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VáÏení
a milí pﬁátelé,
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dlouho jsem pﬁem˘‰lela, jak v na‰em úvodníku
zaãít, neboÈ se nacházíme ve fázi v‰eobecného ‰etﬁení na v‰ech úsecích veﬁejného Ïivota a to není
nikdy lehké.
Myslím, Ïe v na‰em mikroregionu Záhoran jsou
finance velmi dÛleÏité, ale je‰tû dÛleÏitûj‰í jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivci i obcemi.
Z hlediska vztahÛ by nebylo moÏné pociÈovat
vzájemn˘ respekt a zaÏívat pocit sounáleÏitosti,
pokud by se nechovali lidé k sobû ãestnû.
K vytvoﬁení pocitu sounáleÏitosti je nutné vnímat druhé jako legitimní partnery, kteﬁí mají právo
b˘t sly‰eni a rozhodovat se svobodnû a na základû kompletních informací.
V mikroregionu Záhoran se nám daﬁí zachovávat
k sobû vzájemnou úctu a respekt a kaÏdá obec se
tû‰í z úspûchu obce sousední i dal‰ích. V˘sledky
spoleãné práce jsou pak jasnû viditelné, a kdyÏ prochází náv‰tûvníci na‰imi obcemi, zejména ti, kteﬁí
v tomto regionu dlouho nebyli nebo pﬁijeli na
náv‰tûvu, jsou vût‰inou velmi pﬁekvapeni, jak se
obce zmûnily a jak vyrostly do krásy.
Jako starostka, která pamatuje z titulu své pﬁedchozí práce v‰echny obce do posledního detailu
z let jiÏ hodnû minul˘ch, vidím ty zmûny zcela jednoznaãnû pozitivnû, a kdybych byla cizinkou v této
zemi, mûla bych pro starostky a starosty na‰eho
regionu jen slova uznání. Podot˘kám, Ïe je to taky
m˘m zvykem hledat zejména pozitiva a dívat se na
v‰e optimisticky.
V‰e, co jsme se nauãili v rámci mikroregionu
Záhoran pod vedením pﬁedsedkynû paní Milu‰e
StrÏínkové, manaÏerky Záhoranu paní Pavly Krbálkové, jsme mohli zuÏitkovat pﬁi podávání úspû‰n˘ch Ïádostí o dotace, bez kter˘ch se nelze obejít
pﬁi snaze vybudovat trvale udrÏiteln˘ rozvoj obcí.
Díky práci mikroregionu Záhoran jsme mohli b˘t
úãastni na spoleãnû podan˘ch úspû‰n˘ch projektech. Velmi jsme pokroãili ve vybavení obcí pro
údrÏbu zelenû a s tím spojen˘ch prací. Mikroregionální hry jsou daleko ‰iroko vyhlá‰ené svojí organizací a úãastí v‰ech obcí.

B˘‰kovice mají úctu k tradicím, která je pﬁená‰ena z pokolení na pokolení.
KdyÏ jsme hledali v obecním fotoarchívu
dokumentaci k tradiãnímu fokloru, na‰li jsme
nejen fotografie b˘‰kovick˘ch dûvãátek z pﬁedvádûní letních slavností – Královniãek, která tanãila pod vedením paní uãitelky Foukalové, ale
i doÏínkové oslavy v krojích za hojné úãasti
obãanÛ B˘‰kovic. DoÏínky byly nafilmovány
a zdokumentovány i s pﬁedvádûním Záhorského
práva. Tehdej‰í bohat˘ kulturní program h˘ﬁil
záhorsk˘mi tanci, muzikou, koÀsk˘mi zápﬁahy
a záhorsk˘mi kroji. Kroje byly poﬁízeny nad‰en˘m folkloristou panem Heryánem z prostﬁedkÛ
tehdej‰ího zemûdûlského druÏstva. Kroje byly
dochovány do dne‰ní doby, opraveny a obnoveny za laskavé pomoci paní Lenky Piknové, paní
uãitelky Indrákové a paní Jitky Symerské a byly
doplnûny pro vystoupení Královniãek.
V minul˘ch dnech probûhly v B˘‰kovicích letní folklorní slavnosti pod názvem B˘‰kovické letnice jiÏ poãtvrté. Letnice byly zahájeny vystoupením souboru STAR z Bystﬁice pod Host˘nem.
Slavnost pokraãovala úÏasn˘m cviãením sokolÛ z Par‰ovic, kteﬁí nám pﬁijeli ukázat skladby,
kter˘mi se prezentovali na Sokolském sletu
v Praze v minul˘ch dnech.
Folklorní ãást pak otevﬁely na‰e b˘‰kovické
Královniãky. Tentokrát tanãilo 16 nádhern˘ch
dûvãátek v nazdoben˘ch záhorsk˘ch krojích.
Dne‰ní Letnice (svatodu‰ní svátek) jsou
pohybliv˘m svátkem, odvozovan˘m od kﬁesÈan-

sk˘ch Velikonoc – pﬁipadají na padesát˘ den po
Velikonocích. ProtoÏe ale poãasí jiÏ není co b˘valo, posunuli jsme tyto slavnosti aÏ na ãervenec,
kdy je stabilnûj‰í poãasí, neboÈ nemáme kulturní dÛm a témûﬁ ve‰keré kulturní záleÏitosti se
odehrávají pod ‰ir˘m nebem.
Co jsou vlastnû Královniãky?
Dûvãata se se slavnostnû obleãenou královnou procházejí, aby zazpívala a zatanãila obﬁadní tance. Toto je ãistû dívãí záleÏitost. Choreografii jsme nazkou‰eli dle dobov˘ch fotografií
a doplnili o jednoduché záhorské tance.
V˘leti‰tûm se nesla hudba Leo‰e Janáãka
zpracovaná z motivÛ lidov˘ch písní a dívky pﬁedvedly své Královniãky. Vystoupení mûlo velk˘
úspûch a Královniãkám to slu‰elo, jako by je
vymaloval JoÏka Úprka.
I dal‰í tradiãní folklorní vystoupení souboru
·imon a Hudecké kapely pana Franti‰ka Kopeckého nemûlo chybu.
Pak pﬁi‰lo na ﬁadu Záhorské právo. Starostku
obce oslovila krojovaná skupina mládeÏe, aby
jim pﬁedala vládu na jeden den s tím, Ïe oni
budou dohlíÏet na dodrÏování poﬁádku a neplechy budou spravedlivû soudit a trestat dle potﬁeby, coÏ taky bylo s vervou provedeno. Sousedé,
kteﬁí se tahali o hﬁíbû, byli rozsouzeni, hﬁíbû dáno
do stﬁídavé péãe pod dohledem. Sousedka, která tajnû nesla zcizené moráky v nÛ‰i, kter˘m jen
paprãe a peﬁí trãály, byla zajata a odsouzena
i s v˘platou pﬁi muzice. Na své si mládeÏ pﬁi‰la
i odchycením starostky, po uplacení mladé chasy si starostka mohla i pﬁisednout ke spoleãnému stolu.
K tomu v‰emu hrála zvesela Hudecká kapela

▲

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

2
Co mne v‰ak potû‰ilo nejvíc, byl neoddiskutovateln˘ úspûch v pﬁístupu v‰ech obcí k novému
fenoménu, a to rozpoãtovému urãení daní. Mnozí
z nás se zúãastnili demonstrace v hlavním mûstû
a bylo nás starostky a starosty s obecními vlajkami poﬁádnû vidût i sly‰et.
Myslím, Ïe tohle by mûli obãané vûdût.
Poslanecké ANO zmûnû financování samospráv
neznamená sice konec úvah o hledání optimálního
modelu dûlení veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ obcím a mûstÛm. Pokud i senátoﬁi a prezident pﬁipojí své ANO,
bude to znamenat ve financování samospráv nûkolik zásadních zmûn:
1) sníÏí se rozdíl mezi prÛmûrem pﬁíjmÛ nejvût‰ího sídelního celku Prahou a ostatními obcemi
na cca 3,2 násobek (oproti souãasném stavu 4,5
násobku),
2) bude zmûnûn model podílu financování ‰kolákÛ
v tzv. pﬁespolních ‰kolách,
3) dojde ke zvût‰ení podílu samospráv na státním
rozpoãtu, resp. na v˘bûru tzv. sdílen˘ch daní.
Jin˘mi slovy obce a mûsta získají na úkor jin˘ch
kapitol státního rozpoãtu vût‰í podíl na koláãi
veﬁejn˘ch zdrojÛ,
4) mezi komunální sféru bude rozvrÏeno cca
12 miliard dal‰ích zdrojÛ, profitovat na tûchto
financích budou krom ãtyﬁ nejvût‰ích mûst prakticky v‰echny ostatní obce a mûsta.
Ano. Podaﬁilo se vyjednat a prosadit takovou
verzi RUD (rozpoãtové urãení daní), která v na‰ich
pomûrech znamená malou revoluci. Zatímco dﬁíve
byl prÛmûrn˘ pﬁíjem na obãana z RUD 6800 Kã,
nyní je to zhruba 9000. To je zásadní posun, kter˘m jsme se alespoÀ pﬁiblíÏili tomu, co je obvyklé
v jin˘ch evropsk˘ch zemích.
DÛleÏité potom bude, aby vláda zajistila ﬁádné
a úãinné vybírání daní, tak aby obãany nezruinovalo a nemotivovalo daÀové plátce unikat do daÀov˘ch rájÛ.
Budeme vládu bedlivû sledovat, zda dostojí
sv˘m slibÛm obãanÛm a obcím, a to nejménû tak
jako na‰i obãané v‰ech obcí Záhoranu hodnotí
v˘sledky práce zastupitelÛ.
Pﬁeji v‰em krásné pokraãování léta, co nejménû
záÏitkÛ s pﬁírodními Ïivly, nasbírejte v‰ichni dost sil
do budoucích ãasÛ, odpoãiÀte si s rodinami pﬁi
spoleãnû stráven˘ch chvílích, síla je zejména v rodinû, kde v‰e zaãíná i konãí. DÛleÏité jsou pﬁedev‰ím
lidské vztahy, pﬁátelství a slu‰nost.

