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OBEC MALHOTICE

VáÏení
spoluobãané
mikroregionu
Záhoran,
myslím, Ïe na tomto místû uÏ není tﬁeba psát
o tom, co se odehrálo v na‰em mikroregionu,
kolik penûz do na‰ich obcí „pﬁiteklo“, k jakému
rozvoji do‰lo. Jistû jsme si totiÏ v‰imli, jak se za
poslední roky ná‰ dobrovoln˘ svazek obcí zmûnil k nepoznání. V‰echny ãlenské vesnice rostou
do krásy díky ‰ikovnosti lidí, kteﬁí se podílí na rozvoji na‰ich obcí.
Z hlediska hmotné stránky je snad v‰echno
v poﬁádku, ale co na‰e spoleãnost? Neupadá?
Jsme souãástí svûta plného závisti, sobectví, individualismu. Myslíme jen sami na sebe, úcta
a solidarita v mezilidsk˘ch vztazích existují ãím
dál ménû. OdjakÏiva základem státu byla rodina,
platí to i dnes? Ruku na srdce… zaãnûme kaÏd˘
sám u sebe a u sv˘ch rodin. JestliÏe budou fungovat vztahy v rodinách, potom budou fungovat
ve vesnici, mikroregionu a ve státû vÛbec.
Uvûdomme si, Ïe i my mÛÏeme na‰ím obyãejn˘m Ïivotem pomoci k rozvoji na‰í spoleãnosti. Zkusme vypnout na chvilku na‰e televize,
opustit poãítaãe a vyhledávejme spoleãenství,
sdruÏujme se, setkávejme se.
Je tﬁeba podûkovat tûm, kteﬁí se doposud
podíleli jak˘mkoliv zpÛsobem na fungování a rozvoji mikroregionu Záhoran.
Do nastávajícího roku pﬁeji nám v‰em na prvním místû pevné zdraví. UdrÏujme a rozvíjejme
dobré vztahy v rodinách, ale také mezi spoluobãany. ZapomeÀme na sobectví a zkusme si vzájemnû pomáhat. A vûﬁme, Ïe nám bude dobﬁe!
Josef Voldán
starosta obce Malhotice

Rok 2012 v Malhoticích
V témûﬁ uplynulém roce se v na‰í vesnici odehrálo mnoho, aÈ uÏ se jedná o ãinnosti na‰ich
spolkÛ, realizaci plánÛ obecního zastupitelstva
nebo kaÏdodenní události obyãejn˘ch obãanÛ.
V˘jimeãná pro na‰i obec a velmi zdaﬁilá, byla
akce mikroregionu Záhoran. V‰ichni urãitû vzpomínáme na leto‰ní jubilejní X. Hry mikroregionu
Záhoran. Podrobnû si o nich pﬁeãtûte v samostatném pﬁíspûvku. Co se nedûje v na‰í obci bûÏnû, a bylo taktéÏ v˘jimeãné, byly tﬁi svatby mlad˘ch párÛ z Malhotic témûﬁ po sobû. Jeden pár
uzavﬁel svátost manÏelství v na‰em filiálním kostele Neposkvrnûného poãetí Panny Marie, druh˘ v lázních Teplice nad Beãvou a tﬁetí na obecním úﬁadû v Malhoticích.
Bez spolkÛ by se na dûdinû nic nedûlo, a proto jsme za nû rádi. NíÏe jsou uvedeny ty nejzdaﬁilej‰í ãinnosti.
âesk˘ svaz chovatelÛ Malhotice poﬁádal jako
kaÏdoroãnû 4. a 5. srpna v˘stavu drobného zvíﬁectva v areálu, kter˘ si pﬁed nûkolika lety vybudovali. Jejich v˘stavy jsou uÏ známé v ‰irokém
okolí a i letos se zúãastnilo mnoho vystavovatelÛ nejen místních, ale i z ‰irokého okolí. âlenové svazu propÛjãují svÛj areál ostatním spolkÛm,
ale také místním obyvatelÛm k rÛzn˘m úãelÛm.
UÏ po nûkolik let se o zábavu pro dûti stará
myslivecké sdruÏení Háj Malhotice - Rouské. Tak
tomu bylo i letos, kdy pro nû v ãervnu pﬁipravilo spoleãnû s M· Malhotice „Dûtsk˘ den“

v zámeckém parku a chovatelském areálu.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ se díky mlad˘m
nadûjn˘m ãlenÛm hodnû vypracoval. UÏ nûkolik
let se úãastní hasiãsk˘ch soutûÏí v okolí, okresu
a kraji. Letos uspûli dokonce i na mistrovství
republiky v Sokolovû, kde je pﬁijeli podpoﬁit starosta s manÏelkou, protoÏe zjistili, Ïe Ïádn˘ ze
star‰ích ãlenÛ sboru cestu s nimi neplánuje.
Podrobnosti si pﬁeãtûte v pﬁíspûvku Davida ·imy
„Jak Malhotice k mlad˘m nadûjn˘m hasiãÛm
pﬁi‰ly“.
Pod zá‰titou na‰í obce jsme se bûhem prodlouÏeného záﬁijového víkendu z Malhotic vyda-
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li jiÏ ãtvrt˘m rokem do Vysok˘ch Tater. Cel˘ ãlánek o tom, jak malhotsk˘ prapor zavlál nad Krivánûm, najdete i s fotodokumentací na
http://www.malhotice.cz/.
Nûkolik málo jedincÛ z obãanského sdruÏení
Klubko Malhotice se v posledních letech stará
o zpestﬁení Ïivota u nás. Na jaﬁe pﬁipravilo jarní
v˘stavu, zaãátkem adventu v˘stavu vánoãní. Je
tﬁeba podûkovat M· Malhotice, která se spolupodílí na tvorbû tûchto tradiãních v˘stav. V t˘dnu pﬁed vánoãní v˘stavou si kdokoliv z obãanÛ
mohl vyzkou‰et vytvoﬁit svÛj vlastní adventní
vûneãek s pomocí Martiny ·igutové, která u nás
vévodí tûmto kvûtináﬁsk˘m aranÏmá uÏ nûkolik
let.
Klubko se rozhodlo obnovit tradici zájezdÛ do
divadla, a proto 24. listopadu uspoﬁádalo zájezd
do Mûstského divadla Zlín na pﬁedstavení „Na
mûlãinû“. Komedie mûla dobré ohlasy, a to pﬁedev‰ím díky kvalitním hercÛm z divadla Kalich
Praha, kteﬁí hostovali ve Zlínû. V hlavní roli se
nám pﬁedstavili vynikající herci: Iva JanÏurová,
Miroslav Vladyka, Bára Munzarová a Sabina
Remundová.
Aby tûch pﬁedvánoãních akcí nebylo málo,
rozhodlo se uÏ poãtvrté o.s. Klubko a M· Malhotice uspoﬁádat 7. prosince pro dûti mikulá‰skou nadílku v zámeckém parku. Mikulá‰
s andûly i ãerty pﬁijel na voze s koÀmi pana Juránû z Rouského. Tak jsme se v‰ichni pﬁíjemnû
naladili na blíÏící se Vánoce.
Tváﬁ na‰í vesnice se pﬁed na‰ima oãima neustále mûní k hezãímu. Postupnû se opravuje staré nebo po‰kozené. Na jaﬁe tohoto roku firma
Tenza, a.s. Brno realizovala projekt „Odstranûní
povodÀov˘ch ‰kod rybníku Valt˘ﬁ“. Stále je‰tû
probíhá projekt „Obnova místních komunikací“,
jehoÏ realizace bude dokonãena v dubnu 2013.
Projekty by se v dne‰ní dobû neobe‰ly bez
pﬁíspûvkÛ. Jednotlivé dotace jsou uvedeny
v tabulce.
A jaké jsou vize do dal‰ího roku? Vodovody
a kanalizace plánují zrekonstruovat vodovod
v na‰í obci. Vzhledem k tomu, Ïe máme tak
‰ikovné mladé hasiãe, je pro nû naplánována
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Obãané obce Malhotice v Tatrách

v˘stavba sportovi‰tû pod zámeck˘m parkem,
ov‰em uvidíme, kolik finanãních prostﬁedkÛ pﬁibude v nastávajícím roce z evropsk˘ch ãi státních zdrojÛ do obecní pokladny.
Na‰e Malhotice kvetou za posledních nûkolik
let do krásy. RozrÛstají se, stavûjí se u nás nové
rodinné domy, stûhují se k nám noví obyvatelé,
mladí se vdávají nebo Ïení, zakládají rodiny.
Letos k nám pﬁibylo pût nov˘ch obãánkÛ…a to
je dobﬁe. Je to dobﬁe nejen pro na‰i rodnou ves,
ale taky pro rozvoj spoleãnosti v na‰em státû. Je

jen ‰koda, Ïe tak málo lidí se zapojuje do pﬁipravovan˘ch akcí, nûkteﬁí jen negativnû kritizují, ale díky za v‰echny, kteﬁí si váÏí pozitivního
dûní a zapojují se podle potﬁeby.
Na závûr je tﬁeba podûkovat za uplynul˘ rok
pﬁedev‰ím na‰emu starostovi Josefu Voldánovi
za zdaﬁilé projekty, pﬁijaté dotace, podporu v‰ech
vydaﬁen˘ch akcí, ale pﬁedev‰ím za jeho trpûlivost a pevné nervy, bez kter˘ch by se taková
funkce zvládnout nedala.
Jana Zamazalová, kronikáﬁka

DOTACE V ROCE 2012
Poskytovatel
âástka v Kã Úãel
Ministerstvo pro místní rozvoj âR 3 293 522 odstranûní povodÀov˘ch ‰kod rybníku Valt˘ﬁ
Úﬁad práce
254 000 VPP
Fond solidarity EU
313 639 odstranûní povodÀov˘ch ‰kod z roku 2010
Olomouck˘ kraj
61 050 pﬁíspûvek na hospodaﬁení v lesích
Olomouck˘ kraj
20 000 pﬁíspûvek na opravu pﬁívûsu pro JSDH
POV Olomouckého kraje
100 000 pﬁíspûvek na poﬁízení územního plánu
SZIF
2 631 750 obnova místních komunikací
Celkem
6 673 961
tabulka: Josef Voldán, starosta

OBEC B¯·KOVICE
Co nového v B˘‰kovicích
Obec B˘‰kovice se v roce 2012 vûnovala zejména zaji‰tûní dotací pro
roky 2012–2013. Úspû‰ní jsme byli s projektem na opravu a údrÏbu komunikací, zejména chodníkÛ ve smûru k Hornímu Újezdu. Tato stavba byla jiÏ
zahájena, a to v˘mûnou stávajícího osvûtlení, které po letech uÏívání doznalo znaãn˘ch zmûn a je tﬁeba ho obnovit. Rekonstrukce chodníkÛ, spolu
s dal‰ími 6 aktivitami, jako je napﬁ. vybudování zpevnûn˘ch ploch u muzea,
dále u v˘leti‰tû a pﬁedláÏdûní pﬁístupov˘ch pû‰in u pomníkÛ, bude pokraãovat do poloviny pﬁí‰tího roku.
Obec dále získala dotaci na zpracování projektové dokumentace na zkapacitnûní protipovodÀov˘ch nádrÏí z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Projekt je jiÏ pﬁevzat a obec bude hledat dotaãní titul
na realizaci této akce.
Pro rok 2013 je zaji‰tûna dotace z Programu Leader na vybudování
nauãné vodohospodáﬁské a pﬁírodní stezky napﬁíã B˘‰kovicemi, která bude
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slouÏit turistÛm, náv‰tûvníkÛm obce a obãanÛm k relaxaci, pû‰ím procházkám, posezení v pﬁírodû a v˘hledÛm do krajiny, spolu s nauãn˘mi
tabulemi o na‰í pﬁírodû, faunû i floﬁe s popisy, vãetnû moÏnosti zhlédnout
funkci jak protipovodÀov˘ch nádrÏí, tak i ekologické koﬁenové ãistírny
odpadních vod. Stezka pak bude uvedena v mapové podobû v turistick˘ch
informaãních materiálech s moÏností ji nav‰tívit a zhlédnout, poznat ná‰
kraj a pouãit se o pﬁírodû a funkci vody v ní.
Obec se zapojuje i do dal‰ích realizaãních programÛ v rámci ochrany
pﬁed povodnûmi. V souãasné dobû se osazují na nádrÏích vodomûrné latû
s ãidly a v dal‰ích mûsících bude provedena jejich provázanost na jednotn˘ systém ochrany pﬁed povodnûmi, vãetnû zaji‰tûní vãasného informování obãanÛ bydlících v zátopové zónû.
Povodí Moravy, správce odpovûdn˘ za stav B˘‰kovického potoka, by
dle jeho pﬁíslibÛ mûlo je‰tû v leto‰ním roce zapoãít s ãi‰tûním a prohloubením dna potoka v prÛtahu obcí a u ãistírny odpadních vod. V souvislostí
s touto akcí obec provede i ãásteãnou opravu kanalizace, která byla pﬁi
leto‰ním pﬁívalovém de‰ti zahlcena a dle pÛvodního projektu kanalizace
a pÛvodního provedení neplní v urãit˘ch místech svoji funkci.
Z vlastních prostﬁedkÛ u‰etﬁen˘ch na pﬁedchozích akcích bude je‰tû
v leto‰ním roce provedena stavba komunikace k novû zﬁizovan˘m rodinn˘m domÛm a oprava sjezdu na komunikaci k âOV.
V souãasné dobû obec dokonãuje i novou v˘sadbu za poldrem ve smûru na V‰echovice, kde bude dosazena dal‰í ãást jiÏ zﬁízené oplocenky.
Obec B˘‰kovice spolu s obãany vûnuje pozornost i kultuﬁe v obci.
V listopadu probûhlo setkání zastupitelÛ a seniorÛ s pﬁátelsk˘m posezením pﬁi muzice a poho‰tûní. Kulturní vystoupení pﬁipravil ná‰ dûtsk˘ soubor B˘‰kovick˘ klásek pod vedením paní Jitky ·rámkové a dále vystoupili na‰i malí hasiãi pod vedením sleãny Jarky Kuliãkové a Tomá‰e Koldy
s nacviãenou humornou pohádkou Snûhurka a sedm hasilíkÛ.
Na podzim probûhlo jiÏ potﬁetí na‰e zelobraní v rámci spolupráce obãanÛ a místních zemûdûlcÛ, kteﬁí pûstují zelí. Nejen umûlecké v˘tvory ze zelí,
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ale i kuchaﬁské umûní bylo ke spokojenosti obãanÛ zhodnoceno. Jsme
rádi, Ïe se lidé zapojují do tûchto aktivit a obec dûkuje obãanÛm, Ïe si je‰tû kromû práce umí hrát a pobavit se navzájem.
V souãasné dobû je za námi i úspû‰ná vánoãní v˘stavka rukodûln˘ch
prací, která probûhla v prostorách minimuzea o prvním adventním víkendu. I zde na‰e dûti nacviãily dojemná vánoãní vystoupení v andûlsk˘ch
kost˘mech a slavily úspûch u v‰ech divákÛ a posluchaãÛ. Nástup mladé
generace, která se zaãala zapojovat do veﬁejného Ïivota, je velmi slibn˘
a potû‰ující pro celou obec. V‰em dûkujeme.
Jana Svûtlíková
starostka obce

