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OBEC OPATOVICE
Opatovsk˘ ko‰t

VáÏené ãtenáﬁky a váÏení ãtenáﬁi,
právû se vám dostal do rukou Zpravodaj mikroregionu Záhoran ã. 22, kter˘ je pln˘ informací o tom, co se stalo za posledního pÛlroku
v na‰em mikroregionu a také co se bûhem
pﬁí‰tího pÛlroku v na‰ich obcích plánuje.
Nechci vás tedy zatûÏovat tím, Ïe bych vám
sdûloval informace, které zde najdete na jin˘ch
místech, spí‰e bych vám chtûl popﬁát radostné a pokojné proÏití vánoãních svátkÛ, pevné
zdraví, mnoho ‰tûstí a rodinné pohody.
Pokud se t˘ká nového roku, tak za v‰echny
bych mûl pût pﬁání:
1. AÈ jsme v‰ichni zdraví, ale nechme také Ïít
lékaﬁe a lékárníky.
2. KaÏd˘ den hodnû radosti a co nejménû zlosti (i kdyÏ úplnû bez ní to nejde).
3. AÈ máme dobré sousedy, kolegy, pﬁátele,
pﬁíbuzné i partnery.
4. AÈ v sobû najdeme sílu a schopnost bránit
dobro, ãest a pravdu.
5. Nov˘ rok pﬁijde urãitû, zatím pﬁi‰el vÏdycky.
NechÈ do nûj v‰ichni vstoupíme tou správnou nohou, bez úhony jím projdeme a co
nejlépe z nûj nakonec vyjdeme.
Za mikroregion Záhoran bych chtûl podûkovat
v‰em, kdo se aktivnû snaÏí o rozvoj v‰ech obcí
v této oblasti a jednotliv˘m obcím bych chtûl
popﬁát, aby se v nich podaﬁilo realizovat co nejvíce úspû‰n˘ch projektÛ.
Ing. Jaroslav Kuchaﬁ, starosta obce Opatovice

Porota Opatovské ãtvrÈky

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
prvém 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:
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
podveãera pﬁispûlo i vystoupení Sextetu Moravské Veselky a také tradiãní velikonoãní v˘stavka,
do které pﬁispûli sv˘mi v˘robky jak obãané Opatovic, tak Ïáci Z· Opatovice, Z· âernotín a Stﬁední ‰koly a Základní ‰koly z Lipníka nad Beãvou.
Zastupitelstvo obce Opatovice spolu s organizátory soutûÏe dûkuje v‰em zúãastnûn˘m soutûÏícím za úãast v soutûÏi a také v‰em, kteﬁí
zapÛjãili své v˘robky na velikonoãní v˘stavku.
Dále dûkuje sponzorÛm akce – firmû ZAPE
s.r.o., HM DRÁT s.r.o., Provial s.r.o., ﬁeznictví
pokraãování na stranû 2 
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pﬁípravu sportovi‰tû, ale i dobrovolníkÛm Stanislavu Pazderovi, Milu‰i Kandlerové, Vûﬁe KlvaÀové a Franti‰ku Pavelkovi, kteﬁí pomohli s prodejem uzen˘ch Ïeber.
Hlavní dík patﬁí paní Pavle Krbálkové, která
mikroregionální hry organizuje, zaji‰Èuje sponzory, doprovodn˘ program, a starostÛm v‰ech
devíti obcí za zaji‰tûní zázemí pro soutûÏící
i náv‰tûvníky.

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.

Slet ãarodûjnic
Dne 30. dubna 2013 pﬁistály na hﬁi‰ti „Pod
hory“ v Opatovicích ãarodûjnice a ãarodûjové.
V‰ichni pﬁítomní spolu soutûÏili, hráli rÛzné hry
a hlavnû vaﬁili ãarodûjnick˘ lektvar. Na závûr probûhla ohnivá show. K tanci a poslechu hrála skupina V‰echomor.

Setkání seniorÛ

Májové oslavy
V úter˘ 7. kvûtna 2013 jsme uctili památku
obûtí padl˘ch v 1. a 2. svûtové válce. JiÏ tradiãnû se setkávají obãané v pﬁedveãer osvobození
na‰í obce u pomníku ve stﬁedu obce. Po krátkém programu a pﬁipomenutí událostí, které se
staly pﬁed 68 lety, se vydal lampiónov˘ prÛvod
na hﬁi‰tû, kde byla zapálená vatra.
Obec dûkuje obãanÛm za úãast a dÛstojn˘
prÛbûh oslavy osvobození obce.

Hry mikroregionu Záhoran
V sobotu 31. srpna 2013 od 14 hodin jsme
mohli sledovat v Par‰ovicích klání desetiãlen-

Májové oslavy

Opatovické druÏstvo na mikroregionálních hrách

číslo 22 * prosinec 2013

Slet ãarodûjnic

n˘ch druÏstev z devíti vesnic mikroregionu
Záhoran. DruÏstvo Opatovic ve sloÏení – Stanislava âíhalová, Miroslav Strnadel st., Marie
Machancová, Helena Vinklárková, Zdenûk Rák,
Kateﬁina âíhalová, Luká‰ Plesník, Milan Vinklárek, Adam ·igut a Petra Janãíková se umístilo
na krásném 2. místû.
Do poroty za Opatovice usedla Jolana Andr˘sková.
Podûkování patﬁí nejen celému druÏstvu za
reprezentaci obce, ale i zamûstnancÛm obce za

Ve ãtvrtek 21. listopadu 2013 se konalo jiÏ
jedenácté setkání seniorÛ v Lidovém domû
v Opatovicích. Setkávají se zde obãané nad 65
let. Letos si program pﬁipravily dûti z mateﬁské
a základní ‰koly. K tanci a poslechu zahrála skupina POHODA. O obãerstvení se postarali zastupitelé obce.

Rozsvícení vánoãního stromu
v Opatovicích
Mikulá‰ské rozsvícení vánoãního stromu probûhlo 6. prosince 2013 od 17 hodin na návsi
v Opatovicích. Zamûstnanci obce pﬁipravili pro
v‰echny malé i velké spoluobãany setkání
s Mikulá‰em, andûlem a ãertem. Program si pﬁipravily dûti z M· a Z· Opatovice. Punã a perníãky pro v‰echny opût nemohl chybût. Vánoã-

Vystoupení dûtí M· na setkání seniorÛ
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ní atmosféru navodil pûveck˘ sbor PARSONG.
Na místû byla moÏnost zakoupení vánoãních
dekorací od Martiny ·igutové.

Vítání obãánkÛ. Nové obãánky pﬁivítal pan starosta Jaroslav Kuchaﬁ. V roce 2013 se narodilo v Opatovicích celkem pût dûtí – Emilie
Hanáková, Mikulá‰ Hons, Aneta Koriãanská,
Tomá‰ Jakubec, Beata KlvaÀová. KaÏdé dítko
dostalo na památku zlat˘ pﬁívûsek a maminky
rÛÏiãku. Krátk˘ program pod vedením paní

Vítání obãánkÛ v Opatovicích
V sobotu 14. prosince 2013 se v obﬁadní
síni na obecním úﬁadû uskuteãnilo tradiãní
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uãitelky Rychnovské si pﬁipravili Ïáci ze
základní ‰koly. Na závûr se v‰echna miminka
vyfotila. Pﬁejeme na‰im nejmen‰ím a jejich
rodiãÛm hodnû zdraví.
Jana Kuchaﬁová, ãlenka ZO Opatovice

Îijeme ãinností sp olkÛ

Hasiãi
B˘‰koviãtí hasiãi – Ïeny se zúãastnily více neÏ
20 soutûÏí. Ocenûní a trofeje jsou shromáÏdûny
v hasiãské zbrojnici. Oba t˘my jak Ïeny, tak i muÏi
vyhráli v leto‰ním roce okrskové kolo v obci Provodovice, coÏ povaÏujeme za znaãn˘ úspûch.
V leto‰ním roce na‰i hasiãi zrenovovali poÏární nádrÏ urãenou pro soutûÏe a tréninky.
B˘‰kovické dûti soutûÏící v hasiãské dûtské
soutûÏi Plamen se podílely na získání 3 pohárÛ
a pod vedením ing. Jarmily Kuliãkové a Tomá‰e
Koldy se zapojily i do kulturního Ïivota obce a to
jak na folklorní akci Letnice, tak i na spoleãensk˘ch akcích poﬁádan˘ch ostatními sloÏkami.
Hasiãská ãinnost je v˘sledkem kaÏdot˘denních
tréninkÛ a ãinností poﬁádan˘ch pro dûti. Zejména pak oblíben˘ brann˘ den, kter˘ pro dûti poﬁádají ãlenové místního SDH.
Vydaﬁené vystoupení s moderní akãní pohádkou
o Perníkové chaloupce pak bylo pﬁedvedeno i na
spoleãenském setkání seniorÛ v minul˘ch dnech.
SDH také kaÏdoroãnû zaji‰Èuje folklorní záleÏitost, vodûní medvûda, za velkého doprovodu
originálnû proveden˘ch masek.
Samozﬁejmostí je i jejich pomoc obci pﬁi zvládání obãasn˘ch povodní a pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ,
kdy obûtavû pomáhají hráznému s údrÏbou protipovodÀov˘ch zaﬁízení a obãanÛm zmírÀují
následky po nenadál˘ch pﬁípadech vyÏadujících
pomoc hasiãÛ.

Myslivci
Mysliveck˘ spolek se úspû‰nû zúãastÀuje stﬁeleck˘ch soutûÏí v rámci regionu Hranicko, celoroãnû se stará o zvûﬁ na svûﬁeném území a v rámci své ãinnosti pﬁispívá ke kulturnímu vyÏití
obãanÛ, zejména pﬁi oblíbené vycházce do terénu, která se koná kaÏdoroãnû koncem roku. Opût
byly uspoﬁádány oblíbené lovy na kaãeny. Nav‰tívilo je mnoho pﬁíznivcÛ b˘‰kovické myslivosti.

Myslivci v B˘‰kovicích

V˘lov rybníka v B˘‰kovicích

KaÏdoroãní v˘roãní schÛze mysliveckého
spolku se zab˘vala mimo jiné pﬁírodou i zmûnami v ní a klimatick˘mi zmûnami v pﬁírodû
s dopadem na místní flóru i faunu. Z toho pak je
moÏno vycházet i pﬁi plánované v˘sadbû porostÛ, které pak vhodnû doplÀují místní ekosystém.

Ochránci záhorské pﬁírody
a vod, rybáﬁsk˘ spolek
Rybáﬁi z B˘‰kovic se prezentovali v leto‰ním
roce dvûma vydaﬁen˘mi závody ve sportovním
nekomerãním rybolovu. Rybáﬁské závody jsou
vyhlá‰ené nejen rybáﬁsk˘mi záÏitky jak pro dospûlé, tak i pro dûti, ale i kulináﬁsk˘m umûním rybáﬁÛ. ·iroká veﬁejnost tyto soutûÏe hojnû nav‰tûvuje a podílí se na krásné atmosféﬁe rybáﬁsk˘ch dnÛ.
Ochránci záhorské pﬁírody se starají i o v˘sadbu
zelenû v extravilánu obce, kterou vhodnû doplÀují
a tato se pak stává souãástí rybniãního biotopu.
V souãasné dobû rybáﬁi vyhla‰ují soutûÏ o nejlep‰í zábûr bobra, kter˘ se usídlil na na‰em rybníku Vrbãák. V dal‰í fázi probûhne jeho pozorování, zda ‰kodí ãi prospívá místní pﬁírodû
a ochrann˘m nádrÏím.

Rybáﬁsk˘ spolek spolupracuje i s ostatními
sloÏkami v obci B˘‰kovice a vypomáhá pﬁi zaji‰tûní zázemí pro folklorní slavnosti. Pﬁínosem pro
obec je i rybáﬁská chata, která je oblíbená mezi
obãany, kteﬁí mohou chatu i její zázemí vyuÏívat
pro rÛzné pﬁíleÏitosti po dohodû s rybáﬁi. Rybník Vrbãák je kaÏdoroãnû zarybÀován, tak jak
urãí hospodáﬁ organizace, kter˘ má rybáﬁské
hospodáﬁské zkou‰ky. âlenové spolku hradí
z vlastních finanãních prostﬁedkÛ náklady na
zarybnûní, v˘lov, krmení, veterinární o‰etﬁení ryb
a dobudování zázemí chaty.

Spolek Îeny B˘‰kovic
Místní spolek „Îeny B˘‰kovic“, kter˘ existuje
letos jiÏ jubilejních 10 let, se zab˘vá pﬁedev‰ím péãí
o seniory a dûti. Pﬁipravil nejen pﬁání Ïenám u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne Ïen, ale oslavil i svátek matek s vystoupením dûtského souboru B˘‰kovick˘ klásek pod vedením paní Jitky ·rámkové.
Vydaﬁená akce byly i B˘‰kovické Letnice 2013,
letos se konal jiÏ 5. roãník a zúãastnilo se ho nûkolik národopisn˘ch souborÛ a folklorním pásmem
Královniãky se pﬁedstavil místní B˘‰kovick˘ klásek.
Vyvrcholením sezony byla akce „Louãení
s prázdninami“ poﬁádaná pro dûti a rodiãe na
zdej‰í myslivecké chatû. V‰echny pﬁítomné dûti
velmi potû‰ili manÏelé Palovi, kteﬁí pﬁijeli se sv˘mi koníky a povozili dûti po okolí. Radost dûtí
byla veliká a noãní stezkou odvahy pro‰ly dûti
s nad‰ením i trochu se strachem, na konci je
ãekala sladká odmûna.
Vánoãní v˘stavka pro ‰irokou veﬁejnost je jiÏ
samozﬁejmostí ãlenek, které se pﬁipravily i na tu
leto‰ní. Konala se ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2013 pod názvem „Vánoce v muzeu“ a opût
vystoupily se zimním programem dûti z „B˘‰kovického klásku“.

pokraãování na stranû 4 
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Tûlov˘chovná jednota
Spolek TJ B˘‰kovice Ïije hlavnû fotbalem. DruÏstvo B˘‰kovice se pohybuje na pûkném 6. místû
v tabulce I. ãásti fotbalové soutûÏe I.B tﬁídy. Fotbalová klání jsou vyhlá‰ena svojí sportovní a pﬁátelskou úrovní. Celá obec fandí sv˘m hráãÛm
a podporuje jejich sportovní v˘kony.
Pokud se v pﬁí‰tím roce podaﬁí zrealizovat jiÏ
získaná dotace na dokonãení obnovy areálu TJ
B˘‰kovice, vznikne v obci sportovní areál odpovídající poÏadavkÛm dne‰ní doby, kter˘ budou
vyuÏívat i sportovci z jin˘ch odvûtví a ‰iroká veﬁejnost, která má zájem o rekreaãní sportování.
Zajímavá je i ãinnost místního fotbalového
klubu Ïen, kter˘ kaÏdoroãnû poﬁádá turnaje Ïen
v malé kopané a dosáhl v této ãinnosti mnoha
úspûchÛ, korunovan˘ch ziskem pohárÛ.