pana Franti‰ka Kopeckého. Po úvodní a lyrické
ãásti letnic, krásn˘ch Královniãkách, se diváci
dobﬁe bavili pﬁi tomto Záhorském právu, nacviãeném a sehraném místními ochotníky.
Následovala soutûÏ ve stﬁelbû lukem a ‰ípem
na slamûn˘ terã v podobû ptáka, vítûz a vítûzka
byli pak pasováni na krále a královnu letnic. Celé
folklorní odpoledne volnû pﬁe‰lo do veãerní
zábavy pﬁi louãích s tancem, dobrou hudbou,
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opékan˘mi pochoutkami.
V témûﬁ celodenním programu si v‰ichni na‰li
ten svÛj ‰álek kávy a hlavnû se dobﬁe pobavili.
Urãitû budeme v udrÏování tradic pokraãovat
i dal‰í léta neb kdo nezná svou historii a tradice,
jako by nemûl pevn˘ch základÛ.
Jana Svûtlíková
starostka obce B˘‰kovice

Jana Svûtlíková
starostka obce B˘‰kovice

OBEC HORNÍ ÚJEZD
âinnost TJ Sokol Horní Újezd
Fotbalov˘ oddíl, kter˘ pÛsobí pod hlaviãkou FK
B˘‰kovice/Horní Újezd B, dokonãil po odehrání jarní
ãásti 17. ãervna soutûÏní sezónu 2011/2012, pﬁiãemÏ
se umístil na 5. místû tabulky okresního pﬁeboru OFS
Pﬁerov se 44 body. JiÏ za t˘den po ukonãení sezóny
jsme v sobotu 23. ãervna poﬁádali ve spolupráci
s FKM Opatovice-V‰echovice, firmou SITAP a na‰í
obcí tradiãní fotbalov˘ turnaj mlad‰ích pﬁípravek tentokrát za slab‰í úãasti a bez zahraniãních úãastníkÛ,

– jaro a léto 2012

ve kterém zvítûzil FK Bystﬁice pod Host˘nem, jemuÏ
v rozhodujícím zápase podlehly na‰e nadûje z FKM.
V ãervenci jsme se pak zúãastnili také jiÏ tradiãního
fotbalového turnaje ÚjezdÛ, tzv. „Újezdsk˘ pohár“,
kter˘ se letos konal podeváté a tentokrát jsme to
nemûli daleko, jelikoÏ poﬁadatelem byl Újezd u Uniãova, okr. Olomouc. Tohoto turnaje se kaÏdoroãnû
dále úãastní Horní Újezd, okr. Tﬁebíã, Horní Újezd, okr.
Svitavy, Velk˘ Újezd, 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. Poﬁadatelé pﬁipravili bohat˘ doprovodn˘ program. Po dvou v˘hrách 1:0 a 3:0 ve skupinû jsme si
zopakovali úãast ve finále, a to opût s domácím muÏstvem a s v˘sledkem 0:0, takÏe do‰lo na atraktivní
a nervy drásající penaltov˘ rozstﬁel, ve kterém jsme
byli ‰Èastnûj‰í a stali se tak potﬁetí vítûzi turnaje a ve
finále jsme se objevili popáté. Po slavnostním vyhlá‰ení probûhla bohatá tombola a k veãeru jsme se
s ostatními zúãastnili taneãní zábavy. Je‰tû v noci
jsme se vraceli unavení, ale s dobrou náladou,
spoustou vzpomínek a pohárem za první místo. V letní pﬁestávce odehrál ná‰ t˘m dva pﬁátelské zápasy,
a to s FK Loukov a s Tatranem V‰echovice. V sobotu 4. srpna jsme s na‰ím rodákem Romanem Stu-
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den˘m (v jehoÏ hlavû se nápad zrodil) a skupinou
Psychoradio spolupoﬁádali na místním hﬁi‰ti I. roãník rockového festivalu, nazvaného Ójezdské rockové déchánek, na kterém vystoupilo 6 kapel, a to místní Perfect of Messenger, Someday, Miss God, Neﬁe‰,
Psychoradio a Tchoﬁi. Festival samozﬁejmû znamenal velkou pﬁípravu, vãetnû stavby profesionálního
pódia, vhodného umístûní a zaji‰tûní poﬁadatelské
sluÏby a obãerstvení. Snahou bylo zkusit zmûnu,
nûco nového a chuÈ nabídnout lidem kvalitní muziku
s dobrou zábavou a podívanou ze levné vstupné, coÏ
se podaﬁilo na 100 %. Na d˘chánek dorazila za krásného letního poãasí poãetná skupina náv‰tûvníkÛ,
sloÏená nejen z mlad‰í ale i ze star‰í generace, coÏ
bylo potû‰ující, takÏe doufáme, Ïe se v roce 2013
uskuteãní i II. roãník. V sobotu 11. srpna pak zaãal
t˘m novou soutûÏní sezónu domácím zápasem. Tento rok bude na domácí fotbal bohat˘, jelikoÏ svá utkání pﬁed na‰ím t˘mem sehrají na na‰em hﬁi‰ti vÏdy
dorostenci FKM Opatovice-V‰echovice.
Zapotﬁebí je také zmínit, Ïe v na‰em areálu se
uskuteãnily dal‰í akce, které poﬁádaly v‰echny spolky z obce a od jara leto‰ního roku je vedle kabin
v provozu nové dûtské hﬁi‰tû, zrealizované z dotaãní
akce, jejíÏ souãástí byla i oprava rozpadající se zídky
a nové odvodnûní bﬁehÛ nad hﬁi‰tûm, za coÏ patﬁí
podûkování na‰í obci, jakoÏ i za celoroãní podporu.
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OBEC MALHOTICE
V Malhoticích probûhla rekonstrukce
rybníku Valt˘ﬁ a bude se opravovat
místní komunikace
V obci Malhotice probûhla na jaﬁe leto‰ního roku rekonstrukce rybníku Valt˘ﬁ, kter˘ byl po‰kozen
povodnûmi v roce 2010. Akce probûhla díky finanãním prostﬁedkÛm Ministerstva pro místní rozvoj
âR. Celkové náklady ãinily necel˘ch 3 670 000 Kã, z toho dotace témûﬁ 3 300 000 Kã.
Dal‰í akcí, která bude tentokrát financována z evropsk˘ch zdrojÛ, resp. Programu rozvoje venkova âR, je obnova místní komunikace Za MaÀasov˘m v Malhoticích. V rámci ní budou kromû klasické obnovy komunikace provedeny úpravy zelenû a instalace dﬁevûného pﬁístﬁe‰ku a venkovních posilovacích strojÛ pro dospûlé. Celkové náklady se odhadují na cca 4 mil. Kã, z toho dotace 2 631 750 Kã.
Josef Voldán
starosta obce Malhotice

Tomá‰ Koryãánek

Rybník Valt˘ﬁ pﬁed rekonstrukcí

Rybník Valt˘ﬁ po rekonstrukci

OBEC OPATOVICE
Májové oslavy
– lampionov˘ prÛvod
V pondûlí 7. 5. 2012 v 19:30 hod. se zaãali místní obãané scházet pﬁed
Lidov˘m domem, aby se zúãastnili lampionového prÛvodu. Ve 20:00 hod.
se prÛvod odebral k pomníku ve stﬁedu obce, kde jsme spoleãnû uctili
památku padl˘m ve druhé svûtové válce a vzpomnûli 67. v˘roãí od osvobození Opatovic. Po krátkém programu, kter˘ zajistili Ïáci základní ‰koly,
jsme pokraãovali za doprovodu Ïivé hudby na hﬁi‰tû „Pod hory“, kde byl
pﬁipraven táborák a obãerstvení.
Ing. Jaroslav Kuchaﬁ
starosta obce Opatovice
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Pﬁelet ãarodûjnic nad opatovsk˘m
hnízdem se uskuteãnil
v pondûlí 30. dubna 2012
V pût hodin se na hﬁi‰ti Pod Hory v Opatovicích
se‰ly rodilé jeÏibaby od nejmlad‰ího vûku aÏ po
úctyhodné stáﬁí nûkolika set let. SvÛj slet zahájily
slavnostním rejem a pﬁedstavením favoritek na
vzdûlávací kurs v ãarodûjnictví. Následovalo vaﬁení bylinného lektvaru v ãertovsk˘ch kotlích a zaﬁíkávání.
Vzápûtí se kandidátky na získání v˘uãního listu
„Uãedníka ãarodûjnického“ vrhly na plnûní poÏadovan˘ch úkolÛ jako byly: sed na lep – vyzkou‰ení obratnosti svého jazyka, malování jeÏibabí chatrãe husím brkem, pro‰mátraly kouzelné pytlíky –
najdi my‰ku, ‰i‰ku, li‰ku. Práce se zvíﬁaty byla
zaﬁazena do speciální kategorie: ulov Ïábu, pﬁitáhni si své zvíﬁátko, skok ropuchou ãi ‰otkem.
Nechybûlo ani ovûﬁení zruãnosti ovládání svého

