ZPRAVODAJ MIKROREGIONU

ZÁHORAN

SRPEN 2008
ČÍSLO 11

Býškovice * Horní Újezd * Malhotice * Opatovice * Paršovice
Provodovice * Rakov * Rouské * Všechovice

Vážení přátelé,

naše obec Paršovice je členskou obcí
mikroregionu Záhoran již od samého
prvopočátku.
Původně jsme byli
taktéž v mikroregionu Hranicko, ale
jelikož tento fungoval víceméně
jen formálně, kvitovali jsme vznik
Záhoranu s povděkem. V krátké
době jsme pak poznali sami na
sobě, že tato myšlenka a naše
volba byla správná. Velkou zásluhu na tom mělo samotné vedení,
včetně předsedkyně, starostky
Rouského paní Miluše Stržínkové, která se stala oním hnacím
motorem celého mikroregionu,
a také snaha členských obcí spolupracovat na projektech. Nesmíme taktéž opomenout záslužnou
činnost CpKP – střední Morava
pod vedením pana Bc. Romana
Hakena. Právě tato organizace
byla tou, od které jsme se učili
jak získávat prostředky na ﬁnancování některých projektů. To se
pak odrazilo i v pozvolném sbližování obyvatel členských obcí
na tematických zájezdech do
jiných mikroregionů, kde jsme
čerpali náměty pro další činnosti.
S nástupem evropských projektů
jsme byli nuceni si vybrat svého
vlastního manažera. Z několika
uchazečů pak byla vybrána paní
Ing. Pavla Krbálková a stále častěji se utvrzujeme v tom, že naše
volba byla správná. Jen v letošním roce, a to neberu ty předcházející, jsme z POV Olomouckého
kraje získali dotaci na akci „Záhoran se baví“, dále pak z POV
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR dotaci na projekt „Záhoran
v zajetí úspěšných projektů“ a v
neposlední řadě i dotaci z Programu rozvoje venkova s názvem
„Záhoran se vzdělává“. Když
jsme v roce 2003 poprvé pořádali Mikroregionální olympiádu,
žádný z nás netušil, že se tato
akce stane prestižní záležitostí
celého mikroregionu a bude mít
poměrně veliký ohlas mezi občany a také najde odezvu mezi politiky Olomouckého kraje. Je jen
velká škoda, že doposud, i když
byli pozváni, si mezi nás nenašel
cestu žádný z hejtmanů našeho
kraje. Termín olympiád byl stanoven vždy na poslední prázdninovou sobotu a nejinak tomu
bude i v letošním roce, kdy bych
chtěl Vás všechny, kdo má rád
soutěže a dobrou zábavu, pozvat
30. srpna na VI. Mikroregionální
olympiádu do Všechovic.
Josef Michalík
starosta obce Paršovice

Obec Paršovice
Obec Paršovice je obcí prastarou. Svědčí o tom i nálezy učiněné v pohřebištích doby
staropohanské, tedy v 9. století, vykopané v č. p. 3. První zmínka se objevuje v listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131, kde je mimo jiné uvedeno, že k přerovskému kostelu patřily i Paršovice. Později se pak prosadil názor, že datum listiny je
třeba posunout o celé desetiletí dopředu, tedy do roku 1141.

Na těchto stránkách se postupně představují všechny
obce mikroregionu. Informovat
o své obci není ale vůbec jednoduché, zvláště pokud by se měly
vyjmenovat a popsat všechny
činnosti, které se v obci každoročně konají, či popisovat každodenní poctivá práce občanů
na udržení a zvelebování svých
domovů a jeho blízkého okolí.
Najde se snad jen hrstka těch,
kteří uznávají jen to své, a o to
co leží mimo jejich pozemek,
pokud z toho nemají sami prospěch, nejeví zájem. Ale takoví
lidé se najdou určitě v každé
obci, je zbytečné se o nich více
zmiňovat, pokud se někteří v těchto řádcích najdou, popřejme jim hodně pohody. Dejme však raději prostor
těm lidem, kteří chtějí, aby se jim v jejich obci žilo dobře a jsou sami ochotni, i na úkor svého volného času,
proto něco udělat.
Naše obec, respektive její zastupitelstvo, se již koncem minulého volebního období (po zkušenostech,
které nastaly v počátcích roku 2000) rozhodlo poskytnout mladým lidem v obci, ale i z okolí, možnost individuální výstavby rodinných domků. V první etapě to byly pozemky pro 7 RD, které k dnešnímu dni, až na dva
poslední, jsou již obydleny. Druhá lokalita, která byla vybrána, byla lokalita Na Koutě. Zde ale nebyly všechny pozemky obecní, pouze šest stavebních míst,ale díky dobré vůli a ochotě pana Františka Sehnala, jsme
směnou pozemku získali další čtyři stavební parcely, takže celkový počet je nyní deset. V současné době již
probíhá výstavba inženýrských sítí, která by měla být do podzimních měsíců hotova, aby již někteří stavebníci
mohli započít s výstavbou. Výstavba sítí je hrazena z prostředků obce za přispění dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Taktéž se nám v letošním roce podařilo získat dotaci z Programu podpory venkova Olomouckého kraje
na výstavbu komunikace k dostavěným sedmi RD, která již slouží svému účelu. Velmi důležitým prvkem při
zvelebování obce je také oprava památek místního významu, jako jsou sochy a kříže, které jsou na pozemcích
obce a na které bývá každým rokem vypsaný dotační program. Po několika letech, kdy jsme o dotaci žádali,
se nám ji podařilo získat až v letošním roce. Díky ní můžeme opravit kříž před kostelem. V posledních čtyřech
letech se nám podařilo z vlastních prostředků opravit již dvě památky. Je jen na škodu, že další sochy a kříže
jsou již většinou na soukromých pozemcích a tam již
obec na případnou dotaci
Zdeněk Ovčačík - rodák z Rouského
nedosáhne.
Kde jsou ty dny plné hlaholu,
Co naše obec již několik
kdy zapomněli jsme zcela na školu
Na školu se trošku těšíme,
let postrádá, je dětské hřiště
tam v dáli u moře sedíc na molu …
již na ni víc a víc myslíme.
s hracími prvky. Tato situace
Dívat se, jak moře duní a pění,
Jsme zas o rok starší – i to víme,
krásnější představy již není –
s chutí se budem učit zas
nebyla a není zapříčiněna
i vysvědčení upadlo v zapomnění.
a až nastane prázdnin čas,
obcí, či obecním úřadem.
pojedem někam rádi zas.
Dlouho trvalo, než byla naše
Dva měsíce prázdnin – krásná představa,
žádost o převod pozemku,
jsou pryč jak sen, jen vzpomínka zůstává.
„Za školu již nikdy nepůjdem
Opustili jsme u moře hrady z písku,
a zlobit taky již nikdy nebudem!“
na kterém toto hřiště a také
pak i krásnou babiččinu vísku,
Přijměte tyto sliby vřelé
další plochy pro sport a volje konec jahod i sladkých malin,
Vy - naši páni učitelé!!!
ný čas budou umístěny, do
je prostě konec velkých prázdnin.
vlastnictví obce u pozemko-
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Obec Paršovice
vého fondu kladně vyřízena. V současné době je již pozemek v majetku obce,
tudíž již nic nestojí v cestě k jeho dalšímu využití. S radostí navíc můžeme
oznámit, že na dětské hřiště obdržela obec na začátku srpna dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Sbor dobrovolných hasičů Paršovice výrazně přispívá k bohaté, kulturně
– společenské činnosti v obci. Omezím se jen na výčet těch nejhlavnějších
akcí, jako je společenský ples, který má dobrou společenskou úroveň a poměrně vysoký kredit v okolních obcích. Další akcí je spolupořadatelství při
konání lampionového průvodu s táborákem ke dni osvobození obce, samozřejmostí je i spolupořadadelství při konání dětského dne a v neposlední
řadě pořádání jedné ze soutěží Velké ceny Čech, Moravy a Slezska okresu
Přerov v požárním sportu mužů i žen, která se koná každoročně druhou neděli v červenci. Je vždy hodnocena velmi kladně a je to třešnička na dortu za
jejich celoroční snažení, i když si ji musí sami tvrdě odpracovat. Ale nejenom
zábava je dobrovolné hasičství, je to i spousta práce, aby byla připravena
technika jak na soutěže, ale hlavně pak na výjezd při živelných pohromách
a požárech. K tomu aby vše fungovalo jak má, je důležitá vedle ochoty zainteresovaných lidí také technika. Touto cestou musím vyzvednout Krajský
úřad Olomouckého kraje, který v posledních letech poskytl více ﬁnančních
prostředků na obměnu techniky, požární výstroje a výzbroje do jednotek
dobrovolných hasičů. Nám se podařilo takto získat dotaci v loňském roce,
i když námi požadovaná částka byla ponížená na polovinu a to právě na pořízení staršího vozidla. Stávající vozidlo A 30 bylo stále obtížnější udržovat
v provozuschopném stavu a problém byl i s dopravou soutěžících na samotné soutěže. Během zimního období několik dobrovolníků přestavělo vozidlo
Fiat Ducato. Dnes již slouží svému účelu a nezbývá než těm nadšencům, kteří
se zasloužili o přípravu tohoto vozidla za cenu spousty bezplatně odpracovaných hodin, touto cestou poděkovat.
Bylo by velkou chybou, kdybych opomněl také práci SDH Paršovice s naší
mládeží. Nejenom že s nimi jezdí po soutěžích, kde začínají dosahovat dobrých výsledků, ale snaží se je zaujmout i mnoha dalšími doprovodnými akcemi. V zimě chodí pravidelně každou sobotu do sokolovny hrát ﬂorbal, v létě
pak na různé výlety a také víkendové stanování spojené s cyklistickým výletem. Snaží se tak mládež zaujmout jinou činností než bezmyšlenkovitým
lelkováním na návsi.
Takovéto krédo si dala do vínku i další společenská organizace v obci,
kterou je Tělocvičná jednota Sokol Paršovice. Je pravdou, že tato složka je
svou členskou základnou úzce propojena s hasiči, a to nejen z řad dospělých, ale i naší mládeže a dětí. Činnost sokolů zpravidla probíhá od nástupu
zimy až do jarních měsíců ve zdejší sokolovně, která je v majetku obce. Vedle
základního cvičení je zde umožněno naší mládeži zahrát si ﬂorbal a dospělí
chodí jednou týdně hrávat volejbal a také badminton. V letních měsících je
pak možnost většího vyžití na fotbalovém a volejbalovém hřišti, která jsou
pravidelně udržovaná. Sokoli také ve velké míře holdují turistice a cyklistice.

