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OBEC PROVODOVICE

VáÏení pﬁátelé,
opût se vám dostává do rukou dal‰í ãíslo na‰eho mikroregionálního zpravodaje. Tento zpravodaj vychází po komunálních volbách, pﬁi kter˘ch do‰lo k obmûnû zastupitelÛ ve v‰ech
obcích mikroregionu Záhoran. TaktéÏ se obmûnili nûkteﬁí starostové a starostky. Vûﬁím, Ïe
nová zastupitelstva naváÏí na dobrou vzájemnou spolupráci mezi obcemi na‰eho mikroregionu Záhoran.
V krátkosti bych chtûl pﬁipomenout projekt
ãesko-polské spolupráce, pﬁi které na‰i pol‰tí
pﬁátelé pﬁijeli zasoutûÏit si v hasiãském sportu.
Nav‰tívili v‰echny obce v rámci regionu, zde si
prohlédli místní památky a byli seznámeni
s projekty, které se podaﬁily v jednotliv˘ch
obcích realizovat. Pﬁi druhé náv‰tûvû se zúãastnili Záhorské stovky, která se konala u nás
v Provodovicích a zde se aktivnû zapojili do
soutûÏe a vyzkou‰eli si tak pﬁekáÏky na tartanové dráze.
V ﬁíjnu se uskuteãnil zájezd do Kluczborku,
kterého se zúãastnili zástupci dobrovoln˘ch
hasiãÛ z celého mikroregionu Záhoran.
Jako jiÏ kaÏdoroãnû probûhly úspû‰nû XII.
Hry mikroregionu Záhoran. Letos se uskuteãnily v obci B˘‰kovice.
Velkou zásluhu na organizování obou akcí
má na‰e manaÏerka Ing. Pavla Krbálková, za
coÏ jí patﬁí podûkování.
Na závûr pﬁeji v‰em novû zvolen˘m zastupitelÛm obcí mikroregionu Záhoran mnoho
úspûchÛ v práci a tû‰ím se na dobrou spolupráci se sv˘mi kolegynûmi a kolegy.
Pavel Buzinis, starosta obce Provodovice

Krásné proÏití vánoãních svátkÛ
a v‰e nejlep‰í v novém roce
vám pﬁeje
Valná hromada
mikroregionu Záhoran

Pohled na Provodovice

Milí ãtenáﬁi, v krátkosti bych vás chtûl informovat o projektech a akcích, které se uskuteãnily v minulém volebním období.
V roce 2012 byl na‰í nejvût‰í investicí nákup
hasiãského auta, na které obec dostala dotaci
120 tis. Kã od Olomouckého kraje. Celkové
náklady na poﬁízení hasiãského auta byly
260 tis. Kã.
V roce 2013 jsme opravili budovu obecního
úﬁadu. Jednalo se o v˘mûnu vchodov˘ch dveﬁí
a okna v místní knihovnû, následnû byla provedena oprava fasády budovy obecního úﬁadu
v celkové v˘‰i 70 tis. Kã. Dále jsme instalovali
novou úﬁední desku.
V leto‰ním roce se nám podaﬁilo získat dotaci z POV Olomouckého kraje na celkovou obnovu veﬁejného bezdrátového rozhlasu. Dotace ãinila 50% z celkov˘ch nákladÛ 131 tis. Kã.
V na‰í obci dochází v posledních letech
k nárÛstu dûtí, za coÏ jsme vdûãni, Ïe na‰e malá
obec se bude nadále rozrÛstat. Dále jsme svûdky rekonstrukcí a oprav rodinn˘ch domkÛ mlad˘mi rodinami. Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli k rekonstrukci dûtského hﬁi‰tû a to
vybavením nov˘mi prvky a vybudováním oplocení, neboÈ docházelo v minulosti k po‰kození
prvkÛ pﬁi taneãních zábavách. Celkové náklady
na rekonstrukci a oplocení ãinily 115 tis. Kã. Velkou mûrou pﬁispûlo myslivecké sdruÏení Záhoran, které vybudovalo oplocení, za to jim moc
dûkujeme.
22. listopadu 2014 se uskuteãnila tradiãní
beseda s dÛchodci spojena se zasedáním zastu-

pitelstva obce. Po oficiálním programu si obãané prohlédli videokroniku obce a po obãerstvení jim k poslechu a tanci zahrála hudba v podání pana Hynãici.
V leto‰ním roce zastupitelstvo schválilo plán
rozvoje obce Provodovice na rok 2014–2018.
Úkolem „Plánu rozvoje obce“ je zlep‰ení
vzhledu obce, Ïivotního prostﬁedí a rozvoje kulturního a spoleãenského Ïivota v obci.
Infrastruktura
– zateplení spoleãenské místnosti v podkroví
hasiãského domu
– rekonstrukce parkovi‰tû a pﬁíjezdové komunikace u hasiãského domu
– vybudování parkovi‰tû u hasiãského areálu
Rozvoj kulturního a spoleãenského Ïivota
v obci
– podpora ãinností v‰ech spolkÛ v obci a jejich
zapojení do ãinnosti mikroregionu Záhoran
– rekonstrukce sociálního zaﬁízení u venkovního
areálu
Zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí v obci
– v˘sadba remízkÛ
– v˘sadba ovocného sadu
– rekonstrukce obecního rybníku
– v˘sadba stromÛ kolem polních cest v katastru
obce Provodovice
ProtoÏe se blíÏí konec roku, pﬁeji vám ‰Èastné
proÏití vánoãních svátkÛ, pohodu a klid
a v novém roce hodnû ‰tûstí a hlavnû zdraví.
Pavel Buzinis, starosta obce
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OBEC B¯·KOVICE
Pﬁíjemné setkání
s b˘‰kovick˘mi seniory
V úter˘ 2. prosince probûhlo tradiãní pﬁedvánoãní setkání místních seniorÛ v Pohostinství
u KohútÛ, které zaãalo v pﬁíjemné a pﬁátelské
atmosféﬁe. Na uvítanou kaÏdá Ïena obdrÏela
drobn˘ dárek.
Po krátkém pﬁivítání seniorÛ starostou obce
následovalo i uctûní památky tûch, kteﬁí nás
v leto‰ním roce opustili.
Setkání poté pokraãovalo pﬁípitkem a následovalo vystoupení starosty obce, kter˘ mimo jiné
pﬁedstavil novû zvolené ãleny zastupitelstva obce
a také pohovoﬁil o pﬁipravovan˘ch akcích v pﬁí‰tím roce. Program pokraãoval velmi pûkn˘m
vystoupením místních dûtí, které pﬁipravily pro
seniory pásmo vánoãních koled a básniãek.
Dále skupina mlad˘ch hasiãÛ vystoupila
s divadelní scénkou o kÛzlátkách.
Po kulturním programu do‰lo i na obãerstvení a následovala volná zábava, ke které bezesporu pﬁispûla i hudba pana Ondrou‰ka. Senioﬁi si tak mohli zazpívat své oblíbené písniãky
a samozﬁejmû i zatancovat. V prÛbûhu veãera
ãekalo na seniory i jedno pﬁíjemné pﬁekvapení.
Jako vzpomínku na dﬁívûj‰í ãasy mohli zhlédnout
na velkoplo‰né obrazovce slavnosti doÏínek se
Záhorsk˘m právem z doby pﬁed 27 lety, kdy se
jednalo o v˘znamnou tradiãní akci v rámci oslav
ukonãení Ïní v B˘‰kovicích.
Po skonãení této vzpomínkové záleÏitosti pan
starosta nabídl v‰em pﬁítomn˘m moÏnost uspoﬁádat dal‰í vzpomínkov˘ veãer i v pﬁí‰tím roce,
kde by byly promítnuty dávno za‰lé dobové
snímky a fotografie ze Ïivota b˘‰kovick˘ch obãanÛ.
A co bylo nejvût‰ím pﬁínosem této akce?
Samozﬁejmû spokojenost seniorÛ, kteﬁí se alespoÀ jednou roãnû mohli spoleãnû setkat, zavzpomínat si, popovídat a podûlit se navzájem
o radosti a starosti, které jim Ïivot pﬁiná‰í.

Soustﬁedûní na‰ich seniorÛ pﬁi vystoupení dûtí

Ladislav Lesák, starosta obce

Na‰i nejmlad‰í senioﬁi pﬁi diskusi s místostarostou

Vystoupení dûtí pﬁi kytaﬁe

Skupinka mlad˘ch hasiãÛ pﬁi scénce o kÛzlátkách
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B˘‰kovice opût oÏily
atmosférou Vánoc
âlenky spolku Îeny B˘‰kovic jako kaÏdoroãnû i letos pﬁipravily velmi pûknou vánoãní v˘stavu „Svûtlo vánoc“, která zaplnila v‰echny prostory místního minimuzea.
Sobotní a nedûlní odpoledne 29. a 30. listopadu svou pﬁíjemnou atmosférou navodila pﬁedvánoãní pohodu.
Souãástí vánoãní v˘stavy byla tvoﬁivá dílniãka
pro dûti pod vedením paní Jitky Novákové. Dûti
mûly moÏnost vyrobit si drobné vánoãní ozdoby
a vánoãní dáreãky, které si úspû‰ní tvÛrci mohli
odnést domÛ.
Nedûlní odpoledne zpestﬁila skupina dûtí
Mateﬁské ‰koly z Horního Újezda, kam b˘‰kovické dûti dojíÏdûjí. Náv‰tûvníci si mohli zakoupit vánoãní ozdoby, perníãky, adventní vûnce,
kvûtinové vazby, vánoãní hvûzdy a spoustu dal‰ích v˘robkÛ.
K celkové pﬁíjemné atmosféﬁe pﬁispûla sv˘m
podílem vánoãní kavárniãka, která se mohla
pochlubit vynikajícím vánoãním cukrovím,
v˘born˘m vánoãním punãem a profesionální
usmûvavou obsluhou.

Ukázka vánoãní dekorace

Pﬁíjemné posezení ve vánoãní kavárniãce

Kaãenka Skácelová pﬁi tvorbû vánoãní dekorace

Jsem velmi rád, Ïe v˘stavy, které poﬁádá spolek Îeny B˘‰kovic, mají rok od roku stále vût‰í
náv‰tûvnost a to nejen místních obãanÛ, ale tû‰í

se i zájmu obãanÛ okolních obcí. A to je jistû to
nejvût‰í ocenûní pro v‰echny, kteﬁí se na tak zdaﬁilé akci podíleli.
Ladislav Lesák, starosta obce

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Stopy na‰ich pﬁedkÛ
v Americe
Poslední t˘den v srpnu na‰i obec nav‰tívila
vzácná náv‰tûva. Pﬁijela k nám aÏ z dalekého
Texasu z mûsta Gonzáles. Prostﬁednictvím ing.
Rodera ze StﬁíteÏe nad Ludinou nás nav‰tívili
potomci na‰ich pﬁedkÛ, kteﬁí v letech 1890–1900
odjeli za prací za velkou louÏi. Jednûmi z dvaceti emigrovan˘ch byli i rodiãe manÏelÛ Hrnãíﬁov˘ch. Ing. Roder jiÏ nûkolik let udrÏuje styky
s poãetnou rodinou z Texasu. Právû on pomohl
navázat kontakt a pﬁivezl je do na‰í obce a pomáhal nám pﬁi pﬁekladu. Setkání bylo milé a pﬁíjemné. AÏ neuvûﬁiteln˘ byl jejich zájem, kter˘

Náv‰tûva expozice „Jak se Ïilo v Ójezdû“
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grantÛ v Americe. Toto multifunkãní zaﬁízení je
tro‰ku podobné na‰emu roÏnovskému skanzenu. Nacházejí se zde nejen funkãní exponáty, které jim zanechaly minulé generace nebo si je pﬁivezli ãi vyrobili, aby mûli vzpomínku, jak Ïili jejich
pﬁedkové nejen v Americe, ale také v rodném
âesku. Cílem tohoto centra je informovat veﬁejnost o minulosti a souãasnosti lidí – o Ïivotû
emigrantÛ ãeského pÛvodu. Muzeum, obchody
s dárky, velká knihovna, archív, spoleãenská
místnost, koncertní a v˘stavní síÀ podporují
informovanost a usilují o zachování ãeského
jazyka, v˘tvarného umûní, hudby, tance a zvykÛ.
Z manÏelÛ Hrnãíﬁov˘ch vládne ãe‰tinou a obstojnû i rozumí pan Hrnãíﬁ. ZáÏitek a slzu do oka nám
vehnala jeho paní Janis, kdyÏ na dvorku u kávy
bravurnû zazpívala ãeskou hymnu. Na rozlouãenou… ☺
Alena Veliãková a Leopold Koryãánek, obec Horní Újezd

