ to rok
pro mnohé z nás bude.
V obci zaãala plesová sezona, kterou zahájilo
o.s. Klubko, v únoru potom následoval uÏ tradiãní ples MS Háj, Malhotice - Rouské. Následnû na tyto dvû spoleãenské události navazovalo
vodûní medvûda, které uÏ tradiãnû patﬁí do reÏie
dobrovoln˘ch hasiãÛ. V dubnu M· Malhotice
spolu s obãansk˘m sdruÏením Klubko uspoﬁádala velikonoãní v˘stavu, která se tû‰í veliké oblíbenosti. V kvûtnu jsme uctili památku padl˘ch
ve druhé svûtové válce a osvobození na‰í obce.
Spoleãnû jsme oslavili Den matek, kde hlavní
slovo mají na‰i nejmlad‰í obãané, dûti mateﬁské
a základní ‰koly. V polovinû mûsíce SDH Malhotice uspoﬁádalo kácení máje s bohat˘m kulturním programem. Mûsíc máj uzavﬁel na Den
dûtí – pohádkov˘ les. O zábavu dûtí i dospûl˘ch
se postaralo Myslivecké sdruÏení Háj Malhotice
- Rouské. Mûsíc ãerven byl ve znamení pﬁíprav
na oslavu 120. v˘roãí zaloÏení spolku dobrovoln˘ch hasiãÛ. Obec pro SDH zajistila nové auto

a prapor. Dal‰í organizace této velmi zdaﬁilé kulturní akce byla na samotn˘ch hasiãích, za kterou jim právem patﬁí podûkování. Na tomto místû bych chtûl rovnûÏ podûkovat i soutûÏnímu
druÏstvu hasiãÛ, které dosahuje na v‰ech stupních soutûÏí v˘borné v˘sledky. Jaromír Novák se
umístil na 11. místû v rámci celé republiky.
Zastupitelstvo obce podalo nûkolik Ïádostí
o dotace na opravu a rozvoj obce. Podpoﬁeny
byly projekty: „Malhotická klubovna“ (Ministerstvo pro místní rozvoj âR), „O‰etﬁení Robotní
lípy“ a „V˘sadba zelenû v „DÛlkách“ (Agentura
ochrany pﬁírody a krajiny), „Pﬁíspûvek na hospodaﬁení v lesích“ (Krajsk˘ úﬁad Olomouckého
kraje), „Oprava rybníku Valt˘ﬁ“ (Ministerstvo pro
místní rozvoj âR). Celkem obec na opravy a rozvoj obce získala finanãní prostﬁedky ve v˘‰i cca
3 700 000 Kã. V‰echny projekty byly jiÏ realizovány, v˘jimku tvoﬁí projekt „Oprava rybníku Valt˘ﬁ“, kter˘ bude dokonãen v ãervenci pﬁí‰tího
roku.
Rok 2011 obci Malhotice nepﬁinesl jenom
samá pozitiva. Probíhající rekultivace pískovny
znepﬁíjemnila Ïivot obãanÛm, zvlá‰tû obyvatelÛm horního konce zvaného Panãava. V obci byl
zv˘‰en provoz nákladních aut a s tím spojen vût‰í hluk a pra‰nost. Na vysvûtlenou bych jenom
uvedl pár bodÛ, které nejsou v‰em známy.

Smlouvu o následné rekultivaci pískovny podepsali vlastníci pozemkÛ uÏ v roce 2002, následnû potom v dubnu 2006. Na rekultivaci je vyuÏíván certifikovan˘ v˘robek „Prestab“, kter˘ je
urãen na rekultivaci vytûÏen˘ch lomÛ. BáÀsk˘m
úﬁadem byl vypracován plán rekultivace. Po jednání s firmou Kohout invest, v.o.s. obec podepsala „Smlouvu o pﬁevozu po místních komunikacích“ jako kompenzaci na jejich opravu.
Rekultivace, vãetnû následného vysázení lesa,
by mûla b˘t ukonãena do konce roku 2013.
Závûrem bych podûkoval v‰em, kteﬁí pﬁipomínkovali podmínky pﬁevozu, upozornili na nedostatky a napomohli k jejich ﬁe‰ení.
Na podzim jsme ve V‰echovicích pﬁivítali ãtyﬁi na‰e nové obãánky, naopak nedávno jsme se
rozlouãili s jednou obãankou. Zaãátkem adventu o.s. Klubko poﬁádalo vánoãní v˘stavu, která
by se neobe‰la bez pomoci na‰í M·. Akce byla
poﬁádána za finanãní spoluúãasti Olomouckého
kraje. Po v˘stavû na‰i hasiãi slavnostnû rozsvítili vánoãní stromeãek na návsi a dal‰í t˘den se
konala mikulá‰ská nadílka v zámeckém parku.
Rok 2011 se rychle ch˘lí ke konci, a proto mi
dovolte, abych závûrem popﬁál veselé Vánoce,
mnoho zdraví, ‰tûstí a pohody do roku pﬁí‰tího.
Josef Voldán – starosta
Jana Zamazalová ml. – ãlenka ZO

V Opatovicích se stále nûco dûje

Stará ãekárna

KaÏd˘ kdo projíÏdí Opatovicemi, si mohl v‰imnout nové autobusové ãekárny ve stﬁedu obce.
âekárna byla postavena v prÛbûhu mûsíce ãervna 2011 spoleãností HLAVA – STAVBY s.r.o.,
která vyhrála v˘bûrové ﬁízení na tuto zakázku.
Stavba byla realizována v rámci Programu rozvoje venkova âR s pouÏitím dotace Státního
zemûdûlského intervenãního fondu. Zvlá‰tní
podûkování patﬁí také ãlenÛm místního sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ, kteﬁí pﬁed vlastní v˘stavbou bûhem jednoho dne odstranili budovu
pÛvodní ãekárny a spoleãnosti ZAPE spol. s r.o.,

Nová ãekárna

která na vybudování ãekárny poskytla finanãní
pﬁíspûvek.
V leto‰ním roce se zaãaly prodávat stavební
pozemky v lokalitû „U Panské stodoly“. Má zde
vyrÛst 15 rodinn˘ch domÛ. Do dne‰ního dne je
prodáno 11 stavebních pozemkÛ, na kter˘ch uÏ
rostou rodinné domky nov˘ch majitelÛ parcel.
V lokalitû staví jak obãané Opatovic, tak i obãané z blízkého okolí. Pro pﬁípadné dal‰í zájemce
jsou je‰tû 4 stavební místa k dispozici, o podmínkách prodeje je moÏno se informovat na
obecním úﬁadû.

Druh˘ víkend v dubnu se v Opatovicích ko‰tovalo i vystavovalo. Kdo nepﬁi‰el, mûl smÛlu.
V lidovém domû probíhala jarní velikonoãní
v˘stava a oblíbená akce – soutûÏ o nejlep‰í ãtvrÈku slivovice a nejlep‰í ãtvrÈku koláãe z pﬁevalovaného tûsta. Do soutûÏe bylo pﬁihlá‰eno 13
vzorkÛ koláãÛ a 29 vzorkÛ slivovice. Nejlep‰í
pekaﬁkou byla Ludmila Sudomûﬁická a nejlep‰í
slivovici mûl Jaroslav Kuchaﬁ, jablkovici Josef
Hason a ostatní ovoce – malinovici BoÏena Zelová. Celá akce se setkala u obãanÛ s velmi pﬁízniv˘m ohlasem a sál lidového domu byl zaplnûn
do posledního místa. Pﬁíjemnou atmosféru pod-
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poﬁilo vystoupení Hudecké muziky ZU· Hranice.
12. 11. 2011 jsme pﬁivítali do obce sedm
nov˘ch obãánkÛ – 4 dívky a 3 chlapce, kteﬁí
dostali od obce drobn˘ dárek na památku. Kromû dospûl˘ch pﬁivítali obãánky také Ïáci místní
Z· pod vedením paní uãitelky Rychnovské, kteﬁí jim zarecitovali a zahráli na flétniãky.
24. 11.2011 se konalo jiÏ deváté setkání seniorÛ v lidovém domû. Pro seniory zde bylo pﬁipraveno malé obãerstvení a k tanci a poslechu
zahrál Petr Koukal se svojí partiãkou. Posezení
zpestﬁilo také vystoupení ÏákÛ Z· Opatovice
a taneãní vystoupení Star˘ch pánÛ z TJ Sokol
Opatovice.
6. 12. 2011 od 17 hodin probûhlo v obci rozsvícení stromu na návsi. Vánoãní náladu nám
navodil prodej punãe a drobn˘ch dárkÛ vyrobeU Panské stodoly
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n˘ch dûtmi ze Z· a M· Opatovice. Nechybûl ani
hudební doprovod, kter˘ zpﬁíjemnil cel˘ podveãer vánoãními koledami.
Po mnoha letech jsme se doãkali víceúãelového hﬁi‰tû u Z·. Po pÛvodních problémech
s podkladní plochou bylo hﬁi‰tû s tartanov˘m
povrchem dodûláno s pﬁispûním dotace Ministerstva pro místní rozvoj âR.
V dubnu 2011 byla dokonãeno restaurování
pískovcového kﬁíÏe v lokalitû „U Dostálového“.
V prÛbûhu mûsíce záﬁí 2011 se také podaﬁilo
zrestaurovat kamenn˘ kﬁíÏ „Na Zimocku“. KﬁíÏe
byly restaurovány s pﬁispûní dotací Ministerstva
pro místní rozvoj âR. KﬁíÏe restauroval pan Jiﬁí
âíhal, kterému za to patﬁí podûkování.
Ing. Jaroslav Kuchaﬁ
starosta obce
Opraven˘ kﬁíÏ v lokalitû Zimocko

Oprava kﬁíÏe v lokalitû U Dostálového

Par‰ovice
Zas jeden rok je ten tam...
Jak ten ãas letí, ne pomalu, ale naopak aÏ pﬁíli‰ rychle se blíÏí závûr obãanského roku – doba
adventu a vánoãních svátkÛ. Pro nûkoho období shonu a „nestíhání“, pro jiné ãas k zastavení
a zamy‰lení se nad tím, jak˘ vlastnû byl ten rok
2011, kter˘ za pár dní skonãí.
Tak tedy bilancování? Ale ãím zaãít? Kulturními akcemi nebo radûji informacemi o rozpoãtu
ãi dotaãních programech obce? Které téma bude
lidi více zajímat? Podle mého názoru to bude
nejspí‰e dûní v obci.