Dvakrát ročně se chodí na turistické výšlapy. Novoroční se koná vždy první
sobotu v měsíci lednu. V letošním roce to bylo na Ondřejník a příští rok nás
čeká Radhošť. V květnu je to pak Helfštýn a okolí, ale letos byla změna a šlo
se z Trojáku na Hostýn a do Bystřice p. H. a zpět autobusem domů. Na měsíc září se pak všichni příznivci cyklistiky těší na výlet, který je
veden nejen v terénu, ale i po cykloturistických trasách hostýnských hor , oderských vrchů, ale i Beskyd a rovinných tras
Přerovska a Lipnicka.
Velkou devízou a následně pak odměnou je pro TJ Sokol
nácvik na Všesokolský slet, kterým se zdejší jednota může
chlubit. Pravidelně od roku 1990 jsme stálými účastníky tohoto svátku cvičenců na Strahově. Nácviku se věnují od těch
nejmenších předškoláků až po dospělé. Všichni pak reprezentují naši obec na různých sletových slavnostech v rámci
okresu Přerov, ale hlavně také na domácí půdě a na Všesokolském sletu v našem krajském městě Olomouc. Vyvrcholením všeho snažení je potom Praha. Tam ale všichni nemohou.
Přesto naše skupina, která čítá kolem čtyřiceti cvičenců, byla
z pohledu zúčastněných jednot v obou posledních ročnících
nejpočetněji cvičící vesnickou jednotou. Zpravidla se jedná
o cvičení starších a mladších dětí v sokolských skladbách
a cvičení mužů i žen ve společné skladbě ASPV (Asociace
sportu pro všechny).
Každým rokem pořádají sokoli spolu s hasiči v prázdninových dnech dětský
den na fotbalovém hřišti. Děti mají možnost si zasoutěžit v různých sportovních i zábavných hrách, některé tak ochutnají svá první vítězství, ale i prohry.
Veškerá tato činnost by se nedala dělat bez ochoty a velkého odříkání těch
několika málo obětavých lidí.
Další společnými akcemi sokolů a hasičů jsou vodění medvěda, případně
pochovávání basy. Taktéž každoroční společenský ples, který sokol pořádá,
se stal již stal tradicí a je pevně zakotven v kulturně – společenském kalendáři naší obce.
Na kulturně-společenské činnosti v obci se velkou měrou podílí také MŠ
v Paršovicích. Během školního roku proběhne více jak 30 školních i mimoškolních akcí. Mezi nejznámější v podzimních měsících patří drakiáda, dále
pak sluníčkové odpoledne a bramborobraní. V prosinci to je adventní koncert,
leden je pak zasvěcen společenské hře rodin – člověče, nezlob se. V březnu
se děti vydovádějí na svém maškarním karnevalu v sále místní sokolovny,
kterého se účastní i školáci a také spousty dětí z okolí. Pak ještě v březnu pořádají děti zajíčkovu koledu. V dubnu pak vyráží děti s paní ředitelkou do prostoru Školního polesí Valšovice po Naučné stezce Ferdy Mravence. Červen
je pak zasvěcen společnému výletu. V letošním roce to bylo do Dinoparku ve
Vyškově, velmi oblíbená akce u dětí před koncem školního roku bývá nocování ve školce s Ferdou Mravencem a v neposlední řadě pak loučení s dětmi,
které po prázdninách jdou již do školy, a jejich pasování na školáky.
V zimním období pravidelné cvičení v sokolovně během výuky a jednou
týdně cvičení rodičů s dětmi se stalo samozřejmostí náplně našich dětí z mateřské školky.
K výčtu činnosti sdružení rodičů při MŠ patří taktéž pořádání Vinobraní,
které se koná vždy v měsíci říjnu a výtěžek z této akce použije školka pro svoji
potřebu, zpravidla na nákup hraček.
V závěru mi dovolte, abych celému našemu zastupitelstvu poděkoval za
jejich dosavadní činnost ve prospěch obce a potažmo všech našich občanů.
Taktéž bych rád na těchto stránkách vyzvedl práci těch občanů, kteří jsou
nám nápomocní svou každodenní prácí a při úpravě svého vlastního okolí.
A naše plány do budoucna? Těch je určitě spousta a nebude nám stačit
celé plánovací období na čerpání dotací z EU do roku 2013. Ono těch ﬁnancí
tam zase tolik není, jak se stále povídá. A ty, které tam jsou, buď nejsou pro
všechny, a nebo nejsou na to, co obce nejvíce tíží.
Josef Michalík,
starosta obce
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Záhoran se vzdělává
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Mikroregion Záhoran byl úspěšný při získání dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova. Cílem projektu,
jak už napovídá sám název, je rozvoj vzdělávání v obcích mikroregionu Záhoran. Mikroregion se zaměřil
na semináře a kurzy, po kterých je zde největší poptávka.