ko‰Èátka: podlez, hoì, chyÈ si své ko‰tû a samozﬁejmû mûﬁení rychlosti pﬁeletu okolo v˘leti‰tû.
Nároãnou zkou‰ku nakonec splnily v‰echny
zúãastnûné zájemkynû, byly ocenûny nejen sladk˘mi odmûnami, ale k získanému uãednickému listu si vybraly i svou jmenovkyni v textilní podobû.
Do ãarodûjnick˘ch ãinností se zapojily i místní dûti,
které se s rodiãi dostavily ve velkém hejnu, bohuÏel zﬁejmû zapomnûli, Ïe 30. duben vÏdy patﬁí
„Pálení ãarodûjnic“ a své pﬁevleky nechali doma.
Nicménû akce se vydaﬁila a závûreãná vatra bezpeãnû hoﬁela pro potûchu v‰ech. OrganizátorÛm z
ﬁad ãlenÛ âSÎ Opatovice a pﬁedev‰ím kulturní
komisi obce pod vedením paní Jany Bouchalové
patﬁí velk˘ dík.
Mgr. Marie Machancová

Jarní v˘stava panenek
Ve v‰ech okolních vesnicích probíhají kaÏdoroãnû velikonoãní v˘stavy.
V Opatovicích jsme se letos rozhodli, Ïe zkusíme nûco jiného. Pod název Jarní v˘stava panenek se nám podaﬁily skloubit velikonoãní motivy s panenkami. Lidé z obce i ‰irokého okolí nám donesli mnoho nádhern˘ch panenek,
staré koãárky, kolébky, post˘lky i nádobíãko. Nejvzácnûj‰í byly panenky –
hanaãky. V˘stava zabrala celé pﬁísálí Lidového domu. Mezi panenky jsme
umístili krásné petrklíãe, které dodaly v˘stavû tu pravou jarní atmosféru.
Náv‰tûvníci si mohli zakoupit velikonoãní aranÏmá, kvûtiny, pﬁísady, perníky,

‰perky, vãelí produkty, korálky, ko‰íky a dal‰í. Díky pomoci spolku Ïen z Rouského, hlavnû paní Libûny Hre‰kové, která nám pomohla s pﬁípravou a aranÏováním celé v˘stavy, byl v˘sledek úÏasn˘. V˘stava vzbudila velk˘ zájem mezi
obyvateli z Opatovic i okolních vesnic, coÏ nás moc potû‰ilo. Sami náv‰tûvníci nám dali námût na v˘stavu v roce 2013 (pro veﬁejnost zatím utajen). Dûkujeme v‰em za pÛjãení vystaven˘ch exponátÛ, a v‰em, kteﬁí byli nápomocni
pﬁi realizaci v˘stavy.
Jana Bouchalová
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OBEC PAR·OVICE
…krátce z Par‰ovic
Není to tak dlouho, kdyÏ vy‰el prosincov˘
mikroregionální zpravodaj a uÏ zase jsme za
polovinou roku. Co v‰echno se v Par‰ovicích
od ledna do ãervence dûlo? Pokusím se Vám
to ve zkratce pﬁiblíÏit.
Leden a únor byl u nás ve znamení plesové
sezony, plesy tradiãnû poﬁádají SDH a Sokol,
uÏ podruhé se do plesové sezony zapojili
i rodiãe dûtí M·, kteﬁí uspoﬁádali ‰ibﬁinky. Letos

se v Par‰ovicích vodil medvûd 11. února 2012.
Masopustního prÛvodu se zúãastnilo ménû
masek neÏ v loÀském roce, ale v‰echny masky
byly hezké a vtipné. Na zorganizování této akce
se podílel kulturní a sociální v˘bor obce Par‰ovice spolu se v‰emi v obci aktivními spolky.
V únoru jsme také mûli moÏnost zajít do sokolovny na Ochotnick˘ divadelní soubor TJ Dﬁevohostice, kter˘ pﬁijel s komedií F. R. âecha

Dívãí válka a jako vÏdy se diváci na pﬁedstavení velmi dobﬁe bavili.
V pátek 13. dubna se v par‰ovické sokolovnû setkali senioﬁi. Tuto akci
pravidelnû pﬁipravuje pro na‰e star‰í spoluobãany kulturnû sociální v˘bor
a také letos zajistili jeho ãlenové pûkn˘ program. Pro dobrou náladu pak
k tanci i poslechu zahrál pan Folt˘nek, bylo veselo a domÛ se odcházelo
aÏ po pÛlnoci.
V˘roãí osvobození na‰í obce a ukonãení 2. svûtové války jsme 5. kvûtna oslavili lampiónov˘m prÛvodem. Tûsnû pﬁed jeho zaãátkem sice pﬁi‰la
krátká bouﬁka, na‰tûstí úãastníky neodradila a prÛvod pro‰el obcí za sucha.
Na místním hﬁi‰ti byl pak zakonãen slavnostním zapálením vatry.
V loÀském roce jsme obnovili tradici spoleãné oslavy Dne matek, letos
jsme slavili v nedûli 13. kvûtna. V sokolovnû se se‰ly Ïeny v‰ech vûkov˘ch
kategorií a dûti i mládeÏ z na‰í obce si pro své maminky, babiãky, tety i prababiãky pﬁipravily pûkn˘ a vtipn˘ kulturní program. Vystoupily v nûm dûti
z M· Par‰ovice, Z· Opatovice, krouÏek country tancÛ Happy chick, míst-

ní Schola a dûvãata z krouÏku Orientálních tancÛ.
V sobotu 26. kvûtna 2012 jsme mûli v Par‰ovicích vítání obãánkÛ.
Tentokrát bylo v˘jimeãné rekordním poãtem vítan˘ch dûtí – od loÀského záﬁí do kvûtna 2012 se v Par‰ovicích narodilo osm dûtí, pût klukÛ a tﬁi
holãiãky.
Prvního ãervna slavili svátek na‰i nejmen‰í. Svátek MDD dûti v Par‰ovicích oslavily hned dvakrát. V pátek 1. ãervna v sokolovnû loutkovou pohádkou „O princeznách a drakovi“ v podání divadla Tilia z Hranic. V sobotu pak na místním hﬁi‰ti pﬁi sportovních soutûÏích, kde navíc
mohly vyhrát cenu v kole ‰tûstí, zastﬁílet si z luku nebo vzduchovky,
zaskákat na trampolínû a uÏít si „pûny“, kterou jim pﬁijeli vyrobit dobrovolní hasiãi z Hranic.
âervenec pro nás zaãal vzácnou náv‰tûvou. Ve ãtvrtek 4. 7. 2012
k nám pﬁi‰li mladí poutníci z hnûvo‰ické farnosti s p. Bartolomiejem Blazskou. Letos jich bylo 65 a mnoho z nich na pû‰í pouti nebylo poprvé. JiÏ
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popáté se vydali pû‰ky na 150 km dlouhou
cestu na Velehrad a opût nocovali v par‰ovické sokolovnû. Souãástí jejich veãerního poutního programu byla i velmi zajímavá pﬁedná‰ka ThLic. Jana Larische, Th.D.
o opatovickém rodákovi P. ThDr.i.m. Jaroslavu ·um‰alovi, kter˘ byl 4. prosince 1942
umuãen v Osvûtimi. V pátek ráno po m‰i svaté se na‰i milí hosté vydali na dal‰í etapu své
pouti – do Hole‰ova.
K ãervenci v Par‰ovicích patﬁí pouÈ k v˘roãí posvûcení farního kostela sv. Markéty. Ta
leto‰ní byla v nedûli 22. ãervence, poãasí sice
tro‰ku zlobilo chladem a obãasnou pﬁeháÀkou,
ale pﬁesto si malí i velcí uÏívali pouÈov˘ch
atrakcí. A koho nelákaly kolotoãe, motokáry,
skákací hrad, vláãek, twister nebo stﬁelnice,
mohl se jít podívat do místní sokolovny na
v˘stavu historick˘ch koãárkÛ a panenek. Historické koãárky a panenky u nás vystavovala
sbûratelka paní Jaroslava Fichtnerová z Velk˘ch Losin. To, co jsme v sobotu a v nedûli
mohli zhlédnout, byl jen zlomek její dvacetileté sbírky. Koãárky i panenky byly opravdu
krásné a mnohé z nás vrátily do dob dûtství.
V˘stavou koãárkÛ konãí v˘ãet kulturních
akcí v Par‰ovicích od poãátku leto‰ního roku.
Na závûr bych se rád zmínil i o tom, Ïe kromû kulturních aktivit se je‰tû letos pﬁipravujeme mimo jiné na realizaci dvou vût‰ích stavebních akcí,
které musíme uskuteãnit do konce roku. Jedná se o opravu stﬁechy a v˘mûnu krytiny na budovû sokolovny, víceúãelového centra obce, a o obnovu venkovní hrací plochy u budovy mateﬁské ‰koly. O tom ale více aÏ v pﬁí‰tím zpravodaji.
Ing. Lubomír Dostál
starosta obce Par‰ovice