Noc kostelÛ

Co se tedy v Par‰ovicích stalo za posledního
pÛl roku?
• Obnovili jsme tradici spoleãného slavení Dne
matek – druhou kvûtnovou nedûli se se‰ly
v‰echny maminky, babiãky, tety i prababiãky
v par‰ovské sokolovnû, kde si pro nû dûti a mládeÏ z na‰í obce pﬁipravily pûkn˘ a vtipn˘ program. O poho‰tûní se postaraly ãlenky kulturnû
sociálního v˘boru a obsluhu zajistilo pár ‰ikovn˘ch muÏÛ.
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• Dal‰í zcela novou a myslím, Ïe velmi zajímavou akcí byla Noc kostelÛ. V pátek 27. kvûtna 2011 jsme mûli moÏnost nav‰tívit ná‰ farní
kostel sv. Markéty ve velmi neobvyklou dobu od
19 do 22 hodin. Organizátoﬁi si pro náv‰tûvníky
pﬁipravili pûkn˘ program, velmi zajímavá byla
komentovaná prohlídka kostela, náv‰tûvníci se
mohli zapojit do ruãního pﬁepisu Bible, v zákristii se seznámili s me‰ními rouchy i pﬁedmûty
pouÏívan˘mi pﬁi bohosluÏbû, atraktivní byla moÏnost podívat se na kazatelnu a kÛr. Doprovodn˘m programem byl i varhanní koncert a vystoupení scholy. Zpﬁístupnûno bylo také minimuzeum
v budovû fary. Tû‰í mû, Ïe se do na‰eho kostela
pﬁi‰lo podívat asi 50 náv‰tûvníkÛ. Myslím, Ïe
organizaci takov˘ch akcí je tﬁeba podporovat
i v budoucnu.
• Poãátkem prázdnin jsme u nás pﬁivítali uÏ
tradiãní náv‰tûvu – mladé poutníky z Opavska,
kteﬁí letos uÏ po ãtvrté putovali na Velehrad.
V Par‰ovicích mívají pravidelnou zastávku pﬁi
druhém dni pouti. Vyspali se v sokolovnû a po
ranní m‰i se vydali na dal‰í etapu své pouti. Tû‰íme se na nû zase za rok.
• Velkou událostí o prázdninách je par‰ovská
pouÈ, leto‰ní byla v nedûli 17. ãervence a vûﬁím,
Ïe za krásného letního dne si kaÏd˘ mohl uÏít do
sytosti v‰ech pouÈov˘ch atrakcí.
• Tradiãní prázdninovou akcí, které se úãastní
i zástupci na‰í obce, jsou Hry Mikroregionu
Záhoran. Ty leto‰ní probûhly na v˘leti‰ti v Rouském. Ná‰ soutûÏní t˘m byl pﬁipraven bojovat
o stupnû vítûzÛ, ale ne vÏdy se daﬁí, tak jak si to
plánujeme, skonãili jsme na 11. místû, ale radost
ze hry nám tohle umístûní nepokazilo. Je ‰koda,
Ïe poãasí tuto akci pﬁekazilo, protoÏe se jistû
v‰ichni úãastníci tû‰ili na taneãní zábavu i ohÀostroj. Chtûl bych podûkovat v‰em ãlenÛm par‰ovského druÏstva za reprezentaci i ostatním,
kteﬁí na této mikroregionální akci pomáhali.
• Dal‰í sportovní akcí, na které byla zastoupena obec Par‰ovice, byly závody draãích lodí
na pﬁehradû ve Skaliãce. Ná‰ t˘m si „urval svoji porci“ a umístil se ve velké konkurenci na
krásném 12. místû. Dûkuji v‰em ãlenÛm posádky „par‰ovsk˘ch lentilek“, Ïe nás tak dobﬁe
reprezentovali.
• Na podzim se zaãíná zkracovat den, proto
„par‰ovsk˘ Babinec“ pﬁipravil na 4. listopadov˘
podveãer besedu s cestovateli Márov˘mi, tentokrát se vydali Ve stopách VikingÛ. Dozvûdûli
jsme se spoustu zajímav˘ch informací, vidûli
krásné fotografie severské krajiny, ochutnali
su‰ené velrybí maso a hlavnû si vyslechli zajímavé povídání.
• V listopadu jsme také pro na‰e plnoleté pﬁi-

Peníze ‰kolám
V mikroregionu Záhoran pÛsobí 2 základní
‰koly. Jedná se o ãtyﬁletou základní ‰kolu v Opatovicích a devítiletou ve V‰echovicích.
Obû ‰koly budou v letech 2011–2014 ãerpat
neinvestiãní evropské prostﬁedky v rámci projektu Peníze ‰kolám z Operaãního programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost. U Z·

číslo 18 * prosinec 2011

Hry mikroregionu Záhoran

Draãí lodû

pravili Den zletilosti – touto slavností se snaÏíme na‰im ãerstvû plnolet˘m popﬁát dobr˘ start
do dospûláckého Ïivota
• Advent je doba pﬁíprav na Vánoce. Pro nûkoho to mÛÏe znamenat úklid, peãení, shánûní dárkÛ, jin˘ si radûji uÏije pﬁedvánoãní atmosféru –
proto kulturnû sociální v˘bor s farností Par‰ovice a „par‰ovsk˘m Babincem“ spoleãnû naplánovaly na 21. 11. 2011 „Adventní dílnu“, v sobotu 10. 12. 2011 zájezd na muzikál na ledû pro
celou rodinu „Popelka“ a na poslední adventní
víkend „Vánoãní tvoﬁení na faﬁe pro dûti i dospû-

lé“, vánoãní v˘stavu a tradiãní „Zpívání u vánoãního stromu“. Udûlejte si chvíli ãas a pﬁijìte se
také podívat….
Závûrem bych Vám, milí spoluobãané a ãtenáﬁi Zpravodaje Mikroregionu Záhoran, chtûl
popﬁát pokojné proÏití vánoãních svátkÛ a do
nového roku ‰tûstí, zdraví, pohodu, úspûchy
a radost – prostû hlavnû hodnû toho, co se nedá
koupit za peníze.

Opatovice ãiní ãástka necel˘ch 380 000 Kã a ve
V‰echovicích témûﬁ 1 200 000 Kã. V˘‰e dotace
je závislá na poãtu ÏákÛ.
Pﬁedmûtem dotace je napﬁ. zlep‰ení poãítaãové ãi jazykové v˘uky, ãtenáﬁské gramotnosti,

zapojení ‰kolního pedagoga a jiné aktivity. KaÏdá ‰kola si zvolila oblast, která nejvíc pomÛÏe
k modernizaci její ‰kolní v˘uky.

Ing. Lubomír Dostál
starosta obce Par‰ovice
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V Provodovicích probûhly hasiãské závody

Dne 3. 9. 2011 zaplnili venkovní areál v Provodovicích hasiãi, kteﬁí se utkali v rámci hasiãské soutûÏe Velká cena OSH Pﬁerov. SoutûÏ spoãívala
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sluneãní hodiny
v Rouském

v poÏárním útoku druÏstev. Akce se zúãastnilo celkem 24 druÏstev muÏÛ
a 11 druÏstev Ïen. Akce byla podpoﬁena Olomouck˘m krajem.
V Rouském uctili památku vzniku spoleãného ãeskoslovenského státu
a pﬁivítali zimní ãas stylovû – nov˘mi analematick˘mi sluneãními hodinami na rousecké návsi.
V pﬁedveãer státního svátku 27. ﬁíjna uspoﬁádalo zastupitelstvo obce
slavnostní veãer k 93. v˘roãí vzniku âeskoskovenského státu a pﬁi této pﬁíleÏitosti odhalilo ‰esté sluneãní hodiny v obci. Lampionov˘ prÛvod do‰el
na rouseckou náves, kde si veﬁejnost krátk˘m kulturním programem
a poloÏením kytice k pomníku padl˘m v 1. svûtové válce pﬁipomnûla v˘roãí vzniku spoleãného âeskoslovenského státu. Tato událost
byla spojena je‰tû s jednou akcí, pﬁedáním analematick˘ch sluneãních hodin veﬁejnosti. Krátkou historii poãinu budování souboru sluneãních hodin v Rouském zhodnotil ãlen zastupitelstva obce pan Milan Sehnal, kter˘ s tímto nápadem pﬁi‰el. Poté
následoval odborn˘ v˘klad pana Ing. Vratislava Zíky ze SdruÏení pﬁátel sluneãních hodin ve Zlínû. Souãástí veãera byla
i venkovní videoprezentace s názvem Sluneãní hodiny jako zajímav˘ architektonick˘ prvek stavebních objektÛ a veﬁejn˘ch prostranství u nás i v zahraniãí, kterou zpracovala Ïákynû 7. tﬁídy
Karolína Helisková. Slavnostním veãerem nás provázela kapela Franti‰ka Kopeckého z Hustopeã n/B. Na návrhu, dokumentaci a realizaci sluneãních hodin se podíleli: Ing. arch. Ivan Havlíãek, Ing. Vratislav Zíka, Ludvík Hejda, Antonín Mik‰ík z Ústí,
firmy Nicol z Hranic, GESS Hranice, Starest, Star˘ Jiãín, Rychl˘ Tom z Drahotu‰, Almio Olomouc, Jaroslav Pavli‰tík z Kunovic a pracovníci obce Rouské. Dnes jsou originály sluneãních
hodin v Rouském k vidûní na rodinném domû ã.p. 21, na
rekreaãním objektu ã. 2 (jsou umístûny dvoje), na ‰títu víceúãelového domu, na veﬁejném prostranství Rozárka a rousecké
návsi.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

Obce si poﬁídily techniku na údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství
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, jak jsme informovali
v minulém ãísle. Obce si tak mûly moÏnost poﬁídit novou techniku na údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství, kterou v‰ak z minimálnû 50 % musely dofinancovat z vlastních zdrojÛ. By‰kov‰tí si
tak poﬁídili nov˘ ‰tûpkovaã ãi zahradní traktor

John Deere, v Horním Újezdû budou mít novou
cepákovou sekaãku, stejnû jako Malhotice a Par‰ovice. Malhotsk˘m navíc pﬁibude ãelní kartáã
k sekaãce poﬁízené v loÀském roce. Rakov
a V‰echovice se budou lehce vyrovnávat se snûhovou nadílkou díky nov˘m snûÏn˘m frézám.
K tomu si v Rakovû poﬁídili pohonnou jednotku
vãetnû vozíku a rotaãního kartáãe a ve V‰echovicích mají nov˘ drtiã vûtví.

Projekt Stﬁedisko sluÏeb venkovu III byl zrealizován za finanãní spoluúãasti Olomouckého
kraje z Programu obnovy venkova 2011. V˘‰e
dotace ãinila 262 000,- Kã.
2011
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Odpoledne pro maminky s dûtmi v Rakovû
Od mûsíce ãervna se kaÏdé pondûlí zaãaly scházet na rakovském v˘leti‰ti maminky s dûtmi ‰kolního, ale hlavnû pﬁed‰kolního vûku. Celé odpoledne patﬁilo hrám. Dûti soutûÏily ve ‰tafetách, koulely pneumatiky, pﬁetahovaly se o lano. Nad‰enû si zahrály divadlo – pohádku „O veliké ﬁepû“.
Prázdniny dûti zakonãily hledáním pokladu a podzim pﬁivítaly pou‰tûním
draka a procházkou za sochou vodníka. Potû‰ilo nás, Ïe za námi na odpoledne plné her zavítaly také maminky s dûtmi z Par‰ovic, B˘‰kovic a Ústí.
Za podzimního poãasí jsme se pﬁestûhovaly do kulturního domu. Zde
tvoﬁíme v˘robky s vánoãní tématikou, které jsou urãeny pro vánoãní v˘stavu. Ta se konala v kulturním domû v nedûli 4. 12. 2011. Dûti s maminkami
vykrajovaly ze slaného tûsta, vyrábûly adventní kalendáﬁe, andílky, lampiãky a dal‰í ozdÛbky, zdobily adventní vûnce.
I po Vánocích pro dûti chystáme dal‰í program a zveme do krouÏku
v‰echny maminky s dûtmi, které mají ‰ikovné ruãiãky, velkou fantazii a chuÈ
tvoﬁit.
Maminky a ráãata z Rakova

Leto‰ní rok probûhl ve znamení ãesko-polské spolupráce
Mikroregion Záhoran letos realizoval projekt Obce bez hranic z Fondu
mikroprojektÛ v rámci ãesko-polské spolupráce. Jednou z aktivit byly Hry
mikroregionu Záhoran, které probûhly v mezinárodním duchu. Na Záhoran pﬁijela 50-ti ãlenná delegace z Polska, která se zapojila do samotn˘ch
soutûÏí a doprovodného programu. I kdyÏ nám nepﬁálo poãasí, akce se
nakonec vydaﬁila.