Záhorská stﬁela

B˘‰koviãtí malí hasiãi na brigádû

Spolek Záhorská stﬁela je spolkem motorkáﬁÛ jezdících na mopedech. KaÏdoroãnû v B˘‰kovicích poﬁádají závod „Záhorská stﬁela“. Závody
jsou vÏdy perfektnû zorganizovány a do organizace jsou zapojeni místní motorkáﬁi, zejména
Marek Mik‰ík a Radek a Jaroslav Bûlíkovi. Celá
akce má velkou úãast jak divákÛ, tak i motorkáﬁÛ z rÛzn˘ch míst âR. Akce je celodenní a proloÏená kulturním programem.
V reÏii Záhorské stﬁely probûhla i leto‰ní mikulá‰ská nadílka.

Zelobraní
Obec B˘‰kovice v druhé polovinû roku podpoﬁila místní akci „Zelobraní“, které se opût
krásnû vydaﬁilo, na své si pﬁi‰ly i místní dûti, které se zapojily nejen do vytváﬁení umûleck˘ch kreací ze zelí, ale i do soutûÏí v rámci programu,
které pro nû pﬁipravila paní Jitka ·rámková.
Místní hospodyÀky pﬁedvedly svá kuchaﬁská
umûní a lahodné pokrmy ze zelí mizely neuvûﬁitelnou rychlostí. TvÛrci zelov˘ch kreací a kulináﬁsk˘ch dobrot byli odmûnûni.
Nejlep‰í zelnou kreaci pﬁedvedl Jan Mikula, student Stﬁední prÛmyslové ‰koly stavební v Lipníku
nad Beãvou, kter˘ pﬁekvapil jak kreativním nápadem, tak i realizací díla, a vytvoﬁil úÏasn˘ obraz doby
kamenné i s mamuty a pralidmi. Z tohoto tvÛrce
bude jistû jednou dobr˘ architekt. V‰echny dal‰í

Zelobraní v B˘‰kovicích – vítûzná zelná kreace Jana Mikuly

v˘jevy ze zelí byly nádherné a jsou uveﬁejnûny ve
fotogalerii na webu „rajãe“, login: b˘‰kovice71.

Senioﬁi
V minul˘ch dnech probûhlo posezení na‰ich
seniorÛ se zástupci obce B˘‰kovice. K tanci
a poslechu ãi zpûvu hráli Mikulãákovi ze Slavkova pod Host˘nem a ozdobou bylo vystoupení
na‰ich dûtí. V‰ichni jsme se dobﬁe pobavili
a odcházeli domÛ spokojeni s dobrou náladou.

Vánoãní koncert
Dne 14. prosince 2013 probûhl v místní kapli
vánoãní koncert s pﬁerovskou skupinou Entuzi-

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Roz‰íﬁení muzejní expozice
„Jak se Ïilo v Ójezdû“
Roz‰íﬁená expozice je zﬁízena v podkroví
budovy staré ‰koly v Horním Újezdû. Tento prostor byl v souãasnosti zcela nevyuÏit˘ a ve ‰patném technickém stavu. Nová ãást expozice
navazuje na jiÏ fungující na‰i stálou expozici
s názvem „Jak se Ïilo v Ójezdû“. Je v‰ak zcela
odli‰ena tematicky i zpÛsobem prezentace.
V novû zrekonstruovaném podkroví jsme se tentokrát zamûﬁili na historii obce a na na‰e rodá-

asté spojen˘ s mal˘m poho‰tûním a nûãím hork˘m pro zahﬁátí, zároveÀ bude slavnostnû rozsvícen vánoãní strom u kaple.

✲
Obec se snaÏí maximálnû podporovat ãinnost
spolkÛ, neboÈ ty tvoﬁí základ ve‰kerého dûní
v obci, a tak je naplÀován komunitní Ïivot obce.
Díky v‰em tûmto obûtav˘m lidem dlouhodobû pÛsobícím ve spolcích je Ïivot na obci trvale
udrÏiteln˘ a ruku v ruce s dobudováním infrastruktury naplÀuje rozvoj v obci.
Jana Svûtlíková, starostka obce

alizovaly
V Horním Újezdû se v leto‰ním roce zre
tﬁi projekty z rÛzn˘ch dotaãních titulÛ

ky. Expozice bude ãasem doplnûna o dataprojektor a plátno, bude zde moÏno prezentovat
napﬁ. úspû‰né projekty, souãasné i minulé dûní
v obci. UmoÏní tak ukázat veﬁejnosti více zajímav˘ch exponátÛ a artefaktÛ. Zajímavostí je také
pﬁekrásn˘ v˘hled z jiÏní strany na Keleãsk˘
Javorník a malebn˘ Host˘n, na opaãnou severní stranu je v˘hled na vesniãky pod Maleníkem,
tzv. Záhoﬁí.
Na tento zámûr se nám podaﬁilo sehnat
finanãní prostﬁedky z tzv. projektÛ spolupráce
pﬁes MAS Rozvojové partnerství Regionu Hra-

Expozice Jak se Ïilo v Ójezdû pﬁed rekonstrukcí
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nicko, kde se realizuje projekt „Za poznáním
a odkazem pﬁedkÛ II“. Projekty spolupráce patﬁí mezi speciální dotaãní titul urãené pro spolupráci více místních akãních skupin v âR nebo
i v zahraniãí. MAS Hranicko na budování dlouhodobû spolupracuje s MAS Mohelnicko. Díky
tomu vzniknou dvû minimuzea na Hranicku.
U nás v Horním Újezdû do‰lo k roz‰íﬁení stálé
expozice a ve Skaliãce k vybudování muzea
„Námoﬁníka Toma“. Dal‰í dvû muzea se realizují na Mohelnicku, a to v obci Klopina – venkovské minimuzeum zamûﬁené na ‰kolství –
a v Úsovû , kde mají mimo jiné krásn˘ zámek,
nese nová expozice názvev „Îivot v podzámãí“.
Na jaﬁe roku 2014 se vybudují dal‰í ãtyﬁi expozice v obcích Pot‰tát, V‰echovice, Mohelnice
a Studená Louãka.
Hodnota díla je 1 266 752 Kã
Dotace ãinila 674 088 Kã
Nové prostory byly zpﬁístupnûny a pﬁedstaveny Hornoújezdsk˘m v nedûli 24. listopadu 2013.

číslo 22 * prosinec 2013
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Otevﬁení expozice Jak se Ïilo v Ójezdû

Hasiãské auto
Z dotaãního titulu Olomouckého kraje a za pﬁispûní obce Horní Újezd byl Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Horní Újezd poﬁízen nov˘ dopravní automobil Ford Tranzit T 350. Stávající vozidlo Avia
jiÏ po technické stránce nevyhovalo. Nové devítimístné vozidlo má nosnost tﬁi a pÛl tuny. Zadní ãást vozidla je vybavena pro poÏární zásah.
Automobil byl poﬁízen za 343 860 Kã. Dal‰í
v˘daje ve v˘‰i 105 775 Kã byly za polep vozidla,
pﬁestﬁíkání dle norem na ãervenou barvu, taÏné
zaﬁízení, zimní pneumatiky, poji‰tûní ãi dovoz
z Nûmecka.
Dotace z Olomouckého kraje ãinila 140 000 Kã.

Nové hasiãské auto

Nová zastávka a revitalizace
zelenû
Koncem ﬁíjna byl ukonãen dal‰í projekt realizovan˘ pﬁes dotaãní titul LEADER, a to novostavba autobusové zastávky a revitalizace zelenû v obci Horní Újezd. Jednalo se o návesní
prostor pﬁi vjezdu od B˘‰kovic, kde byla zrevitalizována zeleÀ, obnoveny trávníky a nasazeny
nové stromky – okrasné jablonû. PÛvodní 23 let
starou dﬁevûnou autobusovou ãekárnu nahradila nová zdûná ve stejném stylu, v jakém byla
obnovena v roce 2011 zastávka u ‰koly. Má stejné prvky, sluneãní kolektor, hodiny i nápis Horní Újezd. Navazuje tak na novû opravenou komunikaci pod kostelem.
Hodnota díla 561 443 Kã
Dotace ze SZIF 344 062 Kã

Nová zastávka v Horním Újezdû

JiÏ V. roãník D˘Àobraní
Nejen sobota o svatém Václavu, ale cel˘
víkend byl v na‰í obci opût zasvûcen tentokrát jiÏ
V. roãníku D˘Àobraní. Závodníci na kajacích na
d˘Àovém závodû, socha svobody, postaviãky
z pohádek, zookoutek, halí, belí, zelí, cirkus svût,
miminka ãi ‰vadlenky, Pﬁemysl Oráã nebo Karel
Gott – tyto postaviãky a v˘tvory a spousty dal‰ích jsme mohli potkat u domÛ a v uliãkách na‰í
obce. No a z ãeho Ïe byly vyrobené? Samozﬁejpokraãování na stranû 6 

D˘Àobraní – vítûzné aranÏmá

D˘Àobraní – d˘Àozávody
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D˘Àobraní – socha svobody

mû Ïe i v leto‰ním V. roãníku hrály hravní roli
d˘nû. Akci poﬁádají ãlenky spolku Ójezìák.
I letos mûla porota nelehk˘ úkol, jelikoÏ fantazie
a vtip na‰im Hornoújezdsk˘m spoluobãanÛm
nechybí. Odpoledne jsme se se‰li na hﬁi‰ti na
d˘Àové slavnosti, kde byly vyhodnoceny nejen

D˘Àobraní – Kﬁemílek a VochomÛrka

aranÏmá, ale i nejtûÏ‰í d˘nû ãi tvoﬁení podzimáãkÛ dûtí z Mateﬁské ‰kolky Horní Újezd. Na
své si pﬁi‰li také gurmáni, kteﬁí mûli moÏnost
i letost ochutnávat rozmanité pokrmy pﬁipravené z d˘ní, cuket, patizónÛ. Do tvoﬁení se zapojují celé rodiny, nûkdy dokonce tvoﬁí i sousedé –

OBEC MALHOTICE
Na loÀsk˘ch Hrách mikroregionu Záhoran se
plánovalo pozastavit tuto tradici právû desát˘m
roãníkem. Spekulovalo se o tom, zda pokraãovat, ãi nikoliv. Starostové obcí mikroregionu se
nakonec rozhodli, Ïe pﬁece jen je‰tû jeden roãník bude uspoﬁádán, a to v Par‰ovicích. Zdá se,
Ïe pro na‰i obec bylo toto rozhodnutí klíãové.
Poté, co jsme se jiÏ nûkolikrát umístili na druhém místû, a to i na domácí pÛdû, jsme poprvé
a paradoxnû moÏná naposledy dosáhli k˘Ïeného vítûzství. âleny vítûzného druÏstva byli: Julek
Albinyi, Emílie Gadasová, Pavla Koãnarová, Jiﬁí
Hosta‰a, Pﬁemysl Zamazal, Petr Strnadel, Helena Koãnarová, Dominik Novák, AlÏbûta Gadasová, Haniãka Kube‰ová. Mimo reprezentaãní druÏstvo nesmíme zapomenout také na Evu
Albinyiovou, porotkyni za na‰i obec, a na‰eho
starostu Josefa Voldána, kter˘ nás vydatnû podporoval. V‰em jmenovan˘m patﬁí velk˘ dík.
Dal‰ím prvenstvím v tomto roce bylo první
„malhotské vítání obãánkÛ“. Uvítání probûhlo
v sobotu 9. listopadu 2013 na Obecním úﬁadû

Vítání obãánkÛ – Jiﬁík Flore‰ a starosta Josef Voldán

číslo 22 * prosinec 2013

udílí se sousedská cena. Celé odpoledne se
neslo v pﬁátelském duchu aÏ do veãerních hodin.
·koda Ïe i letos nám v˘zdobu opût nûkdo poniãil. Viníci byli sice odhaleni, ale tûm, kdo tvoﬁili
a komu to dalo spoustu práce, to zanechalo ‰rámy na du‰i.
Alena Veliãková, starostka obce

II. pololetí

Vítûzné druÏstvo Malhotice na Hrách mikroregionu Záhoran

Vítání obãánkÛ – Aniãka Popová a Tomá‰ek Slovák s rodinami
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v Malhoticích. Na‰e nové obãánky, Aniãku Popovou a Tomá‰ka Slováka, pﬁivítal starosta obce.
O zpestﬁení akce se postarali Marek Kocourek,
Pavel Matu‰ka a Jiﬁík Flore‰. V této novû zavedené tradici budeme i nadále pokraãovat.
Úplnû poprvé také probûhlo „Martinského
juchobraní“, které poﬁádali rodiãe dûtí z na‰í
mateﬁské ‰koly v pátek 15. listopadu 2013
v místním kulturním domû. K ochutnání bylo
svatomartinské víno a k tanci hrála kapela Sunset. Cílem bylo pﬁedev‰ím podpoﬁit na‰e
nejmen‰í obãany.

Jistû vût‰ina z vás postﬁehla, Ïe obecní
webové stránky doznaly podstatné zmûny. Tuto
zmûnu pro nás provedla firma Galileo Corporation s.r.o. Tímto bych ráda vyzvala v‰echny
obãany Malhotic, aby své pﬁípadné návrhy ãi
pﬁipomínky sdûlili elektronickou nebo ústní
formou na adresu starosty obce. Velmi uvítáme va‰e pﬁíspûvky, nové fotografie obce a okolí ãi fotky z rÛzn˘ch akcí a tﬁeba také jakékoliv
historické fotografie Malhotic. Pﬁedem Vám
dûkujeme.