OBEC HORNÍ ÚJEZD
V Horním Újezdû se koneãnû ke kostelu jezdí po opravené cestû
Obyvatelé a náv‰tûvníci obce Horní Újezd se
koneãnû doãkali opravené cesty vedoucí ke kostelu. Obec nûkolik let Ïádala o dotaci, bez které
by se tato nároãná oprava neobe‰la. AÏ letos se
podaﬁilo získat evropské finanãní prostﬁedky
z Programu rozvoje venkova âR. Obec ale musí
k dotaci pﬁipojit i své vlastní prostﬁedky. Celkové náklady tak ãiní cca 5 mil. Kã. Kromû samotné místní komunikace byly opraveny i chodníky
a navazující infrastruktura.
Na tuto akci naváÏe na jaﬁe 2013 obnova autobusové zastávky na dolním konci obce spolu
s úpravou zelenû v její bezprostﬁední blízkosti.
Autobusová ãekárna se sv˘m vzhledem pﬁizpÛ-

sobí ãekárnû na horním konci u budovy staré
‰koly. I tato obnova bude dotována z evropsk˘ch
zdrojÛ, resp. z programu Leader – MAS Rozvo-

jové partnerství Regionu Hranicko.
Alena Veliãková
starostka obce
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Setkání seniorÛ v Horním Újezdû
Pﬁedposlední sobotu v listopadu probûhlo tradiãní setkání seniorÛ se
zastupitelstvem obce Horní Újezd. Pozvání pﬁijalo témûﬁ 100 ze 130 seniorÛ. V úvodu jsem je pﬁivítala a spoleãnû jsme uctili památku tûch, kteﬁí
nás pﬁede‰li a jiÏ nejsou mezi námi. Následovalo krátké seznámení s dûním
v obci, pﬁipravované a realizované projekty ãi plány zastupitelstva na pﬁí‰tí roky. Po obãerstvení následoval zábavn˘ program pln˘ nestárnoucích
lidov˘ch melodií a evergreenÛ pod názvem „S písniãkou jsi vûãnû mlád

a na svûtû rád“. Vystoupení sklidilo úspûch, neboÈ bylo doplnûno humorem, scénkami a kouzly. Je dobﬁe, Ïe pûkná atmosféra a kouzelné melodie nenechaly mnohé sedût na Ïidli, a tak se i tancovalo, hrály se a zpívaly písniãky na pﬁání. I po skonãení programu pﬁítomné neopustila dobrá
nálada a v‰ichni dále sousedsky pobesedovali a zavzpomínali….

OBEC OPATOVICE
Nastal ãas ohlédnout
se za uplynul˘m rokem
Zaãátek roku se nese v duchu plesové sezóny. V Opatovicích jsou plesy tﬁi. Poﬁádají je nejvût‰í spolky v obci – sokoli, hasiãi a myslivci. O
dobré úrovni plesÛ svûdãí vysoká náv‰tûvnost.
Kulturní komise spoleãnû s nûkter˘mi ãleny
zastupitelstva organizovala v bﬁeznu jarní v˘stavu panenek a soutûÏ o nejlep‰í ãtvrÈku slivovice.
Je to jiÏ tradiãní akce. Letos probûhla 31. 3. – 1.
4. v lidovém domû. Tato akce má velkou oblibu
mezi spoluobãany. Pﬁíjemnou atmosféru pod-

poﬁilo i vystoupení Hudecké kapely
Franty Kopeckého.
30.dubna pﬁilétlo na sv˘ch strojích
na hﬁi‰tû Pod hory hejno ãarodûjnic
a ãarodûjÛ. Ti zde museli plnit poÏadované úkoly, aby splnili nároãnou
zkou‰ku potﬁebnou k získání titulu
„âarodûjnick˘ uãedník“.
7. kvûtna jsme si pﬁipomnûli osvobození na‰í obce a uctili památku
padl˘m ve druhé svûtové válce. Tato
akce je spojena s lampiónov˘m prÛvodem obcí.

Alena Veliãková
starostka obce
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V srpnu nastal ãas pﬁíprav na 10. mikroregionální hry, které se konaly
v Malhoticích 1. záﬁí. Museli jsme sestavit druÏstvo, které nás reprezentovalo. DruÏstvo pod názvem RÛÏoví panteﬁi bylo sloÏeno z tûchto ãlenÛ –
âíhalová Stanislava, Petr Ale‰ ml., Vinklárková Helena, Vinklárek Milan ml.,
Strnadel Miroslav st., ·igut Adam, Plesník Luká‰, Machancová Marie, Andr˘sek Karel a Andr˘sek Jakub. Po úspû‰ném absolvování pûti disciplín
jsme skonãili na 1. místû.
Velk˘ dík patﬁí v‰em ãlenÛm druÏstva za zodpovûdn˘ pﬁístup k plnûní
v‰ech disciplín.
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Letos k tanci a poslechu zahrála hudební kapela V‰echomor. Mûla velk˘
úspûch. Program si pﬁipravily dûti z mateﬁské ‰koly, cviãenci ASPV z Par‰ovic a sekupení z Rakova. V‰em úãinkujícím patﬁí velk˘ dík. Podûkování
patﬁí i panu starostovi a v‰em zamûstnancÛm obecního úﬁadu za pﬁípravu sálu v lidovém domû a zaji‰tûní obãerstvení.
Ve ãtvrtek 6. prosince nám pﬁi‰el rozsvítit vánoãní strom Mikulá‰, andûl
a ãert. Adventní ãas navodili sv˘m programem Ïáci ze základní ‰koly a trubaãi, kteﬁí cel˘ veãer hráli koledy. Punã pro dûti i dospûlé nesmûl chybût.
K zakousnutí rozdával Mikulá‰ perníãky.

V sobotu 17. listopadu se v obﬁadní síni obecního úﬁadu uskuteãnilo tradiãní vítání obãánkÛ. Nové obãánky pﬁivítal pan starosta Jaroslav Kuchaﬁ.
V roce 2012 se narodilo v Opatovicích celkem osm dívek. KaÏdá z dívek
dostala na památku zlat˘ pﬁívû‰ek a maminky rÛÏiãku.

Krátk˘ program pod vedením paní uãitelky Rychnovské si pﬁipravili Ïáci
ze základní ‰koly. Slavnostní atmosféru navodila svou hrou na klavír teprve ‰estiletá Rozárka âíhalová.
Ve ãtvrtek 22.listopadu se konalo jiÏ deváté setkání seniorÛ v lidovém
domû. KaÏd˘ senior obdrÏel drobn˘ dárek vyroben˘ Ïáky základní ‰koly.

Tak to bylo zhodnocení kulturních akcí a teì je‰tû nûco odjinud.
Pokud to je‰tû nevíte, tak v Opatovicích vyrÛstá za ‰kolou nová ulice
Stodolní. Z patnácti nabízen˘ch pozemkÛ je jiÏ prodáno dvanáct. Tﬁi je‰tû
ãekají na nové zájemce.
Jana Bouchalová
kulturní komise obce Opatovice
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OBEC PAR·OVICE
Novinky z Par‰ovic
V minulém ãísle Zpravodaje mikroregionu Záhoran jsem svÛj pﬁíspûvek
vûnoval v˘ãtu kulturnû spoleãensk˘ch akcí od poãátku roku do ãervence.
Proto bych rád navázal na podobné téma. 1. záﬁí 2012 se v Malhoticích
konaly X. Hry mikroregionu Záhoran. Par‰ovice letos reprezentovalo druÏstvo pod vedením kapitána Ondry Zely a umístilo se na krásném 5.–6.místû spoleãnû s t˘mem na‰ich sousedÛ z Rakova. Dal‰í kulturní akcí byl

9. listopadu 2012 Den zletilosti ãili „vítání obãánkÛ po 18 letech“, pﬁi této
pﬁíleÏitosti jsou oficiálnû pﬁivítáni na‰i osmnáctiletí mezi dospûlé.

Také jsem se tehdy zmínil o pﬁipravovan˘ch stavebních akcích, které se
uskuteãní do konce roku. Proto nyní podrobnûji:
V srpnu byly zahájeny práce na projektu opravy stﬁechy jedné z obecních budov, a to na sokolovnû – víceúãelovém centru obce. Oprava stﬁechy byla jiÏ potﬁebná, protoÏe pÛvodní krytina z roku 1924 dosluhovala.
ÚdrÏba po‰kozen˘ch ta‰ek byla stále obtíÏnûj‰í a zatékání do budovy se
stávalo ãím dál ãastûj‰í realitou. Po nûkolikaletém úsilí o získání finanãních prostﬁedkÛ byla na‰e Ïádost schválena v rámci Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje v roce 2012, z oblasti podpory ã. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Olomouck˘ kraj tak poskytl
obci Par‰ovice pﬁíspûvek, kter˘ pokryl 50 % skuteãn˘ch celkov˘ch uznateln˘ch nákladÛ na realizaci projektu. K dne‰nímu dni je jiÏ budova novû
pokryta krytinou z keramické ta‰ky a byly provedeny tyto práce: oprava
stﬁechy a v˘mûna krytiny, spojená mimo jiné s v˘mûnou klempíﬁsk˘ch prvkÛ, opravou pÛvodního krovu, omítky ‰títÛ a podbitím ﬁíms. Dále byla pro-

vedena oprava hromosvodu spoãívající v dodávce a montáÏi hromosvodné soustavy. Celkové v˘daje na realizaci akce ãiní za opravu stﬁechy
a v˘mûnu krytiny 832 987,- Kã a za opravu hromosvodu 57 600,- Kã. Tímto jsme odstranili jeden z problémÛ spojen˘ch s touto budovou a vûﬁím,
Ïe bude nadále slouÏit ‰iroké veﬁejnosti ke kulturním i sportovním aktivitám tak jako doposud.
V srpnu byly zahájeny rovnûÏ práce na obnovû venkovní hrací plochy
u budovy mateﬁské ‰koly. O realizaci tohoto projektu se zaãalo diskutovat jiÏ v minulém roce. Na pﬁípravû projektu se podílely dûti M· spolu se
sv˘mi rodiãi. Na základû jejich pﬁedstav o vyuÏití prostoru kolem budovy
M· bylo moÏné pﬁipravit ve‰keré podklady nutné pro podání Ïádosti
o poskytnutí pﬁíspûvku v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova 2012

– Ministerstva pro místní rozvoj âR. Také v tomto pﬁípadû byla Obec Par‰ovice jako Ïadatel úspû‰ná a získala dotaci ve v˘‰i 70 % z celkov˘ch nákladÛ, které ãiní 492 542,- Kã. V rámci tohoto projektu bylo provedeno mimo
jiné odstranûní stávajícího asfaltového povrchu, provedení drenáÏe, odvodnûní plochy a oprava de‰Èové kanalizace, vyrovnání terénu, oprava plotu
vãetnû plotové zídky, nové vydláÏdûní, instalace bezpeãnostního pryÏového povrchu kolem herních prvkÛ, dodávka a instalace hracích prvkÛ
a ostatního mobiliáﬁe. Koncem záﬁí byla nová hrací plocha u budovy M·
pﬁi malé slavnosti pﬁedána do uÏívání dûtem a soudû podle jejich reakcí
vûﬁím, Ïe je a bude i v budoucnu hojnû vyuÏívána.
V soubûhu s v˘‰e uveden˘mi projekty jsme pracovali rovnûÏ na dûtském hﬁi‰ti v dolní ãásti obce. Provedli jsme opravu dopadov˘ch ploch
hracích prvkÛ, tak aby byly v souladu s pﬁísn˘mi poÏadavky bezpeãnostních norem. ZároveÀ bylo opraveno ukotvení hracích prvkÛ z dÛvodu
po‰kození dﬁevûn˘ch ãástí a proveden jejich nátûr. Dûtské hﬁi‰tû tím splÀuje bezpeãnostní normy a nov˘mi pestr˘mi barvami získalo veselej‰í tváﬁ.
Od záﬁí aÏ doposud byla provedena ﬁada dal‰ích prací, napﬁ. údrÏba
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Pﬁíjmová sluÏba
- Pﬁíjem obyãejn˘ch zásilek vnitrostátních a do zahraniãí, pﬁíjem obyãejn˘ch slepeck˘ch zásilek vnitrostátních (obyãejné zásilky)
- Pﬁíjem doporuãen˘ch zásilek vnitrostátních a do zahraniãí, pﬁíjem úﬁedních psaní, pﬁíjem doporuãen˘ch balíãkÛ, pﬁíjem doporuãen˘ch slepeck˘ch zásilek vnitrostátních, pﬁíjem cenn˘ch psaní vnitrostátních a do
zahraniãí (doporuãené zásilky)
- Pﬁíjem obyãejn˘ch balíkÛ vnitrostátních a do zahraniãí, pﬁíjem standardních balíkÛ, pﬁíjem cenn˘ch balíkÛ vnitrostátních a do zahraniãí (balíkové zásilky )
- Pﬁíjem po‰tovních poukázek typu A,C a platebního dokladu SIPO
- Pﬁevzetí vybrané finanãní hotovosti od odesilatelÛ po‰tovních zásilek
a odesilatelÛ po‰tovních poukázek
V˘platní a pﬁíjmová sluÏba

zelenû na místním hﬁbitovû, oprava a vymalování ãekárny a jiné. Poslední
z v˘ãtu tûchto akcí je oprava vjezdu na plochu u bytovek v horní ãásti
obce. Byla provedena náhrada stávajícího po‰kozeného betonového povrchu povrchem ze zámkové dlaÏby, vãetnû zpevnûní podkladu.
MoÏná jste zaregistrovali, Ïe poãátkem ãervna byla schválena poslaneckou snûmovnou novela po‰tovního zákona. Ta v koneãném dÛsledku znamená liberalizaci (uvolnûní) trhu v oblasti poskytování po‰tovních sluÏeb.
V televizi ãi tisku jste mohli zaznamenat, Ïe âeská po‰ta s.p. se na tuto
situaci jiÏ del‰í dobu pﬁipravovala a to snahou o optimalizaci sítû sv˘ch
poboãek, která by ve svém dÛsledku mohla vést ke zru‰ení poboãky po‰ty v obci.
Po dlouhodobém jednání se zástupci âeské po‰ty s.p. rozhodlo zastupitelstvo obce pﬁistoupit na nabídku âeské po‰ty s.p. a zﬁídilo v obci
pracovi‰tû Partner I. Obec Par‰ovice se tak stala smluvním zástupcem âeské po‰ty s.p. ve vûci poskytování po‰tovních sluÏeb.
Pracovi‰tû Partner I. Par‰ovice provádí následující po‰tovní sluÏby:
V˘dej zásilek
- V˘dej obyãejn˘ch zásilek vnitrostátních a ze zahraniãí, v˘dej obyãejn˘ch
slepeck˘ch zásilek vnitrostátních a ze zahraniãí (obyãejné zásilky)
- V˘dej doporuãen˘ch zásilek vnitrostátních a ze zahraniãí, v˘dej doporuãen˘ch balíkÛ, v˘dej doporuãen˘ch slepeck˘ch zásilek vnitrostátních a ze
zahraniãí, v˘dej úﬁedních psaní, v˘dej cenn˘ch psaní vnitrostátních a ze
zahraniãí (doporuãené zásilky)
- V˘dej obyãejn˘ch balíkÛ vnitrostátních a ze zahraniãí, v˘dej cenn˘ch balíkÛ vnitrostátních a ze zahraniãí, v˘dej obchodních balíkÛ, balíkÛ Do ruky,
balíkÛ Na po‰tu, balíkÛ Expres a zásilkov˘ch balíkÛ, v˘dej zásilek EMS
(balíkové zásilky )
- Pﬁevzetí stvrzen˘ch dodejek a vybrané finanãní hotovosti od pﬁíjemcÛ
po‰tovních zásilek