V rámci projektu proběhnou:
•
počítačové kurzy (Internet, Elektronická pošta, Textový editor WORD, Tabulkový procesor EXCEL),
•
semináře pro malé a střední podnikatele (Potřebné znalosti při zakládání podniku a možnosti
odnikání, Podnikatelský plán, Legislativa v podnikání, Efektivní řízení podniku, Možnosti získání ﬁnančních prostředků z EU, národních a jiných zdrojů, Dotační kuchařka),
•
semináře pro spolky (Možnosti získání ﬁnančních prostředků z EU, národních a jiných zdrojů,
Dotační kuchařka),
•
psychologické přednášky (Společenské chování, Jak zvládat stres, Asertivita, Konﬂikty a jejich řešení, Time-mangement).
Všechny semináře a kurzy jsou pro účastníky poskytovány zdarma. Harmonogram jednotlivých seminářů je stanoven na září 2008 - červen 2009. Bližší informace najdete na www.zahoran.cz v rubrice Záhoran se vzdělává. Zájemci o výše zmiňované kurzy se mohou hlásit přímo v kanceláři mikroregionu Záhoran ve Všechovicích, elektronicky: pavla.krbalkova@centrum.cz nebo na telefonním
čísle: 774 152 215.
(PK)

Záhoran se baví
V rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje byla mikroregionu Záhoran
poskytnuta dotace na projekt Záhoran se baví. Cílem projektu je podpora partnerství
a spolupráce v oblasti mezilidských vztahů, společenských, kulturních, volnočasových a zejména spolkových aktivit. V každé obci mikroregionu proběhne akce zaměřená na rozvoj volnočasových aktivit. Bude se jednat např. o Mikroregionální turnaj
v minikopané, Mikroregionální nohejbalový turnaj, Turnaj v Člověče, nezlob se, Oslava sv. Floriána aj. Všechny akce uspořádá mikroregion Záhoran vždy ve spolupráci
s místními spolky.
V rámci projektu budou navíc vydána 2 čísla mikroregionálního zpravodaje.
(PK)

Záhoran v zajetí úspěšných
projektů

Na odkanalizování
Záhoří
se intenzivně
pracuje
Již v minulých číslech našeho zpravodaje jsme
Vás informovali o projektu Likvidace odpadních
vod. Byla zpracována studie, na základě které
nyní bude zpracována projektová dokumentace. Bohužel mechanismus žádostí o dotace
z evropských fondů nám nedovolí řešit celý mikroregion souhrnně. Obec Horní Újezd např. musí
postupovat samostatně, protože má svou vlastní kořenovou čističku odpadních vod. Tato obec
byla úspěšná se žádostí o dotaci z evropských
fondů a v letošním roce se tak bude realizovat
projekt „Kanalizace Horní Újezd“, v rámci kterého bude vyřešeno částečné odkanalizování
obce. Začátkem roku 2009 pak bude podána
žádost o dotaci, na základě které by se vybudoval kanalizační přivaděč obce Rakov a Paršovice na kořenovou ČOV v Opatovicích. Před touto
žádostí je nutno požádat o změnu územního
rozhodnutí a podat žádost o stavební povolení.
Obce Všechovice, Provodovice a Rouské, které
budou součástí dalšího integrovaného projektu,
jelikož se všechny napojují na ČOV v Babicích,
nyní intenzivně pracují na technické projektové dokumentaci tak, aby mohly žádost podat
v roce 2010.
(PK)

Kostel
ve Všechovicích
Mikroregion Záhoran se významnou měrou
podílel na získávání dotací na opravu kostela
ve Všechovicích. V letošním roce tak proběhla
jeho 1. etapa, kdy bylo proﬁnancováno téměř
1.400.000,- Kč.
Všechovská farnost by také tímto chtěla poděkovat všem obcím za příspěvek na opravu této
kulturní památky. Velkou měrou se na opravě kostela podílel samozřejmě i pan farář Josef Jelínek,
s kterým se koncem července rozloučily všechny
obce farnosti. Rozloučil se s ním i mikroregion Záhoran.
(PK)

