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OBEC PAR·OVICE

Milí spoluobãané
mikroregionu Záhoran,
nejen podle kalendáﬁe, ale i podle teplomûru je to uÏ jisté, pﬁi‰lo léto. Nastala doba veder,
proloÏená obãasn˘mi krátk˘mi bouﬁkami, doba
dovolen˘ch a také mediální okurková sezóna.
Ne, Ïe by nebylo o ãem psát, kolem nás se stále nûco mûní a dûje, ale zájem o sdûlované
informace klesá úmûrnû s tím, s jakou vervou
a intenzitou se vûnujeme jin˘m vûcem: koupání v pﬁírodû, opalování, cestování, cyklistice, pû‰ím v˘letÛm a vÛbec onomu zaslouÏenému letnímu aktivnímu odpoãinku. Léto je
také doba, kdy si mÛÏeme kromû voln˘ch dnÛ
uÏít sv˘ch blízk˘ch a pﬁátel, na které bûhem
roku nemáme pﬁíli‰ ãas.
Léto je pﬁeci jen jednou v roce. Ta doba
odpoãinku a leno‰ení, kterou vyuÏíváme
k tomu, abychom získali bronzové opálení na
pláÏích ãi bﬁezích jezer a rybníkÛ (pozor na
skvrny na slunci a ony fiktivní díry v atmosféﬁe zvané „ozónové“) a naãerpali vitalitu do dal‰ího pracovního shonu pro zbytek roku. TakÏe
vás nebudu zdrÏovat, pﬁeji vám v‰em hezkou
dovolenou, a pokud svou dovolenou trávíte na
cestách, tak ‰Èastn˘ návrat domÛ.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce Par‰ovice

Interiér kostela sv. Markéty v Par‰ovicích po rekonstrukci

Milí ãtenáﬁi, právû máte pﬁed sebou letní ãíslo zpravodaje mikroregionu Záhoran a urãitû jste
zvûdaví, co v nûm najdete. KdyÏ jsem se zam˘‰lel nad obsahem ãlánku, uvûdomil jsem si, Ïe by
bylo dobré prezentovat ãinnost v obci ne za
poslední pÛlrok, ale hlavnû za celé ãtyﬁleté pÛsobení zastupitelstva obce Par‰ovice, kterému na
podzim leto‰ního roku vypr‰í jeho mandát.
Jak jen to udûlat, aby to bylo dostateãnû pﬁehledné? Zaãnu tedy kulturním a spoleãensk˘m
Ïivotem. Tak jako v kaÏdé z obcí mikroreginu
máme akce tradiãní, mezi které patﬁí vítání obãánkÛ, den zletilosti, setkání se seniory, lampionov˘

Plocha u budovy mateﬁské ‰koly v Par‰ovicích

prÛvod k v˘roãí osvobození obce, dûtsk˘ den,
hody, cestopisné besedy, ochotnická pﬁedstavení divadelníkÛ z Dﬁevohostic, setkání u vánoãního stromu, vánoãní koncerty a akce jednotliv˘ch
spolkÛ, sloÏek a farnosti. Je potû‰ující, Ïe se nám
nûkteré akce podaﬁilo obnovit – zejména vodûní
medvûda, pochovávání basy a spoleãná oslava
Dne matek. V tomto ãtyﬁletém období se nám také
podaﬁilo uspoﬁádat nûkolik zajímav˘ch v˘stav,
jako napﬁ. adventní v˘stavu, vánoãní v˘stavu betlémÛ ve farním kostele, Ïiv˘ betlém, nûkolik zájezdÛ na divadelní pﬁedstavení ãi na muzikál a na
hody 2012 v˘stavu koãárkÛ. Podíleli jsme se i na
organizaci Noci kostelÛ v na‰em farním kostele
Sv. Markéty. V roce 2013 se v Par‰ovicích poprvé a troufám si ﬁíci Ïe s dobr˘m ohlasem, uskuteãnily jiÏ XI. Hry mikroregionu Záhoran. KdyÏ se
podíváte na tento v˘ãet akcí, lze konstatovat, Ïe
na to, aby v‰echny probûhly, je pomalu rok krátk˘. Jako starosta bych chtûl proto podûkovat ãlenÛm kulturního a sociálního v˘boru a také v‰em,
kteﬁí jim pomáhali, za jejich práci pﬁi realizaci
v‰ech akcí bûhem tohoto období. Ale ne jen zábavou a odpoãinkem Ïiv je ãlovûk, myslím si, Ïe je
velmi dÛleÏité, zda je za námi vidût také nûjaká
práce. Proto pﬁejdu k projektÛm, které se povedlo realizovat. Vzato chronologicky:
Rok 2011 byl vûnován zejména péãi o zeleÀ
v obci. Byly vykáceny staré pﬁerostlé jehliãnany
a postupnû se vysázely lípy a ka‰tany u budovy
sokolovny, pﬁed bytovkami v horní ãásti obce
a okrasná jabloÀ u budovy obecního úﬁadu. Pﬁed
vstupem do sokolovny a u sochy Panny Marie
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pﬁípadnû mohli Ïádat o dotace na tento zámûr
v rámci nového programového období
2014–2020.
2. nov˘ uzemní plán obce - obec Par‰ovice byla
jedním z vlastníkÛ pÛdy, kteﬁí v roce 2012 iniciovali zahájení komplexních pozemkov˘ch
úprav v obci. Tyto úpravy byly v leto‰ním roce
zahájeny a aktuálnû probíhá zji‰Èování a zamûﬁování stávajícího stavu. Vûﬁím, Ïe koordinací pozemkov˘ch úprav a pﬁípravy nového
územního plánu obce se podaﬁí pﬁipravit komplexní dokument, kter˘ zajistí pﬁedpoklady pro
v˘stavbu a udrÏiteln˘ rozvoj obce.
3. adaptace b˘valé administrativní budovy JZD
– vzhledem ke ‰patnému technickému stavu
této budovy v majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce o moÏnostech jejího dal‰ího
vyuÏití. V souãasné dobû máme vypracovánu

V˘sadba zelenû a novû opravená stﬁecha sokolovny v Par‰ovicích

svatohost˘nské vznikly dva velké záhony trvalek. Tato v˘sadba zelenû byla realizována v rámci programu LEADER „Mûníme Hranicko“. Dal‰ím realizovan˘m projektem díky programu
LEADER „Mûníme Hranicko“ bylo zbudování
kryté autobusové zastávky vedle budovy obecního úﬁadu. V tomto roce byly poﬁezány vzrostlé jehliãnany na místním hﬁbitovû.
Rok 2012 byl ve znamení oprav obecních
budov a hﬁi‰È. V mûsíci ãervenci a srpnu probíhaly zároveÀ oprava stﬁechy na budovû sokolovny, ãásteãná v˘mûna krovÛ a poloÏení nové
stﬁe‰ní krytiny. Tato oprava byla z 50 % hrazena
obcí a dal‰ích 50 % bylo hrazeno z pﬁíspûvku
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
V srpnu pak probíhala oprava venkovní hrací
plochy kolem budovy M·. Bylo provedeno
odstranûní asfaltového povrchu, provedena drenáÏ plochy, odvodnûní a oprava de‰Èové kanalizace. Dále bylo provedeno vyrovnání terénu,
oprava plotu vãetnû plotové zídky, uloÏení zámkové dlaÏby, instalace pryÏového povrchu kolem
herních prvkÛ, instalace herních prvkÛ a ostatního mobiliáﬁe. Na realizaci tohoto projektu obec
získala dotaci z programu Podpory obnovy
a rozvoje venkova 2012 – Ministerstva pro místní rozvoj âR ve v˘‰i úhrady 70 % z celkov˘ch
nákladÛ. Na dûtském hﬁi‰ti v dolní ãásti obce
byly provedeny úpravy dopadov˘ch ploch hracích prvkÛ a oprava ukotvení hracích prvkÛ
z dÛvodu po‰kození dﬁevûn˘ch ãástí a také nátûr
herních prvkÛ. V mûsíci listopadu do‰lo ke zmûnû poskytování po‰tovních sluÏeb. Zastupitelstvo obce pﬁistoupilo na nabídku âeské po‰ty
s.p. a zﬁídilo v obci pracovi‰tû Partner I. Tímto
krokem se podaﬁilo nadále zachovat po‰tovní
sluÏby jako doposud.
Rok 2013 – od ãervence do listopadu probíhaly rozsáhlé rekonstrukãní práce na interiéru
farního kostela Sv. Markéty. Akci tohoto rozsahu bylo moÏné realizovat pouze díky pﬁiznání
dotace z Programu rozvoje venkova âR – Státního zemûdûlského intervenãního fondu na
obnovu a zhodnocování kulturního dûdictví ven-

kova. Pﬁíjemcem dotace byla ¤ímskokatolická
farnost Par‰ovice. Na pﬁípravn˘ch pracích pﬁed
rekonstrukcí a na úklidov˘ch pracích po rekonstrukci kostela se podíleli jak obãané Par‰ovic,
tak nûkteﬁí farníci z okolních obcí a za to jim
v‰em patﬁí velk˘ dík. Oficiálním podûkováním
mÛÏe b˘t jistû také ocenûní v doplÀkové ãásti
soutûÏe Vesnice roku Olomouckého kraje 2014,
kde tento projekt získal diplom „Zlatá cihla“
v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2014 (kategorie B – sakrální stavby).
Dále byla v záﬁí opravena cesta a propustek
v obecním lese díky dotaci z Programu rozvoje
venkova âR – Státního zemûdûlského intervenãního fondu v rámci opatﬁení Lesnická infrastruktura.
Rok 2014 – v srpnu zapoãala kompletní
v˘mûna oken a vstupních dveﬁí v budovû sokolovny, je realizována díky pﬁíspûvku z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje. Dále bude
v brzké dobû provedeno odvedení de‰Èov˘ch vod
z obecních pozemkÛ ve dvou lokalitách.
To je struãn˘ pﬁehled nejvût‰ích akcí, které
byly a je‰tû budou realizovány v tomto ãtyﬁletém
období. K tomuto v˘ãtu by bylo moÏné pﬁiﬁadit
je‰tû ﬁadu drobn˘ch prací spojen˘ch s opravami, údrÏbou a provozem obce, ale v tom pﬁípadû by tento pﬁíspûvek musel b˘t mnohem del‰í.
A co se pﬁipravuje dále? Jde o práci, kterou
nevidíme, nicménû pro dal‰í rozvoj obce je klíãová. Jedná se o tyto zámûry:
1. vyﬁe‰it likvidaci odpadních vod v obci - zastupitelstvo obce rozhodlo o zmûnû koncepce
likvidace odpadních vod v obci jiÏ v roce 2012.
Opustili jsme my‰lenku spoleãného pﬁivadûãe odpadních vod Par‰ovice – Rakov na âOV
Opatovice. Nyní je tûsnû pﬁed dokonãením
zmûna ã.3 územního plánu obce, která s touto zmûnou souvisí. ZároveÀ máme poÏádáno
o zmûnu PRVKOKu Olomouckého kraje pro
obec Par‰ovice a v brzké dobû budou zahájeny projekãní práce pro spla‰kovou kanalizaci
a âOV. Byl bych rád, kdyby se podaﬁilo na jaﬁe
roku 2015 mít pﬁipraveno v‰e tak, abychom

VáÏení obãané mikroregionu
Záhoran,
mikroregion Záhoran jiÏ tﬁináct˘m rokem funguje jako dobrovolné seskupení obcí spolupracujících mezi sebou. Dovolte mi malé ohlédnutí za historií svazku. V roce 2001 pﬁi svém
vzniku jsme si stanovili jasné cíle spolupráce
v oblastech jako odpadové hospodaﬁení, ‰kolství, kultura apod. Strategii mikroregionu, na
které se podíleli ãlenové ﬁídící skupiny, by bez
nich nemûla praktick˘ obsah. Dosud se nám
daﬁí ji naplÀovat. V souãasné dobû prochází
aktualizací. Od roku 2005 díky na‰í manaÏerce
Ing. Pavle Krbálkové zvládá mikroregion i poradenskou a servisní ãinnost pro obce, podnikatele a spolky. Bez tohoto zázemí by se nemohly realizovat nûkteré spoleãné projekty jako napﬁ.
pﬁíhraniãní spolupráce s Poláky apod. Ze zakládajících ãlenÛ svazku dnes pÛsobí v pﬁedsednictvu mikroregionu uÏ jen paní Alena Veliãková a paní Milu‰e StrÏínková. SloÏení valné
hromady se postupnû obmûnilo na základû
v˘sledkÛ komunálních voleb v obcích. Prostﬁednictvím svazku byla realizována spousta
projektÛ, ze kter˘ch mûla uÏitek veﬁejnost v‰ech
devíti ãlensk˘ch obcí. Zde na tomto místû bych
chtûla podûkovat nejen Ing. Pavle Krbálkové, ale
i v‰em ãlenÛm mikroregionu, kteﬁí uÏ v nûm
nepracují, ale sv˘m pﬁispûním posunuli laÈku
hodnocení v˘‰. S odstupem 13 let mohu konstatovat, Ïe zaloÏení mikroregionu byl krok
správn˘m smûrem. Je jen v na‰ich silách tento
smûr a cíl udrÏet. To se nám ov‰em podaﬁí jen
s va‰í podporou, váÏení obyvatelé B˘‰kovic,
Horního Újezdu, Malhotic, Opatovic, Provodovic, Par‰ovic, Rakova, Rouského a V‰echovic.
Dûkujeme.
Milu‰e StrÏínková, pﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

číslo 23 * srpen 2014

3

Parsong na Helf‰t˘nû

studii prostorového vyuÏití ãásti této budovy.
Realizace prací je plánována etapovû. V nejbliÏ‰í dobû by mûlo dojít k zastﬁe‰ení té ãásti,
která bude obcí nadále vyuÏívána a demolici
prostor, které obec nedokáÏe vyuÏít.
ProtoÏe jsem se snaÏil b˘t co nejstruãnûj‰í,
mohlo se stát, Ïe jsem nenapsal v‰e, co je dÛleÏité. Byla provedena celá ﬁada prací, které jsou
uÏ nyní „hmatatelné“. Dle mého názoru jsou
v‰ak nejdÛleÏitûj‰í práce koncepãní, které budou
ovlivÀovat rozvoj obce na dal‰í desetiletí. Vûﬁím,
Ïe i v tomto ohledu jsme udûlali krok správn˘m
smûrem.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce Par‰ovice

Parsong na Helf‰t˘nû
O víkendu 5. a 6. ãervence se v prostorách
hradu konala „Helf‰t˘nská pouÈ“ u pﬁíleÏitosti
svátkÛ Cyrila a Metodûje a Mistra Jana Husa.
Jsme rádi, Ïe k této akci se mohl sv˘m dílem pﬁidat také ná‰ smí‰en˘ pûveck˘ soubor „Parsong“
z Par‰ovic, a to v nedûli 6. ãervence. V tento den
se konala ekumenická bohosluÏba vûnovaná
památce Jana Husa a v‰em, kteﬁí se zaslouÏili
o souãasnou podobu Helf‰t˘na.
BohosluÏbu zahájil Parsong státní hymnou
a skladbou od J. F. Handla “Benedicat vobis“.
Ukonãila ji folková skupina „Marod“ a opût Parsong se dvûma lidovkami ve ãtyﬁhlasé úpravû.
Své zastoupení v podobû praporÛ se znaky obcí
zde mûly kromû Par‰ovic i Rakov a Opatovice.
Po ukonãení oficiální ãásti se mohli v‰ichni
dle libosti vûnovat stánkÛm, hrám ãi pﬁedstavením. V‰e samozﬁejmû probíhalo v historickém
duchu.
Doufám, Ïe odpoledne povaÏovali v‰ichni pﬁítomní za velmi pﬁíjemnû strávené.
Jana Palová, Parsong Par‰ovice