- V˘plata po‰tovních poukázek typu B,C a vrácen˘ch poukázek typu A
- V˘plata uloÏen˘ch a doslan˘ch dÛchodÛ
- Pﬁíjem po‰tovních poukázek D
Po‰tovní spoﬁitelna
- Vklad hotovosti na úãet prostﬁednictvím Maxkarty
- Pﬁíkaz k úhradû z úãtu prostﬁednictvím Maxkarty
- V˘bûr hotovosti z úãtu prostﬁednictvím Maxkarty
- Bezhotovostní platba Maxkartou za poskytnuté sluÏby a zboÏí
- Pﬁíjem sloÏenky
- Vyplacení dobírkové sloÏenky
- Bezhotovostní úhrada sloÏenky a po‰tovní poukázky typu A
- Pﬁíjem reklamaãního listu
Prodej po‰tovních cenin a zboÏí
Pracovní doba je od pondûlí do ãtvrtka od 8.00 do 10.00hod. a od 14.15
do 15.15 hod. V pátek je otevﬁeno od 7.00 do 10.00 hod.
V souvislosti s touto zmûnou do‰lo také k reorganizaci chodu obecního
úﬁadu. V prostoru b˘valé po‰ty tak bude kromû po‰tovních sluÏeb zaji‰Èována ãinnost obecního úﬁadu a to podatelna, pokladna, evidence obyvatel, Czech POINT a dal‰í.
Doufám, Ïe tímto rozhodnutím se nám podaﬁilo zajistit nejen pro obãany Par‰ovic po‰tovní sluÏby v rozsahu, na kter˘ jsme byli v obci dlouhodobû zvyklí. VÏdyÈ v leto‰ním roce jsme si pﬁipomnûli 120 let od zaloÏení
po‰ty v Par‰ovicích.
Myslím, Ïe mÛj pﬁíspûvek je uÏ více neÏ dlouh˘.
Proto mi dovolte na závûr popﬁát Vám pokojné a spokojené proÏití
vánoãních svátkÛ v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích a do nového roku 2013 hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti .

OBEC RAKOV
Rakovem se prohánûli duchové
Ve stﬁedu 31. ﬁíjna jsme se i s dûtmi se‰ly
v kulturním domû, kde jsme se s radostí
pustily do vydlabávání lampiãek z d˘ní.
ProtoÏe nám poãasí toho dne pﬁálo,
mohly se dûti obléknout do halloweensk˘ch kost˘mÛ a po setmûní vyrazit s
vyroben˘mi lampiãkami na stra‰idelnou
procházku vesnicí. Po prohlédnutí halloweensk˘ch v˘zdob u jednotliv˘ch domÛ
v obci, jsme svou procházku ukonãily u mateﬁské ‰koly, kde jsme pár lampiãek ponechaly na ozdobu.

Ing. Lubomír Dostál
starosta obce Par‰ovice
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Odpoledne s drátkováním
JelikoÏ jsme byly zvûdavé, co obná‰í vlastnoruãní vyrábûní drátkovan˘ch ozdob, udûlaly jsme si jedno pondûlní odpoledne men‰í kurz. Drátkování se nám moc zalíbilo, a tak nezÛstalo jen u jednoho odpoledne.
Vyzkou‰ely jsme si vlastnoruãnû vyrobit vánoãní ozdoby - rybiãky, andílky, svíãky, baÀky a ﬁadu dal‰ích.
Dal‰í odpoledne s drátkováním plánujeme pﬁed Velikonocemi, kde se
nauãíme drátkovat ozdÛbky s velikonoãní tématikou.
Maminky s dûtmi z Rakova

OBEC ROUSKÉ
Rybník KADLUB
v Rouském je znovu v provozu

Slavnostní vyhlá‰ení celostátních v˘sledkÛ soutûÏe VESNICE ROKU 2012 v ¤epici

SoutûÏ Vesnice roku 2012 a ocenûní
– Cena nadûje pro Ïiv˘ venkov 2012
Obec Rouské se v roce 2012 znovu pﬁihlásila po pûti letech do soutûÏe
Vesnice roku. Chtûli jsme se pﬁedstavit jako obec s bohat˘m kulturním
a spoleãensk˘m Ïivotem a pﬁedstavit Ïivot a rozvoj obce ve v‰ech oblastech a tak navázat na pﬁedchozí ocenûní z let 2002 a 2007. Prezentace, na
které se podílely v‰echny spolky, se i pﬁes de‰tivé poãasí vydaﬁila a komisi zaujala. âasov˘ prostor, kter˘ jsme mûli k dispozici, byl 90 minut a ani
o minutu déle, jak praví pravidla soutûÏe. Jistû uznáte, Ïe jenom prezentace 10 spolkÛ byla ãasovû nároãná, a proto se velice omlouvám tûm, kter˘m jsme prezentaci museli zkrátit, i kdyÏ ãásteãnû to bylo zavinûno technick˘mi problémy pﬁi zpracování jednotliv˘ch prezentací. Vím, Ïe vût‰ina
spolkÛ se má ãím pochlubit, ale hodina má stále jen 60 minut. Moc by mû
mrzelo nepﬁedvést komisi vystoupení mal˘ch hasiãÛ a dûvãat se ãtverylkou na koních, které si pro tuto pﬁíleÏitost pﬁipravily. Snaha v‰ech prezentujících byla ocenûna získáním Ceny nadûje pro Ïiv˘ venkov v krajském
kole a posléze i v kole celostátním. Ocenûní spolu se ‰ekem na 100 tis. Kã
jsem pﬁevzala ve vítûzné obci ¤epice, okr. Strakonice, 5. ﬁíjna 2012. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti bych ráda podûkovala v‰em pﬁedstavitelÛm místních spolkÛ a p. Marii Tobolové, Janu Machancovi, Petrovi a Krist˘nû Koukalov˘m
za vzornou prezentaci své obce.

V prosinci 2011 byl zahájen projekt Rybník KADLUB – obnova rybníku
a tvorba mokﬁadu. Do v˘bûrového ﬁízení se pﬁihlásilo celkem 11 firem, ze
kter˘ch byla vybrána firma NEVIS s.r.o. Opava. Koneãná cena byla ve v˘‰i
40 % projektov˘ch nákladÛ, coÏ ãinilo 1 551 486,- Kã. Nicménû v mûsíci
lednu byla stavba zahájena, aby v únoru byla pro vysoké mrazy zase pﬁeru‰ena. Dílo se dokonãilo v termínu a pﬁedání probûhlo 31. 5. 2012. V rámci stavby byly zpevnûny bﬁehy rybníka, provedeno odbahnûní, vybudování mokﬁadu a oprava koruny hráze. Stavební dozor nad stavbou provádûl
pan Stanislav Srch z Par‰ovic. Obec Rouské obdrÏela dotaci a bezúroãnou
pÛjãku od Státního fondu Ïivotního prostﬁedí ve v˘‰i 85 % a vlastní podíl
ﬁe‰ila úvûrem. Rybník v souãasné dobû slouÏí obci Rouské k doãi‰Èování
odpadních vod a údrÏbu rybníka a jeho okolí zaji‰Èuje OS OchráncÛ pﬁírody Rouské. Jedna poznámka, jak to chodí u nás. Státní fond Ïivotního prostﬁedí, potaÏmo Ministerstvo financí âR, nám jiÏ ze znám˘ch dÛvodÛ zastavil financování projektÛ na dlouhé ãtyﬁi mûsíce bez pﬁedchozího varování.
Pro na‰i obec to znamenalo nedostát závazkÛm vÛãi dodavateli s úhradami faktur a dostali jsme se do problémÛ splácení. Urgence i cesty do Prahy byly bezv˘sledné. V této svízelné situaci jsme nebyli zdaleka jediní. Po
uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ jsme faktury sice splatili, leã v˘sledkem
bylo tuãné penále ze strany dodavatelské firmy, které ﬁe‰íme dosud.
A potom sáhnûte si na dotace, vÏdyÈ je to tak jednoduché…
Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské

Milu‰e StrÏínková
starostka obce

Stavební dozor investora, pan Stanislav Srch, se zástupcem firmy NEVIS s.r.o. Opava,
panem Petrem Rakem, pﬁi jednom z kontrolních dnÛ
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JUBILEJNÍ X. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Poslední sobotu letních prázdnin, tedy 1. záﬁí
2012, se konaly Hry mikroregionu Záhoran. Tentokrát probûhly v Malhoticích. Nebyla to jen tak
nûjaká olympiáda, byly to totiÏ jubilejní desáté
hry. Nûkteﬁí se obávali toho, Ïe z hlediska organizace nebude moÏné v na‰í malé vesnici olympiádu uspoﬁádat, av‰ak opak byl pravdou.
Dokonce byly tak skvûle zorganizované, Ïe jsme
dostali nûkolik pochval nejen od nûkter˘ch starostÛ okolních vesnic, ale také od manaÏerky
mikroregionu Záhoran. A to byla pro nás ãest.
V‰ichni si jistû vzpomínáme na srandovní disciplíny, kulturní zpestﬁení a zábavné odpoledne
vÛbec. Jen bych ráda vyzdvihla a zároveÀ podûkovala nejstar‰í soutûÏící Emílii Kuchaﬁové z Malhotic za odváÏnost, plné nasazení a sportovního
ducha a taky nejmlad‰ímu soutûÏícímu Vítku
Seidlovi z Horního Újezda za odvahu vÛbec.
Úãast byla i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí hojná, av‰ak
oãekávala bych více obyvatel mikroregionu, ale
hlavnû místních, kteﬁí by pﬁi‰li podpoﬁit tyto hry,
zvlá‰tû kdyÏ byly jubilejní.
Ve stejn˘ den se i v Hranicích odehrávala
v˘znamná kulturní akce. Bylo jí slavnostní otevírání znovu zrekonstruovan˘ch SadÛ ãs. legií.

Tato akce se paradoxnû pot˘kala je‰tû s vût‰ím
nezájmem neÏ Hry Záhoranu. Asi kvÛli ‰patnému poãasí. Nebo Ïe by lidé byli pﬁíli‰ pohodlní,
neÏ aby se vydali mezi druhé, pobavili se a ocenili práci druh˘ch? Kdo ví.
Podûkování v‰ak patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli
na pﬁípravách, tzn. starostÛm ãlensk˘ch obcí,
t˘mÛm jednotliv˘ch obcí, pﬁedsedkyni a manaÏerce na‰eho mikroregionu. Velké díky patﬁí také
v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by se olympiáda
neobe‰la. A protoÏe se pomoc nûkter˘ch bere
automaticky, chtûla bych letos podûkovat jmenovitû paní Marii Matulové, paní Marii Hosta‰ové (ã.p. 25), panu Franti‰ku Strnadlovi a rodinû
Novákov˘ch z Malhotic, kteﬁí jsou ochotni bez
nárokÛ na odmûnu jiÏ po dobu ‰esti let zajistit
sponzorsk˘ dar z firmy Brola s.r.o. A samozﬁejmû díky v‰em, kteﬁí se pﬁi‰li podívat, povzbudit
a podpoﬁit nás.
Do dal‰ích Her mikroregionu Záhoran nám
pﬁeji, aby se daﬁilo alespoÀ tak dobﬁe, jak tomu
bylo letos. M˘m osobním pﬁáním je, aby se
zapojovalo mnohem více lidí, protoÏe taková setkání pﬁiná‰í nejen zábavu a veselí, ale taky
radost.
Jana Zamazalová, kronikáﬁka Malhotic

Vystoupení obce Rakov

Vystoupení TJ Sokol Par‰ovice

Umístûní jednotliv˘ch obcí na X. Hrách mikroregionu Záhoran:
1. místo: Opatovice
2. místo: Malhotice
3. místo: B˘‰kovice
4. místo: Rouské
5.–6. místo: Par‰ovice, Rakov
7. místo: V‰echovice
8.–9. místo Horní Újezd, Provodovice
Fotky z akce si mÛÏete prohlédnout ve fotogalerii na internatov˘ch stránkách www.zahoran.cz
Akce probûhla za finanãní podpory Ministerstva
pro místní rozvoj a Olomouckého kraje.
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Velké podûkování patﬁí sponzorÛm, bez kter˘ch
by se akce neobe‰la (dle abecedního poﬁádku):
• A.S.A. skládka Bystﬁice pod Host˘nem
• Brola s.r.o.
• Cement Hranice a.s.
• Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. Hrachovec
• âeská spoﬁitelna a.s.
• Elan s.r.o. Pﬁerov
• Komerãní banka a.s.
• Kube‰a Oldﬁich Malhotice
• Kyjovsk˘ Antonín
• Milan Îabãík – poctivá uzenina
• Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem
• Pavel Orság Horní Újezd
• Pekárna Zbra‰ov
• Pivovar ZUBR a.s.
• SITAP s.r.o. Horní Újezd
• SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ BoÏena âíhalová V‰echovice
• ·IGUT ROSTISLAV
• SVM strojírenská v˘roba Malhotice s.r.o.
- Jiﬁí a Petr Hosta‰ovi
• TENZA a.s. Brno
• TON a.s. Bystﬁice pod Host˘nem
• VIVA Kelã
Malhot‰tí po vyhlá‰ení nejsympatiãtûj‰ího druÏstva
• Záhoran a.s. V‰echovice

Pozvánka k zápisu do 1. roãníku Z· Opatovice
VáÏení rodiãe,
ráda bych vyuÏila skuteãnosti, Ïe zpravodaj vychází zrovna v dobû, kdy
se blíÏí termíny zápisÛ do 1. tﬁíd, a pﬁedstavila Vám ve struãnosti opatovskou ‰kolu.
Na‰e ‰kola nabízí dûtem v okolí v˘uku v 1.–4. roãníku. V budovû jsou
zaﬁízeny tﬁi uãebny, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe jsme ‰kola málotﬁídní – dva roãníky jsou samostatné a dva spojené. Pokud pﬁijde k zápisu více neÏ 7 dûtí,
zÛstává první tﬁída samostatná.
Obecnû panují mezi rodiãi obavy, Ïe dítûti vyuãovanému ve spojen˘ch
roãnících není vûnován dostateãn˘ prostor a péãe. Ohlasy ze ‰kol, kam
Ïáci odcházejí po ukonãení ‰kolní docházky v Opatovicích, nás ale utvrzují v tom, Ïe opak je pravdou. Îáci jsou dobﬁe pﬁipraveni, jsou zvyklí samostatnû pracovat, nezaostávají za sv˘mi nov˘mi spoluÏáky a mezi uãiteli na
hranick˘ch ‰kolách je o nû velk˘ zájem.
V˘uka na na‰í ‰kole probíhá podle ·VP „Pomoz mi, aÈ to dokáÏu sám“.
Anglickému jazyku se vyuãuje od 3. roãníku. Do hodin tûlesné v˘chovy je
zaﬁazován pravidelnû plaveck˘ v˘cvik pro Ïáky 1.–3. roãníku.
Ve ‰kole pracuje oddûlení ‰kolní druÏiny, kde je pracovní doba
do 15.30 hodin. Od ﬁíjna do kvûtna máte moÏnost pﬁihlásit dítû do tûchto
krouÏkÛ: sportovní, hra na flétnu, angliãtina, náboÏenství, poãítaãe, v˘tvarné techniky.