OBEC PROVODOVICE
V Provodovicích se svûtila
nová zvoniãka a hasiãské auto
Dne 7.7 2012 se v obci Provodovice uskuteãnilo svûcení nového hasiãského auta a nové zvoniãky, sobotní odpoledne zpﬁíjemnila dechová hudba „Partutovjanka“, která hrála k tanci a poslechu aÏ do veãerních hodin.
Pavel Buzinis
starosta obce
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OBEC RAKOV
V ãervnu to byl rok, co maminky z Rakova zaloÏily
krouÏek pro rodiãe a jejich dûti
Ná‰ krouÏek funguje celoroãnû. V pﬁedjaﬁí
jsme se v místním kulturním domû pﬁipravovali tvoﬁením velikonoãních ozdob a v˘robkÛ na
1. velikonoãní v˘stavu, která se konala 1. dubna 2012.
Letní mûsíce trávíme kaÏdé pondûlní odpoledne na místním v˘leti‰ti, kde mohou dûti hrát
rÛzné hry, zpívat, tanãit, hrát divadlo a nebo jen
tak skotaãit.
V leto‰ním roce dûti nacviãily pohádku „Boudo, budko, kdo v tobû pﬁeb˘vá?“. Vyrobily si
vlastní kulisy a dûti se nemohly samou radostí
doãkat, aÏ se pﬁevléknou za my‰ku Hrabalku,
li‰ku Li‰tiãku, zajíãka U‰áãka, jeÏeãka Bodlinku, pejska Hafálka, koãky mourované a medvûda Kﬁivo‰lapa. Do rolí zvíﬁátek se vÏily tak, Ïe
se z masek nechtûly vysvléct. Pro rozh˘bání

tûlíãek si zatanãily písniãku Bananafon. Dûti své
taneãní a herecké umûní pﬁedvedly na dûtském
dnu a hodovém odpoledni, kde sklidily velk˘
potlesk.
V ﬁíjnu, kdy nám jiÏ poãasí pro venkovní skotaãení pﬁát nebude, se pﬁesuneme do místního
kulturního domu, kde kromû hraní her, zpûvu
a divadla budeme slavit Halloween – vykrajovat, dlabat d˘nû a tvoﬁit si z nich svítilny.
Po hrátkách s d˘nûmi zaãneme tvoﬁit vánoãní dekorace, se kter˘mi se budeme moci
pochlubit na vánoãní v˘stavû, která se bude
konat v nedûli 25. listopadu 2012.
Pro zpﬁíjemnûní zimních mûsícÛ uspoﬁádáme koncem roku 1. roãník turnaje v pexesu, na
kter˘ Vás srdeãnû zveme.
Maminky a ráãata z Rakova

OBEC ROUSKÉ
Jedním z objektÛ rekonstruovaného víceúãelového venkovního areálu
v Rouském, kter˘ byl financován z programu LEADER 2011 se stal i

Letní spolkov˘ biograf,
kter˘ je urãen zejména k promítání dokumentÛ ze spolkového Ïivota obce.
Promítání bylo zahájeno v pondûlí 16. ãervence 2012 dokumenty Modrá
stuha obce Rouské 2002 a zmapování rouseck˘ch rodinn˘ch domÛ a jejich
historie v rámci soutûÏe o nejhezãí pﬁedzahrádku 2010. Náv‰tûvníci zhlédli promûnu obce v horizontu 10 uplynul˘ch let.
V na‰em malém kinû promítáme po dobu prázdnin ve stﬁedu a v pátek.
Úãast se pohybuje od 30 do 50 náv‰tûvníkÛ. Funkce vrchního promítaãe se

Pﬁi nepﬁíznivém poãasí se promítá v pﬁístﬁe‰ku a ani tady to není ‰patné...
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dobrovolnû ujal pan Petr Koukal. Atmosféru
letního biografu umocÀuje dobrá nálada,
komentáﬁe zúãastnûn˘ch a drobné poho‰tûní. Vût‰inu filmov˘ch dokumentÛ vytvoﬁili
manÏelé Dﬁímalovi, kteﬁí také biograf rádi
a s nad‰ením nav‰tûvují.
Pﬁesto, Ïe ná‰ biograf je komorních rozmûrÛ, vûﬁím, Ïe se zde v hojném poãtu budeme
setkávat a vytváﬁet velkou sousedskou pospolitost a pomocí filmov˘ch zábûrÛ znovu proÏívat pﬁíbûhy Ïivota na‰í vesnice, protoÏe slovy
starosty obce Ratmûﬁice, vítûzné obce roku
2010: „KdyÏ má obec dobrého reÏiséra, dobré
herce a dobr˘ kompars, mÛÏe vznikat nekoneãn˘ seriál.“
Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské

Historie Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském zaãíná za okupace, kdy mûla obec znaãnûj‰í penûÏní pﬁebytky, které hodlala zuÏitkovat tím,
Ïe zakoupí motorov˘ agregát pro novû zﬁízen˘
hasiãsk˘ sbor. Tento byl zaloÏen˘ z iniciativy sta-

číslo 19 * srpen 2012

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském
oslavil v leto‰ním roce jubileum
70 let zaloÏení sboru
rosty obce v roce 1942. Koupû stroje byla uzavﬁena s firmou Hrãek a Neugebauer v Brnû za
40 tis. korun a podléhala schválení hasiãské jednoty v Brnû. Tato korporace potﬁebovala plné
3 mûsíce, neÏ dala souhlas ke koupi. Právû
v dobû, kdy povolení do‰lo, zﬁídily nûmecké
úﬁady poÏární okrsky. Prvním ãinem tohoto nadﬁízeného orgánu bylo, Ïe zakázal s okamÏitou
platností vyﬁízení dosud uãinûn˘ch objednávek
a podﬁídil v‰e svému povolení. Urãoval sám typy
strojÛ a podnik, kter˘ je mûl dodat. Jednalo se
zde o stroje dodané nûmeck˘mi továrnami. Za
tûchto okolností bylo upu‰tûno od Ïádosti na pﬁídûl, jelikoÏ nebylo dÛvûry v jakost dodávan˘ch
strojÛ a také nebyla snaha podporovat podniky
nûmecké. A tak se sbor doãkal své první hasiãské stﬁíkaãky aÏ o nûkolik let pozdûji v roce