âinnost SDH Par‰ovice
Rok 2014 jsme zahájili tradiãním hasiãsk˘m
plesem, kter˘ se konal 11.1.2014. Leto‰ní zahájení plesové sezóny nebylo pﬁíli‰ úspû‰né, protoÏe jsme byli vázáni pomûrnû brzk˘m termínem, coÏ se projevilo negativnû na náv‰tûvû
na‰eho plesu. I pﬁes men‰í úãast si myslím, Ïe
se tento ples vydaﬁil a splnil svÛj úãel. Lidé, kteﬁí byli na na‰em plese, se urãitû bavili, protoÏe
jsme pro nû mûli pﬁipraveno bohaté obãerstvení, kvalitní moravská vína a bohat˘ doprovodn˘
program, kter˘ vyvrcholil pÛlnoãním pﬁekvapením v podání ãlenÛ par‰ovského sokola. Letos
nás pﬁekvapili taneãními kreacemi ze slavného
filmu Pomáda.
Bûhem zimních mûsícÛ na‰i hasiãi urãitû
nespali, ale pilnû se pﬁipravovali na nadcházející sezónu. V místní sokolovnû se scházela pravidelnû hlavnû na‰e mládeÏ. Tu totiÏ ãeká zahájení sportovního roku o nûco dﬁív neÏ soutûÏní
druÏstva dospûl˘ch. UÏ v mûsíci bﬁeznu probíhají pro dûti soutûÏe, které je postupnû pﬁipravují na okresní kolo hry Plamen.
Byly to soutûÏe, kde dûti pﬁedvádí své dovednosti ve vázání uzlÛ a ve ‰tafetû dvojic. Tyto soutûÏe probíhaly ve Vítonicích a v Oseku v místních
sokolovnách, protoÏe poãasí zatím nedovolovalo podobné soutûÏe provádût ve venkovních prostorách. Nejlep‰ím umístûním z tûchto „uzlovaãek“ bylo tﬁetí místo na‰ich star‰ích ÏákÛ na
soutûÏi ve Vítonicích, tﬁetí místo star‰ích ÏákÛ
na soutûÏi v Oseku a ‰esté místo na‰í hlídky
mlad‰ích ÏákÛ na soutûÏi v Oseku.
Na zaãátku kvûtna probûhla jiÏ také tradiãní
soutûÏ pﬁed okresním kolem, a to soutûÏ
v poÏárních ‰tafetách v Henãlovû. Na této soutûÏi jsme také nedosáhli na ta nejlep‰í umístûní,

ale jak jsem jiÏ uvádûl, jde hlavnû o pﬁípravu na
okresní kolo hry Plamen.
Okresní kolo hry Plamen letos probíhalo 24.
a 25. kvûtna na stadionu v Hranicích a ve Skaliãce. V kategorii star‰ích ÏákÛ se na‰i hasiãi
umístili na vynikajícím tﬁetím místû, jen tûsnû jim
utekla moÏnost reprezentovat ná‰ okres na krajském kole. Na‰i mlad‰í Ïáci podali také vynikají
v˘kon a celkovû si vybojovali krásné ãtvrté místo, ale hlavnû první leto‰ní pohár.
V mûsíci kvûtnu stihli na‰i vedoucí mládeÏe
je‰tû zorganizovat pro dûti velmi oblíbené soustﬁedûní. Letos se konalo na chatû Santov nedaleko pﬁehrady Bystﬁiãka. Poãasí nám vÛbec
nepﬁálo, ale program soustﬁedûní byl sestaven
tak, Ïe jsme nepﬁíznivé poãasí vÛbec neregistrovali. V pátek jsme s dûtmi nav‰tívili hvûzdárnu ve Vsetínû a potom si dûti a také dospûlí
vyzkou‰eli lezeckou stûnu v jedné ze vsetínsk˘ch
‰kol. V sobotu se ãást dospûl˘ch musela pﬁesunout do Provodovic, kde probíhalo okrskové
kolo dospûl˘ch. A zbytek vedoucích hrál s dûtmi rÛzné hry, nauãili dûti novou techniku barvení triãek a veãer probûhl mal˘ brann˘ závod pouze v prostorách chaty Santov. Hlavnû bychom
chtûli touto cestou podûkovat paní Bure‰ové za
moÏnost zapÛjãení chaty na na‰e soutﬁedûní a za
vstﬁícnost a ochotu pﬁi ﬁe‰ení organizaãních záleÏitostí.
âerven byl pro ná‰ sbor také velmi nároãn˘.
Hned na zaãátku mûsíce jsme uspoﬁádali jiÏ ãtvrt˘ roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ v poÏárních
útocích, zaﬁazené do Velké ceny okresního sdruÏení hasiãÛ v Pﬁerovû. Na konci ãervna bylo
druÏstvo na‰ich dûtí pozváno hranick˘mi dobrovoln˘mi hasiãi na jejich oslavy 140 let zaloÏení sboru. Tyto oslavy se konaly 28. ãervna na
námûstí v Hranicích. Na‰e dûti zde pﬁedvedly
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Vyhodnocení hry Plamen 2013–2014 ve Skaliãce

Expedice Santov
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novou pohádku s hasiãskou tématikou pod
názvem Budulínek a dále dva poÏární útoky, kter˘mi pﬁihlíÏejícím divákÛm ukázali, Ïe dovedou
v˘bornû zvládat hasiãské vybavení a i ve stísnûn˘ch podmínkách hranického námûstí dokonãily své poÏární útoky zásahem na ka‰nu.
Ve v˘ãtu na‰í ãinnosti nesmíme zapomenout
na na‰e soutûÏní druÏstva dospûl˘ch, která se
úãastní s námi spoleãnû v‰ech tûchto akcí
a pomáhají nám s jejich organizací. Co se t˘ãe
soutûÏního roku dospûl˘ch, jsou na tom
o poznání lépe na‰e Ïeny. Je to v podstatû jiÏ t˘m
zku‰en˘ch závodnic, které neustále zdokonalují
nasbírané zku‰enosti. Leto‰ní soutûÏní roãník se
teprve rozbíhá a na‰e Ïeny se pohybují v lep‰í
polovinû soutûÏního pole. Chtûl bych ale vyzvednout jejich v˘sledek na soutûÏi v Radíkovû, kde
se neztratily ani mezi soutûÏními druÏstvy extraligy âeské republiky a pﬁedvedly zde krásn˘
poÏární útok s v˘sledn˘m ãasem 17,31 sekund,
coÏ je jejich dosavadní rekord. U soutûÏního
druÏstva muÏÛ se stále nedaﬁí vytvoﬁit druÏstvo,
které by mohlo dosahovat tûch nejlep‰ích v˘konÛ, ale je dÛleÏité ocenit snahu v‰ech ãlenÛ
tohoto druÏstva tuto nemilou skuteãnost zmûnit.
Antonín RÛÏiãka, starosta sboru

Úspû‰ní v˘tvarníci
v SDH Par‰ovice
SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska vyhlásilo opût literární a v˘tvarnou soutûÏ pro dûti
s názvem „PoÏární ochrana oãima dûtí 2014“, do
které se zapojily také na‰e dûti SDH Par‰ovice,
které poslaly do soutûÏe své obrázky.
Nejúspû‰nûj‰í byli Mí‰a RÛÏiãková, Honza
Vinklarãík, Nikolka ·krobánková a Matûj Holub.
V‰ichni se umístili v okresním kole – Nikolka
v kategorii M1 na 1. místû, Matûj v téÏe kategorii na 3. místû, Mí‰a v kategorii M2 na 2. místû
a Honza v kategorii Z· 2 na 3. místû.
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TJ Sokol Par‰ovice

Úãastníci soutûÏe PoÏární ochrana oãima dûtí. Zleva:
Honza Vinklarãík, Nikolka ·krobánková, Mí‰a RÛÏiãková

Následnû postoupili Mí‰a s Honzou do krajského kola, kde obhájili umístûní z kola okresního. V celorepublikovém kole byla úspû‰ná Mí‰a,
která získala ve své kategorii M2 1. místo.
Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ celorepublikového kola této soutûÏe se konalo 6. ãervna 2014
v Litomûﬁicích bûhem Hasiãsk˘ch slavností, kterého se Mí‰a zúãastnila spoleãnû se sv˘mi rodiãi. Jako ocenûní získala medaili, diplom, drobné
dáreãky a odvezla si domÛ pûkné záÏitky z celého dne.
V‰em tﬁem byly zaslány také diplomy z okresního a krajského kola za jejich umístûní. K velkému úspûchu Nikolce, Mí‰e, Honzovi i Mat˘skovi blahopﬁejeme!
Naìa RÛÏiãková, SDH Par‰ovice

Leto‰ní rok zahájil TJ Sokol Pra‰ovice jiÏ tradiãnû zimním pochodem na nedalek˘ Ondﬁejník.
Poãasí na zaãátku ledna tehdy zimu ani zdaleka
nepﬁipomínalo, takÏe první novoroãní pochod
spí‰e vypadal jako jarní v˘‰lap. Samotn˘ pochod
zaãal jiÏ ve vlaku, vysedalo se ve Fr˘dlantu nad
Ostravicí a odtud se ‰lo jiÏ pﬁímo na vrch Ondﬁejníka. Cesta na vrchol je zpoãátku ponûkud strmûj‰í, ale na vrcholku ãeká odmûna za tak namáhavou cestu v podobû nádherného v˘hledu na
okolní beskydské vrchy. Po malém obãerstvení
pak následovala jiÏ snadnûj‰í cesta aÏ do Kunãic
pod Ondﬁejníkem, kde se nasedlo na vlak a jelo
se rovnou domÛ. Pﬁí‰tí rok se pak mohou úãastníci tû‰it na zimní v˘‰lap na Pustevny.
Zimní ãas se hlavnû vyznaãuje, co se ãinnosti v na‰í obci t˘ãe, plesov˘m obdobím. Ten ná‰
sokolsk˘ ples probûhl 15. února. K poslechu
a tanci hrála skupina Kornet a o kulturní zpestﬁení se postarala taneãní skupina stepu Stepping
Mothers z Velké, která sklidila za své vystoupení na motivy Mrtvé nevûsty od Tima Burtona velk˘ potlesk. Radost nám taky udûlalo vystoupení ZUMBY pod vedením Hanky Pechové
z Val‰ovic a v neposlední ﬁadû i vystoupení místní taneãní skupiny Happy Chick Revival pod
vedením Jany Palové. Obû tato uskupení jsou
tvoﬁena pﬁeváÏnû sportovními nad‰enci z ﬁad
par‰ovsk˘ch obãanÛ, takÏe jejich vystoupení
bylo pﬁijato s velk˘m nad‰ením a odezvou.
Nakonec si místní hasiãi pﬁipravili pÛlnoãní pﬁekvapení v podobû vtipnû hraného loutkového
divadla.
Jarní ãas je naopak ãasem pro venkovní aktivity, k nim patﬁí jarní pochod, hlavní událost
tohoto období. V leto‰ním roce se TJ Sokol vrátil po nûkolika letech na hrad Helf‰t˘n, je paradoxem, Ïe bylo krásné poãasí, doslova typicky
jarní, stejnû jako v zimû. V˘‰lapu se zúãastnilo

âlenové TJ Sokol Par‰ovice – jarní pochod na Helf‰t˘n
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âlenové TJ Sokol Par‰ovice na Ondﬁejníku

nemálo úãastníkÛ, rÛzného vûkového uskupení,
ãemuÏ jistû pﬁispûla snadná dostupnost na tento velkolep˘ hrad.
âinnost sokola není vyznaãena tûmito jednotliv˘m aktivitami, ale i celoroãním snaÏením cviãencÛ v místní sokolovnû v Par‰ovicích. Po
celou zimu se uskuteãÀuje cviãení Ïen a dûtí
a cel˘ rok je zase vûnován cviãení ZUMBA, která díky své snaze a popularitû mívá po cel˘ rok
vystoupení i v blízk˘ch pﬁilehl˘ch obcích. Také
pﬁes zimu probíhá hraní stolního tenisu a pﬁes
rok hraní badmintonu a volejbalu. Volejbalisté
sice v poslední dobû spí‰e pﬁesunuli svou ãinnost v zimních mûsících do Hranic na Moravû
a v letních mûsících do Teplic nad Beãvou, a to
hlavnû pro nedostatek nov˘ch hráãÛ, to ov‰em
neznamená, Ïe noví hráãi v na‰em kolektivu
nejsou vítáni, ba právû naopak. Stejnû tak je toto
i pozvánkou pro nové zájemce v‰ech sportovních aktivit, které TJ Sokol Par‰ovice poﬁádá.