Horní Újezd v Horním Újezdû
ManÏelé Hrnãíﬁovi na obecním úﬁadû se starostkou obce Alenou Veliãkovou a Leopoldem Koryãánkem

projevili o místa, odkud pocházeli jejich pﬁedkové pﬁed více jak tﬁemi generacemi. Chtûli si prohlédnout kostel, kde byli jejich pﬁedkové pokﬁtûni, nebo procházeli hﬁbitov, kde jsou na
pomnících vyryta jména jejich rodu. Nûkterá
z nich jsou v obci jiÏ nûkolik generací. KlvaÀa,
Koláﬁ, Koryãánek, Loupanec, Malátek, Maloch,
Matu‰tík, Matyá‰, Mikulík, Olivík, Nesvadba,
Ondrou‰ek, Pecha, Petrsk˘, Pikna, Rajnoch, Studen˘, Tomá‰, ValÛch, Va‰ina.
Mnoho záÏitkÛ si odná‰eli také z náv‰tûvy na‰í
stálé expozice „Jak se Ïilo v Ójezdû“. Projevili
zájem o dûní souãasné i minulé, jak se dodrÏují
zvyky, tradice a obyãeje v obci. Celé dopoledne
se neslo ve vﬁelém duchu pﬁátelství, i kdyÏ jsme
se vidûli poprvé. Bylo obdivuhodné, s jak˘m
zájmem a úsilím pátrají po obci a vlasti, odkud
pocházejí jejich koﬁeny. ManÏelé Hrnãíﬁovi jsou
spoluzakladatelé a vedou âeské centrum kulturního dûdictví v Texasu v místû La-grange (cca 50
mil od mûsta Gonzáles). Tato oblast La-grange
je povaÏována za kolébku pﬁistûhovalcÛ a emi-

V nedûli 16. listopadu 2014 k nám zavítali herci a divadelní ochotníci z druÏební obce Horní
Újezd u Litomy‰le. Zaãátek divadelního pﬁedsta-

Divadelní pﬁedstavení ochotníkÛ z Horního Újezdu u Litomy‰le

vení byl sice v 17:00, ale nad‰ení ochotníci jiÏ od
14:00 pﬁipravovali v kulturním domû kulisy na
divadelní pﬁedstavení pod názvem „KdyÏ se zhasne“. Tuto lehce eroticky vánoãnû ladûnou komedii pﬁi‰lo zhlédnout cca 120 divákÛ. Od zaãátku
aÏ do konce pﬁedvedli ochotníci v˘kon, kter˘
nenechal bránice divákÛ v klidu a byl porovnateln˘ s v˘konem profesionálních hercÛ. Nûkteﬁí
umûlci sice pospíchali za sv˘mi rodinami (protoÏe Ïivot umûlcÛ není jednoduch˘ ☺), ale na‰la
se silná skupinka tûch, kteﬁí zÛstali a pﬁi harmonice, kytaﬁe i ozembouchu vytvoﬁili pﬁíjemnou
pﬁátelskou atmosféru do noãních hodin. Ráno
po prohlídce stálé expozice odjíÏdûli k domovu.
Alena Veliãková, starostka obce

SDH Horní Újezd oslavil
90. v˘roãí zaloÏení
Divadelní pﬁedstavení ochotníkÛ z Horního Újezdu u Litomy‰le

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ poﬁádal v sobotu
9. srpna 2014 ve spolupráci s Místní akãní skupinou Hranicko oslavy 90. v˘roãí zaloÏení sbo-
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ru. V 7:30 hod. ráno budila dechová hudba Kornet obãany i ãleny sboru na m‰i svatou. Od osmi
hodin ráno se zaãaly hasiãské sbory z okrsku
i okolní sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ ﬁadit do prÛvodu na m‰i svatou.
Pozvání pﬁijaly sbory z B˘‰kovic, Opatovic,
Rakova, Malhotic, V‰echovic, Rouského, Provodovic, Horního Újezda u Litomy‰le, také ze sousedního Zlínského kraje z Vítonic, Loukova, dále
pﬁijali pozvání pﬁedstavitelé okresního SH âMS
zastoupení bratrem Aloisem Prok‰em, pﬁijel
i ﬁeditel HZS Olomouckého kraje z Pﬁerova Ing.
Miroslav âoãek, velitel stanice Hranice. V 8:30
byla v kostele Narození Panny Marie slouÏena
m‰e svatá za Ïivé a zemﬁelé hasiãe z obce. M‰e
svaté se zúãastnilo cca 130 hasiãÛ a obyvatel.
Po m‰i svaté bylo posvûceno a oficiálnû pﬁedáno nové zásahové vozidlo Ford Tranzit pro potﬁeby sboru, toto bylo zakoupeno z prostﬁedkÛ obce
a za finanãního pﬁispûní Olomouckého kraje.
Slavnostní prÛvod uctil památku hasiãÛ poloÏením vûnce na hﬁbitovû a u pomníku padl˘ch bratr Koryãánek vzpomnûl a uctil památku prvního
velitele, náãelníka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
pana Antonína Studeného, kter˘ byl zároveÀ legionáﬁem a byl popraven v Brnû na Kaunicov˘ch
kolejích v roce 1943. V 10.45 hodin zaãala slavnostní schÛze s obûdem pro zvané hosty. Na ní
bylo vzpomenuto zaloÏení sboru, ale i posledních
10 let ãinnosti sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti pﬁevzali vyznamenání a ocenûní
jednotliví ãlenové sboru. I sbor obdrÏel medaili
za zásluhy. Poté spoleãnû poobûdvalo cca 95
pozvan˘ch hostÛ.
Odpolední program se pﬁesunul na náves do
prostranství parku.
Odpolední „hasiãsk˘ v˘let“ pﬁi‰lo zhlédnout na
200 spoluobãanÛ. Mohli si prohlédnout nejen
nejmodernûj‰í techniku HZS Hranice i Pﬁerov, ale
i historickou techniku, auta, koÀské stﬁíkaãky pﬁímo pﬁi zásahu, pﬁítomní vidûli vypro‰tûní havarovaného vozidla, vãetnû první pomoci havarované osádce. V programu se nezapomnûlo na
dûti, mohly si zaskákat na skákacím hradu ve
tvaru hasiãského auta ãi zaskotaãit v hasiãské
pûnû. Pﬁíjemné letní odpoledne v‰ak ukonãila
náhlá bouﬁka.
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Slavnostní schÛze k 90. v˘roãí zaloÏení SDH Horní Újezd. Zprava: Alois Proke‰, Ing. Miroslav âoãek, Leopold Koryãánek,
Petr Kuchaﬁík, Ondﬁej Kocián

Alois Proke‰ pﬁedává ocenûní Franti‰ku Piknovi

Alena Veliãková, jednatelka, zmocnûnec SDH Horní Újezd

Hosté slavnostní schÛze ze sousedních sborÛ

Slavnostní posvûcení hasiãského automobilu
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OBEC MALHOTICE
VáÏení spoluobãané, ãtenáﬁi,
blíÏí se konec roku a kaÏd˘ z nás hodnotí, jak˘
ten leto‰ní rok byl, co dobrého ãi ménû dobrého
nám pﬁinesl.
Já bych na tomto místû nechtûl bilancovat tento rok, nechci vyjmenovávat, co v‰echno se nám
v uplynul˘ch ãtyﬁech letech podaﬁilo a co ne, to
je ostatnû dobﬁe vidût. V tomto ãlánku bych chtûl
pﬁedev‰ím podûkovat v‰em, kteﬁí si to urãitû
zaslouÏí.
Pﬁedev‰ím bych chtûl podûkovat dnes uÏ
b˘valému zastupitelstvu ve sloÏení Josef Kube‰a, Miroslav Buchtinec, Bedﬁich Hradil, Pavel
Novák, Tomá‰ MaÀas a jediná Ïena Jana Zamazalová.
NemÛÏu zde nevzpomenout dal‰í aktivní obãany – paní BoÏenu Zamazalovou, ZdeÀku Mikulíkovou, Janu Kube‰ovou, Annu Hradilovou, Emílii Ovãáãíkovou, pana Jaromíra VáÀu, Jaroslava
Zehnálka, Stanislava ¤imáka, Franti‰ka Koblihu
a Karla Hrabovského, jimÏ patﬁí dík za jejich obûtavou práci pﬁi zvelebování obce.
Dále bych chtûl moc podûkovat v‰em obãanÛm, kteﬁí obec reprezentují na rÛzn˘ch spoleãensk˘ch a sportovních akcích, hasiãsk˘ch
soutûÏích, nohejbalovém turnaji, Hrách mikroregionu Záhoran, draãích lodích ve Skaliãce
a dal‰ích. Dovolte mi, abych podûkoval vám
v‰em, kteﬁí se snaÏí, aby na‰e obec byla ãistá
a upravená.
VáÏení obãané, blíÏí se vánoãní svátky a nov˘
rok, pﬁeji vám pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, buìme na sebe pﬁíjemní, co moÏná nejvíc se setkávejme, spoleãnû se radujme z úspûchÛ a spoleãnû ﬁe‰me, kdyÏ se nám nedaﬁí.
Závûrem bych chtûl popﬁát novû zvolenému
zastupitelstvu hodnû sil a odhodlání pﬁi práci pro
nás pro v‰echny.

vyhovût v‰em! A to prostû nejde! A my si to neuvûdomujeme. Zkusme se vÏít do jeho role, zkusme ho nesoudit, zkusme s ním jednat jako s ãlovûkem, kter˘ je Malhoãák tûlem i du‰í, a vûﬁte,
Ïe v‰echno, co dûlá, dûlá pro nás, pro Malhoãáky. Na sebe myslí aÏ na posledním místû. Je to
jeden z mála lidí, jeÏ znám, kter˘ je poctiv˘, pravdomluvn˘, upﬁímn˘. A to, Ïe nespraví kousek
cesty zrovna pﬁed va‰ím barákem, neznamená,
Ïe je to ãlovûk ‰patn˘ nebo Ïe zrovna vám nepﬁeje. Tak to vÛbec není. Zkusme se vÏít do jeho
role, zkusme neodsuzovat, zkusme chápat, zkusme toto nové volební období zvládnout mnohem
lépe neÏ to pﬁedchozí! A vûﬁte, Ïe se nám najednou zaãne lépe v na‰í krásné dûdinû Ïít.
Nedûlní klid
Nyní jiÏ b˘valé zastupitelstvo odsouhlasilo
nedûlní klid v na‰í obci. Témûﬁ nikdo z pﬁítomn˘ch spoluobãanÛ, kteﬁí se veﬁejné schÛze
zúãastnili, se k tomuto tématu nevyjádﬁili. AÏ na
v˘jimky, kter˘m se v koneãném dÛsledku vyhovûlo. Ihned po zasedání zastupitelÛ se po na‰í
vesnici rozneslo, Ïe na úﬁadû sedí banda…
(Nebudu ani toto slovo psát, stydûla bych se

a nejsem pan prezident, abych si mohla dovolit
pouÏít vulgarismy.). Na Facebooku vznikly diskuze (aã tuto sociální síÈ nepodporuji a nejsem
jejím zastáncem, debaty na danou problematiku
se ke mnû dostaly velice brzy), které svûdãí
jenom o tom, Ïe témûﬁ nikdo nepochopil princip
a zámûr nedûlního klidu. Velk˘ problém je také
v tom, kdo s tímto návrhem na OÚ pﬁi‰el. Byla
to na‰e spoluobãanka, která mûla jako jediná
odvahu. Aãkoli se nám ostatním neklid v nedûli
nelíbil, drÏeli jsme radûji jazyk za zuby, ale vûﬁte,
je nás mnohem víc. Nejsmutnûj‰í je pro mû to,
Ïe s nedûlním klidem nesouhlasí obãané z kﬁesÈansk˘ch rodin. VÏdyÈ jsme pﬁece jedna z nejvíce kﬁesÈansk˘ch vesnic v ‰irokém okolí. Tak
v ãem je zakopan˘ pes? Buìme rádi, Ïe Pán BÛh
nedûli vymyslel, vÏdyÈ to je jedin˘ den v t˘dnu,
kdy si ãlovûk mÛÏe odpoãinout. Nejsme pﬁece
roboti, kteﬁí fungují na 100 % sedm dní v t˘dnu.
Nedûlní klid funguje v tolika vesnicích a mûstech
v na‰í republice a v je‰tû vût‰í míﬁe v zahraniãí,
jen v Malhoticích je to problém. Respektujme
tuto vyhlá‰ku a pﬁání vût‰iny z nás, a kdo by stále mûl nûjaké námitky, pﬁijìte na veﬁejnou schÛ-

