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VáÏení
a milí pﬁátelé,
ráda bych vás co nejsrdeãnûji pozdravila
po polovinû léta a popﬁála vám v‰echno dobré. Pﬁála bych si, aby ke spokojené náladû
v sezonû dovolen˘ch a prázdnin pﬁispûlo
také toto ãíslo mikroregionálního zpravodaje. SnaÏili jsme se i do tohoto ãísla dostat co
nejvíce informací. Nûkdy je to úkol nesnadn˘, mnohdy i nemoÏn˘. O tom by zajisté
na‰e milá manaÏerka Pavla Krbálková mohla
napsat pﬁinejmen‰ím povídku, ne–li
román…. Dûní kolem nás v na‰ich obcích je
natolik bohaté, Ïe jej nelze „zabalit“ do nûkolika stránek tohoto ãasopisu. Ani se mi pﬁitom nechce vûﬁit, Ïe ná‰ zpravodaj vychází
jiÏ deset let – od roku 2003. Bûhem této
doby jsem mûla moÏnost hovoﬁit s vámi –
mnoha spokojen˘mi ãtenáﬁi. Zpravodaj je
oblíben a mnohdy nahradí obecní informovanost obãanÛm. I nadále se Vás budeme
snaÏit o novém dûní v obcích informovat co
nejlépe.
Závûrem pﬁeji v‰em, které je‰tû ãeká
zaslouÏená dovolená, aby si pﬁes léto odpoãinuli a proÏili jej podle sv˘ch pﬁedstav,
dûtem nové záÏitky a samozﬁejmû pûkn˘
zbytek prázdnin i po neobvyklém zaãátku
roku… mrazy, pﬁívaly snûhu o Velikonocích,
de‰tiv˘ a studen˘ kvûten, ãerven a nyní
neobvyklá vedra vyboãující z normálu. Rozmary matiãky pﬁírody urãitû ve zdraví pﬁeãkáme a s mnoh˘mi se zajisté potkáme na
na‰ich hrách mikroregionu Záhoran, které
se budou konat v sobotu 31. srpna v Par‰ovicích.
Dûkujeme vám za vûrnost, velmi si jí
váÏíme.

V minulém ãísle zpravodaje jsme se doãetli
o novû opravené cestû v obci Horní Újezd a dále
o leto‰ní probíhající opravû autobusové ãekárny
spolu s úpravou zelenû na dolním konci, ta se nyní
zaãíná realizovat. Chtûla bych se také zmínit o na‰í
stálé expozici Jak se Ïilo v Ójezdû, na jejíÏ roz‰íﬁení jsme získali prostﬁedky z tzv. projektÛ spolupráce místních akãních skupin (MAS), v rámci níÏ
se opravují a novû budují muzea ãi expozice.
V leto‰ním roce se jedná o spolupráci MAS Hranicko a Mohelnicko. Nová muzea se otevﬁou ãi
roz‰íﬁí v obcích Skaliãka, Horní Újezd, Klopina
a Úsov.
V Horním Újezdû se jednalo o roz‰íﬁení expozice v podkroví v budovû staré ‰koly s v˘hledem na
Záhoﬁí a Kelãsk˘ Javorník. Oprava se zaãala realizovat v dubnu leto‰ního roku a byla dokonãena
v polovinû ãervence. Vzniklé v˘stavní prostory
jsou nyní pﬁipraveny pro instalaci exponátÛ
a dûdictví, které chceme zanechat na‰im potomkÛm. Doufáme, Ïe otevﬁení se bude konat v mûsíci záﬁí.
RovnûÏ v na‰em ﬁímskokatolickém kostele byly
nutné opravy. Farní rada ve spolupráci s otcem
Vratislavem Kozubem se pustila do dlouho odkládan˘ch oprav prostor presbytáﬁe. Jednalo se
o odstranûní vlhkostí zdiva – odizolování celého
obvodu kostela. Dále se srovnala a vymûnila dlaÏba presbytáﬁe a sakristie a odstranily se boãní oltáﬁe. Byl i zhotoven návrh – maketa nového obûtního stolu a ambonu z pískovce, kter˘ by mûl
nahradit stávající z pﬁekliÏek a dﬁeva. Ve‰keré jiÏ
nyní dokonãené práce se neobe‰ly bez pomoci farníkÛ. Nejednalo se jen o finanãní pﬁíspûvky, ale
také o mnoÏství zdarma odpracovan˘ch hodin.
Samozﬁejmû Ïe odborné práce provedly námi
sjednané firmy.

Nyní nám zb˘vá vymalování, odizolování a vysypání obvodu ‰tûrkem. Dále poﬁízení obûtního stolu a ambonu. Ale nejen prací byl posledního pÛl
roku Horní Újezd Ïiv, Ïe se u nás stále nûco dûje
je vidno z fotogalerie na této a následující stránce.
Alena Veliãková,
starostka obce Horní Újezd

Oprava kostela

▲▼

Alena Veliãková,
místropﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran a starostka
obce Horní Újezd

▲

XIII. roãník Záhorské stovky
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Hasiãi z Horního
Újezda poﬁádali...
JiÏ VIII. roãník „Záhorské 100“ poﬁádali poslední víkend v ãervnu hasiãi z Horního Újezda v hasiãském areálu v Provodovicích. Je to jedna z disciplín jednotlivcÛ v poÏárním sportu na
100 m s pﬁekáÏkami. SoutûÏe se zúãastnilo 39 Ïen
s vítûzkou Petrou Mifkoviãovou z Rychaltic, a 42
muÏÛ s vítûzem Franti‰kem Kunovsk˘m, kter˘
reprezentoval podnik DEZA Vala‰ské Meziﬁíãí.
V leto‰ním roce bûÏela „100“ také kategorie Mlad‰í dorost za úãasti 20 dûvãat a 14 hochÛ z celé
Moravy. Z na‰eho okresu Pﬁerov patﬁí vyzdvihnout
úãast dorostenek z Milotic, které budou kraj reprezentovat na mistrovství republiky. Akce byla
finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m krajem.

Májové oslavy

Oslava Svátku matek

Oslava Svátku matek
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Záhorská stovka

Desát˘ roãník turnaje ÚjezdÛ
vyhrál opût ná‰ Horní Újezd!
Pﬁímo poãasí na objednávku pﬁálo v sobotu 27.
7. 2013 pﬁi jiÏ X. roãníku turnaje ÚjezdÛ, tzv. Újezdskému poháru, jehoÏ poﬁadatelem byl tentokrát
Horní Újezd okr. Pﬁerov, lépe ﬁeãeno Tûlov˘chovná jednota Sokol Horní Újezd za podpory a pomoci obce Horní Újezd a finanãní podpory Olomouckého kraje. Pﬁed devátou hodinou, kdy byl
stanoven zaãátek prvního zápasu, nastoupila na
trávník druÏstva z Újezdu u Uniãova, okr. Olomouc,
Horního Újezdu, okr. Tﬁebíã, Horního Újezdu u Litomy‰le, okr. Svitavy, Velkého Újezdu, okr. Olomouc
a Pleteného Újezdu, okr. Kladno a na‰e fotbalové
druÏstvo TJ Sokol Horní Újezd, okr. Pﬁerov.
Po zahájení turnaje byl v na‰í poﬁadatelské
obci pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program
nejen pro starosty obcí a zastupitele, ale rovnûÏ
pro obãany v˘‰e zmínûn˘ch obcí. V‰ichni zájemci si mohli prohlédnout obec, mateﬁskou ‰kolku,
kostel se hﬁbitovem, stálou expozici „Jak se Ïilo
v Ójezdû“, vãetnû jejich novû pﬁipravovan˘ch
v˘stavních prostor. Poté v‰echny v úmorném
vedru osvûÏila náv‰tûva Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch jeskyní, které letos slaví 100 let od objevení. Poté jsme se vydali fandit, no komu jinému neÏ „Újezdsk˘m“. Na hﬁi‰ti vládla pﬁátelská

Fotbalov˘ turnaj SITAP CUP

atmosféra, domácí postoupili do finálového souboje, ve kterém nakonec zaslouÏenû zvítûzili 4:0.
Tak jako loni jim byl soupeﬁem Újezd u Uniãova,
kde se turnaj a setkání konalo v loÀském roce.
Na tﬁetím místû se umístil Velk˘ Újezd, okr. Olomouc, na ãtvrtém Horní Újezd, okr. Tﬁebíã, na
pátém Horní Újezd, okr. Svitavy a na ‰estém Pleten˘ Újezd, okr: Kladno. Ti, aãkoliv byli poslední v turnaji – vítûzové v‰ak byli také, a to v prvním pﬁíjezdu – uÏ v pátek 26. 7. a pak
v nejdel‰ím pobytu – aÏ do nedûle 28. 7. a v nejpoãetnûj‰í v˘pravû pod stany.
AÏ do pozdních noãních hodin se po vyhlá‰ení
v˘sledkÛ utuÏovala pﬁátelství a hodnotily v˘kony
v duchu fair play. Urãitû zaslouÏenû byla ohodnocena nejlep‰í muÏstva, ale souãasnû také nejlep‰í hráã, nejlep‰í stﬁelec, nejlep‰í brankáﬁ, nejstar‰í hráã a nejmlad‰í hráã. Ohodnoceni byli
zaslouÏenû také 3 delegovaní rozhodãí OFS Pﬁerov, kteﬁí v úmorném vedru odpískali cel˘ turnaj
a zúãastnili se také spoleãn˘ch aktivit po turnaji.
Pﬁí‰tí rok se jiÏ v‰ichni tû‰í do Velkého Újezdu,
kde místní TJ slaví v˘roãí zaloÏení. Podûkování
patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû této akce,
a to nejen samotného fotbalu, ale i tûm, kteﬁí se
postarali o bohaté
obãerstvení.
Obrovsk˘ dík patﬁí
na‰emu fotbalovému t˘mu, a to za
vynikající reprezentaci na‰í obce v této
celorepublikové
soutûÏi ÚjezdÛ.
Akce byla finanãnû
podpoﬁena
Olomouck˘m krajem.
Alena Veliãková
a Tomá‰ Koryãánek

Fotbalov˘ turnaj SITAP CUP

Turnaj ÚjezdÛ – vítûzn˘ t˘m
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OBEC B¯·KOVICE
Leto‰ní rok v B˘‰kovicích zaãal pﬁípravou na jarní práce. Tuhá zima a dlouho nepﬁíznivé jarní období nám dalo zabrat a neb˘t techniky k údrÏbû obcí
poﬁízené z dotací nemohli bychom dosáhnout
úspû‰nosti pﬁi zaji‰tûní sjízdnosti a schÛdnosti
komunikací a chodníkÛ.
Na jaﬁe nás ãekalo dokonãení dotaãního titulu,
a to opravy dopravní infrastruktury v obci, chodníku k Hornímu Újezdu, kter˘ byl k 30. 6. 2013
dokonãen.
Souãasnû s touto stavbou byla zpevnûna plocha
u muzea a v˘leti‰tû, byly pﬁedláÏdûny a usazeny
nové obrubníky u pomníku padl˘ch v I. sv. válce.
Byly nainstalovány nové laviãky, vãetnû dal‰ího
mobiliáﬁe v obci, nov˘ch odpadkov˘ch ko‰Û, turistické posezení se stﬁí‰kou a stojan na kola.
Tento dotaãní titul ve v˘‰i 950.000 Kã byl financován z Programu rozvoje venkova âR se zapojením prostﬁedkÛ obce.
Opraveny byly i ãásti po‰kozen˘ch chodníkÛ
v obci.
Ve spolupráci s TJ B˘‰kovice provedla obec
B˘‰kovice opravu sportovního zázemí obce ,které
je vlastnictvím obce. Sportovní zázemí bude slouÏit v‰em obãanÛm, kteﬁí si budou chtít zasportovat
v areálu fotbalového stadionu a tenisového kurtu.
Tenisov˘ kurt bude pak do budoucna slouÏit jako
multifunkãní hﬁi‰tû. Je to jedin˘ areál v obci slouÏící sportu, kter˘ má nyní k dispozici jak odpovídající sociální zaﬁízeni s pitnou vodou, tak i dal‰í
klubovní zázemí.
Druhá etapa oprav sportovního zázemí by mûla
probûhnout v pﬁí‰tím roce, neboÈ TJ B˘‰kovice ve
spolupráci s obcí získala dotaci na tuto opravu
z programu LEADER.
Bude pak na zastupitelstvu obce, zda pﬁijme
odpovûdnost za tuto dotaci, zejména realizací uzavﬁené partnerské smlouvy s TJ. Dokonãením oprav
sportovního zázemí by bylo dosaÏeno takového
stavu pﬁedmûtné nemovitosti, Ïe bychom ji mohli
nabídnout k vyuÏití v‰em sloÏkám k jejich sportovním a kulturním aktivitám. Tribuna je projektována jako zastﬁe‰ená a v místnosti vedle garáÏe by
vznikla klubovna na úrovni dne‰ních poÏadavkÛ.