Tradiãní ples TJ Sokol Par‰ovice

Petra Michalíková, TJ Sokol Par‰ovice

OBEC B¯·KOVICE
První pÛlrok tohoto roku byl vûnován pﬁípravû realizace dotaãních titulÛ – projektÛ, a to
dokonãení obnovy areálu TJ B˘‰kovice a obnovû v˘leti‰tû v B˘‰kovicích.
Obû akce budou realizovány v II. pololetí roku
2014, s dokonãením v ﬁíjnu 2014.
Tím v na‰í obci budou obnovena témûﬁ v‰echna obecní zaﬁízení, slouÏící k volnoãasov˘m aktivitám obãanÛ a zejména mládeÏe, ale i akãních
seniorÛ.
PﬁestoÏe do‰lo v souãasnosti k utlumení ãinnosti jednoho z oddílu TJ B˘‰kovice, a to fotbalového oddílu, kde nám nastal generaãní problém, budou moÏnosti hﬁi‰tû TJ B˘‰kovice
a zejména jeho zázemí vyuÏívat mládeÏ pÛsobící v rámci SDH a soutûÏící v soutûÏi Plamen.
SDH B˘‰kovice se mÛÏe jiÏ dnes prezentovat

dvûma druÏstvy dûtí, které se pﬁi soutûÏích vzájemnû doplÀují. Dûti pod vedením paní Ing. Kuliãkové a pana Tomá‰e Koldy, dosahují slu‰n˘ch
úspûchÛ se ziskem pohárÛ a na hﬁi‰ti TJ budou
mít odpovídající zázemí. TaktéÏ druÏstvo na‰ich
Ïen TJ Sokol si vede v˘bornû v probíhajících soutûÏích a nyní budou moci do tréninku zapojit
i silovou pﬁípravu v novû zﬁízené posilovnû.
ZároveÀ dojde k naplnûní poÏadavku mladé
generace v obci a to tím, Ïe budou moci vyuÏívat cviãebních posilovacích strojÛ v areálu TJ,
a to jak v létû, tak i v zimû.
TJ B˘‰kovice zajistila jiÏ nyní budoucího
správce areálu, kter˘ je ochoten podílet se na
této ãinnosti a zajistí rovnûÏ správu a údrÏbu
tenisového kurtu, kde se mohou vyÏít sportovnû i tenisté neorganizovaní v TJ. Stavba bude

financována z finanãních prostﬁedkÛ zapÛjãen˘ch obcí B˘‰kovice, protoÏe se jedná o objekt,
kter˘ je v˘hradním vlastnictvím obce B˘‰kovice
a TJ B˘‰kovice má tento objekt v dlouhodobém
nájmu.
Dal‰í akcí v rámci dotovan˘ch projektÛ je realizace obnovy areálu v˘leti‰tû v B˘‰kovicích, kde
jsme napotﬁetí uspûli s projektem. 300 tis. Kã
jsme obdrÏeli jako dotaci od Olomouckého kraje a dal‰í náklady zafinancujeme z vlastních zdrojÛ. Obû akce jsou pro obec dÛleÏité, zchátral˘
majetek tak bude zhodnocen.
V místním muzeu bude v jedné z místností,
dﬁíve archívu, umoÏnûna ãinnost spolku Îen
B˘‰kovic.
V pﬁí‰tím období se mÛÏe obec zamûﬁit na pﬁípravu etapy do roku 2020, na získávání dotací
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nastaven˘ch v celostátní síti programÛ a nové
plánované investiãní akce, a to napﬁ. zateplení
budovy ã. 71 s bytovkami, dále pokraãování
rekonstrukce budovy b˘valé ‰koly, nyní muzea,
zv˘‰ení kapacity protipovodÀov˘ch nádrÏí, dobudování odvodnûní pro pﬁívalové vody od Rakova a dal‰í drobnûj‰í stavební akce, vãetnû posílení odpadového hospodáﬁství umístûním
dal‰ích kontejnerÛ na drobn˘ stavební odpad ãi
na biologick˘ odpad ãi doplnûní osvûtlení obce.
V prÛbûhu mûsíce ãervna na‰i obec nav‰tívili zástupci âeskomoravské komory pro komplexní pozemkové úpravy a Pozemkového úﬁadu âR, na jejich Ïádost byla pﬁedvedena stavba
polních cest a pﬁipojení obhospodaﬁovan˘ch
pozemkÛ spolu s opatﬁením proti pﬁívalov˘m
de‰ÈÛm. Po zhlédnutí provedení tûchto zaﬁízení
probûhlo otevﬁené fórum v místním muzeu,
Expozice muzea se v‰em úãastníkÛm velmi líbila, s tím, Ïe v˘bornû reprezentuje pohled na obec
s jejími tradicemi. Obci bylo sdûleno, Ïe má pro
dal‰í ãinnost v oboru budování „zaﬁízení“ vypl˘vajících z pozemkov˘ch úprav dveﬁe u Pozemkového úﬁadu otevﬁeny.
V leto‰ním roce opût dojde k dal‰í v˘sadbû
stromÛ z dotaãního titulu se 100% úhradou
správce programu OPÎP.
Spolky pÛsobící v obci se budou i v druhém
pololetí roku 2014 vûnovat jiÏ tradiãním ãinnostem.
V ãervenci leto‰ního roku pﬁipravil spolek
Ochránci záhorské pﬁírody a vod – B˘‰kovice
program, na kter˘ obdrÏel pﬁíspûvek z grantového programu mikroregionu Hranicko, dotovaného podnikatelsk˘mi subjekty z Hranicka, a to
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VI. B˘‰kovické letnice

ve v˘‰i 10 tis. Kã. Akce nesla název „V souladu
s pﬁírodou a tradicemi“, souãástí byla jak environmentální ãást vûnovaná pramenÛm B˘‰kovického potoka, kam byl uspoﬁádán turistick˘
v˘‰lap veﬁejnosti, tak i dal‰í ãást, kde druh˘ den
byl vûnován jiÏ tradiãní akci a to VI. B˘‰kovické
Letnice s folklorními v˘stupy dûtí i dospûl˘ch.
Veãer probûhl ve znamení oslavy léta s kapelou
KALIBRA.
V záﬁí pak probûhne Mopedcap „Záhorská
stﬁela“, kter˘ se kaÏd˘m rokem tû‰í hojné úãasti z celé âR. 20. záﬁí uspoﬁádají Ochránci záhorské pﬁírody a vod – B˘‰kovice vyhlá‰ené rybáﬁ-

ské závody a dne 4. ﬁíjna probûhne tradiãní Zelobraní ve spolupráci s místními pûstiteli zelí, manÏeli Dostálov˘mi. Pak se pomalu jiÏ budeme blíÏit k listopadovému svûtlu‰kování, coÏ je pochod
se svût˘lky v‰eho druhu k uctûní památky zesnul˘ch a v˘roãí vzniku âeskoslovenské státnosti
a k vánoãním pﬁípravám zbude jen mal˘ krÛãek.
Místní spolek Ïen „Îeny B˘‰kovic“ se zhostí
tohoto úkolu jistû dobﬁe v souladu s tradicemi,
neménû tak jako uspoﬁádal krásnou Velikonoãní v˘stavku a soutûÏe na dûtsk˘ den.
V B˘‰kovicích to Ïije a bude Ïít.
Jana Svûtlíková, starostka obce

Vycházka k pramenÛm B˘‰kovického potoka
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OBEC HORNÍ ÚJEZD
Dûtsk˘ den v Horním Újezdû
byl spojen˘ se zahájením
prázdnin

Dûtsk˘ den v Horním Újezdû

Dûtsk˘ den v Horním Újezdû

Poslední ãervnov˘ pátek v tomto mûsíci nebyl
pro mnohé ‰koláky jen posledním ‰kolním
dnem, kdy dostali vysvûdãení, ale i pﬁíleÏitostí
sejít se pﬁed vytouÏen˘mi prázdnimami na hﬁi‰ti v Horním Újezdû. Tam pro nû ãlenky spolku
ÓjeÏìák pﬁipravily dûtsk˘ den.
Nûkteﬁí sice byli my‰lenkami jiÏ na prázdninách nebo se chystali s rodiãi na dovolenou, ale
tento den si uÏili. Tentokráte si dûti mohly roz‰íﬁit obzory na téma „Poznej pﬁírodu a zvíﬁata
kolem sebe“, které bylo pro nû zajímavé. âlenky
ve spolupráci s mysliveck˘m sdruÏením pﬁipravily soutûÏní stanovi‰tû, kde dûti úmûrnû svému
vûku poznávaly zvíﬁata Ïijící v katastru obce podle stopy, deky, trofeje, paroÏí ãi obrázku. Samozﬁejmû nechybûla stﬁelba ze vzduchovky nebo
hod sekyrkou ãi noÏem do terãe. Dále zde probûhla komentovaná ukázka plemen loveck˘ch
psÛ s ukázkou poslu‰nosti a dovednosti. Psi
mají jiÏ lovecké zkou‰ky za sebou a jsou v kategorii „lovecky upotﬁebiteln˘ pes“. Myslivci jich
mají ve sdruÏení osm, jednoho ãeského fouska,
jednoho nûmeckého krátkosrstého ohaﬁe, ‰est
ohaﬁÛ a dva norníky.
V‰echny zaujala i praktická ukázka práce psa
na stopû a pﬁinesení aportu.
Dûti, které se zapojily do poznávaní pﬁírody
a zvûﬁe kolem sebe, dostaly sladkou odmûnu,
av‰ak byly vyhodnoceny i vûkové kategorie, které si kromû balíãku sladkostí odnesly upomínku
na dne‰ní den v podobû pravého mysliveckého
zálomku.
Na závûr dne nechybûla bohatá tombola s první cenou bazénem a spoustou dal‰ích zajímav˘ch cen. Do ní pﬁispûla obec, v‰echny spolky
a podnikatelé z obce.
Po celé sluneãné odpoledne byla pro dûti
i dospûlé pﬁipravena spousta dobrot a kaÏd˘
odcházel spokojen po pﬁíjemnû proÏitém odpoledni.
Doufejme, Ïe v obci pﬁibude spousta nov˘ch
a mlad˘ch adeptÛ na myslivce a Ïe dne‰ními
ukázkami myslivci v stejnokrojích vzbudí zájem
o myslivost a pﬁírodu v okolí obce.

V˘let pro dûti i dospûlé

Myslivci s jejich loveck˘mi psy na dûtském dni v Horním Újezdû

V pátek 4. ãervence uspoﬁádaly ãlenky spolku ÓjeÏìák o.s. pro dûti a své ãleny i pﬁíznivce
tematick˘ zájezd do No‰ovic. Jako první jsme
nav‰tívili automobilovou spoleãnost Hyundai.
Tato nejmodernûj‰í automobilka v Evropû nám
nabídla prohlídku moderního provozu v délce
cca tﬁí kilometrÛ. Témûﬁ ãtyﬁicet úãastníkÛ exkurze vozily po závodû dva vláãky. ZáÏitek z této
továrny nám v horkém dni umocnil komentovan˘ v˘klad pﬁímo do sluchátek.
Nejdﬁíve jsme ale zhlédli v klimatizované místnosti film o historii a vzniku továrny i jejích
zamûstnancích.
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Podûlíme se s vámi o pár informací ze závodu:
Plocha: 200 ha. Celková investice: 1,12 mld.
EUR. SloÏení závodu: lisovna, svaﬁovna, lakovna, montáÏ, pﬁevodovkárna, pracuje se v tﬁísmûnném provozu. Kapacita produkce: 300 000
vozidel za rok, tj. 1 minuta = 1 auto. Vyrábûné
modely: Hyundai i30, Hyundai ix20, Hyundai
ix35. Poãet zamûstnancÛ: 3 481 (k 2. 1. 2012).
PrÛmûrn˘ vûk: 30 let. Podíl Ïen: 18 %. âeská
národnost: 96 % zamûstnancÛ.
Auta se zde vyrábí od A do Z, to znamená, Ïe
od v˘liskÛ karosérie aÏ po sjezd nového auta
kompletnû vybaveného a odzkou‰eného na testovací okruh po trenaÏérové trati, pﬁipraveno dle
poÏadavkÛ a pﬁání zákazníka z celého svûta pﬁímo na míru. Na v˘robû se nepodílí jen ruka lidská, ale je zde zapojeno nejvíce robotÛ ze v‰ech
automobilek, dokonce zde mají montáÏní úsek
nazvan˘ „JURSK¯ PARK“.
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Spolek „ÓjeÏìák“ na v˘letû v No‰ovicích – prohlídka továrny Huyndai

„ÓjeÏìáci“ pﬁed továrnou Huyndai

Prohlídka provozu trvající hodinu a pÛl utekla jak voda a my jsme byli nad‰ení z úÏasné prohlídky a odná‰eli si spoustu záÏitkÛ z továrny,
která v roce 2008 vyrostla na zelené louce v podhÛﬁí Beskyd.
Poté jsme se pﬁesunuli autobusem asi kilometr dále do obce No‰ovice, kde byla zaji‰tûna
prohlídka pivovaru No‰ovice – RADEGAST, jehoÏ
vlastníkem je PlzeÀsk˘ Prazdroj a.s. s majoritním akcionáﬁem, spoleãností SABMiller. Spoleãnost v‰ak vaﬁí pivo z ryze ãesk˘ch surovin –
voda z ﬁíãky Morávky, sladovnick˘ jeãmen
z úrodné Moravy a chmel od Îatce ãi z Tr‰ic.
V No‰ovicích vaﬁí sládci pivo Radegast uÏ více
neÏ 40 let. Za tu dobu se toho hodnû zmûnilo
a pivovar pro‰el nûkolika etapami modernizace.
Nezmûnila se ale receptura ani postup vaﬁení piva
Radegast, a tak zÛstává stejná i jeho chuÈ, v˘razná hoﬁkost a správn˘ ﬁíz. Byli jsme provedeni trasou, která byla oÏivena nov˘m infokoutkem o historii a jeho náv‰tûvníci nahlédnou i do leÏáckého
sklepa, coÏ dﬁíve nebylo moÏné, a to z místnosti
pﬁipomínající velk˘ sud, ve které nechybí poutavá

expozice o v˘voji leÏáck˘ch sklepÛ a bednáﬁského
ﬁemesla. Na trase vznikly nové zastávky s informaãními panely. U provozÛ, kam z bezpeãnostních
dÛvodÛ nelze vstoupit, byly nainstalovány velkoplo‰né obrazovky, na nichÏ náv‰tûvníci uvidí alespoÀ zábûry zevnitﬁ. To se t˘ká napﬁíklad sladovny,
kde pﬁibylo i názorné schéma v˘roby sladu. Varna nese jméno po nejstar‰ím sládkovi, kter˘ byl
u zrodu receptury piva RADEGAST, pana Jaromíra Francla, kter˘ zemﬁel v loÀském roce ve vûku
95 let. Pro‰li jsme si také nejmodernûj‰í stáãírnu
a poté nás ãekala vyhlídková restaurace v desátém patﬁe, kde jsme provedli „povinnou degustaci“ vzorkÛ. Za pﬁekrásného sluneãného poãasí
jsme si prohlédli panorama Beskyd s majestátní
Lysou horou, kochali se krásn˘mi v˘hledy na podhÛﬁí ãi na nedalekou továrnu Huyndai z ptaãí perspektivy. Na závûr jsme nav‰tívili RadegastÛv
obchod, abychom domÛ pﬁivezli i nûco z v˘letu.
Na zpáteãní cestû jsme nav‰tívili historickou
·tramberskou trúbu, a jelikoÏ bylo notnû po ãase
obûda a nám jiÏ kruãelo v bﬁi‰e, byl zde voln˘
rozchod a kaÏd˘ si voln˘ ãas uÏil buì v˘stupem

na vyhlídku, nebo posezením v malebn˘ch uliãkách ·tramberka. I z tohoto místa jsme vezli
domÛ „nûco z v˘letu“, byly to samozﬁejmû nefal‰ované „pravé ‰tramberské u‰i“.
Alena Veliãková, starostka obce Horní Újezd

Julie Dostálová
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âinnost TJ Sokol Horní Újezd
– jaro a léto 2014
Fotbalov˘ oddíl, kter˘ pÛsobí pod hlaviãkou
FK B˘‰kovice/Horní Újezd B dokonãil na konci
ãervna po odehrání jarní ãásti soutûÏní sezónu
2013/2014, pﬁiãemÏ se umístil na 12. místû
tabulky okresního pﬁeboru se 24 body. V ãervenci se tentokrát bohuÏel neuskuteãnil turnaj
fotbalov˘ch nadûjí Sitap Cup a neskuteãní se ani
Ójezdské rockové déchánek.
Kromû poskytnutí areálu hﬁi‰tû na dûtsk˘ den
a pro mysliveckou ãervnovou noc probíhají na
hﬁi‰ti práce a úpravy. Ihned po sezónû bylo je‰tû v ãervnu poloÏeno 30 m2 nového trávníku

v brankovi‰tích, v ãervenci bylo provedeno provzdu‰nûní firmou Golf Búﬁov a následné pískování hﬁi‰tû a ze strany obce s brigádnick˘m pﬁispûním na‰ich ãlenÛ nyní probíhá v˘mûna
oplocení na hﬁi‰ti. V ãervnu pomohli zástupci
na‰eho spolku prezentovat na‰i obec pﬁi náv‰tûvû komise Vesnice roku 2014. Dále bude tûlov˘chovná jednota zﬁejmû Ïádat ve spolupráci
s obcí o dotaci na umûlé víceúãelové hﬁi‰tû na
Drahách, v souãasné dobû se pﬁepracovává projektová dokumentace za úãelem sníÏení nákladÛ
a zmûny Ïadatele.
Na konci ãervence jsme se zúãastnili 11. roãníku fotbalového turnaje ÚjezdÛ, tzv. Újezdsk˘
pohár“, kter˘ se letos konal ve Velkém Újezdû
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u Olomouce, kam jsme jeli obhajovat loÀské
vítûzství z domácí pÛdy. Opût jsme skonãili na
stupních vítûzÛ, a to jako bronzoví. Byl vypraven
autobus, jelikoÏ turnaje se zúãastnili také dal‰í
zájemci z ﬁad fanou‰kÛ ãi pﬁedstavitelÛ obce.
V letní pﬁestávce odehraje kromû tohoto turnaje ná‰ t˘m dva pﬁátelské zápasy pﬁed novou
sezónou, která startuje 16. srpna a která bude
pro ná‰ t˘m doufejme úspû‰nûj‰í neÏ právû
skonãená. Novinkou je, Ïe pod hlaviãkou FK B˘‰kovice/Horní Újezd bude v této sezónû fungovat
jen jeden spoleãn˘ t˘m v okresním pﬁeboru OFS
Pﬁerov.
Tomá‰ Koryãánek, TJ Sokol Horní Újezd