OBEC PAR·OVICE
VáÏení ãtenáﬁi, v posledním zpravodaji jsem
provedl rekapitulaci toho, co se dûlo v Par‰ovicích od ledna do ãervence leto‰ního roku. Rád
bych na toto navázal a jestli dovolíte, pﬁiblíÏím
vám nûkteré události z oblasti kultury, ale i informace o realizovan˘ch stavebních akcích v Par‰ovicích do konce roku.

XI. Hry mikroregionu Záhoran
Poslední prázdninov˘ víkend, pﬁesnûji v sobotu 30. srpna, se konaly, tentokrát na hﬁi‰ti v Par‰ovicích, v poﬁadí jiÏ XI. Hry mikroregionu Záhoran. Pro obec Par‰ovice bylo poﬁadatelství tûchto
her velkou v˘zvou. âlensk˘ch obcí mikroregionu
je devût a leto‰ní hry byly jedenácté. Byli jsme jednou z posledních dvou obcí, kde se Hry mikroregionu je‰tû nekonaly, pﬁestoÏe nûkde probûhly jiÏ
dvakrát. Dnes uÏ snad mÛÏeme ﬁíct, Ïe poãáteãní obavy z organizování her na „zelené louce“ bez
jakéhokoliv stabilního zázemí vzaly za své a Ïe se
nám spoleãnû podaﬁilo pﬁipravit v‰e tak, aby se
divákÛm i soutûÏícím v Par‰ovicích líbilo.
Jak v‰e probíhalo? Za doprovodu dechové
hudby z Hustopeã se soutûÏní druÏstva vydala prÛvodem od sokolovny na hﬁi‰tû. Zde po
vyslechnutí státní hymny v podání novû vzniklého smí‰eného pûveckého sboru PARSONG
a úvodního pﬁivítání byly hry zahájeny. Na
soutûÏící ãekalo pût sportovnû-zábavn˘ch disciplín. V dobû mezi jednotliv˘mi disciplínami

SoutûÏní disciplína „StonoÏka“

mûli diváci i soutûÏící moÏnost zhlédnout
vystoupení taneãního souboru TADOMI Dﬁevohostice, vystoupení Denisky Biskupové,
bﬁi‰ních taneãnicc Rouseck˘ch dráãat z Rouského, zumbistÛ z Par‰ovic, taneãní vystoupení Happy Chick pod vedením Jany Palové a na
sam˘ závûr pﬁi‰ly i „Japonské taneãnice“ ze
sousedního Rakova. Celé odpoledne si mohli
v‰ichni uÏít také bohatého doprovodného programu, zastﬁílet si z luku, podívat se na ukázky Agility, sportu zaloÏeného na vztahu ãlovûka a psa, a nejen kluci a jejich tatínkové jistû
obdivovali zruãnost leteck˘ch modeláﬁÛ
z Aeroklubu Drahotu‰e.

Japonské taneãnice a taneãníci z Rakova

7
Na zaãátku roku 2014 je naplánovaná dlouho
oãekávaná rekonstrukce sociálního zaﬁízení
v KD Malhotice. S omezením provozu kulturního domu a pohostinství proto poãítejte v prÛbûhu celého ledna, pﬁesné termíny budou vyvû‰eny.
Do blíÏícího se nového roku Vám v‰em pﬁeji
pﬁedev‰ím zdraví, hezké vztahy mezi sebou
a s tím související lásku. I kdyÏ to zní jako kli‰é,
v Ïivotû jsou tyto vûci dÛleÏité.
Jana Zamazalová, kronikáﬁka obce Malhotice

Druhá polovina roku
v Par‰ovicích
Dále jsme se mohli zastavit a u práce obdivovat umûleckého kováﬁe Tomá‰e Svobodu. Ti
nejmen‰í si pak mohli uÏít trampolíny a také
zábavného vystoupení klauna Hopsalína. V‰ichni bez rozdílu vûku mûli moÏnosti zhlédnout Par‰ovice z ptaãí perspektivy. Do v˘‰ky cca 70m je
vyzdvihla plo‰ina na autojeﬁábu.
KdyÏ se sluníãko schovalo za par‰ovskou
hájovnou, udûlal symbolickou teãku za bohat˘m
programem celého dne pﬁipraven˘ ohÀostroj
a pak jsme si mohli naplno uÏít veãerní zábavy.
K tanci i poslechu hrála skupina ATLANTA ROCK
a místní skupina NE¤E·.
pokraãování na stranû 8 
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A kdo vlastnû vyhrál? Co se t˘ká soutûÏních
disciplín, tak se na prvním místû umístilo druÏstvo z Malhotic, druhé byly Opatovice a tﬁetí Horní Újezd. Domácí druÏstvo pod vedením Nadi
RÛÏiãkové skonãilo na krásném 8. místû, za
jejich reprezentaci jim patﬁí dík. Myslím si ale, Ïe
vítûzem mohl b˘t kaÏd˘, kdo vyuÏil této pﬁíleÏitosti a strávil se sv˘mi sousedy, aÈ uÏ ze své
nebo okolních obcí, pﬁíjemné odpoledne a to
nejenom jako soutûÏící, ale i jako divák.
Rád bych je‰tû vyuÏil této pﬁíleÏitosti
a podûkoval v‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci této akce. Dík patﬁí manaÏerce mikroregionu Ing. Pavle Krbálkové, pﬁedsedkyni mikroregionu paní Milu‰i StrÏínkové, v‰em
starostÛm a pracovníkÛm obcí mikroregionu.
V neposlední ﬁadû je tﬁeba podûkovat i v‰em,
kteﬁí zaji‰Èovali sluÏby ve stáncích a také tûm,
kteﬁí se podíleli na doprovodném programu.
Podûkování patﬁí také v‰em sponzorÛm, bez
kter˘ch by organizace akcí tohoto typu byla
moÏná jen stûÏí.

Vítûzná druÏstva

Rekonstrukce kostela
sv. Markéty v Par‰ovicích
V polovinû ãervna leto‰ního roku byly zahájeny ve farním kostele rozsáhlé práce, zvlá‰tû
v interiéru kostela. Po necel˘ch padesáti letech
tak do‰lo znovu k takto rozsáhlé opravû spojené s v˘malbou interiéru. Je tﬁeba ﬁíct, Ïe uÏ to
bylo opravdu nutné. Zub ãasu a problémy se statikou kostela udûlaly za ta léta své… . Kromû
vlastní v˘malby byly provedeny také tyto práce:
• zaji‰tûní statick˘ch poruch formou posílení
ãásti základÛ mikropiloty a se‰ití trhlin zdiva
• kompletní rekonstrukce elektroinstalace
• oprava vnitﬁního soklu sanaãní omítkou
• odvûtrání základÛ
K provedení díla byla na základû v˘bûrového
ﬁízení vybrána firma RAPOS, spol. s r.o.
¤ímskokatolická farnost Par‰ovice, která je
vlastníkem kostela, zaplatila za provedení oprav
ãástku 2 329 534 Kã (cena vãetnû DPH). Je
nutné ﬁíct, Ïe akci takového rozsahu bylo moÏné zrealizovat díky tomu, Ïe byla ¤ímskokatolické farnosti Par‰ovice pﬁiznána dotace z Programu rozvoje venkova âR – Státního
zemûdûlského intervenãního fondu na obnovu
a zhodnocování kulturního dûdictví venkova ve
v˘‰i 1 853 100 Kã.

Pûveck˘ sbor PARSONG

Kankán pod vedením Denisky Biskupové

Sportovní areál z ptaãí perspektivy

SoutûÏní druÏstva
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Kostel bûhem rekonstrukce

číslo 19 * srpen 2012

Kostel po rekonstrukci

PﬁestoÏe bylo udûláno hodnû práce, nebylo
moÏné v rámci tohoto projektu vyﬁe‰it v‰e.
V dal‰í etapû bude nutné provést napﬁíklad opravu sakristie, v˘mûnu topidel v lavicích a dal‰í.
Myslím, Ïe vût‰ina z nás si dokáÏe uvûdomit, Ïe
práce na údrÏbû kaÏdého objektu a kostela
obzvlá‰È, je proces, kter˘ nikdy nekonãí.
Jsem opravdu velmi rád, Ïe se tento projekt
podaﬁil. VÏdyÈ kostel sv. Markéty je nejenom
místem, kde se schází vûﬁící, ale je to také
v˘znamná dominanta obce, která tvoﬁí její kulturní dûdictví.
Slavnostní m‰e svatá u pﬁíleÏitosti dokonãení
oprav kostela se konala v nedûli 10. listopadu
2013. Se‰li se na ní nejenom farníci, ale i lidé
z blízkého okolí. Slavnostní atmosféru jistû
dotvoﬁili zpûváci chrámového sboru a také poãasí, které nám tento den opravdu pﬁálo.

Lesní cesta obce Par‰ovice
V prÛbûhu mûsíce záﬁí byly provedeny práce
na opravû cesty v obecním lese. Lesní cesta byla
v tomto místû po‰kozena erozními r˘hami po
letních pﬁívalov˘ch a déle trvajících de‰tích
a trubní propustek neplnil svoji funkci. Obci Par‰ovice byla na tuto akci pﬁiznána dotace z Programu rozvoje venkova – Státního zemûdûlského intervenãního fondu v rámci opatﬁení
Lesnická infrastruktura ve v˘‰i 50 % z uznateln˘ch nákladÛ.
V rámci tohoto projektu byla opravena lesní
cesta v celkové délce 170m, vãetnû opravy trubního propustku. Celkové náklady na opravu ãinily 166 388 Kã (cena vãetnû DPH).

Slavnostní m‰e svatá pﬁi otevﬁení kostela po rekonstrukci

✲
BlíÏí se konec roku, a proto mi dovolte na
závûr popﬁát vám pokojné a spokojené proÏití
vánoãních svátkÛ v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích a do
nového roku 2014 hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce Par‰ovice
Lesní cesta v Par‰ovicích

9
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V Rakovû se ‰lo v prÛvodu,
pak se dlabaly d˘nû

OBEC RAKOV
Pestr˘ t˘den za sebou mají dûti a rodiãe
z Rakova. Nejprve v pondûlí 28. ﬁíjna pro‰el obcí
lampionov˘ prÛvod jako pﬁipomínka v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenského státu. Lampióny dûtí dodaly celému aktu aÏ tajuplnou
atmosféru, po prÛvodu na v‰echny úãastníky
ãekalo malé posezení v místním kulturním
domû.
Ve ãtvrtek 31. ﬁíjna se pak ve vestibulu kulturního domu konalo jiÏ druhé Halloweenské
tvoﬁení. Pro dûti a jejich rodiãe byly pﬁipraveny
tﬁi halloweenské úkoly: prvním úkolem bylo
vymalování d˘nû nakreslené na papíﬁe, pak uÏ
se dlabaly d˘nû opravdové. Do tﬁetice dûti za
pomoci chemické reakce octu a kypﬁícího prá‰ku vytvoﬁily z PET lahve a balónku „ducha“. Po
splnûní v‰ech tﬁí úkolÛ dostaly dûti za svou
‰ikovnost památeãní medaili. Bûhem dvouhodinového tvoﬁení si mohli v‰ichni pochutnat na
halloweensk˘ch muffinkách, dortíkách nebo
ﬁezech, které pro úãastníky pﬁipravily zdej‰í
maminky, ty si pak za odmûnu dopﬁály voÀav˘
svaﬁák. JelikoÏ bylo ten den pﬁíznivé poãasí,
vydaly se pak v‰echny dûti ve stra‰ideln˘ch
kost˘mech a s vydlabanou d˘Àovou lucerniã-

Hallowenské tvoﬁení

V˘sledky Hallowenského tvoﬁení

číslo 22 * prosinec 2013

Lampionov˘ prÛvod

kou na podveãerní procházku na‰í vesnicí, kde
u jednotliv˘ch domÛ mohly obdivovat krásné
svítící d˘nû.

Hallowenské tvoﬁení

Maminky z Rakova dûkují v‰em za velkou
úãast a v˘bornou náladu a tû‰í se za rok na dal‰í podzimní setkání.
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OBEC V·ECHOVICE
V sobotu 24. ãervna se na místním fotbalovém hﬁi‰ti konala jedna z nejv˘znamnûj‰ích
sportovnû kulturních akcí v historii V‰echovic.
Na‰i pozvánku na sehrání exhibiãního fotbalového utkání s v˘bûrem V‰echovic pﬁijal t˘m
osobností HC Olymp Praha v ãele s kapitánem
Martinem Dejdarem. V‰e se zrodilo pomûrnû
rychle, domácí hokejisté HC DRACI pﬁi‰li s nápadem, poté jsem zavolal manaÏerce Olympu paní
Pitrové, navrhli jsme termíny a ãekali jsme asi
14 dní na potvrzení od pana Dejdara. Nakonec
v‰e dobﬁe dopadlo, byla odsouhlasena sobota
24. ãervna a nás tak ãekal nelehk˘ úkol v podobû pﬁíprav a organizace celé akce. Vzhledem
k tomu, Ïe s takov˘m typem akcí jsme dosud
nemûli Ïádnou zku‰enost, oslovili jsme ke spolupráci obec V‰echovice a spolky TJ Tatran V‰echovice, SK V‰echovice a Rozmar˘n. Probûhlo
nûkolik sezení, my‰lenek a nápadÛ a spoleãn˘mi silami jsme pﬁipravili kompletní program celé
akce.
Spolek Rozmar˘n si vzal na starost tradiãní
rozlouãení s prázdninami pro dûti, které se konalo na umûlém fotbalovém hﬁi‰ti soubûÏnû s hlavním programem. Ti nejmen‰í tak mûli moÏnost
si zasoutûÏit v rÛzn˘ch zábavn˘ch disciplínách,
vyzkou‰et si lukostﬁelbu nebo se pobavit
u balónkové show. TJ Tatran V‰echovice vãele