V místnosti b˘valé klubovny se uvaÏuje o umístûní posilovacích strojÛ, které jsou zejména u mládeÏe velmi oblíbené, a ve venkovní ãásti mezi tenisov˘m kurtem a sportovní budovou by byly
umístûny venkovní cviãební prvky pro ‰irokou
veﬁejnost.
Obec bude nadále pokraãovat ve v˘sadbû doprovodné zelenû poldru, na kterou v leto‰ním roce
obdrÏela od Agentury ochrany pﬁírody a krajiny
opût dotaci ve v˘‰i 100 % nákladÛ.
Leto‰ní a pﬁí‰tí rok bude plnû vûnován pﬁípravû
na dal‰í dotaãní období 2014–2020. Musíme se
zamyslet nad sladûním pﬁípravy projektÛ s poÏadavky EU a na jejich vyuÏití. Jiná cesta k získání
financí nepovede a stanovené priority budeme
muset respektovat a podﬁídit jim pﬁípravu.
V leto‰ním horkém létû nám bylo poãasí naklonûno. B˘‰kovické Letnice, jiÏ páté v poﬁadí, probûhly v pﬁátelském duchu. Poﬁadatel, obec B˘‰kovice a Îeny B˘‰kovic, se zhostily pﬁípravy celé
akce s obvykl˘m nasazením. Dûti ze souboru B˘‰kovick˘ klásek v nov˘ch krojích, pod vedením paní
Jitky ·rámkové, byly opût kouzelné a v oãích
maminek i babiãek se zabl˘skla nejedna slziãka
dojetí. Tradiãnû byl folklor zastoupen záhorsk˘mi
tanci souboru ·imon ze V‰echovic a novû k nám
zavítal taneãní soubor z âernotína a pﬁedvedl pﬁekrásnou besedu. Pﬁedvedení záhorského práva
v provedení místních ochotníkÛ bylo tﬁe‰niãkou na
dortu tohoto poetického odpoledne.
V regionu, kde se míchá jak hanáck˘, tak i záhorsk˘ a vala‰sk˘ folklor, pak zahrála Hudecká kapela
z Hustopeã nad Beãvou. Veãerní zábava se také velmi vydaﬁila a spousta zúãastnûn˘ch mûla jistû krásné záÏitky.
V minul˘ch mûsících se zástupkynû obce, které
se vûnují kultuﬁe v obci, zúãatnily zájezdu do Polska, kde nav‰tívily dennû 6 muzeí vybudovan˘ch
v rámci programu spolupráce místních akãních
skupin, kter˘ ﬁe‰í tento titul jako pﬁeshraniãní spolupráci. Získaly mnoho zku‰eností a inspirovaly se
nov˘mi nápady.
Utvrdily se v tom, Ïe je pﬁi jakékoliv takovéto práci nutné získávat zku‰enosti od jin˘ch, nelitovat
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tûchto v˘jezdÛ za poznáním a otevﬁít se dal‰ímu
vzdûlání v oblasti jak kultury, tak i jin˘ch oblastí,
které lze zuÏitkovat pro vlastní práci v obci.
V prÛbûhu ãervence bylo v obci provedeno
správcem vodního toku Povodím Moravy dlouho
oãekávané vyãi‰tûní B˘‰kovického potoka a nûkter˘ch svodnic do nûho zaústûn˘ch. V této oblasti
jsme spolupracovali jak s Povodím Moravy, tak
i s nûkter˘mi zemûdûlsk˘mi subjekty v obci.
Na závûr této akce bude je‰tû provedeno doãi‰tûní pod mostním objektem.
Jsme obcí, která díky dobré práci, a to i v minul˘ch obdobích, má vybudovanou ve‰kerou infastrukturu. Je plnû plynofikována, má kanalizaci, ãistírnu odpadních vod, protipovodÀové nádrÏe,
bytovou v˘stavbu, rozsáhlou v˘sadbu zelenû,
máme opraveny témûﬁ v‰echny místní kulturní
památky, kﬁíÏky, sochy, obecní kapliãku, máme proveden silniãní prÛtah obcí a opraveny témûﬁ v‰echny místní komunikace. Do zdevastované budovy
b˘valé ‰koly se vrátila kultura.
Dûti se mohou dennû radovat z her na hﬁi‰ti
a dospívající mládeÏ mÛÏe provozovat svÛj sport
na hluãn˘ch skatech, ãi inlinech u v˘leti‰tû, které
také ãeká oprava.
Nûkteré spolky pÛsobící v na‰í obci si vybudovaly své vlastní zázemí, napﬁ. myslivecké sdruÏení
i rybáﬁi jako ochránci záhorské pﬁírody a vod. Tato
zaﬁízení si vybudovali na svÛj vlastní náklad, vãetnû koupû pozemkÛ na tyto stavby, obû stavby jsou
v podstatû zkolaudovány nebo na kolaudaci ãekají v nejbliÏ‰í dobû. To je vizitkou jejich neutuchajícího nad‰ení a obûtování práce i volného ãasu, kter˘ na úkor vlastní rodiny vûnovali pro spolek. Obû
chaty pak slouÏí i ostatním obãanÛm pro jejich
nahodilé aktivity, tﬁeba oslavy jubileí, setkání dûtí
apod.
V‰em obãanÛm, kteﬁí se v minul˘ch i souãasn˘ch letech podíleli na tomto rozvoji obce a vûnovali obci svÛj vlastní ãas a znalosti, patﬁí podûkování.
Pﬁeji v‰em krásn˘ zbytek leto‰ního léta a hodnû
sil do dal‰í práce.
Jana Svûtlíková, starostka obce
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Co se dûlo v Malhoticích od zaãátku roku?
âas plyne jako voda a je zase o ãem psát, aã to tak
na první pohled nevypadá. Zaãátkem tohoto roku nám
zpﬁíjemnilo stereotypní Ïivot na‰e malé obãanské
sdruÏení Klubko nejen v lednu sv˘m II. spoleãensk˘m
plesem, ale také v bﬁeznu hrou „âlovûãe, nezlob se!“.
Pokusili jsme se tak o znovuobnovení tradice a pod-

le ohlasÛ se nám tento pokus podaﬁil. Proto jsme se
rozhodli uspoﬁádat tuto akci je‰tû na podzim tohoto
roku. Letos na podzim je‰tû chystáme zájezd do divadla, a to do Beskydského divadla Nov˘ Jiãín, nebo
Mûstského divadla Zlín.
Zaãátkem jara se po dvou letech se‰li malhot‰tí
senioﬁi. Obecní zastupitelstvo pro nû pﬁipravilo pﬁíjemné posezení v místním kulturním domû. Úvodním
slovem v‰echny pﬁivítal ná‰ starosta. Následovala
slavnostní veãeﬁe – jak jinak neÏ tradiãní ﬁízek s bramborov˘m salátem. Poté jim byla pﬁedstavena vize dal‰ího rozvoje firmy Záhoran a.s. nov˘m v˘konn˘m
ﬁeditelem – panem Ing. Josefem Mikeskou. Dûti z na‰í
mateﬁské ‰koly jim zpﬁíjemnily veãer sv˘m vystoupením. Bez nich by se jakákoliv kulturní akce u nás
neobe‰la, a proto jim a také jmenovitû na‰im uãitelkám – Janû Chudové a Lidu‰ce Barto‰íkové patﬁí velk˘ dík. Pak uÏ jim aÏ do konce veãera zábavu zajistila dvojice z Hole‰ova (Duo Mino) s programem
„S písniãkou jsi vûãnû mlád a na svûtû rád“. Senioﬁi
se bavili u vína, slivovice a teplick˘ch koláãkÛ aÏ do
pozdních veãerních hodin.
Obecní zastupitelstvo také uspoﬁádalo pro na‰e
maminky jiÏ tradiãnû druhou kvûtnovou nedûli oslavu Dne matek. Jako dárek sv˘m maminkám nebo
babiãkám nachystaly dûti a paní uãitelky z M· Malhotice vystoupení. Úãast maminek byla hojná (více
jak 70 maminek), dokonce si tuto akci oblíbili i tatínci, takÏe ná‰ kulturní dÛm praskal ve ‰vech. Dobr˘ch
zákuskÛ, kávy a vína ale bylo i pﬁesto dostatek.
V ãervnu na dûtském hﬁi‰ti v zámeckém parku
vyrostl ãerv. Nemusíte se obávat, nejedná se o Ïivé-

ho ãerva, ale o umûleckou dﬁevoﬁezbu z jasanu, kter˘ nepﬁeÏil vûtrnou smr‰È. AÏ pojedete kolem, tak se
urãitû zastavte podívat na roztomilého ãervíka.
V ãervenci byla v Malhoticích zahájena celková
rekonstrukce vodovodu z dÛvodu zastaralosti
a ãast˘ch poruch. Pﬁedpokládan˘ konec je plánovan˘ na záﬁí tohoto roku. Investorem jsou Vodovody
a kanalizace Pﬁerov, realizátorem je firma INSTA CZ
s.r.o. Tato rekonstrukce je sice pro vût‰inu obãanÛ
obtûÏující, ale musíme brát na zﬁetel, Ïe je nutná. Proto vydrÏme.
Letos byla dokonãena rekonstrukce komunikace
„Za MaÀasov˘m“, vã. nainstalování venkovních cviãících prvkÛ pro seniory. Tyto prvky jsou vyuÏívány
nejen seniory, ale i dûtmi, a oblíbené jsou i pro pﬁespolní díky dobré poloze – jsou totiÏ souãástí cyklostezky ã. 5252. Pﬁibyly také nové laviãky. Alej podél
cesty krásnû roste a tak nám vzniklo nové pﬁíjemné
místo pro procházku, jízdu na kole nebo koleãkov˘ch
bruslích. Projekt o.s. Klubka Malhotice – „Obnova
víceúãelového hﬁi‰tû v areálu zámeckého parku“ –
navazuje právû na zmínûnou rekonstrukci (konkrétnû
jde o projekt „Obnova místních komunikací v Malhoticích“) a také na projekt „Stavební obnova zámku
Malhotice“. Projekt na‰eho obãanského sdruÏení byl
vybrán v˘bûrovou komisí a doporuãen valnou hromadou MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko k realizaci. Financován bude z programu LEADER
(SZIF). Pﬁedpokládan˘ zaãátek opravy je plánován
buì na konec tohoto roku, nebo na zaãátek roku pﬁí‰tího.
Jana Zamazalová, kronikáﬁka obce Malhotice

Kulturní ãinnost myslivcÛ z Malhotic a Rouského
Je jiÏ mnohaletou tradicí, Ïe myslivci z mysliveckého sdruÏení „Háj“
Malhotice – Rouské poﬁádají nûkolik kulturních akcí za cel˘ rok. Rok 2013
není v˘jimkou. V únoru byl poﬁádán jiÏ tradiãní mysliveck˘ ples. Náv‰tûvnost plesu byla vysoká a lidé si mohli v prÛbûhu plesu vychutnat kouzlo
lovecké hudby trubaãÛ Vojensk˘ch lesÛ a statkÛ, divize Lipník n. B., a trubaãÛ Lesnické a dﬁevaﬁské fakulty Mendelovy univerzity v Brnû. Jako ukázka z mnoha mysliveck˘ch tradic probûhlo pasování nûkolika myslivcÛ na
myslivce ãi lovce zvûﬁe ãerné, danãí a vysoké. Vrcholem veãera byla bohatá zvûﬁinová tombola.
9. bﬁezna se uskuteãnila mimoﬁádná akce, a to v˘stava trofejí k pﬁíleÏitosti 95 let od první zmínky o myslivosti v obcích Malhotice a Rouské.
Vystaveny byly srnãí a danãí trofeje ulovené v honitbû MS. V˘stava se
tû‰ila velké náv‰tûvnosti, a to jak ze strany myslivecké, tak i laické veﬁejnosti. Kromû jistého odborného pﬁínosu pro myslivce, kteﬁí mohli vysledovat prÛbûrn˘ odstﬁel a kritéria chovnosti v honitbû, byla cílem i osvûta nemyslivecké veﬁejnosti, pﬁeváÏnû dûtí. Kromû trofejí byly vystaveny
lebky, kÛÏe, celé preparáty rÛzn˘ch druhÛ zvûﬁe a ÏivoãichÛ a také fotky
z ãinnosti sdruÏení. Ukázky svého ﬁezbáﬁského, kovoryteckého a pu‰kaﬁského umûní pﬁedvedl Ondﬁej Trlifaj z Provodovic. Celou atmosféru
dokreslily myslivecké hlaholy tria trubaãÛ Lesnické a dﬁevaﬁské fakulty
v Brnû.
JiÏ poãtvrté myslivci poﬁádali mysliveck˘ dûtsk˘ den, kter˘ se konal
1. ãervna. Letos byli hlavním tématem piráti, kvÛli ãemuÏ na chvíli myslivci vymûnili své uniformy a zelené myslivecké odûvy za pirátské kost˘my, které nad‰ené dûti náleÏitû ocenily. Dûti na jednotliv˘ch stanovi‰tích

trasy plnily nejrÛznûj‰í úkoly, za které je ãekala v cíli zaslouÏená odmûna. V cíli pak bylo pﬁipraveno obãerstvení a zábavn˘ program pro dûti
i rodiãe.
Na závûr nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em lidem za projevenou pﬁízeÀ
a popﬁát myslivcÛm spoustu elánu a úspûchÛ pﬁi konání dal‰ích podobn˘ch akcí.
za myslivce Bc. Petr Rolinc
jednatel MS „Háj“ Malhotice–Rouské
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OBEC OPATOVICE
Opatovsk˘ ko‰t
V sobotu 16. bﬁezna se v sále Lidového domu
v Opatovicích uskuteãnil oficiálnû ‰est˘ a vãetnû
nultého zku‰ebního roãníku jiÏ sedm˘ roãník ko‰tu s názvem „Opatovská ãtvrÈka – soutûÏ o nejlep‰í ãtrÈku slivovice a koláãa“. O tom, Ïe se ko‰t
dostal do ‰irokého povûdomí nejen obãanÛ obce,
ale i lidí z blízkého i vzdáleného okolí, svûdãí skuteãnost, Ïe na odpolední oficiální ãást byl sál zaplnûn do posledního místa.
Pﬁi hodnocení umûní místních kuchaﬁek se na
prvním místû umístil medov˘ koláã upeãen˘ Blankou Vinklerovou, druh˘ skonãil koláã Marie Mat˘skové a na dûleném 3. a 4. místû skonãily koláãe
Libu‰e Strnadlové a Milu‰e Petrové. Za zmínku stojí také páté místo Marka Andr˘ska, kter˘ ukázal, Ïe
chutn˘ koláã umí v Opatovicích upéct nejen Ïeny.
Vítûzka Blanka Vinklerová pﬁevzala mimo hodnotné vûcné ceny také „Putovní vaﬁeãku“, která jí
zÛstane v drÏení aÏ do dal‰ího roãníku.
V kategorii slivovice mûla hodnotící komise sloÏená ze zástupcÛ spoleãensk˘ch organizací v obci
nelehk˘ úkol. Do soutûÏe bylo pﬁihlá‰eno 39 vzorkÛ, coÏ je o nûco ménû neÏ v loÀském roce, ale i tak
to ãlenové komise v rámci anonymního hodnocení nemûli jednoduché.
V‰echny vzorky byly vynikající, o ãemÏ svûdãí
i vyrovnanost hodnocení jednotliv˘ch porotcÛ. Ti
se nakonec dopracovali k tûmto v˘sledkÛm:

âarodûjnick˘ slet
v Opatovicích
Velkolep˘ slet ãarodûjnic a ãarodûjÛ, jeÏibab
a ãernoknûÏníkÛ, bazili‰ek a jiné ãarodûjné ãeládky se uskuteãnil v úter˘ 30. 4. 2013 na hﬁi‰ti Pod
Hory v Opatovicích.
Îeny, dívky i chlapci v‰eho vûku nastartovali
ko‰Èata ãi jiné létající vehikly a v pût hodin odpo-

Kategorie slivovice jablková:
Pﬁihlá‰eno 17 vzorkÛ. Na prvním místû se
umístil vzorek Petra Sehnálka, vypálen˘ v Lipové,
pﬁed vzorkem druhého Radima âíhala. Na tﬁetím
místû pak skonãily se stejn˘m hodnocením vzorky Otakara Holuba a Miroslava âíhala.
Kategorie ostatní ovoce:
V této kategorii se letos se‰lo 7 vzorkÛ ze ãtyﬁ
druhÛ ovoce – malin, tﬁe‰ní, mirabelek a merunûk. Jako nejlep‰í byla vyhodnocena tﬁe‰novice
Marka Andr˘ska vypálená ve StﬁíteÏi. Na druhém
místû skonãila malinovice BoÏeny Zelové.Tﬁetí
místo pak obsadil loÀsk˘ vítûz Stanislav Mat˘ska
s meruÀkovicí.
Kategorie slivovice trnková:
Pﬁihlá‰eno 13 vzorkÛ. Jako nejlep‰í byl vyhodnocen vzorek slivovice dodan˘ Radomírem KlvaÀou vypálen˘ ve StﬁíteÏi. Na druhém místû se
umístila trnkovice Vladimíra Sudomûﬁického. Tﬁetí místo získala trnkovice Martina Sehnálka.
Trnkovice Radomíra Klvani získala v celkovém
hodnocení nejvíce bodÛ, ãímÏ se stal celkov˘m
vítûzem a na jeden rok mu byl svûﬁen do úschovy
„Putovní demiÏon“.
Hodnocení ãlenÛ komise pak následnû posoudili v‰ichni náv‰tûvníci ko‰tu, kteﬁí mohli ve‰keré
vzorky náleÏitû zdegustovat. Stejnû jako v pﬁedcházejících letech se potvrdilo, Ïe na ko‰tu nebylo
‰patné slivovice, neboÈ v Ïádné z lahví nezÛstala
opût ani kapka. K pﬁíjemnému proÏití sobotního
podveãeru pﬁispûlo i vystoupení Sextetu Moravské

ledne se pﬁiletûli ohﬁát a zaskotaãit si s ostatními ãarodûjn˘mi Ïivly na na‰e obvyklé sletové
místo. Se‰li se rodilé jeÏibaby a ãernoknûÏníci od
nejmlad‰ího vûku aÏ po úctyhodné stáﬁí nûkolika set let. SvÛj rej zahájili slavnostním tancem
a pﬁedstavením kandidátÛ na MISS – MINI, MIDI,
MAXI pro rok 2013.
Hned potom zaãalo ãarodûjnické zápolení –
hod ko‰tûtem, odstﬁihnutí pavouãího vlákna
s pavoukem, zkrá‰lování ãarodûjné pﬁítelkynû,
‰mátrání po oblíbeném zvíﬁátku k zakousnutí,

Veselky.
Zastupitelstvo obce Opatovice spolu s organizátory soutûÏe dûkuje v‰em za úãast v soutûÏi. Dále
dûkuje sponzorÛm akce – firmû ZAPE s.r.o, HM
DRÁT s.r.o., Provial s.r.o., ﬁeznictví Milan Îabãík –
poctivá uzenina, Mikroregionu Záhoran a Obci
OPATOVICE za jejich finanãní ãi vûcn˘ pﬁíspûvek
urãen˘ pro ocenûní soutûÏících.
Na závûr zveme v‰echny zájemce k úãasti na
dal‰ím roãníku.
Jana Kuchaﬁová,
pﬁedsedkynû kulturní komise Opatovice

nejrychlej‰í pﬁelet, slalom trojic, podlet pod padákem, hod pavouãím vejcem na pohybliv˘ cíl i do
hrnce, vaﬁení pavouãí polévky se zaﬁíkáváním,
ochutnávka ãarodûjného lektvaru ãi pátrání po
zmizelé kolegyni jeÏibabû dle pﬁiloÏené fotografie a písemn˘ch indicií.
O pÛl sedmé mûl svou první premiéru Opatovsk˘ divadelní spolek Hexeãarodûjnic s jeÏidûdkem, kter˘ ve‰keré pﬁítomné drobotinû zahrál
originální maÀáskové divadlo „Kaãer ·típák“.
Pﬁedstavení se setkalo s velk˘m ohlasem a poba-
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vilo malé i velké diváky.
Vzápûtí se kandidátky na získání MISS – MINI, MIDI, MAXI doãkaly svého vyhodnocení v kategoriích do 4, 8 a 12 let a zároveÀ byla udûlena cena poroty. Kromû 10 ocenûn˘ch byla v‰em kost˘movan˘m úãastníkÛ pﬁedána sladká odmûna. Do ãarodûjnick˘ch ãinností se zapojily i místní dûti,
které se s rodiãi dostavily ve velkém poãtu, bohuÏel zﬁejmû zapomnûly, Ïe 30. duben vÏdy patﬁí pálení ãarodûjnic a své pﬁevleky nechaly opût doma. Nûkteré byly sice patﬁiãnû odûny, ale neosmûlily se
pﬁiletût na taneãní parket. Dûti si mohly také prÛbûÏnû zaskotaãit ve skákacím hradû ãi oblepit pusu
sladkou cukrovou vatou.
V 19.00 hodin zapoãalo skuãení ãestn˘ch hostÛ – hudební skupiny V·ECHOMORU, která jen doladila bájeãnou atmosféru poﬁádané akce a vydrÏela hrát aÏ do hodiny pÛlnoãní. Jen o pÛl deváté tuto
skvûlou hudební kreaci pﬁeru‰ila velmi oãekávaná „âarovná ohnivá show ohniv˘ch Ïen a muÏe“
z RoÏnova pod Radho‰tûm. Vystoupení upoutalo ve‰keré osazenstvo sletu a jeho vyvrcholením bylo
zapálení ãarodûjné vatry s jeÏibabou, která byla zdárnû a bezpeãnû upálena.
Akce se zcela vydaﬁila. Sluneãné poãasí a vynikající program pﬁinesl pro v‰echny v pﬁedveãer prvního máje v˘bornou zábavu. OrganizátorÛm z ﬁad ãlenÛ âSÎ a TJ Sokol Opatovice, OÚ Opatovice
a pﬁedev‰ím kulturní komisi obce pod vedením p. Jany Kuchaﬁové patﬁí upﬁímn˘ dík.
Mgr. Marie Machancová,
pﬁedsedkynû âeského svazu Ïen Opatovice

Májové oslavy –
lampionov˘
prÛvod
v Opatovicích
Jako kaÏd˘ rok se v podveãer 7. 5. 2013 se‰li
spoluobãané Opatovic pﬁed hasiãskou zbrojnicí,
aby se zúãastnili lampionového prÛvodu u pﬁíleÏitosti osvobození na‰í obce. Pﬁed pomníkem ve
stﬁedu obce pronesl starosta obce proslov, Ïáci
Z· si pﬁipravili krátk˘ program a za doprovodu
kapely se prÛvod odebral na hﬁi‰tû, kde bylo pﬁipraveno obãerstvení a táborák.
Jana Kuchaﬁová,
pﬁedsedkynû kulturní komise Opatovice

Den matek
Ve ãtvrtek 9.5.2013 od 15.30
hod. v Lidovém domû v Opatovicích si dûti z mateﬁské ‰koly
a Ïáci ze základní ‰koly pﬁipravili program pro maminky, babiãky, prababiãky, tety atd. k pﬁíleÏitosti oslavy Dne matek. Dûti
vyrobily pro v‰echny drobné
dárky, Spolek opatovské ‰koly
zakoupil kvûtiny a o drobné
poho‰tûní se postarali zastupitelé obce. Za krásnû proÏité májového odpoledne dûkujeme dûtem
a hlavnû paním uãitelkám za pﬁípravu krásného programu.
Jana Kuchaﬁová,
pﬁedsedkynû kulturní komise Opatovice
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Obec Par‰ovice
VáÏení ãtenáﬁi, rád bych vám pﬁiblíÏil, co v‰echno se v Par‰ovicích letos
od ledna do ãervence dûlo.
V lednu, únoru i poãátkem bﬁezna byla u nás v plném proudu plesová
sezona, tradiãní plesy poﬁádají SDH, TJ Sokol a rodiãe dûtí M·, kteﬁí uspoﬁádali ‰ibﬁinky.
Letos se v Par‰ovicích také „vodil medvûd“ a po del‰í odmlce i „pochovávala basa“. Obû akce probûhly 9. února 2013 a veselého masopustního
prÛvodu s originálními maskami se sice zúãastnilo ménû masek, ale v‰echny byly velmi vtipné. Veãer se pak v‰ichni se‰li v místní sokolovnû na
„pochovávání basy“. Na zorganizování této akce se podílel kulturní a sociální v˘bor obce Par‰ovice spolu se v‰emi v obci aktivními spolky. V únoru jsme mûli moÏnost zajít do sokolovny na ochotnick˘ divadelní soubor
TJ Dﬁevohostice, kter˘ pﬁijel s komedií Svûtáci. Herci uÏ u nás mají své
pﬁíznivce a není divu, Ïe na jejich vystoupení se pﬁi‰el podívat rekordní
poãet divákÛ z Par‰ovic a blízkého okolí.
Na pﬁelomu bﬁezna a dubna se vût‰inou konávalo setkání se seniory. Na
základû jejich pﬁipomínek jsme toto setkání pﬁesunuli na podzimní termín.
Vûﬁím, Ïe termín bude lépe vyhovovat a na podzim se sejdeme v hojném
poãtu.
V˘roãí osvobození na‰í obce a ukonãení 2. svûtové války jsme v jeho
pﬁedveãer 7. kvûtna oslavili lampionov˘m prÛvodem, kter˘ byl na místním
hﬁi‰ti zakonãen slavnostním zapálením vatry. Na rozdíl od loÀského roku
nám letos poãasí nadmíru pﬁálo.
Den Matek jsme letos slavili v nedûli 12. kvûtna. V sokolovnû se se‰ly
Ïeny v‰ech vûkov˘ch kategorií a dûti i mládeÏ z na‰í obce si pro své maminky, babiãky, tety i prababiãky pﬁipravily pûkn˘
kulturní program. Vystoupily v nûm dûti z M·
Par‰ovice, Z· Opatovice, krouÏek country tancÛ Happy chick a dûvãata z krouÏku Orientálních
tancÛ.
V sobotu 12. bﬁezna 2013 jsme v Par‰ovicích
vítali obãánky. Tentokrát holãiãku Eli‰ku a dva
chlapeãky, Jiﬁího a Tadeá‰e.
Prvního ãervna slavili svátek na‰i nejmen‰í.
A protoÏe pﬁedpovûì poãasí naznaãovala vytrval˘ dé‰È a chladno, nekonal se jako obvykle na
hﬁi‰ti, ale v na‰í sokolovnû. Organizátoﬁi si pﬁipravili zajímav˘ program pro malé i vût‰í a dûti
si uÏily trampolínu, sportovní hry, ale hlavnû
zajímavé pﬁedstavení o historick˘ch zbraních
pana Romana Proke‰e a jeho spoleãníkÛ. RaÏba mincí, odlévání olovûn˘ch kulí a práce s hlínou na hrnãíﬁském kruhu byly skuteãnû pro
mnohé velk˘m lákadlem.
V ãervenci se na své 6. pû‰í pouti na Velehrad
u nás zastavili mladí poutníci z ostravsko-opavské diecéze s p. Bartolomiejem Blazskou. Letos
jich bylo rekordních 105 a ﬁada z nich na pû‰í
pouti nebyla poprvé. V par‰ovské sokolovnû
poutníci nocují. Velké podûkování patﬁí v‰em,
kteﬁí se podíleli na zaji‰tûní obãerstvení a jin˘ch
nezbytností pro na‰e milé hosty. K ãervenci
v Par‰ovicích patﬁí hlavnû pouÈ k v˘roãí posvûcení farního kostela sv. Markéty. Ta leto‰ní byla
v nedûli 21. ãervence, poãasí bylo krásné. PouÈová m‰e svatá se v‰ak nekonala jako obvykle
v kostele, ale pod ‰ir˘m nebem na farní zahradû. Ve farním kostele totiÏ probíhá rozsáhlá
oprava interiéru. Zahrnuje statické zaji‰tûní
poruch obvodového zdiva, opravu soklu a omítek, odvûtrání základÛ, rekonstrukci elektroinstalace a v˘malbu. Farnost Par‰ovice na tuto