Projekt Záhoran v zajetí úspěšných projektů je dotován Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR v rámci Podpory obnovy venkova 2008. Cílem projektu je podpořit spolupráci obcí na
obnově a rozvoji venkova, k čemuž přispějí následující aktivity:
•
říjen 2008 - studijní cesta do mikroregionu Frýdlantsko, kterého se zúčastní řídící
skupina mikroregionu Záhoran
•
30. 8. 2008 - VI. mikroregionální olympiáda, na které budou prezentovány jednak
úspěšné projekty jednotlivých obcí mikroregionu Záhoran, ale i úspěšné projekty
jiných obcí, mikroregionů a institucí.
(PK)
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Rok 2008 je na
Záhoranu ve
znamení investic
Až do letošního roku realizoval Záhoran
převážně tzv. neinvestiční projekty. Jedná se
o projekty, v rámci nichž lze dosáhnout na
uhrazení nákladů týkajících se vzdělávání,
strategických dokumentů, poradenství atd.
Neinvestiční byl např. i projekt Středisko služeb venkovu, v rámci kterého mikroregion zaměstnával 13 lidí. Problémem těchto projektů
je, že za jejich peníze nemůžete pořídit žádné
větší investice. Jedná se maximálně o vybavení místností, drobnou techniku a opravy této
techniky. Nicméně i tyto projekty byly důležité a naučily nás, jak dosáhnout na již dlouho
očekávané evropské zdroje na projekty investiční. O evropské dotace bylo možné žádat až
koncem roku 2007, a to pouze obce do 500
obyvatel. Ze Záhoranu této možnosti využilo
hned 6 ze 7 obcí. 5 obcí pak bylo úspěšných,
což ve srovnání s jinými regiony lze řadit na
vysoké příčky úspěšnosti. V Horním Újezdě
se tak vyřeší částečně kanalizace, v Malhoticích se opravuje zámek, kde sídlí obecní úřad
s MŠ a navíc bude v areálu parku zbudováno
dětské hřiště. V Provodovicích se rekonstruuje venkovní areál, jehož součástí bude i nová
tartanová dráha pro hasiče. Rakovští mohou
letos čekat na rekonstrukci místní komunikace Rokytí a v Rouském se začalo s přestavbou
obecní budovy na multifunkční venkovské
centrum.
Obce nad 500 obyvatel, které jsou na Záhoranu dvě (Opatovice a Všechovice), měly
možnost žádat o dotace z evropských zdrojů
až letos na jaře, ale výsledek zatím ještě není
znám. Z evropských zdrojů mohl do jara žádat
pouze Olomoucký kraj jako majitel cest, který
tak byl úspěšný se žádostí rekonstrukce hlavního průtahu obcí Opatovice. Stejně tak je
v plánu krajských investic počítáno i s okružní křižovatkou ve Všechovicích, tato žádost
však byla odložena na příští rok. Všechovice
ale i tak nezahálejí. V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce základní školy. V první etapě
s nákladem téměř 12 mil. Kč, z toho dotace
od Ministerstva financí ČR činila 9,9 mil. Kč.
V současné době je zpracována dokumentace,
vydáno stavební povolení a podána žádost na
druhou etapu ve výši 12,5 mil. Kč. Dále se začaly budovat inženýrské sítě (dešťová a splašková kanalizace, plynovod, vodovod, komunikace, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení,
zeleň, rozvod NN a přeložka VN) v lokalitě Za
Školou pro 16 RD, z rozpočtu obce bylo proinvestováno 12 mil. Kč (z toho municipální úvěr
pro obce na stavbu TI od ČMZRB a.s. v celkové
výši 8,7 mil. Kč a dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj 880 000 Kč). Všech 16 stavebních míst je obsazeno, v pěti domech již bydlí
naši noví spoluobčané, další čtyři domy jsou
ve výstavbě.
Navíc všechny obce čerpají z národních
a krajských zdrojů, což pouze dokladuje níže
uvedená tabulka. Jedná se o větší projekty,
nejsou zde uvedeny např. opravy kamenných
křížů a příspěvky na hasičskou techniku.
V roce 2008 tak přijdou na Záhoran dotace
ve výši cca 23 mil. Kč.
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Společný projekt
s Poláky

O tom, že Záhoran chystá mezinárodní projekt
v rámci Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, jste
průběžně informováni. Tato spolupráce nabývá konkrétních rozměrů.
Ve středu 4. června 2008 navštívili Radovan
Mikuš (starosta obce Všechovice), Josef Michalík
(starosta obce Paršovice), Marie Vašíčková (účetní
mikroregionu) a Pavla Krbálková (manažerka mikroregionu) potenciálního partnera projektu, kterým by
se mělo stát město Kluczbork, resp. obce patřící do
jeho obvodu s rozšířenou působností. V rámci mikroregionu zde bude možnost čerpat na následující mikroregionální aktivity: výměnné pobyty žáků
ZŠ, olympiáda, zpravodaj, činnost spolků, propagační materiály atd. Dále se ale budeme snažit získat z tohoto programu také ﬁnanční prostředky na drobné investice, jako jsou sekačky pro sportovní
areály, drobná technika pro hasiče aj.
Ve středu 16.7.2008 pak přijela na Záhoran delegace zástupců polské gminy Kluczbork. V kanceláři mikroregionu ve Všechovicích se spolu se starosty obcí Záhoranu domlouvali nad společným
projektem, jehož cílem bude podpořit rozvoj spolupráce místních společenství podporou společenských, kulturních a volnočasových aktivit.
Projekt bude podán do konce roku 2008.
(PK)
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Nové dětské hřiště v Opatovicích
OPATOVICE DĚTEM je název projektu,
který byl spoluﬁnancován Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, a jehož účelem bylo
vybudování dětského hřiště pro potřeby
Základní a Mateřské školy v Opatovicích.
Na projektu se podílel i mikroregion Záhoran, a to vypracováním žádosti o dotaci.
Dne 25. 6. 2008 přesně v 10.00 se děti
z obou škol shromáždily na slavnostním
otevření I. etapy realizace tohoto záměru.
Děti poděkovaly panu starostovi Antonínu Tomečkovi básničkou:

Záhoran
podporuje spolky
Mikroregion Záhoran se vždy snažil o podporu spolků v obcích, neboť právě spolky hrají
významnou roli v kulturně-společenském životě
v obcích. Každá obec Záhoranu tak dostala od
mikroregionu příspěvek ve výši 20 000,- Kč na
podporu neziskových organizací v obcích.
Dále mohou spolky využít zdarma poradenství
mikroregionu při zpracování žádostí o dotace či
jejich celkové zpracování. V loňském roce se tak
např. podařilo spolkům získat dotace celkem ve
výši cca 300 000,- Kč.
PK

„Náš pan starosta - to je správný chlap,
umí se o místní děti skvěle postarat.
Děkujeme mnohokrát za to krásné hřiště,
těšíme se, co zas pro nás připravíte příště.
To se pěkně pomějeme, na hřišti si pohrajeme,
malí, velcí jakbysmet, plné hřiště bude hned.“
Panem starostou pak byla slavnostně přestřihnuta páska a dětem tak začala sloužit hrací část. Dále se obec
chystá budovat hrací plochu s umělou trávou pro různé sporty a padesátimetrovou tartanovou dráhu s doskočištěm, která bude sloužit zejména větším dětem při hodinách tělocviku.
PK