OBEC MALHOTICE
Obãanské sdruÏení
„Klubko“ Malhotice
VáÏení spoluobãané, dovolte mi seznámit vás
s ãinností na‰eho obãanského sdruÏení Klubko
Malhotice.
V mûsíci bﬁeznu jsme si zopakovali velmi
úspû‰nou akci v hraní âlovûãe, nezlob se! I tentokrát se se‰el velk˘ poãet hráãÛ a opût jsme si
to velmi uÏili. Skvûlé zapálení pro hru ukázali
v‰ichni úãastníci rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin. Za
sebe a doufám, Ïe i za ostatní hráãe mohu ﬁíct,
Ïe se uÏ nyní tû‰ím na dal‰í kolo. Podûkování
patﬁí v‰em, kdo pomohl s organizací pﬁíjemného veãera.
V dubnu jsme pro obãany Malhotic, ale i pro
dal‰í hosty, pﬁipravili jarní v˘stavu, kterou jsme
tentokrát umístili v prostorách malhotického
zámku. Ruãní práce, malované kraslice, upeãení beránci a pomlázky, kvetoucí rÛznobarevné
primulky a jiné kvûtiny pﬁipomnûly, Ïe jaro se uÏ
dostavilo v plné své kráse. V˘stava trvala dva
dny a podle poãtu náv‰tûvníkÛ a jejich reakcí se
dá usoudit, Ïe se líbila.
Rozhodnû nejvût‰ím úspûchem leto‰ního roku
pro na‰e obãanské sdruÏení byla realizace víceúãelového hﬁi‰tû v areálu zámeckého parku
v na‰í obci. VÛbec prvním krokem k úspû‰né
realizaci bylo podání a pﬁedstavení celého projektu pﬁed v˘bûrovou komisí, která tento projekt
podpoﬁila. Projekt byl 75 procenty financován
dotaãním programem Leader a dofinancován
obcí Malhotice. S realizací se zaãalo v dubnu
2014 a celá pﬁestavba trvala pﬁibliÏnû dva mûsíce. Hﬁi‰tû se doãkalo nového umûlého povrchu
a také disponuje nov˘m vybavením. Je urãeno
pro nohejbal, tenis, volejbal a malou kopanou.
Na dokonãovacích pracích a úpravû okolí se
podíleli také dobrovolníci z ﬁad obãanÛ, za jejichÏ
pomoc jim patﬁí podûkování.
První vût‰í zátûÏovou zkou‰kou pro nové víceúãelové hﬁi‰tû byl nohejbalov˘ turnaj, kter˘ se
konal v polovinû ãervna a byl poﬁádán spoleãnû
se zastupitelstvem obce Malhotice.
Mnoho plánÛ máme i na podzim, ale o tûch
zase v pﬁí‰tím vydání. UÏ nyní mÛÏu prozradit,
Ïe do na‰í obce v ﬁíjnu zavítá divadlo Ventil se

Nohejbalov˘ turnaj na novû zrekonstruovaném hﬁi‰ti v Malhoticích

Mysliveck˘ dûtsk˘ den v Malhoticích
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sv˘m pﬁedstavením. V‰echny co nejsrdeãnûji
zveme.

gramu se podobnû jako v pﬁede‰l˘ch letech
zúãastnilo pﬁibliÏnû 70 dûtí. Po tématech loÀsk˘ch let (pohádkov˘ les, piráti apod.) bylo
leto‰ním tématem loupeÏnictví. V tomto duchu
se nesly ve‰keré kost˘my i jednotlivé úkoly na
dobrodruÏné stezce pﬁipravené pro dûti. Úkoly
byly rozmanité, od pamûÈ provûﬁujících her aÏ
po házení „loupeÏnickou palicí“ do dálky. Zejména stﬁelba ze vzduchovky vzbudila velké nad‰ení. V cíli v‰echny dûti obdrÏely ceny a byl pro nû
pﬁipraven táborák k opékání. Dûti si také mohly
prohlédnout nejrÛznûj‰í vûtve dﬁevin, kÛÏe, shozy, trofeje a vycpaniny zvûﬁe a za odborného
mysliveckého v˘kladu se o lese a zvûﬁi nûco

Emilie Gadasová, obãanské sdruÏení „Klubko“ Malhotice

Mysliveck˘ dûtsk˘ den
v Malhoticích
Dne 31. kvûtna 2014 se v odpoledních hodinách jiÏ posedmé konal dûtsk˘ den poﬁádan˘
Mysliveck˘m sdruÏením „Háj“ Malhotice-Rouské ve spolupráci s Mateﬁskou ‰kolou Malhotice
a za finanãní podpory Olomouckého kraje. Tato
akce se kaÏd˘ rok tû‰í velké oblíbenosti rodiãÛ
i jejich dûtí. Leto‰ní rok nebyl v˘jimkou a pro-
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nového nauãit. V‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci této akce, patﬁí velké podûkování, protoÏe
podobné akce v˘raznou mûrou pﬁispívají k osvûtû myslivosti a zlep‰ují pohled a postoj veﬁejnosti
k na‰emu koníãku, práci a poslání. Myslivosti
zdar!
Bc. Petr Rolinc, jednatel MS „Háj“ Malhotice – Rouské

OBEC OPATOVICE
Dûtsk˘ den
Za pﬁíznivého poãasí probûhl v nedûli 1. ãervna dûtsk˘ den na hﬁi‰ti TJ Sokol „Pod Hory“.
Dûti si mohly vybrat z nepﬁeberného mnoÏství
atrakcí. Uãitelky Z· sestavily krásn˘ pohádkov˘
les, kter˘ provûﬁil povûdomí o klasick˘ch ãesk˘ch pohádkách, a to nejenom u dûtí. Na parketu probíhalo mnoho zajímav˘ch individuálních
her. Díky malování na obliãej se akce úãastnila
velká smeãka zvíﬁátek a pohádkov˘ch postav.
Z v˘her, kter˘ch byl doslova pln˘ pytel, se
mohl radovat témûﬁ kaÏd˘, kdo se rozhodl
zúãastnit se losování kola ‰tûstí.

Dal‰ím vyÏitím byl skákací hrad a malé ﬁetízkové kolo. Ani perníãky ãi cukrová vata nemohly chybût. Na zaãátku i na závûr dûti zhlédly
maÀáskovou pohádku O KoblíÏkovi a O py‰né
veverce a program vyvrcholil obrovskou hromadou pûny, ve které se mohly dûti dosyta
vyﬁádit.
Podûkování patﬁí sponzorÛm akce, obci Opatovice, TJ Sokol, kter˘ poskytl bezplatnû areál
hﬁi‰tû, a SDH Opatovice, kter˘ zajistil závûreãnou pûnu. Dûkujeme téÏ v‰em, co pomáhali dûtsk˘ den organizovat a zaji‰Èovali hladk˘ prÛbûh
celého odpoledne. AÈ uÏ se jedná o sestavení

pohádkového lesa uãitelsk˘m sborem Z·, personální obsazení lesa, ostatních herních disciplín a panu Milanu Îabãíkovi za prodej chutn˘ch
uzenin. V neposlední ﬁadû dûkujeme v‰em
nad‰en˘m rodiãÛm, kteﬁí se aktivnû podíleli na
pﬁípravû a zdárném prÛbûhu celé akce.
Magda Mat˘sková, obec Opatovice

V˘let do zoo Brno
Z v˘tûÏku z leto‰ního ma‰karního karnevalu,
kter˘ poﬁádala obec Opatovice, byl spolufinancován v˘let do ZOO Brno a projíÏìka lodí po
Brnûnské pﬁehradû. Dûti z opatovské ‰koly

Dûtsk˘ den v Opatovicích
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Dûtsk˘ den v Opatovicích

V˘let do zoo Brno
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a ‰kolky se vydaly na cestu spolu se sv˘mi rodiãi v nedûli 25. 5. ProtoÏe nám poãasí mimoﬁádnû pﬁálo, mohli jsme si vychutnat plavbu lodí
k hradu Veveﬁí a kochat se malebn˘m okolím
Brnûnské pﬁehrady.
Poté jsme se pﬁesunuli do ZOO a zde si kaÏd˘ individuálnû ãasovû rozvrhl prohlídku jednotliv˘ch pavilonÛ, v˘bûhÛ, dûtsk˘ch koutkÛ a restauraãních zaﬁízení. Z pozitivní odezvy úãastníkÛ
zájezdu lze soudit, Ïe se v˘let líbil a v‰ichni si ho
uÏili.
Dûkujeme paní Jolanû Andr˘skové za zorganizování celé akce a paní Ludmile Nûmcové za
pomoc pﬁi sestavování personálního obsazení.
Magda Mat˘sková, obec Opatovice

âarodûjnice zamíﬁily
do Opatovic
Proslunûn˘ den vylákal k projíÏìce na ko‰tûti
minulou stﬁedu neb˘vale velké mnoÏství ãarodûjÛ, ãernoknûÏníkÛ a ãarodûjnic nejrÛznûj‰ích
vûkov˘ch kategorií. Cílem jejich letu bylo v˘leti‰tû v Opatovicích, kde pro nû opatov‰tí hasiãi
pﬁipravili bohat˘ program.
Obãerstvení, na kterém si mohli náv‰tûvníci
sletu ãarodûjnic pochutnat, vyhovovalo nejlépe
apetitu létajících úãastníkÛ akce. Jednalo se
o krysí ocásky, uzené tasemnice, utopence v rozkladu a mnoho dal‰ích specialit.
V‰echny ãarodûjnice a ãarodûjové si dali sraz
na bílém pavoukovi, kde do‰lo k prezenci a odevzdání pﬁihlá‰ek s osobními údaji a specifick˘mi identifikaãními rysy (poãet zubÛ, oãí, délka
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nosu, rozchod v kolenou, umûlé konãetiny,
naposledy koupána – pﬁibliÏnû století a dÛvod
atp.). Po úvodním ãarodûjnickém reji následovalo nepﬁeberné mnoÏství soutûÏí se sladk˘mi
odmûnami. V dílniãkách mohli malí ãarodûjové
vytvoﬁit svou vlastní malou ãarodûjnici ãi vymalovat tematické omalovánky. Velk˘ úspûch sklidila hraná pohádka o obrovi, kter˘ se chtûl
nechat zmen‰it. Pomohl mu k tomu kdo jin˘ neÏ
– ãarodûjnice!
Nad‰ení a obdiv nejenom u nejmen‰ích úãastníkÛ sletu vyvolal dûtsk˘ ohÀostroj z konfet
a papírov˘ch stuh. Pod odborn˘m dozorem
poﬁadatelÛ byla zapálena vatra a spálena ãarodûjnice. Byli vyhodnoceni ti nejlep‰í ãarodûjové
a ãarodûjnice ve tﬁech vûkov˘ch kategoriích.
V˘herci získali ‰erpu, perníkovou medaili a sladkou odmûnu. KaÏdé dítû, které pﬁi‰lo v masce,
obdrÏelo perníãek ozdoben˘ pavuãinou, netop˘rem, hadem apod. a ‰pekáãek oÏehnut˘ uhranut˘m plamenem. Dûti si samy podepsaly
a vyzdobily lampiony ‰tûstí, jejichÏ vypu‰tûním
pﬁi západu slunce celá akce vyvrcholila.
Podûkování patﬁí sponzorÛm, kteﬁí nás finanãnû podpoﬁili, i ostatním pﬁíznivcÛm kouzelnického sportu, kteﬁí nám pomohli s realizací sletu. Obci Opatovice vdûãíme za dûtsk˘ ohÀostroj,
TJ Sokol za bezplatné zapÛjãení areálu a panu
Rostislavu ·igutovi za zaji‰tûní dﬁeva na vatru.
Dûkujeme.
Milí ãarodûjní kolegové, tû‰íme se, Ïe se zase
za rok slétneme ke spoleãn˘m záÏitkÛm!
Magda Mat˘sková, obec Opatovice
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Opatovsk˘ ko‰t
V sobotu 5. dubna se v sále lidového domu
v Opatovicích uskuteãnil oficiálnû sedm˘ a vãetnû nultého zku‰ebního roãníku jiÏ osm˘ roãník
ko‰tu s názvem „Opatovská ãtvrÈka – soutûÏ
o nejlep‰í ãtrÈku slivovice a koláãa“.
Pﬁi hodnocení umûní místních kuchaﬁek se na
prvém místû umístil ovocn˘ koláã upeãen˘ Jiﬁinou Tomeãkovou, druh˘ skonãil koláã Ludmily
Sudomûﬁické a na tﬁetím místû koláã pﬁipraven˘
Magdou Mat˘skovou. I v leto‰ním roce se do
pekaﬁské soutûÏe zapojili i muÏi, resp. jeden, Dalibor Michalec, kter˘ do soutûÏe pﬁihlásil doma
peãen˘ chleba, za coÏ si zaslouÏil zvlá‰tní cenu
poroty a do pﬁí‰tího roku dal organizátorÛm podnût, zda ko‰t neroz‰íﬁit o dal‰í kategorii.
Vítûzka Jiﬁina Tomeãková pﬁevzala mimo hodnotné vûcné ceny také „Putovní vaﬁeãku“, která
jí zÛstane v drÏení aÏ do dal‰ího roãníku.
Leto‰ní roãník, alespoÀ co se slivovice t˘ãe,
se do historie zapsal jako roãník s nejvíce pﬁihlá‰en˘mi vzorky a dále jako roãník nejvyrovnanûj‰í, neboÈ rozdíly v hodnocení jednotliv˘ch
vzorkÛ byly minimální a v‰echny prokázaly tu
nejvy‰‰í kvalitu.
V soutûÏi se prezentovalo rovn˘ch 51 vzorkÛ,
coÏ pﬁedstavuje absolutní rekord, a tak to ãlenové komise v rámci anonymního hodnocení
nemûli vÛbec jednoduché. Nakonec se dopracovali k tûmto v˘sledkÛm:
Kategorie slivovice jablková:
Pﬁihlá‰eno 10 vzorkÛ. Na prvním místû se
umístil vzorek Miroslava Strnadla st. vypálen˘