Na zaãátku ﬁíjna pak naopak 50 obyvatel mikroregionu zavítalo do polského regionu Kluczbork, kde si vymûnili s polsk˘mi partnery zku‰enosti
z hlediska samosprávy, spolkového Ïivota a dal‰ích aktivit.
O obou akcích se mÛÏete více doãíst v samostatn˘ch ãláncích.
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Rozsvûcení vánoãního
stromeãku ve V‰echovicích
Letos jiÏ po‰esté jsme se v‰ichni se‰li u slavnostního rozsvûcení vánoãního stromu na návsi
ve V‰echovicích. Dûti z mateﬁské ‰kolky nám
pﬁedvedly své vánoãní vystoupení plné písniãek
a básniãek, jako tradiãnû zahrála v‰echovská
skupina V‰echomor. O drobné obãerstvení se
postaral spolek Rozmar˘n – pro dûti perníãky
a ãaj, horká medovina od místních vãelaﬁÛ a ãaj

s rumem byl pﬁipraven pro dospûlé. Stromeãek
je ozdoben pﬁed kostelem nejsvûtûj‰í Trojice
a pﬁipomíná nám blíÏící se Vánoce.
Tato akce je jiÏ tradiãní a jsme rádi, Ïe se pﬁi
ní sejdou jak místní obãané, tak lidé z blízkého
okolí.
Marcela Tomá‰ová
místostarostka obce

Vítání obãánkÛ
V nedûli 16. ﬁíjna se v obﬁadní síni obecního
úﬁadu uskuteãnilo tradiãní Vítání obãánkÛ. Vítání obãánkÛ organizujeme u nás i pro obce
v na‰em matriãním obvodu: Malhotice, Horní
Újezd, Rouské a Provodovice. Slavnostní obﬁad
zahájily dûti z mateﬁské ‰koly krásn˘mi básniãkami. Nové obãánky pﬁivítal pan starosta V‰echovic, pak se v‰echna miminka vyfotila v kolébce a rodiãÛm pﬁedstavitelé jejich obcí vûnovali
dárek a kytiãku a zapsali se do pamûtní knihy.
Letos jsme mezi nás pﬁivítali celkem 20 dûtí. Ze
V‰echovic 9 obãánkÛ, 2 dûti z Provodovic,
4 z Malhotic, 3 z Rouského a 2 z Horního Újezdu. Je‰tû jednou pﬁejeme na‰im nejmen‰ím
a jejich rodiãÛm hodnû ‰tûstí a hlavnû zdraví.
Marcela Tomá‰ová, místostarostka obce

TOMÁ· SVOBODA
ze V‰echovic uspûl na závodû TDS
25. 8.–26. 8. 2011
Ve dnech 25. a 26. 8. 2001 probûhl ve francouzsk˘ch a italsk˘ch Alpách druh˘ roãník horského ultramaratonu TDS (Sur les Traces des
Ducs de Savoie), kter˘ je sestersk˘m závodem
slavného Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB).
Oba závody se bûÏí v masívu Mont Blancu.
Závodu TDS se zúãastnili i tﬁi bûÏci z âeské
republiky, jedním z nich byl Tomá‰ Svoboda ze
V‰echovic. PÛvodní délka závodu mûla b˘t 111
km, trasa v‰ak byla kvÛli hrozícím bouﬁkám
pozmûnûna a koneãná délka závodu dosahovala 120 km. Profil trati veden˘ pﬁeváÏnû po horsk˘ch stezkách byl velmi nároãn˘, bûÏci museli
nûkolikrát vystoupat do horsk˘ch sedel
v nadmoﬁské v˘‰ce nad 2 500 m, celkové pﬁev˘‰ení dosahovalo pﬁes 7 000 m. Závod probûhl za krásného letního poãasí. JiÏ od rána bylo
velmi teplo, v údolích dosahovala teplota kolem
30° C, v podveãer se vyskytly pﬁeháÀky, obáva-

né bouﬁky v‰ak hrozily jen z dálky.
Na start v italském Courmayeru se postavilo
1 181 bûÏcÛ ze 62 zemí, do cíle ve francouzském
horském stﬁedisku Chamonix dobûhlo celkem
781 závodníkÛ. Pﬁi své premiéﬁe na podobném
typu závodÛ obsadil Tomá‰ Svoboda celkové
177. místo, v kategorii nad 40 let mu patﬁila 65.
pozice. Zpoãátku bûÏel Tomá‰ zadrÏenû, postupnû se probojoval ze stﬁedu startovního pole aÏ
na 67. místo na 30 km. Od 44. km, kde Tomá‰
probíhal na 77. pozici, se zaãaly postupnû projevovat zdravotní problémy spojené s úmorn˘m
vedrem. Îaludeãní potíÏe a pﬁedev‰ím silné kﬁeãe ho pﬁinutily pﬁeru‰it bûh nejprve na 50 min
v Bourg St. Maurice, v podveãer na 69 km pak
pﬁeru‰il závod dokonce na 2 hod. Bûhem odpoãinku se Tomá‰ postupnû propadl na 328. pozici. Po odeznûní zdravotních obtíÏí vyrazil na noãní ãást závodu, kterou jiÏ absolvoval bez potíÏí
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ve velmi slu‰ném tempu, úsek závûreãn˘ch 24
km zabûhl dokonce v devátém nejrychlej‰ím
ãase ze v‰ech úãastníkÛ, posledních 8 km pak
bûÏel nejrychleji ze v‰ech. Celkovû strávil Tomá‰
na trati 23:45 hod. Poslední závodníci dobûhli
v ãase 33:25 hod.
Závod probíhal v pﬁekrásném horském prostﬁedí, neopakovateln˘ dojem ze závodu umocÀovaly davy fanou‰kÛ na trati, zvonící na krav-

ské zvonce a donekoneãna opakující BRAVO,
BON COURAGE, ALLÉ, ALLÉ, ALLÉ!!! NejpÛsobivûj‰í byl noãní bûh v tûsné Blízkosti Mont Blancu, kdy byla traÈ vyznaãena reflexními terãi záﬁícími ve svitu ãelovek a panenské ticho ru‰ilo jen
vzdálené zvonûní stád hluboko v údolích. Zvlá‰tní kapitolou je pak samotn˘ dobûh do cíle, kdy
bûÏci probíhají centrem Chamonix úzkou uliãkou
mezi ‰palíry nad‰enû povzbuzujících divákÛ.

číslo 18 * prosinec 2011

Smûs radosti a dojetí pﬁi prÛbûhu cílovou rovinkou je pak nejvût‰ím záÏitkem této pÛsobivé události.
Tomá‰ Svoboda touto cestou srdeãnû dûkuje
obci V‰echovice a Olomouckému kraji za finanãní pﬁíspûvky, které mu umoÏnily úãastnit se
tohoto závodu.

Újezdské hasiãe podpoﬁil Olomouck˘ kraj
V leto‰ním roce jsme obdrÏeli dotaci na vybavení jednotky JPO III Horní Újezd. Bylo vyhovûno Ïádosti, která byla podpoﬁena Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jednalo se
o dovybavení akceschopnosti na‰í zásahové jednotky Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, která je zaﬁazena do jednotného zásahového systému Olomouckého kraje. Bylo zakoupeno kalové
ãerpadlo, elektrocentrála a zásahové boty. Celkové náklady ãinily 56.560 Kã, dotace od Olomouckého kraje 21.000 Kã. Toto vybavení
pomÛÏe na‰emu sboru pﬁi v˘jezdech na
záchranné akce (poÏáry, povodnû, Ïivelné pohromy…) ve spolupráci s profesionální jednotkou
hasiãského sboru.
Alena Veliãková
starostka obce