opravu obdrÏela dotaci z Programu rozvoje venkova âR. Poutníci mûli moÏnost na vlastní oãi zhlédnout prÛbûh prací. Hodovou atmosféru si malí i velcí mohli dostateãnû uÏít u kolotoãe, motokár, skákacího hradu, vláãku,
twisteru nebo stﬁelnice a jin˘ch pouÈov˘ch atrakcí. ProtoÏe je doba prázdnin a dovolen˘ch, Ïádné zásadní kulturní akce nás uÏ bûhem ãervence a do
poloviny srpna neãekají.
Na konci prázdnin v‰ak probûhnou 11. hry mikroregionu Záhoran, poprvé v Par‰ovicích. Srdeãnû Vás na nû zvu a tû‰ím se na setkání u nás.
Ing. Lubomír Dostál,
starosta obce Par‰ovice
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OBEC RAKOV
V Rakovû se hrálo pexeso
V sobotu 12. 1. 2013 upoﬁádaly rakovské maminky v hospÛdce U Radka 1. roãník turnaje v pexesu. Úãastníci, kteﬁí se do soutûÏe pﬁihlásili, byli rozdûleni do ãtyﬁ kategorií: pﬁed‰koláci, Z· – 1. stupeÀ, Z· – 2. stupeÀ a dospívající s dospûl˘mi. Bûhem turnaje mûli soutûÏící moÏnost vyzkou‰et své
umûní s pexesy rÛzn˘ch motivÛ a obtíÏností. V˘herci jednotliv˘ch skupin si za vítûzství odnesli dobr˘
pocit ze hry a malou pozornost.
Dûkujeme tímto v‰em soutûÏícím za úãast a tû‰íme se na dal‰í roãník.

V Rakovû se konala velikonoãní
v˘stava
Maminky z Rakova uspoﬁádaly v nedûli 24. 3. 2012 ve vestibulu kulturního domu velikonoãní
v˘stavu. Ani chladné poãasí náv‰tûvníky neodradilo a pﬁi‰li oslavit svátky jara a nasát pﬁíjemnou velikonoãní atmosféru pﬁi ‰álku dobré kávy a v˘borném zákusku.
K vidûní byli zajíci a husy z kvûtináãÛ, panáãci z obilí, odrátkované láhve, velikonoãní vûnce a beránci. Nejvût‰í úspûch sklidila zvíﬁátka ze sena jako my‰ky, zajíci, husy, ale i kurník pln˘ slepic a kohoutÛ. Zakoupit si lidé mohli klapotky, ﬁehtaãky, trakaﬁe, tatary, proutûné, drátûné a dﬁevûné velikonoãní ozdoby, jarní kvûtiny i perníãky. O v˘zdobu prostor se postaraly maminky s dûtmi z místního
krouÏku a Mateﬁská ‰kola Rakov, které tímto za zapÛjãení velikonoãních ozdob dûkujeme.
Doufáme, Ïe se náv‰tûvníkÛm v˘stava líbila a byla pro nû inspirací.
Maminky z Rakova
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Dûti z Rakova pﬁivítaly prázdniny
Zaãátek prázdnin je pro dûti jedním z nej‰Èastnûj‰ích období v roce, a kdyÏ se k tomu pﬁidá je‰tû
nûjak˘ speciální program, jsou na vrcholu blaha. Nejinak tomu bylo i v nedûli 7. ãervence na v˘leti‰ti v Rakovû, kde zdej‰í kulturní komise ve spolupráci s obecním úﬁadem pﬁipravila pro dûti, ale
i jejich rodiãe a prarodiãe akci pod názvem Vítání prázdnin. Hlavním hrdinou povedeného odpoledne byl klaun Pepíno Prcek, jehoÏ poslední jméno opravdu není náhodné a jak se mohli v‰ichni pﬁítomní pﬁesvûdãit, trefnû odpovídá jeho vzrÛstu. Klaun ov‰em podal „vysok˘“ v˘kon a postaral se
o velkou ãást zábavy a legrace. Sv˘mi komick˘mi v˘stupy, roztanãováním, scénkami a pﬁedev‰ím
soutûÏemi dokázal zaujmout dûti pﬁed‰kolního a sotva ‰kolního vûku, bûhem chvíle se totiÏ kolem
nûho tísnily i dûti desetileté, které jindy nad podobnou zábavou jiÏ dopﬁedu ohrnují nos. Nechybûla
dûtská diskotéka a sladké odmûny nejen pro ty nejlep‰í, ale pro v‰echny dûti, které se do soutûÏí
zapojily. Klaunovi se v Rakovû evidentnû líbilo, protoÏe i po skonãení oficiálního programu uÏ pﬁevleãen do civilu dál zásoboval pozornû poslouchající hlouãek klukÛ sv˘mi historkami a vtipy. Organizátoﬁi se uÏ nyní tû‰í a v‰em rakovsk˘m dûtem slibují stejnû poveden˘ pﬁí‰tí roãník.
Franti‰ek Kopeck˘

OBEC ROUSKÉ

Pan ministr zemûdûlství
na náv‰tûvû v Rouském
V lednu nav‰tívil na‰i obec tehdej‰í ministr zemûdûlství âR Ing. Petr
Bendl spoleãnû se zástupci ministerstva. V Olomouckém kraji byly
k náv‰tûvû vytipovány ãtyﬁi obce. Kromû Rouského je‰tû Partutovice, Bûlotín a Tuãín. Krátkou prezentaci obce jsme museli pﬁizpÛsobit jeho ãasovému harmonogramu. V prostoru pﬁed firmou GESS s.r.o. probûhlo oficiální pﬁivítání. Jako velk˘ milovník koní uvítal jízdu koãárem s dvojspﬁeÏím
pana Jaroslava Juránû na místní v˘leti‰tû, kde mu dûvãata Klára JuráÀová, Aneta a Nicola Mrázkovy a Sylva Kamazová pﬁedvedly koÀskou ãtverylku. Místo kulturního domu jsme zvolili prostory firmy GESS, kde jsme
spojili prohlídku firmy s mal˘m kulturním vystoupením na‰ich dûvãat. Je
nám známo, Ïe pan ministr je i zdatn˘ muzikant a tak nám na poÏádání
zahrál na kytaru a zazpíval. Ministrova náv‰tûva byla opravdu krátká, ale
i tak se nám podaﬁilo pﬁedstavit na‰i obec jako kulturnû a podnikatelsky
úspû‰nou. Dûkovn˘ dopis ministra a pﬁedsedy Spolku pro obnovu venkova âR, kter˘ jsme následnû obdrÏeli, byl toho dÛkazem.
Milu‰e StrÏínková,
starostka obce
Pﬁedání propagaãních materiálÛ obce a mikroregionu – proã ta‰ka a ne krabice? ➝
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V Rouském se konala jedenáctá velikonoãní v˘stava
Obãanské sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic ve spolupráci s Obecním úﬁadem
v Rouském uspoﬁádalo o bﬁeznovém víkendu
23. 3. – 24. 3. 2013 v prostorách sálu kulturního
domu XI. velikonoãní v˘stavu. Poﬁadatelé v˘stavy pﬁipravili náv‰tûvníkÛm nev‰ední záÏitek pln˘
inspirací a nápadÛ, jak si zpﬁíjemnit, ozdobit
a zkrá‰lit jedny z nejkrásnûj‰ích svátkÛ v roce,
kter˘mi jsou Velikonoce. Pﬁicházející jarní dny
a probouzející se pﬁíroda navodí v kaÏdém z nás
zaãátek nûãeho nového krásného a ãistého.
KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ v˘stavy si na‰el nûco, co
ho zaujalo, aÈ to byla háãkovaná vajíãka, nev‰ední zdobení kraslic voskem, barvami, látkou, slámou, paliãkované obrázky, ruãnû ‰ité látkové
ozdoby, decoupage, pol‰táﬁe, prostírání, triãka
nejrÛznûj‰ích barev, velikonoãní vûnce a dekorace z nejrÛznûj‰ích materiálÛ, vyﬁezávané klapotky, ﬁehtaãky, pomlázky, trakaﬁe, pletené ko‰íky
z proutí a papíru, vonné a voskové svíãky, med,
kosmetika s propolisem, keramika, biÏuterie
a ‰perky Swarovski a fimo hmoty, uÏitkov˘
i okrasn˘ porcelán, dﬁevûn˘ nábytek, zvíﬁat
a ozdob interiéru z pryskyﬁice ãi dﬁeva. Ochutnávka ovocn˘ch a bylinn˘ch ãajÛ Boigena,
holandsk˘ch s˘rÛ, medoviny nebo v˘robky pekaﬁství Hon‰ a krásnû nazdobené perníãky a spousta jin˘ch ozdob.
Dûti z Mateﬁské ‰kolky z Ústí potû‰ily kaÏdého sv˘mi vystﬁihovánkami, netradiãnû zdoben˘mi kraslicemi, vûneãky a mot˘lky. SOU Kelã se
prezentovalo sv˘mi pokojov˘mi a venkovními

kvûtinami.
Stﬁed sálu záﬁil záplavou rÛznobarevn˘ch kvûtin díky aranÏmá se zahradním nábytkem a truhlíky s jarní v˘sadbou.
Jedenáctá velikonoãní v˘stava se vydaﬁila dle
pﬁání v‰ech poﬁadatelÛ, krásné víkendové poãasí
a pln˘ sál náv‰tûvníkÛ, kteﬁí ocení krásu tradiã-

ních lidov˘ch ﬁemesel a v˘tvarn˘ch technik
i v dne‰ní dobû oslovuje ãím dál vût‰í ﬁadu tvoﬁiv˘ch bez rozdílu vûku.
Na‰e podûkování patﬁí v‰em vystavovatelÛm,
poﬁadatelÛm, OÚ Rouské, sponzorÛm a v‰em
náv‰tûvníkÛm, díky kter˘m mají na‰e akce smysl.
Irena OdloÏilíková,
pﬁedsedkynû spolku

Expedice Îivá voda Rouské 2013
aneb Spoleãnû pod vodou i za vodou
Na expedici Îivá voda vyrazilo v sobotu 25.
kvûtna 2013 v 7 hodin ráno ãtyﬁicet obãanÛ
a obãánkÛ obce Rouské. Jednalo se o zástupce
spolkÛ, rodinné t˘my a seniory. Plánovaná cesta byla jak˘msi podûkováním pro aktivní obãany v obci. Byla financována z ocenûní v rámci
ceny Nadûje pro Ïiv˘ venkov, kterou na‰e obec
získala v soutûÏi Vesnice roku 2012.
UÏ od samotného rána nás voda provázela
v podobû de‰tû. Nicménû v Otrokovicích, kde
jsme se nalodili na loì Moravu, jí bylo ménû
a ménû, a tak jsme si plavbu po ﬁece Moravû
a ãásti BaÈova kanálu s odborn˘m v˘kladem
a lehk˘m obãerstvením v podpalubí náleÏitû
vychutnali. Nádherná scenérie a úÏasná atmosféra byla bonusem této plavby. Z Babic, kde
byla koneãná na‰í vodní cesty, jsme se autobusem pﬁesunuli do obce Modrá, cíle na‰eho putování. Po letmé prohlídce krásnû upravené obce
a v pﬁíjemném prostﬁedí hotelu Skanzen jsme
nasytili své Ïaludky, abychom dobﬁe naladûní
absolvovali dal‰í cíl na‰í cesty, a to náv‰tûvu
expozice Îivá voda. Mohli jsme se tak seznámit
s projektem, kter˘ spoãívá v pﬁedstavení v˘zna-