âarodûjnick˘ den v Opatovicích
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Opatovsk˘ ko‰t. Zleva: Martin Mat˘ska, Marie Machancová, Luká‰ Plesník, Radek Klanica
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Opatovsk˘ ko‰t. Zleva: Marie Machancová, Martin Mat˘ska, Milan Îabãík

Opatovsk˘ ko‰t. Zleva: Radim âíhal, Marie Machancová, Pavel Vymûtalík, Martin Mat˘ska

v Komárnû. O druhé místo se podûlily vzorky
Radima âíhala a opatovsk˘ch Star˘ch pánÛ. Na
tﬁetím místû pak skonãily se stejn˘m hodnocením vzorky Stanislava Pazdery a Josefa Hasonû.
Kategorie ostatní ovoce:
V této kategorii se letos se‰lo 9 vzorkÛ ze tﬁí
druhÛ ovoce – malin, tﬁe‰ní a merunûk. Jako
nejlep‰í byly vyhodnoceny meruÀkovice Jolany
Andr˘skové a malinovice Jiﬁího Hosta‰i, které
získaly stejné bodové ohodnocení. Na druhém
místû skonãila tﬁe‰Àovice loÀského vítûze této
kategorie Marka Andr˘ska. Tﬁetí místo pak obsadila Marcela âíhalová opût s tﬁe‰Àovicí.
Kategorie slivovice trnková:
Pﬁihlá‰eno 32 vzorkÛ. Jako nejlep‰í byl vyhodnocen vzorek slivovice dodan˘ Milanem Îabãíkem vypálen˘ ve StﬁíteÏi. Na druhém místû skonãila trnkovice Jiﬁího âíhala. Na tﬁetím místû se
se stejn˘m bodov˘m ohodnocením umístily
hned ãtyﬁi vzorky – Luká‰e Plesníka, Petra Vytopila, Jiﬁího Duchonû a Radka Klanici.
Milan Îabãík se svou trnkovicí získal 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. Letos poprvé se
stalo, Ïe úãastníci nezvládli vyprázdnit obsah
v‰ech lahví, coÏ mÛÏe slouÏit jako pozvánka na
dal‰í roãník pro ty, kteﬁí by snad mûli strach, Ïe
na nû nic nezbude. K pﬁíjemnému proÏití sobotního podveãera pﬁispûlo i vystoupení Sextetu
Moravské Veselky.
Zastupitelstvo obce Opatovice spolu s organizátory soutûÏe dûkuje v‰em, kteﬁí pﬁihlásili své
vzorky do ko‰tu. Dále dûkuje sponzorÛm akce –
firmû ZAPE s.r.o, Provial s.r.o., ¤eznictví Milan
Îabãík – poctivá uzenina, mikroregionu Záhoran
a obci OPATOVICE za jejich finanãní ãi vûcn˘ dar
urãen˘ pro ocenûní soutûÏících.
Na závûr zveme v‰echny zájemce k úãasti na
dal‰ím roãníku.
Martin Mat˘ska, obec Opatovice

Lesní bûh v Opatovicích vonûl
jarem
Lesní bûh v Opatovicích u Hranic uÏ má za
sebou pûkn˘ch pár let. Letos se bûÏel jiÏ 36. roãník a to je uÏ tedy také pûkná ﬁádka let, co se ve
zdej‰ích lesích na velmi ãlenitém okruhu bûhá

tento dost nároãn˘ kros. Závod poﬁádá TJ Sokol
Opatovice a bûÏcÛm poskytuje zázemí ve svém
sportovním areálu u fotbalového hﬁi‰tû.
V sobotu vybûhli pﬁíznivci bûhu z areálu TJ
Sokol do blízkého lesa, aby se utkali o nejlep‰í
umístûní anebo si zabûhli jen tak pro zdraví.
Obojí nabízí „Lesní bûh“ v Opatovicích. Kategorie byly od nejmen‰ích aÏ po veterány. Úãastníci si mohli vybrat z nûkolika variant trati, a tak si
kaÏd˘ mohl zvolit dle sv˘ch moÏností.
Krásné sluneãné poãasí jen umocnilo pﬁíjemnou atmosféru, kterou poãetná rodina bûÏcÛ
vytvoﬁila. A tak kdo byl v sobotu v Opatovicích
v lese, mohl potkat spoustu bûÏeck˘ch nad‰encÛ, jak si tento krásn˘ sport uÏívají.
BûÏci k nám rádi jezdí, protoÏe rozmanitost
opatovické trati nedává Ïádnému specialistovi
v˘hodu. Jsou zde jak stoupání, tak i klesání, bûÏí
se jak po loukách a pû‰inách, tak i po cestách.
Nejlep‰í v jednotliv˘ch kategoriích obdrÏeli
vûcné ceny a poﬁadatelé vûﬁí, Ïe pﬁí‰tí rok se
s nimi setkají zase. Úãast byla hojná a mÛÏeme
ﬁíci, Ïe se kaÏd˘ rok zvy‰uje.
BûÏci se zcela jistû oprostí od sv˘ch kaÏdodenních starostí a také tento sport je levnûj‰í neÏ
jiné. Bûhání je nejjednodu‰‰í a nejlevnûj‰í pohy-
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Lesní bûh v Opatovicích

bovou aktivitou. Staãí bûÏecké boty, chuÈ, trochu
ãasu a správná motivace.
Vítûzi jednotliv˘ch kategorií – Ïáci: Zela Jiﬁí,
Vaculík Josef, Burdík Filip, Ház Jakub, Malant
Josef, Navrátilová Monika, Îaludková Tereza,
Îaludková Barbora, Hansgutová Monika, Svobodová Veronika, Kostruchová Tereza – dorost:
Hotûk Michal, Machalová Denisa – Ïeny: Hynãicová Jitka, Gruchalová Lucie, Îaludková Jana,
Hyn‰tová Marie – muÏi: Svoboda Tomá‰, Bitala Václav, Veliãka Ale‰, Jína Pavel, Pﬁívûtiv˘
Miroslav, Lajãík Alois
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

Zveme vás na hasiãské oslavy
16. srpna do Opatovic!
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Opatovice letos
oslaví 125 let od svého zaloÏení, zveme proto
v‰echny na oslavy, které se budou konat 16. srpna. Oslavy zaãnou v ranních hodinách zpﬁístupnûním hasiãské zbrojnice v‰em zájemcÛm
o hasiãskou techniku a historii sboru. U pﬁíleÏitosti oslav se sbor rozhodl poﬁídit slavnostní

hasiãsk˘ prapor, kter˘ bude pﬁi slavnostní bohosluÏbû dopoledne posvûcen. Od 11 hodin probûhne valná hromada, která pﬁipomene v˘znamné události z historie sboru. Cílem odpoledního
programu bude pﬁiblíÏit v‰em náv‰tûvníkÛm, jak
se vyvíjel boj s ohnûm od dob dávno minul˘ch
aÏ do souãasnosti a zároveÀ tak pﬁipomenout
i v˘znamné milníky v historii sboru. Mohou se
tak tû‰it na zásah originální koÀskou stﬁíkaãkou,
pﬁíjezd hasiãÛ k ohni Tatrou 805 ãi CAS 25 ·koda 706 RTH v pÛvodních zásahov˘ch oblecích
a samozﬁejmû uvidí i stávající techniku pouÏívanou jednotkou dnes. Tu nejmodernûj‰í techniku
pak pﬁedvedou profesionální hasiãi HZS Olomouckého kraje.
V pﬁestávkách zpﬁíjemní náv‰tûvníkÛm akce
vystoupení folklórního souboru Mat˘sek z Kyjova. K poslechu a tanci zahraje dechová hudba
Moravská Veselka. Své hasiãské umûní pﬁedvedou i mládeÏnická druÏstva, která se pﬁipravují
pod hlaviãkou SDH Opatovice. Budeme rádi,
kdyÏ v sobotu 16. srpna pﬁijdete podpoﬁit opatovsk˘ sbor a oslavit na‰i bohatou historii.
Jolana Andr˘sková, SDH Opatovice

Hasiãi z Opatovic organizují
akce, soutûÏí i pracují
Zásahová jednotka bûhem zimních brigád
pokraãovala v práci na vestavbû pro vozidlo
Volkswagen Crafter. V souãasné dobû jsou jiÏ
práce témûﬁ dokonãeny a vozidlo je plnû pﬁipraveno na zásah u jakékoliv mimoﬁádné události.
Ve‰keré práce provádûli ãlenové jednotky, ãímÏ
byly obci Opatovice u‰etﬁeny nemalé finanãní
prostﬁedky.
Na jaﬁe pak ãlenové jednotky pro‰li nûkolika
‰koleními, které byly poﬁádány v hasiãské zbrojnici. Strojníci a velitelé dále absolvovali pravidelnou pﬁípravu na poÏární stanici Pﬁerov.
V dubnu jsme uspoﬁádali sbûr Ïeleza po na‰í
obci, zúãastnili se v˘‰lapu druÏebních sborÛ,
kter˘ letos poﬁádali kamarádi z Tísku, a také
oslav 85 let od zaloÏení na‰eho druÏebního sboru v Nové Vsi. Po dohodû s obcí jsme v dubnu
vybourali pÛvodní sociální zaﬁízení v hasiãské
zbrojnici a provedli jejich kompletní renovaci.
V garáÏích jsme pak natﬁeli v‰echny podlahy.
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Vyhodnocení soutûÏe dospûl˘ch na soutûÏi v Opatovicích

V sobotu 7. ãervna jsme uspoﬁádali jiÏ 20.
roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ „O putovní pohár
SDH Opatovice“, kter˘ byl zaﬁazen do Velké ceny
OSH Pﬁerov. V mlad‰í kategorii zvítûzili v konkurenci jedenácti sborÛ dûti z Milenova pﬁed
Ol‰ovcem a Pot‰tátem, v kategorii star‰ích
prvenství patﬁilo StﬁíteÏi nad Ludinou pﬁed Par‰ovicemi a Sobûchlebami.
Dal‰í soutûÏí poﬁádanou opatovsk˘mi hasiãi
byl 48. roãník soutûÏe „O putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice“ zaﬁazené do Velké
ceny OSH âMS okresu Pﬁerov. SoutûÏ se konala 21. ãervna. Za vûtrného poãasí, které komplikovalo sestﬁik terãÛ, se podaﬁilo zvítûzit borcÛm
z Val‰ovic (ãas 18,04) pﬁed Babicemi a Pravãicemi, v Ïenách se nejlépe daﬁilo Rychlovu (ãas

17,87) pﬁed Miloticemi a ·piãkami. Kategorie
muÏÛ nad 35 let byla obsazena pouze Opatovicemi a Val‰ovicemi, vítûzství nakonec pro sebe
urvali domácí. Pro pobavení divákÛ i soutûÏících
se pak mohla sloÏit tﬁíãlenná druÏstva, která soutûÏila v naplnûní dÏberovky a sestﬁiku terãÛ.
Kromû soutûÏí Velké ceny se opatovské dûti
a mládeÏ úãastní soutûÏí hry Plamen. Dûti se
zúãastnily okresního kola, kde se druÏstvo star‰ích ÏákÛ umístilo na 9. místû, druÏstvo mlad‰ích na místû 6. DorostencÛm se v‰ak podaﬁilo
probojovat se i do kola krajského a svého úãastníka jsme mûli i na republice. Krajské kolo se
konalo 15. ãervna v Lipníku nad Beãvou. Vynikajícího úspûchu, a to dosaÏení prvního místa
s postupem na republiku, se doãkal Jakub And-

Jakub Andr˘sek

r˘sek. V Lipníku si nevedlo ‰patnû také druÏstvo
na‰ich dorostenek doplnûné dívkami ze StﬁíteÏe. Dorostenky zvítûzily v poÏárním útoku, celkovû ale obsadily druhé místo. Celostátní kolo
Hry Plamen se konalo 5. a 6. ãervence v Brnû.
Kuba nakonec po skvûl˘ch v˘konech dosáhl na
celkové páté místo. Na stovkách zabûhl ãas
18,16 a na dvojboji 16,46. Blahopﬁejeme a dûkujeme za v˘bornou reprezentaci!
Jolana Andr˘sková, SDH Opatovice

„Staﬁí páni“ na kole
Stalo se jiÏ zvykem, Ïe v ãervenci na státní
svátky se vydávají „Staﬁí páni“ se sv˘mi drah˘mi poloviãkami na cyklistick˘ v˘let. Po zváÏení

Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ z Opatovic
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nûkolika variant byla vybrána lehká trasa, které
sedûl název „Cyklistická selanka“. Trasa dlouhá
necel˘ch padesát kilometrÛ vedla pﬁes Maleník,
Pavlovice, oseck˘ Jadran zpût do Opatovic.
Zúãastnilo se pﬁes tﬁicet vyznavaãÛ cyklistiky.
Neodradila je ani zataÏená obloha s obãasn˘m
de‰tûm. Nikam se nespûchalo, a tak panovala
pﬁíjemná atmosféra po celou dobu této akce. Cíl
tohoto v˘letu byl jako obvykle v areálu TJ Sokol.
Tam na nás ãekaly dobroty z udírny. Byly v˘borné a na ãepu se také nûco na‰lo, a tak se v pﬁíjemné atmosféﬁe probraly záÏitky z cesty, po

oãku se sledovala vítûzná finálová cesta Petry
Kvitové ve Wimbledonu a poté se úãastníci rozjeli spokojenû domÛ.
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

ZAPE CUP
Po skonãení Ïákovské sezóny poﬁádá jiÏ léta
mládeÏnick˘ oddíl FKM turnaj v kopané, kter˘
za‰tiÈuje ná‰ dlouholet˘ sponzor ZAPE Opatovice. Tentokrát nebyly k vidûní na opatovském
hﬁi‰ti fotbalové pﬁípravky, ale vûkovû vy‰‰í kategorie ÏákÛ. Za úãastí t˘mÛ Bûlotína, Ústí, Hranic
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a domácích FKM se od brzk˘ch ranních hodin
hrály zápasy systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. Îáãci
ukázali, Ïe fotbal umí a k vidûní byly pûkné akce.
Po skonãení fotbalov˘ch bojÛ a seãtení v˘sledkÛ se t˘my umístily na tomto poﬁadí: 1. Ústí, 2.
Bûlotín, 3. Opatovice – V‰echovice, 4. Hranice.
V‰echna muÏstva byla na závûr za svÛj v˘kon
odmûnûna diplomem a vûcn˘m darem, kter˘
jednotliv˘m muÏstvÛm pﬁedali zástupci firmy
ZAPE.
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

„Staﬁí páni“ z Opatovic na kolech

ZAPE CUP v Opatovicích
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Deset mûsícÛ (bez uãebnic)
v Z· Opatovice
Opatovská ‰kola pﬁivítá 1. záﬁí 2014 nové prvÀáãky. V 8.00 by se do Lidového domu v Opatovicích mûlo dostavit 11 dûtí z Opatovic a Par‰ovic.Po cel˘ rok se jim bude vûnovat paní
uãitelka Ladislava Rychnovská.
Na nové Ïáky (ale nejen na nû) ãeká uÏ v záﬁí
ﬁada zajímav˘ch akcí - triatlon v Ústí, zahájení
plaveckého v˘cviku a koncert kapely „ABRAKA
MUZIKA“ v Hranicích. Od ﬁíjna zahajují ãinnost
zájmové krouÏky, napﬁ. angliãtina, v˘tvarné techniky, hudební a instrumentální v˘chova. Listopad a prosinec probûhne ve znamení pﬁíprav na
adventní a vánoãní v˘zdobu. V únoru se pﬁehoupneme do druhého pololetí, kdy na Ïáky ãeká
jedna z tradiãních ãinností, a to louãení se zimou
a vyná‰ení Morény. V dubnu a kvûtnu b˘vají
obvykle ze ‰kolních oken sly‰et zvuky, zpûv a hru
na cokoli – to se dûti pﬁipravují na oslavu Dne
matek. V závûru kvûtna probíhá pûvecká soutûÏ
„JIND¤ICHOVSK¯ KOKRHÁâ“.Prozatím jsme
nikdy nepﬁijeli s prázdnou, doufám, Ïe prvÀáãci
budou pro ‰kolu posilou i ve zpûvu.
Doufáme, Ïe mezi nimi najdeme i sportovní,
rychlé a mr‰tné talenty, protoÏe v ãervnu poﬁádá na‰e ‰kola turnaj malotﬁídních ‰kol ve vybíjené. Pak uÏ jen zvládnout t˘denní ‰kolu v pﬁírodû a prázdniny 2015 mohou zaãít...
Pﬁi tom v‰em se samozﬁejmû stihneme i uãit.
Tak hezké prázdniny, naberte v‰ichni sílu a na
shledanou 1. záﬁí 2014!