âinnost TJ Sokol Horní Újezd – léto 2011

SITAP CUP 2011

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

Fotbalov˘ oddíl, kter˘ pÛsobí pod hlaviãkou
FK B˘‰kovice/Horní Újezd B dokonãil po odehrání jarní ãásti v poãátku ãervna soutûÏní sezónu 2010/2011, pﬁiãemÏ se umístil na 6. místû
tabulky okresního pﬁeboru OFS Pﬁerov s 37
body. Stejného umístûní dosáhl i ná‰ A t˘m v I.
B tﬁídû krajské soutûÏe. Po ukonãení sezóny nás
místo odpoãinku ãekalo poﬁádání velk˘ch akcí.
JiÏ za t˘den jsme v sobotu 18. ãervna poﬁádali
ve spolupráci s FKM Opatovice-V‰echovice, firmou SITAP a na‰í obcí tradiãní mezinárodní fotbalov˘ turnaj mlad‰ích pﬁípravek i za úãasti polského t˘mu SP Mosir Jastrzebie-Zdrój, kter˘
nakonec zvítûzil a dvou slovensk˘ch – FK Prievidza 2010 a FK Nová Dubnica. Turnaj dopadl
opût na v˘bornou za spokojenosti divákÛ a pﬁedev‰ím mal˘ch fotbalov˘ch nadûjí, jejich trenérÛ a rodiãÛ. V ãervnu se je‰tû zúãastnili na‰i Staﬁí páni turnaje v malé kopané v Loukovû, kde
vybojovali pûkné tﬁetí místo, kdyÏ ve finálovém
zápase porazili Chvalãov 3:2. Zástupci na‰eho
muÏstva byli: vedoucí t˘mu Milan Novák, Martin Petrá‰, Miroslav Walach, Jiﬁí Orava, Tomá‰
Koryãánek, Martin Hradil, Radek Skácel, Jiﬁí ·indelek a brankáﬁská v˘pomoc z Mrlínka Petr
Dostál. V ãervenci jsme se pak zúãastnili také jiÏ
tradiãního fotbalového turnaje ÚjezdÛ, tzv.
„Újezdsk˘ pohár“, kter˘ se letos konal jiÏ poosmé a jehoÏ poﬁadatelem byl letos Horní Újezd
u Litomy‰le, okr. Svitavy. Tohoto turnaje se kaÏdoroãnû dále úãastní Horní Újezd, okr. Tﬁebíã,
Velk˘ Újezd, okr. Olomouc, Újezd u Uniãova, okr.
Olomouc a Pleten˘ Újezd, okr. Kladno. Na turnaj
jsme se vypravili autobusem v sobotu ráno i za
úãasti na‰ich fanou‰kÛ a paní starostky, pro které byl pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program.
Letos jsme chtûli napravit ‰patn˘ v˘sledek
i dojem z posledního turnaje v Pleteném Újezdu,
takÏe jsme v turnaji po vítûzství ve skupinû
(v˘hra na HÚ, okr. Tﬁebíã 6:0 a remíza 1:1 s Újezdem u Uniãova) dokráãeli aÏ do finále, kde nám
bohuÏel do‰el stﬁeleck˘ prach a podlehli jsme
domácímu t˘mu 0:3. Malou útûchou od pﬁítom-
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n˘ch divákÛ i poﬁadatelÛ bylo konstatování, Ïe
jsme pﬁedvádûli nejpohlednûj‰í fotbal, a to
i v samotném finále. V Horním Újezdû jsme
samozﬁejmû neopomnûli nav‰tívit legendární
pivní studánku a k veãeru se s ostatními zúãastnit taneãní zábavy. Po roce jsme zase rádi vidûli své teì uÏ známé a kamarády. V noci jsme se
navraceli unavení, ale s dobrou náladou, spoustou vzpomínek a pohárem za druhé místo. Nejvût‰í akce nás ov‰em ãekala zaãátkem srpna
pﬁed zahájením nového soutûÏního roãníku, jelikoÏ na‰e TJ letos oslavila 40 let svého zaloÏení,
coÏ jsme se samozﬁejmû rozhodli oslavit. Oslavy se konaly v nedûli 7. srpna ve spolupráci
s na‰í obcí a navazovaly na IV. Sjezd rodákÛ
a pﬁátel obce, kter˘ se konal pﬁedchozí den
v sobotu. Pﬁípravy na tuto akci samozﬁejmû probíhaly jiÏ od poãátku roku a prÛbûÏnû v jarních
mûsících. Samotné oslavy byly zahájeny v uÏ‰ím
kruhu ve 12 hodin, kdy se v klubovnû uskuteãnilo pﬁátelské posezení s b˘val˘mi hráãi a funkcionáﬁi, kteﬁí byli odmûnûni za svou pﬁedchozí
ãinnost. Poté jiÏ následovala fotbalová utkání,
a to nejprve od 13 hodin speciální Ïenské utkání mezi t˘my FK Hole‰ovské holky a Kotouã
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·tramberk s v˘sledkem 6:1 pro prvnû jmenované, kdyÏ holky a Ïeny pﬁesvûdãily pﬁítomné, Ïe
i Ïensk˘ fotbal mÛÏe b˘t zajímav˘ a pohledn˘. Ve
druhém zápase se od 15 hodin utkalo na‰e muÏstvo se Starou gardou Sigmy Olomouc s v˘sledkem 4:3 pro na‰e hosty. B˘valí známí hráãi nám
i ve svém vûku pﬁedvedli, jak se má fotbal hrát
a jak je jednoduch˘ a nezklamali nás ani po zápase, kdy s námi pﬁi obãerstvení posedûli a povykládali. Byli jsme mile pﬁekvapeni jejich pﬁístupem a vstﬁícn˘m chováním, jelikoÏ tomu tak
pokaÏdé u tûchto muÏstev neb˘vá zvykem, jak
jsme mûli moÏnost poznat pﬁi jin˘ch takov˘chto utkáních v nedalek˘ch obcích. O zdárném prÛbûhu oslav svûdãí i následn˘ e-mail kapitána
Staré Gardy Ladislava KuãerÀáka, kter˘ nám
následnû podûkoval a pogratuloval. Pﬁi pﬁíleÏitosti oslav byla vydána broÏura o historii a souãasnosti TJ Sokol Horní Újezd, která popisuje
nejen fotbal, ale i cviãení Ïen, jelikoÏ souãástí
na‰eho Sokola byl kromû fotbalového oddílu
i oddíl ZRTV, a která je pro pﬁípadné zájemce stále k dispozici. Kromû zmínûné broÏury byly
vyhotoveny i dal‰í upomínkové pﬁedmûty jako
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minidresy na‰eho klubu a ‰ály. Po celou dobu
oslav byly k dispozici dobové fotografie nejen na
nástûnkách, ale také prostﬁednictvím poãítaãové prezentace. Kdo se chtûl odreagovat, mohl
vyuÏít zajímavou atrakci bungeerunning. AÏ neuvûﬁitelnû vy‰lo a pﬁálo poãasí, vzhledem k tomu
jaké vládlo pﬁedtím. Tímto je také zapotﬁebí
podûkovat v‰em, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu, a na‰í
obci, která nám vy‰la vstﬁíc. Vzhledem k velkému poãtu akcí a de‰tivému poãasí jsme v letní
pﬁestávce odehráli pouze jedno pﬁátelské utkání, a to s FK Komárno-Osíãko, které jsme rozdrtili vysoko 8:0. V polovinû srpna jsme pak
vstoupili do nového soutûÏního roãníku
2011/2012. Vût‰í ãást podzimu jsme se drÏeli na
2. aÏ 3. místû tabulky, po odehrání v‰ech zápasÛ podzimní ãásti se momentálnû nacházíme na
6. místû. Nyní pﬁi‰el zaslouÏen˘ odpoãinek a od
ledna zaãíná zimní pﬁíprava s bûháním, halou,
zimním soustﬁedûním na Rusavû a se zápasy na
umûlé trávû v Hranicích ãi Lipníku.
Tomá‰ Koryãánek
Fotbalisté TJ Sokol Horní Újezd

Fotbalisté TJ Sokol Horní Újezd se Starou gardou Sigma Olomouc
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Îeny v akci aneb jak se podzimní aktivity
âeského svazu Ïen Opatovice letos opravdu vydaﬁily
Minimální úãast zájemcÛ z ﬁad ãlenÛ i obãanÛ v rámci aktivit spolku vedla akãní sousedky ze Zahradní ulice k okamÏitému uspoﬁádání v˘letu do
Skanzenu v RoÏnovû pod Radho‰tûm. V sobotu ráno jsme se jako sedmiãlenná skupina pÛvodních úãastníkÛ zájezdu vydaly na veselou vlakovou
pouÈ do historického mûsteãka. Nav‰tívily jsme v‰echny tﬁi areály – Dﬁevûné mûsteãko, Ml˘nskou dolinu i Vala‰skou vesnici.
V‰ude nás ãekalo nûjaké pﬁekvapení, aÈ uÏ to byla ochutnávka klobás
a specialit polsk˘ch pﬁátel v mûsteãku, ãi unyl˘ v˘klad prÛvodce dolinou.
Samozﬁejmû Ïe jsme mu jej dokázaly zpestﬁit záludn˘mi otázkami k tématu a tím i okoﬁenit jeho jednotvárn˘ projev.
NejzáÏivnûj‰í byla prohlídka Vala‰ské dûdiny s vypravûãsk˘m pﬁíbûhem
staﬁenky ve vala‰ské izbû, která nám vyprávûla, jak Ïili staﬁí Vala‰i nebo co
je Ïinãica. A víte vÛbec, Ïe taková pravá vala‰ská oveãka nadojila jen 1 dcl
mléka? V novû postavené ‰kole na nás jiÏ ãekal pan uãitel, pûknû si nás
usadil do lavic a mohlo zaãít vyuãování. Mûli jsme hodinu s prÛﬁezov˘mi
tématy dûjepisu, zemûpisu i matematiky a dozvûdûly jsme se tak, odkud
Ïe k nám ti Vala‰i do‰li, kdopak nám zavedl povinnou ‰kolní docházku
a ãím se psalo a co je to penál. Rády jsme se vysoukaly ze ‰kolních lavic,
obklopily pana uãitele a nechaly se vyfotit do památníku. Na‰e putování
jsme oslavily poﬁádn˘m menu v nádraÏní restauraci ve Vala‰ském Meziﬁíãí (V‰e bylo za 55 Kã, no, nedejte si!) a s pln˘m Ïaludkem a hlavou úsmûvn˘ch záÏitkÛ se vydaly k domovu.
V ﬁíjnu nás ãekal v˘‰lap na Tesák spojen˘ s náv‰tûvou Hubertské pouti
na sv. Host˘nu. Se sluncem v zádech a poãetnou úãastí 14 Ïen a dívek
jsme vyrazily v sobotu 15. ﬁíjna k Host˘nsk˘m vrchÛm. Pro‰ly jsme jiÏ tradiãní v˘stavy, krámky, zapojily se do prÛvodu s „ãern˘mi myslivci“. Vyposlechly lovecké halali a s odhodláním vyrazily po turistické znaãce smûr
Tesák. Marnû! Mlhavé poãasí a vlezlá zima nás v na‰em úmyslu zviklala,
a tak jsme zvolily krat‰í trasu do Bystﬁice pod Host˘nem. Uvítalo nás záﬁivé podzimní slunce a jiÏ asi zde v nás uzrálo pﬁesvûdãení, Ïe na v˘‰lapy
se chodí v podveãer. Po pﬁíjezdu do Opatovic jsme doprovodily jednu
z úãastnic aÏ k lesu, zkolaudovaly krásnou novou autobusovou zastávku.
A na závûr si daly exkurzi po stavbách na‰í zatím bezejmenné ulice.

Podílely jsme se na „Hallowbraní“ v na‰í obci a historicky I. Stra‰idláckém prÛvodû dûtsk˘ch i dospûl˘ch stra‰idel. Nejprve jsme vyzvaly obãany k podzimní d˘Àové v˘zdobû sv˘ch domÛ. Uspoﬁádaly jsme pro nû ve
spolupráci s Obecním úﬁadem Opatovice kurz vyﬁezávání d˘ní pod vedením paní Pavly Honesové. V‰e jsme pak zavr‰ily ve stra‰idláckém reji
v pondûlí 31.ﬁíjna v centru obce.
O mûsíc pozdûji 16. listopadu v 16 hodin jsme provonûly místní hasiãárnu klasick˘mi trubiãkami. Nauãily jsme se je na kursu peãení pod dohledem paní Ludmily Sudomûﬁické. Ve sladkém voÀavém nádechu jsme se
potkaly 2. prosince na vánoãním jarmarku ve ‰kole, ãi u vánoãního stromu v centru obce. Zde jsme si pﬁátelsky pﬁipily na krásné proÏitky konãícího roku nejen s Ïenami âeského svazu Ïen Opatovice, 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

SDH Opatovice informuje
SoutûÏní sezóna v Opatovicích byla velmi úspû‰ná, o ãemÏ svûdãí úspûchy hned v nûkolika kategoriích. Star‰ím dûtem se podaﬁilo probojovat do
krajského kola hry Plamen, kde obsadili krásné 3. místo. V kategorii dorostu se Hana Kostruchová, Lucie Hasonová a Pavlína Va‰íãková probojovaly také do krajského kola, kterého se nakonec zúãastnila pouze Hanka.
Podaﬁilo se jí vybojovat druhé místo a s ním i postup do celostátního finále. Tam vybojovala 23. pﬁíãku. U dospûl˘ch letos triumfovalo druÏstvo mla-

d˘ch Ïen, kter˘m se podaﬁilo vyhrát Velkou cenu Okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerov. Za tûmito úspûchy se skr˘vá spousta nad‰ení, úsilí, práce
a ãasu. V‰em soutûÏícím patﬁí velké podûkování. Dále se musíme pochlubit, Ïe na‰e ãlenka Ing. Markéta StrÏínková, Ph.D., námûstkynû starosty
SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska pro ekonomickou oblast, byla
zvolena viceprezidentkou V˘konného v˘boru CTIF (mezinárodní organizace sdruÏující zástupce státních úﬁadÛ, hasiãsk˘ch sdruÏení, spolkÛ, vzdûlávacích, v˘zkumn˘ch a v˘robních organizací na úseku poÏární ochrany)
pro oblast Public Relations a EU.
Za SDH Opatovice
Jolana Andr˘sková
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TJ Sokol OPATOVICE
BlíÏí se konec roku a aktivity vût‰iny spolkÛ
fini‰ují. Tak je to i u Sokola Opatovice. Zkusme
se nyní ohlédnout, co se nám povedlo více a co
ménû. Prioritou bylo dokonãení zateplení a fasáda ‰aten v areálu TJ Sokol. Budova v novém
kabátu vypadá velmi dobﬁe, a tak mÛÏeme konstatovat, Ïe se dílo povedlo. ZároveÀ byl v této
dobû odstranûn vlekl˘ problém s odpady sociálního zaﬁízení. Bylo provedeno nové napojení
na hlavní odpad. Také staré nevyhovující ozvuãení areálu bylo nahrazeno nov˘m. Vymalování
celého objektu ‰aten bylo provedené jako
poslední dÛleÏit˘ krok ke zpﬁíjemnûní prostﬁedí.
Tyto práce bylo potﬁebné a nutné provést, neboÈ
areál TJ Sokol je místem, které vyuÏívá celá obec
ke kulturnímu a spoleãenskému vyÏití obãanÛ.
Hodnû akcí je zde poﬁádáno ve spolupráci se
spolkem ‰koly, svazem Ïen, obcí a své místo zde