T˘m osobností tûsnû pﬁed nástupem na utkání

V˘bûr domácích, skvûlá fotbalová parta

s Liborem PoníÏilem pﬁipravili fotbalové hﬁi‰tû
jak nejlépe mohli. âerstvû upraven˘ trávník jako
první vyzkou‰eli fotbalisté Tatranu, kteﬁí v klubu
pÛsobili od roku 1999 do roku 2009. Podle
období pÛsobnosti byli rozdûleni do dvou t˘mÛ
a sehráli tak vÛbec první „utkání desetiletí“.
Sportovní klub SK V‰echovice v ãele s Karlem
Sedláãkem se postarali o doprovodn˘ program
na hlavním hﬁi‰ti. Konkrétnû ‰lo o uspoﬁádání
soutûÏe O krále stﬁelcÛ V‰echovic. Pan Sedláãek
moÏná poprvé s bezdrátov˘m mikrofonem celou
soutûÏ bezvadnû odkomentoval. SoutûÏe se
zúãastnilo kolem 50 stﬁelcÛ. Penaltov˘ rozstﬁel
nakonec vyhrál Danek Rolinc, kter˘ si pozdûji
odnesl i suven˘r v podobû podepsaného fotbalového míãe hráãi Olympu. Hokejisté HC DRACI
V‰echovice se spolu s pracovníky obce v koordinaci s panem starostou Radovanem Miku‰em
postarali o v‰e ostatní. ÚkolÛ jsme mûli opravdu hodnû, museli jsme pﬁipravit ﬁadu vûcí, vãetnû posezení, koordinace obãerstvení, ãasov˘
harmonogram, zaji‰tûní novináﬁe, kameramana
a fotografa, ozvuãení akce, pﬁípravu komentáﬁe,
nákup cen do soutûÏe, finanãní rozpoãet, parkovi‰tû atd.
Exhibiãní utkání probûhlo bez zbyteãn˘ch faulÛ a zranûní. Za domácí v˘bûr nastoupili hráãi,
kteﬁí v minulosti nebo souãasnosti mûli úzkou
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Akce HC OLYMP PRAHA
spojitost s Tatranem ãi obcí. Mohli jsme tak
v na‰ich ﬁadách vidût b˘valé, ale stále skvûle hrající hvûzdy Tatranu nebo i zajímavé osobnosti
V‰echovic, napﬁ. pana faráﬁe Jelínka nebo pana
Otáhala, kteﬁí byli na‰í pozvánkou opravdu velmi potû‰eni. Utkání skonãilo spravedlivou remízou 5 : 5, takÏe si i diváci pﬁi‰li na své. Je‰tû jednou bych rád velmi podûkoval v‰em, kteﬁí se
podíleli na uskuteãnûní této akce a pomohli tak
zrealizovat historicky první exhibiãní utkání v˘bûru V‰echovic proti t˘mu osobností. Myslím, Ïe
je to úspûch vidût na na‰em Pastevníku Martina
Dejdara nebo Dominika Ha‰ka. Pro v‰echny
na‰e hráãe to byl opravdov˘ záÏitek a myslím,
Ïe i pro diváky, kteﬁí o tento typ akce projevili
znaãn˘ zájem. V tuto chvíli jiÏ debatujeme o tom,
zda naplánujeme odvetu na léto 2014.
Na závûr bych rád podûkoval i sponzorÛm,
kter˘mi jsou:
Jiﬁí Sedláãek – HospÛdka na Pastevníku,
Radek Buzinis,
BoÏena âíhalová,
Záhoran a.s.,
¤eznictví Oldﬁich Kube‰a,
Jiﬁí DoleÏel – Centrum-zateplení.cz
Libor PoníÏil – Renetra s.r.o.
Jiﬁí DoleÏel, HC Draci V‰echovice

Dominik Ha‰ek zdraví v‰echovické fanou‰ky
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OBEC PROVODOVICE
JelikoÏ se blíÏí konec roku, nade‰el ãas na
bilancování. Ná‰ nejvût‰í investiãní projekt:
“spolkov˘, spoleãensko – sportovní areál “ se
dostal do páté sezóny. Tato akce byla nejvût‰í za
poslední dvû volební období a dnes víme, Ïe
peníze investované do tohoto areálu nepﬁi‰ly
nazmar. Za 5 let fungování areálu nabûhali hasiãi po tartanové dráze desítky kilometrÛ a na kulturní a sportovní akce pﬁi‰lo nûkolik tisíc
náv‰tûvníkÛ. MÛÏeme s radostí ﬁíct, Ïe vyuÏití
spoleãensko – sportovního areálu je stoprocentí. Konají se tam jak hasiãské soutûÏe, tak
i taneãní zábavy. V neposlední ﬁadû je toto krásné prostﬁedí ãím dál víc vyuÏíváno na soukromé
oslavy a svatby na‰imi obãany i lidmi z ‰irokého okolí. Jednou z posledních akcí bylo 9. listopadu jiÏ tradiãní setkání s dÛchodci na‰í obce,
které pﬁipravilo zastupitelstvo obce. Krátk˘ kulturní program si pro nû pﬁipravili Ïáci Základní
‰koly ze V‰echovic. K tanci a poslechu nám hráli ãlenové dechové kapely Partutovjanka. Dle pﬁí-

číslo 22 * prosinec 2013

Spoleãensko-sportovní areál
v Provodovicích

Hasiãská soutûÏ v Provodovicích

tomn˘ch se setkání vydaﬁilo a skonãilo v pozdních veãerních hodinách. Závûrem chci popﬁát
v‰em spoluobãanÛm a obãanÛm mikroregionu

Záhoran ‰Èastné a klidné vánoãní svátky a do
nového roku hodnû ‰tûstí a zdraví.
Pavel Buzinis, starosta obce Provodovice

ZÁKLADNÍ ·KOLY V MIKROREGIONU
VáÏení rodiãe,
dovolte mi, abych vyuÏila této moÏnosti a pﬁedstavila vám ve struãnosti opatovskou ‰kolu.
Na‰e ‰kola nabízí dûtem v okolí v˘uku v 1.–4.
roãníku. V budovû jsou zaﬁízeny tﬁi uãebny,
z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe jsme ‰kola málotﬁídní – dva
roãníky jsou samostatné a dva spojené. Pokud
pﬁijde k zápisu více neÏ 7 dûtí, zÛstává první tﬁída samostatná. Podle pﬁedbûÏného prÛzkumu
by mûlo ve ‰kolním roce 2014/2015 pﬁijít do
1. roãníku 11–13 dûtí. V˘uka na na‰í ‰kole probíhá podle ·VP „Pomoz mi, aÈ to dokáÏu sám“.
Anglickému jazyku se vyuãuje od 3. roãníku. Do
hodin tûlesné v˘chovy je zaﬁazován pravidelnû
plaveck˘ v˘cvik pro Ïáky 1.–3. roãníku.
Ve ‰kole pracuje oddûlení ‰kolní druÏiny, kde
je pracovní doba do 15.30 hodin. Kapacita –
cca 25 dûtí – b˘vá kaÏdoroãnû naplnûna. Chodí
sem i star‰í dûti, coÏ svûdãí o zaﬁazování zajímav˘ch ãinností do programu a kvalitní pﬁípra-

Nácvik dûtí na vystoupení

Pozvánka k zápisu
do 1. roãníku Z· Opatovice
vû paní vychovatelky. Nabízíme dûtem také moÏnost pﬁihlásit se do tûchto krouÏkÛ: sportovní
hry, hra na flétnu, angliãtina, bﬁi‰ní tance, náboÏenství, poãítaãe, v˘tvarné techniky. Jejich ãinnost trvá vÏdy od ﬁíjna do kvûtna.
KaÏd˘ rok (v˘jimkou byl rok 2012/2013) jezdíme na t˘denní ‰kolu v pﬁírodû, na pﬁedvánoãní nauãné v˘lety a vzhledem k zajímavé poloze ve
zdej‰í krajinû se nevyh˘báme ani pû‰í turistice.
Dvakrát do roka organizujeme sbûrovou soutûÏ
„Papírov˘ král“, kde jsou odmûÀováni v‰ichni Ïáci,
kteﬁí se jí zúãastní. V˘tûÏek b˘vá obvykle pouÏit na
financování dopravy na ‰kolu v pﬁírodû nebo v˘let
a za ãást penûz nakupujeme ‰kolní pomÛcky,
mikulá‰skou nadílku, odmûny pro v˘herce…
Îáci opatovské ‰koly se podílejí i na spoleãenské a kulturní ãinnosti v obci, aÈ uÏ je to vítá-

ní obãánkÛ, setkání se seniory, rozsvûcení vánoãního stromu, adventní a velikonoãní v˘stavy.
V minulém roce jsme mimo‰kolní ãinnost
obohatili o spolupráci s lázeÀsk˘m domem Janáãek, s místními vãelaﬁi a s Domem dûtí Hranice
a Bystﬁice pod Host˘nem.
Nerada bych zapomnûla na Spolek opatovské
‰koly, coÏ je sdruÏení rodiãÛ a dûtí, které se
v˘znamnou mûrou podílí na akcích poﬁádan˘ch
v obci pro dûti – karneval, drakiáda, lucerniãková slavnost, dûtsk˘ den, aj. Pﬁi zaji‰Èování v˘‰e
zmínûn˘ch aktivit pomáhá organizaãnû i na‰e Z·
a M·. Na oplátku nám Spolek pﬁispívá finanãními dary na poﬁízení nadstandardních pomÛcek,
které nelze hradit z rozpoãtu ‰koly.
Opatovská ‰kola spolupracuje úzce s málotﬁídkami z jin˘ch obcí, kde se bûhem roku poﬁádají dnes jiÏ tradiãní akce: Jindﬁichov (pûvecká
soutûÏ), Ústí (triatlon), Opatovice (SUDOKU). Do
pﬁí‰tího ‰kolního roku se r˘suje i spolupráce se
Z· Vítonice (turnaj ve vybíjené).
Tímto shrnutím ãinnosti opatovské ‰koly
srdeãnû zveme pﬁed‰koláãky a jejich rodiãe
k zápisu do 1. roãníku Z· Opatovice, kter˘ se
koná ve stﬁedu 22. ledna 2013 ve 14 hodin
v budovû ‰koly.
Pro zapsané dûti pﬁipravujeme kaÏd˘ rok
v dubnu a kvûtnu 5 hodinov˘ch pﬁípravn˘ch
setkání, které jsme nazvali „Pﬁed‰koliãka“. Vede
ji vÏdy ta paní uãitelka, která bude v novém roce
v 1. tﬁídû vyuãovat. Tato ãinnost se nám, ale pﬁedev‰ím nov˘m prvÀáãkÛm, bohatû vrací zpátky
v podobû rychlé adaptace na ‰kolní prostﬁedí.
Za cel˘ kolektiv ‰koly pﬁeji v‰em do nového
(tím i ‰kolního) roku pevné zdraví, pohodu
a mnoho hezk˘ch chvil!
Mgr. Jana Palová, ﬁeditelka M· a Z· Opatovice
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ZE ÎIVOTA SPOLKÒ
Hasiãi z Opatovic
Léto u opatovsk˘ch hasiãÛ rozhodnû není
obdobím odpoãinku. Pokud zrovna nesoutûÏí,
pak musí b˘t neustále ve stﬁehu kvÛli moÏn˘m
v˘jezdÛm. Mezitím v‰ak stíhají i pﬁipravovat dal‰í akce. V sprnu SDH Opatovice uspoﬁádalo pro
své ãleny napﬁíklad spoleãn˘ cyklov˘let. Dvacetiãlenná skupina hasiãÛ zamíﬁila na kolech nejprve do pivovaru v Lipníku, odkud pokraãovala
pﬁes Maleník aÏ na hrad Helf‰t˘n. Dal‰í stmelovací aktivitou byl hasiãsk˘ turnaj v pétanque, kterého se zúãastnila ãtyﬁi tﬁíãlenná druÏstva z Opatovic. Panovala dobrá nálada, poãasí pﬁálo, po
turnaji pak v‰ichni spoleãnû posedûli na hﬁi‰ti.
Konec léta znamenal pro soutûÏní druÏstva
hasiãÛ i konec sezóny. T˘m muÏÛ, kter˘ se
postupnû propracovává k lep‰ím v˘sledkÛm, se
umístil ve Velké cenû okresu Pﬁerov na 17. místû se ziskem 35 bodÛ, Ïeny na místû 14.
s 6 body. Pﬁí‰tí rok snad pÛjde v‰e lépe!
V sobotu 5. ﬁíjna se konal za krásného podzimního poãasí ve Vysoké brann˘ závod mládeÏe, kde
na‰e hlídka star‰ích ÏákÛ obsadila 15. místo, mlad‰í se umístili na krásném 3. místû. Dorostenec
Jakub Andr˘sek si dobûhl pro bronzovou medaili,

Honza Rák se nám ztratil a pro nesplnûní v‰ech disciplin nebyl hodnocen. Z dorostenek Kateﬁina âíhalová dosáhla na stﬁíbro, Marie Andr˘sková skonãila na 6. místû a AlÏbûta Jano‰ová na 12. Tímto
závodem byl zahájen nov˘ roãník hry Plamen, kter˘ bude pokraãovat na jaﬁe dal‰ími disciplínami.
Hasiãsk˘ kalendáﬁ v‰ak není prázdn˘ ani na
podzim. V pÛlce ﬁíjna hasiãi oficiálnû ukonãili
leto‰ní sezónu spoleãn˘m posezením v hasiãárnû spojenou se vzpomínáním u fotek a videí.
Kromû sportování je ale tﬁeba pomáhat i v obci,
proto 12. ﬁíjna dopoledne uspoﬁádali hasiãi tradiãní sbûr Ïeleza spojen˘ s úklidem vesnice
a sami pomáhali s vyná‰ením. V˘jezdová jednotka se zúãastnila dvou taktick˘ch cviãení, nejprve taktického cviãení okrsku Opatovice, které se
letos uskuteãnilo v Rakovû a jehoÏ námûtem
byla likvidace poÏáru skládky dﬁeva a zaji‰tûní
dálkové dopravy vody, a na sklonku ﬁíjna pak cviãení sloÏek IZS, jehoÏ cílem bylo nacviãení evakuace Domova Vûtrn˘ ml˘n ve Skaliãce. âlenové jednotky pak absolvovali ‰kolení zamûﬁené na
prohloubení znalostí nutn˘ch pro efektivní likvidaci nebezpeãn˘ch událostí, které se zapoãítává
do kaÏdoroãní odborné pﬁípravy. Do konce roku
nás takov˘chto ‰kolení ãeká je‰tû nûkolik.
S nástupem podzimu pak zapoãaly tradiãní