·kola v pﬁírodû Semetín

Jana Palová, ﬁeditelka M· a Z· Opatovice

OBEC RAKOV
Rajcovní seniorky z Rakova
zatanãily kankán
Nezapomenuteln˘m záÏitkem se v sobotu
1. února stalo pro v‰echny úãastníky plesu
Mateﬁské ‰koly v Rakovû pÛlnoãní pﬁekvapení
v podobû taneãního vystoupení místních maminek. Pﬁestrojeny k nepoznání si kaÏdá pﬁidala
dobr˘ch 40 let nejen na své vizáÏi, ale i chÛzi,
nechybûly stylové doplÀky jako ãagan, br˘le ãi
‰átek. NaãeÏ tento gang dÛchodkyÀ zaskoãené
úãastníky plesu doslova rozpálil sv˘m kankánem, bûhem nûhoÏ nehledû na „vûk“ lítaly nohy
tradiãnû proklatû vysoko. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe
rychlé tempo dûvãata nezvládají, luply si rychle
z pleskaãek a taneãní ãíslo s bravurou dokonãily aÏ po závûreãné defilé, které je zachyceno na
fotografii. Na tradiãním ‰kolkáãském plese byla
i spousta dal‰í zábavy, zatanãily Malé stepaﬁky
z Velké a po tombole se také jen zaprá‰ilo. Tak
zase za rok!
Franti‰ek Kopeck˘, obec Rakov

Rakovské dûti protanãily bál

Rajcovní seniorky z Rakova

Také v Rakovû nemohl chybût tradiãní pﬁedjarní Dûtsk˘ ma‰karní ples, kter˘ pro v‰echny
místní i okolní dûti pﬁipravily rakovské maminky a místní mateﬁská ‰kola. V nedûli 2. bﬁezna
místní kulturní sál ovládly nerÛznûj‰í povedené
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Rajcovní seniorky z Rakova

Dûtsk˘ ma‰karní ples v Rakovû
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masky a v‰emu dûní velel klaun Pepíno Prcek,
kter˘ dûtem pﬁipravil soutûÏe, hry, legrácky i ty
správné písniãky k tanci.
Franti‰ek Kopeck˘, obec Rakov

V Rakovû se louãili s dûtmi
z mateﬁinky a vítali prázdniny
Milou vzpomínku a symbolickou teãku za léty
stráven˘mi v mateﬁské ‰kolce pﬁipravily pﬁed‰kolákÛm z Rakova místní paní uãitelky a maminky. Ve ãtvrtek 26. ãervna se spoleãnû se‰li v sále
kulturního domu, kde dûti pﬁednesly básniãky
a písniãky sloÏené speciálnû pro tento den a ‰ité

kaÏdému pﬁed‰kolákovi na míru. Do‰lo také na
dárky a ãím jin˘m udûlat dûtem radost neÏ sadou
potﬁeb do ‰koly. Následovalo spoleãné mlsání
dortÛ ve tvaru aktovky a slabikáﬁe, závûrem rodiãe pﬁedali dárek obûma uãitelkám, paní Zdráhalové a paní Koutné, a podûkovali nejen za tento
poveden˘ den, ale pﬁedev‰ím za péãi po celou
dobu, kterou jejich dûti v mateﬁské ‰kole v Rakovû strávily. V‰em ‰esti pﬁed‰kolákÛm, Jirkovi
Mizerovi, Krist˘nce ·tukovské, Aniãce Skácelové, Elence Dostálové, Tondovi Svobodovi
a Dominiku Chrastinovi pﬁejeme 1. záﬁí ‰Èastn˘
vstup do dal‰í etapy jejich dûtského Ïivota.

Louãení pﬁed‰kolákÛ s mateﬁskou ‰kolou v Rakovû. Zleva: Jiﬁí Mizera, Anna Skácelová,
Elen Dostálová, Antonín Svoboda, Krist˘na ·tukovská, Dominik Chrastina
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Jen o pár dnÛ pozdûji, v nedûli 29. ãervna, pak
rakovské maminky pﬁipravily pro místní dûti
i rodiãe Vítání prázdnin. Nejprve úãastníci vyrazili na stezku plnou pohádkov˘ch postav jako
tﬁeba Popelka, Karkulka nebo Bob a Bobek, kde
plnili zajímavé tematické úkoly s vidinou sladké
odmûny. Program pak pokraãoval na místním
v˘leti‰ti pohádkov˘m pﬁedstavením Ka‰párek
a ukraden˘ poklad v podání Pepína Prcka. Závûr
patﬁil táboráku ﬁádnû skropenému de‰tûm, to ale
nemohlo ubrat na spokojenosti jak dûtsk˘ch
soutûÏících, tak dospûl˘ch poﬁadatelÛ.
Franti‰ek Kopeck˘, obec Rakov

Vítání prázdnin v Rakovû

OBEC ROUSKÉ
Senioﬁi v akci
U pﬁíleÏitosti vydání nového ãísla mikroregionálního zpravodaje bych chtûla zhodnotit ãinnost
klubu v pﬁedchozím období.
Aktivity Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice
jiÏ tradiãnû zaãínají v mûsíci lednu slavnostní
v˘roãní ãlenskou schÛzí, na které hodnotí uplynul˘ rok. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se jí
zúãastnilo 40 ãlenÛ a ãlenek klubu. Na schÛzi
jsme pﬁivítali zástupce obou obcí paní Milu‰i StrÏínkovou, starostku obce Rouské a pana Radovana Miku‰e, starostu obce V‰echovice. Oba
nám vyjádﬁili podporu sv˘ch zastupitelstev
a popﬁáli hodnû zdraví a elánu do dal‰í ãinnosti.
K dobré pohodû nám zahrála oblíbená kapela
V‰echomor ze V‰echovic. V únoru se konalo
posezení nad knihou. Nezávaznû jsme u knihy
Tisíc planoucích sluncí besedovali s knihovnicí
paní Lydií Trlifajovou. Na tuto akci pﬁi‰lo 25 ãlenÛ. JiÏ tradiãnû v bﬁeznu slavíme svátek Mezinárodního dne Ïen. Oslavu jsme si zpestﬁili
ochotnick˘m divadelním pﬁedstavením „Jak je
dÛleÏité míti Filipa“ ve skvûlém podání souboru
Ventyl z Hranic.
Mûsíc kvûten byl ve znamení kvûtin a to
doslovnû, neboÈ jsme pro své ãleny pﬁipravili
zájezd na kvûtinovou v˘stavu FLORIA KromûﬁíÏ.
ÚÏasné prostﬁedí nového v˘stavi‰tû s originálními aranÏemi nás zcela uchvátilo. V‰ichni se
vraceli obtûÏkáni nákupem kvûtin, keﬁÛ i stromkÛ a plní inspirací. V KromûﬁíÏi jsme nav‰ívili

Pradûdova galerie v Jiﬁíkovû. Zleva: Ludmila Perutková, Irena Vojtková,
Marie Hlavová, Marta K˘valová, manÏelé Vûra a Antonín Dohnalovi
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Krásy Arboreta v Pasece. Zleva: ZdeÀka TvrdoÀová,
Josef TvrdoÀ, Marie Hlavová a Marie Heroldová

SchÛze Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice. Zleva: starosta obce V‰echovice Radovan
Miku‰, pﬁedsedkynû spolku Helmtraud Vojtková, místopﬁedsedkynû Jitka Smahlová a hospodáﬁka Ludmila Perutková

Sbor dobrovoln˘ch hasiﬁÛ v Rouském. První ﬁada zleva: Martin Ovãáãík, Jaroslav Jemelík,
Ludmila Perutková – ãlenka ZO, Ing. Libor K˘vala – místostarosta. Druhá ﬁada: Ondﬁej
Horák, Pavel JuráÀ, Miroslav K˘vala a Martin âech

Hasiãi z Rouského v akci

i zámeck˘ park, kde jsme obdivovali krásné pávy
a jiná zvíﬁátka. Cestovatelskou vá‰eÀ jsme ukojili v ãervnu zájezdem do mûsta ·ternberka za
historií hodin a hodinek v Expozici ãasu. Po prohlídce jsme pokraãovali do Arboreta v Pasece
a dopoledním cílem byla Pradûdova galerie
v Jiﬁíkovû. Po v˘teãném obûdû jsme si je‰tû zajeli prohlédnout baziliku na sv. Kopeãku. Po chvilce rozjímání v tomto nádherném chrámu jsme
si dopﬁáli malé obãerstvení v místní kavárnû
a spokojeni ujíÏdûli k domovu. Krásné poãasí
doladilo pﬁíjemnou atmosféru celé cesty. V mûsíci srpnu je v plánu v Rouském zdravotní pﬁedná‰ka na téma Ïenské nemoci. Záﬁí bude opût ve
znamení cestování. Pﬁipravujeme zájezd za
památkami Olomouckého kraje a nejen za nimi.
Zájezd není urãen jenom pro ãleny klubu, ale
úãastnit se ho mÛÏe kaÏd˘ do naplnûní kapacity. Závûr roku bude jiÏ tradiãnû patﬁit rodinû
Márov˘ch a jejich cestovatelsk˘m záÏitkÛm.
Poslední teãkou v tomto roce je adventní koncert a zájezd na vánoãní koncert. A znovu budeme zaãínat v mûsíci lednu…
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Hasiãi v Rouském jsou t˘m!
Pﬁelom jara a léta je pro hasiãe a hasiãsk˘
sport pﬁedev‰ím obdobím velmi aktivním.
Bûhem jednoho víkendu se místní jednotka
úãastní i dvou závodÛ, sbírá zku‰enosti a ovûﬁuje si svoji pﬁipravenost v nabité konkurenci.

Technické vybavení je díky podpoﬁe obce a sponzorÛ na solidní úrovni a sportovní t˘m je motivovan˘ podat vÏdy nejlep‰í v˘kon.
Ale vraÈme se v ãase zpût na zaãátek roku, kdy
sbor vyhodnocoval pﬁedchozí rok a nastavoval
si cíle na rok leto‰ní. V˘roãní valná hromada byla
pﬁíleÏitost pro hodnocení, setkání celé ãlenské
základny (jednou z nejvût‰ích v obci) a také sdílení názorÛ a postﬁehÛ s hasiãi z okolních vesnic okrsku. Zimní období hasiãi vyuÏívají k úãasti na rÛzn˘ch ‰koleních a také se úãastní valn˘ch
hromad okresu, okrsku nebo jednotliv˘ch obcí.
V rámci zimní pﬁípravy se jednotka vûnovala
údrÏbû techniky, která se k na‰í radosti neustále roz‰iﬁuje. Byly provedeny napﬁíklad drobné
úpravy úloÏného prostoru hasiãského auta,
opravena zásahová ma‰ina a mnoho dal‰ích
vûcí, a to vlastními silami a se zapojením ãlenÛ.
Poslední nedûli pﬁed postním obdobím si
dechovka z Partutovic pí‰e do kalendáﬁe: Vodûní medvûda Rouské. Ani letos nebylo potﬁeba na
tomto zvyku nic mûnit a v‰ichni místní i pﬁespolní si mohli vychutnat zábavu spojenou s touto obnovenou tradicí.
V jarních dnech, pod vedením místních hasiãÛ, probíhaly s rouseck˘mi dûtmi a omladinou
sportovní aktivity na místním sále, aby si tak
mohly zkrátit dny, kdy poãasí venkovním sportÛm moc nepﬁeje.
Patrona hasiãÛ sv. Floriana, kterého má místní sbor i na svém praporu, si na zaãátku kvûtna

pﬁipomnûli hasiãi nejen úãastí na slavnosti ve
V‰echovicích, ale letos vÛbec poprvé také na
pouti na sv. Host˘nû.
Hasiãi z Rouského, tradiãní udrÏovatelé místních tradic, uspoﬁádali v první letní den táborák na
místním v˘leti‰ti. Vatra nestála na hﬁi‰ti jiÏ pûknou
ﬁádku let, proto vûﬁím, Ïe pohled na hoﬁící hranici
dﬁeva potû‰il kaÏdého náv‰tûvníka této akce.
Na konec léta plánujeme uspoﬁádat Hasiãsk˘
den a za úãasti místních i pﬁespolních mlad˘ch
hasiãÛ porovnat síly a odhodlání v pﬁipravovan˘ch soutûÏích.
Dûkuji v‰em hasiãÛm za jejich aktivitu a snahu dûlat prostﬁedí, ve kterém se nám lépe Ïije.
Pﬁeji v‰em pûkné léto.
Libor K˘vala, strarosta SDH Rouské

BEST-FEST v Rouském skonãil
s posledními tóny
V sobotu 5. ãervence probûhl v Rouském
osm˘ a zároveÀ poslední roãník hudebního festivalu. Pﬁes poãáteãní pﬁíznivé pﬁedpovûdi poãasí jsme nakonec obdrÏeli v˘strahu na bouﬁky.
Navzdory tomu si do Rouského na‰lo cestu pﬁes
1000 fanou‰kÛ, kter˘m zahrály skupiny, jeÏ na
festivalu uÏ jednou vystoupily a mûly u náv‰tûvníkÛ nejvût‰í ohlasy.
Jedinou novinkou byla skupina RYBIâKY48,
kterou si jiÏ dlouhou dobu pﬁálo zejména mladé
publikum.
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Kapela RYBIâKY48