Josef Voldán, starosta obce Malhotice

Obec Malhotice
Úvod
VáÏení a milí spoluobãané Malhotic a v‰ech
ostatních vesnic mikroregionu Záhoran, dal‰í rok
se ch˘lí ke konci a já jsem pro vás ráda napsala
pár ﬁádkÛ.
VÏdycky jsem si myslela, Ïe Malhotice jsou
nejúÏasnûj‰í dûdina na svûtû. Narodila jsem se
tady, vyrÛstala jsem tu a po vysoké ‰kole jsem
se vrátila do své rodné vsi. To proto, abych zde
proÏila svÛj Ïivot, abych se tu vdala, vychovala
dûti a taky zestárla. Ov‰em moji naivní vizi z dûtství mi pﬁekazila realita. Realita naru‰en˘ch vztahÛ v obci. V‰echno si zde kazíme my, Malhoãáci. A to jenom svou sobeckostí. Vût‰ina z nás
myslí sama na sebe a nedokáÏeme vidût vlastní
chyby, jen odsuzujeme druhé… jak smutné.
Myslím, Ïe by mûl kaÏd˘ napravovat sám sebe.
A kdyÏ bude spokojen˘ sám se sebou, jeho svûdomí bude ãisté, tak to bude dále fungovat v jeho
rodinû a potaÏmo v na‰í dûdinû.
VÛbec nezávidím na‰emu starostovi, má velice tûÏk˘ úkol, bohuÏel málokdy splniteln˘ –

Vítání obãánkÛ

Vítání obãánkÛ. Zprava: Jiﬁí Flore‰, Tomá‰ Grabowski, Natálie Landigová, Jakub Holeãek, Matyá‰ Adamãík
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zi, vyjádﬁete se k dané problematice a o dané
vyhlá‰ce mÛÏeme znovu hlasovat nebo vypsat
veﬁejné referendum.
Vítání obãánkÛ
V sobotu 25. ﬁíjna odpoledne jsme na Obecním úﬁadû v Malhoticích pﬁivítali ‰est nov˘ch
obãánkÛ, kteﬁí za uplynul˘ rok pﬁibyli mezi nás.
Konkrétnû jsou to: Laura Losertová, Beata Zamazalová, Antonín Balada, Tea Slováková, Viktorie
Kube‰ová, Viktor Brunner. Pan starosta ve svém
projevu mimo jiné popﬁál rodiãÛm hodnû zdraví, pohody a radosti s na‰imi dûtmi. A na‰im pﬁírÛstkÛm – aby navÏdy milovaly své mámy a táty
a ‰Èastnû vykroãily do Ïivota, kter˘ na nû teprve
ãeká.
Sv˘m vystoupením program zpestﬁili Ïáci ZU·
Hranice – kluci Pavel a Franti‰ek Matu‰kovi
a také dûti z M· Malhotice – Jiﬁí Flore‰, Natálie
Landigová, Jakub Holeãek, Matyá‰ Adamãík
a Tomá‰ Grabowski pod vedením paní ﬁeditelky
Jany Chudové. Tímto jim v‰em moc dûkuji za
sebe i ostatní rodiãe.
Na‰e dûti dostaly domovsk˘ list, bryndáãek
s nápisem – obãánek Malhotic, dále dﬁevûnou
hraãku, finanãní obnos a maminky kytiãku. Ráda
bych podûkovala obecnímu úﬁadu, zvlá‰tû na‰emu panu starostovi za ‰tûdrost k rodiãÛm
i na‰im dûtem a hlavnû za hezké a pﬁíjemné
zpestﬁení sobotního odpoledne.
Vzpomínka na XII. Hry mikroregionu Záhoran
Aã uÏ máme zimu, ráda bych vzpomenula na
léto tohoto roku. Za zmínku stojí olympiáda na‰eho mikroregionu, která se letos konala v B˘‰kovicích. Malhotsk˘ t˘m obhájil loÀské vítûzství.
Proto bych ráda podûkovala jmenovitû: Julku
Albínyiovi, Pﬁemyslu Zamazalovi, Petru Strnadlovi, Jiﬁímu Hosta‰ovi, Miroslavu Rástoãnému,
Emílii Gadasové, AlÏbûtû Gadasové, Helenû Koãnarové, Pavle Koãnarové a Veronice Kube‰ové za
to, Ïe reprezentovali na‰i obec, ale také za to, Ïe
mají chuÈ kaÏdoroãnû soutûÏit a úãastnit se Her
mikroreginou Záhoran. Patﬁí vám v‰em velk˘ dík.
Jste prostû nejlep‰í! ☺ Podûkovat bych také
chtûla Evû Albínyiové za to, Ïe je na olympiádû jiÏ
dvanáct let porotkyní za na‰i obec.
Závûr

Vítûzné druÏstvo z Malhotic na Hrách mikroregionu Záhoran v B˘‰kovicích

jedné nedaleké vesnice. A protoÏe mi pﬁi‰lo hezké a vtipné, ráda bych se o nûj podûlila.
„Abych nikoho neurazil, nepﬁeji lidem,
ale postaviãkám z Betléma:
Pﬁeji volÛm, aby neﬁvali z plna hrdla
na v‰echny kolem,
oslÛm, aby nebyli paliãatí a tupí,
oveãkám, aby ne‰ly slepû za prvním
lep‰ím past˘ﬁem,
past˘ﬁÛm, aby si nemysleli, Ïe ty oveãky
jsou tak tupé, jak vypadají,
andûlÛm, aby ménû lítali a víc chodili
po zemi mezi lidmi,
králÛm, aby nezÛstali nazí jen
s korunou na hlavû
a Svaté rodinû, aby na‰la teplé místo
v srdcích lidí.“
Jana Zamazalová, ãlenka Zastupitelstva obce Malhotice

Víceúãelové hﬁi‰tû
v Malhoticích
PÛvodnû antukové hﬁi‰tû v parku u zámku
v Malhoticích pro‰lo rekonstrukcí. Akce za
1 028 000 Kã probûhla v období bﬁezen – kvûten
tohoto roku a byla ãásteãnû financována z pro-

gramu LEADER MAS Hranicko ãástkou
750 000 Kã. Provozovatelem prací byla firma Stavby Krajãa s.r.o. Po pﬁevzetí jsme se rozhodli podrobit nové víceúãelové hﬁi‰tû zatûÏkávací zkou‰ce.
V sobotu 7. ãervna 2014 na nûm probûhl jednodenní nohejbalov˘ turnaj trojic neregistrovan˘ch hráãÛ. Na‰e objednávka na dobré poãasí
byla kladnû vyﬁízena, takÏe sluníãko pálilo cel˘
den. V prostorách chovatelského areálu bylo
nachystané obãerstvení jak pro úãastníky, tak
i pro diváky. Po rozlosování osmi pﬁihlá‰en˘ch
druÏstev do dvou skupin zaãaly úporné boje.
Obûtavû se zápolilo o kaÏd˘ míã, nûkdy i s nasazením vlastního zdraví. Za provedení nûkter˘ch
akcí by se nemuseli stydût ani profesionálové,
coÏ bylo s obdivem kvitováno i diváck˘m ohlasem. Po pauze na obûd pokraãovaly zápasy ve
„vyﬁazovacím pavouku“. Ani hlasitá podpora
divákÛ nepomohla domácím hráãÛm k dosaÏení
nejvy‰‰í mety. ·tûstûna podpoﬁená hráãsk˘mi
dovednostmi se pﬁiklonila na stranu vítûzného
druÏstva z âernotína. Na stupnû vítûzÛ je následovala druÏstva z Malhotic, a to v poﬁadí 2.
MASAKO a 3. RKR. Po ocenûní zúãastnûn˘ch
dárkov˘mi balíãky od sponzorÛ (obec Malhotice, Záhoran a.s., Milan Îabãík, Lékárna Hranice,

Závûrem bych ráda pﬁidala pﬁání knûze Zbigniewa Czendlika, které jsem ãetla ve zpravodaji
V sobotu 20. prosince 2014 od 16 hodin
jste v‰ichni srdeãnû zváni
do kaple Neposkvrnûného poãetí
Panny Marie v Malhoticích na

ADVENTNÍ
KONCERT
Harfa
andûlÛm
Pﬁedstaví se Vám umûlkynû
z Moravské filharmonie:
Jana ·elleová (soprán)
Anastázie Tomeãková (harfa)
Milena Melicharová (housle)

Nohejbalov˘ turnaj na novû zrekonstruovaném víceúãelovém hﬁi‰ti v Malhoticích
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ném galaveãeru 31. ﬁíjna 2014, kter˘ obãerstvením podpoﬁil p. Oldﬁich Kube‰a a su‰en˘m ovocem p. Eduard Kozák. V rámci veãera probûhla
prezentace a propagace projektÛ MAS, vãetnû
informací o dokonãen˘ch projektech v okolí
a upozornûní na zmûnu loga agentury.
Tento veãer byl zároveÀ podûkováním reprezentantÛm obce úãastnících se dal‰ích akcí, a to
XII. Her mikroregionu Záhoran a závodÛ „Draãí
lodû“. Vûﬁím, Ïe snaha zapojit se do Ïivota obce
je neopustí ani v budoucnosti a pﬁitáhnou dal‰í
následovníky.
Július Albínyi, místostarosta obce

Vítûzná druÏstva nohejbalového turnaje

¤eznictví a uzenáﬁství Oldﬁich Kube‰a a Jana
Zamazalová) jsme se roze‰li za zpûvu písniãky
„Za rok se vrátím, vrátím se zas…“. SponzorÛm
je‰tû jednou touto cestou dûkujeme.
Na základû pﬁízniv˘ch ohlasÛ na kvalitu nového hﬁi‰tû vznikl nápad zorganizovat dlouhodob˘
nohejbalov˘ turnaj. Po poãáteãních komplikacích
se sloÏením druÏstev a hledáním vhodn˘ch termínÛ se zaãátkem ãervence celá akce rozjela.
Zapojilo se sedm druÏstev z na‰í obce a hrálo se
systémem „kaÏd˘ s kaÏd˘m“. Hracím dnem byla
stanovená nedûle a v pﬁípadû nepﬁíznû poãasí
nebo jin˘ch pﬁekáÏek se zápasy dohrávaly pﬁes
následující t˘den. Vzhledem k zaneprázdnûnosti hráãÛ se povedlo celou akci ukonãit aÏ v ﬁíjnu,
chtûl bych v‰ak ocenit operativnost jednotliv˘ch
úãastníkÛ v domlouvání zmûn. Snad jenom malá
divácká kulisa pﬁi jednotliv˘ch zápasech byla stínem na jinak vydaﬁeném prÛbûhu turnaje.
O vyrovnanosti druÏstev svûdãí i fakt, Ïe o umístûní na stupních vítûzÛ pﬁi rovnosti bodÛ rozhodovalo aÏ ãtvrté pravidlo. Nakonec se vítûzem
stalo druÏstvo RKR. Na 2. místû skonãilo druÏstvo Hospoda a na 3. místû druÏstvo STASAKO.
Vítûzná druÏstva si ocenûní pﬁevzala na závûreã-

Malhot‰tí v Tatrách

Malhot‰tí v Tatrách
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Malhotice v Tatrách
Ve dnech 25.–28. záﬁí 2014 se uskuteãnil VI.
roãník obecního zájezdu do Vysok˘ch Tater. Ve
ãtvrtek odpoledne nás autobus pﬁepravil do Svitu, místa na‰eho kaÏdoroãního ubytování. BohuÏel páteãní ráno nás nenaplnilo velk˘m optimismem. NepﬁízeÀ poãasí (mlha s de‰tûm)
a souvislá snûhová pokr˘vka ve vy‰‰ích polohách nás donutily pozmûnit pÛvodnû plánované
trasy. Na turistiku jsme v‰ak ani v tom neãase
nezanevﬁeli. âást v˘pravy si prohlídla Symbolick˘ hﬁbitov obûtí hor, Popradské pleso a ·trbské
pleso, kde nás na chvíli potû‰ila dvojitá duha
u skokansk˘ch mÛstkÛ. Druhá ãást v˘pravy

číslo 24 * prosinec 2014

vystoupala do chaty pod Soliskom a po krátkém
odpoãinku se následnû pﬁebrodila snûhem na
‰tít Predné Solisko (2093 m). Tady se v krátk˘ch
momentech, kdy vítr rozfoukal mlhu, naskytl
v˘hled do Furkotské doliny.
Sobotní ráno se zpoãátku zdálo b˘ti lep‰í,
a proto velká ãást v˘pravy se pﬁesunula autobusem do Tatransk˘ch Matliarov. Av‰ak uÏ po hodinû chÛze smûrem k Veºkému Bielemu plesu
(1610 m) se opakovala situace z pﬁede‰lého dne.
Mokﬁí, ale v dobré náladû jsme zdolali Kopské
sedlo (1749 m). Zpáteãní cesta do Tatranskej
Lomnice nás vedla kolem chaty u Zeleného plesa, oblíbeného místa turistÛ a filmaﬁÛ. Nûkteﬁí
odváÏlivci zdolali i sedlo pod Svi‰Èovkou