Spoleãn˘ cyklov˘let

Opatov‰tí hasiãi pﬁi zásahu

Mladí hasiãi na soutûÏi

kaÏdot˘denní páteãní brigády zamûﬁené na údrÏbu a opravy techniky a prostor hasiãské zbrojnice. Prioritou leto‰ních brigád je samozﬁejmû
montáÏ vestavby pro uloÏení zásahového materiálu do novû poﬁízeného DA VW Crafter. Celou
vestavbu pak ãlenové sboru realizují svépomocí
a snaÏí se tak sníÏit dal‰í náklady obce Opatovice, která na nákup vozidla pﬁispûla nemalou ãástkou. Vzhledem k tomu, Ïe jednotka, respektive
obec Opatovice, obdrÏela na sklonku roku dal‰í
neinvestiãní dotaci na poﬁízení a opravy zásahové techniky, bude je‰tû do konce roku realizována oprava karoserie a podvozku DA VW Transporter a nakoupen dal‰í zásahov˘ materiál.
Na podzim jsme uspoﬁádali je‰tû turnaj ve
stolním tenise, poslední listopadov˘ veãer se
konala v sokolovnû zábava se skupinou Kalibra
a na zaãátku prosince V˘roãní valná hromada.
Na stejném místû o pár mûsícÛ pozdûji, konkrétnû 1. února, roztanãí hasiãi sokolovnu na tradiãním hasiãském plese, na kter˘ bychom tímto chtûli v‰echny na‰e pﬁíznivce pozvat.
V pﬁí‰tím roce nás v‰ak ãeká je‰tû jedna velká událost, a to oslavy 125. v˘roãí zaloÏení SDH
Opatovice. Doufejme proto, Ïe v˘roãní rok na‰eho sboru bude stejnû aktivní a poveden˘ jako ty
pﬁedchozí.
Jolana Andr˘sková
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Hasiãi v Par‰ovicích ve druhé polovinû roku 2013
V roce 2013 jsme poﬁádali jako kaÏd˘ rok soutûÏe v poÏárních útocích pro mládeÏ a dospûlé.
SoutûÏe jsou z technick˘ch dÛvodÛ rozdûleny do
dvou dnÛ. Dûtská soutûÏ probíhala 2. ãervna
2013 a soutûÏ v kategorii dospûl˘ch se konala
14. ãervence 2013.
SoutûÏe v poÏárních útocích pro mladé hasiãe se zúãastnilo 15 druÏstev v kategorii star‰ích
ÏákÛ a 18 druÏstev v kategorii jejich mlad‰ích
kolegÛ. Porovnáním v˘sledn˘ch ãasÛ v kategorii mlad‰ích bylo zﬁejmé, Ïe si v této kategorii
odvezou poháry následující druÏstva. Na prvním
místû skonãilo druÏstvo ze Sobûchleb ãasem
17,75 sekund, druhé místo patﬁilo mlad˘m hasiãÛm z Opatovic ãasem 18,25 sekund a tﬁetí místo si vybojovali hasiãi z Ol‰ovce s ãasem 23,11
sekund. V kategorii star‰ích ÏákÛ si vítûzství
odvezli hasiãi ze ·piãek sestﬁikem terãÛ v ãase
13,66 sekund, v˘born˘ v˘kon pﬁedvedli také na‰i
domácí star‰í Ïáci a s ãasem 14,37 sekund
skonãili na druhém místû a celkové tﬁetí místo
patﬁilo stejnû jako v kategorii mlad‰ích druÏstvu
z Ol‰ovce. Jejich v˘sledn˘ ãas byl 14,40 sekund.
Ani ostatní dûti ale jako vÏdy neodjíÏdûly ze sou-

DruÏstvo Ïen

DruÏstvo muÏÛ

tûÏe s prázdnou. V‰echna druÏstva jsme odmûnili drobn˘mi dárky, které jim urãitû nûjakou
dobu soutûÏ na na‰em hﬁi‰ti v Par‰ovicích pﬁipomínaly.
Jak jsem jiÏ v úvodu zmiÀoval, dal‰í dÛleÏitou
sportovní akcí roku 2013 byla soutûÏ v poÏárních útocích muÏÛ a Ïen. Letní nedûle lákala do
Par‰ovic 14. ãervence 2013 hasiãe jiÏ k 9. závodu VC OSH Pﬁerov v tomto roce. Na nástupu se
na dobﬁe pﬁipravené trati pﬁed desátou hodinou
se‰lo 28 druÏstev muÏÛ a 12 druÏstev Ïen.
Tﬁetí nejlep‰í ãas byl k vidûní u klukÛ z Hlinska – 17,48 s (LP 17,15 s). Hasiãi z Ol‰ovce se
chystali na základnû jako první, protoÏe pﬁejíÏdûli na extraligu. I kdyÏ nemûli ãasu nazbyt,
s útokem se pﬁíli‰ nemazlili. S ãasem
17,11 s (LP 16,77 s) si zajistili druhé místo
a vítûzn˘ pohár z Par‰ovic letos putoval do vsetínského okresu ke klukÛm z Kunovic. Ti v‰em
pﬁítomn˘m pﬁedvedli suverénní v˘kon –
16,83 s (LP 16,81 s) a mohli se zaslouÏenû
radovat z 1. místa. Na‰im muÏÛm se pﬁíli‰ nedaﬁilo a v˘sledn˘m ãasem 36,97 skonãili na
19. místû.

Po zkrácení trati zaãala o body soutûÏit kategorie Ïen. Oproti muÏské kategorii se podaﬁilo v‰em
druÏstvÛm své útoky dokonãit. Na‰e par‰ovské
hasiãky dosáhly ãasu 19,95 s a obsadily 7. místo.
Pravãice zabûhly ãas 17,91 s a odná‰ely si tak
pohár za 3. místo. Hlinsko získalo 2. místo za útok
v ãase 17,69 s. Nejlépe zvládly nástrahy na‰í dráhy holky z Milotic nad Beãvou v ãase 17,50 s a získaly tak cenn˘ch 15 bodÛ za 1. místo.
Hasiãsk˘ sportovní rok pak dále pokraãoval
a na‰e soutûÏní druÏstva dûlala v‰echno proto,
aby nasbírala co nejvíce bodÛ v jednotliv˘ch
soutûÏích a aby jejich umístûní v celkovém hodnocení bylo co nejlep‰í. V leto‰ním roce hájily
barvy obce Par‰ovice v rámci soutûÏí okresu
Pﬁerov tato soutûÏní druÏstva:
Mlad‰í Ïáci – Par‰ovice II (dûti 4–7 let) –
v poÏárních útocích celkovû dûti obsadily
17. místo z 18 druÏstev. Za cel˘ soutûÏní rok se
jim podaﬁilo získat pouze jeden bod, ale za své
nasazení nûkolikrát bûhem roku sklidili obrovsk˘ potlesk publika a ocenûní poﬁadatelÛ za nejmlad‰í soutûÏící druÏstvo.
Mlad‰í Ïáci – Par‰ovice I (dûti 7–11 let) – získaly 22 bodÛ a obsadily 14. místo. I pro toto
druÏstvo to byl vynikající v˘sledek, protoÏe je pro
nû tento rok v podstatû první soutûÏní rok
Star‰í Ïáci – sv˘mi v˘born˘mi v˘sledky vybojovali 4. místo v okrese Pﬁerov
Îeny – vybojovaly celkové 8. místo v okrese
s celkov˘m ziskem 52 bodÛ
MuÏi – bûhem leto‰ního roku nezískalo druÏstvo muÏÛ ani jeden bod a celkovû skonãilo na
24. místû v okrese. Tato sestava zaãala soutûÏit
prakticky bûhem tohoto roku a v˘borné v˘sledky má teprve pﬁed sebou.
Îákovská druÏstva je‰tû v leto‰ním roce ãekalo zahájení dal‰ího roãníku celostátní dûtské
hasiãké soutûÏe – PLAMEN 2013–2014. Tato
soutûÏ byla jako tradiãnû zahájena brann˘m závodem poÏární v‰estrannosti, letos po nûkolika
letech opût ve Vysoké u Hustopeã nad Beãvou.
Do soutûÏe jsme postavili tﬁi soutûÏní druÏstva.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ celkem soutûÏilo 25
druÏstev z okresu Pﬁerov a na‰e nejmlad‰í hlídka skonãila na vynikajícím 14. místû a ti o nûco
star‰í si vydﬁeli celkovou pátou pﬁíãku. Opût
nezklamalo na‰e druÏstvo star‰ích ÏákÛ, které ve
své kategorii získalo celkové druhé místo za
druÏstvem z Henãlova. V této kategorii soutûÏilo
celkem 28 soutûÏních druÏstev okresu Pﬁerov.
Pokud hodnotíme soutûÏe, které na‰e soutûÏní druÏstva v tomto roce absolvovala, musím
je‰tû pﬁipomenout v˘born˘ v˘sledek na‰ich star‰ích ÏákÛ, kteﬁí se 21.9.2013 zúãastnili noãní
dûtské soutûÏe o Bochoﬁskou sovu, kde v leto‰ním roce poﬁadatelé oãekávali úãast více jak 100
druÏstev z celé Moravy. Prognózy poﬁadatelÛ se
nakonec vyplnily a startovní listina mûla celkem
110 soutûÏních druÏstev. DruÏstvo na‰ich star‰ích ÏákÛ se v tomto obrovském kolektivu soutûÏících druÏstev vÛbec neztratilo a ve své kategorii vybojovalo krásné druhé místo v˘born˘m
ãasem 13,74 sekund.
Antonín RÛÏiãka
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Hasiãi v Rouském
Nejen za historií hasiãÛ, BaÈovou Ïeleznicí
a zpívající fontánou, ale i za dobr˘m vínem
a svatomartinskou husou jsme se vydali v sobotu 16. listopadu v dopoledních hodinách na
poznávací zájezd po jiÏní Moravû. Byl to jiÏ druh˘ zájezd, kter˘ mohli obãané obce Rouské
absolvovat díky ocenûní Ceny nadûje pro Ïiv˘
venkov, kterého se jim dostalo v rámci soutûÏe
VESNICE ROKU 2012. Program byl pestr˘. Je‰tû neÏ jsme dojeli do kraje okurkÛ, krásn˘ch krojÛ a dobrého vína, zastavili jsme se v Hasiãském
muzeu v Dﬁevohosticích, kde jsme mohli pﬁi
poutavém vyprávûní pana Josínka zhlédnout
snad v‰echny dochované koÀské hasiãské stﬁíkaãky nejen z âR. Souãástí expozice jsou i hasiãské motory, vycházkové obleky ãi helmy. Dal‰í
cíl na‰eho zájezdu se nacházel v Ratí‰kovicích.
Mají zde muzeum ve vagónu a ‰lapací drezíny.
Bûhem jízdy na drezínû po BaÈovû Ïeleznici i pﬁi
vyprávûní místního prÛvodce pana Tomana jsme
zaÏili nespoãet vtipn˘ch situací a dozvûdûli jsme
se spoustu zajímav˘ch informací nejen o BaÈovû rodinû. Nyní se ale pﬁesuÀme do Hodonína,
kde uÏ na nás ãekají v Muzeu naftového dob˘vání a geologie. Wau, tak to jsme asi neãekali
nikdo – první ropa se zaãala tûÏit v Evropû! Kdo
by to kdy ﬁekl. Pouãeni o blahodárn˘ch vlivech
ãisté ropy na lidskou kÛÏi jsme si tento pokus

Náv‰tûva Hasiãského muzea v Dﬁevohosticích

mohli vyzkou‰et sami na sobû. Poutavá i pouãná byla pﬁedná‰ka na téma tûÏení bﬁidlicového
plynu, kdy nám bylo vysvûtleno v‰e od jeho tvorby, pﬁes zji‰Èování nalezi‰È aÏ po ekologickou tûÏbu. A to uÏ jsme na Masarykovû námûstí
v Hodonínû. Pﬁi pohledu nad na‰e hlavy vidíme
kostelní vûÏ kostela sv. Vavﬁince, jak odbíjí 16.
hodinu a pﬁed námi zaãíná ukazovat své kouzlo
Zpívající fontána. Vyvrcholení tohoto dne proÏí-

Rok sokola v Opatovicích
BlíÏí se konec roku a TJ Sokol Opatovice mÛÏe
hodnotit svou práci za uplynulou sezónu.
Zastﬁe‰ení tribuny v areálu TJ Sokol mÛÏeme
povaÏovat za nejvût‰í akci uplynulého roku, kterou jsme v areálu TJ provedli. Fanou‰ci opatovské kopané to zcela jistû za nepﬁíznivého poãasí
ocení.
Nej‰ir‰í základnu v na‰í jednotû má oddíl kopané. A muÏstvo hraje 1A tﬁídu Olomouckého kraje.
·koda je, Ïe se muÏstvo neudrÏelo v krajském pﬁeboru. Zaãátek sezóny nám nevy‰el podle na‰ich
pﬁedstav. Poté se ale muÏstvo chytilo a zaãalo se
dotahovat na pﬁední pﬁíãky tabulky. Máme dvacet
devût bodÛ a jsme na prvním místû tabulky. Béãko je v okresním pﬁeboru na 6. místû a je urãitû
v silách tohoto muÏstva svou pozici zlep‰it.
MládeÏ, kterou máme ve spolupráci s okolními muÏstvy, si také nevede ‰patnû. Dorost je na
7. místû v krajském pﬁeboru a Ïáci na 2. místû
okresního pﬁeboru.
Také b˘valí fotbalisté, kteﬁí se scházejí pod
hlaviãkou „Staﬁí páni“, jsou ve sportu hodnû
ãinní. Mimo fotbal mají aktivity, jako napﬁíklad
tenis, nohejbal, volejbal, golf, cyklistické v˘lety,
bûÏky a samozﬁejmû pﬁedávání sv˘ch zku‰eností v organizaãních t˘mech na‰ich muÏstev.
Oddíl stolního tenisu má uÏ také letitou tradici. Hraje okresní soutûÏ a má dva t˘my.
Sokol také poﬁádá akce, kter˘ch se mohou
zúãastnit nejen na‰i ãlenové, ale i ostatní obãané na‰í obce a okolí. Tyto aktivity se sdruÏují
v oddíle ASPV – Asociace sportu pro v‰echny.

váme v Petrovû. Pochutnáváme si na skvûlé svatomartinské husiãce a po vydatné veãeﬁi se pﬁesouváme do nedalekého vinného sklípku pana
Stanislava Vajãnera. Pﬁi konzumaci jeho v˘born˘ch vín nás doprovází veselá nálada se zpûvem
podtrÏená hudebním doprovodem pana Petra
KrasÀáka. Zkrátka prima vydaﬁen˘ v˘let.
Mirek K˘vala, velitel hasiãÛ z Rouského

Sokol Opatovice není jen fotbal

JiÏ zavedenou tradicí je „Lesní bûh“, kterého se
zúãastÀují vyznavaãi bûhu ze ‰irokého okolí i velmi vzdálen˘ch míst.
Zaãátkem kaÏdého roku je to Novoroãní
v˘stup na moravské vrcholy. Pﬁí‰tí roãník bude
jubilejní, turisté vyrazí jiÏ po tﬁicáté. Dále pak turnaj v „âlovûãe, nezlob se“, kter˘ bude mít jiÏ
dvacát˘ roãník. MÛÏeme je‰tû vzpomenout turnaj „Eso“ v mariá‰i a soubûÏnû s ním turnaj Ïen
v Ïolíku.
Za velmi chutné akce lze povaÏovat vepﬁové
a martinské hody. Akcí je mnoho a na‰i ãlenové se jich také v hojném poãtu zúãastÀují.