mu vody v krajinû a Ïivota v ní formou kontaktu
s Ïivoãichy a rostlinami nad vodou i pod ní. Mûli
jsme moÏnost sledovat Ïivot v potoce pﬁes prosklenou stûnu, dále ve velké tÛni s chladnomiln˘mi rybami, napﬁ. pstruhy, mníky apod. V podzemí jsme vstoupili do
prÛhledného 8
m dlouhého tunelu pﬁímo do svûta pod vodou.
Ocitli jsme se 6,5 m pod hladinou rybníka. Po
levé stranû jsme mûli moÏnost sledovat Ïivot ve
velké tÛni, po pravici a nad sebou Ïivot v rybníce se sumci, vyzami, kapry, líny, candáty atd. Ve
velkém akváriu v prvním podlaÏí bylo moÏné
nahlédnout na Ïivot Ïelv bahenních a jin˘ch
drobn˘ch ryb. Na stûnách jsme obdivovali
umístnûné plastické makety ryb v Ïivotní velikosti s popisem v Braillovû písmu urãené pro
zrakovû handicapované náv‰tûvníky. Dal‰í prohlídku jsme vûnovali dﬁevûnému archeoskanzenu pﬁedstavující Ïivot obyvatel Velké Moravy.
Byli jsme seznámeni se stﬁedovûkou vesnicí ze
zaãátku 9. století vãetnû historick˘ch kopií obydlí, dílen, církevní ‰koly i vûrné kopie malého kostelíku na vr‰ku, kde roãnû uzavírá své manÏelství témûﬁ 80 párÛ. V areálu se volnû pohybovala
malá i velká zvíﬁata, coÏ bylo zajímavé zvlá‰tû pro

dûti. Ale i dospûlí se dozvûdûli spoustu informací
o pﬁíchodu Cyrila a Metodûje na Velkou Moravu.
Roãnû tento areál nav‰tíví cca 55 tis. náv‰tûvníkÛ. PÛvabnou procházkou okolo Modransk˘ch
rybníkÛ jsme do‰li k Velehradu, kde jsme se
kochali monumentálností poutního místa, které
se pﬁipravovalo na velké v˘roãí 1150 let od pﬁíchodu Cyrila a Metodûje na Velkou Moravu. Cel˘
areál spolu s kaplí národÛ dokonãenou v leto‰ním roce, bazilikou a nádvoﬁím s ostatními
budovami v nás zanechal hlubok˘ dojem. Závûr
na‰í expedice byl ve znamení sladké teãky na
konci cesty. V místní cukrárnû jsme vykoupili
témûﬁ cel˘ sortiment. Po nákupu nezbytn˘ch
suven˘rÛ a dárkÛ nás bezpeãnû dopravil zpût do
Rouského ﬁidiã pan ¤imák, kterému dûkujeme
i za shovívavost pﬁi na‰em cestování.
Milu‰e StrÏínková,
starostka obce Rouské
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Festival
BEST-FEST summer
v Rouském
Letos netradiãnû v pátek 5. 7. na svátek slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje probûhl
uÏ sedm˘ roãník festivalu BEST-FEST summer
2013 v Rouském.
UÏ bûhem pﬁíprav festivalu nám pﬁálo hezké
poãasí, které vydrÏelo i v jeho prÛbûhu. Leto‰ní roãník zahájila zaãínající skupina Report Of
Messengers z Horního Újezda. Novinkou festivalu bylo akustické vystoupení skupiny Prajzsk˘
V˘bûr, kteﬁí si zde odbyli svoji premiéru. Dal‰í
skupinou v programu byla kapela Neﬁe‰, která
se po men‰í pauze vrátila na pódium s nov˘mi
songy.
KdyÏ zaãala hrát hlavní skupina veãera Citron,
tak nebyly záblesky jen na scénû, ale i na obloze, ale náv‰tûvníci se nenechali odradit a odmûnou jim bylo 90 minut strhujícího vystoupení.
Dále program pokraãoval kapelou Horkou ji slízej a jako poslední vystoupil jiÏ potﬁetí velmi oblíben˘ Kabát revival ze Slovenska.
O pﬁestávce pﬁed vystoupením skupiny Citron
probûhlo vyhodnocení tﬁetího roãníku BEST Slivovice Rouské 2013, ve kterém Vojta Rolinc
obhájil loÀské vítûzství se svou desetiletou slivovicí. Na dal‰ích místech se umístili Vlastimil
Va‰íãek, Zdenûk Suchánek, Lubo‰ Machanec
a Vladimír Helísek. V‰em úãastníkÛm soutûÏe
dûkuji za zájem o udrÏení tradice.
Chtûl bych také podûkovat generálnímu part-

nerovi akce firmû Almio s.r.o., obci Rouské, obci
Malhotice, obci Horní Újezd, firmû Gess s.r.o.
a ostatním partnerÛm za podporu, bez které by
se festival nedal realizovat. Dále v‰em, kteﬁí
pomáhali pﬁi realizaci a prÛbûhu festivalu,
a zvlá‰tû Vladimíru Helískovi, kter˘ nám pomohl vyﬁe‰it váÏn˘ problém s chladícím zaﬁízením.
V‰em náv‰tûvníkÛm dûkuji za pﬁízeÀ a vynikající atmosféru, kterou si chválily v‰echny
vystupující kapely.
Jestli se budou konat i dal‰í roãníky, bude
hlavnû záviset na pﬁístupu Olomouckého kraje,
bez jehoÏ finanãní pomoci nejde tak organizaãnû a finanãnû nároãná akce, kterou se bûhem

sedmi roãníkÛ festival Bestfest uÏ stal, uskuteãnit. Ve mûstech jsou tyto akce podporovány
z obecních rozpoãtÛ, ale v Rouském pﬁi omezen˘ch finanãních moÏnostech obce jsem rád i za
jinou formu pomoci s pﬁípravou akce a areálu.
Nefinanãnû nás podporuje vût‰ina partnerÛ.
Festival, kter˘ uÏ svou pÛsobností pﬁekroãil
hranice regionu díky pravidelné náv‰tûvû
fanou‰kÛ ze vzdálen˘ch míst, slouÏí k propagaci obce Rouské, mikroregionu Záhoran i Olomouského kraje. Pro jeho zachování udûlám
v‰echno, co pÛjde, ale vlastními prostﬁedky se
festival dotovat dlouhodobû nedá.
Václav Marek – obãanské sdruÏení Bestfest
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OBEC V·ECHOVICE

Základní ‰kola V‰echovice má nové poãítaãe
z evropsk˘ch penûz
Na na‰í ‰kole probíhá projekt operaãního programu Vzdûlávání pro konkurenceschopnost, kter˘ nám umoÏÀuje získat finanãní prostﬁedky z evropsk˘ch zdrojÛ. Projekt byl zahájen v záﬁí 2011. Ukonãení projektu je v srpnu 2013.
V rámci projektu plníme pﬁedepsané poÏadavky, tzv. ‰ablony, které jsme
si mohli sami vybrat. Jako pﬁíklad mohu uvést ‰ablonu pro zv˘‰ení efektivity rozvoje ãtenáﬁské gramotnosti ÏákÛ, vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ ve formách a metodách v˘uky smûﬁující k rozvoji ãtenáﬁské gramotnosti ÏákÛ, metodické kurzy pro uãitele cizích jazykÛ, individualizace
v˘uky prostﬁednictvím ICT, inovace a zkvalitnûní v˘uky smûﬁující k rozvoji finanãní gramotnosti, prevence rizikového chování a dal‰í.
V rámci tûchto ‰ablon se nám podaﬁilo vybavit poãítaãovou uãebnu
nov˘mi poãítaãi. V první etapû bylo poﬁízeno 15 Ïákovsk˘ch poãítaãÛ a ve
druhé etapû 10 Ïákovsk˘ch poãítaãÛ v celkové hodnotû 330.000 Kã.
Celková v˘‰e dotace na v‰echny aktivity ãiní 1.181.852 Kã.
Velk˘ dík patﬁí pedagogick˘m pracovníkÛm, kteﬁí se do dan˘ch aktivit
zapojili, a v neposlední ﬁadû i Ing. Pavle Krbálkové, která nám pomáhá
s administrací projektu.
Mgr. Milan ·vach,
ﬁeditel Z· a M· V‰echovice

Rozlouãení
s Ïáky 9. tﬁídy
ve V‰echovicích
V pátek 28. ãervna probûhlo v aule v‰echovické ‰koly slavnostní rozlouãení s Ïáky deváté tﬁídy.
Pan ﬁeditel Mgr. Milan ·vach pﬁednesl slavnostní projev k absolventÛm na‰í ‰koly
a nûkter˘m ÏákÛm pﬁedal ocenûní v podobû
kniÏní odmûny a pochvaly ﬁeditele ‰koly. Pak
k deváÈákÛm promluvili starostové nebo
zástupci obcí V‰echovice, Horní Újezd, B˘‰kovice a Rouské. Pan Radovan Miku‰, starosta obce V‰echovice, pﬁedal absolventÛm upomínkové dárky. Také deváÈáci mûli proslov, ve
kterém zavzpomínali na uplynul˘ch devût let
a podûkovali vyuãujícím za jejich práci. Pﬁi
závûreãné prezentaci deváÈákÛ se pﬁítomní
rodiãe zasmáli i poplakali dojetím.
V‰em absolventÛm pﬁejeme krásné prázdniny a úspû‰n˘ vstup do dal‰í Ïivotní etapy...
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4. roãník tenisového turnaje ve
ãtyﬁhﬁe V‰echovice Open
Za krásného sluneãného poãasí se konal jiÏ 4.
roãník tenisového turnaje ve ãtyﬁhﬁe V‰echovice Open 2013. Poﬁadatelé pﬁivítali v areálu sportovního klubu celkem 10 párÛ, které byly rozdûleny do dvou skupin. Nejlep‰í dva páry z obou
skupin následnû bojovaly ve finálové ãásti
(semifinále, finále, zápas o 3. místo) o celkové
vítûzství v turnaji. Ostatní úãastníci odehráli
zápasy o umístûní. Po celou dobu turnaje panovala pﬁátelská atmosféra a byly k vidûní kvalitní
tenisové v˘kony. Turnaj se více neÏ vydaﬁil
a v‰ichni se uÏ tû‰í na dal‰í roãník. Poﬁadatelé
dûkují v‰em sponzorÛm a ãlenÛm sportovního
klubu, kteﬁí turnaj podpoﬁili.
Karel Sedláãek,
pﬁedseda SK V‰echovic

V˘sledky:
1. OPATOVICE
2. RENETRA
3. SOBùCHLEBY
4. BROUâCI
5. HRUB¯ KUS
6. RAKOV
7. PODKOSTELÍ
8. VÍTONICE
9. SK V·ECHOVICE
10. B¯·KOVICE

Milan Rolinc + Petr Îeravík
Dominika + Libor PoníÏilovi
Milan Kunovsk˘ + Jaroslav Hradil
Monika Kopeãná + Bronislav PoníÏil
Vlastimil Kuãa + Jiﬁí Kobián
Denisa Králová + Jaroslav Ludka
Miroslav MaÈa + Pavel Jano‰tík
Josef Franûk + Petr Chrobák
Karel Sedláãek + Roman Fry‰ák
Vlaìka Kuchaﬁíková + Tomá‰ Mik‰ík

Pﬁímûstsk˘ farní tábor
ve V‰echovicích
JiÏ ãtvrt˘m rokem poﬁádala ¤ímskokatolická farnost V‰echovice pﬁímûstsk˘ letní tábor. Dûti ze V‰echovic, ale i z okolních obcí Malhotic, B˘‰kovic, Horního Újezdu, Provodovic, Rouského, Dolních Tû‰ic a Loukova
se dennû scházely od 22. do 26. ãervence 2013 na faﬁe ve V‰echovicích.
Jan ·atánek jiÏ v pﬁedstihu vyrobil totem, a tak bylo dáno téma celého t˘dne – Indiánské léto. Dûti si proto v pondûlí vyrobily ãelenky a indiánské
pﬁehozy, které jim byly za jejich nedÛslednost pﬁes noc ukradeny znepﬁátelen˘m kmenem a dûti musely plnit rÛzné úkoly, aby získaly dukátky, za
které si mohly obleky odkoupit. Nezapomenutelné chvíle dûti strávily na
vycházkách do pﬁírody – k Juhyni, do Dolca, na Skalku. Horké dny si zpﬁíjemnily koupáním v potoce, popﬁípadû vodní bitvou pﬁímo na farské zahradû. Vût‰ina úãastníkÛ prokázala velkou stateãnost, kdyÏ ze stﬁedy na ãtvrtek mûli moÏnost spát pod ‰irákem a zúãastnit se noãní hry. Ve ãtvrtek si
dûti vyzkou‰ely svou zruãnost. Navlékaly korálky, kreslily na dﬁevûná koleãka, z bﬁidlice si vyrábûly pﬁívû‰ky, malovaly ta‰ky. Pro dûti velmi oblíbená
hra „Jak dûdeãek mûnil, aÏ vymûnil“ se setkala s velk˘m úspûchem, protoÏe dûti získaly velké mnoÏství cukrovinek, o které se pak rozdûlily. Následovala jízda na koni a dal‰í sportovní i vûdomostní hry, kdy dûti mûly moÏnost získat znovu dukáty, které následnû zamûnily za ply‰áka, hraãku nebo
cukrovinku. Na táboﬁe se dûti mimo jiné nauãily i ﬁadu nov˘ch písniãek,
pﬁedev‰ím na‰i indiánskou hymnu. Tyto písniãky jsme si kaÏd˘ den zpívali ráno v kostele, pﬁed jídlem nebo u táborákÛ. Tábor jsme ukonãili rozdáním úãastnick˘ch listÛ, m‰í svatou a následn˘m táborákem s rodiãi, prarodiãi a kamarády. Za proÏité krásné chvíle patﬁí podûkování v‰em, kteﬁí
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se na organizaci podíleli: P. V. Kozubovi, M. Koukalové, M. MaÀasové, Janu
a Jakubovi ·atánkov˘m, A. ·kaﬁupové, E. Cíchové, T. a M. Povalov˘m,
K. Tomá‰ové, L. Smolkové, J. Koukalovi, V. Oravové, P. ¤imákovi. Dále
P. Koukalovi st., J. Koukalové, Libu‰i Smolkové, V. Václavíkové, M. Voldánové, D. Luká‰ové, T. Heliskové, I. Chytilové, E. Cíchové st., Markétû
MaÀasové, K. Jemelíkové, Martinû Sekaninové, A. Andr‰ové. Velké podûkování patﬁí J. Smolkovi a pracovníkÛm obecního úﬁadu za stavûní
a demontáÏ stanu, obci Rouské za zapÛjãení zahradního nábytku a firmû
GESS.cz Rouské za zaji‰tûní dopravy.
Irena K˘valová