mají soutûÏe hasiãÛ.
Sokol Opatovice má nûkolik oddílÛ. Odbor
Sport pro v‰echny poﬁádá v zimních mûsících
cviãení pro Ïeny, dále potom Lesní bûh, jehoÏ se
zúãastÀují atleti ze ‰irokého okolí. V tomto roce
se konal jiÏ 32. roãník této velmi úspû‰né akce
zaﬁazené do celostátního atletického kalendáﬁe.
Novoroãní v˘‰lapy, turnaj v „âlovûãe, nezlob se“
a mariá‰ov˘ turnaj také spadají do ãinnosti tohoto oddílu. Oddíl stolního tenisu je momentálnû
v období mistrovsk˘ch zápasÛ a má u nás také
dlouholetou tradici. V soutûÏi jsou dvû druÏstva.
Nejsilnûj‰ím oddílem je kopaná. Mistrovská
utkání pro tento rok skonãila a mÛÏeme b˘t spokojeni. „A“ muÏstvo je na druhém místû, béãko
svou soutûÏ vede. Ve spolupráci s muÏstvy Horního Újezda a V‰echovic máme oddíl FKM, kter˘ se stará o rozvoj mládeÏnického fotbalu, kde
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rostou fotbalové nadûje. Dorost se umístil v krajském pﬁeboru na druhém místû a Ïáci jsou
v okrese tﬁetí.
Mezi dal‰í akce tohoto roku patﬁil mariá‰ov˘
turnaj a soubûÏnû s ním Ïolíkov˘ turnaj, kter˘ se
konal 26. listopadu. Dále jsme 3. prosince poﬁádali turnaj neregistrovan˘ch hráãÛ ve stolním
tenise pro obãany obce. V sobotu 7. 1. 2012 je
pﬁipraven v˘‰lap na Radho‰È, na kter˘ zveme
‰irokou veﬁejnost. Na‰e ãinnost je bohatá a tû‰í
nás, Ïe se obãané na‰í vesnice na ve‰kerém
tomto dûní aktivnû podílejí.
Závûrem bychom chtûli jako Tûlov˘chovná
jednota Sokol Opatovice podûkovat v‰em sponzorÛm a pﬁíznivcÛm, kteﬁí se aÈ vût‰í nebo men‰í mûrou podílí na ãinnosti na‰í jednoty. Mimoﬁádné podûkování patﬁí Krajskému úﬁadu
Olomouckého kraje za finanãní podporu. V‰em
obãanÛm a pﬁíznivcÛm nejen sportu pﬁejeme do
nového roku zdraví spokojenost a osobní pohodu.
Antonín Petr a Pavel Vymûtalík

1. Stra‰idláck˘ prÛvod
v Opatovicích
V pondûlí 31. ﬁíjna se se‰la v‰echna stra‰idla, duchové, ãarodûjové i ãarodûjnice, koãky a ostatní pﬁí‰ery na návsi u ka‰ny, aby
zahájili svÛj historicky první stra‰idláck˘ prÛvod. Akce byla zakonãením t˘denního
„Halowbraní“ v Opatovicích.
Dûti a rodiãe zdobili své domy podzimním
aranÏmá, d˘nûmi, které si mohli vyﬁezat spoleãnû na kursu vyﬁezávání dyní pod vedením
Pavly Honesové v pátek 28. ﬁíjna na Obecním
úﬁadû v Opatovicích.
V nedûlním podveãeru tﬁíãlenná kulturní
komise procházela vesnicí a vybrala nejoriginálnûj‰í v˘zdobu, za kterou byl autor ocenûn sladkou odmûnou.
Vyvrcholením „Halowbraní“ se stal „Stra‰idláck˘ prÛvod“. Za aktuální písnû „JoÏin
z baÏin“ pﬁicházely ke ka‰nû prapodivné
osÛbky a stvoﬁení, aby si vyzkou‰ely své
stra‰ecí umûní. Nejprve v haptick˘ch aktivitách poznávali pomÛcky stra‰idel – li‰ãí
ocas, lexikon kouzel apod. Zjistili rychlost
sv˘ch nohou pﬁi bûhu okolo ka‰ny s prskavkou a nauãili se stra‰idlácké pokﬁiky FLY, FLA,
Halí helou…. a za doprovodu bonga vyrazili
do ulic vesnice.
Kvílení a rámusení vylákalo z tepl˘ch svûtnic místní obyvatele a se zaujetím sledovali
tento netradiãní prÛvod. Zakonãili jsme jej
opût u ka‰ny. Zde jsme ocenili úspû‰né aranÏéry sladkostmi vûnovan˘mi OÚ Opatovice.
KaÏdé stra‰id˘lko si odná‰elo drobnou
odmûnu a nezapomenuteln˘ záÏitek ze skvûlé akce. A vy co jste nepﬁi‰li, nesmutnûte.
ZA ROK O STEJNÉM âASE SEJDEME SE
ZASE!
Mgr. Marie Machancová, organizátor akce

âINNOST SDH PAR·OVICE
VELKÁ CENA OSH P¤EROV DOSPùL¯CH NA
H¤I·TI V PAR·OVICÍCH
Zaãátek druhé poloviny roku je u nás jiÏ nûkolik let ve znamení pﬁíprav na soutûÏ v poÏárním
útoku v kategorii dospûl˘ch. AÏ nad pomûry horká nedûle lákala do Par‰ovic dne 10. 7. 2011 hasiãe k 9. závodu VC OSH Pﬁerov. Na nástupu na
dobﬁe pﬁipravené trati se pﬁed desátou hodinou
se‰lo 22 druÏstev muÏÛ a 11 druÏstev Ïen.
Samotnou soutûÏ pﬁi‰lo jako tradiãnû zhlédnout
velké mnoÏství divákÛ z Par‰ovic i z okolních vesnic a ti mohli za krásného letního odpoledne sledovat vynikající sportovní v˘kony hasiãsk˘ch
druÏstev muÏÛ a Ïen. Na na‰í soutûÏi jsme mohli vidût 2 ãasy pod 18 s. Ten první se podaﬁil klukÛm z Rychlova, kteﬁí nám pﬁedvedli velmi hezk˘
útok dokonãen v ãase 17,79 s. A zaslouÏenû se
tak stali vítûzi této soutûÏe. Druh˘ a pro tento den
uÏ jedin˘ v˘sledn˘ 17tkov˘ ãas se podaﬁil druÏ-

stvu muÏÛ z Kunovic, a to 17,93 s a odná‰eli si
tak pohár za 2. místo. A na tﬁetím místû skonãili
hasiãi z Radkové Lhoty s ãasem 18,10 s.
V kategorii Ïen byly v˘sledky následující. Na
prvním místû skonãila dûvãata ze sousedních
Opatovic po krásném útoku zakonãeném ãasem
17,27 s. Na druhém místû skonãilo druÏstvo Ïen
z Milotic nad Beãvou ãasem 19,14 s a tﬁetí skonãily Ïeny z Radkovy Lhoty s ãasem 19,43
sekund.
Domácí druÏstvo Ïen obsadilo v této soutûÏi
páté místo (19,98 s.) a na‰i muÏi skonãili na
jedenáctém místû (19,52 s.).

âINNOST MUÎÒ A ÎEN
VELKÁ CENA OKRESU P¤EROV V POÎÁRNÍCH
ÚTOCÍCH
Na‰e druÏstva muÏÛ a Ïen se po absolvování
prvního kola zapojila do soutûÏí v poÏárních úto-
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cích, v soutûÏích zaﬁazen˘ch do Velké ceny OSH
Pﬁerov. Celkovû se zúãastnili ve Velké cenû 13
závodÛ a v nich dosáhli tûchto v˘sledkÛ:
DruÏstvo muÏi – 18. místo – 38 bodÛ
DruÏstvo Ïeny – 9. místo – 55 bodÛ
Na‰i muÏi a Ïeny se dále zúãastÀovali nûkolika pohárov˘ch soutûÏí, na kter˘ch se jim daﬁilo
o poznání lépe. Na tûchto soutûÏích si nûkolikrát
sáhli i na stupnû vítûzÛ a zaslouÏili se tak o dobrou reprezentaci na‰eho sboru v okolních vesnicích.
PAR·OVSKÁ HASIâSKÁ P¤ÍPRAVKA
Na‰e hasiãská pﬁípravka si postupnû vyzkou‰ela své první hasiãské zásahy. Samozﬁejmû
zatím pouze cviãnû k pobavení pﬁihlíÏejícího obecenstva. Svou premiéru si na‰i nejmen‰í hasiãi
odbyli na dûtské hasiãské soutûÏi u nás doma
v Par‰ovicích, potom velmi mile pﬁekvapili sv˘m
vystoupením ãleny hodnotící komise leto‰ního
roãníku vesnice roku. Dal‰í vystoupení mûli na
hasiãsk˘ch slavnostech v obci Sobûchleby, kde
je mohl obdivovat i polsk˘ sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ, kter˘ byl v této obci na druÏební náv‰tûvû. V‰echna vystoupení sklidila vÏdy obrovsk˘
potlesk a na‰i malí hasiãi si hned získali ve‰keré sympatie publika. Mezitím se ti star‰í pﬁipravovali na blíÏící se brann˘ závod v Pﬁestavlkách
a ti nejmen‰í si formou her prohlubovali své
hasiãské dovednosti.