Cel˘ festivalov˘ program probûhl s pÛlhodinov˘m zpoÏdûním zpÛsoben˘m de‰tûm, ale
nakonec se poãasí umoudﬁilo. Na zaãátku
vystoupila skupina Hádrama‰mátrá, která svou
osobitou energií v˘bornû festival rozjela. Dále
pokraãoval Kabát revival s nejvût‰ími hity této
nejpopulárnûj‰í ãeské rockové kapely. Zklidnûní
pﬁed trojitou dávkou poﬁádného rocku pﬁinesla
skupina Prajzsk˘ V˘bûr s akustick˘m podáním
znám˘ch rockov˘ch skladeb.
Potom uÏ patﬁilo pódium hlavním kapelám
veãera. Postupnû vystoupily skupiny RYBIâKY
48, Îlut˘ pes a o závûreãnou show s vybuchující toitoi se postaral Vilém âok se skupinou
BYPASS.
Na závûr bych chtûl upﬁesnit, Ïe festival
nekonãí pro mal˘ zájem náv‰tûvníkÛ, ale z dÛvodu nulové podpory z dotaãních programÛ kraje,
pﬁestoÏe jeho hranice festival uÏ dávno pﬁekroãil. Aãkoli nám obec Rouské pomáhá v rámci

sv˘ch moÏností, dlouhodobû se nedá toto riziko
nést a festival dotovat ze soukromého rozpoãtu.
Pro pﬁedstavu jak je tato akce finanãnû, ãasovû a logisticky nároãná, níÏe uvádím v˘dajové
poloÏky leto‰ního roãníku. Tyhle v˘daje se musí
uhradit pﬁi jakékoliv náv‰tûvnosti. V tûchto
poloÏkách není Ïádná ãástka za zorganizování,
které zaãíná vÏdy v srpnu po skonãení aktuálního roãníku a vrcholí dva mûsíce pﬁed festivalem.
Honoráﬁe skupin a moderátora
149 000 Kã
Pódium, zvuk a svûtla
47 000 Kã
Mobilní oplocení, chemické WC
15 000 Kã
Velkoprostorové stany
14 000 Kã
Ostraha areálu
5 000 Kã
OSA – autorská práva
6 500 Kã
Poji‰tûní
5 600 Kã
Honoráﬁ – obsluhy ve stáncích
15 000 Kã
Reklamní trika s tiskem
10 900 Kã
Propagace (v˘lep plakátÛ, rádiov˘
spot, plakáty, vstupenky …)
10 000 Kã
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Náv‰tûvníci festivalu

celkem
278 000 Kã
Pﬁíprava areálu, doprava a v˘stavba
stanÛ, pﬁíprava obãerstvení
2.–4.7.2014
Úklid, demontáÏe, odvoz a uvedení
areálu do pÛvodního stavu
6.–10. 7. 2014
Na závûr dûkuji v‰em, kteﬁí na festival chodili a vytváﬁeli vynikající atmosféru, kterou hodnû
chválily i vystupující kapely. KaÏd˘ byl pﬁekvapen˘, Ïe se dá taková akce uskuteãnit v obci
s 250 obyvateli. Tohle byl ná‰ zámûr, poskytnout
obyvatelÛm mimo mûsta kvalitní kulturní záÏitek, kter˘ ov‰em ve mûstech dotují z mûstsk˘ch
rozpoãtÛ.
Velké podûkování patﬁí rodinû, generálnímu
partneru akce firmû Almio s.r.o., obci Rouské,
Zofi fasády, Gess s.r.o. a v‰em ostatním firmám
a obcím, kteﬁí nás podporovali.
Václav Marek, pﬁedseda Obãanského sdruÏení Bestfest

OBEC V·ECHOVICE
Slavnostní otevﬁení V˘stavní
sínû a stálé expozice Ïivota
a díla architekta Bohuslava
Fuchse v autorovû rodné obci
V‰echovice
V sobotu 21. ãervna 2014 se ve V‰echovicích
v okrese Pﬁerov, pﬁi pﬁíleÏitosti oslav 119. v˘roãí autorova narození, uskuteãnilo slavnostní
otevﬁení V˘stavní sínû Bohuslava Fuchse a stálé expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972,
Îivot a dílo, projekty, realizace, kresby, modely
a fotografie.
Pﬁi pﬁíleÏitosti slavnostního otevﬁení se pﬁítomní pamûtníci i b˘valí spolupracovníci, spoleãnû s pﬁíbuzenstvem a se zástupci obce vyfotili pﬁed rodn˘m domem Bohuslava Fuchse,
podobnû jako dﬁíve pﬁi odhalení pamûtní desky
v roce 1980.

Slavnostní pﬁestﬁiÏení pásky v˘stavní sínû Bohuslava Fuchse ve V‰echovicích. Zleva: doc. Ing. Arch. Jiﬁí Paslack˘, PhD.,
prof. PhDr. Jan Sedlák, Radovan Miku‰
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Slavnostního pﬁestﬁiÏení pásky pﬁi otevﬁení
V˘stavní sínû se ujal starosta obce Radovan
Miku‰, dále prodûkan Fakulty architektury VUT
v Brnû doc. Ing. arch. Jiﬁí Palack˘, Ph.D., prof.
PhDr. Jan Sedlák, CSc., Ing. arch. Josef Nûmec,
CSc. a emeritní dûkan FA VUT v Brnû prof. Ing.
arch. Ivan Ruller.
Po úvodním slovû partnerÛ, autorÛ expozice
a pamûtníkÛ následovalo vystoupení hudebního
Souboru pﬁíãn˘ch fléten pﬁi ZU· Hranice
a komentovaná prohlídka expozice.
Zá‰titu nad slavnostním otevﬁením pﬁevzali
ministrynû pro místní rozvoj âR Mgr. et Mgr.
Vûra Jourová a starosta obce V‰echovice Radovan Miku‰.
V˘stavní síÀ je situována v autorovû rodné
obci, nedaleko jeho rodného domu, v budovû
b˘valé ‰koly z roku 1888, v prostorách dﬁíve
vyuÏívan˘ch místní knihovnou a je pro veﬁejnost
otevﬁena ve stﬁedu 13–17 h a v nedûli 14–16 h.
Expozice byla vytvoﬁena v úzké spolupráci
s Fakultou architektury VUT v Brnû a Muzeem
mûsta Brna, pod vedením doc. Ing. arch. Jiﬁího
Palackého, Ph.D.
Na její pﬁípravû se podíleli místní obãané,
zastupitelé, majitel zámku, partneﬁi expozice,
studenti a pedagogové Fakulty architektury VUT
v Brnû.
Nosnou my‰lenkou expozice je stálá pﬁipomínka odkazu osobnosti Bohuslava Fuchse
v jeho rodné obci a podtrÏení v˘znamu jeho rodného, skromného a malebného kraje pro autorovu inspiraci, pracovitost, houÏevnatost a píli,
díky nimÏ se dokázal prosadit.
Jednotlivé exponáty doprovází bohatá obrazová v˘bava, sestávající z archivních a souãasn˘ch fotografií, dokumentÛ, plánÛ, filmÛ, audiozáznamÛ apod. Expozice je vûnována
pﬁedev‰ím odborné veﬁejnosti, ale je zámûrnû
koncipována tak, Ïe sv˘m obsahem a obrazovou sloÏkou zcela jistû zaujme i ‰ir‰í laickou
veﬁejnost.
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Slavnostní otevﬁení v˘stavní sínû Bohuslava Fuchse ve V‰echovicích

doc. Ing. arch. Jiﬁí Palack˘, Ph.D.,
prodûkan pro vnûj‰í vztahy FA VUT v Brnû

Dûtsk˘ den
Za pûkného poãasí se uskuteãnil 31. kvûtna
2014 ve V‰echovicích dûtsk˘ den v areálu tenisov˘ch kurtÛ. Souãasnû bylo zprovoznûno sociální zázemí v novû zbudované v chatce (WC, sprchov˘ kout, ‰atna a kuchyÀská linka). Vedle
chatky bylo vytvoﬁeno umûlecké dílo dﬁevaﬁsk˘ch ﬁezbáﬁÛ. Jedná se o krokod˘la z prorostlého kmene topolu. Dûti soutûÏily v pﬁesnosti
hodu na klauna, sráÏely míãkem plechovky
umístûné na krokod˘lovi, kreslily barevn˘mi kﬁídami na tabuli, hrály tenis a badminton. Dûti nejvíce zaujala hra na ruské kuÏelnû, veãer si zahráli i dospûlí.
V‰em dûtem byly pﬁedány sladké ceny od
sponzorÛ. Sportovní klub dûkuje v‰em poﬁadatelÛm a sponzorÛm, kteﬁí tuto úspû‰nou akci
zorganizovali.

V˘stavní síÀ Bohuslava Fuchse ve V‰echovicích

Karel Sedláãek, pﬁedseda SK V‰echovice

Dûtsk˘ den ve V‰echovicích
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Ve V‰echovicích se pasovali
prvÀáãci na ãtenáﬁe
Závûr ‰kolního roku se v na‰í knihovnû jiÏ tradiãnû nese ve znamení pﬁíprav a konání pohádkové akce Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe.
V pﬁede‰l˘ch letech jsme také prvÀáãky pasovali, tehdy musel kaÏd˘ v knihovnû pﬁeãíst kousíãek jednoduché pohádky. BohuÏel jsme zjistili, Ïe se navzdory vlídnému zacházení takového
ãtení bojí. Velmi nás to zamrzelo a pﬁinutilo
vymyslet nûjakou jinou alternativu.
V pﬁí‰tím roce jsme se tedy pokusili vytvoﬁit
v na‰í knihovnû pohádkové prostﬁedí – „Písmenkové království“. Star‰í dûti jsme oblékli do
vypÛjãen˘ch kost˘mÛ, pojmenovali jsme pohádkové postavy, napﬁ. král Knihomol V., princezna
Bajka atp., k tomu jsme pﬁidali jednoduchou
zápletku... a pohádka byla na svûtû. Ústﬁední
postavy jsme pak je‰tû povûﬁili samotn˘m pasováním, pﬁedáváním Pasovacích listÛ a drobn˘ch
dárkÛ. Rozzáﬁené oãi prvÀáãkÛ nám pak byly
odmûnou.
Letos jsme uÏ Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe
v této podobû, a pﬁitom pokaÏdé jinak, opakovali
jiÏ popáté. Stalo se tak v pátek 6. ãervna. Rok od
roku stále nûco vylep‰ujeme nebo obmûÀujeme.
VÏdycky se snaÏíme vyuÏít potenciál aktuálních
páÈákÛ, ti se osvûdãili pro na‰i akci nejlépe. Jednou to byla dûvãata, která mûla jako koníãka orientální bﬁi‰ní tance, jindy country tance, letos se
bl˘skly taneãnice (sestry Bandyovy) temperamentním ãardá‰em. Královského bubeníka zase
nejlépe pﬁedvedl Josef Kolaﬁík, kter˘ se bubnování vûnuje jiÏ tﬁi roky v lidové ‰kole. I v‰ichni
ostatní pﬁedstavitelé pohádkov˘ch bytostí byli
skvûlí. Já se starám o úpravu a doplÀování
kost˘mÛ, které uÏ dnes máme vlastní. A abych
udûlala dûtem radost, pﬁevlékla jsem se i já na
krátk˘ vstup za pohádkovou babiãku.

Dûtsk˘ den ve V‰echovicích

Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe

Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe
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Samotn˘ nácvik hrané pohádky letos pﬁipravily uãitelky ãeského jazyka a v˘tvarné v˘chovy
paní Stﬁílková a paní Luká‰ová. ProtoÏe se na‰e
knihovna loni pﬁestûhovala do men‰ího prostoru, bylo nutné situovat vystoupení do kulturního domu, coÏ zase pﬁímo vybízelo k pozvání
rodiãÛ a dal‰ích hostÛ.
Pro pasované prvÀáãky ze Základních ‰kol
V‰echovice a Opatovice jsme mûli jako vÏdy pﬁipraveno hned nûkolik dárkÛ: bezplatné ãlenství
v knihovnû na rok 2014, Pasovací list, KníÏku
pro prvÀáãka získanou z projektu „UÏ jsem ãtenáﬁ“ od Svazu knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ, propagaãní materiály od mikroregionu
Záhoran, pﬁílohy dûtsk˘ch ãasopisÛ odebíran˘ch
v knihovnû, malou sladkost.
Vûﬁím, Ïe si dûti tento den zapamatují a alespoÀ maliãko si uvûdomí v˘znam znalosti ãtení a
psaní v Ïivotû ãlovûka.
Závûrem bych chtûla velmi podûkovat v‰em,
kteﬁí mi s pﬁípravou této akce pomáhali. TûÏko bych je vyjmenovala úplnû v‰echny a nerada bych nûkoho vynechala, takÏe v‰em vám
dûkuji.

4. MALHOTICE – Daniel Králík a Lumír Nesvadba
5.–8. PODNIKATELÉ – Jiﬁí Kobián a Richard
Ondrou‰ek
OPATOVICE – Milan Rolinc a Petr Îeravík
BROUâCI – Monika Kopeãná a Bronislav
PoníÏil
ÚSTÍ – Jiﬁí ·kaﬁupa a Andrej Vítek
Nepostupující: 9.–14. místo
RAKOV- Denisa Králová a Jaroslav Ludka
SOBùCHLEBY – Ale‰ a Milan Kunov‰tí
BYTOVKY – Karel Sedláãek a Petr Chrobák
HRUB¯ KUS – Radim Kubját a Roman Chrobák
DOLNÍ KONEC – Marián Kolaﬁík a Miroslav
MaÈa
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¤ECI – Roman Fry‰ák a Ervin Losert
Turnaji pﬁihlíÏelo 30 neplatících divákÛ. K vidûní byly velmi kvalitní v˘kony. ÚroveÀ se kaÏd˘m
rokem zlep‰uje. Po pﬁedání putovního poháru
a cen vypukly v areálu bouﬁlivé oslavy, které se
protáhly aÏ do pozdních hodin. Hráãi i diváci
dodrÏovali vzornû “pitn˘ reÏim“, nûkteﬁí sáhli i na
domácí zásoby. Netradiãnû se vypily dva sudy
piva RADEGAST. Bylo to asi tím vedrem!
Letos poprvé byla akce podpoﬁena dotací
z Olomouckého kraje a sportovní klub tímto
dûkuje v‰em sponzorÛm.
V‰ichni se jiÏ tû‰í na pﬁí‰tí roãník a pﬁislíbili
úãast.
Karel Sedláãek, pﬁedseda SK V‰echovice

L˘die Trlifajová, vedoucí Stﬁediskové knihovny V‰echovice

V‰echovice OPEN – tenisov˘
turnaj ve ãtyﬁhﬁe
Za tropického vedra se uskuteãnil 7. ãervna
2014 v novû nazvaném sportovním areálu
„U krokod˘la“ ve V‰echovicích jiÏ 5. roãník tenisového turnaje V‰echovice OPEN 2014. V otevﬁeném turnaji startovalo 14 párÛ. Podle rozpisu
byl urãen pro 12 párÛ, ale poﬁadatelé po bouﬁlivé diskuzi provedli zmûnu. Hrálo se ve dvou skupinách po 7 párech, nejlep‰ích 8 postoupilo „na
pavouka“, kde se hrálo o poﬁadí. V˘sledky:
1. RENETRA – Libor PoníÏil a Martin Studen˘
2. B¯·KOVICE – Jiﬁí Kuchaﬁík a Tomá‰ Mik‰ík
3. PODKOSTELÍ – Jaroslav Hradil a Viktor ·atník

Vyhlá‰ení vítûzÛ tenisového turnaje V‰echovice OPEN. Zleva: Bronislav PoníÏil, Martin Studen˘, Libor PoníÏil, Karel Sedláãek