Mimo tyto aktivity, které jsou zcela v reÏii
Sokola, poﬁádáme ve spolupráci s ostatními
sloÏkami obce dal‰í akce. Jsou to napﬁíklad oslavy osvobození na‰í vesnice a nûkolik dal‰ích akcí
zejména pro dûti.
Tímto zveme v‰echny, kdo mají rádi sport
a zábavu, k aktivní úãasti nebo jen pﬁijìte nav‰tívit kteroukoliv z tûchto akcí. Touto cestou
bychom také chtûli podûkovat v‰em sponzorÛm,
kteﬁí aÈ uÏ vût‰í nebo men‰í mûrou pﬁispûli k ãinnosti na‰í jednoty.
Sportu zdar a na nûkteré z uveden˘ch akcí na
shledanou.
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

Zastﬁe‰ená tribuna v Opatovicích
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Martinské hody v Opatovicích
Mastné huby, plné bﬁuchy a hromada kostí.
To byly neklamné znaky toho, Ïe v areálu TJ
Sokol probûhly martinské hody. Obyvatelé na‰í
obce, ale i z okolí, nepﬁi‰li tentokrát fandit na‰im
fotbalov˘m t˘mÛm ãi jin˘m sportovním aktivitám, ale pﬁi‰li za dobr˘m jídlem. Kaãení nebo
husí stehna, ãervené nebo bílé zelí, bramborové
nebo kynuté knedlíky, to v‰e bylo k mání na této
akci. O tom, Ïe tradiãní martinské pochoutky
byly v˘borné, svûdãilo to, Ïe se po pﬁipraven˘ch
porcích jen zaprá‰ilo. Dobré vínko a pivo po jídle, také pﬁispûly k tomu, Ïe v obãerstvení v areálu TJ bylo neustále plno. V‰ichni byli zcela jistû spokojeni. Na koho se nedostalo, protoÏe
pﬁi‰el pozdûji, nemusí zoufat, po Novém roce
probûhnou v areálu TJ vepﬁové hody a tam mÛÏe
dohonit to, co teì zame‰kal. Z ocenûní pﬁítomn˘ch gurmánÛ mÛÏeme martinské hody ohodnotit jako velmi chutnou akci, která zcela jistû
stojí za zopakování. Pavel Vymûtalík, FKM Opatovice

Martinské hody v Opatovicích

Îolíkov˘ turnaj ESO 2013 v Opatovicích
Skonãila fotbalová sezóna, nastal ãas podzimních plískanic a aktivity TJ Sokol se aÏ na
v˘jimky pﬁesouvají z venku do vnitﬁních prostor.
Jednou z tûchto akcí a také jednou z posledních
aktivit roku b˘vá „Mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
ESO“. V areálu TJ Sokol se se‰li karbaníci, aby
si to mezi sebou rozdali o nejlep‰ího mariá‰níka a nejlep‰í hráãku Ïolíka. Pﬁíjemnû strávené
odpoledne a veãer pﬁi kartách, k nimÏ bylo zdarma poho‰tûní, dalo dohromady velmi pﬁíjemnou
atmosféru. V kategorii Ïen, které se utkaly v Ïolíku, bylo po pûti kolech dobojováno a po seãtení bodÛ bylo urãeno toto závûreãné poﬁadí:
1. místo – Pavla âíhalová
2. místo – Hela Vinklárková
3. místo – Lida Andr˘sková
MuÏi se utkali v nejznámûj‰í hospodské hﬁe
u nás, coÏ je samozﬁejmû mariá‰.
„Král je mrtev, aÈ Ïije král.“ V tomto krédu se
nesl leto‰ní roãník mariá‰ového souboje.
Pûtkrát z posledních ‰esti roãníkÛ sedûl na
pomyslném karbanickém trÛnu Pavel Vymûtalík. Jen jedenkrát byl sesazen, a to v roce 2010
Michalem Koláãkem. Obhájce titulu se sice
dostal do finále, ale tam na dravost mládí nestaãily ani letité zku‰enosti. Minul˘ vítûz skonãil na
‰títû a na jeho místo nastoupil kdo jin˘ neÏ
Michal Koláãek.

Koneãné poﬁadí v mariá‰i tedy bylo:
1. místo – Michal Koláãek
2. místo – Jan Barto‰ík
3. místo – Pavel Vymûtalík
LoÀ‰tí vítûzové shodnû obsadili tﬁetí pﬁíãku ve
sv˘ch kategoriích.
Co mÛÏeme je‰tû dodat k vítûzÛm tohoto roã-

Vítûzové turnajÛ: Pavla âíhalová a Michal Koláãek

TJ Sokol Par‰ovice
V leto‰ním roce se TJ Sokol Par‰ovice mÛÏe
py‰nit opravdu bohatou aktivitou a rozmanitou
ãinností. Jak mnozí zasvûcení vûdí, v Par‰ovicích se jiÏ del‰í dobu cviãí v místní sokolovnû
zumba pod vedením Hanky Pechové z Val‰ovic.
V˘sledek celoroãního snaÏení Hanãin˘ch svûﬁencÛ mohli diváci obdivovat na mikroregionálních hrách v Par‰ovicích, které se u nás usku-

níku. Pomyslné Ïezlo nejlep‰í karbanice a karbaníka si odnesli v Ïolíku Pavla âíhalová
a v mariá‰i Michal Koláãek. Mládí letos zcela jasnû ovládlo opatovsk˘ karbanick˘ trÛn, staﬁí zku‰ení matadoﬁi v‰ak nehází karty do kamen a tak
– na shledanou pﬁí‰tí rok.
Karbanu zdar!
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

teãnily zcela poprvé. Hanka spolu s nûkolika
vybran˘mi cviãenci vystoupila na místním hﬁi‰ti a se sv˘m provedením zumby sklidila mimoﬁádn˘ úspûch. Ani na podzim zumba pod vedením Hanky nezahálela, 9. listopadu se
uskuteãnila v sokolovnû v Par‰ovicích zumba
párty. Tato akce mûla b˘t podûkováním a odmûnou za celoroãní snaÏení v‰ech cviãenkyÀ, ale

i cviãencÛm – ano i cviãencÛm, neboÈ se nebojí zumbu nav‰tûvovat ani místní muÏi.
Opravdu masovou akcí se stal podzimní
zájezd do pﬁeãerpávací elektrárny Dlouhé Stránû konan˘ 7. záﬁí. Zájezd byl plánovan˘ dlouho
dopﬁedu a zájem o nûj byl obrovsk˘, hlavním
cílem cesty byla totiÏ exkurze pﬁímo do areálu
pﬁeãerpávací elektrárny. Samotná exkurze zaãala uÏ pﬁíjezdem do nového lyÏaﬁského areálu
KoutÛ nad Desnou, kde je situované informaãní
centrum elektrárny. Odtud jsme zamíﬁili autobu-
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sem pﬁímo do elektrárny, kde nás ãekala asi pÛlhodinová pﬁedná‰ka, která nám osvûtlila funkci
a vznik elektrárny. Poté nás paní prÛvodkynû
zavedla do centra elektrárny, která je vyhloubena v podzemí, a pak jsme se koneãnû podívali
na dolní i horní nádrÏ elektrárny. Na horní nádrÏi nás ãekalo velmi pﬁíjemné pﬁekvapení v podobû nádherného v˘hledu na okolní Jeseníky.
Z horní nádrÏe jsme se uÏ vydali pû‰ky dolÛ do
obce Louãné nad Desnou, kde nás ãekal pﬁipraven˘ autobus.
Dal‰í, tentokrát jiÏ tradiãní akcí, se stal podzimní zájezd do vinného sklípku v Pole‰ovicích
u Uherského Hradi‰tû 16. listopadu, ten nav‰tûvujeme kaÏd˘m rokem a jeho konání b˘vá velmi
pﬁíjemn˘m zpestﬁením pochmurného podzimního ãasu.
Velice zásluÏnou ãinnost na reprezentaci TJ
Sokol Par‰ovice má jeden místní obãan Par‰ovic Ondﬁej Zela, kter˘ se jiÏ nûkolik let úspû‰nû
úãastní závodÛ v triatlonu konan˘ch po cel˘ rok
v rÛzn˘ch koutech âeské Republiky. Touto
zmínkou chceme nejen informovat o tomto
muÏi, kter˘ tvrdû trénuje po cel˘ rok, ale i mu
podûkovat za pﬁíkladnou reprezentaci jména TJ

Sokol Par‰ovice a popﬁát mu mnoho úspûchu
do let pﬁí‰tích.
Pﬁes léto bylo pﬁeru‰eno ve‰keré cviãení
v sokolovnû, a to nejen z dÛvodÛ letních prázdnin, v tomto roce byl rekonstruován farní kostel
sv. Markéty, a aby nemusely b˘t pﬁeru‰eny m‰e,
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obec nabídla jako prozatímní ﬁe‰ení budovu
sokolovny v Par‰ovicích. Cviãení v sokolovnû
bylo tedy zapoãato aÏ teprve nedávno. Do sokolovny se vrátilo cviãení Ïen a dûtí a opût se zaãal
hrát i stolní tenis. Nadále pokraãuje cviãení zumba, badminton i volejbal.
Petra Michalíková

Zumbisté v par‰ovské sokolovnû

Podzimní zájezd na Dlouhé stránû
Sokoli ve vinném sklípku v Pole‰ovicích

Zumbisté na mikroregionálních hrách
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Zpráva z Halloweenbraní Opatovice 2013
V úter˘ odpoledne 26.10.2013 hodnotila ãtyﬁãlenná dámská komise d˘Àovou v˘zdobu vesnice. Pro‰ly jsme v‰emi uliãkami obce, zajímavé
nápady nás ãekaly aÏ v samém stﬁedu a zejména na dolním konci vesnice. Z 18 podzimních
v˘zdob bylo vybráno právû 10 nejnápaditûj‰ích,
inspiritativních a originálních. Tyto byly ocenûny ve ãtvrtek 31. ﬁíjna 2013 v rámci 3. STRA·IDLÁCKÉHO PRÒVODU v Opatovicích, na kterém se se‰la mnohá stra‰idla a pﬁí‰ery.
Za krásnou v˘zdobu pﬁi d˘Àobraní 29. ﬁíj-

na 2013 patﬁí podûkování: Jiﬁina Kuchaﬁová,
Hana Masaﬁíková, Klára Musilová, Matou‰kovi,
Magda ·paldová, Eva âíhalová, Tereza Musilová, Liedermanová, Jitka Ráková, Deutscherovi,
Kreãmerovi, Pavla Va‰íãková, Vaìka Hasilíková,
Kurfürstová, Tomá‰ Dostál, Milu‰ka Dostálová,
Reme‰ovi, Machancovi, Petrová, ·i‰ka.
Nejprve soupeﬁily o správnou trefu na netop˘ra ãi pﬁezrálou papírovou d˘ni, poté vyzkou‰ely svoji zruãnost ve slalomu s balonem mezi
d˘nûmi a nakonec svou rychlost v bûhu s hoﬁí-

cí prskavkou uprostﬁed kruhové ka‰ny. Za své
soutûÏní úsilí byli odmûnûni drobn˘mi sladkostmi. Závûr patﬁil lampiãkám a prÛvodu a bájeãnému pou‰tûní lampionÛ ‰tûstí v prostoru pod
Lidov˘m domem Opatovice. V‰ichni zúãastnûní
se v˘bornû pobavili, jen ‰koda Ïe se stra‰idel
a kostlivcÛ objevuje v na‰em prÛvodu tak málo,
radûji asi spí doma zalezlí za pecí.
Kontakt: Mgr. Marie Machancová,
email: Machancova @seznam.cz
tel: 777131069

Spolek opatovské ‰koly

Dûtsk˘ den s Îelezn˘m Zekonem

KaÏd˘m rokem poﬁádá Spolek opatovské ‰koly kulturní akce pro dûti z Opatovic a okolí.
V leto‰ním roce probûhl dûtsk˘ karneval, dûtsk˘ den s Îelezn˘m Zekonem, slavnosti svûtlu‰ek s Klaunem Hopsalínem a drakiáda. Díky

skvûlé spolupráci se Základní ‰kolou Opatovice, Obecním úﬁadem Opatovice, TJ Sokol Opatovice a SDH Opatovice je organizace v‰ech kulturních akcí podstatnû snaz‰í. Nesmíme v‰ak
opomenout ochotné sponzory, ale hlavnû

nezi‰tnou pomoc rodiãÛ. V‰em jmenovan˘m
patﬁí velk˘ dík nejen od ãlenÛ spolku, ale pﬁedev‰ím od spokojen˘ch dûtí, které si kaÏdou
událost patﬁiãnû uÏijí.
Magdalena Anãincová

Senioﬁi poznávali Olomouck˘ kraj
Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice nav‰tívil
závûrem léta Archeoskanzen a expozici Îivá voda
v obci Modrá. V rámci této cesty, které se zúãastnilo zhruba 30 ãlenÛ, jsme je‰tû nav‰tívili Velehrad s jeho památkami a zámek Buchlovice.
PﬁestoÏe to nebylo v plánu akcí pro leto‰ní
rok, vydali se ãlenové klubu je‰tû za poznáním
nûkter˘ch míst Olomouckého kraje. První
zastávka byla na hradû Helf‰t˘n. Vyslechli jsme
si v˘klad o historii a v˘stavbû hradu, pﬁi nûmÏ

jsme si uvûdomili, Ïe jsme o Kateﬁinû z Ludanic jiÏ sly‰eli díky besedû o knize Rozmary lásky – Poslední paní RoÏmberská od spisovatelky Jaroslavy âerné, kterou pro nás pﬁipravila
paní L˘die Trlifajová, knihovnice ze V‰echovic.
Následovala prohlídka hradu, mincovny a expozice umûleckého kováﬁství. Zaujala nás nejen
velká díla jako ukﬁiÏování JeÏí‰e, ale i men‰í
a nápadité v˘tvory – ãarodûjnice na ko‰tûti
nebo na ãtyﬁkolce, dílo tlukot srdce a dal‰í.