âINNOST MLAD¯CH HASIâÒ
VELKÁ CENA OKRESU P¤EROV V POÎÁRNÍCH
ÚTOCÍCH
V kategorii mlad˘ch hasiãÛ probíhala aÏ do
záﬁí 2011 soutûÏ v poÏárních útocích, zaﬁazená
do Velké ceny okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerov.
Tato soutûÏ se skládala z 12 jednotliv˘ch závo-

dÛ v rÛzn˘ch vesnicích okresu Pﬁerov. Na‰i mladí hasiãi v jednotliv˘ch závodech postupnû
posbírali 84 bodÛ a umístili se na celkovém 3.
místû za Velkou a Bohuslávkami. Jde o vynikající v˘sledek tohoto mladého kolektivu, protoÏe
jednotlivé soutûÏe byly velmi nároãné a je chvályhodné, Ïe si na‰i mladí hasiãi dovedli sv˘mi
vyrovnan˘mi v˘kony vybojovat tak pûkné umístûní v okrese Pﬁerov.
Tradiãním zakonãením sportovního roku mlad˘ch hasiãÛ je brann˘ závod v Pﬁestavlkách. Ten
letos probûhl aÏ první ﬁíjnov˘ den. Tato soutûÏ
pravidelnû zahajuje dal‰í roãník hry PLAMEN
a ani letos tomu nebylo jinak. My jsme mûli hlídky v obou dûtsk˘ch kategoriích. Do kategorie
star‰ích ÏákÛ jsme postavili dvû vyrovnané hlíd-

ky. První hlídka skonãila na jedenáctém místû
a druhá na místû patnáctém. Celkovû si star‰í
Ïáci vybojovali 10. pﬁíãku.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ poprvé nastoupily
mladé posily z na‰í pﬁípravky. Dûti si poprvé
vyzkou‰ely soutûÏ „naostro“ a myslím, Ïe si
zaslouÏí velkou pochvalu. Samy totiÏ musely
zdolat nároãnou traÈ v neznámém prostﬁedí bez
cizí pomoci. Na traÈ totiÏ kromû rozhodãích
nikdo nesmí, a tak jsou dûti odkázány jen na svÛj
úsudek. Nakonec na‰i mlad‰í Ïáci skonãili na
celkovém 19. místû a urãitû se velmi tû‰í na jarní pokraãování soutûÏe PLAMEN 2012 na stadionu v Hranicích.
Antonín RÛÏiãka, starosta sboru

âinnost TJ Sokol Par‰ovice za rok 2011

Fotbal TJ Sokol Par‰ovice

Nov˘ rok byl letos zahájen zimním v˘‰lapem
na vrchol Ondﬁejník, ten se konal 8. ledna
a úãastnilo se ho na 18 par‰ovsk˘ch obãanÛ.
Poãasí nám sice moc nepﬁálo, ale na dobré náladû a nad‰ení nám to neubralo. Zimní v˘‰lap je jiÏ
zavedenou tradicí a snahou Sokola je tuto tradici nejen zachovat, ale i oÏivovat. Proto se cíl v˘‰lapu kaÏd˘ rok mûní. V loÀském roce na‰e kroky smûﬁovaly na blízk˘ hrad Helf‰t˘n a pﬁí‰tí rok
je jiÏ naplánovaná trasa na Pustevny.
Zimní období znamená také období plesové
sezóny. Ta byla v Par‰ovicích zahájena 15. ledna
sokolsk˘m plesem. K poslechu a tanci hrála hudba Radka KÀury, o kulturní zpestﬁení se postaral
country krouÏek Happy Chick a maÏoretky
Pomnûnky. RovnûÏ také SDH Par‰ovice pﬁipravilo pÛlnoãní pﬁekvapení ﬁeck˘ tanec zorba dance.
Dal‰í ples, kter˘ se v Par‰ovicích koná, poﬁádá sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. Na této události
se kaÏd˘ rok aktivnû podílejí i sokoli tím, Ïe si
pﬁipraví hudební nebo taneãní ãíslo, z nûhoÏ se
na plese vyklube pÛlnoãní pﬁekvapení, které skli-
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dí vÏdy velk˘ aplaus. Díky leto‰nímu vystoupení, které mûlo parodovat bavorské tance, a velkému ohlasu jsme se dostali do Pﬁerova na Pﬁehlídku sokolsk˘ch pódiov˘ch skladeb.
Po dvouleté pﬁestávce se opût v na‰í obci
konalo vodûní medvûda a to za úãasti v‰ech sloÏek a ãlenÛ obecního úﬁadu.
Aby ani na jaﬁe sportovní ãinnost Sokola nezahálela, koná se v jarních mûsících v˘‰lap. Ten
pﬁipadnul na nedûli 29. kvûtna a smûﬁoval do
nedalek˘ch Teplick˘ch jeskyní a Hranické propasti. V˘let se opravdu vydaﬁil, poãasí nám pﬁálo a zakonãení opékáním kabanosu v par‰ovském hostinci pﬁispûlo k celkové pohodû.
4. ãervna byl pro dûti pﬁichystán dûtsk˘ den,
a to k pﬁíleÏitosti státního svátku Mezinárodního
dne dûtí. Dûtsk˘ den se nesl v duchu sportovních a soutûÏních zápolení a na jeho uspoﬁádání se podílely v‰echny sloÏky Par‰ovic.
Po cel˘ rok také trvá sportovní ãinnost v sokolovnû, která je vûnována hlavnû kolektivním
sportÛm, jako je volejbal, badminton, stolní tenis
a cviãení pro Ïeny zumba. Ta je v Par‰ovicích
natolik oblíbená, Ïe cviãitelka pro Ïeny pﬁichystala 10. ãervna venkovní Zumba párty.
V ãervenci 16. ãervence se na hﬁi‰ti konal jiÏ
tradiãní pﬁedhodov˘ fotbalov˘ zápas, kde se
stﬁetli svobodní muÏi proti Ïenat˘m. Toto utkání
má takovou oblibu, Ïe v loÀském i leto‰ním roce
soupeﬁí mezi sebou i Ïeny. Vítûznû z obou utkání vy‰li za muÏe svobodní a za Ïeny vdané. Pro
vítûzná druÏstva byly pﬁichystány poháry a ãestná uznání.
Podzimní ãinnost Sokola jiÏ druh˘ rok obohacují turistické zájezdy za pﬁírodními krásami
ãeskoslovenské krajiny. Zatímco v loÀském roce
jsme zavítali do JeseníkÛ, v roce leto‰ním na‰e
kroky smûﬁovaly je‰tû dál aÏ do sousedního Slovenska do Vrátné doliny. V˘let do Vrátné doliny

Turistick˘ zájezd do Vrátné doliny

číslo 18 * prosinec 2011

Zumba párty

byl naplánován na 10. záﬁí a jiÏ dva t˘dny pﬁedem byl autobus plnû obsazen, tak velk˘ zájem
o v˘let byl. Vrátná dolina je údolí v KriváÀské
Malé Fatﬁe a je povaÏováno za nejhezãí údolí
Malé Fatry, chtûli jsme nav‰tívit hlavnû Jáno‰ikove diery, coÏ je soustava soutûsek a kaÀonÛ,
které jsou nejvíce nav‰tûvovanou pﬁírodní zajímavostí ve Vrátné dolinû. Cesta pﬁes Diery byla
ponûkud nároãná, je totiÏ lemována lávkami,
ﬁetûzy a Ïebﬁíky a pﬁestup pﬁes nû byl místy
nebezpeãn˘. Nároãnost úseku ale plnû vynahradila nádherná scenérie, kterou utváﬁel Dieravy
potok, mohli jsme tak obdivovat nûco pﬁes dvacet vodopádÛ a také bizarní skalní útvary, které
voda dokázala vytvoﬁit. Na‰im koneãn˘m cílem
se stala obec ·tefánova, kde jsme se mohli
obãerstvit a odpoãinout a odtud uÏ autobusem

rovnou domÛ. V˘let se stal opravdu vydaﬁen˘m
a na pﬁí‰tí rok je jiÏ naplánována cesta za krásami Moravského krasu.
Od záﬁí se Sokol v Par‰ovicích chystá na dal‰í v˘znamnou akci, a to je blíÏící se Sokolsk˘
slet. V Par‰ovicích by se mûl uskuteãnit nûkdy
v prÛbûhu mûsíce kvûtna. Par‰ov‰tí sokoli zatím
nacviãují tyto skladby: rodiãe s dûtmi, pﬁed‰kolní dûti a mlad‰í Ïactvo. Zda budou nacviãovat
skladbu Ïeny s muÏi za organizaci ASPV, je zatím
pouze otázkou.
V leto‰ním roce se uskuteãnil pod zá‰titou
Sokola zájezd do vinného sklepa, kter˘ se konal
19. listopadu. Na 30. prosince je naplánován
badmintonov˘ turnaj.
Za Sokol Petra Michalíková a Martin RÛÏiãka
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âtvrtá sezona souboru HAPPY CHICK
V záﬁí zahájil ãtvrtou taneãní sezonu HAPPY CHICK – par‰ovsk˘ soubor
country tancÛ. Bûhem let se poãty i vûkové sloÏení ãlenÛ ãasto mûnily.
Nyní tanãíme ve dvanácti ve vûku od 11 do 17 let. Taneãníci nejsou pouze z Par‰ovic, na zkou‰ky dojíÏdûjí také z Opatovic, Dolních Nûtãic a Osíãka.
Kromû v‰ech formací country (tance ﬁadové, kruhové, ãtverylky) zkou‰íme novû i irské a ﬁecké tance. Je to pﬁíjemné zpestﬁení a docela nás to
baví.
Díky finanãní podpoﬁe Olomouckého kraje jsme si minul˘ rok poﬁídili
taneãní kost˘my, ve kter˘ch jsme uÏ absolvovali ﬁadu vystoupení. Byly to
plesy, obecní a spolkové akce, ãi pravidelná vystoupení pro Domov
dÛchodcÛ v Pavlovicích.
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em taneãníkÛm za v˘drÏ, rodiãÛm a obci Par‰ovice za maximální podporu na‰í ãinnosti.
Heslem: „TANâÍME, PROTOÎE NÁS TO BAVÍ!“ se zaãínáme pﬁipravovat
na nadcházející plesovou sezonu.
Jana Palová

Mikroregion Záhoran
utuÏoval pﬁátelství
v polském Kluczborku

O víkendu 7.–9. ﬁíjna 2011 se 50 zástupcÛ samosprávy, spolkÛ a veﬁejnosti ze v‰ech obcí mikroregionu Záhoran vydalo do polského Kluczborku, kde v rámci projektu Obce bez hranic poznávalo polsk˘ venkov. S polsk˘m regionem Kluczbork záhoranské spojuje jiÏ nûkolikaleté partnerství.
Úãastníci si mohli prohlédnout nejen samotné mûsto Kluczbork, ale
zejména jeho okolní vesnice – Kuniow, Ligota Dolna aj. Seznámili se tak s
ﬁadou realizovan˘ch projektÛ a vymûnili si zku‰enosti t˘kající se obnovy a
rozvoje venkova.
V obci Kuniow asi nejvíce v‰echny zaujala ãinnost místních hasiãÛ, ale
také si mohli prohlédnout dobovou kovárnu ãi pekaﬁství. Obec Ligota Dolna zase pﬁedstavila své projekty t˘kající se veﬁejn˘ch prostranství. Navzájem v‰ichni diskutovali o otázkách t˘kajících se samosprávy v âesku a v
Polsku. Obãané tak do sv˘ch obcí budou moci dovézt spoustu inspirativních nápadÛ, coÏ bylo cílem této cesty.
Na zpáteãní cestû se v‰ichni vrátili zpátky i ãasem, jelikoÏ mûli moÏnost
zhlédnout jeden z velk˘ch projektÛ financovan˘ch z Evropské unie, a to
Jurapark v Krasiejóvû, kter˘ nabízí spoustu atraktivních záÏitkÛ t˘kající se
doby dinosaurÛ a vÛbec se náv‰tûvníci mají moÏnost atraktivní formou
dozvûdût, jak vznikl svût.
Akce byla spolufinancována ze zdrojÛ Evropské unie, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci mikroprojektu z pﬁeshraniãní spolupráce Euroregionu Pradûd.
PK
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Pozvánka k zápisu do 1. roãníku opatovské ‰koly