âinnost Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice
Svou bohatou ãinnost jiÏ tradiãnû vykazuje Klub
seniorÛ Rouské – V‰echovice, a proto mi dovolte
seznámit vás s na‰imi aktivitami.
Závûrem loÀského roku jsme se podívali na tradiãní Vala‰sk˘ jarmak ve Vala‰sk˘ch Klobúkách.
Opojeni atmosférou jarmareãního veselí, jsme si prohlédli rÛzné expozice a v˘stavy, ukázky star˘ch ﬁemesel a betlémÛ. Po nákupech a obãerstvení jsme se
unaveni plni dojmÛ vraceli domÛ.
První akce nového roku s povûstnou tﬁináctkou
bylo promítání filmu Vrásky z lásky. Chtûli jsme vyplnit zimní ãas novou aktivitou.
V únoru jsme se se‰li na v˘roãní ãlenské schÛzi,
která se konala v Rouském ve víceúãelovém obecním domû, na které jsme zhodnotili ãinnost klubu za
rok 2012 a plánovali akce roku 2013. Zájem o ãlenství má stále více obãanÛ, a tak na bﬁeznové schÛzi
bylo pﬁijato pût nov˘ch ãlenÛ.
Mûsíc bﬁezen byl ve znamení Mezinárodního dne
Ïen, kter˘ jsme oslavily náv‰tûvou solné jeskynû a pﬁi
drobném obãerstvení v lázních Teplice n/B. pak nevázanû besedovaly. Oslavu toho v˘znamného svátku si

nenechal ujít i muÏsk˘ ãlen spolku. âinnost na‰eho
klubu pokraãovala pﬁedná‰kou Integrovaného
záchranného systému Policie âR spoleãnû s hasiãi
Olomouckého kraje. Poukazovali zejména na kriminalitu páchanou na seniorech, na nebezpeãí manipulace se star‰ími obãany a nátlaku na nû pﬁi pﬁedvádûcích akcích a na nebezpeãí poÏáru. Tyto dÛleÏité
informace sice star‰í lidé sly‰í ãasto ve sdûlovacích
prostﬁedcích, ale není na ‰kodu je stále zdÛrazÀovat.
Duben je jak známo ve znamení knihy, a proto jsme
tomuto tématu pﬁizpÛsobili dal‰í akci, kterou byla
beseda nad knihou. Knihovnice paní Lydie Trlifajová nás seznámila se spisovatelkou Jaroslavou âernou, která pochází z nedalek˘ch Teplic nad Beãvou,
a pﬁedstavila její poslední knihu Rozmary lásky. Máj
patﬁil kvûtinám a tak ná‰ klub nav‰tívil poãátkem
mûsíce v˘stavu FLORIA v KromûﬁíÏi. Krom záÏitkÛ
z krásn˘ch kvûtinov˘ch aranÏí a areálu nového v˘stavi‰tû nás ãekalo je‰tû jedno pﬁekvapení. Paní Ludmila
Nagyová se sv˘m synem Pavlem, b˘valí obãané
Rouského, nás pﬁi‰li pozdravit a pozvali po prohlídce na krátké obãerstvení. Z ãasov˘ch dÛvodÛ se toto
setkání omezilo na pozdravy a stisky rukou. Paní

Nagyová vûnovala v‰em RouseãákÛm na cestu
domÛ koláãe. ·koda, Ïe kvalitu koláãÛ mohli posoudit pouze ti, kteﬁí se zapomnûli rozdûlit. âerven byl
ve znamení zdravotní pﬁedná‰ky na téma prevence
onemocnûní srdce a cév. Ke stému v˘roãí objevení
Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch jeskyní v Teplicích nad
Beãvou jsme nav‰tívili tuto místní turistickou zajímavost. Závûrem léta v srpnu chceme vyjet do obce
Modrá nav‰tívit archeoskanzen, expozici Îivá voda,
Velehrad a zámek Buchlovice.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Pozvánka na fotbalovou exhibici a rozlouãení
s prázdninami ve V‰echovicích
V sobotu dne 24. 8. 2013 se uskuteãní ve sportovním areálu ve V‰echovicích exhibiãní utkání a bohat˘ sportovnû zábavn˘ program pro dûti
i dospûlé. Na umûlém hﬁi‰ti budou probíhat soutûÏe pro dûti, k dispozici
bude skákací hrad a dal‰í atrakce. Na fotbalovém hﬁi‰ti se od 13.00 hod.
pﬁedstaví v 1. pﬁátelském utkání star‰í a souãasná generace Tatranu. Hlavním bodem programu bude od 16.00 hod. exhibiãní utkání mezi fotbalis-

ty V‰echovic a t˘mem osobností HC Olymp Praha.
Za HC Olymp Praha jsou prÛbûÏnû potvrzeni tito hráãi:
Martin Dejdar, Jakub Kohák, Karel Fr˘dl, Mirek Topolánek, Dominik Ha‰ek,
Jiﬁí Hrdina, Jan âensk˘, Jiﬁí Mádl, Ale‰ Valenta a dal‰í jména jsou zatím
v jednání, finální sestavu uvedeme bûhem srpna. Rozhodovat bude b˘val˘ prvoligov˘ sudí Miroslav Vozák.

Podûkování za organizaci této akce patﬁí spolkÛm obce:
HC DRACI V·ECHOVICE
TJ TATRAN V·ECHOVICE
SK V·ECHOVICE
ROZMAR¯N

Akce bude finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m
krajem.
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Rok 2014 probûhne na Záhoranu
ve znamení spolupráce ãesk˘ch
a polsk˘ch hasiãÛ

Mikroregion Záhoran byl úspû‰n˘ s Ïádostí
o dotaci Hasiãi bez hranic spolufinancovaného
z Fondu mikroprojektÛ v rámci ãesko-polské
spolupráce. Projekt vznikl na základû spolupráce s partnery z Polska, kde stejnû jako v mikroregionu Záhoran, i tam funguje v kaÏdé obci
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. Tato komunita je silná na obou stranách.
V˘znamnou roli u obou partnerÛ hraje poﬁádání hasiãsk˘ch akcí. Jednou z nejzajímavûj‰ích
je v záhoranském mikroregionu poﬁádání tzv.
Záhorské stovky, která spoãívá v bûhu na
100 m a kde si mûﬁí síly hasiãi z ‰irokého okolí.
Právû tuto akci by rádi místní pﬁedstavili i polsk˘m partnerÛm.
Mimo jiné se pravidelnû ve v‰ech obcích mikroregionu konají soutûÏe v poÏárním útoku. Polsk˘m partnerÛm bude pﬁedstavena jedna z akcí,

která je zaﬁazena do Velké ceny OSH-âSM Pﬁerov.
âlenové sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mikroregionu Záhoran naopak budou mít moÏnost
v rámci studijní cesty poznat ãinnost dobrovoln˘ch hasiãÛ v obcích polského regionu Kluczbork.
Realizace projektu probûhne v roce 2014.
Hlavním cílem projektu je utuÏení a prohloubení partnerství mezi ãesk˘m mikroregionem
Záhoran a polsk˘m regionem Kluczbork, které
velkou mûrou pﬁispívá k rozvoji a zv˘‰ení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice. Projekt nepﬁímo naváÏe na jiÏ realizovan˘
projekt Obce bez hranic z roku 2011, v rámci
kterého probûhla ãesko-polská olympiáda
v Rouském a studijní cesta do Polska.
PK

Mistrovství âR
dorostencÛ
v hasiãském
sportu 2013
I v tak malé vesniãce jako jsou Malhotice,
se rodí talenty. Loni jsme vám je pﬁedstavili a letos máme o nich opût co psát, byli totiÏ
opakovanû úspû‰ní.
V leto‰ní sezonû ná‰ sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ v dorostencích reprezentovali Jaromír Novák a Veronika ¤imáková. V krajském
kole dorostencÛ hasiãského sportu, které se
konalo v Olomouci, se Jarda umístil na celkovém 1. místû a Verãa na celkovém 2. místû. S tûmito skvûl˘mi v˘sledky oba postoupili do republikového kola, které probûhlo
6. a 7. ãervence v Jablonci nad Nisou.
Na cestu jsme se vydali jiÏ v pátek 5. ãervence s podporou témûﬁ v‰ech místních
mlad˘ch ãlenÛ SDH Malhotice (fanou‰kÛ)
a také spoleãnû s druÏstvem dorostenek
z Milotic nad Beãvou. Ubytování jsme mûli
zaji‰tûné na okraji Liberce – na ubytovnû
Zámeãek.
V sobotu ve 13 hodin byl slavnostní
nástup se zahájením. Ihned po nástupu
zaãaly své první pokusy dorostenky v disciplínû sto metrÛ pﬁekáÏek, kde se Veronice
podaﬁilo umístit aÏ na 24. místû s ãasem
19.99. Po odbûhnutí dorostenek a pﬁestavení pﬁekáÏek pﬁi‰li na ﬁadu dorostenci. Jaromír Novák zabûhl ãas 18.13 za bouﬁliv˘ch
ovací fanou‰kÛ a umístil se na 7. místû.
V nedûli ráno ãekala na‰e borce vûdomostní disciplína v podobû testu z hasiãské
tématiky. Jarda i Verãa napsali test bez chyb
a mohli se v klidu pﬁipravovat na poslední
disciplínu dvojboj.
Dvojboje opût zahajovaly dorostenky. Verãa s men‰ími bolestmi kolene zabûhla pouze 18.64, coÏ staãilo na 20. místo. Po dorostenkách opût nastoupili dorostenci. Jarda
v prvním pokusu pﬁi proskakování okna neustál dopad, zvrtl si kotník a upadl. Dokonãil
pokus v ãase 17.00. Po o‰etﬁení kotníku
mrazícím sprejem nastoupil do druhého
pokusu, kde zabûhl 16.53, coÏ mu nakonec
staãilo pouze na 17. místo. V celkovém hodnocení se Veronika ¤imaková umístila na
22. místû a Jaromír Novák na 11. místû.
Jménem Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Malhotice jim co nejsrdeãnûji blahopﬁeji a dûkuji za reprezentování místního sboru i obce
a do dal‰ího roku pﬁeju jen a jen lep‰í
v˘sledky.
David ·ima, trenér dorostencÛ SDH Malhotice
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PoÏár
Hasiãi Opatovice informují
v Malhoticích
– 9. leden 2013
Zaãátkem tohoto roku se odehrála nemilá událost v na‰í obci. Ve stﬁedu 9. ledna, pﬁibliÏnû pÛl
hodiny pﬁed pÛlnocí, zavolal na‰emu starostovi
pan Radovan Kube‰a, Ïe hoﬁí rekreaãní chata
u místního hﬁbitova. Ihned na to zavolal na ãíslo
tísÀového volání 150 – Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
âR. Starosta mezitím rozeslal místním hasiãÛm
SMS o této události. Pﬁesnû ve 23:34 hod. pﬁi‰la
z operaãního stﬁediska SMS zpráva k v˘jezdu
místní jednotky k poÏáru. Pﬁi pﬁíjezdu na místo
zásahu jiÏ byla na místû jednotka z Opatovic. Za
nûkolik minut byl poÏár pod kontrolou a jiÏ se jen
doha‰ovalo. Na‰e jednotka pomáhala rozebírat
ãást prvního patra a stﬁechy. ZÛstala na místû
poÏáru do brzk˘ch ranních hodin a hlídala, aby se
oheÀ opût nerozhoﬁel.
Zasahovaly celkem ãtyﬁi sbory, z toho jeden
profesionální (Hranice) a tﬁi dobrovolné (Opatovice, Horní Újezd a Malhotice). V‰em patﬁí velk˘ dík!
za SDH Malhotice David ·ima