Malhotští hasiči
se opět probudili
k životu

Nové chodníky a silnice v Opatovicích

Po několikaletém úsilí byla v závěru měsíce dubna zahájena významná investiční akce Rekonstrukce chodníků a silnice II/438 v průtahu obcí Opatovice s celkovým
nákladem cca 25 mil. Kč. Nejdříve byly zahájeny práce
na obnově chodníků, na kterých již zapracoval zub času
a které byly značně poničeny zásahy v rámci jiných investičních akcí. Následně bylo dohodnuto, že nejdříve
budou osazeny obrubníky okolo silnice tak, aby tato

mohla být zprovozněna do 11.7.2008, což se dodavateli, ﬁrmě HORSTAV a.s. Olomouc, i subdodavateli, ﬁrmě
SKANSKA a.s., plně povedlo a od tohoto data slouží
opravená silnice všem motoristům k plné spokojenosti.
Nejvíce se však ulevilo opatovickým občanům bydlícím
v bezprostředním okolí silnice, neboť se výraznou měrou
snížily nebo úplně odstranily časté otřesy, které způsobovaly zejména kamiony, cisterny a ostatní těžká auta
trvale projíždějící obcí. V průběhu měsíce července
byla dokončena jednotná úprava chodníků, které jsou
nyní provedeny bezbariérově v přírodní zámkové dlažbě
s červenými vjezdy k jednotlivým domům. V rámci dopravních bezpečnostních prvků byly nainstalovány dva
panely měření rychlosti při vjezdu do obce doplněné
kamerou. U sportovního areálu TJ SOKOL v dolní části
obce bylo provedeno zúžení vozovky s novým přechodem pro chodce, který zcela určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí navštěvujících
místní sportovní areál.
Antonín Tomeček,
starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů v Malhoticích
v posledních letech nevyvíjel takřka žádnou
sportovní činnost. O to větší je nyní radost z jejich současných výsledků. Letos začali opět
pořádně trénovat. Zatím se účastnili 12 soutěží
v hasičském útoku na Velké ceně OSH Přerov
a dalších pohárových soutěží v kraji.
Josef Voldán, starosta obce

Výstava drobného
zvířectva
v Malhoticích

Nohejbalový turnaj v Malhoticích
V sobotu 28. 6. 2008 se v Malhoticích uskutečnil
nohejbalový turnaj „O putovní pohár mikroregionu
Záhoran“. Celkem se do soutěže přihlásilo 14 družstev. Turnaj vyhrálo mužstvo ve složení: Karel Žeravík, Jiří Hón, Jiří Zvoníček. Na druhém místě skončili:
František Rolinc, Jakub Rolinc, Jan Rolnic.Na třetím
místě se umístilo družstvo místní ve složení: Pavel
Sencovici, Martin Sehnal a Lubomír Mičunek. Ze 14
přihlášených družstev bylo jedno složeno ze samých
žen (Lucie Bartošíková, Markéta Strnadlová, Markéta Sehnálková a Sabina Mikulíková). Toto družstvo
získalo cenu sympatie.
Po vyhlášení vítězů turnaj pokračoval ve stylu country zábavy. K tanci i poslechu hrála v Malhoticích kapela Smečka.
Turnaj se konal pod záštitou mikroregionu Záhoran.
Josef Voldán, starosta obce

Ve dnech 1. a 2. srpna 2008 se v Malhoticích
konala již XXI. místní výstava drobného zvířectva. Areál v blízkosti malhotického zámku tak
zaplnily voliéry a klece s drobným zvířectvem.
Do této výstavy se zapojili drobní chovatelé
a spolky i ostatních obcí mikroregionu Záhoran.
Předali si tak cenné zkušenosti v oblasti chovatelství.
Zdeněk Kobliha, předseda
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Událo se ...
NA TURNAJI ÚJEZDŮ VYHRÁLI DOMÁCÍ, DOBRÁ NÁLADA
A NOVÁ PŘÁTELSTVÍ
V sobotu 2.8. 2008 se v Horním Újezdě konal V. ročník fotbalového turnaje mužů tzv. Újezdský pohár 2008. Za vydařeného počasí nastoupilo na výborně připravený
trávník šest Újezdů:

Horní Újezd domácí (okres Přerov),
Horní Újezd (okres Třebíč),
Horní Újezd (okres Svitavy),
Újezd u Uničova (okres Olomouc),
Pletený Újezd (okres Kladno),
Velký Újezd (okres Olomouc).

Hrálo se ve dvou skupinách po 3 týmech,
vítězové obou skupin Horní Újezd a Velký
Újezd se střetli ve ﬁnále a zvítězili domácí
2:1. Tento pohár je putovní, pokaždé v jiné
obci. Týmy fotbalistů doprovází fanoušci,
manželky a další příznivci, zástupci obcí,
kteří si prohlédli se zájmem obec. Po vyhodnocení proběhl družební večer při hud-

bě. Mnohé týmy to pojmou jako dovolenou
i se svými blízkými stanují celý víkend. Příští
rok se Újezdský pohár bude hrát v Horním
Újezdě u Třebíče. Pochvalu si samozřemě
zaslouží domácí za výbornou organizaci
a výborné první místo.
Alena Veličková
starostka obce Horní Újezd

Nevcehelský double tentokrát v Opatovicích
Čtvrtý závod 13. ročníku „Velkopopovický kozel EXTRALIGY ČR v požárním
útoku“ se již po jedenácté konal v sobotu 28. 6. 2008 v Opatovicích. Nastaly
zde mírné problémy s dopravou, protože v té době byla dokončována rekonstrukce všech chodníků a vozovky II/438 v průtahu obcí. Přesto hasičská
družstva dorazila včas do areálu TJ SOKOL, a tak přesně v 11 hodin mohla
být slavnostně zahájena soutěž hasičských družstev mužů a žen 42. ročník
o „Putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice“, která byla i pro letošní rok
zařazena do „VC OSH Přerov – Memoriálu Leopolda Koutného“. Soutěžní
družstva a ostatní příznivce hasičského sportu přivítal náměstek starosty
sboru bratr Ladislav Vavřík a starosta obce Opatovice Antonín Tomeček. Za
pěkného letního počasí s mírným mráčkem, ale za stále pofukujícího bočního větru se postavili na start v kategorii mužů (43 družstev) jako první „Petrovičtí hasiči“ z Petrovic (TR) a dosažený úvodní čas 17,69 jim v závěrečném
hodnocení vynesl 8. místo. Dále následovalo jedno družstvo za druhým, až
se na start jako jednadvacátí postavili hasiči z Nevcehle (JI), kteří časem
16,88 vytvořili nový rekord opatovické soutěže a zaslouženě zvítězili. Druhé
místo patřilo Lhenicím (TP) za čas 17.29 a třetí příčku obsadili muži z Urbanova (JI) časem 17.32 sec. Po kratičké technické přestávce, ve které byla provedena
úprava trati pro kategorii žen, nastoupila jako první děvčata z Nevcehle (JI) a druhou šestnáctkou v soutěži si zajistila prvenství také v ženské kategorii, které
se zúčastnilo 17 družstev. Při závěrečném hodnocení bylo pořadí následující: první místo Nevcehle (TR) dosažený čas 16.74 sec. před Pravčicemi (KM) 19.69
sec. a Radíkovem (PR) 19.71 sec. Na tradičně dobře připravené soutěži měla premiéru nová časomíra, kterou si pořídili a zapůjčili hasiči z Radíkova. K dobré
pohodě přispělo i kvalitně připravené bohaté občerstvení a lahodný čepovaný Velkopopovický kozel. Při závěrečném hodnocení si družstva odvezla za své
umístění poháry, věcné ceny a také nemalé ﬁnanční částky. Mimořádnými cenami pro soutěžící kolektivy přispěli i přítomní pánové senátor Ing. Jiří Lajtoch
(ČSSD), primátor města Přerova a kandidát na senátora Ing. Jiří Bakalík (KDU ČSL), tajemník MěÚ v Přerově. Poděkování SDH Opatovice samozřejmě patří
všem zúčastněným a všem sponzorům, kteří jakoukoliv měrou podporují činnost opatovických hasičů. Dobrá věc se podařila, a tak nezbývá než si přát, abychom se opět všichni sešli na 43. ročníku v roce 2009, ve kterém SDH OPATOVICE oslaví 120. výročí svého založení.
Antonín Tomeček, starosta obce Opatovice
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V Rouském proběhl I. ročník slámování
Ve dnech 14. a 15. června 2008
proběhl v Rouském I. ročník slámování. Pod vedením pana Jiřího Jedličky
z muzea v Havlíčkově Brodě se učilo
zhruba 2O lidí vytvářet ﬁgury ze slámy
a vyrábět slaměný betlém.
Akce vypukla v pátek odpoledne,
kdy byla pro děti připravena motokára a všichni si zajezdili do pozdního
večera. Pro děvčata a maminky byla
připravena kosmetička, pedikérka
a masérka. Všude byly fronty. Soutěžilo se a došlo i na výuku country tanců. U táboráku si děti i dospělí opekli
buřty a odebrali se spát do kulturního
domu, který je připraven na rekonstrukci a toto byla jeho poslední služba. Noc byla jako ve starém hradě.
Ráno se všichni pustili do slámování.
Balík slámy, který vážil asi 5q, byl přivezen až ze Žlutavy.
Pan Jedlička spolu s dalšími svařovali drátěné kostry a potom se už balilo. V rámci slámování si přítomní „slámaři“ vyrobili různé další dekorace v podobě šnečků a květin. Všichni
společně tvořili ﬁgury pro vánoční betlém, kvůli kterému to všechno začalo. Do zimy se budeme snažit, aby všechny zbývající postavy a zvířata z betlému byla hotova a mohla v době
Vánoc zdobit některé veřejné prostranství v naší obci. S panem Jedličkou jsme se rozloučili
v neděli večer. Po celé dva dny navrhoval drátěné skelety pro všechny ﬁgury, abychom mohli
tvořit, i když s námi nebude. Obě akce, jak dětské odpoledne, tak slámování byly velice vydařené a plánujeme příští rok 2. ročník. Poděkovat bych chtěla především p. Jiřímu Jedličkovi,
který nám za symbolickou cenu věnoval dva víkendové dny, manželům Juráňovým za zajištění a dovoz slámy i motokáry. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří si našli čas a přišli se
zapojit.
Miluše Stržínková
starostka obce Rouské