9
(2023 m). Zbytek v˘pravy absolvoval rÛzné trasy v okolí Starého Smokovca a Hrebienka. Spoleãensk˘ veãer v jídelnû za doprovodu kytary byl
ukonãením leto‰ní turistické ãásti zájezdu a moÏností na sdílení záÏitkÛ.
Nedûlní ráno nás pﬁekvapilo modrou oblohou
bez mráãkÛ a umoÏnilo kochat se nádhern˘m
panoramatem Tater. Sluneãné poãasí jsme vyuÏili na relaxování v termálních bazénech ve Vrbovû, coÏ byl balzám na na‰e unavená tûla.
Cesta domÛ po dálnici s kouzeln˘m v˘hledem
na tatranské masivy nás naplnila nadûjí, Ïe pﬁí‰tí roãník bude urãitû lep‰í.
Július Albínyi, místostarosta obce

OBEC OPATOVICE
Netradiãní HALLOWEEN 2014
v Opatovicích se v nedûli
26. 10. 2014 opût vydaﬁil!
Za krásného sluneãného poãasí se se‰li místní i pﬁespolní stra‰idla, koãky, upíﬁi, kostlivci,
duchové a jiné bájeãné pﬁí‰ery na hﬁi‰ti u ‰koly.
Po veselém uvítání jiÏ na nû ãekal kouzelník
Ondﬁej Sládek z Ostravy. Pﬁedvedl vynikající
vystoupení plné záhad, kouzel a fantazie. Nakonec dûtem vyrobil oblíbená zvíﬁátka ãi kvûtiny
z balónkÛ.
Vzápûtí se dûti mohly vrhnout na plnûní stra‰idláck˘ch dovedností: ‰plhání v pavouãí síti,
skládání kostlivce, kresba duchÛ, d˘ní, vymalování netop˘ra. Oblíben˘m stanovi‰tûm se pak
stal koutek u vû‰tkynû, která pﬁedpovûdûla v‰em
odváÏlivcÛm jejich skvûlou budoucnost.
Vybarven˘ netop˘r byl vstupenkou na „Netop˘ﬁí stezku“ plnou ãern˘ch a ãerven˘ch koãek.

Spiderman Kája Musil

Kouzelnick˘ uãeÀ na mistra Ondﬁeje Sládka
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Zde dûti samy plnily (malí pod dohledem dospûl˘ch) rÛzné úkoly – hledání cesty netop˘ra domÛ
ãi k mamince, poãítání netop˘rÛ, zji‰Èování jejich
potravy, lovení ãerva, kresba netop˘ra.
Za zdárné splnûní „Netop˘ﬁí stezky“ dostali
úspû‰ní ﬁe‰itelé lampiony ‰tûstí. Pﬁed setmûním
jsme je spoleãnû vypustili, i kdyÏ nûkter˘m se
bezpeãnû vzlétnout nepodaﬁilo.
V‰ichni pﬁítomní se dobﬁe bavili a vûﬁíme, Ïe
na 5. jubilejním roãníku se mÛÏeme tû‰it na hojnou úãast originálních masek stra‰idel, ãarodûjÛ a jin˘ch záhadn˘ch potvÛrek.
Za pomoc pﬁi organizaci akce dûkuje âSÎ
Opatovice v‰em zúãastnûn˘m a zejména pak OÚ
Opatovice za finanãní podporu, která nám umoÏnila uskuteãnit vystoupení kouzelníka a hlavnû
potû‰it mlsné jaz˘ãky dûtí.
Halloweenská v˘zdoba domÛ u BajgarÛ v Opatovicích

Mgr. Marie Machancová

POZVÁNKA
k zápisu do 1. roãníku
Z· Opatovice
v úter˘ 20. ledna 2015
od 14.00 do 18.00 hodin
v budovû ‰koly.
S sebou rodn˘ list dítûte.
Tû‰í se na vás kolektiv Z· Opatovice

OBEC PAR·OVICE
Závûr roku 2014
v Par‰ovicích
Od minulého vydání „Zpravodaje mikroregionu Záhoran“ ubûhlo jiÏ témûﬁ ãtvrt roku. V srpnovém ãísle jsem avizoval nûkteré projekty, které se mûly v nejbliÏ‰í dobû realizovat, a proto
bych se o nich nyní rád zmínil.
V˘mûna oken a vstupních dveﬁí v budovû
„Sokolovny“ je jiÏ zrealizována a to také díky
pﬁíspûvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve v˘‰i 231 000 Kã. PÛvodní
dﬁevûná okna a dveﬁe jsou vymûnûné za plastové. Celkové náklady na realizaci opravy ãinily
497 362 Kã (s DPH).
Dále byly provedeny práce na odvedení de‰Èov˘ch vod z pozemku p.ã. 320/1 a p.ã. 312/26
a také na dûtském hﬁi‰ti jste si mohli v‰imnout,
Ïe nûkteré dosluhující herní prvky byly vymûnûny za nové.
V souãasné dobû probíhají práce, které
souvisí s pﬁípravou akce „Kanalizace a âOV
obce Par‰ovice“. Intenzivnû se pracuje na pﬁípravû projektové dokumentace pro územní
ﬁízení (DUR). Na‰í snahou je pﬁipravit tuto
dokumentaci a stejnû tak ve‰keré podklady

Nová okna a dveﬁe v sokolovnû

pro územní ﬁízení a co moÏná nejdﬁíve ho
zahájit. Rád bych podûkoval v‰em spoluobãanÛm za jejich dosavadní vstﬁícnost a spolupráci pﬁi pﬁípravû tohoto projektu. Vûﬁím, Ïe
se nám spoleãnû podaﬁí pﬁipravit ve‰keré
podklady tak, abychom mohli vyuÏít pﬁípadné
nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti k získání dotace na tento

zámûr v rámci nového programového období
2014–2020.
V mûsíci ﬁíjnu ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014
probûhly v âR volby do zastupitelstev obcí.
V tûchto volbách byli do devítiãlenného zastupitelstva obce Par‰ovice zvoleni: Mgr. Jana Palová, Antonín RÛÏiãka, Ing. Lubomír Dostál, Mar-
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Setkání seniorÛ v par‰ovské sokolovnû – podzim 2014

tin RÛÏiãka, Josef Michalík, Pavel Mlãák, Petra
Ondrou‰ková, Marie Maty‰ãáková a Barbora
Dostálová Dis. Zastupitelstvo obce tak pracuje
témûﬁ ve stejném sloÏení jako v minulém volebním období. Nov˘m ãlenem zastupitelstva je paní
Marie Maty‰ãáková a ke zmûnû do‰lo také na
pozici místostarosty, místostarostou byl zvolen
pan Josef Michalík. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zﬁízení finanãního v˘boru, kontrolního v˘boru, kulturního a sociálního v˘boru. Finanãní
v˘bor pracuje ve sloÏení: pﬁedseda – Barbora

Dostálová DiS, ãlenové – Petra Ondrou‰ková,
Irena Mikolá‰iková. Kontrolní v˘bor pracuje ve
sloÏení: pﬁedseda – Pavel Mlãák, ãlenové Antonín RÛÏiãka, Ing. Petr Zdráhala. Kulturní a sociální v˘bor pracuje ve sloÏení: pﬁedseda – Mgr.
Jana Palová, ãlenové Martin RÛÏiãka, Marie
Maty‰ãáková, Oldﬁich Mlãák, NadûÏda RÛÏiãková, Eva Janãíková, NadûÏda Krutilová.
V‰em zvolen˘m zastupitelÛm a aktivistÛm ãinn˘m ve v˘borech zastupitelstva obce pﬁeji hodnû energie k jejich práci pro obec Par‰ovice.

Na závûr bych chtûl podûkovat vám v‰em, kteﬁí jste se bûhem roku jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli na spoleãenském Ïivotû v obci. Uvûdomuji si,
Ïe bez lidí, kteﬁí jsou ochotni obûtovat svÛj voln˘ ãas, vûnovat své vûdomosti, dovednosti
a schopnosti ostatním, by to ne‰lo.
JelikoÏ se blíÏí konec roku, chtûl bych vám
popﬁát pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a do
nového roku 2015 hodnû ‰tûstí, zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce

OBEC V·ECHOVICE
Podmínkou je absolvovat nûkolik blokÛ ‰kolení na tûchto zaﬁízeních. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové ﬁízení.

Uãitelé ze v‰echovické
základky budou „ONLINE“
Na‰e ‰kola se zúãastní v rámci programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost projektu
s názvem „UâITELÉ ONLINE“. V rámci tohoto
projektu se budou poﬁizovat mobilní (dotyková)
zaﬁízení.
V na‰em pﬁípadû se jedná o pût tabletÛ a osm
dotykov˘ch notebookÛ vãetnû software.

ZE ÎIVOTA SPOLKÒ
Pocta zaslouÏilému hasiãi
Titul ZaslouÏil˘ hasiã je v˘bûrové vyznamenání, které se udûluje jen ãlenÛm – hasiãÛm, kteﬁí svou celoÏivotní prací pﬁispûli k rozvoji dobrovolného hasiãstva. Udûluje se zpravidla po pûti
letech po udûlení medaile Za mimoﬁádné zásluhy pﬁi dodrÏení délky 35 let ãlenství a dovr‰ení
65 let vûku, titul udûluje v˘konn˘ v˘bor SH âMS.
Pﬁedání titulu probíhá v Centru hasiãského hnutí v Pﬁibyslavi, pﬁi pﬁedání titulu je ãlen zapsán

do Pamûtní knihy ZaslouÏil˘ch hasiãÛ. Nositel
titulu obdrÏí medaili, diplom a klopov˘ odznak,
titul se neudûluje opûtovnû a lze jej udûlit in
memoriam.
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 pﬁedal v Centru hasiãského hnutí Pﬁibyslav starosta SH âMS
Ing. Karel Richter spolu se sv˘m 1. námûstkem
Lubomírem Janebou a ãestn˘m námûstkem
Josefem Netíkem tituly ZaslouÏil˘ hasiã 47 ãlenÛm na‰eho sdruÏení. Mezi nimi byl i ná‰ dlouholet˘ funkcionáﬁ bratr Leopold Koryãánek

Celkové náklady projektu jsou 429 052,88 Kã.
Mgr. Milan ·vach
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z Horního Újezdu, kter˘ mnoho vykonal bûhem
svého dlouholetého pÛsobení ve sboru. Velmi si
váÏíme jeho práce s dorostenkami nejen v poÏárním sportu, ale i v bûhu na sto metrÛ pﬁes pﬁekáÏky pod názvem Záhorská stovka.
Velk˘ dík (mimo jiné zásluhy) mu patﬁí za prosazení stavby tartanové dráhy v Provodovicích,
kter˘ ho stál hodnû úsilí a dnes je právem py‰n˘ na sportovní areál, ve kterém se kaÏd˘ rok
poﬁádá sportovní soutûÏ pod názvem Záhorská
stovka. Díky této soutûÏi dnes jiÏ hodnû závodníkÛ ví, kde leÏí malé obce Horní Újezd a Provodovice.
Za to v‰e mu patﬁí od celého SDH Horní Újezd
velk˘ dík a pﬁejeme mu do dal‰ích let hodnû
zdraví a aÈ ho jeho elán neopustí je‰tû spoustu
let.
Petr Kuchaﬁík, starosta SDH Horní Újezd

âinnost TJ Sokol Horní Újezd
– podzim 2014
Fotbalov˘ oddíl pÛsobící pod hlaviãkou FK
B˘‰kovice/Horní Újezd poprvé od zaloÏení v roce
2007 hraje jiÏ pouze s jedním t˘mem, a to
v okresním pﬁeboru Pﬁerov, prozatím pouze na
hﬁi‰ti v Horním Újezdû a pÛsobí v nûm muÏi
z obou obcí.
Po bronzovém úãinkování na tradiãním Újezdském poháru, kter˘ se letos konal ve Velkém
Újezdû u Olomouce jsme odehráli tﬁi vítûzné pﬁátelské zápasy, a to s Hole‰ovem B, Loukovem
a Horními Nûtãicemi. V ãervenci se na na‰em
hﬁi‰ti uskuteãnil za velké úãasti zajímav˘ zápas,
kdy se s na‰ím t˘mem utkali b˘valí dorostenci
FKM 2004/2005, kteﬁí se setkali spoleãnû v jednom t˘mu po 10 letech. Hezk˘ zápas pro diváky
skonãil v˘sledkem 8:8 a 10:10 na penalty. Podzimní ãást sezóny jsme v pÛli srpna zahájili na
domácím hﬁi‰ti vítûzstvím v tradiãním derby

Leopold Koryãánek pﬁebírá titul ZaslouÏil˘ hasiã

s Opatovicemi B. ProtoÏe jsme v podzimních 13
zápasech desetkrát zvítûzili a pouze tﬁikrát utrpûli poráÏku, patﬁí nám po podzimu zaslouÏená
první pﬁíãka v tabulce okresního pﬁeboru.