Zásahová jednotka SDH Opatovice nemûla v oblasti zásahÛ v tomto roce zatím moc práce. Od poãátku roku vyjela ani ne k deseti událostem, coÏ je podstatnû ménû neÏ v pﬁedchozích letech. Ani tak v‰ak
její ãlenové nezahálí. Ve spolupráci s OÚ Opatovice jsme poÏádali o dotaci na poﬁízení nového dopravního automobilu. Na‰e Ïádost byla úspû‰ná a i díky obci Opatovice, která pﬁispûla ãástkou podstatnû
vy‰‰í neÏ ãinila samotná dotace z Olomouckého kraje, jsme v mûsíci dubnu poﬁídili dodávku VW Crafter, která nahradila na‰e zásahové vozidlo DA 12 AVIA 30. Avie slouÏila na‰í jednotce a sboru dlouh˘ch
bezmála 35 let, bûhem kter˘ch jsme s Avií najezdili témûﬁ 80 tis. km. V souãasné dobû se Crafter jiÏ py‰ní slu‰ivou typickou ãervenobílou kombinací a v˘straÏn˘mi majáky. ZároveÀ se podaﬁilo nakoupit materiál nutn˘ pro vytvoﬁení vestavby pro uloÏení zásahového materiálu, kterou chceme instalovat bûhem
podzimu a zimních mûsícÛ.
DruÏstva dospûl˘ch se hned od poãátku sezony zapojila do soutûÏí VC OSH Pﬁerov a samozﬁejmostí
byla také úãast na okrskové soutûÏi v Provodovicích. DruÏstvo muÏÛ zapoãalo soutûÏit ve stávající sestavû jiÏ v minulém roce a kluci pomalu, ale jistû zlep‰ují dosaÏené ãasy, a tím také i v˘sledné umístûní.
DruÏstvo Ïen, které po nûkolik let vozilo poháry prakticky z kaÏdé soutûÏe, ukonãilo svou ãinnost v loÀském roce a v tom leto‰ním jej nahradil t˘m mlad˘ch dûvãat, které zatím získávají své první zku‰enosti mezi dospûl˘mi. DosaÏené v˘sledky doposud nejsou pﬁíli‰ oslnivé, nicménû pokud dûvãatÛm vydrÏí
nad‰ení a zejména poctiv˘ a zodpovûdn˘ pﬁístup k tréninkÛm, tak lep‰í umístûní na sebe nenechá dlouho ãekat.
V sobotu 1. ãervna jsme na hﬁi‰ti Pod Hory uspoﬁádali soutûÏ pro dûti, kde se v kategorii mlad‰ích
zúãastnilo 14 druÏstev (vítûzem se stal t˘m z na‰eho druÏebního sboru z Nové Vsi) a ve star‰í kategorii 12 druÏstev (vítûzem se stala StﬁíteÏ nad Ludinou). Za dva t˘dny v sobotu 15. ãervna se konal jiÏ
47. roãník soutûÏe O putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice s úãastí 25 kolektivÛ muÏÛ (vítûz Pravãice), 14 Ïen (vítûz Radíkov), 2 muÏi nad 35 (vítûz Babice).
Dûti se 25. 5.–26. 5. 2013 zúãastnily okresního kola hry Plamen, kde se mlad‰í druÏstvo umístilo na
7. místû a star‰í na místû 5. Ve Velké cenû OSH Pﬁerov po absolvování 8 soutûÏí v mûsíci ãervnu je mlad‰í druÏstvo na 3. místû a star‰í na 11. místû. Je‰tû nás ãeká dal‰ích 8 soutûÏí, tak doufáme, Ïe se nám
bude daﬁit lépe. V mûsíci dubnu se dûti pravidelnû úãastní soutûÏe PoÏární ochrana oãima dûtí, kde jsou
dvû témata, literární a v˘tvarné, a na‰e dûti se pravidelnû umísÈují na pﬁedních pﬁíãkách.
Ani ná‰ dorost nezahálí. V nedûli 9. ãervna 2013 se v Olomouci na stadionu Lokomotivy Olomouc
konalo krajské kolo dorostu. Za ná‰ sbor postoupili KlvaÀa Petr a Andr˘sek Jakub, Kostruchová Klára
se pro zranûní nohy nezúãastnila. Po stovkách byl Petr na 8. místû s ãasem 20,68, Kuba 12. místo
s ãasem 20,83. Test zvládli na‰i borci na jedniãku, v dvojboji se umístil Petr ãasem 17,66 na 6. pﬁíãce
a Kuba s ãasem 17,22 na 4. pﬁíãce. Celkové poﬁadí: Andr˘sek Jakub – 8. místo, KlvaÀa Petr – 6. místo.
Dûkujeme v‰em soutûÏícím za reprezentaci sboru a pﬁejeme jim hodnû
dobr˘ch sportovních v˘sledkÛ v dal‰ích soutûÏích!
Jolana Andr˘sková, SDH Opatovice
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SDH Par‰ovice v prvním pololetí roku 2013
Leto‰ní rok jsme zahájili tradiãním hasiãsk˘m
plesem, kter˘ se konal 16. února v na‰í sokolovnû.
Pﬁerovská skupina Blue Band Company i letos
zahrála spokojen˘m náv‰tûvníkÛm na‰eho plesu
nûkolik nesmrteln˘ch hitÛ na‰ich i zahraniãních
interpretÛ. âlenové místního Sokola Par‰ovice si
opût pﬁipravili jako pÛlnoãní pﬁekvapení zábavné
vystoupení, letos to byla skladba z posledního V‰esokolského sletu Cviãení matek s dûtmi (jelikoÏ dûti
samozﬁejmû jiÏ dávno spaly, museli je nahradit
odrostlej‰í muÏi místního sokola, coÏ v‰ak vÛbec
nebyla vada na kráse celého vystoupení). Velmi
krásn˘ záÏitek si samozﬁejmû pﬁipravila i hranická
taneãní skupina Oldies, která na‰im divákÛm pﬁedvedla vynikající taneãní kreace, které si mohl kaÏd˘ náv‰tûvník na‰eho plesu procviãovat do brzk˘ch
ranních hodin následujícího dne.
Samozﬁejmû také nemÛÏeme zapomínat na
odbornou pﬁípravu na‰ich ãlenÛ. Jarní období se
nese ve znamení rÛzn˘ch odborn˘ch ‰kolení, které pro nás organizují profesionální hasiãi, aby na‰i
ãlenové zásahové jednotky obce mohli co nejlépe
plnit svoje povinnosti.

Jako kaÏd˘m rokem jsme pomáhali pﬁi organizaci lampionového prÛvodu v na‰í obci a v mûsíci kvûtnu jsme provedli sbûr kovového odpadu.
Jednou z na‰ich hlavních ãinností byla také pﬁíprava ãlenÛ na‰ich druÏstev na soutûÏní rok 2013.
V kategorii dûtí jsme díky obûtavé práci na‰ich
vedoucích mládeÏe opût sloÏili tﬁi druÏstva v Ïákovsk˘ch kategoriích. Jde o dvû druÏstva mlad‰ích ÏákÛ
a jedno druÏstvo star‰ích ÏákÛ.
V kategorii nejmlad‰ích hasiãÛ jde o dûti ve vûku
4–6 let, které jste je‰tû loni mohli sledovat pouze pﬁi
rÛzn˘ch exhibiãních vystoupeních, jako napﬁíklad
Pohádka o veliké ﬁepû z prostﬁedí hasiãské záchranné stanice. V leto‰ním roce se ale poprvé i tyto dûti
naplno zapojily do hasiãsk˘ch mládeÏnick˘ch soutûÏí a jako plnohodnotní hasiã‰tí sportovci se snaÏí získávat první body do celkového hodnocení soutûÏí
v poÏárním útoku, zaﬁazen˘ch do velké ceny okresu
Pﬁerov a do celostátní hry mlad˘ch hasiãÛ – PLAMEN 2012–2013. Poprvé se tak zúãastnily na podzim loÀského roku branného závodu v Pﬁestavlkách
a zakonãení celého leto‰ního roãníku hry PLAMEN

na stadionu v Hranicích a na fotbalovém hﬁi‰ti v Drahotu‰ích. Na stadionu v Hranicích probíhaly jednotlivé bûÏecké disciplíny, jako ‰tafeta CTIF, poÏární útok
CTIF, ‰tafety 4x60 m a ‰tafety dvojic. Na‰i nejmlad‰í
dosáhli tûchto v˘sledkÛ: Par‰ovice 1 – 73 bodÛ
a 17. místo, Par‰ovice 2 – 101 bodÛ a 20. místo.
Na‰i star‰í Ïáci celkovû obsadili s 33 body celkové 4. místo v okrese Pﬁerov.
V kategorii dorostencÛ – jednotlivcÛ obsadila
Michala Mlãáková pûkné ãtvrté místo v okrese.
Po absolvování tûchto soutûÏí se na‰i nejmlad‰í
hasiãi zaãali zúãastÀovat soutûÏí v poÏárním útoku,
také v rámci okresu Pﬁerov. I kdyÏ v˘sledky tûchto
mlad˘ch druÏstev zatím nejsou na umístûní na stupních vítûzÛ, pokaÏdé vzbudí jejich vystoupení velk˘
obdiv pﬁítomn˘ch divákÛ, kteﬁí je po zásluze odmûní
obrovsk˘m potleskem. V‰echny diváky vÏdy zaujme
zapálení tûchto velmi mlad˘ch hasiãÛ a jejich snaha
dokonãit kaÏd˘ poÏární útok. Jejich souãasné v˘sledky jsou následující: k 30. 6. 2013 jsou druÏstva Par‰ovice 1 se 17 body na 9. místû a Par‰ovice 2 – zatím
bez bodu na 17. místû. Na‰i star‰í Ïáci jsou zatím
s 52 body na krásném druhém místû v okrese Pﬁerov. Na svém kontû mají zatím i nejrychleji shozen˘
terã ze v‰ech druÏstev okresu Pﬁerov v ãase 12,84 s.
V kategorii muÏÛ a Ïen si v˘bornû vede druÏstvo
na‰ich Ïen, které je zatím na osmém místû tabulky,
druÏstvo muÏÛ se zúãastnilo teprve ãtyﬁech soutûÏí
a doufáme, Ïe se jejich v˘kony budou stále zlep‰ovat.
Antonín RÛÏiãka,
starosta SDH Par‰ovice

TJ Sokol Opatovice v létû
Malá ãást léta, která je mezi fotbalov˘mi soutûÏemi, je pro aktivní hráãe ve znamení dovolen˘ch.
Do tohoto ãasu si témûﬁ v‰ichni plánují zaslouÏen˘ odpoãinek. Av‰ak ani v této dobû není TJ Sokol
bez ãinnosti. V krátkosti se seznamte s nûkter˘mi
z nich.
Hráãi v‰ech kategorií si na‰li ãas na „kamarádsk˘“ TURNAJ RODIN.
Jeho ãtvrt˘ roãník se konal na hﬁi‰ti v Opatovicích. K tomuto fotbalovému klání se pﬁihlásilo pût
muÏstev. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m
a k vidûní bylo celkem deset zápasÛ. Poãasí vy‰lo,
a tak se bylo celé odpoledne na co dívat. DivákÛ

se se‰lo také hodnû a snad kaÏd˘ mûl svÛj oblíben˘ t˘m. Proto také divácká kulisa byla velmi
dobrá. Hráãsk˘ kádr t˘mÛ byl rÛznorod˘, od dorostencÛ, pﬁes aktivní muÏe, aÏ po „Staré pány“. Do
turnaje se také pﬁihlásilo muÏstvo Ïen, ãi spí‰e
dívek, nynûj‰ích a b˘val˘ch spoluhráãek Markéty
Sehnálkové, která momentálnû pﬁedvádí své fotbalové umûní v Baníku Ostrava. Dûvãata hrála pod
názvem BaÀky team a byla jednoznaãnû nejpopulárnûj‰ím t˘mem turnaje. Dívky nedocílily Ïádného velkého úspûchu, ale jejich úãast byla velmi
sympatická a diváky také ocenûná. Holky ukázaly,
Ïe to s míãem velmi dobﬁe umí a nûkteré technické kousky ãi branky byly v˘stavní. Cel˘m turna-

jem pro‰lo nejlépe muÏstvo KOSÁKÒ, které ve
v‰ech sv˘ch zápasech zvítûzilo. Po skoãení turnaje následovala volná zábava, která pokraãovala aÏ
do pozdních noãních hodin.
Celkové poﬁadí – 1. KOSÁCI
2. VIKI TEAM
3. P¤ÍCHOZÍ 4. SOUSEDÉ 5. BA≈KY TEAM
Nûkolik akcí v poslední dobû poﬁádali b˘valí fotbalisté Opatovic, kteﬁí se sdruÏují pod hlaviãkou
„Staﬁí páni“. První z nich byl pﬁátelsk˘ zápas
s muÏstvem Hraniãáﬁ Horní Stropnice. Utkání se
odehrálo tento rok u nás. S tímto t˘mem z jiÏních
âech se poslední roky utkáváme pravidelnû.
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V dobách asi pﬁed dvaceti pûti lety se tam jezdilo
na fotbalov˘ turnaj, a tak je pﬁíjemné se po tolika
letech opût setkat. Zavzpomíná se na staré
i nedávné ãasy, probere se, co je nového, a na
závûr pﬁi odjezdu hosté prohlásí: „Tak narok
u nás“. A tak to funguje pár posledních let. Je to
hezké.
Dal‰í pravidelnou akcí je golf. UÏ ãtvrt˘m rokem
jezdí „Staﬁí páni“ na golfové hﬁi‰tû na Radíkov.
Procházka na ãerstvém vzduchu pﬁi této hﬁe je velmi pﬁíjemná. Zábava je to v˘borná, i kdyÏ nejste
zrovna excelentní hráã. ¤íká se, Ïe golf je hrou
snobÛ. Na Radíkovû to není pravdou. Na zdej‰ím
hﬁi‰ti si za pﬁijatelnou cenu mÛÏe zahrát tuto krásnou hru kaÏd˘. Za to patﬁí Golf klubu Radíkov dík.
V‰estrannost tûchto muÏÛ i Ïen v letech ukazuje i pravideln˘ cyklistick˘ v˘let. Ujelo se ‰edesát
pût kilometrÛ a zúãastnilo se dvacet cyklistÛ. Jako
cíl jsme si tentokrát zvolili hostinec zvan˘ „Krãma
na prÏenském vrchu“ na hﬁebeni Host˘nsk˘ch
vrchÛ. Trasa vedla pﬁes Rajnochovice a Lázy a byla
rozmanitá. Jelo se jak po silnicích, tak i pû‰inách
a lesních cestách. Úãastníci pﬁekonali hﬁeben
Host˘nsk˘ch vrchÛ a odmûnou jim bylo pﬁíjemné
posezení v hostinci na hﬁebeni a ochutnání místních grilovan˘ch specialit. Po lehkém jídle a doplnûní tekutin následoval sjezd do údolí Vsetínské
Beãvy. Podél této ﬁeky jsme s mal˘mi pﬁestávkami dorazili aÏ domÛ. Cíl tohoto v˘letu byl jako
obvykle v areálu TJ Sokol.
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice
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BaÀky team: holky a „Staﬁí páni“