1949, kdy byl zakoupen nov˘ agregát v cenû
116 tis. korun spoleãnû s hadicemi v hodnotû
68 tis. korun, coÏ se po seãtení obou ãástek blíÏilo celoroãnímu pﬁíjmu obce.
Tolik z historie a kroniky obce.
Samotná oslava zaãala v sobotu 26. kvûtna
2012 v 10 hodin slavnostním prÛvodem od
hasiãské zbrojnice. V prÛvodu byli zastoupeni
jak místní hasiãi, tak i hasiãi ze sousedních
obcí a okrsku se sv˘mi prapory. V ãele s hudbou Hasiãského záchranného sboru Olomouckého kraje zástupci zastupitelstva obce a veﬁejnosti do‰li k pomníku padl˘ch, kde za zvuku
státní hymny poloÏili kytici a uctili jejich památku. Dále pokraãovali k místní kapli Pov˘‰ení
svatého KﬁíÏe na slavnostní m‰i svatou, pﬁi které byl posvûcen jak prapor, tak i poÏární vozidlo. Otec Vratislav slouÏil m‰i svatou ve slavnostním ornátu, kter˘ kladerub‰tí hasiãi
zapÛjãili Rouskému k této slavnostní pﬁíleÏitosti. Slavnostní ornát vûnovali hasiãi svému
kostelu Cyrila a Metodûje v Kladerubech u pﬁíleÏitosti 110. v˘roãí zaloÏení sboru v roce
2011. Historie vzniku tohoto málo zvyklého
paramenta tak stojí urãitû za zmínku.
V roce 2004 se kladerub‰tí hasiãi jako jediní
z âeské republiky zúãastnili 15 km pouti po
posledních místech Ïivota patrona hasiãÛ svatého Floriána z Enns do Markt Sankt Florian v Horním Rakousku. PouÈ se konala u pﬁíleÏitosti 1700
let od jeho umuãení. Pﬁi slavnostní m‰i svaté
bylo knûÏi‰tû plné knûÏí v hasiãsk˘ch uniformách
s ãerven˘mi ‰tolami z ﬁad profesionálních i dobrovoln˘ch hasiãÛ témûﬁ v‰ech rakousk˘ch zemí.
M‰i svatou slouÏil biskup v podivuhodném ornátu symbolizující Ïivot a smrt svatého Floriána. Na
bedrech mûl nûkolik kilogramÛ váÏící Ïelezn˘
odlitek nahrazující ‰tolu, coÏ mûlo pﬁipomínat
tíhu ml˘nského kamene, pod kter˘m pro lásku
boÏí svat˘ Florián zemﬁel. V na‰í zemi není zvykem, aby v ﬁadách hasiãÛ byli knûÏí a my je tak
vídali na knûÏi‰ti v hasiãsk˘ch uniformách. Kladerub‰tí se touto my‰lenkou nechali inspirovat
a dali zhotovit podobn˘ ornát. Po poradû s arcibiskupskou kurií v Olomouci ho nechali zhotovit. Jejich pﬁáním bylo, aby byl tento ornát k dispozici i ostatním farnostem a kostelÛm v okolí
a to vÏdy, kdyÏ budou hasiãi dûkovat nebo si
vypro‰ovat pomoc a pﬁímluvu svatého Floriána.
Po církevních obﬁadech ve slavnostním kladerubském ornátu a slavnostní schÛzi sboru
následoval promenádní koncert jiÏ zmínûné
hudby Hasiãského záchranného sboru Olomouckého kraje na rousecké návsi a pokraãoval kácením máje do pozdních veãerních hodin
pﬁi hudebním doprovodu skupiny V‰echomor
ze V‰echovic.
V souãasnosti ãítá Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské 40 ãlenÛ a k dispozici má novou
poÏární zbrojnici, poÏární stﬁíkaãku i poÏární
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automobil. Hasiãsk˘ prapor poﬁízen˘ v leto‰ním roce je nov˘m symbolem cti a bude nadále pojítkem souãasn˘ch i budoucích hasiãÛ.
Oslava 70 let zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ v Rouském se vydaﬁila a na závûr
nezb˘vá neÏ souhlasit se slovy starosty Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské Ing. Libora K˘valy. „Hodnoty jako pomoc bliÏnímu, soudrÏnost
a solidarita budou my‰lenky, které budou stále nab˘vat svého v˘znamu a spojovat i budoucí generace. Dne‰ní dÛraz doby na individualismus je témûﬁ v kontrastu s posláním sboru,
pﬁesto idea dûlat vûci spoleãnû, vzájemnû si
pomáhat a doplÀovat se dûlá pak ãlovûka silnûj‰ího. Nejstar‰í místní spolek pﬁispíval a pﬁispívá v˘znamnou mûrou ke spoleãenskému
Ïivotu v obci poﬁádáním nejrÛznûj‰ích akcí
a tím se stává i nositelem tradic. Hasiãsk˘ prapor zhotoven˘ pﬁi pﬁíleÏitosti 70 let zaloÏení
sboru má b˘t dÛstojn˘m pﬁipomenutím, potvrzením kontinuity a nov˘m symbolem rouseck˘ch hasiãÛ.“
Sv˘m jménem bych ráda podûkovala v‰em
hasiãÛm za angaÏovanost a popﬁála do dal‰ích let hodnû elánu a hlavnû hasiãského potûru, kter˘ by mûl b˘t nedílnou souãástí pokraãování ãinnosti sboru.
Podûkování patﬁí i Olomouckému kraji za
finanãní podporu sboru na vybavení a spolkovou ãinnost.
Milu‰e StrÏínková
starostka obce
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OBEC V·ECHOVICE
V‰echovice jsou úspû‰né v dal‰ím
získávání dotací
Hned tﬁikrát byly V‰echovice úspû‰né v Ïádostech o dotaci do programu LEADER. První akce
je rekonstrukce ãásti kulturního domu – tedy
sociálních zaﬁízení a vestibulu. Tato potﬁeba
vyplynula z dotazníkového ‰etﬁení mezi obãany,
které jsme provádûli v roce 2011 pﬁi aktualizaci
Programu rozvoje obce. Zv˘‰í se kapacita sociálních zaﬁízení, souãasné jsou vzhledem k nárÛstu kulturních a spoleãensk˘ch akcí jiÏ nedostaãující. Z vestibulu vznikne men‰í místnost, která
bude moct slouÏit i k setkávání spolkÛ. Oãekávané náklady pﬁesáhnou 600 tis. Kã. Tato rekonstrukce mûla b˘t pÛvodnû realizována jiÏ v leto‰ním roce, ale vzhledem k dokonãování velk˘ch
investic jako byl kanalizaãní pﬁivadûã, musí b˘t
rekonstrukce kulturního domu z dÛvodu omezeného mnoÏství finanãních prostﬁedkÛ odloÏena na rok 2013.
Dal‰í akcí je projekt na roz‰íﬁení zázemí u tenisov˘ch kurtÛ a dûtského hﬁi‰tû. V tomto pﬁípadû je Ïadatel Sportovní klub V‰echovice o.s. Projektem dojde nejen k roz‰íﬁení dûtského hﬁi‰tû
o dal‰í prvky, ale i k vybudování sociálního zázemí pro uÏivatele areálu. Oãekávané náklady jsou
ve v˘‰i 870 000 Kã.

Poslední akcí je tzv. Projekt spolupráce, kter˘
pﬁedkládala Místní akãní skupina Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Jedná se jiÏ o 2. projekt v poﬁadí, kter˘ se zab˘vá budováním místních expozic a muzeí. Ve V‰echovicích vznikne
muzeum architekta Bohuslava Fuchse. Bude
upravena ãást hasiãské zbrojnice a bude zde
umístûna expozici, která bude vûnována na‰emu v˘znamnému rodáku. Na pﬁípravû tohoto
projektu jsme spolupracovali nejen s místními
obãany, ale také i se zástupci brnûnské fakulty
architektury, kteﬁí na odkaz Bohuslava Fuchse
rozhodnû nezapomínají. Tento projekt bude realizován spoleãnû s mûstem Pot‰tát, s MAS
Mohelnicko a dal‰ím polsk˘m partnerem. Mimo
samotné muzeum nás ãekají i studijní cesty do
partnersk˘ch regionÛ a v˘roba propagaãních
letáãkÛ, které pomohou muzeum zatraktivnit.
Náklady na projekt na stranû V‰echovic se oãekávají ve v˘‰i 750 tis. Kã.
Vûﬁíme, Ïe v‰echny tﬁi akce pﬁispûjí k dal‰ímu
rozvoji obce V‰echovice.
Marcela Tomá‰ová
místostarostka obce
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Ze Ïivota spolkÛ
Pﬁímûstsk˘ farní tábor
ve V‰echovicích
¤ímskokatolická farnost V‰echovice jiÏ 3. rokem poﬁádala ve dnech
16. – 20. ãervence 2012 prázdninové setkání dûtí – tzv. Pﬁímûstsk˘ farní tábor, zamûﬁen˘ na sportovní a kulturní vyÏití dûtí. 35 dûtí ze V‰echovic, B˘‰kovic, H. Újezdu, Provodovic, Malhotic a Rouského pod
vedením 12 instruktorÛ si dávalo sraz na faﬁe, kde byl pﬁipraven bohat˘ program: sportovní soutûÏe, poznávací v˘let do okolí, malování, zpívání a hry na hudební nástroj, modelování z plastelíny, rozvoj pohybov˘ch schopností, ãetba, promítání pohádky, náv‰tûva farmy v Rouském,
kde si dûti zajezdily na koních a povozily se v koãáﬁe. Dále si vyrábûly
batikovan˘ hedvábn˘ ‰átek, pod vedením pana Fry‰táka si ukuly podkoviãku nebo srdíãko. V rámci celodenního v˘letu dobyly hrad Helf‰t˘n,
zúãastnily se sportovní „olympiády“, vûdomostní hry, sbíraly bylinky,
vaﬁily bylinné ãaje, kter˘mi vyléãily farmáﬁe a v noãní hﬁe osvobodily
farmáﬁku. Farmáﬁ a farmáﬁka vÛbec hráli cel˘ t˘den velkou roli, neboÈ
t˘den na faﬁe se nesl v duchu farmaﬁení. Závûr tábora patﬁil pasování
dûtí na farmáﬁe a farmáﬁku a po spoleãné dûkovné m‰i svaté se se‰li
i se sv˘mi rodiãi, prarodiãi a sourozenci na zahradû, kde pﬁi táboráku
si v‰ichni opékali ‰pekáãky. Chtûli bychom tímto podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na zaji‰tûní tohoto fantastického t˘dne: vedoucím, instruktorÛm, kuchaﬁkám, pomocníkÛm pﬁi stavûní a bourání stanu, chlapÛm
za technické zázemí, za zeseãení zahrady, firmû GESS-CZ, s.r.o. Hranice za dopravu, obci V‰echovice za pomoc, obci Rouské za poskytnutí
lávek a stolÛ, obci B˘‰kovice za finanãní podporu, mikroregionu Záhoran za zapÛjãení stanu a rodiãÛm za zaji‰tûní dopravy pﬁi v˘jezdu na
Helf‰t˘n.
P. Vratislav Kozub, Irena K˘valová – vedoucí farního tábora