Nyní nás ãeká brigáda na zazimování areálu
a po novém roce zimní pﬁíprava s tréninky na
umûlém hﬁi‰ti ve V‰echovicích, jiÏ tradiãním únorov˘m soustﬁedûním na Rusavû, pﬁátelsk˘mi

Pﬁátelsk˘ zápas SFK Elko Hole‰ov B vs. FK B˘‰kovice/Horní Újezd
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FK B˘‰kovice/Horní Újezd vs. Dorost FKM 2004/2005

zápasy a sportovním bálem se skupinou Esmeralda v pátek 13. bﬁezna. Jarní ãást sezóny
bychom mûli zahájit 21. bﬁezna mistrovsk˘m
zápasem v Újezdci.
Tomá‰ Koryãánek, TJ Sokol Horní Újezd

Chovatelé drobného zvíﬁectva
Malhotice
Základní organizace âeského svazu chovatelÛ
(ZO âSCH) drobného zvíﬁectva v Malhoticích je
dobrovoln˘m sdruÏením chovatelÛ králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe, která spadá pod celorepublikovou
organizaci âSCH. PﬁestoÏe je, a v minulosti byla,
spí‰e organizací drobnou, tak jméno Malhotice
je velmi dobﬁe známé mezi nûkolika generacemi
chovatelÛ z ‰irokého okolí.
Historie organizace sahá aÏ do roku 1965, kdy
pﬁátelé Ladislav DuchoÀ, Franti‰ek Zamazal st.
a Josef Perutka zaloÏili místní základní organizaci âeského svazu chovatelÛ. Prvním pﬁedsedou se stal Franti‰ek Zamazal a jednatelem pak
Jaroslav Chvojka, po jehoÏ úmrtí se jím stal Ladislav DuchoÀ, kter˘ je v této funkci aÏ dodnes.
V dal‰ím období pak ve funkci pﬁedsedy pÛsobili Karel ·um‰al st., Franti‰ek Rolinc, Ladislav Strnadel a Zdenûk Kobliha, kter˘ funkci lodivoda
vykonává i v souãasnosti. Od prvopoãátku plni-

Mistrovsk˘ zápas FK B˘‰kovice/Horní Újezd vs. FKM Opatovice – V‰echovice B

la organizace hlavnû funkci sdruÏení pﬁátel,
jejichÏ obrovskou zálibou bylo chovatelství,
v tehdej‰ích dobách velice ‰iroké ‰kály zvíﬁat.
Bez pevného zázemí v‰ak mûli omezené moÏnosti konání rÛzn˘ch vût‰ích setkání, ov‰em to
je neodradilo od pravidelného poﬁádání v˘stav
sv˘ch zvíﬁat v areálu zámeckého parku v tûsném
sousedství dne‰ní budovy obecního úﬁadu. Byly

Pohled na jádro v˘stavního areálu, vãetnû budovy âSCH Malhotice

malého rozsahu, pﬁeváÏnû ukázkového charakteru pro obãany Malhotic a konaly se ve dvouletém cyklu. V roce 1985 ov‰em organizace koupila dÛm v blízkosti parku, kter˘ v letech 1985 aÏ
1988 svépomocí zrekonstruovali její ãlenové.
V roce 1985 poﬁádali tradiãní v˘stavu naposledy
pﬁímo v parku. Bûhem oprav se pak v˘stava
konala jen v roce 1987, to uÏ ov‰em ve vlastním

Pohled na vstup do areálu „v˘stavi‰tû“
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âlenové âeského svazu chovatelÛ drobného zvíﬁectva Malhotice. Horní ﬁada zprava: Zbynûk âech, Veronika Reková, Jiﬁí Odstrãil, Zdenûk ·evãík, Stanislav Rek, Jan Skopal, Franti‰ek Ovãaãík. Dolní ﬁada zprava: Jindﬁich ·evãík, Zdenûk Kobliha, Antonín Palata, Hana Kube‰ová, Ladislav DuchoÀ, Zdenûk ·kaﬁupa, Karel ·um‰al, Václav âepica, Jiﬁí Vale‰

a poãínaje rokem 1990 uÏ ve zcela opraveném
a svému úãelu upraveném chovatelském areálu
vystavují kaÏdoroãnû. Dal‰ím v˘znamn˘m milníkem pak byl rok 2007, kdy poﬁádali první okresní v˘stavu, která byla velmi zdaﬁilá, a tak není
pochyb, Ïe se do Malhotic vrátí i v budoucnu.
“Chovatelsk˘ domek“, jak mu v‰ichni lidovû ﬁíkáme, slouÏí nejen ke skladování ve‰kerého vybavení urãeného pro v˘stavy a na‰i dal‰í ãinnost,
ale je v˘born˘m místem pro poﬁádání nejen pravideln˘ch ãlensk˘ch schÛzí, ale také celé ﬁady
spoleãensk˘ch událostí jak ãlenÛ, tak i dal‰ích
obãanÛ, pﬁedev‰ím z Malhotic. V tomto smûru
uÏ léta funguje v˘borná spolupráce s místním
obecním úﬁadem, kter˘ ná‰ areál hojnû vyuÏívá
k poﬁádání akcí sv˘ch i ostatních sdruÏení v obci.
V souãasné dobû je na‰e ãinnost velmi pestrá a nesoustﬁedí se pouze na poﬁádání na‰í místní v˘stavy, aãkoliv ta je vÏdy vrcholem na‰eho
celoroãního snaÏení. V˘stava totiÏ neslouÏí jen
k soutûÏnímu vystavování na‰ich zvíﬁat, ale také
k tradiãnímu setkávání s na‰imi kolegy a pﬁáteli
z jin˘ch organizací rÛzn˘ch koutÛ na‰í vlasti, pﬁeváÏnû v‰ak ze stﬁední Moravy. Zde si pﬁedáváme
celou ﬁadu chovatelsk˘ch zku‰eností, vymûÀujeme si chovn˘ materiál i mnoho záÏitkÛ, a to
i s bûÏn˘mi obãany, kteﬁí nás poctí svou náv‰tûvou. Pﬁedmûtem poﬁádání tûchto v˘stav tak není
jen krása zvíﬁat, ale hlavnû jejich uÏitek. Tím pﬁispíváme ke zkvalitÀování chovÛ domácích zvíﬁat
neorganizovan˘ch obãanÛ celého mikroregionu.
Z dal‰ích ãinností je moÏné jmenovat vystavování na‰ich zvíﬁat na rÛzn˘ch místech Moravy,
ãas od ãasu i na republikové úrovni, spoleãné
náv‰tûvy v˘stav ostatních organizací âSCH nebo
pomoc pﬁi poﬁádání v˘stavy Moravy a Slezska.
V neposlední ﬁadû si pak na‰i ãlenové zaji‰Èují
tetování králíkÛ, které je nezbytné pro jejich ple-

mennou evidenci. V posledních tﬁech letech
navíc pomûrnû intenzivnû pokraãujeme v opravách domku (rekonstrukce kuchynû, v˘mûna
oken) a na opravách star˘ch a poﬁizování nov˘ch
v˘stavních klecí.
âlenská základna je nyní ‰estnáctiãlenná
a sdruÏuje chovatele nejen z Malhotic a nejbliÏ‰ích obcí, ale dokonce i z Hranic, Milenova ãi
Hluzova. Za dobu existence organizace pro‰lo
na‰imi ﬁadami pﬁes 40 drobnochovatelÛ.
V posledních letech do‰lo k pomûrnû v˘raznému
omlazení a zapojení nûkolika mlad˘ch chovatelÛ
do ãinnosti tak, aby zku‰ení matadoﬁi a letití ãlenové mohli uÏívat spokojeného, nejen chovatelského, dÛchodu. Zapálení omladiny je dokonce
takové, Ïe ve sv˘ch ﬁadách máme adeptku na
posuzovatele králíkÛ a je jen otázkou ãasu, kdy
se jím V. Reková opravdu stane.
V leto‰ním roce jsme první srpnov˘ víkend
(coÏ je jiÏ po ﬁadu let zaveden˘ termín) poﬁádali
jiÏ 27. tradiãní místní v˘stavu, která byla podruhé roz‰íﬁena o v˘stavu okresní. Poﬁádání akce
takového v˘znamu jsme se snaÏili zhostit co nejlépe a tak poãátek pﬁíprav sahal jiÏ do roku minulého. Na‰e píle se zcela oprávnûnû oplatila, protoÏe leto‰ní v˘stava byla v mnoha ohledech
rekordní. V na‰em mûﬁítku je moÏné za raritní
povaÏovat pﬁítomnost 400 vystaven˘ch ãistokrevn˘ch králíkÛ, z nichÏ bylo témûﬁ sto prodejn˘ch, coÏ je ãíslo ojedinûlé i v rámci kraje.
V expozici holubÛ bylo vystaveno 130 holubÛ
pestré ‰kály plemen, hrabavá a vodní drÛbeÏ byla
pﬁítomna v padesáti voliérách v poãtu pﬁibliÏnû
130 kusÛ. Vy‰lo i poãasí a tak nepﬁekvapí ani
rekordní úãast pûti stovek platících náv‰tûvníkÛ
a to nepoãítáme dûti, které k nám mají vstup
zdarma. Rekordní byla i nabídka jídel na‰í kuchynû, kterou uÏ v posledních letech není moÏné

povaÏovat za skromnou a celá ﬁada vystavovatelÛ vozí svá zvíﬁata na posouzení osobnû, jen
aby si nûco dali. Nemálo z nich pak s námi zÛstává nejen bûhem v˘stavy, a pﬁestoÏe jsou pﬁespolní, tak nûkteﬁí dokonce po cel˘ víkend. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ zhodnotila na‰i v˘stavu jako
velmi podaﬁenou a nepochybujeme, Ïe nás nav‰tíví i pﬁí‰tû. UÏ nyní pﬁem˘‰líme, co zlep‰it a jak
zpﬁíjemnit prostﬁedí místní v˘stavy, protoÏe
v pﬁí‰tím roce nás ãeká jubileum padesátiletého
v˘roãí existence na‰í organizace a to si nûco v˘jimeãného zaslouÏí zcela urãitû. Termín bude opût
zaãátkem srpna, tímto jste v‰ichni srdeãnû zváni jiÏ nyní.
Pokud vás nûco z na‰í ãinnosti alespoÀ trochu
zaujalo, tak neváhejte nav‰tívit na‰e webové
stránky www.zocschmalhotice.estranky.cz, kde
naleznete celou ﬁadu informací nejen o nás. Nebo
se dokonce v pﬁípadû zájmu o chovatelství pﬁedev‰ím drobn˘ch zvíﬁat klidnû pﬁidejte k nám –
u nás najdete dveﬁe otevﬁené.
Ing. Zbynûk âech, ãlen ZO âSCH Malhotice

Tradiãní i neotﬁelá aktivita
âeského svazu Ïen
v Opatovicích pokraãovala
i letos
Místní organizace âSÎ Opatovice jiÏ osm˘m
rokem pod vedením paní Marie Machancové
vyvíjí podnûtnou ãinnost pro obohacení kultury,
tradic i sportu v obci. Jarní slunce prohﬁálo sv˘mi paprsky zemi, my jsme jiÏ sedûly nad kraslicemi, hrneãky v zasedací místnosti OÚ v Opatovicích a se sv˘mi dcerkami, vnuãkami
i kamarádkami vyrábûly pod vedením paní Ludmily Sudomûﬁické velikonoãní slepice ze sena,
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malovaná vajíãka ãi hrneãky pro své nejbliÏ‰í
i pro sebe pro radost.
I v leto‰ním roce jsme se zapojily do jiÏ tradiãního poﬁádání „Opatovské ãtvrÈky slivovice
a koláãa“. âást Ïen napekla podle sv˘ch domácích receptÛ ovocné koláãe, dal‰í se zúãastnily
hodnocení v˘robkÛ ve vybrané komisi a podílely se na organizaci spoleãenského odpoledne
v kulturním domû v Opatovicích. ZároveÀ jsme
pﬁispûly vûcn˘mi cenami pro ohodnocení vítûzÛ
v kategorii peãiva.
V dubnu nás oãekával bowlingov˘ turnaj a ve
velmi silné sestavû 14 soupeﬁících jendotlivkyÀ
jsme se 25. dubna 2014 utkaly v hranické Kotelnû. Své prvenství získala paní Ludmila Nûmcová a ‰Èastnû si odná‰ela vûcnou v˘hru.
V kvûtnu se nám pro malou úãast nepodaﬁilo
uskuteãnit zájezd na „Jízdu králÛ do Vlãnova“.
Ve spolupráci s OÚ Opatovice jsme uspoﬁádaly
13. záﬁí zájezd na „Vinobraní do Znojma“, na kter˘ jsme pozvaly i na‰e drahé poloviãky. Pﬁes
prvotní nepﬁízeÀ poãasí – lilo jako z konve, provazy potÛãku se ﬁinuly chodníky, vy‰lo slunce
a v‰ichni úãastníci zájezdu si uÏili hudební i divadelní vystoupení umûlcÛ z celé republiky. Zaujaly nejen ‰ermíﬁská klání, cimbálové muziky, spirituály, ale i originální skotská hudba, která se
linula z pódií tﬁí námûstí i pﬁilehl˘ch kostelÛ. Nejvût‰ím záÏitkem byl královsk˘ prÛvod Jana
Lucemburského s obrovsk˘m doprovodem poddan˘ch.
Tﬁetí ﬁíjnovou sobotu nás ãekal tradiãní 6. roãník v˘‰lapu na sv. Host˘n spojen˘ s náv‰tûvou
Hubertské pouti. Za úãasti sedmi skalních pﬁíznivkyÀ jsme za nádherného sluneãného poãasí
vyslechly trubaãské halali OMS Pﬁerov, zhlédly
tradiãní v˘stavu i prÛvod myslivcÛ. Po zastavení na m‰i svaté a v˘borném obûdû jsme se vydaly na cestu smûr Bystﬁice pod Host˘nem. V‰e