Líbilo se nám, Ïe i kováﬁi mají smysl pro
humor, napﬁíklad utaÏen˘ opasek s názvem
„Klausova dírka“ a nebo uzel na kapesníku
s názvem „NezapomeÀ“.
V Lipníku nad Beãvou jsme si prohlédli jednu
ze zajímavostí, a to stﬁe‰ní zahradu na místním
zámku. Pokroãilá roãní doba a také de‰tivé poãasí ubraly na kráse zahrady.
Po obûdû nás autobus pﬁivezl do Olomouce.
Nejdﬁíve jsme nav‰tívili arcidiecézní muzeum.
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Na zaãátku expozice jsme si prohlédli nádhern˘
arcibiskupsk˘ koãár, v archeologické ãásti pak
pozÛstatky tzv. Pﬁemyslovského paláce s klenotnicí, monstrancemi a kalichy a spoustou dal‰ích zajímav˘ch exponátÛ. Poté následovala
prohlídka katedrály Sv. Václava a reprezentaãních sálÛ Arcibiskupského paláce s bohatou
v˘zdobou a dobov˘m nábytkem. Myslím, Ïe se
zájezd vydaﬁil, a tû‰íme se, aÏ uskuteãníme pﬁí‰tí rok dal‰í.
Zástupci Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice
se vydali v mûsíci ﬁíjnu do obce Skalka, která má
zhruba 250 obyvatel a provozuje obecní láznû.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Rouského s ﬁidiãem
Martinem Ovãáãíkem zajistili dopravu.
První zastávka patﬁila prohlídce nejvût‰ího
ãeského v˘robce emulzních likérÛ závodu Prostûjovská staroreÏná, kde jsme si po krátké prezentaci prohlédli nejstar‰í závod na v˘robu lihovin ve stﬁední Evropû.
Po této zajímavé prohlídce jsme jiÏ zamíﬁili
do Skalky, kde nás ãekala propagátorka nordic
walkingu a pozvala nás na krátkou tﬁíkilometrovou procházku s hÛlkami. Pﬁi aktivní procházce jsme debatovali o prospû‰nosti této
disciplíny, vhodné zejména pro seniory.
Domluvili jsme náv‰tûvu paní lektorky u nás
v pﬁí‰tím roce. Ráda nám pﬁedá vlastní zku‰enosti , které získala v rámci své léãby pohybového ústrojí právû touto technikou. Po prohlídce lázní nás ãekalo pﬁíjemné posezení
s panem starostou Antonínem Frgalem, jenÏ
nám s p˘chou ukazoval úspûchy Skalky, napﬁ.
víceúãelovou knihovnu, zrekonstruované láznû a víceúãelové hﬁi‰tû. Po ochutnávce léãivé
vody ze v‰ech ãtyﬁ lázeÀsk˘ch pramenÛ jsme
se s panem starostou i obcí Skalka rozlouãili
a podûkovali za milé pﬁijetí a nám vûnovan˘
ãas. Vûﬁíme, Ïe jim náv‰tûvu a srdeãnost budeme moci oplatit.
KaÏdoroãnû zve ná‰ spolek na svou cestopisnou pﬁedná‰ku rodinu Márov˘ch z Pﬁerova, a tak
ani leto‰ní rok nebyl v˘jimkou. Mlad˘ Jirka spoleãnû se sv˘mi rodiãi Alenou a Jirkou star‰ím
nás ve své prezentaci pﬁenesli do Austrálie
a podûlili se se sv˘mi dojmy a záÏitky z této
zemû. ProÏili jsme spoleãnû s nimi pﬁíbûh pln˘
dobrodruÏství, napûtí a radosti. Rodina Márov˘ch je autorem sedmi cestopisn˘ch knih
a dokumentárních filmÛ, které tvoﬁí nedílnou
souãást na‰í rousecké knihovny.
Ani zdraví a jeho prevence není téma, které
bychom pﬁi sv˘ch aktivitách vynechali, a proto
jsme ve spolupráci s panem MUDr. Romanem
Husarem pﬁipravili v listopadu zdravotní pﬁedná‰ku na téma onemocnûní srdce a prevence
srdeãních chorob 21. století.
âinnost v leto‰ním roce ukonãíme adventním koncertem u Kaple pov˘‰ení sv. KﬁíÏe
v Rouském, kde vystoupí soubor pﬁátel z Dlouhé Louãky.
Touto cestou bychom chtûli srdeãnû podûkovat za podporu obcí Rouské a V‰echovic a za
spolupráci s paní Ing. Pavlou Krbálkovou. V‰em
na‰im ãlenÛm a pﬁíznivcÛm pﬁejeme do roku
2014 pevné zdraví a pohodu.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû klubu

číslo 22 * prosinec 2013

Ze Ïivota spolkÛ

Senioﬁi na zámku v Buchlovicích

Náv‰teva obce Skalka (zleva: Blanka Bátrlová, Ludmila Perutková, Antonín Frgal,
Jitka Smahlová, Milu‰e StrÏínková, Helmtraud Vojtková, Ludmila Horáãková)

Cestopisná pﬁedná‰ka s Márov˘mi (zleva: Alena Márová, Jaroslava V˘vodová, Helmtraud Vojtková, Ludmila Perutková, Jiﬁí Mára ml., Jiﬁí Mára st.)
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Ze Ïivota spolkÛ
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Parsong = Par‰ovská píseÀ
V bﬁeznu 2013 se rozhodl jeden z na‰ich
hudebnû nadan˘ch spoluobãanÛ k docela
v˘znamnému kroku – zaloÏit v Par‰ovicích smí‰en˘ pûveck˘ sbor.
Na první zkou‰ku se dostavilo pﬁibliÏnû 15
nad‰encÛ. Postupnû jich pﬁib˘valo (nûkdy i ub˘valo), aÏ se poãet ustálil na ãísle 21. Toto ãíslo
ale nepovaÏujeme za koneãné. Rádi pﬁivítáme
nové ãleny, obzvlá‰È budou-li to pánové, schopni zpívat basové party. Scházíme se jednou t˘dnû na obecním úﬁadû – tímto bych chtûla podûkovat panu starostovi za poskytnutí zku‰ebny.

Nyní nûco k repertoáru – zpíváme lidové písnû, koledy, zkou‰íme i svûtovou klasiku. Pro
minulou mikroolympiádu jsme natrénovali státní hymnu ve ãtyﬁhlasé úpravû.
V ﬁíjnu jsme se vypravili na dvoudenní soustﬁedûní do Rajnochovic. Díky krásnému okolí,
dobré partû a v˘bornému jídlu jsme udûlali kus
práce! PlánÛ je hodnû – zpívání pro seniory
v Par‰ovicích, rozsvûcení vánoãního stromu
v Opatovicích, koledy na par‰ovsk˘ch kostelních
schodech, pﬁíprava vystoupení pro domovy
dÛchodcÛ,...

V‰ichni jsme amatéﬁi, mnozí zpívají z not
poprvé v Ïivotû. Navíc nás sbormistr vÛbec
ne‰etﬁí...! Pﬁesto nás tato ãinnost velmi baví.
DÛvodÛ je mnoho, ale tím hlavním je ná‰ ‰éf. Je
to ten, o kterém jsem se zmínila hned v úvodu.
Jméno? Vladislav Cée!
Pﬁeji jemu i celému souboru mnoho úspûchÛ
v dal‰í ãinnosti, a hlavnû aby zpûv byl pro v‰echny uÏiteãn˘m zpÛsobem relaxace.
Jana Palová

PARSONG pﬁi vystoupení

HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN 2013
O prÛbûhu 11. roãníku akce Hry mikroregionu Záhoran jste se dozvûdûli ve‰keré podrobnosti v ãlánku obce Par‰ovice, která byla pro
tento rok hostitelskou obcí.
Akce probûhla za finanãní spoluúãasti Ministerstva pro místní rozvoj âR v rámci dotace z Programu rozvoje a obnovy venkova 2013. Z téhoÏ
projektu je financována také videokronika obcí
mikroregionu, kde se jednotlivé obce prezentují
a pﬁedstavují Ïivot na Záhoranu, mezi nûhoÏ patﬁí
také kaÏdoroãní poﬁádání her mikroregionu.
Dovolte mi prosím podûkovat je‰tû jednou
v‰em, kteﬁí se aktivnû na organizaci pÛvodnû
naz˘vané olympiády podíleli, a také sponzorÛm,
bez kter˘ch by se akce neobe‰la.
pokraãování na stranû 21 

Porota dohlíÏí na klání soutûÏí

DruÏstva pﬁi nástupu
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Seznam sponzorÛ (dle abecedního poﬁádku):
A.S.A. skládka Bystﬁice pod Host˘nem
Brola s.r.o.
Cement Hranice a.s.
Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. Hrachovec
âeská spoﬁitelna a.s.
Ekoinvesta s.r.o. - Jaromír Derych
Elan s.r.o. Pﬁerov
KlvaÀa Jiﬁí Par‰ovice
Komerãní banka a.s.
Ing. Rostislav Kozlovsk˘ B˘‰kovice
Kyjovsk˘ Antonín
Milan Îabãík – poctivá uzenina
Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem
Pavel Orság Horní Újezd

Pekárna Zbra‰ov
Pivovar ZUBR a.s.
SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ BoÏena âíhalová V‰echovice
·IGUT ROSTISLAV
Tiskárna MARIVA V‰echovice
TON a.s. Bystﬁice pod Host˘nem
VIVA Kelã
Záhoran a.s. V‰echovice
ZAPE s.r.o. Opatovice

V‰echovské druÏstvo pﬁijelo z Havaje

Fotogalerii z akce
naleznete
na webov˘ch
stránkách:
www.zahoran.cz
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Mudr. Jitka Chalánková (vpravo, ochránkynû práv venkovského lidu), Milu‰e StrÏínková (pﬁedsedkynû mikroregionu), Ing. Lubomír Dostál (starosta obce Par‰ovice)

Malhot‰tí obãané (Emílie Gadasová a Jiﬁí Hosta‰a) pﬁi jedné ze soutûÏních disciplín

Starostové mikroregionu cviãí zumbu

HASIâI BEZ HRANIC
V roce 2014 bude
na Záhoranu realizován
projekt Hasiãi bez hranic
Jak uÏ jsme vás informovali v minulém ãísle
na‰eho zpravodaje, 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.
Polsk˘m partnerÛm tak budou pﬁedstaveny

2 hasiãské soutûÏe, a to Záhorská stovka a soutûÏ v poÏárním útoku. 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.
PK
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MIKROREGION ZÁHORAN NA JIÎNÍ MORAVù
V pátek 25. ﬁíjna 2013 se místo do volebních
místností vydalo 50 zástupcÛ samosprávy, spolkÛ a veﬁejnosti na jiÏní Moravu, kde v‰ichni
nab˘vali nové zku‰enosti t˘kající se ãerpání
dotací a rozvoje obcí vÛbec.
V dopoledních hodinách si v‰ichni mohli
vyzkou‰et Ïivot v dávné minulosti díky náv‰tûvû
Archeologického skanzenu v Modré, kter˘ se
nachází v lokalitû pÛvodního velkomoravského
osídlení, v tûsném sousedství Velehradu, 7 km
od Uherského Hradi‰tû. Pﬁedstavuje ideální
podobu slovanského opevnûného sídli‰tû z doby
Velké Moravy (9. století). Je tvoﬁen stavbami,
jejichÏ do zemû zahloubené ãásti mají pﬁedlohy
ve skuteãn˘ch archeologick˘ch objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetick˘ch
rekonstrukcí, které v‰ak vznikly na podkladû
konkrétních nálezÛ. Skanzen-sídli‰tû se ãlení na
funkãní celky a areály. První pﬁedstavuje opevnûní se vstupní branou a stráÏními vûÏemi. Na
nûj navazuje areál sídli‰tnû-hospodáﬁsk˘, kter˘
plynule pﬁechází v areál mocensk˘. Ponûkud
osamocenû stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá ﬁemeslnick˘ areál a informaãní
centrum se zázemím.
Archeoskanzen byl poﬁízen z národních
a evropsk˘ch dotací stejnû jako dal‰í v˘znamn˘
projekt obce Modrá s názvem „Îivá voda“. Tentokrát se jedná o spoleãn˘ projekt pﬁíhraniãních
partnerÛ Slovenské republiky – Obce Uhrovec
a âeské republiky – Obec Modrá, kter˘ vychází
z akutní potﬁeby obou obcí a oblastí, ve kter˘ch
se nacházejí, realizovat opatﬁení pro zachování
pﬁírodního dûdictví pﬁíhraniãního regionu vãetnû podpory rozvoje technické infrastruktury
a ochrany pﬁírody. Projekt „Îivá voda“ spoãívá
v pﬁedstavení v˘znamu vody v krajinû a Ïivota
v ní formou pﬁímého i vizuálního kontaktu s Ïivoãichy a rostlinami nad i pod vodou.
Z archeoskanzenu v‰ichni úãastníci za krásného poãasí pﬁe‰li na známé poutní místo Velehrad, které je v˘znamn˘m duchovním centrem,
místem ãast˘ch církevních poutí, shromáÏdûní
a cyrilometodûjsk˘ch oslav.