Dvakrát do roka organizujeme sbûrovou soutûÏ „Papírov˘ král“, kde
jsou odmûÀováni v‰ichni Ïáci, kteﬁí se zúãastní. V˘tûÏek b˘vá obvykle pouÏit na financování dopravy na ‰kolu v pﬁírodû nebo v˘let a za ãást penûz
nakupujeme ‰kolní pomÛcky a tím si hrajeme na sponzora Ministerstva
‰kolství…
Îáci opatovské ‰koly se podílejí i na spoleãenské a kulturní ãinnosti
v obci, aÈ uÏ je to vítání obãánkÛ, setkání se seniory, rozsvûcení vánoãního stromu, adventní a velikonoãní v˘stavy.
Nerada bych zapomnûla na Spolek opatovské ‰koly, coÏ je sdruÏení
rodiãÛ a dûtí, které se v˘znamnou mûrou podílí na akcích poﬁádan˘ch
v obci pro dûti – karneval, drakiáda, lucerniãková slavnost, dûtsk˘ den, aj.
Opatovská ‰kola spolupracuje úzce s málotﬁídkami, kde se bûhem roku
poﬁádají dnes jiÏ tradiãní akce:
Jindﬁichov (pûvecká soutûÏ), Skaliãka (recitaãní soutûÏ), Ústí (triatlon),
Opatovice (SUDOKU). Do pﬁí‰tího ‰kolního roku se r˘suje i spolupráce se
Z· Vítonice. Tímto shrnutím ãinnosti opatovské ‰koly srdeãnû zveme pﬁed‰koláãky a jejich rodiãe k zápisu do 1. roãníku Z· Opatovice, kter˘ se
koná ve stﬁedu 23. 1. 2013 ve 14.00 hodin v budovû ‰koly.
Za cel˘ kolektiv ‰koly pﬁeji v‰em do nového (tím i ‰kolního) roku pevné zdraví, pohodu a mnoho hezk˘ch chvil!
Jana Palová
ﬁeditelka Z· a M· Opatovice
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Celostátní soutûÏ vyhráli Debrujáﬁi ze V‰echovic
V roce 2012 probíhala
debrujárská soutûÏ pod
názvem POHÁR VùDY 2012
- KOUMES. Zapojil se
i krouÏek DebrujárÛ ze V‰echovic - Veliãinky, pod
vedením Lenky Svobodové,
kter˘ dosáhl hned pﬁi své
první úãasti neãekaného
úspûchu.
Slovo Debrujár je francouzského pÛvodu a znamená objevovat, umût si
poradit. SdruÏuje v‰echny,
kteﬁí mají zájem o vûdu,
techniku a ekologii. Základem jsou zajímavé pokusy,
objevování zákonitostí pﬁírody a svûta kolem sebe
nejlépe hrou!
Ve 3. soutûÏní kategorii, která byla urãena II.
stupni základních ‰kol se Veliãinkám podaﬁilo
postoupit do celostátního kola, které se konalo
21.–23. záﬁí 2012 v Litomy‰li.
Z na‰ich ﬁad nás mohli zastupovat jen ãtyﬁi ãlenové a tak jsme vybrali: Jana Kuchaﬁe, Moniku
Kuchaﬁovou, Natálii Lehnertovou a Vojtûcha Lehnerta, kteﬁí museli zvládnout dvû soutûÏní ãásti.
První soutûÏní ãást byla páteãní prezentace
t˘mu na pódiu, coÏ obná‰elo pﬁedstavit svÛj t˘m,
logo, vlajku, pokﬁik a zároveÀ pﬁedvést, komentovat a hlavnû vysvûtlit jeden ze zadan˘ch pokusÛ.
2. soutûÏní ãást znamenala prezentovat ãinnost
svého klubu na stánku, pﬁedvádût a vysvûtlovat
pokusy, ukazovat Badatelsk˘ deník, materiály
z jednotliv˘ch kol soutûÏe a své v˘robky.

V‰e hodnotila odborná mezinárodní porota –
autor uãebnic do fyziky Doc. RNDr. Milan Rojko,
CSs, Dr. Azmi Kocak z Turecka, Mathias Lindholm ze ·védska, Doc. Zdenûk Drozd a dal‰í.
Ve 3. soutûÏní kategorii v obou soutûÏích, které se celkem zúãastnilo 14 t˘mÛ, se Veliãinkám
podaﬁilo získat nejvíce bodÛ od poroty a vybojovat tak první místo a na rok si odvézt domÛ
putovní Pohár vûdy.
Pro v‰echovick˘ klub je to obrovsk˘ úspûch
a taky velká motivace pro dal‰í objevování
a bádání v oblasti vûdy a techniky. Cel˘ víkendov˘ pobyt byl prostoupen nejen soutûÏí, ale zároveÀ pﬁátelsk˘m setkáním dûtí z rÛzn˘ch ãástí na‰í
republiky, poznáváním mûsta Litomy‰l, byl bohat˘ na krásné a radostné záÏitky.
Mgr. Lenka Svobodová
Z· V‰echovice

Zprávy z Klubka Malhotice
Podzim se dostavil v plné síle. Práce na zahrádkách i polích skonãila,
a tak si mÛÏeme dopﬁát trochu odpoãinku, aÈ uÏ aktivnû nebo pasivnû. KaÏd˘ pátek v podveãer si mohou dívky a Ïeny v‰ech vûkov˘ch skupin protáhnout svaly pﬁi cviãení. Aerobic a také taneãní kroky zumby pod vedením Veroniky Kube‰ové zvládne kaÏd˘. Na hon 24. listopadu si vy‰li
ãlenové mysliveckého sdruÏení Háj Malhotice – Rouské. A jaké akce poﬁá-

Ze Ïivota spolkÛ

dalo obãanské sdruÏení Klubko Malhotice? 24. listopadu byl pro pﬁíznivce kultury poﬁádán zájezd do Mûstského divadla Zlín, kde hostovalo praÏské divadlo Kalich s pﬁedstavením NA MùLâINù. Úãinkující Iva JanÏurová
s Bárou Munzarovou a jin˘mi herci urãitû potû‰ily v‰echny náv‰tûvníky
divadla. Dal‰í z akcí, která se konala 28. listopadu, byla v˘roba adventních
vûncÛ. Zájemci si mohli pod vedením Martiny ·igutové vyrobit adventní
vûnce na stÛl, ale také na dveﬁe. Nûkteré v˘robky byly
vystaveny na tradiãní vánoãní a adventní v˘stavû, která se konala 1. a 2. prosince v kulturním domû v Malhoticích. Náv‰tûvníci v˘stavy se mohli podívat nejen na
zdobené perníky, adventní vûnce a svícny, kameninové
formy, med a vãelaﬁské v˘robky, ale také na v˘stavku
prací dûtí z Mateﬁské ‰koly v Malhoticích. K pﬁíjemnému posezení a pﬁiblíÏení vánoãní atmosféry pﬁispûly
koledy, vÛnû vánoãek a také punã. Pro v‰echny dûti
znamenal 7. prosinec velkou zkou‰ku. Tento den k nám
totiÏ v podveãer zavítal Mikulá‰ s andûlskou druÏinou.
Pro nezbedy nechybûla pekelná náv‰tûva ãertÛ! Po proÏití tohoto magického veãera se uÏ v‰ichni mÛÏeme
tû‰it na blíÏící se vánoãní svátky. Jejich klidné a pohodové proÏití a hlavnû hodnû zdraví a ‰tûstí v nadcházejícím roce 2013 pﬁejí ãlenové obãanského sdruÏení
Klubko Malhotice.
Emílie Gadasová
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Tisícovka fanou‰kÛ zpívala s Katapultem
Zatím nejvy‰‰í poãet fanou‰kÛ nav‰tívilo v sobotu 7. 7. 2012 ‰est˘ roãník festivalu BEST-FEST summer 2012 v Rouském.
Pﬁes poãáteãní problémy se zmûnou programu, kdy skupina Liwid oznámila, Ïe z technick˘ch dÛvodÛ nestihne své vystoupení, jsme ve spolupráci s ostatními kapelami zahájili festival v 17.00 skupinou DORO & WARLOCK revival. Její produkce byla pﬁeru‰ena na 30 minut bouﬁkou. Potom
se poãasí umoudﬁilo a zbytek festivalu probûhl pod jasnou oblohou. Druhá vystupující kapela byla domácí Psycho Radio, která se rozhodla na festivalu natoãit videoklip k jejich pﬁipravovanému CD.
Potom uÏ celé pódium patﬁilo rockové legendû Katapult.
Kapela své fanou‰ky nezklamala a hrála jim více neÏ 2 hodiny jeden hit
za druh˘m. Na Oldovi nebyl vidût vûkov˘ rozdíl se zbytkem kapely a ﬁádil
jako za mlada. Vrcholn˘m záÏitkem bylo, kdyÏ hrál mezi lidmi nebo vy‰plhal na konstrukci aÏ po stﬁechu. Bûhem pﬁestávky probûhlo vyhodnocení
druhého kola soutûÏe o titul BEST Slivovice 2012.
Dále program pokraãoval kapelou TEAM revival a jako poslední vystoupil BON JOVI revival, pﬁi jejichÏ závereãné skladbû je na pódiu podpoﬁili
pánové z TEAM revivalu a Katapultu. Tímto spoleãn˘m vystoupením
zakonãili festival a lidé se spokojenû rozcházeli do jasné ãervencové noci.
Chtûl bych podûkovat sponzorÛm a partnerÛm za podporu, bez které by
se festival nedal realizovat a v‰em náv‰tûvníkÛm za pﬁízeÀ a vynikající
atmosféru, kterou si chválily v‰echny vystupující kapely.
BEST-FEST summer 2013 v novém termínu !!!
Díky spoustû kladn˘ch reakcí, které dostávám, a vysokému poãtu
náv‰tûvníkÛ na samotném festivalu jsem se rozhodl pokraãovat i v pﬁí‰-

Olda ¤íha ve festivalovém kotli

tím roce. Je pﬁíjemné, Ïe se k nim pﬁidali i sponzoﬁi. Jedna podstatná zmûna se v‰ak bude t˘kat termínu. Reagujeme tak na v˘zvy fanou‰kÛ, kteﬁí
vyuÏívají voln˘ch dnÛ ve státní svátky a zároveÀ by se chtûli Bestfestu
zúãastnit. S tímto problémem jsme se pot˘kali uÏ nûkolik roãníkÛ. Nov˘
termín proto bude 28.–29. ãervna 2013. UÏ teì se mÛÏete tû‰it na jednu
z hlavních kapel CITRON, která v Rouském vystoupí.
Václav Marek
obãanské sdruÏení Bestfest

Rouseãtí draci brázdili pﬁehradu ve Skaliãce
V sobotu 25. srpna 2012 se ve Skaliãce na pﬁehradû se‰lo víc neÏ sedm
stovek vodákÛ a brázdili vodu na draãích lodích. 21ãlenná partiãka rousecké mládeÏe zkusila své ‰tûstí mezi amatérsk˘mi vodáky a z 28 t˘mÛ se
umístili na hezkém 20. místû. I kdyÏ nûkteﬁí sedûli na lodi poprvé v Ïivotû, podali úÏasn˘ v˘kon a mají chuÈ to je‰tû v dal‰ím roce zopakovat. Neobyãejnû si váÏím v‰ech, kteﬁí se dali pﬁesvûdãit a reprezentovali na‰i obec,
a touto cestou jim dûkuji a je‰tû jednou gratuluji.
TáÀa Helisková
TJ Draci Rouské

Úãast na Mistrovství svûta ve ãtyﬁspﬁeÏí
v nûmeckém Riesenbecku
Obãanské sdruÏení Centrum aktivního
odpoãinku – Jezdecká spoleãnost JUKO
T˘m, kter˘ reprezentoval âeskou republiku pod zá‰titou âeské jezdecké federace, byl sloÏen z pûti koní v majetku Jaroslava Juránû ml., pánÛ
Josef Vinklera a Arka Kurského z Polska a osmi ãlenÛ sdruÏení - koãí Jaroslav JuráÀ, pﬁísedící Klára JuráÀová a Nikola Mrázková. Tato trojice úãastníkÛ odjela t˘den pﬁed konáním mistrovství svûta na soustﬁedûní do Pardubic. Pro na‰i ekipu toto soustﬁedûní v‰ak nedopadlo dobﬁe, do‰lo ke
zranûní nejlep‰ího konû z pûtice koní pﬁipravovan˘ch pro tyto závody. Bylo
tﬁeba co nejrychleji dopravit pátého konû do Pardubic. Na tomto místû pat-