krásnû vycházelo dle ãasového harmonogramu,
jen neãekaná objíÏìka Tesáku zpÛsobila, Ïe jsme
turistick˘ pochod roz‰íﬁily aÏ do Mrlínka. Tam
jsme po krátké poradû nenechaly nic náhodû
a pﬁiãinûním dobr˘ch lidí jsme se stopem dostaly do Opatovic zpût. Bylo veselo a opût jsme zaÏily nepﬁedvídatelné.
Za krásného podzimního poãasí se v nedûli
26. ﬁíjna konal netradiãní HALLOWEEN, o kterém
jste se doãetli více na stranû 9.
V pátek 31. ﬁíjna 2014 se 6 ãlenná komise Ïen
procházela obcí, aby zaznamenala a ohodnotila
halloweenskou v˘zdobu na‰í vesnice. Z 19 aranÏí bylo 10 odmûnûno sladkostmi. V‰em zúãastnûn˘m za nápadité v˘zdoby domÛ dûkujeme
a tû‰íme se na pﬁí‰tí jubilejní 5. roãník Opatovského halloweenbraní.
V závûru roku jsme v nedûli 7. prosince 2014
poﬁádaly zájezd do KromûﬁíÏe na v˘stavu betlémÛ Floria KromûﬁíÏ s bohat˘m doprovodn˘m
programem, náv‰tûvou muzea a kostelÛ.
Ve sváteãním voÀavém nádechu se potkáme
u vánoãního stromu v centru obce, abychom si
pﬁátelsky pﬁipily na krásné proÏitky konãícího
roku nejen s Ïenami z âeského svazu Ïen v Opatovicích, ale i s ostatními obãany obce, kter˘m
za podporu, pﬁízeÀ i za úãast na na‰ich akcích jiÏ
nyní dûkujeme.

Oslavy 125 let od zaloÏení SDH Opatovice 16. 8. 2014,
Radek Klanica, starosta sboru

Mgr. Marie Machancová, pﬁedsedkynû ZO âSÎ Opatovice

Kontakt: Mgr. Marie Machancová, email:
Machancova @seznam.cz tel: 777131069

SDH Opatovice
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Opatovice letos
oslavil 125 let od svého zaloÏení. Oslavy zaãaly
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˘ byl
pﬁi bohosluÏbû dopoledne posvûcen. Od
11 hodin probûhla valná hromada, která pﬁipomnûla v˘znamné události z historie sboru. Na
jejím závûru byla opatovsk˘m hasiãÛm pﬁedána
Stuha prvního stupnû, coÏ je nejvy‰‰í vyznamenání, které mÛÏe sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
obdrÏet. Cílem odpoledního programu bylo pﬁiblíÏit v‰em náv‰tûvníkÛm, jak se vyvíjel boj
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s ohnûm od dob dávno minul˘ch aÏ do souãasnosti a zároveÀ tak pﬁipomenout i v˘znamné milníky v historii sboru. Vidûli jsme zásah historickou koÀskou stﬁíkaãkou, pﬁíjezd hasiãÛ k ohni
v dobov˘ch zásahov˘ch oblecích a samozﬁejmû
i stávající techniku pouÏívanou jednotkou dnes.
Tu nejmodernûj‰í techniku pak pﬁedvedli profesionální hasiãi HZS Olomouckého kraje. V pﬁestávkách zpﬁíjemnilo náv‰tûvníkÛm akce vystoupení folklórního souboru Mat˘sek z Kyjova.
K poslechu a tanci zahrála dechová hudba
Moravská Veselka. Své hasiãské umûní pﬁedvedla i druÏstva mládeÏe, která se pﬁipravují pod
hlaviãkou SDH Opatovice.
V˘jezdová jednotka vyjela od poãátku roku jiÏ
k dvaadvaceti událostem. Jednou z nich bylo
i taktické cviãení okrsku Opatovice, které se
uskuteãnilo v Par‰ovicích, téma tohoto cviãení
bylo Pátrání po pohﬁe‰ovan˘ch osobách. Spu‰tûním sirén byl vyhlá‰en poplach jednotkám
z Opatovic, Par‰ovic, Rakova, B˘‰kovic a Val‰ovic. Po pﬁíjezdu na místo cviãení byly pﬁi nástupu rozdûleny úkoly jednotliv˘m jednotkám
a jejím pﬁíslu‰níkÛm. Velká ãást z nich byla urãena na propátrávání blízkého lesa, Par‰ovice stavûly ‰tábní stan, Rakov a Opatovice provedly
nasvícení celého prostoru. Po zhruba 30 minutách pátrací rojnice nalezla oba schované figuranty, kteﬁí byli následnû transportováni pomocí
nosítek a páteﬁní desky na shromaÏdi‰tû. Zde
ãekala na jednotky zkou‰ka z provádûní resuscitace na cviãební figurínû pod dohledem pﬁíslu‰níkÛ HZS Hranice. V závûru cviãení si v‰ichni
zúãastnûní mohli vyzkou‰et hledání osob pomocí termokamery a noktovizoru. V‰em zúãastûn˘m patﬁí podûkování za odpovûdn˘ pﬁístup pﬁi
této odborné pﬁípravû. Na sklonku ﬁíjna pak jednotka vyjela k zásahu do areálu Nemocnice Hranice. Na‰tûstí se jednalo o plánované taktické
cviãení, kde na‰e jednotka pomáhala s evakuací
pﬁi simulovaném poÏáru v prostorách léãebny
dlouhodobû nemocn˘ch.
Z ãinnosti dûtí a dorostu
V souãasné dobû máme v na‰em sboru 11
star‰ích ÏákÛ a 10 mlad‰ích ÏákÛ. Dûti se od
kvûtna úãastnily tﬁinácti soutûÏí Velké ceny okresu Pﬁerov, mlad‰í si vybojovali celkovû první

Námûtové cviãení 2014 v Par‰ovicích
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místo, star‰í deváté místo. Vítûzné druÏstvo
mlad‰ích hasiãÛ soutûÏilo ve sloÏení: Marie âíhalová, Daniela âíhalová, Filip Hasilík, Petr Pazdera, Martin Roháãek, Adéla Kostruchová, Karolína Musilová, Tereza Va‰íãková, Karolína
Roreãková, Lucie Koãnarová, Vladimír StrÏínek.
4. ﬁíjna se obû druÏstva zúãastnila Závodu poÏárnické v‰estrannosti mlad˘ch hasiãÛ ve Vysoké.
Zde skonãili mlad‰í na krásném tﬁetím místû
a star‰í druÏstvo na skvûlém druhém místû. Velmi se u nás daﬁí i hasiãskému dorostu, na branném závodû obsadili kaÏd˘ ve své kategorii toto
umístnûní: 2. místo Dalibor Va‰íãek a Marie Andr˘sková, 5. místo Jan Rák a Kateﬁina âíhalová,
6. místo AlÏbûta Jano‰ová, 7. místo Michaela
Hasilíková a 8. místo Martin Pazdera.
V‰em dûtem patﬁí velká gratulace a pﬁejeme
spoustu ‰tûstí na jaﬁe na okresním kole hry Plamen.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Opatovice pﬁeje
v‰em sv˘m pﬁíznivcÛm klidné svátky vánoãní
a do nového roku zdraví, spokojenost a pohodu.
Jolana Andr˘sková, SDH Opatovice

Martinské hody
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

Martinská husa
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Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ z Opatovic. Horní ﬁada: Karolína Roreãková, Adéla Sehnálková, David Roreãek,Tereza Kostruchová,
Daniel Rák. Dolní ﬁada: Adéla Kostruchová, Filip Hasilík, Petr Pazdera, Karolína Musilová, Tereza Va‰íãková

v˘borné, svûdãilo to, Ïe se po pﬁipraven˘ch porcích jen zaprá‰ilo. Dobré vínko nebo plzeÀské
pivo po jídle také pﬁispûly k tomu, Ïe v obãerstvení v areálu TJ bylo neustále plno. V‰ichni byli
zcela jistû spokojeni.
Pavel Vymûtalík, TJ Sokol Opatovice

âinnost SDH Par‰ovice
Druhou polovinu roku jsme zahájili poﬁádáním soutûÏe v poÏárním útoku, kterou jsme
organizovali jiÏ po ãtrnácté. Leto‰ní roãník se
konal na na‰em fotbalovém hﬁi‰ti 13. ãervence
a trochu se od ostatních roãníkÛ odli‰oval. Ve
spolupráci s mikroregionem Záhoran jsme
v rámci projektu „Hasiãi bez hranic“ uvítali na
na‰em fotbalovém hﬁi‰ti dlouholeté partnery
mikroregionu Záhoran – pﬁátele z Kluczborku,
kteﬁí pﬁijeli zhlédnout na‰i soutûÏ v poÏárním
útoku a po jejím vyhodnocení si také zasoutûÏit
se sbory mikroregionu Záhoran. Dobrovolní
hasiãi z Polska si bûhem dvou dnÛ, které strávili v na‰em mikroregionu prohlédli v‰echny

Martinské hody v areálu TJ Sokol Opatovice

hasiãské zbrojnice jednotliv˘ch obcí a seznámili se podrobnû s ãinností jednotliv˘ch poÏárních
sborÛ mikroregionu Záhoran. Tento projekt vznikl na základû ãesko-polské spolupráce a byl
financován z prostﬁedkÛ Evropského fondu pro
regionální rozvoj a poskytovatelem dotace byl
Euroregion Pradûd.
Samotná soutûÏ tedy byla rozdûlena na dvû
ãásti. Od rána od deseti hodin probíhala soutûÏ
v poÏárních útocích, zaﬁazená do Velké ceny
okresního sdruÏení hasiãÛ v Pﬁerovû. Této soutûÏe se celkovû zúãastnilo 40 druÏstev, z toho 25
muÏsk˘ch a 15 Ïensk˘ch. V kategorii muÏÛ zvítûzili muÏi z Ol‰ovce, druzí skonãili muÏi z Vrbûtic a na tﬁetím místû skonãili muÏi z nedalek˘ch
Malhotic. Kategorii Ïen ovládla dûvãata z Milotic, tûsnû za nimi skonãilo druÏstvo Ïen z Pravãic a tﬁetí místo vybojovala dûvãata ze StﬁíteÏe
nad Ludinou. Celou soutûÏ se zájmem sledovali
i na‰i pol‰tí kolegové a pomalu se pﬁipravovali
na soutûÏ, která mûla probíhat v rámci projektu
„Hasiãi bez hranic“. Tato soutûÏ zaãala v odpoledních hodinách, kdy pﬁedvedla poÏární útoky
druÏstva mikroregionu Záhoran a druÏstvo na‰eho zahraniãního partnera z polské vesnice Biadacz, která je souãástí okresu Kluczbork. O celkové v˘sledky z této soutûÏe ani moc ne‰lo. To
nejvy‰‰í ocenûní získalo samozﬁejmû druÏstvo
polsk˘ch hasiãek, za odvahu zacviãit poÏární
útok, tak jak ho provádíme my na na‰ich soutûÏích, protoÏe na nácvik útoku mûlo velmi krátk˘
ãas. V Polsku totiÏ tento druh soutûÏe neznají,
jejich soutûÏe probíhají hlavnû formou ‰tafet
s pﬁekáÏkami.
V bohatém doprovodném programu se pﬁedstavili mladí hasiãi z Opatovic provedením
poÏárních útokÛ, mladí hasiãi z Par‰ovic pﬁedvedli pohádku O Budulínkovi s hasiãskou tématikou, taneãní vystoupení Zumby Sokola Par‰ovice roztanãilo cel˘ sportovní areál a zásah
poÏární koÀské stﬁíkaãky v podání hasiãÛ z Rakova celé hasiãské nedûlní odpoledne ukonãil. Tato
akce pﬁilákala do na‰í vesnice velké mnoÏství
divákÛ ze sousedních vesnic a my jsme velmi
rádi, Ïe tuto akci svou úãastí podpoﬁila i sená-
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Mladí ãlenové SDH Par‰ovice. Zadní ﬁada zleva: Jan Hegar, Luká‰ Sehnal, Dan Fojtík, Luká‰ H˘Ïa, Nikol Sehnalíková, Barbora ·vehlová, Jan Tureãek, Jarmila RÛÏiãková, Josef Horáãek,
Martin RÛÏiãka. Prostﬁední ﬁada zleva: Natálka Macháãová, Matûj Rada, Ondﬁej Vinkrálãík, Dominik RÛÏiãka, Jan Vinklárãík. První ﬁada zleva: Michaela Mlãáková, Martina RÛÏiãková, Matûj
Skﬁiãka, ·tûpánka RÛÏiãková, Nikol ·krobánková, Karolínka Vinklárãíková, Michaela RÛÏiãková