Stanovisko k větrným elektrárnám
V současné době je na Záhoranu velice aktuální diskuse k větrným elektrárnám. Z tohoto
důvodu byly požádány jednotlivé obce mikroregionu k vyjádření se k této tematice.
Býškovice
Obec Býškovice předala petici občanů Býškovic
– proti stavbě VE (155 podepsaných) příslušnému orgánu státní správy tj. Olomouckém kraji,
odboru ŽP, který posuzuje EIA pro tuto stavbu.
V odpovědi je uvedeno, že KUOK se bude peticí
zabývat, neboť má všechny požadované náležitosti a vydá stanovisko v intencích příslušných
zákonných ustanovení pro předmětnou stavbu.
V současné době probíhají další řízení zadání
návrhu ÚP v obci Malhotice, ke které se budeme vyjadřovat a jejíž součástí je posouzení
stavby VE, dále je v běhu řízení o projednaní
návrhu Územní studie větrných elektráren na
území OL kraje (KUOK ).
Zde je žádáno, aby bylo posouzeno celé komplexní území určené pro stavbu VE, a to i na
území Zlínského kraje v oblasti Kunovice, Poličná.
Je nutno posoudit na úrovni obou krajů , kolik
VE toto podhostýnské území unese VE, aniž by
poškodilo krajinný ráz. Nelze posuzovat každý
větrný park zvlášť – zejména pokud na sebe
větrné parky navazují.
Dále souhlasíme se stanoviskem Ol. kraje,
odboru strategického rozvoje, že každou VE je
nutno posuzovat rámci UP jako samostatnou
výrobnu elektrické energie, a proto je nutno

v těchto intencích přehodnotit územní plány
jednotlivých dotčených obcí.
Obec Býškovice bude i nadále postupovat na
základě požadavků a vůle oprávněných voličů
v obci (případné místní referendum) a dále
v souladu s platnými zákony.
Jana Světlíková
Horní Újezd
Pokud se mám za svou osobu vyjádřit k větrným elektrárnám, musím uvést, že se mi tento
projekt na Záhoří zdá jako „sciﬁ“. Nedovedu si
v tomto prostoru malebné krajiny představit
14 elektráren a po veřejném projednání dalších 12, tzv. „Větrný park Kunovice“. Paní inženýrka na veřejném projednání sice citovala, že
nejsme žádné chráněné území či přírodní rezervace. Po případné realizaci tohoto projektu
bychom nikdy ani nebyli. A naše okolí i přiroda
by byly zničeny. Nejsem úplným odpůrcem tohoto druhu energie, ale ať se stěhuje do prostor s menší osídleností, např bývalé vojenské
prostory.... Dvě, tři elektrárny bych si dovedla
představit, ale tuto „továrnu“ ne!
Alena Veličková
Malhotice
Zastupitelstvo obce Malhotice souhlasí s větrnými elektrárnami stejně jako ostatní občané
Malhotice, jelikož žádná petice ani protestní
akce v obci neproběhla. Smlouva o spolupráci
při výrobě energie z větrných elektráren byla
zastupitelstvem obce odsouhlasena již v roce
2006.
Josef Voldán