Odpoledne s pﬁírodou
¤ímskokatolická farnost V‰echovice poﬁádá 29. záﬁí 2012 sportovnûkulturní a v˘chovnou akci – Odpoledne s pﬁírodou, urãenou pro v‰echny generace. Tato akce se sportovním zamûﬁením je urãená pﬁedev‰ím
pro dûti a mládeÏ. Uskuteãní se na farské zahradû ve V‰echovicích. Zaãátek je plánován na 13.30 hod., kdy probûhne registrace soutûÏících v orientaãním závodû, kter˘ bude zahájen ve 14.00 hod. V 16.00 hod. mÛÏeme zhlédnout v˘cvik sokolÛ a jin˘ch drav˘ch ptákÛ – Seiferos. V 18.00
hod. probûhne vyhodnocení soutûÏe a bude následovat opékání ‰pekáãkÛ a posezení se sousedy a pﬁáteli. Akce je podpoﬁena Grantov˘m programem Regionu Hranicko.
Irena K˘valová
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·imon v Klenovci
Velice rádi jsme pﬁijali pozvání Místní akãní skupiny Mo‰tûnka, abychom se zúãastnili mezinárodního folklorního festivalu KLENOVSKÁ RONTOUKA v Klenovci. Klenovec je vût‰í vesnice na
jihov˘chodním Slovensku v blízkosti Rimavské
Soboty a „rontouka“ je místní tanec. Tento festival má uÏ dlouhodobou tradici. Letos probíhal jiÏ
35. roãník. Z âeské republiky se festivalu zúãastnily celkem tﬁi soubory v rámci projektu Kroje
na‰ich krajÛ. Tento projekt vznikl ve spolupráci
místních akãních skupin âeské republiky a Slovenska.
Vyjeli jsme v pátek 22. 6. brzy ráno autobusem
spoleãnû se souborem Rusava, kter˘ zastupoval
Podhost˘nsko a souborem Hanaãka z Litovle, kter˘ zastupoval Hanou. Po ‰estihodinové cestû jsme
dojeli k rekreaãnímu stﬁedisku na Teplém Vrchu,
kde nás krásnû pﬁivítaly ãlenky Místní akãní skupiny Malohont chlebem a solí. KdyÏ jsme se ubytovali, ãekal nás v˘born˘ obûd a po nûm nám ukázali
vesniãku a v‰echno to, co dokázala jejich místní
akãní skupina. Nûkteﬁí také vyuÏili moÏnost koupání v pﬁehradû, která byla v tûsné blízkosti stﬁediska. Pak jsme se v‰ichni ustrojili do krojÛ a místním obyvatelÛm zatanãili, zahráli a zazpívali.
Dal‰í na‰e vystoupení uÏ mûlo probíhat v Klenovci, kam jsme dojeli autobusem. Ve 20.00 hodin
byl oficiálnû zahájen festival. PrÛvodem od míst-

ního obecního úﬁadu k hlavnímu podiu jsme ‰li
spoleãnû s místními soubory, ale také s dal‰ím
souborem Uskudar z Turecka. Pﬁi ﬁazení prÛvodu
stáli Turci hned vedle nás a jejich velmi hlasité
bubnování nám aÏ nahánûlo strach. Po pﬁedání
cen a ãestn˘ch uznání se pﬁedvedly soubory v
pûtiminutov˘ch ukázkách. Hlavní program byl aÏ
v sobotu, takÏe jsme se opût na noc pﬁemístili na
Tepl˘ Vrch a ráno po snídani zase do Klenovce.
Do obûda jsme mûli volno, tak jsme si mohli
prohlédnout vesnici nebo jsme se mohli nauãit
tanec od souboru Rusava nebo od souboru Uskudar. Na návsi v okolí podia byly stánky s ﬁemesln˘mi v˘robky. Po celé vesnici byly rozmístûny tzv.
„dvory“ s rÛznou tématikou. V nûkter˘ch dvorech
pﬁedvádûli ﬁemesla, nebo hráli na heligonky, dal‰í
dvÛr byl pro dûti – pohádkov˘ atd. Také my z
Moravy jsme mûli svÛj dvÛr, kde se pﬁi cimbálu
stﬁídala Rusava s Hanaãkou a nabízely se tu nejen
propagaãní materiály, ale také místní speciality
napﬁíklad olomoucké tvarÛÏky.
Ve 13 hodin probûhla soutûÏ souborÛ v tûchto
disciplínách – splétání gorbaãika, ﬁezání dﬁeva ruãní pilou, zatloukání hﬁebíkÛ, pití piva na ãas a oblékání dívky do kroje. Ná‰ soubor reprezentovali
manÏelé StaÀkovi a Jenda ·atánek, kteﬁí nám
vybojovali krásné tﬁetí místo, o které jsme se podûlili se souborem Hanaãka. Moc jsme se pobavili,

zvlá‰tû kdyÏ Turci ﬁezali dﬁevo. Oni to chudáci asi
vidûli poprvé v Ïivotû.
Po krátkém oddechu jsme vystoupili na hlavním podiu. Ukázali jsme jim, jak se tanãí u nás na
Záhoﬁí. No pak jsme se uÏ jen dívali a dívali na
ostatní soubory a vûﬁte, bylo se na co dívat. Turecké bubnování budeme sly‰et je‰tû dlouho, také
cimbály a heligonky. Slovenské soubory typu Luãnica udûlaly na podiu pûkn˘ prÛvan. Dokonce nûkteﬁí tanãili s cepy a ku podivu nedo‰lo k Ïádnému
úrazu, prostû kdo umí, tak umí.
Pak uÏ nastal ãas na‰eho odjezdu. Ve 21.30
jsme nastoupili do autobusu a s Klenovcem se
rozlouãili. Byli jsme opravdu rádi, Ïe jsme se mohli tohoto zúãastnit a reprezentovat tam ná‰ kraj.
Marie ·atánková
o.s. ·imon

Hasiãi z Opatovic
soutûÏí i pomáhají
První polovina leto‰ního roku byla u hasiãÛ
v Opatovicích hlavnû ve znamení soutûÏní ãinnosti. Dva kolektivy dûtí soutûÏily ve hﬁe Plamen.
Mlad‰í Ïáci obsadili ãtvrté místo a star‰í místo
sedmé. Ve Velké cenû OSH Pﬁerov mlad˘ch hasiãÛ jsou prÛbûÏnû na‰e kolektivy na tﬁetím
a sedmém místû. V soutûÏi PoÏární ochrana oãima dûtí pak dosáhla v˘borného umístûní Magda
Roháãková, která v krajském hodnocení obsadila
druhou pﬁíãku.
Sbor uspoﬁádal pro dûti 9. ãervna jiÏ osmnáct˘ roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ O putovní pohár
SDH Opatovice, kde soutûÏilo 9 kolektivÛ mlad‰ích a 14 star‰ích. V mlad‰í kategorii vyhráli mladí hasiãi z Pot‰tátu pﬁed Bohuslávkami a Partutovicemi, ve star‰í si pohár vítûzÛ odváÏely
Partutovice pﬁed Velkou a Jindﬁichovem.
Kolektivu dorostencÛ, kter˘ bûhá první sezónu,
se podaﬁilo vyhrát okresní kolo hry Plamen
a v krajském kole v ·umperku obsadil druhé místo. Dorostenka Lucka Hasonová byla na krajské
soutûÏi jiÏ potﬁetí a vybojovala deváté místo.
DruÏstva dospûl˘ch se také úãastnila postupov˘ch soutûÏí, pﬁiãemÏ Ïenám se podaﬁilo obsadit
v okresním kole tﬁetí místo. T˘my pak jako kaÏd˘
rok soutûÏí v rámci Velké ceny okresu Pﬁerov. Od
leto‰ka závodí také druÏstva dorostencÛ a dorostenek.

Jeden závod Velké
ceny se konal i v Opatovicích na hﬁi‰ti Pod Hory,
a to v sobotu 16. ãervna.
Poprvé byla otevﬁena
i kategorie muÏÛ nad 35
let, ve které vyhráli
domácí pﬁed B˘‰kovicemi a Val‰ovicemi.
V muÏské kategorii soutûÏilo 24 druÏstev. Zvítûzili muÏi z Kunovic
ãasem 17,73 s pﬁed
Mladcovou (17,78 s)
a ·piãkami (17,86 s).
Kategorie Ïen byla obsazena 14 druÏstvy. Vyhrály Milotice (19,10 s) pﬁed
Pravãicemi (19,18 s) a B˘‰kovicemi (20,31 s).
SoutûÏ byla letos poprvé doplnûna soutûÏí pro tﬁíãlenná druÏstva z ﬁad divákÛ, a to v naplnûní pûtilitrového nástﬁikového terãe dÏberovou stﬁíkaãkou,
pﬁi které jeden ãlovûk míﬁí na terã, dal‰í pumpuje
a tﬁetí doplÀuje vodu.
V˘jezdová jednotka sboru má letos obzvlá‰È
napilno, byla povolána jiÏ k 28 zásahÛm. Nejvíce
jich bylo k poÏárÛm pﬁi vypalování trávy, které patﬁí k opakujícímu se problému jara. Dále se úãastnila také taktick˘ch cviãení, napﬁíklad na Uhﬁíno-