Zaãíná nov˘ rok a s ním se blíÏí termín zápisu dûtí do 1. roãníku základních ‰kol. Opatovská ‰kola pﬁivítá konãící pﬁed‰koláky dne 18. ledna 2012
od 14.00 hodin.
Ale nav‰tívit ‰kolu bude moÏné uÏ dﬁíve, a to dne 11. ledna, kdy jsme

pﬁipravili pro budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe Den otevﬁen˘ch dveﬁí. V tento den nabízíme náv‰tûvám úãast ve v˘uce ve v‰ech roãnících vãetnû malotﬁídky, prezentaci uãebnic, pracovních se‰itÛ a pomÛcek pro 1. tﬁídu. ·kola bude otevﬁena pro veﬁejnost od 9 do 11 hodin.
Co prvÀáãkÛm nabízíme?
Kromû pravidelné v˘uky roz‰íﬁené o plaveck˘ kurz pro Ïáky 1., 2. a 3.
roãníku a ‰kolu v pﬁírodû mají Ïáci moÏnost zapojit se do práce zájmov˘ch krouÏkÛ. Pro pﬁí‰tí ‰kolní rok plánujeme otevﬁít krouÏek angliãtiny,
hry na flétnu, sportovních her, náboÏenství, bﬁi‰ních tancÛ, v˘tvarn˘ch
technik a práce na PC. Nabídka je ‰iroká, doufáme, Ïe si v ní kaÏd˘ najde
svoji oblíbenou ãinnost.
V rámci spolupráce s malotﬁídkami v Ústí, Skaliãce, âernotínû a Jindﬁichovû si dûti zasoutûÏí ve sportovních disciplínách, zpûvu, pﬁednesu
a sudoku.
Tímto zveme v‰echny pﬁed‰koláãky k zápisu do 1. roãníku Z· Opatovice, kter˘ se bude konat dne 18. 1. 2012 od 14.00 hodin v budovû ‰koly. Pozvánky budou rozeslány prostﬁednictvím mateﬁsk˘ch ‰kol zaãátkem
ledna. Tû‰íme se na nové spoluÏáky a pﬁejeme v‰em hodnû ‰tûstí a pevné
zdraví do roku 2012!
Kolektiv zamûstnancÛ Z· a M· Opatovice

Rouské pohltila atmosféra Vánoc

Obãanské sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic pﬁi Obecním úﬁadû v Rouském se plnû vrhlo na vánoãní pﬁípravy. Na páteãní pﬁedadventní
podveãer 25. 11. 2011 pro v‰echny tvoﬁivé pﬁipravilo kurz adventních vûncÛ. KaÏd˘ z pﬁítomn˘ch kurzu si mohl vlastnoruãnû vytvoﬁit adventní vûnec
na povû‰ení na dveﬁe nebo k zpestﬁení kaÏdé domácnosti. Vûnec si kaÏd˘
mohl dozdobit dle vlastní fantazie. Kurz se opût tû‰il vysokému zájmu z ﬁad
dûtí, maminek i seniorÛ. V˘sledek stál za to – co kus, to originál. Poﬁadatele kurzu potû‰ilo, Ïe i v dne‰ní uspûchané dobû si najdeme ãas pro tvoﬁení, které potû‰í a navodí neopakovatelné kouzlo vánoãních svátkÛ.
NezÛstalo v‰ak pouze u tvoﬁení advetních vûncÛ. Na pﬁedadventní víkend
19. 11.–20. 11. 2011 obãanské sdruÏení v prostorách sálu kulturního domu
pﬁipravilo jiÏ VIII. vánoãní v˘stavu. Poﬁadatelé nabídli v‰em pﬁítomn˘m bez-

poãet inspirací, které souvisí s nastávajícími vánoãními svátky, ale i neuvûﬁitelnû zruãné ﬁemeslníky, kteﬁí tvoﬁili dﬁevûné hraãky, ozdoby z korálkÛ,
netradiãní ‰perky, pergamano a malování. K vidûní byly voskové svíãky,
suché kvûtinové vazby, patchvork, ‰ité hraãky, paliãkované obrázky, keramika, porcelán, háãkované a slamûné ozdoby ãi perníky, adventní vûnce,
decoupage, pletení z papíru, biÏuterie, potravinové doplÀky, pﬁírodní dekorace, kvûtinové vazby a spousta jin˘ch inspirací. Pﬁíjemn˘m zpestﬁením
v˘stavy byl dûtsk˘ pûveck˘ sbor Schola Kelã, kter˘ si pﬁipravil vánoãní
hudební vystoupení a sv˘m umem okouzlil v‰echny pﬁítomné. Jsme rádi,
Ïe náv‰tûvnost v˘stav, které poﬁádá na‰e obãanské sdruÏení, je rok od roku
vût‰í. Toto je pro nás v‰echny tvoﬁivé to nejvût‰í ocenûní a dává nám smysl do dal‰í práce.
Irena OdloÏilíková – pﬁedsedkynû

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

číslo 18 * prosinec 2011

19

Hospodaﬁení mikroregionu za období leden–ﬁíjen 2011
Pﬁíjmy
Navrácení pÛjãky od MAS za mobilní vybavení
(pﬁedfinancování projektu)
âlenské pﬁíspûvky vãetnû kofinancování projektÛ
(Obce bez hranic, Stﬁedisko sluÏeb venkovu III)
Dotace z projektu Stﬁedisko sluÏeb venkovu III
Pﬁíjmy z úrokÛ
Pﬁijaté neinvestiãní dary
Ostatní pﬁíjmy

1 026 386 Kã
262 000 Kã
1 474 Kã
20 000 Kã
164 320 Kã

Pﬁíjmy za období leden–ﬁíjen 2011 celkem

1 868 762 Kã

394 582 Kã

V˘daje
Osobní v˘daje zamûstnancÛ (manaÏer, tlumoãení
a pﬁekladatelství v rámci projektu Obce bez hranic,
správce mobilního vybavení)
Ostatní platby za provedenou práci
Zdravotní a sociální poji‰tûní (manaÏer, tlumoãení
a pﬁekladatelství v rámci projektu Obce bez hranic,
správce mobilního vybavení)

V sobotu 13. srpna 2011 se do Rouského sjely obce mikroregionu Záhoran spolu s delegací
z polského regionu Kluczbork, aby se utkaly
v soutûÏích v rámci 9. roãníku Her mikroregionu Záhoran.
Celá akce zaãala ve 13,00 pﬁed obecním úﬁadem, odkud se vydal prÛvod za zvukÛ dechové
hudby z Hustopeã nad Beãvou na místní v˘leti‰tû. Hudebníci se postarali také o ãeskou i polskou hymnu, která zaznûla pﬁed slavnostním
zahájením. Hry zahájil místostarosta obce Rouské, Ing. Libor K˘vala, následován paní starostkou obce Rouské, Milu‰í StrÏínkovou, která je
zároveÀ pﬁedsedkyní mikroregionu Záhoran, a to
jiÏ krásn˘ch 10 let. Slovo dostala i Ewa Bukowská z Kluczborku, která vyzdvihla spolupráci obou
regionÛ.
Stejnû jako v pﬁedchozích roãnících i letos
byla vyhodnocena ekologická disciplína. Na
základû podkladÛ firmy Ekokom nejlépe tﬁídí
obec Opatovice, na druhém místû skonãila obec
B˘‰kovice následována obcí Horní Újezd.
Co se t˘ká samotného soutûÏení, ãlenové
desetiãlenn˘ch t˘mÛ byli nominováni podle pﬁedem daného klíãe. Ve v‰ech skupinách musela
b˘t zastoupena kategorie dûtí do 15 let a seniorÛ nad 55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva. Na soutûÏící ãekalo celkem pût disciplín.
Scénáristy první soutûÏe byli partneﬁi z Kluczborku. Jednalo se o sportovní disciplínu, v rámci které museli závodníci pﬁekonat vytyãenou
dráhu nejprve po jednom s vajíãkem na lÏíci, pak
po dvojicích se svázan˘ma nohama, jeden s druh˘m na zádech a nakonec v pozici „trakaﬁe“.
Vûdomostní soutûÏ provûﬁila znalosti soutûÏících
nejen o mikroregionu Záhoran, ale také o regionu Kluczbork. Následovala soutûÏ specifická
spoãívající v pﬁenosu vody z hrnce do nádoby
vzdálené nûkolik metrÛ, a to pomocí brãka. SoutûÏ byla zkomplikována siln˘m de‰tûm, kter˘
v‰ak nijak závodníky neodradil. BohuÏel se
nejednalo o jedinou bouﬁku v tento den. Po ní
zvládla druÏstva je‰tû zábavnou disciplínu, a to
‰tafetu s tenisov˘m míãkem pod bradou. Pak
pﬁi‰la druhá vlna pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ, kvÛli které
musela b˘t z technick˘ch dÛvodÛ zru‰ena
poslední – hudební disciplína.

302 208 Kã
20 000 Kã

18 554 Kã

Knihy, uãební pomÛcky a tisk
540 Kã
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
40 000 Kã
Nákup jiného materiálu (kanceláﬁské potﬁeby, Obce
bez hranic – nákup triãek, propagaãních materiálÛ aj.)
120 669 Kã
SluÏby po‰t
781 Kã
SluÏby telekomunikací a radiokomunikací
31 775 Kã
SluÏby penûÏních ústavÛ
4 946 Kã
SluÏby ‰kolení a vzdûlávání
5 000 Kã
SluÏby zpracování dat
1 745 Kã
Nákup ostatních sluÏeb (úãetnické programy,
Obce bez hranic – ubytování, stravné aj.)
113 537 Kã
Cestovné – tuzemské + zahraniãní – Polsko (studijní cesta) 40 650 Kã
Poho‰tûní – v rámci Her mikroregionu
91 021 Kã
Stroje, pﬁístroje, zaﬁízení – v rámci projektu
Stﬁedisko sluÏeb venkovu III – nákup techniky
367 634 Kã
Poskytované zálohy do pokladny
5 623 Kã
Ostatní transfery
174 431 Kã
V˘daje za období leden–ﬁíjen 2011 celkem

1 339 114 Kã

Hry mikroregionu Záhoran

Na starosty obcí, pﬁípadnû kapitány druÏstev,
v‰ak ãekal je‰tû jeden úkol. Myslivecké sdruÏení Opatovice – Rakov darovalo mikroregionu
sele, které bylo vypu‰tûno. Kdo sele chytil, ten
ho i získal. ·Èastn˘m majitelem se stala obec
Rakov, díky svému starostovi Jaroslavu Ludkovi, kter˘ po praseti doslova skoãil.
Co se t˘ká celkového hodnocení her, první
místo obsadila obec Horní Újezd, na druhém
místû skonãila obec Malhotice a na tﬁetím místû se umístila obec B˘‰kovice. Nejmlad‰ím
úãastníkem byl témûﬁ tﬁílet˘ Tomá‰ Grabovski
z Provodovic a nejstar‰í úãastnicí klání se stala
paní Emílie Kuchaﬁová z Malhotic. V rámci her
bylo vyhodnoceno také druÏstvo nejsympatiãtûj‰í, kter˘m se stala obec Malhotice.
Také náv‰tûvníci si pﬁi‰li na své a mohli se
tû‰it z bohatého doprovodného programu. âas
mezi soutûÏními vstupy byl vyplÀován kolem
‰tûstí a bungee-jumping trampolínou. Dûti byly

nad‰ené ze Zemanova divadla. Nejmen‰í si mohli i zaskákat ve skákacím hradu nebo vyuÏít
nabídky malování na obliãej. Nechybûlo ani
vystoupení maÏoretek Bystﬁinky a obãanského
sdruÏení Rousecká dráãata spolu se Zuzanou
Röderovou. Nechybûla ani finalistka Miss aerobic âR sleãna Denisa Biskupová i se sv˘mi pánsk˘mi kolegy ãi taneãní skupina Marie ·efãíkové. Velk˘ obdiv si zaslouÏili staﬁí páni z Opatovic,
kteﬁí i v hustém de‰ti zatanãili kankán. O ozvuãení a moderování celé akce se postaral pan Petr
Andrys spolu s panem Petrem Koukalem.
Velké podûkování za organizaci patﬁí v‰em
poﬁadatelÛm jednotliv˘ch obcí, dále pracovníkÛm jednotliv˘ch obcí, kteﬁí pﬁipravovali areál,
v‰em soutûÏícím, úãinkujícím a v‰em sponzorÛm, kteﬁí se podíleli na finanãním a materiálním
zabezpeãení olympiády.
Akce byla spolufinancována ze zdrojÛ EU,
resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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v rámci mikroprojektu z pﬁeshraniãní spolupráce Euroregionu Pradûd.
Fotogalerii z akce naleznete na www.zahoran.cz
Seznam sponzorÛ (dle abecedního poﬁádku)
Brola s.r.o.
Cement Hranice a.s.
Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. Hrachovec
âeská spoﬁitelna a.s.
Elan s.r.o. Pﬁerov
GESS – CZ, s.r.o.
Komerãní banka a.s.
KOTRLA, s.r.o.