torka a b˘valá zástupkynû ombudsmana RNDr.
Jitka Seitlová.
Dal‰í ãástí projektu „Hasiãi bez hranic“ byla
úãast na‰ich a polsk˘ch hasiãÛ na soutûÏi v Provodovicích na tradiãní „Záhorské stovce“, která
probûhla v mûsíci záﬁí, a na „k˘blovaãce“ v Malhoticích, která byla doplÀujícím programem druhého víkendu, kter˘ v na‰em mikroregionu na‰i
pol‰tí kolegové strávili. Vyvrcholením celého projektu byla náv‰tûva dobrovoln˘ch hasiãÛ z na‰eho mikroregionu v polském regionu Kluczbork.
Myslím si, Ïe cel˘ projekt „Hasiãi bez hranic“
byla velmi vydaﬁená akce, která pomohla obûma
stranám poodhalit rozdíly v kaÏdodenním Ïivotû
dobrovoln˘ch hasiãÛ v obou zemích. Velk˘ dík
proto patﬁí v‰em pﬁedstavitelÛm mikroregionu

Mezinárodní soutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích, 13. 7. 2014 – soutûÏní druÏstvo Ïen z Polska

Mezinárodní soutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích 13. 7. 2014. Zleva: Antonín RÛÏiãka (starosta SDH Par‰ovice), Ing. Zdenûk Jarmar (ﬁeditel Euroregionu Pradûd), RNDr. Jitka Seitlová
(senátorka), Jana Svûtlíková (starostka obce B˘‰kovice), Milu‰e StrÏínková (pﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran a starostka obce Rouské), Pavla Krbálková (manaÏerka mikroregionu Záhoran), Tomá‰ Grabovsk˘ (tlumoãník), Ing. Lubomír Dostál (starosta obce Par‰ovice), Josef Voldán (starosta obce Malhotice), Pavel Buzinis (starosta obce Provodovice), Alena Veliãková
(místopﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran a starostka obce Horní Újezd)
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Záhoran za podporu této akce a hlavnû jeho
manaÏerce Pavle Krbálkové, která stála za celou
realizací tohoto nároãného projektu.
SoutûÏe dospûl˘ch
Na‰e druÏstva muÏÛ a Ïen se jako kaÏd˘m
rokem zúãastÀovala soutûÏí v poÏárních útocích,
zaﬁazen˘ch do velké ceny OSH Pﬁerov. DruÏstvo
muÏÛ si celkovû vybojovalo bûhem sportovního
roku 2014 pouze ãtyﬁi body a skonãilo na celkovém 21. místû v okrese Pﬁerov. Na‰e Ïeny podávaly bûhem celé sezóny vyrovnané v˘sledky,
a proto celkovû získaly osmé místo v okrese Pﬁerov za zisk celkov˘ch 47 bodÛ.
SoutûÏe mlad˘ch hasiãÛ
V kategorii mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ se v‰ech
soutûÏí úãastnila vût‰inou tﬁi druÏstva. Jedno druÏstvo star‰ích ÏákÛ a dvû druÏstva mlad‰ích ÏákÛ.
V poÏárních útocích zaﬁazen˘ch do Velké ceny
OSH Pﬁerov si na‰i star‰í Ïáci celkovû vybojovali 6. místo a získali 73 bodÛ. Cel˘ rok pﬁedvádûli
v˘borné v˘kony a stále drÏeli krok s tûmi nejlep‰ími druÏstvy ve své kategorii. BohuÏel v‰ak ve
velmi silné konkurenci staãí nûkolik mal˘ch zaváhání a ztráta kaÏdého bodu znamená ztrátu tûch
nejlep‰ích umístûní. V˘born˘ poÏární útok pﬁedvedli na‰i star‰í Ïáci také na dûtské noãní soutûÏi „Bochoﬁská sova“, kam se pravidelnû jiÏ nûkolik let sjíÏdí druÏstva z celé Moravy. Na‰i star‰í
Ïáci zde ve ztíÏen˘ch podmínkách pﬁedvedli
poÏární útok s ãasem 14,91 sekund a umístili se
z 64 druÏstev na desátém místû.
Na‰i mlad‰í Ïáci v poÏárních útocích v rámci
okresu Pﬁerov celkovû dosáhli tûchto v˘sledkÛ.
Par‰ovice I. si celkovû vybojovaly 7. místo ziskem 44 bodÛ a Par‰ovice II. byly celkovû na 13.
místû a získaly 26 bodÛ. To Ïe i na‰i nejmlad‰í
Ïáci pﬁedvádûli v˘borné útoky, dokazuje ta skuteãnost, Ïe první místo za nejlep‰í sestﬁik za
celou sezónu 2014 získalo druÏstvo Par‰ovice I.
s ãasem 14,84 sekund.
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Ty nejlep‰í v˘sledky si v‰ichni nechávali na
úpln˘ závûr na‰í sezóny, na brann˘ závod ve
Vysoké, kter˘ se konal 4. ﬁíjna 2014. V obou
kategoriích, v kategorii mlad‰ích a v kategorii
star‰ích ÏákÛ se na‰i mladí hasiãi umístili na prvních místech. V kategorii dorostencÛ, jednotlivcÛ jsme obsadili celkové druhé místo.
Hlavní dík za tyto v˘borné v˘sledky samozﬁejmû patﬁí trenérÛm na‰í mládeÏe, protoÏe bez
jejich obûtavé práce ve svém volném ãase by
tyto v˘sledky nebyly.
Antonín RÛÏiãka, SDH Par‰ovice

Leto‰ní rok je témûﬁ u konce,
pﬁesto má TJ Sokol Par‰ovice
co nabídnout
Druhá ãást roku byla spí‰e ve znamení zájezdÛ a rÛzn˘ch v˘letÛ. VÏdyÈ byly pﬁece prázdniny
a podzimní ãas b˘vá v posledních letech opravdu nádhern˘, a aby ten pﬁechod z doby léta, kdy
byly rÛzné dovolené, nebyl tak tvrd˘, podnikají
se v této dobû ty nejlep‰í zájezdy. Par‰ovice vÏdy
kolem sv. Markéty slaví kaÏdoroãnû pouÈ a právû o tomto víkendu probíhá vÏdy v sobotu fotbalové pﬁedhodové utkání, kdy se proti sobû
postaví muÏi svobodní a Ïenatí. V loÀském roce
slavili své vítûzství muÏi Ïenatí, ale leto‰ní rok
pro zmûnu pﬁálo ‰tûstí muÏÛm svobodn˘m,
kdy nad Ïenat˘mi vyhráli v devadesátiminutovém
zápase 6:3. A tak si mohli opût po dvou letech
potûÏkat putovní pohár. Tohoto sportovního
zápolení se neúãastní jen muÏi, ale své místo
v pﬁedhodovém fotbalu má i Ïensk˘ element.
KaÏd˘ rok se proti sobû postaví t˘my svobodn˘ch a vdan˘ch. Leto‰ní rok se daﬁilo Ïenám
vdan˘m, mohly si tak napravit reputaci z loÀského roãníku. Bûhem celého fotbalového utkání se mohli hosté, ale i hráãi, obãerstvit peãenou
makrelou, která k tomuto fotbalu v Par‰ovicích
jiÏ neodmyslitelnû patﬁí a také dobﬁe vychlaze-
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n˘m pivem, které pﬁi‰lo opravdu vhod. Mûsíc
ãervenec se pﬁehoupl na srpen, a par‰ov‰tí
Sokoli vyrazili na celodenní v˘let na kolech. Ten
leto‰ní nebyl nijak nároãn˘, aby se tohoto v˘letu mohly zúãastnit v‰echny vûkové kategorie.
Cílem cesty se stal nedalek˘ Jadran u Lipníka
nad Beãvou, oblíbené místo v‰ech cyklistick˘ch
i in-linov˘ch nad‰encÛ. Okolí kolem Par‰ovic je
nadmíru protkané rÛzn˘mi cyklistick˘mi cestami, stezky do Lipníka ãi Oseka patﬁí jiÏ dlouho
k tûm nejhezãím. Dal‰í akcí, která byla jiÏ dlouho plánovaná a pﬁipravována, byl podzimní
zájezd. Tentokrát se na‰ím cílem stal Národní
park Podyjí. Tento nejmen‰í, nemlad‰í a nejzachovalej‰í národní park v republice má i pﬁes
jeho malou rozlohu co nabídnout. âlovûk nedokáÏe poﬁádnû prozkoumat tento kraj ani za jedin˘ víkend, my jsme na to mûli jen jedin˘ den,
a tak jsme se aspoÀ pokusili zdolat mal˘ kousíãek tohoto pﬁenádherného koutu zemû. Startem
na‰í cesty se stalo mûsto Vranov nad Dyjí, malé
mûsteãko s nádhern˘m zámkem, na kter˘ nám
ale bohuÏel nezb˘val ãas. Z Vranova jsme se
napojili na ãervenou turistickou znaãku podél
ﬁeky Dyje, bûhem cesty jsme se mohli kochat
nejen kaÀonem ﬁeky Dyje, ale i zajímav˘mi pﬁírodními krásami, které se v tûch místech hojnû
nacházejí. Zajímavé byly napﬁíklad Hamerské vrásy, ledové sluje, ale stejnû asi nejvíce zaujala
pa‰erácká stezka, která byla hlavnû atrakcí pro
dûti, neboÈ vedla mezi skálami. Stejnû asi nejvût‰ím pﬁekvapením, a to pﬁíjemn˘m, bylo mûsto Hardegg – nejmen‰í rakouské mûsto. Pﬁímo
do mûsta jsme sice nedo‰li, ale na Hardegg je
nádherná vyhlídka je‰tû z ãeské strany. Tam na‰e
putování po NP Podyjí skonãilo. Je‰tû jsme se
museli vrátit do nejbliÏ‰í obce âíÏov, pﬁed kterou
jsou je‰tû vidût zbytky Ïelezné opony, a odtud
pﬁímo domÛ do Par‰ovic. Tyto podzimní zájezdy
jsou velice oblíbené a lze oãekávat, Ïe dlouho
pﬁed samotnou akcí je jiÏ pln˘ autobus. Pﬁí‰tí rok

Fotbalové pﬁedhodové utkání SVOBODNÍ–ÎENATÍ
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Z-DANCE – Party

Podzimní zájezd do Národního parku v Podyjí

Cyklistick˘ v˘jezd na Jadran u Lipníka nad Beãvou
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Zájezd do vinného sklípku

se mÛÏete tû‰it na místo zvané Pulãinské skály,
které se nacházejí kousek od Vsetína. Teì na
podzim se konala je‰tû jedna akce, která se tû‰í
také velké oblibû, a to je zájezd do vinného sklípku do Pole‰ovic u Uherského Hradi‰tû. KaÏdoroãní zájezd do vinného sklepa b˘vá takov˘m
mezníkem mezi posledními podzimními dny
a ãasem adventním. Kromû tûchto akcí se TJ
Sokol po cel˘ rok vûnuje i v‰em zájemcÛm o cviãení. Teì na podzim probíhá cviãení pro dûti,
taky cviãení Z-Dance pod vedením Hanky Pechové z Val‰ovic, ta taky ãas od ãasu své svûﬁenkynû potû‰í nûkolikahodinov˘m taneãním maratonem, ten nedávn˘ probûhl teì na podzim. Za tuto
snad pﬁíjemnou námahu byly odmûnûni tím nejlep‰ím, co Z-Dance a Hanka mÛÏou nabídnout.
Kromû cviãení a Z Dance se sokoli z Par‰ovic
vûnují také volejbalu a badmintonu, a pokud se
najdou i zájemci, je moÏno si v sokolovnû zahrát
i stolní tenis.
Petra Michalíková, TJ Sokol Par‰ovice