Úãastníci tenisového turnaje V‰echovice OPEN
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Z MIKROREGIONU
Mezinárodní soutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích
O víkendu 12.–13. ãervence 2014 pﬁijelo do
mikroregionu Záhoran 20 polsk˘ch partnerÛ
v rámci projektu Hasiãi bez hranic spolufinancovaného z Fondu mikroprojektÛ v rámci ãeskopolské spolupráce, jehoÏ nositelem je mikroregion Záhoran. Projekt vznikl na základû
spolupráce s partnery z Polska, kde stejnû jako
v mikroregionu Záhoran funguje v kaÏdé obci
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Pol‰tí partneﬁi pﬁijeli v sobotu 12. ãervence,
kdy jim byly postupnû pﬁedstaveny a prezentovány sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ ve v‰ech
obcích mikroregionu. Prohlídka zaãala v na‰em
nejvût‰ím sboru, a to v Opatovicích, kde si mohli prohlédnout profesionální vybavení, dále
pokraãovali do Par‰ovic, Rakova, B˘‰kovic, Malhotic, Rouského, Provodovic, V‰echovic a Horního Újezda. Hasiãi diskutovali nad vybavením
sborÛ, jednotliv˘mi soutûÏemi, kter˘ch se úãastní, i nad samotnou ãinností sborÛ vãetnû jejich
financování.
V nedûli 13. ãervence dopoledne mûli moÏnost zhlédnout soutûÏ Velká cena OSH-âMS Pﬁerov v Par‰ovicích. Odpoledne pak probûhla
samotná mezinárodní mikroregionální soutûÏ
v poÏárním útoku, které se zúãastnily sbory
v‰ech obcí mikroregionu, ale také polského regionu Kluczbork. Akce byla obohacena doprovodn˘m programem, v rámci kterého vystoupili malí

hasiãi z Par‰ovic s jejich hasiãskou pohádkou,
dále malí hasiãi z Opatovic s poÏárním útokem,
nechybûla ani zumba ãlenÛ TJ Sokol Par‰ovice
a na závûr si mohli pﬁítomní náv‰tûvníci, kter˘ch
bylo okolo 500, pﬁipomenout, jak se hasilo za
star˘ch ãasÛ, a to díky vystoupení ãlenÛ Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ z Rakova, kteﬁí provedli
útok s historickou stﬁíkaãkou z roku 1895.
Akce se setkala s velk˘m úspûchem. Srdeãnû
tímto uÏ nyní zveme v‰echny na dal‰í aktivitu
v rámci projektu, a to Záhorská stovka, která se
bude konat v sobotu 13. záﬁí 2014 v Provodovicích v hasiãském venkovním areálu, kter˘ byl
vybudovan˘ v roce 2008 z evropsk˘ch dotací
a je hodnocen jako jeden z nejlep‰ích areálÛ
v Olomouckém kraji. Do soutûÏe v bûhu na 100
metrÛ pﬁekáÏkami se opût zapojí pol‰tí partneﬁi.
Akce byla financována z prostﬁedkÛ Evropského fondu pro regionální rozvoj.
PK

Mikroregion Záhoran
poskytuje dotaãní servis
jiÏ od roku 2005
S realizací projektu Dlouhodobû nezamûstnaní a obnova venkova neboli Stﬁedisko sluÏeb
venkovu v letech 2005–2007 nastartoval mikroregion Záhoran období ãerpání evropsk˘ch dotací. Jedná se o mikroregionální projekty zamûﬁené pro v‰echny ãlenské obce, jako napﬁ. jiÏ v˘‰e
zmínûn˘ projekt pro nezamûstnané, dále projekt

zamûﬁen˘ na vzdûlávání, v rámci kterého probûhla ﬁada kurzÛ pro samosprávu, spolky a podnikatele. V neposlední ﬁadû byly realizovány projekty v rámci ãesko-polské spolupráce. âinnost
mikroregionu v‰ak byla podpoﬁena i národními
a krajsk˘mi dotacemi, kdy se napﬁ. vybudovaly
cyklotrasy, do jednotliv˘ch obcí byla poﬁízena
technika na ãi‰tûní a úpravu veﬁejného prostranství. Celkem se v rámci mikroregionálních
projektÛ proinvestovalo cca 14 mil. Kã, z toho
dotace 10 mil. Kã. Ve srovnání s ostatními mikroregiony v Olomouckém kraji jsme tak obsadili první pﬁíãku v pﬁepoãtu dotace na jednoho
obyvatele (zdroj: Publikace regiony Olomouckého kraje).
S nástupem roku 2007 se v‰ak mikroregion
zamûﬁil zejména na získávání evropsk˘ch dotací na investiãní akce jednotliv˘ch obcí. I ta
nejmen‰í obec mikroregionu si tak dosáhla na
nemalé finanãní prostﬁedky a v Provodovicích
vznikl krásn˘ venkovní areál v hodnotû 6 mil. Kã.
Nebudu zde vyjmenovávat v‰echny projekty
obcí, které mikroregion administroval, jejich
hodnota pﬁesahuje 60 mil. Kã, z nichÏ více neÏ
50 mil. Kã ãinily evropské dotace. Dal‰ích
20 mil. Kã bylo financováno z národních a krajsk˘ch zdrojÛ.
Nejsou to v‰ak pouze obce, které se pou‰tí do
administrativnû velmi nároãn˘ch akcí. V roce
2013 byl napﬁ. v Par‰ovicích opraven kostel, kdy
nositelem projektu byla ¤ímskokatolická farnost
Par‰ovice, v loÀském roce byl mikroregion opût

Spoleãné setkání pﬁed hasiãskou zbrojnicí v Opatovicích – prezentace opatovského sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ polsk˘m partnerÛm
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Nástup druÏstev pﬁed soutûÏí v poÏárním útoku v Par‰ovicích

úspû‰n˘ s Ïádostmi o dotace z programu Leader a v B˘‰kovicích tak TJ Sokol mÛÏe letos provést II. etapu obnovy sportovního areálu u fotbalového hﬁi‰tû, v Malhoticích obãanské
sdruÏení Klubko zrekonstruovalo víceúãelové
hﬁi‰tû. Toto bude vybudováno i v Rouském, kdy
nositelem dotace je opût nezisková spoleãnost,
a to Za na‰imi humny. Ve V‰echovicích bude zas
letos vybudován TJ Tatranem za fotbalov˘m
hﬁi‰tûm streetpark. Byly jmenovány pouze projekty z poslední doby. U tûchto velk˘ch investiãních spolkov˘ch akcí nesly tzn. dofinancování
projektÛ obce, ve kter˘ch byla akce realizována.
Celkovû tak mikroregion pro spolky a jiné neziskové organizace úspû‰nû Ïádal a administroval
projekty v hodnotû cca 10 mil. Kã, z toho 8 mil.
Kã dotace. Pozadu nezÛstaly ani základní ‰koly,
kter˘m mikroregion pomáhal s administrací
evropsk˘ch projektÛ Peníze ‰kolám v hodnotû
více neÏ 2 mil. Kã a dále podnikatelé, u kter˘ch
se mikroregion zamûﬁil na ty drobné a men‰í
a bylo tak proinvestováno cca 10 mil. Kã, z toho
6 mil. Kã. dotaãních.
V‰echny v˘‰e zmiÀované dotaãní peníze jsou
v mikroregionu vidût, coÏ oceÀují zejména
náv‰tûvníci této oblasti a jsem pﬁesvûdãena, Ïe
si toho váÏíte i vy – obãané jednotliv˘ch obcí.
Chtûla bych tak vyzdvihnout práci jednotliv˘ch
starostek a starostÛ, protoÏe je to jejich zásluha,
jak va‰e obce vypadají a vûﬁte, Ïe pokud jim na
hlavách pﬁibyl nûjak˘ ten ‰ediv˘ vlas, bylo to díky
starostem, které si pﬁipou‰tûli pro blaho své
obce. Urãitû si v‰ichni zaslouÏí obdiv a podûkování za dosavadní ãinnost. Existuje totiÏ spousta obcí, které o dotace vÛbec neÏádají, protoÏe
je s nimi spousta starostí. Vûzte, Ïe v mikroregionu Záhoran Ïádná taková neexistuje.
Pavla Krbálková, manaÏerka mikroregionu Záhoran

Záhoran uspoﬁádá jiÏ
XII. hry mikroregionu
Mikroregion Záhoran byl letos úspû‰n˘
s Ïádostí o dotaci z Programu rozvoje a obnovy
venkova 2014 Ministerstva pro místní rozvoj âR,
v rámci kterého bude uspoﬁádán jiÏ XII. roãník
akce Hry mikroregionu Záhoran, kter˘ letos probûhne v obci B˘‰kovice v sobotu 23. srpna
2014. Pozvánku najdete dále.
V rámci projektu je vydáváno také toto ãíslo
mikroregionálního zpravodaje a bude je následovat dal‰í ãíslo v prosinci 2014.
Akce je finanãnû podpoﬁena také Olomouck˘m
krajem v rámci programu Podpora kulturních
aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014 a je
konána pod zá‰titou hejtmana Olomouckého
kraje.

Na Záhoran letos pﬁíjdou
evropské, národní i krajské
dotace
V leto‰ním roce pﬁíjdou na Záhoran evropské,
národní i krajské dotace. Mikroregion letos realizuje projekt Hasiãi bez hranic, o kterém se
doãtete v samostatném ãlánku. Mimo tyto
evropské zdroje v‰ak byl svazek obcí úspû‰n˘
i s Ïádostí na leto‰ní hry mikroregionu a zpravodaj, kdy obdrÏel dotaci ve v˘‰i 199 000 Kã
z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj âR, ale také 30 000 Kã
z Olomouckého kraje.

S evropsk˘mi dotacemi nezÛstaly pozadu ani
obce, kdy v B˘‰kovicích obdrÏela tûlov˘chovná
jednota dotaci ve v˘‰i 750 000 Kã na obnovu
sportovního areálu z Programu Leader z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova,
kdy zprostﬁedkovatelem dotace je místní akãní
skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Ze stejného dotaãního titulu obdrÏely dotaci
750 000 Kã dal‰í organizace, a to sdruÏení
„Klubko“ na rekonstrukci víceúãelového hﬁi‰tû
v Malhoticích, obecnû prospû‰ná spoleãnost Za
na‰imi humny na vybudování víceúãelového
hﬁi‰tû v Rouském a TJ Tatran na vybudování
streetparku ve V‰echovicích.
Kromû evropsk˘ch dotací pﬁíjdou na Záhoran
dotace národní, a to z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj âR.
V Rakovû tak bude rekonstruováno dûtské hﬁi‰tû (dotace 315 000 Kã), v Malhoticích bude
obnovena Panská kapliãka (dotace 338 823 Kã)
a v Rouském budou opraveny 3 kamenné kﬁíÏe
(dotace 218 458 Kã), na které pﬁispûl dotací také
Olomouck˘ kraj.
Z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2014 pak obdrÏí dotace obec B˘‰kovice na
obnovu v˘leti‰tû ve v˘‰i 300 000 Kã, dále obec
Par‰ovice na v˘mûnu oken v sokolovnû ve v˘‰i
231 000 Kã, obec Provodovice na rekonstrukci
veﬁejného rozhlasu ve v˘‰i 65 000 Kã, obec
Rakov na obnovu místní komunikace ve v˘‰i
300 000 Kã a obec Rouské na roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení ve v˘‰i 100 000 Kã.
V˘‰e jsou uvedeny pouze projekty, na kter˘ch
se podílí administraãnû mikroregion Záhoran.
âástky se rovnají poskytnut˘m dotacím, k nim
je‰tû musí jednotlivé subjekty odvést své vlastní spolufinancování, celkové náklady na jednotlivé projekty jsou tak vy‰‰í.
PK
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Dobrovoln˘ svazek obcí mikroregionu Záhoran ve spolupráci s místními spolky
si Vás dovoluje pozvat na

XII. HRY MIKROREGIONU

ZÁHORAN
v sobotu 23. srpna 2014

plné
odpoledne
moru
napûtí a hu

od 13.30 hodin na fotbalovém hﬁi‰ti v B˘‰kovicích
Akce se koná za finanãní spoluúãasti Ministerstva pro místní rozvoj âR a Olomouckého kraje
SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran: B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice,
Rakov, Rouské, V‰echovice
Pﬁipraven bohat˘ kulturní program
K tanci a poslechu hraje skupina GRADACE
Vstupné dobrovolné, ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnosti mikroregionu Záhoran

Kalendáﬁ akcí 2014
B˘‰kovice
23.8. ukonãení prázdnin s dûtmi na myslivecké chatû
20.9. podzimní rybáﬁské závody
24.9. záhorská stﬁela – závody mal˘ch
motocyklÛ
5.10. II. zelobraní – v˘stava místních
v˘pûstkÛ ze zelí a v˘tvory ze zelí
27.10. oslava Dne vzniku samostatného
ãeskoslovenského státu – poloÏení
vûnce k pomníku padl˘ch v I. svûtové válce a svûtlu‰kování – prÛvod
s lucerniãkami k uctûní památky
zesnul˘ch se zastavením na rybáﬁské chatû
29.–30.11. adventní vánoãní v˘stava v muzeu
17.12. adventní koncert v místní kapli
Horní Újezd
7.9. tradiãní pouÈ
28.9. VI. roãník tradiãního d˘Àobraní
listopad setkání seniorÛ
5.12. mikulá‰ská nadílka spojená s rozsvûcením vánoãního stromu
13.–14.12. vánoãní v˘stava
26.12. ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
Malhotice
záﬁí obecní zájezd do Tater
ﬁíjen, listopad turnaj v âlovûãe, nezlob se
ﬁíjen, listopad zájezd do divadla
prosinec adventní v˘stava
prosinec mikulá‰ská nadílka v zámeckém
parku
prosinec myslivecká vycházka – poslední leã
Opatovice
12.9. slavnosti svûtlu‰ek
ﬁíjen drakiáda
25.10. taneãní zábava

31.10. halloweenbraní a 4. stra‰idláck˘
prÛvod
ﬁíjen zahájení hry Plamen
15.11. „Martinské hody“ pod Hory
15.11. taneãní zábava
20.11. setkání seniorÛ
22.11. ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
29.11. turnaj ve stolním tenise „Putovní
pálka“
6.12. rozsvícení vánoãního stromu
13.12. v˘roãní valná hromada SDH
26.12. tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek, ‰tûpánská taneãní zábava
Par‰ovice
záﬁí podzimní olympiáda s rodiãi
záﬁí turistick˘ v˘let
ﬁíjen drakiáda
ﬁíjen country veãery pro veﬁejnost
7.11. setkání se seniory
15.11. zájezd do vinného sklípku
21.11. setkání zletil˘ch
listopad adventní slavnost
6.12. zájezd do termálÛ do Maìarska
prosinec vánoãní slavnost
21.12. zpívání na kostelních schodech
26.12. koncert Entuziasté
Provodovice
30.8. hasiãská soutûÏ a taneãní zábava
22.11. setkání se seniory
prosinec mikulá‰ská nadílka
Rakov
záﬁí drakiáda
ﬁíjen lampionov˘ prÛvod
ﬁíjen halloween
prosinec vánoãní v˘stava
prosinec mikulá‰ská nadílka
prosinec setkání seniorÛ

31.12.
Rouské
14.9.
ﬁíjen
ﬁíjen
listopad
listopad
prosinec

ohÀostroj

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