Opatovice
Zastupitelstvo obce Opatovice průběžně projednávalo veškeré dostupné materiály k VE.
Průběžně je také v místní kabelové televizi zveřejňovalo a neobdrželo od svých občanů žádnou negativní připomínku k jejich případnému
umístění.
Antonín Tomeček
Paršovice
Zastupitelstvo obce Paršovice se již jednou vyjádřilo k zamýšlené stavbě. Větrný park Rakov a na
svém odmítavém vyjádření i nadále trvá z následujících důvodů: Výstavbou VE dojde k narušení a nenávratnému zásahu do zdejší malebné
Podhostýnské krajiny. Obáváme se postupného
navyšování dalších staveb VE z ekonomických
důvodů samotného investora Ventureal s.r.o.
Obáváme se hlukové zátěže na občany, zvláště
pak v nočních hodinách. V mnoha obcích, kde
tyto VE mají být postaveny, neproběhlo veřejné
projednávání s občany, tudíž tito nebyli dostatečně obeznámení s jejich klady či zápory. Proto
dnes v těchto obcích občané tyto větrníky taktéž
nechtějí. Zastupitelstvo obce taktéž negativně
hodnotí anketu, která proběhla v měsíci květnu
v dopoledních hodinách, kdy většina pracujících
občanů byla v zaměstnání. Víme dobře, že tento
průzkum byl záměrně někým objednán, z prostého důvodu - podpořit tuto výstavbu VE. Proto ji
považujeme za naprosto neobjektivní.
Josef Michalík
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Stanovisko k větrným elektrárnám
Provodovice
Zastiputelstvo obce Provodovice nesouhlasí
s navrhovanou stavbou větrných elektráren,
a to z důvodu značného narušení celkového
rázu okolní krajiny.
Pavel Buzinis
Rakov
Zastupitelstvo obce Rakov souhlasí s výstavbou větrného parku. ZO získalo a byly mu
předloženy dostatečně odborné materiály, na
jejichž základě bylo přijato zde uvedené stanovisko. K tolika diskutovaným záležitostem,
které se týkají krajinného rázu, vlivu na lidské
zdraví aj. poskytujeme následující informace:
Větrné elektrárny zajisté mění ráz krajiny, ale
v žádném případě jej nenarušují. To, že jsou
vidět, ještě neznamená, že pohled do krajiny
hyzdí. Vliv na krajinný ráz je hodnocení z pohledu člověka, které je v konečném důsledku velmi subjektivní. Někomu turbíny vadí, jinému se
líbí. Harmonická krajina tak, jak ji vnímáme, je
založena na rovnováze působení člověka a přírody. Umístění větrných elektráren do krajiny
musíme taktéž vnímat v celkovém kontextu.
Je třeba si uvědomit, nakolik tyto čisté zdroje
zároveň sníží znečistění z jiných elektráren zejména pak uhelných. To, co narušilo, narušuje
a do budoucna bude narušovat krajinu a naše
nejbližší okolí, je důsledek vypouštění emisí
CO2 do ovzduší při výrobě elektrické energie
zejména pak v tepelných elektrárnách, jehož
důsledkem je globální oteplování s dopadem
na všechny obyvatele naší planety. Co se týče
vlivu větrných elektráren na lidské zdraví, je
možno jej označit za relativně nízký až žádný. Národní referenční laboratoř pro měření
a posuzování hluku v komunálním prostředí
se sídlem v Ústí nad Orlicí prováděla během
posledních dvou let rozsáhlý výzkum zabýva-

jící se problematikou hluku, infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku u větrných elektráren
a větrných parků v ČR. Závěry tohoto výzkumu
si můžete prostudovat na webových stránkách
obce Rakov.
Z prováděných výzkumů jak v ČR tak i v zahraničí jednoznačně vyplývá, že větrné elektrárny
nemají negativní vliv na lidské zdraví.
Další a bližší informace k problematice výstavby a provozu VE je pak možno získat na
webových stránkách nezávislých ekologických organizací a hnutí a to www.hnutiduha.
cz nebo www.calla.ecn.cz nebo na webových
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR
www.env.cz.
Vojtěch Skácel
Rouské
K větrným elektrárnám proběhla téměř ve
všech obcích mikroregionu Záhoran poměrně
bouřlivá diskuse. Takže dnes můžeme konstatovat, že fenomén větrných elektráren se dotkl
alespoň okrajově každého občana. ZO Rouské bylo v počátku pro výstavbu dvou větrných
elektráren na katastru obce Rouské, tento
názor však po obdržení petice občanů proti VE
přehodnotilo. Výrobu energie z obnovitelných
zdrojů však nezavrhlo a poskytlo pozemky pro
výstavbu solární elektrárny.
Miluše Stržínková
Všechovice
Vyjádření zastupitelstva obce Všechovice
k připravované výstavbě větrných elektráren
na Záhoří vyplývá z usnesení zastupitelstva
obce na předloženou petici našich občanů.
Občané obce Všechovice nesouhlasí s výstavbou VE na katastru obce a ani v sousedních
obcích.
Radovan Mikuš

LEADER na Hranicku se rozjel
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásilo 1. výzvu pro předkládání žádostí o dotace na realizaci
projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko.
Výzva č.1/2008 se vyhlašuje pro tyto 4 ﬁche z celkových 7 ﬁchí:

15.srpna •
29. srpna •
6. září •
18. září •

20. září •
27. října •
29. listopadu •
listopad •
prosinec •
31. 12. •

Srpnová noc
V rytmu diska - diskotéka
Loučení s prázdninami a vítání šk. roku
Svaz silničních specialistů – nové poznatky na úseku bezpečnosti silničního provozu a staveb silnic,
exkurze na stavbě dálnice D47 Hranice - Bělotín
Rybářské závody Býškovice na rybníku Vrbčák
Uctění památky obětí I. světové války a Dne vzniku
československého státu
Vánoční výstavka
Setkání seniorů Býškovic
Taneční zábava - hřiště TJ
Myslivecká procházka
Předsilvesrovké odpoledne pro děti i dospělé na
rybníku Vrbčák

Horní Újezd
5. září •
7. září •
listopad •
prosinec •
6. - 7. prosince •
21. prosince •
26. prosince •
30. prosince •
31. prosince •

Předhodová zábava
Tradiční hody
Setkání s důchodci
Mikulášská nadílka
Vánoční výstava
Vánoční koncert
Štěpánský hon, štěpánská zábava
Vánoční turnaj v pinkpongu
Silvestr

Malhotice
září •
říjen •
listopad •
prosinec •

Rybářské závody na Valtýři
„Zavírání vody“
Setkání se seniory
Vánoční besídka, vánoční výstava

Opatovice
28. srpna • Slavnosti světlušek
13. září • Soutěž mladých hasičů „O putovní pohár SDH Opatovice“
říjen • Drakiáda
• Zahájení nového ročníku hry PLAMEN SDH mladých
hasičů
25. listopadu • ESO - mariášový turnaj
13. - 14. prosince • Vánoční výstava + vánoční koncert
26. prosince • Štěpánská zábava

Paršovice
září •
•
•
•
říjen •
•
listopad •
•
prosinec •
•
•
•
•

Nohejbalový turnaj
Den zletilosti - setkání osmnáctiletých
Drakiáda
Výšlap na kolech
Broučkiáda
Vinobraní
Adventní slavnost
Zájezd do vinného sklípku
Lidová tradice - mikulášská nadílka
Koledy u vánočního stromu
Vánoční besídka u jesliček
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Turnaj v badbintonu

Provodovice
prosinec • mikulášská nadílka

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

Turnaj v minikopané o pohár starostky obce Rouské
Pouťové odpoledne s fotbalovým zápasem
Jezdecké závody - dětské koniny
Oslava vzniku Dne samostatného Československého státu
Podzimní výstava
Mikulášská besídka s nadílkou
Adventní koncert
Vánoční koncert s živým betlémem
Vítání Nového roku na návsi

Všechovice
23. srpna •
30. srpna •
1. září •
září •
říjen •
•

Bližší informace najdete na stránkách http://www.
regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionuhranicko/leader.