ﬁí podûkování panu Antonínu Ministrovi za vstﬁícn˘ pﬁístup a rychlou
pomoc pﬁi pﬁevozu konû do Pardubic, aby soustﬁedûní probûhlo tak, jak
bylo naplánováno. Zmûna konû znamenala velké zklamání pro v‰echny,
kteﬁí sledovali pûtimûsíãní pﬁípravu na toto velké vyvrcholení sezóny. Nastala chvíle, kdy nás pﬁepadla my‰lenka se mistrovství nezúãastnit, protoÏe
náhradní kÛÀ nemÛÏe zranûného konû v plné míﬁe nikdy nahradit. To by
ov‰em nebylo fér vÛãi t˘mu pana Nesvaãila, kter˘ byl vybrán spolu s J.
Juránûm. A tak bylo rozhodnuto. V sobotu 11. srpna jsme zaãali balit
a v nedûli naveãer vyjeli na 1 200 kilometrÛ dlouhou cestu. Jedno auto pro
pﬁepravu koní v majetku na‰eho sdruÏení a jedno zapÛjãené od firmy nábytek Mahon – Libu‰e JuráÀová. Cesta trvala 16 hodin, v pondûlí v odpoledních hodinách jsme dojeli i s druh˘m úãastníkem panem Nesvaãilem
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a delegátem âeské jezdecké federace za âeskou republiku panem Kunátem do krásného mûsta Riesenbeck na závodi‰tû, kde se poﬁádají závody
pro v‰echny disciplíny jezdeckého sportu. Závodi‰tû pro dvacet tisíc stojících a pût tisíc sedících divákÛ s nezbytn˘m zázemím pro 250 koní, 200
soutûÏících a doprovod z 19 státÛ svûta. V úter˘ byl zahajovací den nazvan˘ „Den NárodÛ“, zde jsme prezentovali regionální potraviny z na‰eho regionu, byly to uzeniny od pana Oldﬁicha Kube‰e z Malhotic, nabízely se perníãky v podobû koníkÛ a med od paní Ireny Kociánové z Horního Újezda,
to v‰e se zapíjelo pivem z pivovaru Zubr Pﬁerov, hanáckou kyselkou z Mo‰tûnic a vínem z jiÏní Moravy od pana Hradila – Veverka vinaﬁství, âejkovice. V‰e ve stanu zapÛjãeném Skaliãkou. Ve stﬁedu probûhly veterinární
zkou‰ky koní, kter˘mi na‰e konû pro‰li v dobré kondici, ve ãtvrtek zaãaly
první závody. Zde jsme ov‰em nemûli velké ‰tûstí ve v˘bûru poﬁadí startu, na‰i zástupci startovali jako tﬁetí. Hodnotilo jen oko rozhodãích velmi
bystré a neúnavné. Sobota byla ve znamení velmi nároãné, ale nádherné
maratonní zkou‰ky. Z padesáti úãastníkÛ jsme skonãili na 46. místû a tak
to zÛstalo i po nedûlní zkou‰ce parkurové, kde se snoubí um koãího, rychlost a pﬁesnost koní.
Na‰e ekipa se úãastnila i t˘mové soutûÏe „O cenu mûsta Horstel“, a to
jako jedin˘ t˘m o dvou ãtyﬁspﬁeÏích. Byla to nev˘hoda, protoÏe se poãítaly vÏdy v˘sledky lep‰ího spﬁeÏení. V této soutûÏi se umístili na 12. místû.
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âtyﬁspﬁeÏí s koãím Jaroslavem Juránûm a ãesk˘mi a rouseck˘mi symboly

A co úãast pﬁinesla v‰em zúãastnûn˘m? Dobr˘ pocit, obrovskou zku‰enost pro dal‰í léta a hlavnû pocit, Ïe pílí a spoluprací je moÏné dosáhnout
i toho nejvût‰ího ocenûní. B˘t vybrán k reprezentaci âeské republiky v tomto královském sportu ãtyﬁspﬁeÏí bylo pro nás v‰echny ctí.
Ludmila JuráÀová
pﬁedsedkynû sdruÏení Centrum aktivního odpoãinku

Jak Malhotice k mlad˘m nadûjn˘m hasiãÛm pﬁi‰ly
Aã se nûkteﬁí domnívají, Ïe se v na‰em Spolku dobrovoln˘ch hasiãÛ Malhotice nic nedûje,
opak je pravdou. Tady je dÛkaz.
V tomto roce se na‰e soutûÏní druÏstvo muÏÛ
zúãastnilo celkem 35 soutûÏí. Z toho 13 bylo
zaﬁazeno do Velké ceny okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerov, ve které se nám nejlépe daﬁilo v Radkovû Lhotû, kde jsme dosáhli ãasu 17,83s. To
pro nás znamenalo krásné druhé místo. Dále
jsme se umístili dvakrát na 4. místû, a to
v Troubkách s ãasem 17,95s a Radíkovû s ãasem 18,41s. KvÛli kvalitnûj‰í konkurenci byla
leto‰ní Velká cena více vyrovnaná, aãkoliv jsme
dosahovali ãasÛ okolo 18–19s, tak jsme v celkovém hodnocení skonãili na 7. místû s 97 body.
Z dal‰ích soutûÏí stojí za zmínku 1. místo
v Bezuchovû, dvû druhá místa na noãních soutûÏích v Provodovicích a Le‰né, a taktéÏ dvû tﬁetí místa na závodû v Medlovû a noãním závodû
ve Vítonicích.

Je‰tû stojí za zmínku Memorial
Vladimíra Iljiãe Lenina v ·irokém
Dole, kde za drsn˘ch podmínek
de‰tû, snûhu a zimy na‰e druÏstvo
dosáhlo 35. místo z celkov˘ch 134
druÏstev muÏÛ.
Ná‰ sbor uspoﬁádal 14. záﬁí
tohoto roku II. roãník Malhotské
k˘blovaãky, které se zúãastnilo 29
druÏstev muÏÛ a 7 druÏstev Ïen.
První místa v obou kategoriích si
odvezli hasiãi z Milotic nad Beãvou.
Na‰e druÏstva obsadila 5. a 9. místo a jedno druÏstvo svÛj pokus
nedokonãilo.
V sezónû 2011/2012 ná‰ sbor v dorostencích
reprezentovali Jaromír Novák a Veronika ¤imáková. Na podzim absolvovali brann˘ závod
v Pﬁestavlkách, kde Jarda získal 4. místo a Verãa 3. místo. Díky dobrému umístûní v podzimní

ãásti, mûli oba dobré pﬁedpoklady pro jarní boje.
V okresním kole Jarda získal 1. místo v bûhu na
100 metrÛ pﬁekáÏek a dvojboji. Zvládl napsat testy bez chyby, coÏ mu zajistilo postup z celkového prvního místa na krajské kolo do ·umperku.
Verãi se povedl úplnû stejn˘ kousek jako Jardovi a tak postoupila také z 1. místa na krajské
kolo. V ·umperku uÏ ‰lo o to, zda postoupí do
republikového kola. Jarda to vzal zodpovûdnû.
Vyhrál bûh na 100 metrÛ pﬁekáÏek, dvojboj a testy napsal bez chyby. Verãi se tolik nedaﬁilo,
4. místo na 100 metrÛ pﬁekáÏek a 5. místo
v dvojboji s ãistû napsan˘mi testy staãilo pouze
na celkové 4. místo. Jarda uÏ mûl postup jist˘,
ale Veronika ãekala, jestli se nûkterá ze soupeﬁek svého postupu nevzdá. CoÏ se také stalo a na
mistrovství âeské republiky jeli oba. Mistrovství
se konalo 7. a 8. ãervence 2012 v Sokolovû.
V bûhu na 100 metrÛ pﬁekáÏek Jarda skonãil na
12. a Verãa na 8. místû. V dvojboji Jarda obsadil 17. a Verãa 9. místo. Testy oba zvládli bez
chybiãky. Celkovû se Jaromír Novák umístil na
15. místû a Veronika ¤imáková na 8. místû. Tímto jim jménem sv˘m i jménem celého sboru blahopﬁeji a dûkuji za reprezentování na‰eho „malého“ Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Malhotice.
David ·ima
SDH Malhotice
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Rok u hasiãÛ v Opatovicích
Druhá polovina leto‰ního léta byla u opatovick˘ch hasiãÛ pﬁedev‰ím ve
znamení soutûÏní ãinnosti. Ve Velké cenû bojovala o koneãná umístûní dvû
druÏstva Ïen a t˘m dorostencÛ, kteﬁí letos zaãali soutûÏit mezi dospûl˘mi.
Zku‰enûj‰ímu druÏstvu Ïen, které loni zvítûzilo ve Velké cenû, se letos
pﬁíli‰ nedaﬁilo a nakonec skonãilo v celkovém vyhodnocení na sedmém
místû. Druh˘m kolektivem Ïen, kter˘ soutûÏil pod hlaviãkou Opatovic, byly
místní dorostenky. Zaãaly spoleãnû trénovat aÏ letos, v této sezónû tak

hlavnû získávaly zku‰enosti a pﬁipravovaly se na dal‰í sezónu. DorostencÛm se v prÛbûhu sezóny postupnû zaãalo daﬁit a postupnû posouvali hranici sv˘ch ãasÛ níÏ a níÏ. V koneãném souãtu získali ve Velké cenû 20 bodÛ
a umístili se na dvacáté pﬁíãce.
Pokraãovala také soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ. Star‰í Ïáci získali v celkovém
hodnocení bronzovou pﬁíãku, mlad‰í se umístili na místû sedmém. ZároveÀ opatovick˘m dûtem zaãala nová sezóna hry Plamen závodem poÏárnické v‰estrannosti v Pﬁestavlkách. Letos v ﬁíjnu si tam kolektiv star‰ích
pﬁipravil dobrou pozici pro jarní ãást seriálu ãtvrt˘m místem, mlad‰í se
umístili pátí. Spolu s nimi bûÏeli i dorostenci. Tentokrát mûly Opatovice
zastoupení v kategoriích jednotlivcÛ. Petr KlvaÀa dokázal zvítûzit ve své
kategorii pﬁed druh˘m Petrem Hasonem, pát˘m Jakubem Andr˘skem
a sedm˘m Daliborem Va‰íãkem. V kategorii dorostenek Klára Kostruchová dobûhla jako pátá, Gabriela Caga‰ová devátá.
Konec sezóny je pak uÏ jen obdobím, kdy hasiãi hodnotí uplynulou sezónu, pﬁipravují rÛzné kulturní události a uÏívají si volného ãasu. Dorostenci pro dûti nachystali stezku odvahy s táborákem, soutûÏní druÏstva pak
zorganizovala dvû zábavy. Na zaãátku listopadu se dûti vydaly na exkurzi
do Pﬁerova k hasiãÛm Správy Ïelezniãní dopravní cesty, takzvan˘m „dráÏním hasiãÛm“. Souãástí ãinnosti SDH je i poﬁádání turnaje ve stolním tenise, v˘roãní valné hromady a tradiãní ‰tûpánské zábavy se skupinou Press
Rock.
Také zásahová jednotka SDH Opatovice nezahálí. Od poãátku roku vyjela jiÏ ke 42 událostem. Na rozdíl od minul˘ch let se nám v leto‰ním roce
vyhnuly rozsáhlej‰í bleskové povodnû, o to vícekrát jsme v‰ak zasahovali u odstraÀování následkÛ vichﬁice. Konec roku pak ãlenové jednotky vûnují údrÏbû a opravám zásahové techniky a samozﬁejmû také odborné pﬁípravû. V pátek 9. listopadu k nám do hasiãské zbrojnice zavítal patron na‰í
jednotky, nprap. Josef Andûl, kter˘ nás pro‰kolil v taktick˘ch postupech
u zásahÛ. Dal‰í ‰kolení jednotky pak probûhne je‰tû do konce roku.
Sbor velmi dûkuje za práci v‰em aktivním hasiãÛm, pﬁíznivcÛm i sponzorÛm a pﬁeje klidné proÏití vánoãních svátkÛ a hlavnû zdraví v novém roce.
Jolana Andr˘sková
SDH Opatovice

âinnost SDH Par‰ovice
Hlavní náplní na‰í ãinnosti v druhé polovinû
roku je úãast na‰ich druÏstev na soutûÏích
v poÏárním sportu a u mládeÏe je to navíc pﬁíprava na nov˘ roãník hry PLAMEN 2012–2013.
V kategorii dospûl˘ch se soutûÏí zaﬁazen˘ch
do Velké ceny okresu Pﬁerov zúãastÀovalo pouze druÏstvo na‰ich Ïen. Celkovû vybojovaly 63

bodÛ a s tímto v˘sledkem obsadily 9. místo
v okrese Pﬁerov.
Na‰i nejmlad‰í hasiãi se v leto‰ním roce nezúãastnili v‰ech soutûÏí v poÏárním útoku, které
byly v rámci Velké ceny okresu Pﬁerov poﬁádány. Velká ãást na‰ich mlad˘ch hasiãÛ nacviãovala letos také skladby XV. V‰esokolského sletu

a jednotlivá vystoupení bohuÏel ne‰la skloubit
s hasiãsk˘mi závody. Celkem tedy na‰i mladí
hasiãi nasbírali 7 bodÛ a skonãili na 13. místû
v okrese Pﬁerov a star‰í Ïáci získali 8 bodÛ, coÏ
jim vyneslo celkové 12. místo.
KaÏdoroãnû je pro nás nemal˘m úkolem
uspoﬁádat soutûÏe v poÏárním útoku pro dûti
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i dospûlé. Obû tyto soutûÏe jsou zaﬁazeny do Velké ceny OSH Pﬁerov a je nutné zachovat vysokou kvalitu závodÛ. Na tyto akce nám opût pﬁispûl sv˘m darem Olomouck˘ kraj, coÏ nám
samozﬁejmû pomáhá udrÏovat co nejlep‰í kvalitu soutûÏí. Daﬁí se nám tak co nejlépe propagovat hasiãsk˘ sport a celkovû i práci v‰ech hasiãÛ v na‰em okolí.
2. roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ v poÏárním
útoku „Pohár SDH Par‰ovice“ (3. 6. 2012)
SoutûÏe se zúãastnilo celkem 23 kolektivÛ
mlad˘ch hasiãÛ z Olomouckého kraje. V kategorii star‰ích ÏákÛ soutûÏilo 15 druÏstev
a 8 druÏstev v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. Na prvním místû v kategorii star‰ích ÏákÛ skonãilo
druÏstvo z Velké s ãasem 15,07s, druhé místo
obsadilo druÏstvo ze StﬁíteÏe nad Ludinou
s ãasem 15,70s a tﬁetí místo obsadilo druÏstvo
ze ·piãek s ãasem 15,79s. V kategorii mlad‰ích
ÏákÛ skonãilo na prvním místû soutûÏní druÏstvo
ze StﬁíteÏe nad Ludinou s ãasem 15,98s, na druhém místû skonãilo druÏstvo z Partutovic
s ãasem 17,65s a tﬁetí místo obsadily dûti z Pavlovic u Pﬁerova s ãasem 21,03s.
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12. roãník soutûÏe v poÏárním útoku „O pohár
SDH Par‰ovice“ (8.7.2012)
Leto‰ního 12. roãníku se zúãastnilo celkem
40 kolektivÛ, z toho 28 muÏsk˘ch a 12 Ïensk˘ch jak z Olomouckého, tak ze Zlínského
a Moravskoslezského kraje. Z muÏsk˘ch druÏstev se na prvním místû umístilo druÏstvo
z Ol‰ovce s ãasem 17,34s, druhé místo obsadilo druÏstvo z Mladcové (Zlínsk˘ okres)
s ãasem 17,53s a tﬁetí místo obsadilo druÏstvo
z Radkovy Lhoty s ãasem 17,73s. Z Ïenského
zastoupení se na první místo probojovalo druÏstvo Radíkova ãasem 16,73s, druhé skonãilo
druÏstvo z Kunovic (okres Vsetín) s ãasem
17,27s a tﬁetí skonãily Ïeny z Loukova (okres
KromûﬁíÏ) s ãasem 19,10s.
Na obou soutûÏích se samozﬁejmû pﬁedstavila na‰e hasiãská pﬁípravka, která si letos nacviãila zábavné vystoupení s hasiãskou tématikou
na motivy pohádky O veliké ﬁepû. Sv˘m vystoupením pobavily dûti v‰echny diváky a my uÏ se
nemÛÏeme doãkat, ãím nás pﬁekvapí v pﬁí‰tím
roce.
Na‰e mladé hasiãe ãekalo je‰tû zahájení nové-
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ho roãníku hry PLAMEN, které se letos konalo
6. 10. v Pﬁestavlkách. Do tohoto klání jsme
postavili dvû hlídky mlad˘ch hasiãÛ, které nás
reprezentovaly v kategorii mlad‰ích i star‰ích
ÏákÛ. Mlad‰í Ïáci mûli v˘borné v˘sledky na jednotliv˘ch stanovi‰tích, bohuÏel vynechali jedno
stanovi‰tû a tato chyba je poslala na konec soutûÏního pole. V‰echnu smÛlu ale naopak protrhlo na‰e druÏstvo star‰ích ÏákÛ, které si sv˘mi
vyrovnan˘mi v˘sledky ve v‰ech disciplínách celkovû odvezlo zaslouÏené první místo v okrese
Pﬁerov. V kategorii dorostencÛ nás skvûle reprezentovala za jednotlivce Michala Mlãáková, která skonãila celkovû na hezkém 2. místû.
Ná‰ sbor v leto‰ním roce dovr‰il 70 let od
svého zaloÏení. Jsem rád, Ïe je ve‰kerá na‰e ãinnost stále velmi bohatá a Ïe díky dobrovolné
a obûtavé práci v‰ech aktivních ãlenÛ v celé historii sboru stále zaji‰Èujeme v˘znamnou ãást kulturního, spoleãenského a sportovního Ïivota
v na‰í obci
Hodnû zdraví a v‰e nejlep‰í v roce 2013 Vám
pﬁejí hasiãi z Par‰ovic.
Antonín RÛÏiãka
SDH Par‰ovice