TJ Sokol Par‰ovice
TJ Sokol Par‰ovice ani v leto‰ním roce nezahálí. Je‰tû neÏ definitivnû skonãil rok 2012, uspoﬁádali sokoli vánoãní badmintonov˘ turnaj, kter˘ b˘vá pravideln˘m vyvrcholením celoroãního snaÏení hráãÛ. Je radost vidût, kdyÏ se zúãastní co nejvût‰í poãet par‰ovsk˘ch hráãÛ, ale je je‰tû pﬁíjemnûj‰í zji‰tûní, kdyÏ se na turnaji objeví i nenadálí hosté, jak tomu bylo i v loÀském roce. My jsme za
to samozﬁejmû velmi rádi. V prvních dnech roku 2013 TJ Sokol Par‰ovice podnikl, tak jako kaÏd˘
rok, novoroãní v˘‰lap. Ten se po tﬁech letech opût konal na nedalek˘ hrad Helf‰t˘n. V leto‰ním roce
nepﬁálo poãasí, coÏ zapﬁíãinilo malou úãast par‰ovsk˘ch sokolÛ. Pﬁece jen de‰tiv˘ novoroãní pochod
není pro v‰echny moc lákav˘, ale s poãasím v poslední dobû opravdu moc nenadûláme. Pﬁí‰tí rok
snad mÛÏeme jen doufat, Ïe se karta obrátí a poãasí nám opût zaãnû pﬁát.
Zimní mûsíce jsou pﬁímo stvoﬁené pro ples. Ten sokolsk˘ se konal v sobotu 12. ledna. K poslechu a tanci hrála skupina Alex a o kulturní zpestﬁení se tento rok postarali bubeníci z Janáãkovy konzervatoﬁe v Ostravû, kteﬁí sv˘m umûním rozpoutali v sále velkolepou bubenickou show. Na plese
také vystoupila námi oblíbená par‰ovská skupina country tancÛ Happy Chick a jako pÛlnoãní pﬁekvapení si místní hasiãi pﬁipravili humornou taneãní scénku Jak jde ãas. Dal‰í ples v Par‰ovicích
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poﬁádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Par‰ovic a sokoli si na oplátku pﬁipravili pÛlnoãní pﬁekvapení inspirované loÀskou sletovou skladbou Muzikantova písniãka – cviãení rodiãe s dûtmi.
Jarní mûsíce pﬁímo vybízejí k venkovním aktivitám. První takovou pﬁíleÏitostí byl jarní v˘‰lap na hrad Lukov v okrese Zlín. Ten jsme nav‰tívili
nûkteﬁí vÛbec poprvé, a proto bylo naprosto skvûlé, kdyÏ se tato unikátní
zﬁícenina hradu stala cílem na‰eho jarního pochodu. Z Par‰ovic nevy‰lo
mnoho v˘letníkÛ, za coÏ mohlo nepﬁíznivé poãasí pﬁede‰lého dne. Ale
nakonec se pﬁece jen udûlalo krásnû, a kdyÏ jsme odjíÏdûli z Trojáku autobusem, bylo nebe bez mráãku. V ãervnu se v Par‰ovicích slaví den dûtí.
Do oslavy jejich svátku jsou zapojeny v‰echny spolky z Par‰ovic vãetnû
sokolÛ, kteﬁí mají na starost hlavnû sportovní disciplíny.
7. ãervence se koneãnû uskuteãnil dlouho plánovan˘ cyklistick˘ v˘let.
Ten se nekonal uÏ nûkolik let, proto pﬁilákal tolik cyklistick˘ch nad‰encÛ.
Trasa v˘letu byla naplánovaná pﬁes Horní Újezd a Provodovice do Rajnochovic. Tady jsme si hlavnû zajeli na obûd do vyhlá‰ené restaurace Ve Dvoﬁe. Po dÛkladném odpoãinutí jsme vyjeli do Kunovic, kde nás zaujala toãená zmrzlina a pﬁes obce Rouské a Opatovice jsme zamíﬁili domÛ do
Par‰ovic. Trasa v˘letu nebyla nûjak nároãná, protoÏe v˘let byl hlavnû uzpÛsoben rodiãÛm s dûtmi a ménû zdatn˘m cyklistÛm. V ãervenci TJ Sokol
Par‰ovice zaznamenal je‰tû jednu dÛleÏitou a pravidelnû se konající aktivitu. Dne 20. ãervence se konal tradiãní pﬁedhodov˘ fotbalov˘ zápas.
V tomto utkání si pomûﬁují sílu muÏi svobodní a muÏi Ïenatí. Nûkolik let
po sobû pravidelnû vítûzili muÏi svobodní, ale v loÀském i leto‰ním roce
si vítûzství pﬁisvojili oblíbení Ïenáãi. Aby Ïeny za sv˘mi drah˘mi poloviãkami nûjak nezaostávaly, uchopily se jiÏ pﬁed ãasem ‰ance uspoﬁádat klání mezi sebou tentokrát v kategorii svobodné Ïeny proti vdan˘m Ïenám.
Letos se více daﬁilo Ïenám svobodn˘m. Vítûzové na konci hry obdrÏeli
putovní pohár, kter˘ bude po cel˘ rok vystaven v místním hostinci.

âinnost TJ Sokol nezaostává ani v bûÏn˘ch cviãeních, které jsou situovány do par‰ovské sokolovny. Neustále probíhá cviãení rodiãÛ s dûtmi
a cviãení Ïen, která b˘vají pﬁeru‰ena jen v letních mûsících. Po cel˘ rok ale
probíhá cviãení ZUMBA pod vedením Hanky Pechové z Val‰ovic, hraje se
stolní tenis, badminton a volejbal. Volejbalisté sice pro nedostatek hráãÛ
uÏ loÀsk˘ rok spojili své snahy s volejbalisty z Teplic a Hranic, to ale neznamená, Ïe nejsou vítání noví nad‰enci tohoto sportu a jakéhokoliv dal‰ího,
kter˘ se v této obci uskuteãÀuje.
Petra Michalíková, TJ Sokol Par‰ovice

Záhoran uspoﬁádá jiÏ XI. hry mikroregionu
a poﬁídí videokroniku na‰ich obcí
Mikroregion Záhoran byl letos úspû‰n˘ s Ïádostí o dotaci z Programu
rozvoje a obnovy venkova 2013 Ministerstva pro místní rozvoj âR, v rámci kterého bude uspoﬁádán jiÏ XI. roãník akce Hry mikroregionu Záhoran,
kter˘ letos probûhne v obci Par‰ovice v sobotu 31.8.2013. Zde bude shrnuto programovací období 2007–2013 t˘kající se ãerpání evropsk˘ch
i jin˘ch dotací.
Souãástí projektu je i poﬁízení „Videokroniky na‰ich obcí“ neboli videozáznamu, kde se jednotlivé obce mikroregionu pﬁedstaví a budou prezen-

tovat úspû‰nû realizované projekty z evropsk˘ch, národních i jin˘ch dotaãních titulÛ vãetnû komunitního Ïivota v obcích. Videokronika bude slouÏit
nejen pro potﬁeby samotn˘ch obcí v rámci obecních prezentací, ale také
pﬁi rÛzn˘ch setkání obãanÛ ãi dal‰ích veﬁejn˘ch akcích. Bude se jednat
o dokumentaci úspû‰n˘ch projektÛ jedné z nejdÛleÏitûj‰ích etap âR v ãerpání evropsk˘ch dotací. Videokronika tak bude slouÏit pro souãasnou, ale
i budoucí generaci.
PK
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Dobrovoln˘ svazek obcí – MIKROREGION ZÁHORAN
pro Vás pﬁipravil a zároveÀ Vás tímto zve na

XI. HRY MIKROREGIONU

`
ZAHORAN
v sobotu 31. srpna 2013

plné
odpoledne
moru
napûtí a hu

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

Motto: Hra je radost. Uãení pﬁi hﬁe jest radostné uãení. Jan Amos Komensk˘
Pﬁipraven bohat˘ kulturní program.
Hry budou ukonãeny ohÀostrojem • K tanci a poslechu hraje ATLANTA ROCK.
Vstupné dobrovolné: ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnost mikroregionu Záhoran.

Kalendáﬁ akcí 2013
B˘‰kovice
24. 8.
31. 8.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
25. 11.
ﬁíjen
listopad
30. 11.
5. 12.
14. 12.

louãení s prázdninami
taneãní zábava
rybáﬁské závody
záhorská stﬁela – závody mal˘ch motocyklÛ
zelobraní
svûtlu‰kov˘ pochod se svût˘lky v‰eho druhu
na poãestvzniku samostatné âeskoslovenské
republiky a uctûní památky zesnul˘ch
vítání obãánkÛ
posezení se seniory
adventní vánoãní v˘stavka se sousedsk˘m
posezením a s vystoupením B˘‰kovického
klásku s vánoãním programem – muzeum
mikulá‰ská nadílka
adventní koncert v kapli (hrají a zpívají Entuziasté Pﬁerov) a rozsvícení vánoãního stromu

Horní Újezd
8. 9.
28. 9.
listopad
prosinec
26. 12.

tradiãní pouÈ
V. roãník tradiãního d˘Àobraní
setkání seniorÛ
mikulá‰ská nadílka
‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava

Malhotice
6. 9.
26.–29. 9.
ﬁíjen, listopad
ﬁíjen, listopad
1. 12.
6. 12.
28. 12.

malhotská k˘blovaãka
obecní zájezd do Tater
turnaj v âlovûãe, nezlob se
zájezd do divadla
adventní v˘stava
Mikulá‰ v zámeckém parku
myslivecká vycházka – poslední leã

Opatovice
15. 9.
ﬁíjen
12. 10.
31. 10.

svûtlu‰ky
drakiáda
turistick˘ v˘‰lap, hubertská m‰e
halloweenbraní, 3. stra‰ideln˘ prÛvod

16. 11.
21. 11.
24. 11.
24. 11.
6. 12.
26. 12.

„Martinské hody“ pod Hory
setkání seniorÛ
ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
turnaj ve stolním tenise „Putovní pálka“
rozsvícení vánoãního stromu
tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek, ‰tûpánská
taneãní zábava

Par‰ovice
31. 8. mikroregionální olympiáda neboli hry mikroregionu Záhoran ve venkovním areálu
záﬁí podzimní olympiáda s rodiãi
7. 9. turistick˘ v˘let na Dlouhé stránû
ﬁíjen drakiáda
ﬁíjen setkání zletil˘ch
1. 11. setkání se seniory
listopad cyklus 5 country veãerÛ pro veﬁejnost
listopad adventní slavnost
16. 11. zájezd do vinného sklípku
prosinec vánoãní slavnost
21. 12. zpívání na kostelních schodech
26. 12. vánoãní koncert ENTUZISTÉ
prosinec turnaj v badmintonu
Provodovice
31. 8. hasiãská soutûÏ O pohár starosty obce Provodovice a taneãní zábava se skupinou
Exploze-rock
9.11. beseda se seniory
Rakov
záﬁí drakiáda
28. 10. lampionov˘ prÛvod
31. 10. halloween
29. 10.–1. 12. vánoãní v˘stava
prosinec mikulá‰ská nadílka
prosinec setkání seniorÛ
31. 12. ohÀostroj
leden 2014 II. turnaj v pexesu

Rouské
záﬁí
ﬁíjen
ﬁíjen
listopad
listopad
prosinec
31. 12.
V‰echovice
2. 9.
ﬁíjen
ﬁíjen
28. 10.
listopad
listopad
29. 11.
30. 11.
prosinec
26. 12.

pouÈové slavnosti
cestopisná pﬁedná‰ka
rouseck˘ jarmark
vánoãní v˘stava
adventní koncert
mikulá‰ská besídka s nadílkou, Ïiv˘ betlém
louãení se star˘m rokem
slavnostní zahájení ‰kolního roku
podzimní v˘stava
vítání obãánkÛ
oslavy 28. ﬁíjna, lampiónov˘ prÛvod, ohÀostroj
setkání se seniory
lucerniãková slavnost
slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
poslední leã
mikulá‰ská nadílka
‰tûpánská zábava
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