DTP a tisk:

Býškovice

srpen • II. rakovská opékačka
říjen • výstava ovoce, zeleniny a ručních prací; oslavy 90.
let vzniku republiky
listopad • předvánoční setkání seniorů
prosinec • Mikulášská besídka
• VII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise

Fiche č. 6 Spolkový život a sport
alokace pro tuto výzvu: 2.775.640 Kč. Příjem žádostí: 1.-25. září 2008, denně od 14 do 16 hodin
nebo po předchozí domluvě

Vydal:
Připravila:

KU LT U R N Í A KC E

Rakov

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků
alokace pro tuto výzvu: 1.387.820 Kč. Příjem žádostí: 1.-22. září 2008, denně od 14 do 16 hodin
nebo po předchozí domluvě.
Fiche č. 4 Lesnická technika
alokace pro tuto výzvu: 1.040.865 Kč. Příjem žádostí: 1.-23. září 2008, denně od 14 do 16 hodin
nebo po předchozí domluvě
Fiche č. 5 Veřejná prostranství
alokace pro tuto výzvu: 1.734.775 Kč. Příjem žádostí: 1.-24. září 2008, denně od 14 do 16 hodin
nebo po předchozí domluvě

Redakční rada:

číslo 11 * srpen 2008

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

Zpravodaj byl vydám za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje.

Listopad •
Prosinec •
•
•
•
•
•
•

Rozloučení s prázdninami
Mikroregionální olympiáda
Slavnostní zahájení školního roku
vítání občánků
Beseda se seniory
oslavy 90 let vzniku ČSR, 80 let od odhalení pomníku padlým B. Fuchse
lucerničková slavnost
adventní slavnost
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Zájezd na Vánoční koncert
Štěpánská zábava
Pošťácká veselice
Vánoční výstava

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran se sídlem v Rouském

rok 2007
Rozpočtové příjmy:
položka

název

4116
4121
4122
4129
4134
2111
2141
2321
2329

neinvestiční dotace
dotace od obcí
neinvestiční dotace
ostatní neinvestiční dotace
převody z rozpočtových účtů
příjmy z poskytování služeb
příjmy z úroků
přijaté neinvestiční dary
ostatní nedaňové příjmy
příjmy celkem

rozpočet po změnách

skutečnost 2007

1 169 201,94
717 556,00
300 000,00
15 000,00
852 207,20
120 000,00
2 000,00
66 000,00
67 180,00
3 309 145,14

1 169 201,94
717 509,00
300 000,00
15 000,00
852 207,20
119 898,00
1 803,08
66 000,00
67 423,50
3 309 042,72

62 599,00
9 250,00
9 155,80
24 106,20
806,70
73 495,00
61 637,40
16 000,00
483,20
27 758,50
8 276,50
45 000,00
34 560,00
68 000,00
14 044,30
46 457,70
45 131,00
27 346,80
574 108,10

62 599,00
9 250,00
9 155,80
12 106,20
806,70
73 495,00
61 637,40
16 000,00
483,20
27 758,50
8 403,50
45 000,00
34 560,00
68 000,00
14 044,30
46 457,70
45 131,00
27 346,80
562 235,10

1 034 058,00
70 000,00
159 000,00
331 000,00
2 000,00
258 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
2 000,00
229 000,00
15 800,00
4 000,00
470 000,00
11 000,00
52 351,84
33 000,00
6 000,00
1 000,00
30 000,00
500,00
14 398,00
95 040,00
2 838 147,84

1 034 390,00
69 698,00
158 931,00
330 508,00
2 208,00
257 888,00
9 487,80
139,00
10 475,50
2 091,50
228 800,00
16 140,00
4 341,00
469 712,60
11 092,30
52 070,90
32 525,40
6 000,00
450,00
30 000,00
500,00
14 398,00
0,00
2 741 847,00

852 207,20
350 000,00
605 318,00

852 207,20
350 000,00
497 246,58

2 456 937,94
3 412 255,94
955 318,00

2 456 835,52
3 304 082,10
847 246,58
106 572,84
1 498,58

Rozpočtové výdaje:
Paragraf 3636 - územní rozvoj:
5011
5021
5038
5132
5136
5137
5139
5154
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5173

platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje
pojistné kooperativa
ochranné pomůcky
knihy
drobný hmotný dlouhod.majetek
nákup materiálu
elektrická energie
služby pošt
vydání - telefon
služby peněžních ústavů
nájemné
výdaje konzultační
služby školení
služby zpracování dat (Schola)
nákup ostatních služeb
opravy a udržování
cestovné
celkem za paragraf 3636

Paragraf 3639 - kom.služby a územní rozvoj
5011
platy zaměstnanců (13 zaměstnanců - Středisko služeb venkovu)
5021
ostatní osobní výdaje
5031
výdaje na zdravotní pojištění
5032
výdaje na sociální pojištění
5136
nakup knih
5137
drobný dlouhodobý majetek
5139
nákup materiálu
5161
služby pošt
5162
telefon
5163
služby peněžních ústavů
5166
konzultační a poradenské služby
5167
školení
5168
služby zpracování dat
5169
ostatní služby
5171
opravy a udržování
5173
cestovné
5175
pohoštění
5177
umělecké předměty
5194
věcné dary
5179
ostatní nákupy jinak nesp.
5222
neinv.transfery obč.sdružením
5329
neinv,transf.veř.rozpočtům
5901
nespeciﬁkované rezervy
celkem za paragraf 3639
5345
8113
8115

převody vlastním rozpočtovým účtům
krátkodobá půjčka
změna stavu na bank.účtech

příjmy celkem po konsolidaci
výdaje celkem po konsolidaci
ﬁnancování po konsolidaci
stavy účtů: DSO
OP RLZ
Dotace, které Mikroregion Záhoran v roce 2007 obdržel, byly využity na účely k tomu určené a jsou řádně zúčtovány.

Z á v ě r:
Dne 4.4.2008 bylo v Mikroregionu Záhoran se sídlem v Rouském provedeno přezkoumání hospodaření - A U D I T - s tímto výsledkem:
Při přezkoumání hospodaření DSO Záhoran se sídlem v Rouském nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle par.10, odst 3, písmemo a)zákona.
Vašíčková Marie
účetní DSO

Stržínková Miluše
předsedkyně svazku

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

Kulturní program mezi soutûÏemi: Dechová hudba z Kelãe, Minidiskotéka – Mí‰a RÛÏiãková,
Country krouÏek Z· Opatovice, FIT TEAM AEROBIC Kelã, bungee jumping,
bﬁi‰ní taneãnice, lukostﬁelba, kolo ‰tûstí, skákací hrad, ohÀová show a ohÀostroj
K tanci a poslechu hraje: KALIBRA

Antoine de Saint-Exupéry

Motto: V‰ichni dospûlí byli dûtmi, ale málokdo si na to pamatuje.

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

od 14 hodin na hﬁi‰ti ve V‰echovicích

30. srpna 2008
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OLYMPIÁDU

VI. MIKROREGIONÁLNÍ

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