Sportovní sezóna 2012 v SDH Provodovice
Rád bych vás nejdﬁíve seznámil s poﬁádáním hasiãsk˘ch soutûÏí u nás
v obci, celkem jsme poﬁádali 3 soutûÏe. První bylo okrskové kolo konané
9. kvûtna za úãasti okrskÛ V‰echovice a Opatovice. V okrsku V‰echovice
závodila 4 druÏtva muÏÛ, v okrsku Opatovice pak 5 druÏstev muÏÛ a 3 druÏstva Ïen. 9. ãervna jsme poﬁádali 1. roãník noãní soutûÏe „O pohár SDH
Provodovice“. Zúãastnilo se jí celkem 32 druÏstev muÏÛ a Ïen, vãetnû jednoho druÏstva muÏÛ ze Slovenska od Popradu. SoutûÏ se líbila, protoÏe
u této soutûÏe nemusí b˘t pravidla tak striktní jako u jin˘ch soutûÏí. Tﬁetí
soutûÏí u nás byl jiÏ 9. roãník soutûÏe „O pohár starosty obce Provodovi-

SDH Provodovice na pohárové soutûÏí v Ústí

ce“, která se konala 25. srpna. Tato soutûÏ byla zároveÀ posledním kolem
Velké ceny Okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerov s vyhlá‰ením v˘sledkÛ 18.
roãníkÛ této ligy. Zúãastnilo se 25 druÏstev muÏÛ a 16 druÏstev Ïen. Zvítûzili muÏi ze ·piãek a Ïeny z Kunovic. Celkov˘m vítûzem Velké ceny jsou
muÏi z Ol‰ovce a Ïeny z Milotic nad Beãvou. SoutûÏ byla napínavá, protoÏe o body celkového hodnocení se bojovalo aÏ do konce! Byli zde pozváni i zástupci z druÏebního okresu Bardûjov. Vítûzové této soutûÏe spolu
s dal‰ími slavili na taneãní zábavû aÏ do pozdních noãních hodin.
Co se t˘ká na‰eho druÏstva, tak letos to byl mírn˘ ústup oproti loÀskému roku, pﬁitom zaãátek sezóny nebyl ‰patn˘. V okrskovém kole jsme
skonãili druzí a do poloviny soutûÏí Velké ceny jsme se drÏeli okolo 12.
místa, pak ov‰em pﬁi‰el útlum a nakonec jsme klesli aÏ na 17. místo. Lep‰í byl potom aÏ závûr sezóny, kde jsme na soutûÏích v poÏární v útoku “na
dvû béãka“ zlep‰ili nûkolikrát svÛj osobní ãas. Z lep‰ích umístûní bych
vyzdvihl 1. místo na soutûÏi ve spodním sání v Choryni, 3. místo na noãní soutûÏi v Dﬁevohosticích, dále pak 4. místo na soutûÏi v Chropyni a dvû
5. místa na noãních soutûÏích ve Vítonicích a v Podhradní Lhotû. Na‰e
osobní ãasy jsou: “na 3 béãka“ 18,80s z Par‰ovic a “na 2 béãka“
16,07s z Henãlova. Letos jsme se zúãastnili pro nás rekordních 34 pohárov˘ch soutûÏí.
Tak to byla ve zkratce leto‰ní sportovní sezóna na‰eho sboru. Do pﬁí‰tího roku bych popﬁál na‰emu sboru dobré v˘sledky, bratrÛm a sestrám
hasiãÛm a také ostatním spoluobãanÛm hodnû ‰tûstí a zdraví v novém
roce 2013.
Pavel Pﬁílesk˘
Velitel SDH Provodovice
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V Opatovicích se stále nûco dûje!
Organizace âeského svazu Ïen Opatovice jiÏ ‰est˘m rokem pod vedením paní Marie Machancové vyvíjí podnûtnou ãinnost pro obohacení kultury, tradic i sportu v obci.
Jarní prázdniny je‰tû neskonãily a my jsme v neãekané záplavû snûhu
poﬁádaly 25. února 2012 1. zimní hrátky na snûhu. Závodily hlavnû dûti
v tradiãních zimních sportech – slalomu, bûÏeckém lyÏování. Zapojily jsme
i rodiãe do bobového slalomu, ãi super rychlého sjezdu. V‰ichni se mohli posilnit na vepﬁov˘ch hodech v sokolské hospÛdce na hﬁi‰ti a zahﬁát tepl˘m ãajem.
V následujícím mûsíci bﬁeznu jsme se zapojily do jiÏ tradiãního poﬁádání „Opatovské ãtvrÈky slivovice a koláãa“. âást Ïen napekla podle sv˘ch
domácích receptÛ mﬁíÏkov˘ koláã, dal‰í se zúãastnily hodnocení v˘robkÛ
ve vybrané komisi a podílely se na organizaci spoleãenského odpoledne
31. 3. 2012 v kulturním domû v Opatovicích. Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ vystoupila Hudecká skupina ZU· Hranice, pﬁi které jsme si rádi zvesela zazpívali. ZároveÀ jsme zde pomohly organizovat velikonoãní v˘stavu obecního
úﬁadu v Opatovicích, která byla obohacena o v˘stavu panenek.
V dubnu nás oãekával bowlingov˘ turnaj jednotlivkyÀ. V pátek 20. dubna 2012 jsme se utkaly v hranické Kotelnû. Své prvenství obhájila jiÏ tradiãnû paní Eva Romanová. âerven je pro nás pﬁedznamením dovolen˘ch,
a tak jsme 23. vyrazily, i kdyÏ ve skromném poãtu, do „·tramberské trÛby“. Absolvovaly jsme exkurzi v místní v˘robnû ‰trambersk˘ch u‰í, zdolaly schody na vrchol trÛby a relaxovaly na koncertu dechov˘ch hudeb.
V ﬁíjnu jsme podnikly v˘‰lap na Tesák spojen˘ s náv‰tûvou „Hubertské
pouti“ na sv. Host˘nû. Poãasí nám pﬁálo. Doprava na Host˘n bohuÏel vázla, a tak se nám nepodaﬁilo poslechnout si trubaãské halali lesních rohÛ,
ale prÛvod a Hubertskou m‰i jsme si nenechaly ujít. Koneãnû jsme se vydaly na turistiku smûr Tesák, neuvûﬁitelné v˘hledy a panorama podzimní pﬁí-

rody nám byly odmûnou. Potkaly jsme cestou dal‰í pﬁíznivce tohoto nenároãného sportu, pozvání na posilnûnou nám zajistilo fotodokumentaci
krásného odpoledne v Host˘nsk˘ch vr‰ích.
V zápûtí nás ãekalo Halloweenbraní. V pátek odpoledne 26. ﬁíjna 2012
hodnotila pûtiãlenná dámská komise d˘Àovou v˘zdobu vesnice. Pro‰ly
jsme v‰emi uliãkami obce, zajímavé nápady nás ãekaly aÏ v samém stﬁe-

TJ Sokol Par‰ovice
Po vyvrcholení sokolsk˘ch slavností se TJ Sokol Par‰ovice vrhl do rutinních, ale stále velmi populárních sportovních akcí. V ãervenci, kdy se konají v Par‰ovicích hody, b˘vá pravidelnû ãas na pﬁedhodov˘ fotbalov˘ zápas.
Ve fotbalovém utkání se proti sobû postavili svobodní a Ïenatí v kategorii
muÏi a v kategorii Ïen vdané proti svobodn˘m. Letos se koneãnû po dlouhé dobû mohli z vítûzství radovat Ïenatí, vdané naopak potvrdily svou v˘hru
z pﬁede‰l˘ch let. Fotbal se ani jeden rok neobejde bez opékan˘ch makrel
a toãeného piva.
Sletové slavnosti sice skonãily, ale zájem o na‰e cviãence pﬁetrvával,

du a zejména na konci vesnice. Z 25 podzimních v˘zdob bylo vybráno právû 8 nejnápaditûj‰ích a originálních. Tyto byly odmûnûny ve stﬁedu 31. ﬁíjna 2012 v rámci 2. STRA·IDLÁCKÉHO PRÒVODU v Opatovicích, na kterém se se‰la mnohá stra‰idla a pﬁí‰ery. Nejprve soupeﬁily o nejsilnûj‰í
chrup – utrhnutí sladkostí zuby a také v˘lov jablka z lavoru, pak co nejvtipnûji zdobily své stra‰idlo a nakonec zabalily svou mumii. Malé i velké
dûti s rodiãi se bavily, na své si pﬁi‰la i zvíﬁátka, tﬁeba pejsci, coby maskoti
pro mumie. Závûr patﬁil lampiãkám a prÛvodu, kter˘ nav‰tívil horní konec
obce.
O mûsíc pozdûji v listopadu jsme se snaÏily nauãit na kursu pletení
z papíru nové techniky ruãních prací pod dohledem paní Vl. Hasilíkové,
abychom si zkrá‰lily své domovy a zpﬁíjemnily dlouhé zimní veãery.
V pﬁedvánoãní shonu jsme se potkaly na Mikulá‰e u rozsvûcení vánoãního stromu v centru obce, abychom si pﬁátelsky pﬁipily na krásné proÏitky konãícího roku nejen v âeském svazu Ïen v Opatovicích, ale i s ostatními obãany obce, kter˘m za podporu, pﬁízeÀ i za úãast na na‰ich akcích
jiÏ nyní dûkujeme.
Mgr. Marie Machancová
Pﬁedsedkynû ZO âSÎ Opatovicích
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skladba ASPV Prázdniny zaznamenala úspûch, cviãenci byli pozváni do
B˘‰kovic na akci Letnice, do Malhotic na Hry mikroregionu Záhoran a do
Skaliãky a Opatovic na setkání dÛchodcÛ. Tímto chceme podûkovat v‰em,
kter˘m se tato skladba líbila a pozvali si nás, abychom sv˘m cviãením obohatili jejich kulturní akce.
Nastal podzim a s ním jiÏ dlouho oãekávan˘ zájezd tentokráte do Moravského krasu, mûli jsme hlavnû naplánovanou náv‰tûvu Punkevních jeskyÀ,
Macochy a Sloupsko – ·o‰uvsk˘ch jeskyÀ. Zájezd se konal 15. záﬁí a jiÏ
nûkolik t˘dnÛ pﬁedem byl autobus pro velk˘ zájem obsazen. Podzimní
zájezdy se tû‰í velké oblibû a to nejen díky vhodnû zvolené lokalitû, která
je vÏdy nûãím zajímavá, ale také v˘bornému kolektivu. Na podzim se také
kaÏd˘ rok koná zájezd do vinného sklepa do Pole‰ovic u Uherského Hradi‰tû, tam jsme zavítali
17. listopadu.
V podzimních mûsících se
vrátilo do sokolovny cviãení
s dûtmi, cviãení mlad‰ích
ÏákÛ a cviãení Ïen, v leto‰ním roce se poprvé mohou
doãkat zájemci stolního tenisu, otevírá se totiÏ moÏnost
mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ nauãit se a zdokonalit v tomto
sportu. Pravidelnû v sokolovnû probíhá i cviãení ZUMBA a hraní badmintonu.
Petra Michalíková
TJ Sokol Par‰ovice