vû, kde v˘jezdové jednotky trénovaly zásah pﬁi rozlehlém lesním poÏáru a evakuaci osob z rekreaãních budov.
Kromû soutûÏní a zásahové ãinnosti se opatoviãtí hasiãi angaÏují i v jin˘ch oblastech. Na jaﬁe
uspoﬁádali sbûr Ïelezného ‰rotu a pomáhali pﬁi
organizaci motokrosov˘ch závodÛ v pﬁerovské
rokli. Úãastnili se také v˘‰lapu na Lysou horu, kter˘ letos pﬁipravili hasiãi z Nové Vsi.
Jolana Andr˘sková
SDH Opatovice
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âinnost SDH Par‰ovice
Po skonãení v‰ech soutûÏních kol v kategoriích dûtí a dospûl˘ch v roce 2011 se na‰e ãinnost
zamûﬁila na zakonãení roku. Na‰im úkolem bylo
pﬁipravit program v˘roãní valné hromady, na
které spoleãnû s ostatními sbory okrsku
a s místními hasiãi zhodnotíme cel˘ uplynul˘
rok. Bûhem tûchto pﬁíprav jsme se postupnû
také chystali na dÛleÏitou akci, kterou kaÏdoroãnû organizujeme, a tou je v Par‰ovicích jiÏ
tradiãní hasiãsk˘ ples. Ten se letos konal 14. ledna a myslím si, Ïe opût patﬁil k poveden˘m
akcím, které zpestﬁují kulturní a spoleãensk˘
Ïivot v na‰í obci.
Bûhem zimních a jarních mûsícÛ nezapomínáme na pravidelnou pﬁípravu na‰ich soutûÏních
druÏstev dûtí a dospûl˘ch, abychom mohli co
nejlépe zahájit nov˘ soutûÏní roãník v poÏárních
sportech. Sportovní pﬁípravu bûhem zimních
mûsícÛ pﬁesouváme do místní sokolovny, kde
hrajeme rÛzné míãové hry a pilujeme teoretickou pﬁípravu na‰ich hasiãÛ. BohuÏel zde nemÛÏeme naplno nacviãovat jednotlivé hasiãské
sportovní disciplíny, ale v‰e se nám podaﬁilo
nacviãit v jarních mûsících na na‰em fotbalovém
hﬁi‰ti a v‰echna na‰e soutûÏní druÏstva se mohla
zapojit do dal‰ího roãníku hasiãsk˘ch sportovních soutûÏí. Do soutûÏí zaﬁazen˘ch do Velké
ceny okresu Pﬁerov jsme letos zapojili tﬁi druÏstva. DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ, druÏstvo star‰ích
ÏákÛ a v kategorii dospûl˘ch druÏstvo Ïen.
Ve v˘ãtu ãinností, spojen˘ch s nácvikem na
sportovní soutûÏe samozﬁejmû nesmíme také
zapomenout na na‰e nejmen‰í hasiãe z hasiãské pﬁípravky. âást tûchto mlad˘ch hasiãÛ jiÏ
letos pﬁestoupila do kategorie mlad‰ích ÏákÛ
a vyzkou‰ela si naostro okresní kolo celostátní hry PLAMEN a zúãastnila se nûkolika soutûÏí v poÏárním útoku v rámci Velké ceny OSH
Pﬁerov.
Ta zb˘vající ãást mlad˘ch hasiãÛ od jarních
mûsícÛ pilnû nacviãuje práci s hadicemi, rozdûlovaãem, proudnicemi, aby se mohla pﬁedstavit
‰iroké veﬁejnosti. Mimo poÏární útoky na‰e pﬁípravka nacviãila také pohádku O veliké ﬁepû, se
kterou vystoupila na soutûÏích v poÏárním útoku, které jsme letos uspoﬁádali – 3. ãervna pro
dûti a 8. ãervence pro dospûlé. Tûmito vystoupeními si získala v‰echny diváky, kteﬁí na‰e mladé poÏárníky vÏdy odmûnili bouﬁliv˘m potleskem. Ten potlesk nebyl odmûnou jen pro na‰e
dûti, ale myslím si, Ïe hlavnû si ho zaslouÏil i t˘m
vedoucích, kteﬁí na‰e malé hasiãe zasvûcují do
tajÛ hasiãsk˘ch dovedností.
Mimo tyto sportovní aktivity jsme pomáhali
i v tomto roce organizovat tradiãní akce, které
pravidelnû poﬁádáme spoleãnû s obecním úﬁadem a dal‰ími spolky v obci. Jde o vodûní medvûda, lampionov˘ prÛvod a dûtsk˘ den.
Antonín RÛÏiãka
SDH Par‰ovice
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âinnost TJ Sokol Par‰ovice rok 2012
TJ Sokol Par‰ovice pﬁivítal nov˘ rok novoroãním
v˘‰lapem, kter˘ se konal 7. ledna. Tak jako loni i letos
na‰e kroky zamíﬁily do Beskyd, minule jsme si uÏívali de‰tivého neãasu na Ondﬁejníku, letos tentokrát
opravdu zimního poãasí na Pustevnách. Poprvé jsme
si mohli totiÏ do té doby v de‰tivé zimû dopﬁát prvního snûhu, coÏ se projevilo na nad‰ení v˘letníkÛ
a snûhov˘ch koulovaãkách. Krása zimních Pusteven
je nádherná, jen ‰koda, Ïe ji neocenilo více úãastníkÛ. Zimní ãas je hlavnû ãasem bálÛ a plesÛ, v Par‰ovicích této pﬁíleÏitosti poﬁádat ples vyuÏil spolek hasiãÛ a ãlenové Sokola jim pﬁipravili jako pÛlnoãní
pﬁekvapení komediální vystoupení „Jak se tanãí na
Vala‰sku“ na hudbu Lord of the Dance. Tato pÛlnoãní pﬁekvapení jsou vzájemná, na hasiãském plese
vystupují pravidelnû sokoli a na sokolském plese zase
hasiãi. Tato zvlá‰tní tradice je pocta obûma spolkÛm
za jejich ãinnost a pocta lidem, kteﬁí je zastupují.
Sokolsk˘ ples se konal 18. února a k poslechu
a tanci hrála skupina Kornet z Lipníka nad Beãvou,
o zábavu se postaral taneãní krouÏek country tancÛ
Happy Chick pod vedením Jany Palové a hostující
maÏoretky Pananky – Princess Hranice, mistrynû
republiky, jejichÏ profesionální vystoupení sklidilo
mimoﬁádn˘ úspûch. Spolek hasiãÛ nás pﬁekvapil
vystoupením aquabel na suchu a záchrany tonoucího na motivy PobﬁeÏní hlídky.
Nastalo jaro a s jarním obdobím pﬁi‰la povinnost
uskuteãnit jarní v˘‰lap, letos padl los na nedalek˘
hrad Helf‰t˘n. Na tuto krásnou památku jsme zavítali po nûkolika letech, a tak se ãlovûk nemÛÏe divit,

V˘let na Helf‰t˘n

jak jsme byli zklamáni, kdyÏ se zrovna na hradû konal
III. roãník Festivalu vojenské historie, coÏ pro nás
znamenalo o dost zv˘‰ené vstupné, ale nevadilo,
vyuÏili jsme krásného poãasí a hospÛdku pod hradem, která dostateãnû vyhovovala osvûÏujícímu
odpoãinku pﬁi lahodném vychlazeném pivu. Po
návratu domÛ se pﬁipravilo opékání kabanosu na
místním hﬁi‰ti.
1. ãervna mûly svátek dûti a právû jim byl vûnován víkend následující. Pro dûti se poﬁádal dûtsk˘
den, na jehoÏ pﬁípravû se podílely v‰echny spolky,
Sokol mûl za úkol pﬁipravit sportovní disciplíny.
Leto‰ní rok byl pro TJ Sokol Par‰ovice velmi dÛleÏit˘ a to proto, Ïe se konal 1. aÏ 7. ãervence XV. V‰esokolsk˘ slet v Praze. Sokol Par‰ovice cel˘ rok nacviãoval ãtyﬁi skladby. Nacviãovalo na 60 cviãencÛ
a znaãná ãást cviãencÛ nacviãovala ve více neÏ jedné skladbû, jedna cviãenka cviãila dokonce ve tﬁech
skladbách najednou. Nacviãovaly se tyto skladby:
Muzikantova písniãka – rodiãe s dûtmi, âlovûãe,
nezlob se – pﬁed‰kolní dûti, Jonatán – mlad‰í Ïákynû a Prázdniny – ASPV. S tûmito skladbami jednou,
ãi více jsme vystoupily také na sletech v T˘nû nad
Beãvou, v Hranicích, v Pﬁerovû, v Bystﬁici pod Host˘nem, ale hlavním bodem byl V‰esokolsk˘ slet v Par‰ovicích, kter˘ se konal 24. ãervna. Sletu se zúãastnilo na 200 cviãencÛ z celého Olomouckého kraje
v celkem deseti skladbách. Do Prahy na slet poté jelo
z Par‰ovic 20 cviãencÛ ze dvou skladeb Prázdniny
a Jonatán. Tak velk˘ poãet cviãencÛ a skladeb je
hoden reprezentace tak malé obce jako jsou Par‰o-

– první pololetí

Novoroãní v˘‰lap na Pustevny

vice. Cel˘ úspûch lze hlavnû pﬁiãíst tﬁem osobám paní
Jarmile RÛÏiãkové a paní Milu‰ce Gadasové za nácvik
v‰ech skladeb a paní Ludmile Gadasové za administrativní pﬁípravu. Dûkujeme a dûkujeme i obci za jejich
finanãní podporu, díky které jsme mohli tento slet
uskuteãnit.
Petra Michalíková
TJ Sokol Par‰ovice

Vystoupení pﬁed‰kolních dûtí na sletu v Par‰ovicích, skladba âlovûãû, nezlob se

Skladba Prázdniny, vystoupení v B˘‰kovicích

Cviãení rodiãÛ s dûtmi v Bystﬁici pod Host˘nem
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Mikroregionální projekty
v roce 2012
Stﬁedisko sluÏeb venkovu
JiÏ potﬁetí byl mikroregion Záhoran úspû‰n˘ pﬁi získání dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Díky projektu Stﬁedisko sluÏeb venkovu si tak obce poﬁídí novou
techniku na údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství, kterou v‰ak z 50% budou muset dofinancovat
z vlastních zdrojÛ.