Úãastníci zájezdu

Archeoskanzen v Modré
Starosta obce H˘sky pﬁedstavuje úãastníkÛm
zájezdu nejmen‰í sluneãní hodiny na svûtû
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Odpoledne v‰echny ãekala obec H˘sly, která
se mÛÏe py‰nit mimo jiné nejmen‰ími sluneãními hodinami na svûtû. Tento svûtov˘ unikát má
rozmûr pouh˘ch 9x9mm a v˘‰ka polosu je
5 mm. Povrh hodin je pozlacen. Hodiny jsou
vyrobeny klasickou mechanickou cestou – rytí
diamantem do kovu. Tyto sluneãní hodiny jsou
umístûny do zmen‰eniny sluneãní soustavy
a tvoﬁí tak spolu jedineãné dílo. V obci se dále
nachází nejdel‰í relaxaãní zóna s hracími dûtsk˘mi prvky.

Pro úãastníky této cesty bylo nejzajímavûj‰í
porovnat dva rÛzné pohledy na rozvoj obcí. Mûli
jsme velkou ãest, Ïe se nám jako prÛvodci vûnovali pﬁímo pﬁedstavitelé obce – jejich starostové. Oba mûli doslova jedineãn˘ a naprosto rozdíln˘ pﬁístup k ﬁízení obce. V obci Modrá, kde
Ïije zhruba 700 lidí, se to dotacemi jenom hemÏí a takﬁka v‰echny akce se bez dotací neobejdou. Pﬁedstavitelé obce H˘sly s 400 obyvateli
pak vsadili na úplnû jinou minci. Jejich unikáty
nejsou o penûzích, ale o nápadu.
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Pevnû vûﬁím, Ïe pro ty, kteﬁí se na zájezd
vypravili, to byla pﬁínosná cesta plná zajímav˘ch
záÏitkÛ, která se vrátí do Záhoranu tím, Ïe pﬁinese spoustu nov˘ch nápadÛ v rámci rozvoje
obcí.
Návrat probûhl v noãních hodinách, dost brzy
na to, aby v‰ichni úãastníci mohli ráno vstát a jít
volit...
PK

ZA ZKU·ENOSTMI V ITÁLII
Za zku‰enostmi místních akãních skupin
(MAS) ve stﬁední Itálii se pod patronací Celostátní sítû pro venkov, ·koly obnovy venkova
Olomouckého kraje a Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje vydali ve dnech
29. ﬁíjna aÏ 2. listopadu 2013 zástupci Místních akãních skupin v Olomouckém kraji.
Hranick˘ region zastupovali Alena Veliãková,
Milu‰e StrÏínková, Lucie Machová, Franti‰ek
Kopeck˘, Zdenûk Lév a Petra Koãnarová – ãlenové MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko.
Cílem exkurze, jak název napovídá, bylo získání zku‰eností s financováním a organizací
MAS v Itálii a ukázky úspû‰n˘ch projektÛ realizovan˘ch zejména z programu LEADER, s kter˘m pracujeme i v na‰í MASce.
V rámci tematické exkurze jsme nav‰tívili
Národní technologicko archeologick˘ park
v Gavorranu v provincii Grosseto, kde nás pﬁivítala ﬁeditelka parku paní Alessandra Casini
a seznámila s projektem realizovan˘m z ãásti právû z v˘‰e uvedeného programu. Jedná se o lom,
ve kterém se provádûla povrchová i hlubinná tûÏba Ïelezné rudy a vápence, z nichÏ se získával
zejména pyrit, síra a mûì. Ve spolupráci s univerzitou zde vznikl projekt zamûﬁen˘ na dal‰í vyuÏití lomu zejména v oblasti kulturní, vzdûlávací
a turistické. Souãástí projektu je pﬁírodní amfiteátr s nezbytn˘m zázemím, jehoÏ okolní kulisu
tvoﬁí vápencové stûny. SlouÏí pro poﬁádání velkokapacitních kulturních akcí, dále vyuÏití krápníkové jeskynû jako unikátního divadla. Z pro-

Úãastníci studijní cesty

gramu LEADER bylo vybudováno muzeum b˘valého nejvût‰ího dolu tûÏby pyritu v Evropû s kongresov˘m sálem a galerií minerálÛ. Celkové
náklady projektu se pohybovaly okolo 3 mil. Eur.
Kamenivo z lomu se v souãasné dobû pouÏívá na
zaplÀování míst vznikl˘ch po hlubinné tûÏbû, která jsou v hloubce 500 m pod zemí.
Dal‰í projekt se t˘kal ﬁe‰ení klasického browfieldu, kter˘ vznikl po uzavﬁení dolu, ke kterému
do‰lo ve dvou etapách v roce 1964 a 1984, a kdy
zde zaniklo témûﬁ 700 pracovních míst. Na popud
veﬁejnosti, která kritizovala zchátralost areálu,
obec Gavorrano areál od spoleãnosti odkoupila
a zaãala realizovat projety na zachování technické
památky a její vãlenûní do turisticky atraktivních
lokalit v rámci cestovního ruchu. Okolo areálu jsou
vybudovány nauãné stezky, které pojednávají
o historii lomu, zpÛsobu tûÏby, ale i pﬁírodní lokalitû, ve které se nachází. Paní Alessandra Casinni
kladla dÛraz na udrÏitelnost projektu a zaji‰tûní
financování, neboÈ v celém parku je zamûstnáno
50 pracovníkÛ. Kladnû tyto projekty hodnotí
zejména horníci, které k tomuto místu váÏe pracovní minulost. Propojení v‰ech jiÏ zmiÀovan˘ch
aktivit projektu uãinilo z tohoto typického browfieldu turisticky atraktivní místo regionu. Roãnû jej
nav‰tíví cca 85 tis. náv‰tûvníkÛ.
Siln˘m záÏitkem byla procházka pﬁírodní
rezervací Maremmy. Tato oblast b˘vala divoãinou plnou neprÛchodn˘ch, zrádn˘ch moãálÛ,
zamoﬁen˘ch zhoubnou malárií. Dnes z Maremmy zÛstaly jen nepatrné zbytky, chránûné jako

pﬁírodní rezervace. Kdo sem vstoupí, má dojem,
Ïe uÏ není v Evropû, ale v jakési exotické krajinû
Afriky. Parco Naturale della Maremma je jednou
z mála civilizací nedotãen˘ch pobﬁeÏních pásÛ
v Itálii. Rozprostírá se na rozloze cca 100 km2
a nachází se tu 13 pﬁírodních rezervací rÛzn˘ch
typÛ. ZaloÏen byl v roce 1975, aby se zachovala pÛvodní flóra a fauna a zabránilo v˘stavbû.
Park mÛÏete prozkoumat pouze pû‰ky nebo
vyhlídkov˘m autobusem. V parku je podporována pﬁirozená obnova v pﬁírodním reÏimu a Ïije
zde na 500 druhÛ ÏivoãichÛ. Z programu LEADER byly zbudovány nauãné stezky a ochrann˘
val proti zaplavování parku moﬁskou vodou, kter˘ by zabránil postupnému odumírání zelenû.
Souãástí programu byla i náv‰tûva ovãí farmy
s v˘robou bios˘rÛ obohacen˘ch nenasycen˘mi
mastn˘mi kyselinami zvan˘mi Omega3. Majitelka farmy je úspû‰nou propagátorkou této nové
technologie v˘roby s˘rÛ. Posledním projektem
byla ukázka nového etiketovacího stroje zakoupeného s dotací zmiÀovaného programu pro
v˘robce vína a olivového oleje. Se zátupci MAS
comune Gavorrano jsme debatovali i o obecní
spolupráci a ‰kolství v regionu Grosseto. Zjistili
jsme, Ïe problémy venkova, jak v Itálii, tak u nás,
jsou témûﬁ totoÏné a jejich ﬁe‰ení bude spoãívat
na spolupráci obcí i ostatních organizací.
Pﬁi zpáteãní cestû jsme na krátkou chvilku
nav‰tívili Florencii s jejími nejv˘znamnûj‰ími
památkami.
Milu‰e StrÏínková
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Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a v‰e nejlep‰í v novém roce
vám pﬁeje redakãní rada
Zpravodaje mikroregionu Záhoran

Kalendáﬁ akcí 2014
B˘‰kovice
únor vodûní medvûda
8. 3. pﬁání Ïenám k MDÎ
6. 4. vyná‰ení Moreny
17.–19. 4. velikonoãní klapotání
11. 5. oslava svátku matek
24. 5. tradiãní rybáﬁské závody na rybníku Vrabãák
1. 6. dûtsk˘ den
Horní Újezd
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon a zábava
25. 1. sousedsk˘ obecní ples
22. 2. vodûní medvûda
28. 2. hasiãsk˘ ples
8. 3. sportovní bál
5.–6. 4. velikonoãní v˘stava
30. 4. stavûní máje
9. 5. májové oslavy osvobození obce, lampiónov˘
prÛvod, vatra na hﬁi‰ti
10. 5. Záhorská stovka zaﬁazena do BIG SHOCK
pohár – venkovní areál Provodovice
11. 5. svátek matek
17. 5. okrskové kolo v poÏárním útoku – venkovní
areál Provodovice
30. 5. kácení máje
21. 6. fotbalov˘ turnaj SITAP CUP
ãerven dûtsk˘ den
19. 7. hasiãská pohárová soutûÏ
26. 7. zájezd na turnaj ÚjezdÛ – Újezd z Uniãova
ãervenec ãervencová noc
9. 8. oslavy 90. let zaloÏení sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ
Malhotice
27. 12. vánoãní koncert
28. 12. myslivecká vycházka
21. 2. mysliveck˘ ples
1. 3. vodûní medvûda
bﬁezen turnaj âlovûãe, nezlob se!
12.–13. 4. jarní v˘stava
7. 5. osvobození u pomníku padl˘m
11. 5. svátek matek
17. 5. kácení máje
31. 5. dûtsk˘ den
2.–3. 8. v˘stava drobného zvíﬁectva
Opatovice
4. 1. zimní novoroãní v˘stup na moravské vrcholy – Helf‰t˘n
leden snûhová královna
18. 1. sokolsk˘ ples
1. 2. hasiãsk˘ ples
1. 2. zimní olympiáda
9. 2. dûtsk˘ karneval
únor zimní olympiáda mlad˘ch hasiãÛ
únor vepﬁové hody
15. 2. mysliveck˘ ples
8. 3. turnaj âlovûãe, nezlob se

15. 3.
22. 3.
15. 4.
19. 4.
duben
7. 5.
kvûten
23.–25. 5.
1. 6.
7. 6.
21. 6.
ãerven
Par‰ovice
4. 1.
11. 1.
leden
15. 2.
22. 2.
1. 3.
8. 3.
9. 3.
31. 3.
bﬁezen
bﬁezen
duben
duben
9. 5.
11. 5.
kvûten

turnaj ve stolním tenise
lesní bûh
opatovská ãtvrÈka, slivko‰t
velikonoãní zábava
úãast na hasiãské pouti sv. Host˘n
májové oslavy, lampiónov˘ prÛvod, táborák
na hﬁi‰ti
turistick˘ v˘‰lap
zájezd – Jízda králÛ Vlãnov
dûtsk˘ den, ukázky hasiãské techniky
soutûÏ O putovní pohár SDH mlad˘ch hasiãÛ
soutûÏ hasiãsk˘ch druÏstev muÏÛ a Ïen
O putovní pohár Zastupitelstva obce
Opatovice – Velká cena okresu Pﬁerov
mezinárodní fotbalov˘ turnaj Ïákovsk˘ch
pﬁípravek ZAPE CUP

novoroãní v˘‰lap na Ondﬁejník
sokolsk˘ ples
soutûÏ Zpívá celá rodina
sokolsk˘ ples
divadelní pﬁedstavení – Dﬁevohostice
vodûní medvûda, pochovávání basy
‰ibﬁinky
dûtsk˘ karneval
beseda s Márov˘mi
velikonoãní dílna
lyÏaﬁsk˘ zájezd
jarní otevírání studánky
zájezd do divadla
lampiónov˘ prÛvod
akademie ke Dni matek
jarní v˘‰lap v˘‰lap – Helf‰t˘n, Aragonitové
jeskynû Teplice nad Beãvou
kvûten nocování v M· – Za písniãkou do svûta
31. 5. dûtsk˘ den
1. 6. soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
ãerven stuÏkování pﬁed‰kolákÛ
ãerven kuliãkiáda
Provodovice
únor vodûní medvûda
11. 5. okrsková hasiãská soutûÏ
31. 5. okresní hasiãská soutûÏ
1. 6. záhorská stovka (SDH Horní Újezd)
7. 6. noãní hasiãská soutûÏ
Rakov
leden 2. roãník turnaje v pexesu
18. 1. hasiãsk˘ ples
1. 2. ples M·
bﬁezen karneval
bﬁezen vodûní medvûda
kvûten lampiónov˘ prÛvod
ãervenec vítání prázdnin

Rouské
31. 12.–1. 1. 2013 sousedské louãení se star˘m rokem
a vítání nového roku 2014
únor galaveãer
únor vodûní medvûda
bﬁezen velikonoãní v˘stava
bﬁezen Andersenova noc
duben seniorské besedování s programem
duben turnaj ve stolním tenise
duben pálení ãarodûjnic spojené se slavnostním
pﬁedáním zrekonstruovaného zázemí víceúãelového venkovního areálu
kvûten jarní jarmark
kvûten kácení máje
kvûten den pln˘ her
kvûten O moravsk˘ pohárek
ãerven Kdo si hraje, nezlobí
ãerven hudební festival Bestfest
V‰echovice
prosinec poslední leã
prosinec mikulá‰ská nadílka
prosinec adventní koncert Harmonie
prosinec ‰tûpánská zábava
leden záhorsk˘ ples o.s. ·imon
leden ples SRP·
leden dûtsk˘ karneval
leden maturita malého pﬁed‰koláka
únor sousedsk˘ ples
únor vodûní medvûda
únor masopustní slavnost M·
únor taneãní zábava TJ Tatran
únor knoflíkov˘ jarmark M·
bﬁezen jarní slavnost M·
bﬁezen vyná‰ení Morany M·
kvûten pasování ãtenáﬁÛ
kvûten pouÈové slavnosti
ãerven rozlouãení se ‰koláky (M·) a Ïáky (Z·)
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