HC Draci V‰echovice
HC DRACI V·ECHOVICE o.s. je amatérsk˘
hokejov˘ klub, kter˘ oficiálnû vznikl dne
31. 5. 2012.
V‰e to zaãalo nápadem zahrát si hokej místo
rybníka na opravdovém stadionu. Díky nad‰enému zájmu kamarádÛ se nám podaﬁilo vytvoﬁit partu 16 lidí. Následnû jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadionu
v nedalekém Vala‰ském Meziﬁíãí a byli zvûdaví, jak nám to pÛjde. Na poprvé to byla váÏnû sranda, témûﬁ nikdo nemûl kompletní v˘stroj, vût‰ina vlítla na led jen na bruslích s hokejkou v ruce. Na‰tûstí se nikomu nic nestalo a po skonãení na‰í hrací doby panovala v kabinû velmi dobrá nálada. JiÏ
cestou domÛ jsme byli rozhodnuti, Ïe zamluvíme dal‰í termín ledu. Po pûti
„sranda maãích“ uÏ bylo jasné, Ïe hokejová horeãka dorazila i do V‰echovic. KaÏd˘ investoval nemalé peníze do kompletní hokejové v˘bavy, pﬁihlásili se golmani a bylo jasné, Ïe jsme na zaãátku nûãeho nového. Vzhledem k tomu, Ïe aktivní provozování hokeje je pomûrnû nákladné, rozhodli
jsme se zaloÏit spolek s názvem HC DRACI V·ECHOVICE o.s. Stalo se tak
pﬁed zaãátkem na‰í první sezóny, abychom mohli oslovit sponzory a podniknout aktivity spojené s nûjak˘m pﬁiv˘dûlkem do klubové kasy. Navázali jsme na tradici promítání MS v ledním hokeji v místním kinû a letos poprvé jsme tuto akci za‰títili jako spolek. Ná‰ hokejov˘ minibar sklidil úspûch
a díky zájmu fanou‰kÛ o tento netradiãní záÏitek jsme si mohli dovolit
s vlastním pﬁispûním poﬁídit hokejové dresy. Ve spolupráci s Radkem Miku‰em ml. jsme navrhli logo t˘mu a zvolili váleãné barvy ãervenou a Ïlutou,
které vyjadﬁují draãí oheÀ a podtrhují tak název klubu. Od srpna 2012 jsme

jiÏ na celou sezónu zarezervovali pronájmy ledÛ. Prozatím hrajeme jen mezi
sebou a hrací kádr v souãasnosti doplÀují i nûkteﬁí b˘valí ãi souãastní hráãi HC Pink Panthers Rakov. Momentálnû má ná‰ klub pﬁes 30 ãlenÛ. Hrajeme kaÏd˘ ãtvrtek od 21.30 hod., tímto zveme v‰echny, kteﬁí se chtûjí na
nás podívat a pobavit se, na stadion do Vala‰ského Meziﬁíãí. Prozatím
nezvaÏujeme registraci do amatérské hokejové ligy, ale tuto variantu do
budoucna nevyluãujeme.
Na závûr musíme podûkovat v‰em sponzorÛm, kteﬁí nás podporují:
RENETRA, Saint Gobain WEBER TERRANOVA, CENTRUM-ZATEPLENI.cz,
Tiskárna MARIVA, Penzion U Tomá‰Û, VS-net Ondﬁej Nûmec, Obec V‰echovice
Jiﬁí DoleÏel
HC Draci V‰echovice
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Podzim TJ Sokol Opatovice
Ohlédnutí za nedávnou, ﬁeknûme podzimní ãástí ãinnosti, TJ Sokol Opatovice si mÛÏete zhodnotit v tomto ãlánku. Sokol Opatovice má nûkolik
oddílÛ, jmenovitû: fotbalov˘ oddíl, ASPV a oddíl stolního tenisu.
Fotbalov˘ oddíl mûl velmi úspû‰nou jarní ãást, kdy obû muÏstva muÏÛ
postoupila do vy‰‰í soutûÏe. MuÏstvo „A“ do krajského pﬁeboru a muÏstvo
„B“ do okresního pﬁeboru. Proto se také s napûtím oãekávaly v˘kony
na‰ich t˘mÛ v podzimní ãásti soutûÏe.
„A“ muÏstvo nám sv˘m postavením v tabulce nedûlá zrovna radost.
Av‰ak kdyÏ se na to podíváme z jiného úhlu, musíme muÏstvo ocenit za
snahu a pﬁedveden˘ v˘kon v pﬁeváÏné ãásti zápasÛ. V prÛbûhu podzimu
také do‰lo ke zmûnû na trenérském postu. „A“ t˘m pﬁezimuje na pﬁedposledním místû tabulky. Doufejme, Ïe jarní ãást bude úspû‰nûj‰í a krajsk˘
pﬁebor u nás zachováme.
„B“ muÏstvo nám udûlalo daleko vût‰í radost. Béãko hrálo velmi dobﬁe
a za pﬁedvedené v˘kony je musíme pochválit. Bez problému zvládli vstup
do vy‰‰í soutûÏe a po celou podzimní ãást patﬁili k nejlep‰ím muÏstvÛm.
MládeÏnick˘ fotbal, jehoÏ oddíl je zastoupen i sousedními muÏstvy V‰echovic a Horního Újezda, se za své v˘kony také nemusí stydût. Dorost, kter˘ po jarní ãásti, kdy skonãil v krajském pﬁeboru na druhém místû, musel
jít z dÛvodu nedostatku hráãÛ o soutûÏ dolÛ. Zku‰enosti z kraje tady zúroãil a témûﬁ cel˘ podzim vedl tabulku krajské soutûÏe. Zaváhání v závûru
podzimní ãásti zapﬁíãinilo jeho pﬁezimování na druhé pﬁíãce. Îáci hrají
okresní pﬁebor a stojí si také dobﬁe. Na‰e malé fotbalové nadûje jsou po
podzimní ãásti na tﬁetím místû.
Pﬁejeme v‰em muÏstvÛm, aÈ si v následující zimní pﬁestávce dobﬁe odpoãinou a po kvalitní pﬁípravû nám v jarní ãásti sv˘ch soutûÏí udûlají co nejvût‰í radost.
Dal‰ím oddílem je oddíl stolního tenisu. DruÏstva stolního tenisu hrají
regionální soutûÏe. „A“ t˘m, kter˘ hraje druhou tﬁídu je sedm˘, „B“ t˘m,
kter˘ hraje tﬁetí tﬁídu, je na druhém místû. SoutûÏe v‰ak v tomto období
je‰tû probíhají, a tak vûﬁíme, Ïe umístûní budou je‰tû lep‰í. Z jejich podzimní ãinnosti pﬁipomeÀme turnaj „Opatovská pálka“, kter˘ se odehraje
15. 12. 2012 a je urãen pro neregistrované hráãe v kategoriích muÏi, Ïeny
a dûti.
Oddíl ASPV v podzimní ãásti velkou náplÀ nemûl, teprve se zmûnou zimního ãasu pﬁi‰lo pravidelné cviãení pro Ïeny, které pﬁi del‰ích veãerech
mají více ãasu na péãi o svou postavu. Dal‰í akcí je muÏsk˘ mariá‰ov˘
a Ïensk˘ Ïolíkov˘ turnaj, kter˘ probûhl na konci listopadu. Pomyslné Ïezlo nejlep‰í karbanice a karbaníka si odnesli v Ïolíku Ludmila Andr˘sková
a v mariá‰i Pavel Vymûtalík. Dal‰í aktivity pﬁijdou po novém roce, kdy se
poﬁádá pravideln˘ novoroãní v˘‰lap, poté lesní bûh a turnaj „âlovûãe,
nezlob se“.

Jak je vidût, ãinnost TJ Sokol Opatovice nemá jen sportovní, ale i zábavnou formu. Jedni z tûch, kteﬁí spojují sportovní a zábavnou ãinnost, jsou
b˘valí fotbalisté na‰í jednoty. Jejich aktivity jsou rÛznorodé a úãast na nich
je hojná. Je to samozﬁejmû fotbal, ale dále potom golf, nohejbal, tenis,
volejbal, cyklistika, bûÏky, stolní tenis a je‰tû dal‰í. Tito muÏi v letech mají
v˘bornou partu a jejich aktivitu a elán by jim mohli mnozí závidût. Pﬁipomínám to zde proto, Ïe jejich vystoupení s „kankánem“ na plese sokola
v roce 2010 je je‰tû v Ïivé pamûti. Tento kolektiv jde do toho znovu a tak
zveme v‰echny pﬁíznivce dobré zábavy na sokolsk˘ ples do Opatovic. „Staﬁí páni“, jak si ãlenové této party ﬁíkají, vybûhnou tentokrát ne na fotbalov˘ trávník, ale na taneãní parket v sobotu 19. 1. 2013 se sv˘m nov˘m
vystoupením. Urãitû to bude stát za to.
V‰echny Vás zve TJ Sokol Opatovice, kter˘ si Vám tímto dovoluje popﬁát
mnoho úspûchÛ v roce 2013.
Pavel Vymûtalík
TJ Sokol Opatovice

Mikroregionální projekty
Do ãinnosti mikroregionu Záhoran patﬁí zpracování Ïádostí o dotace a jejich administrace nejen u akcí jednotliv˘ch obcí, spolkÛ a podnikatelÛ, ale i mikroregionu, které mají v˘znam pro v‰echny obce.
V leto‰ním roce se uzavíral ãesko-polsk˘ projekt Obce bez hranic, kter˘ byl podpoﬁen z evropsk˘ch zdrojÛ a kter˘ probíhal ve spolupráci
s na‰imi polsk˘mi partnery v Kluczborku. Na proplacení dotace ve v˘‰i 0,5 mil. Kã v‰ak stále ãekáme, a to díky byrokratick˘m postupÛm,
které nelze urychlit.
Z Ministerstva pro místní rozvoj âR jsme letos obdrÏeli dotaci na poﬁádání Jubilejních X. Her mikroregionu Záhoran, o nichÏ v tomto ãísle najdete ãlánek malhotské kronikáﬁky Jany Zamazalové ml. Akce byla navíc finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m krajem.
Dále byl mikroregion úspû‰n˘ s Ïádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 s projektem s názvem Stﬁedisko
sluÏeb venkovu IV, v rámci kterého byla poﬁízena technika na údrÏbu obcí. Jednalo se pﬁedev‰ím o sekaãky, kﬁovinoﬁezy a dal‰í pﬁíslu‰enství potﬁebné k udrÏení poﬁádku v obcích.
PK
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100. v˘roãí korunovaãních slavností na Host˘nû (1912–2012)
Sv. Host˘n sice neleÏí na území mikroregionu
Záhoran, nicménû neodmyslitelnû patﬁí k Ïivotu
nás v‰ech. Proto jsme si dovolili pﬁipomenout
v˘znamnou událost z jeho historie.
V létû roku 1912 byl Host˘n místem velkolepé
a jedineãné události – slavností korunovace
milostné sochy Panny Marie Svatohost˘nské.
Trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do 25. 8. 1912.
Tisíce poutníkÛ
Hned první den, ãtvrtek 15. srpna, byl dnem
hlavním a nejv˘znamnûj‰ím. V tento korunovaãní den bylo podle úsudku tehdej‰ích vojensk˘ch
znalcÛ pﬁítomno na Host˘nû pﬁes 100.000 lidí.
(Josef Kumpholc ve své kronice „Soudní okres
bystﬁick˘“ a Franti‰ek Vídensk˘ ve své knize „Svat˘ Host˘n ve svém pÛvodu a sv˘ch osudech“ uvádûjí údaj 90.000 náv‰tûvníkÛ, ãasopis „Hlasy svatohost˘nské ã. 9 ze záﬁí 1937 uvádí dokonce jen
80.000 poutníkÛ.) Byla to tﬁetí stotisícová náv‰tûva zaznamenaná na Host˘nû. První náv‰tûvu
100.000 lidí uvádûjí písemné materiály pﬁi manifestaãní pouti 4. 9. 1881, druhou pﬁi konsekraci
chrámu 15. 8. 1891.
Host˘n ve dnech korunovace nav‰tívili v tak
obrovském poãtu marián‰tí ctitelé z Moravy, Slezska, âech, z Uherského Slovácka (tj. ze Slovenska), z Vídnû a dal‰ích míst Rakouska, ale i ze
vzdálené Ameriky. Za celou dobu korunovaãních
slavností zavítalo na Svat˘ Host˘n asi 200.000
lidí. Poutních prÛvodÛ bylo bûhem jedenácti slavnostních dnÛ nûkolik set – pﬁi tak velkém mnoÏství lidí nebylo moÏné je pﬁesnû spoãítat. Nejvíce
poutníkÛ pﬁijelo z Uherského Ostrohu a okolí (1
500), z Uherského Hradi‰tû a okolí (1 400), z Olomouce pﬁiputovalo 1 100 lidí, z Bﬁeclavi 950,
z Vídnû 800, z Prosenice a Rajhradu po 765 (!),
z Brna 700, z Tovaãova a Sobûchleb po 500,
z Louãky 450, z Kelãe, Vizovic a V‰echovic po
400. Na bystﬁické nádraÏí pﬁijelo ve dnech 14.
a 15. srpna 1912 ãtyﬁia‰edesát zvlá‰tních vlakÛ.
Korunky
Pro korunovaci byly poﬁízeny korunky ze zlata,
perel a drahokamÛ. Jejich autorem byl architekt
Josef Fanta, profesor ãeské techniky v Praze, proslul˘ ve svém oboru. Návrh vypracoval bez nároku na honoráﬁ. Korunky jsou vysoce hodnotn˘m
umûleck˘m dílem, v˘sledkem práce ãesk˘ch
ﬁemeslníkÛ, kteﬁí tak znovu dokázali svou dovednost a zdatnost. Zlatnické, rytecké, emailové a klenotnické práce byly provedeny v Praze, brou‰ení
kamenÛ v Turnovû. Peníze na poﬁízení korunek
zajistili ‰lechetní dárci a obûtaví vûﬁící sv˘mi dary
a pﬁíspûvky (náu‰nice, prsteny, ﬁetízky, zlaté ‰perky a dal‰í cenné klenoty). Korunky byly 21. ãervence 1912 posvûceny v ¤ímû papeÏem Piem X.
Korunka mariánská je vût‰í a bohatûji zdobená.
Bylo do ní vsazeno celkem 27 démantÛ, 546
perel, 148 rubínÛ, 138 smaragdÛ, 113 safírÛ, 21
topasÛ a 47 opálÛ. V ãele korunky je nápis ZUSTA≈ MATKOU LIDU SVÉMU, nad nápisem jsou
umístûny znaky Moravy, âech a Slezska. Korunka JeÏí‰kova je men‰í, jednodu‰‰í a skromnûj‰í.
Je do ní vsazeno 30 rubínÛ, 20 velk˘ch adulárÛ
(polodrahokamÛ) a 5 topasÛ.