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
V rámci v˘‰e zmiÀovaného programu obdrÏel mikroregion pﬁíspûvek ve v˘‰i 20 000 Kã, a
to na ãásteãné krytí kulturního programu her mikroregionu Záhoran.

Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran
Tﬁetí leto‰ní projekt byl podpoﬁen Ministerstvem pro místní rozvoj âR, a to ãástkou 199
000 Kã. Tato finanãní ãástka bude taktéÏ doplnûna o vlastní zdroje a celkovû pﬁispûje k
financování jiÏ jubilejních X. her mikroregionu, které se budou letos konat 1. záﬁí 2012 v
parku v obci Malhotice.

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

X. JUBILEJNí HRY MIKROREGIONU

`
ZAHORAN
v sobotu 1. záﬁí 2012

plné
odpoledne
oru
m
u
napûtí a h

od 14 hodin v parku obce Malhotice
Akce se koná za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Olomouckého kraje.
SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran:
B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské, V‰echovice

Motto: âlovûk je bohat˘ tím, co uãinil pro druhé. J. W. Goethe
Pﬁipraven bohat˘ kulturní program.
Hry budou ukonãeny ohÀostrojem • K tanci a poslechu hraje ESMERALDA.
Vstupné dobrovolné: ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnost Mikroregionu Záhoran.
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Vesnice roku 2012
V leto‰ním roce probûhl jiÏ 18. roãník soutûÏe Vesnice roku Olomouckého kraje. Tato soutûÏ je urãena pro kteroukoliv obec, mûstys ãi
mûsto s maximálním poãtem 6 200 obyvatel. Do
leto‰ního roãníku se v Olomouckém kraji pﬁihlásilo 20 obcí. KaÏdá obec mûla na svou prezentaci rovn˘ch devadesát minut. Bylo na ní,
jak˘m zpÛsobem ãas vyuÏije. Pﬁedsedou hodnotitelské komise je vÏdy vítûz z pﬁedloÀského
roãníku, kterého v dal‰ím kole vystﬁídá vítûz loÀského kola. Dále v komisi najdete zástupce
vyhla‰ovatelÛ soutûÏe tzn. Ministerstva pro
místní rozvoj âR, Ministerstva zemûdûlství âR,
Spolku pro obnovu venkova âR a Svazu mûst
a obcí âR a spoluvyhla‰ovatelÛ ze Svazu knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ a Spoleãnosti pro zahradní a krajináﬁskou tvorbu aj.
V rámci soutûÏe mohou obce získat tzv. stuhy. Nejvy‰‰ím ocenûním je Zlatá stuha za komplexní rozvoj obce. Modrá stuha znamená ocenûní za spoleãensk˘ Ïivot v obci, Bílá stuha za
ãinnost mládeÏe, Zelená stuha za péãi o zeleÀ
a Ïivotní prostﬁedí, OranÏová stuha za spolupráci obce a zemûdûlského subjektu. Dále je moÏné získat ocenûní Cena nadûje pro Ïiv˘ venkov,
Knihovna roku ãi Fulínova cena za kvûtinovou
v˘zdobu.

Pﬁehled ocenûní obcí mikroregionu Záhoran:
2002 – Rouské – Modrá stuha
2003 – Horní Újezd – Zelená stuha
2007 – Rouské – Zlatá stuha
2007 – V‰echovice – Knihovna roku Olomouckého kraje, 2. místo v celostátním kole
2010 – Provodovice – Cena za nejzajímavûj‰í projekt
2010 – Par‰ovice – Cena za prolínání duchovního Ïivota s dûním v obci
2011 – Horní Újezd – Fulínova cena
2012 – Rouské – Cena nadûje za Îiv˘ venkov
V‰echovice – Cena za podporu zachování kulturního dûdictví

Slavnostní vyhlá‰ení ve Vesnici roku Olomouckého kraje 2012
v Radslavicích

V leto‰ním roce se ze Záhoranu zapojily do
soutûÏe Vesnice roku 2 obce. Obec Rouské získala Cenu nadûje pro Ïiv˘ venkov a postupuje do
celostátního kola. Obec V‰echovice se mÛÏe
py‰nit ocenûním za podporu zachování kulturního dûdictví. Obû obce si zaslouÏí gratulace.
Autorka fotografií je Irena ·najdrová.

Starosta V‰echovic pan Radovan Miku‰ pﬁebírá ocenûní.

Starostka obce Rouské pﬁebírá ocenûní Cenu nadûje za Ïiv˘ venkov.
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Kalendáﬁ akcí 2012
B˘‰kovice
srpen/záﬁí
8. 9.
záﬁí
záﬁí
22. 9.
29. 9.
ﬁíjen
26. 10.

prosinec
prosinec

louãení s prázdninami
liga malé kopané Ïen
brann˘ závod hasiãÛ pro dûti a mládeÏ
fotbalov˘ turnaj
rybáﬁské závody
záhorská stﬁela
tradiãní zelobraní
oslava Dne vzniku samostatné republiky se svûtlu‰kováním
uctûní památky zesnul˘m
adventní a vánoãní v˘stava v muzeu B˘‰kovice
vánoãní koncert v prostorách místní kaple, slavnostní
rozsvícení vánoãního stromu

tradiãní pouÈ
IV. roãník „Ójezdského d˘Àobraní“
setkání seniorÛ
mikulá‰ská nadílka
‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava

Provodovice
25. 8.
10. 11.
6. 12.

27. 10.
7. 12.
8. 12.
31. 12.

noãní lov ryb Valt˘ﬁ
hon na zajíce
mikulá‰ská nadílka
vánoãní besídka
novoroãní pﬁípitek u vánoãního stromu

listopad
listopad
prosinec
31. 12.

Opatovice
14. 9.
14.–15.9.
ﬁíjen
31. 10.
11. 11.
22. 11.
24. 11.
6. 12.
26. 12.

svûtlu‰ky
zájezd na vinobraní
drakiáda
halloweenbraní, 2. stra‰ideln˘ prÛvod
zavírání lesa
setkání seniorÛ
ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
ve stolním tenise „Putovní pálka“
rozsvícení vánoãního stromu
tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek
‰tûpánská taneãní zábava

3. 9.
15. 9.
ﬁíjen

28. 10.
listopad
30. 11.
1. 12.

srpen
záﬁí

26. 12.

letní v˘jezd na kolech
turistick˘ v˘let do hor
drakiáda
martinská slavnost

Redakãní rada
Vydal
Pﬁipravila
DTP a tisk

helloweenská zábava
mikulá‰ská zábava
mikulá‰ská nadílka
silvestrovsk˘ ohÀostroj

pouÈové slavnosti
cestopisná pﬁedná‰ka
rouseck˘ jarmark
vánoãní v˘stava
adventní koncert
mikulá‰ská besídka s nadílkou
Ïiv˘ betlém
louãení se star˘m rokem

V‰echovice

Par‰ovice

ﬁíjen

hasiãská soutûÏ Velká Cena Okresu Pﬁerov
taneãní zábava
posezení se seniory
mikulá‰ská nadílka

Rouské
záﬁí
ﬁíjen

Malhotice
záﬁí
24. 11.
7. 12.
19. 12.
31. 12.

prosinec

cestopisná beseda s Márov˘mi – Tajuplná Afrika
zájezd do vinného sklípku
setkání zletil˘ch
mikulá‰ská nadílka
turnaj v badmintonu
vánoãní slavnost s rodiãi
koledy u vánoãního stromu

Rakov

Horní Újezd
záﬁí
záﬁí
listopad
prosinec
26. 12.

12. 11.
17. 11.

slavnostní zahájení ‰kolního roku
rozlouãení s prázdninami
taneãní zábava
taneãní veãer
podzimní v˘stava
divadelní pﬁedstavení
vítání obãánkÛ
oslavy 28. ﬁíjna
setkání se seniory
lucerniãková slavnost
slavnostní rozsícení vánoãního stromu
poslední leã
mikulá‰ská nadílka
‰tûpánská zábava

Milu‰e StrÏínková, Radovan Miku‰, Pavla Krbálková
DSO mikroregionu Záhoran, Rouské 64, 753 53
Pavla Krbálková • pavla.krbalkova@seznam.cz • www.zahoran.cz
ELAN spol. s r. o. Pﬁerov

Zpravodaj byl vydán za finanãní spoluúãasti Ministerstva pro místní rozvoj âR.