Kyjovsk˘ Antonín
Maso Jirex, a.s. Brno
Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem
ORSÁG STAVBY s.r.o. Horní Újezd
Pekárna Zbra‰ov
Pivovar ZUBR a.s.
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
SITAP s.r.o. Horní Újezd
SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ BoÏena âíhalová V‰echovice
·IGUT ROSTISLAV
TON a.s. Bystﬁice pod Host˘nem
VIVA Kelã
Záhoran a.s. V‰echovice
ZUBR, a.s. Pﬁerov
PK

Kulturní kalendáﬁ 2012
B˘‰kovice
únor
únor/bﬁezen
bﬁezen
duben/kvûten
kvûten
kvûten
9. 6.
Horní Újezd
26. 12.
28. 1.
11. 2.
10. 3.
31. 3.–1. 4.
30. 4.
7. 5.
12. 5.
13. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
23. 6.
ãerven
21. 7.
21. 7.
28. 7.
Malhotice
20. 12.
31. 12.
3. 2.
18. 2.
2. 3.
10. 3.
duben
6. 5.
ãerven
Opatovice
7. 1.
14. 1.
21. 1.
28. 1.
3. 2. (25. 2.)
11. 2.
únor
únor
26. 2.
10. 3.
17. 3.
bﬁezen
24. 3.
31. 3.
31. 3.–1. 4.
duben
duben
duben
28. 4.
28.–29. 4.
29. 4.
kvûten
7. 5.

vodûní medvûda
V. spoleãensk˘ veãírek obce B˘‰kovice
v˘roba pﬁání k MDÎ
tradiãní rybáﬁské závody
v˘roãí osvobození republiky a obce B˘‰kovice
svátek matek – slavnost pro matky
dûtsk˘ den
‰tûpánsk˘ hon a zábava
sousedsk˘ obecní ples
vodûní medveda
sportovní bál
velikonoãní v˘stava
stavûní máje
májové oslavy osvobození obce, lampionov˘
prÛvod, vatra na hﬁi‰ti
Záhorská stovka zaﬁazena do BIG SHOCK
pohár – venkovní areál Provodovice
svátek matek
okrskové kolo v poﬁárním útoku – venkovní
areál Provodovice
kácení máje
okresní kolo v hasiãském sportu – venkovní
areál Provodovice
turnaj minipﬁípravek – SITAP CUP
dûtsk˘ den
hasiãská pohárová soutûÏ
zájezd na turnaj ÚjezdÛ do Újezdu u Uniãova,
okres Olomouc
ãervencová noc
vánoãní besídka
novoroãní pﬁípitek u Vánoãního stromu
mysliveck˘ ples
vodûní medvûda
ples M·
ma‰karní karneval pro dûti
velikonoãní v˘stava
svátek matek
dûtsk˘ den
zimní novoroãní v˘stup na moravské vrcholy
– Radho‰È
snûhová královna
hasiãsk˘ ples
sokolsk˘ ples
zimní olympiáda v maskách
mysliveck˘ ples
zimní olympiáda mlad˘ch hasiãÛ
sokolská zabíjaãka na hﬁi‰ti „Pod Hory“
dûtsk˘ karneval
turnaj âlovûãe, nezlob se
turnaj ve stolním tenise
denní zamûstnání s dûtmi z M·
lesní bûh
opatovská ãtvrÈka
velikonoãní v˘stava
turnaj v bowlingu
promítání historick˘ch fotografií
úãast na hasiãské pouti sv. Host˘n
pálení ãarodûjnic
pﬁehlídka mysliveck˘ch trofejí za rok 2011
jarní svod loveck˘ch psÛ
turistick˘ v˘‰lap
lampiónov˘ prÛvod, táborák na hﬁi‰ti

12. 5.
12. 5.
3. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.

30. 6.
1. 7.
21. 7.
Par‰ovice
7. 1.
14. 1.
11. 2.
18. 2.
10. 3.
11. 3.
28. 3.
duben
kvûten

zkou‰ky vloh
turnaj petangue
dûtsk˘ den, ukázky hasiãské techniky
soutûÏ O putovní pohár SDH mlad˘ch hasiãÛ
soutûÏ hasiãsk˘ch druÏstev muÏÛ a Ïen
O putovní pohár Zastupitelstva obce Opatovice – Velká cena okresu Pﬁerov
mezinárodní fotbalov˘ turnaj Ïákovsk˘ch pﬁípravek ZAPE CUP
pû‰í turistika, v˘‰lap
pohádkov˘ les
turnaj rodin v malé kopané – 65 let

novoroãní v˘‰lap na Pustevny
hasiãsk˘ ples
vodûní medvûda
sokolsk˘ ples
‰ibﬁinky
dûtsk˘ karneval
cestovatelská beseda s Márov˘mi
setkání se seniory
lampionov˘ prÛvod
v˘‰lap na Helf‰t˘n
2. 6. dûtsk˘ den
3. 6. soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
ãerven kuliãkiáda v M·
ukázka sokolsk˘ch skladeb
Provodovice
únor vodûní medvûda
kvûten okrsková hasiãská soutûÏ
ãerven okresní hasiãská soutûÏ
Rakov
7. 1. novoroãní v˘‰lap na Hel‰t˘n
21. 1. hasiãsk˘ ples
18. 2. ples SRP·
25. 2. vodûní medvûda
bﬁezen rockov˘ ples
dûtsk˘ karneval
mikroregionální turnaj ve stolním tenise druÏstev
duben zájezd do divadla
májová zábava
7. 5. lampiónov˘ prÛvod
30. 6. dûtsk˘ den
Rouské
23. 12. Ïiv˘ betlém pﬁed místní kaplí
31. 12.–1. 1. sousedské louãení se star˘m rokem a vítání
nového roku 2012
11. 2. galaveãer
únor vodûní medvûda
17.–18. 3. velikonoãní v˘stava
bﬁezen Andersenova noc
duben seniorské besedování s programem
turnaj ve stolním tenise
30. 4. pálení ãarodûjnic spojené se slavnostním pﬁedání zrekonstruovaného zázemí
8. 5. jarní jarmark
26. 5. kácení máje
kvûten den pln˘ her
O moravsk˘ pohárek
30. 6. Kdo si hraje, nezlobí
6.–7. 7. hudební festival Bestfest
V‰echovice
21. 12. po‰Èácká veselice
25. 12. ‰tûpánská zábava
14. 1. záhorsk˘ ples
27. 1. ‰kolní ples
29. 1. dûtsk˘ karneval
11. 2. sousedsk˘ ples
únor vodûní medvûda
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Kde Charita
pomáhá
Dne 4. 8. 2011 blesková prÛtrÏ mraãen pﬁekvapila obãany
vesnice V‰echovice. Vydatn˘
pﬁívalov˘ dé‰È, voda z okolních polí, potoka
i kanalizace zpÛsobila zatopení sklepÛ nejednoho rodinného domku. Nejvíce postiÏeno bylo
údolí na kraji obce, kdy byla zablokována pﬁíjezdová cesta do obce – na silnici vedoucí z Malhotic byl metr vody. Hasiãi z HZS Hranice, SDH
V‰echovice a SDH okolních obcí zaãali s odãerpáváním vody ze sklepÛ a zahrad. NejhÛﬁe byl
postiÏen rodinn˘ dÛm se dvûma bytov˘mi jednotkami, kter˘ ob˘vala tﬁígeneraãní rodina.
Obytné prostory dvou bytov˘ch jednotek byly
zaneseny naplaveninami a bahnem do v˘‰e
1,3 m. Obecní úﬁad V‰echovice zajistil potﬁebné
úklidové nádoby, zajistil jejich odvoz. Hasiãi ze
V‰echovic a okolních obcí pomohli vyãistit obytné prostory rodinného domu a prostﬁednictvím
Charity Hranice ve spolupráci s Obecním úﬁadem V‰echovice byly zapÛjãeny tûmto rodinám
vysou‰eãe Arcidiecézní charity Olomouc. Na
úhradû nafty se podílela Arcidiecezní charita Olomouc a Obec V‰echovice.
Pﬁívalové de‰tû se do V‰echovic vrátily znovu v sobotu 13. srpna. Staãilo nûkolik minut
vydatného de‰tû a voda z polí bûhem jednoho
odpoledne dvakrát vnikla do domu. Jen díky pytlÛm s pískem, které obstaral pan starosta Miku‰,
nebyly jiÏ nánosy bahna tak velké a zniãující.
Ve spolupráci s Charitou Hranice jsem nav‰tívila postiÏené rodiny. Byla jim okamÏitû
poskytnuta finanãní pomoc na zakoupení ‰kolních pomÛcek a potﬁeb pro dûti a na pokrytí okamÏit˘ch potﬁeb babiãky. Tyto ãástky byly z v˘tûÏku Tﬁíkrálové sbírky 2011 a z v˘tûÏku Postní
almuÏny, která probíhá kaÏdoroãnû v kostele.
Jménem Farní charity V‰echovice jsem poÏádal o pomoc Arcidiecézní charitu Olomouc, která uvolnila ãástku z povodÀového fondu na
vybavení rodinného domku se dvûma bytov˘mi
jednotkami nábytkem a zaji‰tûním nutného existenãního vybavení. Poãátkem listopadu se rodina rozrostla o nového ãlena. Díky pomoci
z povodÀového fondu Arcidiecézní charity Olomouc se bude moci dnes uÏ pûtiãlenná rodina
i jejich babiãka vrátit do pﬁíjemnû zaﬁízeného
obydlí. Velké podûkování patﬁí Obci V‰echovice,
která mimo prvních pomocí poskytla postiÏené
rodinû s dûtmi obecní byt, sousedÛm, kteﬁí kromû pomoci nabídli babiãce náhradní ubytování,
hasiãÛm z HZS Hranice a v‰em ãlenÛm SDH
V‰echovice i okolních obcí, Charitû Hranice, která celou akci zastﬁe‰uje a pﬁedev‰ím Vám v‰em,
kteﬁí jste sv˘m spoluobãanÛm jakkoliv pomohli. RovnûÏ velké podûkování patﬁí Vám v‰em,
kteﬁí pﬁispíváte sv˘mi finanãními prostﬁedky pﬁi
Tﬁíkrálové sbírce a zasíláte své finanãní dary na
povodÀové konto. Sami vidíte, Ïe jejich vyuÏití
je adresné a slouÏí k pﬁeklenutí opravdu tûÏk˘ch
Ïivotních situací.
Irena K˘valová – vedoucí FCH V‰echovice