Pﬁípravy na korunovaci
Pﬁípravy na korunovaci byly rozsáhlé a ﬁídili je
iniciativní a obûtaví hodnostáﬁi – dr. Antonín Cyril
Stojan, probo‰t z KromûﬁíÏe, poslanec a jednatel
Matice svatohost˘nské, Antonín Ostrãilík, superior host˘nsk˘, rodák z nedalekého Fry‰táku
u Hole‰ova, a lékárník Jan Harna z KromûﬁíÏe,
hospodáﬁ Matice svatohost˘nské. Svat˘ Host˘n
by slavnostnû vyzdoben. Na dolní ãásti schodi‰tû nad Vodní kaplí a na cestû od Slavkova byly zﬁízeny dvû slavnostní brány, obû strany schodi‰tû
a vozovou cestu lemovala ﬁada ovûnãen˘ch stoÏárÛ, chrám i ostatní host˘nské budovy byly
okrá‰leny mnoÏstvím praporÛ.
Chrám byl oãi‰tûn a v nûm postaveno zvlá‰tní
schodi‰tû pro korunovaci. Bystﬁick˘ malíﬁ Jan
JeÏek, otec akademického malíﬁe Stanislava JeÏka, dovednû opravil chrámové malby. Na venkovním prÛãelí chrámu vyhotovil praÏsk˘ malíﬁ
Viktor Förster nádhern˘ mozaikov˘ obraz Panny
Marie. Obraz má plochu 26 m2 a je sloÏen z dvou
set ‰edesáti tisíc barevn˘ch kaménkÛ.
Byla také provedena opatﬁení pro zaji‰tûní bezpeãnosti a zdraví host˘nsk˘ch hostÛ. Pohotovost
mûla desetiãlenná hasiãská hlídka (sbor) z Bystﬁice pod Host˘nem se stﬁíkaãkou a stejnû poãetná bezpeãnostní stráÏ. V provizornû zaﬁízené
nemocnici byli stále pﬁipraveni MUDr. Ale‰ Vahala z Bystﬁice pod Host˘nem a okresní lékaﬁ
dr. Kozák z Hole‰ova. Nechybûli ani kominick˘
mistr Emanuel Skoãilas z Bystﬁice, cestáﬁ a deset
zametaãÛ.
K zaji‰tûní bezpeãnosti patﬁila i technická opatﬁení. Pro okamÏitou potﬁebu byl zﬁízen místní telefon, kter˘ spojoval poutní kanceláﬁ, sakristii, vûÏ,
klá‰ter, nemocnici a útulnu. Bylo zabezpeãeno
osvûtlení chrámu a celého poutního místa (elektﬁina pﬁi‰la na Svat˘ Host˘n aÏ v letech
1923–1924). Firma Wichterl z Prostûjova zapÛjãila k tomu úãelu parní stroj, kromûﬁíÏsk˘ cukrovar poskytl dynamo, ostatní zaﬁízení a osvûtlování obstarala firma bratﬁí PivodÛ z KromûﬁíÏe. Parní
stroj, lokomobila, slouÏící k pohonu dynama váÏil
4,5 tuny a byl na Host˘n dopraven pûti páry volÛ,
kteﬁí patﬁili Franti‰ku ·evãíkovi ze V‰echovic.
Velké problémy nastaly s ubytováním. Vojáci
z KromûﬁíÏe (c. k. 25. pluk zemûbrany) postavili
35 nocleÏních vojensk˘ch stanÛ, kaÏd˘ pro 100
lidí. Dále bylo moÏno se ubytovat v hotelu (dne‰ní dvoupodlaÏní budova po vstupu do objektu
poutního domu ã. 1) a v nové útulnû, pozdûji restaurace Ovãárna, která vznikla v roce 1912 rekonstrukcí ovãírny. Poutní dÛm ã. 3 je‰tû k dispozici
nebyl, vznikl aÏ v roce 1928. Stﬁechu nad hlavou
poskytl i klá‰ter s ambity (objekty kolem chrámového nádvoﬁí), kostel, veranda za hotelem
a v‰echny tﬁi kaple. Mnoho hostÛ bylo ubytováno v Bystﬁici zásluhou barona Arno‰ta Gideona
Loudona, továrníkÛ Thoneta a Zboﬁila, faráﬁe Vorla a ﬁeditele ‰koly PapeÏíka. V‰echna tato opatﬁení dohromady v‰ak zajistila ubytování jen malé
ãásti náv‰tûvníkÛ – vût‰ina poutníkÛ musela strávit noc pod ‰ir˘m nebem. Vojáci z KromûﬁíÏe
postavili také dva slavnostní stany: dvorní stan
v prostoru mezi kaplí Jana Sarkandra a Románskou kaplí a pohostinsk˘ mar‰álsk˘ stan po pra-

vé stranû klá‰tera, tedy v prostoru nynûj‰í hlavní
budovy poutního domu ã. 3.
Korunovaãní obﬁad
Korunovace se samozﬁejmû nemohla obejít bez
hudby. Hrála Thonetova hudba ze Vsetína, krojovaná slovácká kapela z Vlãnova, vala‰ská kapela
z Louãky, hudba ze ·títné nad Vlárou, hanácká
kapela z BeÀova, slovácká kapela z Vnorov a fanfáristé ze Îerotína u Litovle.
Vlastní obsáhl˘ korunovaãní obﬁad zapoãal prÛvodem od klá‰tera pﬁes schodi‰tû ke chrámu.
v ãele ‰el hlavní poﬁadatel dr. Antonín Cyril Stojan, pak fanfáristé, jednotlivé spolky a prapory,
druÏiãky, orli, duchovenstvo a za ním pod baldach˘nem byly na nosítkách neseny korunky. Za
nebesy kráãela ústﬁední postava korunovace,
metropolita moravsk˘ a kardinál dr. Franti‰ek
Salesk˘ Bauer, arcibiskup olomouck˘, za ním pak
ﬁada v˘znamn˘ch svûtsk˘ch osobností.
V prostoru pﬁed chrámem pak zástupci jednotliv˘ch stavÛ a spolkÛ pﬁedstupovali pﬁed arcibiskupa s prosbou o provedení korunovace Panny
Marie s Dítûtem. Následovalo dlouhé kázání arcibiskupa Bauera z kazatelny pﬁipravené nad schodi‰tûm. Po kázání ve‰el prÛvod do chrámu a arcibiskup spolu se tﬁemi asistenty vystoupil pro
pﬁipraveném bohatû vyzdobeném schodi‰ti za
hlavním oltáﬁem k so‰e Panny Marie s JeÏí‰kem
a vloÏil zlaté korunky na jejich hlavy. Ze schodi‰tû sestoupil a korunovanou sochu tﬁikrát okouﬁil
kadidlem. Hlaholem zvonÛ, hudbou, zpûvem
a modlitbami byl ceremoniál ukonãen.
Ru‰no v‰ak bylo na Svatém Host˘nû je‰tû dal‰ích deset dní. hned druh˘ den, v pátek 16. srpna, byla uspoﬁádána pouÈ a valná hromada Matice svatohost˘nské, která mûla lví podíl na
zdárném prÛbûhu korunovace. V dal‰ích dnech
se konaly poutû: matek a dûtí, muÏÛ, duchovenstva, mariánsk˘ch druÏin, terciáﬁÛ, omladiny, studentstva, akademikÛ, uãitelÛ, profesorÛ a koneãnû pouÈ Apo‰tolátu sv. Cyrila a Metodûje. Také
tyto dny mûly bohat˘ program – prÛvody, m‰e,
kázání, proslovy, pozdravy, pﬁijímání, hudba, zpûv.
Korunovace byla navíc pﬁíleÏitostí k setkání nejvy‰‰ích církevních hodnostáﬁÛ. Mezi nejvzácnûj‰í hosty patﬁili oba kardinálové arcibiskupové –
vedle korunovatele dr. Bauera to byl i kardinál Lev
Skrbensk˘, arcibiskup praÏsk˘. (Svobodn˘ pán
Lev Skrbensk˘ se narodil 12. ãervna 1863, dûtství proÏil v Dﬁevohosticích na zámku, kter˘ vlastnili jeho rodiãe. Arcibiskupem praÏsk˘m byl jmenován v roce 1899, v roce 1901 pak kardinálem.
V roce 1916 se stal arcibiskupem olomouck˘m.
Zemﬁel v roce 1938 v Dlouhé Louãce u Olomouce.) Pﬁi korunovaãních oslavách bylo pﬁítomno
bylo i pût biskupÛ: dr. Karel Wisnar z Olomouce,
starosta Matice svatohost˘nské, hrabû Pavel
Huyn z Brna, dr. Josef Doubrava z Hradce Králové, Josef Antonín HÛlka z âesk˘ch Budûjovic
a Josef Koudelka, ãesk˘ biskup z Milwaukee
v USA, dﬁíve generální vikáﬁ a biskup v Clevelandu. V ãele nejv˘znamnûj‰ích svûtsk˘ch osobností byl moravsk˘ zemsk˘ hejtman Otto Serényi.
Nelze opomenout ani dal‰í akce, které oÏivovaly a zpestﬁovaly korunovaãní dny. Kromû fotografování, poslechu zvonÛ, hudby a krásn˘ch
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melodick˘ch zpûvÛ to byly úchvatné veãerní svûtelné prÛvody – lampiony, ohÀostroje, rakety, prskavky, hﬁmûní hmoÏdíﬁÛ.
Korunovaãní slavnosti na Host˘nû jsou vlastnû pﬁipomínány cel˘ch sto let – na dvou pamûtních deskách z bílého mramoru, které jsou umís-

tûny v chrámu po stranách hlavního oltáﬁe. byly
zhotoveny v dílnû akademického sochaﬁe Ferdinanda Neumanna v KromûﬁíÏi. text vyryt˘ do desky zasazené po levé, severní stranû oltáﬁe pﬁipomíná povolení korunovace papeÏem, text desky
po pravé stranû upomíná na vlastní korunovaci.

Kulturní kalendáﬁ 2013
B˘‰kovice
únor
únor/bﬁezen
bﬁezen
duben/kvûten
kvûten

vodûní medvûda
VI. spoleãensk˘ veãírek obce B˘‰kovice
v˘roba pﬁání k MDÎ
tradiãní rybáﬁské závody
v˘roãí osvobození republiky a obce B˘‰kovice
kvûten svátek matek – slavnost pro matky
ãerven dûtsk˘ den
Horní Újezd
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon a zábava
26. 1. sousedsk˘ obecní ples
2. 2. vodûní medvûda
15. 2. hasiãsk˘ ples
9. 3. sportovní bál
1. 5. stavûní máje
3. 5. májové oslavy osvobození obce, lampiónov˘ prÛvod, vatra na hﬁi‰ti
12. 5. svátek matek
25. 5. kácení máje
1. 6. Záhorská stovka zaﬁazena do BIG SHOCK
pohár – venkovní areál Provodovice
8. 6. okresní kolo v hasiãském sportu – venkovní areál Provodovice
22. 6. turnaj minipﬁípravek SITAP CUP
ãerven dûtsk˘ den
20. 7. hasiãská pohárová soutûÏ
27. 7. turnaj ÚjezdÛ
ãervenec ãervencová noc
Malhotice
31.12. a 1.1.2013 novoroãní pﬁípitek u Vánoãního stromu
18. 1. ples o.s. Klubko
9. 2. vodûní medvûda
22. 2. mysliveck˘ ples
bﬁezen setkání seniorÛ
bﬁezen v˘stava trofejí
12. 5. svátek matek
25. 5. kácení máje
2. 6. dûtsk˘ den
ãerven nohejbalov˘ turnaj
3.–4. 8. v˘stava drobného zvíﬁectva
Opatovice
5. 1. zimní novoroãní v˘stup na moravské
vrcholy – Ondﬁejník
5. 1. (26. 1.) snûhová královna
19. 1. sokolsk˘ ples
2. 2. hasiãsk˘ ples

9. 2. (2. 3.)
23. 2.
únor
24. 2.
24. 2.
9. 3.
16. 3.
16.–17. 3.
23. 3.
30. 3.
30. 4.
duben
duben
kvûten
7. 5.
1. 6.
2. 6.
15. 6.
22. 6.

22. 6.
20. 7.
10. 8.
Par‰ovice
5. 1.
12. 1.
9. 2.
16. 2.
únor
16. 3.
17. 3.
25. 3.
duben
duben
3. 5.
12. 5.
kvûten
kvûten
1. 6.
2. 6.
ãerven
ãerven
Provodovice
únor
kvûten
ãerven
Rakov
28. 12.

zimní olympiáda v maskách
mysliveck˘ ples
zimní olympiáda mlad˘ch hasiãÛ
dûtsk˘ karneval
vepﬁové hody
turnaj âlovûãe, nezlob se
opatovská ãtvrÈka
jarní v˘stava
lesní bûh
turnaj ve stolním tenise
slet ãarodûjnic
promítání historick˘ch fotografií
úãast na hasiãské pouti sv. Host˘n
turistick˘ v˘‰lap
májové oslavy, lampiónov˘ prÛvod, táborák na hﬁi‰ti
soutûÏ O putovní pohár SDH mlad˘ch hasiãÛ
dûtsk˘ den, ukázky hasiãské techniky
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
kutnohorské stﬁíbﬁení – zájezd vlakem
turnaj rodin v malé kopané – 65 let
zájezd na turnaj Opatovic
novoroãní v˘‰lap na Helf‰t˘n
sokolsk˘ ples
vodûní medvûda
hasiãsk˘ ples
divadelní pﬁedstavení - Dﬁevohostice
‰ibﬁinky
dûtsk˘ karneval
cestovatelská beseda s Márov˘mi
setkání se seniory
jarní otevírání studánky
lampiónov˘ prÛvod
akademie ke Dni matek
jarní v˘‰lap v˘‰lap na hrad Lukov
lesní putování s vílou Eli‰kou
dûtsk˘ den
soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
cyklistick˘ v˘let
stuÏkování pﬁed‰kolákÛ
vodûní medvûda
okrsková hasiãská soutûÏ
okresní hasiãská soutûÏ
turnaj v pexesu

číslo 20 * prosinec 2012

Korunovaãní slavnosti v roce 1912 byly
nespornû nejvût‰í událostí 20. století na Host˘nû,
ba zaﬁadily se k nejv˘znamnûj‰ím událostem
v dûjinách Host˘na vÛbec.
Vlastimil DoleÏel
Bystﬁice pod Host˘nem
29. 12.
31. 12.
5. 1.
19. 1.
2. 2.
9. 2.
23. 2.
únor
16. 3.

turnaj ve stolním tenise
retro silvestr a silvestrovsk˘ ohÀostroj
novoroãní v˘‰lap na Helf‰t˘n
hasiãsk˘ ples
ples M·
vodûní medvûda
mysliveck˘ ples
karneval
pﬁátelské posezení vlastníkÛ Honebního
spoleãenstva Opatovice - Rakov
velikonoãní v˘stava
vítání obãánkÛ
dûtsk˘ den
stﬁelecké závody

24. 3.
kvûten
29. 6.
26.–27. 7.
Rouské
23. 12. Ïiv˘ Betlém
31. 12.–1. 1. sousedské louãení se star˘m rokem a vítání nového roku 2013
únor galaveãer
únor vodûní medvûda
bﬁezen velikonoãní v˘stava
bﬁezen Andersenova noc
duben seniorské besedování s programem
duben turnaj ve stolním tenise
duben pálení ãarodûjnic spojené se slavnostním
pﬁedáním zrekonstruovaného zázemí víceúãelového venkovního areálu
kvûten jarní jarmark
kvûten kácení máje
kvûten den pln˘ her
kvûten O moravsk˘ pohárek
ãerven Kdo si hraje, nezlobí
ãerven hudební festival Bestfest
V‰echovice
1. 12. poslední leã
9. 12. mikulá‰ská nadílka
11. 12. adventní koncert Harmonie
26. 12. ‰tûpánská zábava
5. 1. záhorsk˘ ples o.s. ·imon
25. 1. ples SRP·
27. 1. dûtsk˘ karneval
leden maturita malého pﬁed‰koláka
8. 2. sousedsk˘ ples
9. 2. vodûní medvûda
únor masopustní slavnost M·
16.2. taneãní zábava TJ Tatran
únor knoflíkov˘ jarmark M·
bﬁezen jarní slavnost M·
bﬁezen vyná‰ení Morany M·
kvûten pasování ãtenáﬁÛ
25.–26. 5. pouÈové slavnosti
ãerven rozlouãení se ‰koláky (M·) a Ïáky (Z·)

Prodáváme
z vlastní produkce:
• jablka
• ovocné šťávy
• med
• sadbu brambor
objednávky od 1. 1.
• brambory – konzum
• veškerá hnojiva
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Krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku 2013
Vám všem přeje
Valná hromada mikroregionu
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