Hasiãi Provodovice
aneb Za poÏárním sportem
„Pod Vysoké Tatry“
VáÏení ãtenáﬁi, je v‰eobecnû známo, Ïe v okrese Pﬁerov v malé obci Provodovice je silné hasiãské zázemí s nádhern˘m kulturním a sportovním
areálem, kter˘ byl vybudovan˘ v roce 2008 za
pﬁiãinûní tehdej‰ího obecního zastupitelstva pod
vedením pana starosty Pavla Buzinise. Areál byl
vybudován v˘hradnû pro hasiãsk˘ sport, pro kulturní akce a stejnû tak i pro ty nejmen‰í, jak pro
obãany z mikroregionu Záhoran, tak pro celé
‰iroké okolí. Postupem ãasu areál díky snaze
místních obãanÛ a dobrovoln˘ch hasiãÛ získal
svou krásou a kvalitou vûhlas v celém Olomouckém i Zlínském kraji, ba co i více u hasiãsk˘ch druÏstev z Polska a Slovenska. Zejména
na‰i v˘chodní sousedé ze Slovenské republiky

Hasiãi z Provodovic na Slovensku
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ze Spi‰ské Soboty jsou natolik ohromeni na‰ím
areálem, technikou a v neposlední ﬁadû disciplinovaností místního sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ,
Ïe na základû tûchto superlativÛ si obec Provodovice vybrali za obec druÏební. Netrvalo dlouho a od DHZ Spi‰ská Sobota pﬁi‰la pozvánka
v rámci pﬁátelství a spolupráce na víkendov˘
sportovní hasiãsk˘ pobyt pod nádherné
majestátní pohoﬁí Vysok˘ch Tater. DruÏstvo
z Provodovic s vdûkem tuto nabídku pﬁijalo
a vyrazilo dne 15. srpna 2014 reprezentovat svoji obec, mikroregion i âeskou republiku za hranice na‰í vlasti. Do Spi‰ské Soboty vyrazily dvû
posádky s místním zásahov˘m hasiãsk˘m vozidlem Land Rover a jedno civilní vozidlo se sportovním druÏstvem a technick˘m personálem
zaji‰Èujícím bezpeãnou pﬁepravu tam i zpût cca
800 km. Na‰i borci se bûhem víkendového pobytu zúãastnili tﬁí hasiãsk˘ch soutûÏí, z toho se dvû
konaly v jeden den asi 15 km od Spi‰ské Soboty v obci zvané Îákovce. Tﬁetí hasiãské klání se
konalo v nedûli, v den odjezdu v obci Odorín, kter˘ leÏí v˘chodnû od Spi‰ské Nové Vsi. Vzhledem
k tomu Ïe na‰e jednotka byla druÏební a hostující ve Slovenské republice, bûÏela vÏdy mimo
poﬁadí, proto vlastnû bûÏela vÏdy vítûznû. Na‰i
kluci ukázali vÏdy sportovního ducha, nad‰ení
a pﬁedvedli bratrÛm hasiãÛm ze Slovenska pár
pûkn˘ch poÏárních útokÛ a tím si získali uznání
a obdiv domácích hasiãÛ i obyvatelstva. Atmosféra byla velice pﬁátelská, a tak jsme navázali
nové pﬁátelství mezi námi hasiãi a na‰imi zemûmi. Je nutno podotknout, Ïe po celou dobu na‰eho pobytu bylo o na‰i hasiãskou delegaci vÏdy
nadstandardnû peãováno a ná‰ pobyt byl tak
plnû v reÏii na‰ich hostitelÛ DZH Spi‰ská Sobota a to vãetnû ubytování v soukromí tamního velitele hasiãÛ. Zde se plnû potvrdilo rãení, Ïe i nejostﬁej‰í sekyrka nepﬁetne pﬁátelství mezi âechy
a Slováky.
Jaroslav Svobodník, SDH Provodovice

Poznávání krásn˘ch míst
severní Moravy aneb
cestování „Okolo komína“
Klubu seniorÛ
Rouské – V‰echovice
Druhou polovinu leto‰ního roku jsme zahájili
29. srpna poznávacím zájezdem. Nejdﬁíve jsme
si prohlédli zámek Kunín, kter˘ pro‰el od roku
2000 rozsáhlou rekonstrukcí a vracejí se do nûj
zámecké sbírky. Prohlídku nám zpestﬁili hudebníci, kteﬁí se v nûkter˘ch pokojích zámku pﬁipravovali na sobotní vystoupení. Pak jsme odjeli do
Nového Jiãína – mûsta kloboukÛ. V náv‰tûvnickém centru jsme se seznámili s technologick˘m
postupem v˘roby kloboukÛ a ve zku‰ebnû si
mohli rÛzné typy kloboukÛ vyzkou‰et. V Îerotínském zámku jsme se seznámili s historií mûsta Nov˘ Jiãín a expozicí kloboukÛ a pokr˘vek hlavy. Dal‰í zastávka byla v obci Skotnice. Po
chutném obûdû jsme se pﬁesunuli pﬁed obecní
úﬁad, kde nás pﬁivítala paní starostka obce –
Anna MuÏná a ãlenové senior klubu s hudebním
doprovodem a sv˘m programem. Paní starostce a ãlenÛm klubu seniorÛ jsme pﬁedali upomínkové dárky, pak jsme si prohlédli muzeum
venkovského Ïivota a prohlédli si obec Skotnici.
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âlenové Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice

Pﬁi zpáteãní cestû domÛ jsme nav‰tívili pana
Eduarda Kozáka, kter˘ nás seznámil s v˘robou
mo‰tÛ a su‰en˘ch plodÛ ze své produkce. Spokojeni s vydaﬁen˘m v˘letem jsme odjíÏdûli domÛ.
Dal‰í akce probûhla 9. ﬁíjna v sále kulturního
domu v Rouském. MUDr. Oldﬁich Chrápek si pro
nás pﬁipravil pﬁedná‰ku na téma Fáze Ïivota Ïeny
a odpovûdûl na dotazy t˘kající se tohoto tématu.
6. prosince jsme uspoﬁádali jiÏ tradiãní vánoãní
koncert Václava Hyb‰e ve Zlínû a 7. prosince byl
pﬁed kaplí Pov˘‰ení svatého kﬁíÏe adventní koncert,
kter˘ pﬁipravili Ïáci lidové ‰koly umûní z Hranic.
V leto‰ním roce poﬁádal Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice pro své ãleny a dal‰í zájemce
10 akcí. Myslíme si, Ïe mÛÏeme v pﬁí‰tím roce
ve zdraví a pohodû pokraãovat v na‰í bohaté ãinnosti. Pﬁejeme v‰em obãanÛm v roce 2015 hodnû zdraví pohody a optimismu.
Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Spolek ·imon na setkání
seniorÛ ve Lhotû
V sobotu 15. listopadu 2014 se uskuteãnilo
setkání seniorÛ ve Lhotû u Lipníka nad Beãvou.
Setkání bylo ve velmi pﬁíjemném prostﬁedí
v novû upraven˘ch prostorách Obecního úﬁadu
ve Lhotû. V‰e bylo krásnû pﬁipraveno vãetnû
podzimní v˘zdoby. K tanci i poslechu zahráli
muzikanti Folt˘nkovi. Rádi jsme pﬁijali pozvání
paní starostky Ing. Skopalové, abychom zajistili
na toto setkání program. Nejprve jsme zatanãili
valãíkové tance na melodie Johanna Strausse
a potom jsme pﬁedvedli parodii na maÏoretky.
Na‰e vystoupení bylo odmûnûno bouﬁliv˘m
potleskem, lidé se velmi bavili. âlenové spolku
·imon potom vyzvali k tanci pﬁítomné seniory
a seniorky a podle paní starostky tanãili i ti a ty,
kteﬁí (které) snad nikdy pﬁedtím netanãili. Celé
setkání probûhlo v pohodové a veselé atmosféﬁe. Vûﬁím, Ïe nejen senioﬁi ve Lhotû, ale i my
jsme proÏili krásné odpoledne, na které budeme
v‰ichni dlouho vzpomínat.
Marie Gerlová

Náv‰tûva obce Skotnice

âlenové Spolku ·imon. Zadní ﬁada zleva: Petr Rolinc, Vlastimil Stanûk, Jan Cícha, Alois Gerla, Jan Cícha ml. Pﬁední ﬁada
zleva: Denisa Görigová, Marie StaÀková, Eli‰ka Cíchová, Marie Gerlová, AneÏka Irglová
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Z MIKROREGIONU
Rok 2014 probûhl
ve znamení spolupráce
ãesko-polsk˘ch hasiãÛ
JiÏ v minul˘ch ãíslech zpravodaje jste byli
informováni o tom, Ïe 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.
V rámci projektu probûhly tﬁi akce. V ãervenci 2014 se konala ãesko-polská soutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích, v záﬁí 2014 Záhorská
stovka s úãastí polsk˘ch partnerÛ a v ﬁíjnu se
na‰i hasiãi vypravili poznávat hasiãské sbory
v Polsku. V rámci projektu byl také vydán hasiãsk˘ zpravodaj, ve kterém byly prezentovány oba
partnerské regiony.

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.
Záhorská stovka
Záhorská stovka – tak zní název akce spoãívající v bûhu na 100 metrÛ s pﬁekáÏkami. Tentokrát pﬁijelo v sobotu 13. záﬁí 2014 vyzkou‰et unikátní tartanovou dráhu pro hasiãsk˘ sport
v Provodovicích i 20 polsk˘ch partnerÛ, kteﬁí nejdﬁíve zhlédli samotnou soutûÏ a poté se 3 Ïeny

a 3 muÏi pustili do zápolení se sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ z mikroregionu Záhoran.
Na stupíncích vítûzÛ se v Ïenské kategorii
umístily na 1. místû Barbora StaÀková ze V‰echovic (18,72 s), na druhém Veronika ¤ímáková z Malhotic (19,54 s) a na tﬁetím místû Kateﬁina âíhalová z Opatovic (20,07 s).
V kategorii muÏÛ obhájil prvenství Jaromír
Novák z Malhotic (18,62 s), Dalibor Va‰íãek
z Opatovic (18,74 s) obsadil krásné druhé místo a na tﬁetí se postavil David ·ima z Malhotic
(21,45 s).
I kdyÏ soutûÏící z Polska nedosáhli ani v jedné kategorii stupínkÛ vítûzÛ, jejich úãast byla
vyhlá‰ena za nejlep‰í, neboÈ není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se. V tomto pﬁípadû byla i samotná
úãast pro nû vítûzstvím, neboÈ v‰ichni si bûh na
100 m s pﬁekáÏkami zkusili poprvé.
Akce byla doplnûna doprovodn˘m programem, v jehoÏ prÛbûhu byla polsk˘m partnerÛm

Mezinárodní soutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích
Dvacet polsk˘ch partnerÛ k nám pﬁijelo
v sobotu 12. ãervence 2014 Postupnû jim byly
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 2014 dopoledne mûli
moÏnost zhlédnout soutûÏ Velká cena OSH-âMS
Pﬁerov v Par‰ovicích. Odpoledne pak probûhla
samotná mezinárodní mikroregionální soutûÏ

SoutûÏ v poÏárním útoku v Par‰ovicích – starosta polského sboru obce Biadacz Miros∏aw Niedêwiedzki a starosta par‰ovského sboru Antonín RÛÏiãka

Studijní cesta do Kluczborku – pﬁed hasiãskou zbrojnicí v obci Kuniow
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pﬁedstavena ãinnost na‰ich sborÛ dobrovoln˘ch
hasiãÛ. V obci Malhotice probûhla navíc v sobotu kveãeru tzv. k˘blovaãka.
I nedûle 14. záﬁí 2014 probíhala ve znamení
ãesko-polské spolupráce, tentokrát v obci Rouské. V rámci prezentace hasiãské ãinnosti byla
mimo jiné v Rouském slouÏena m‰e svatá za
úãasti uniformovan˘ch hasiãÛ.
Studijní cesta do Kluczborku
V pátek 17. ﬁíjna 2014 se pro zmûnu 50 na‰ich
hasiãÛ vypravilo na studijní cestu do polského
regionu Kluczbork na dvoudenní náv‰tûvu.
Na‰im ãlenÛm sborÛ byla pﬁedstavena ãinnost
polsk˘ch dobrovoln˘ch, ale i profesionálních jednotek. Kromû vzájemné diskuse a prohlídky zázemí a vybavení nechybûl ani kﬁest hasiãského
záchranného ãlunu ãi slavnostní m‰e svatá za
ãesko-polskou spolupráci.

V‰echny akce byly na obou stranách pozitivnû hodnoceny a v˘znamnou mûrou pﬁispûly
k utuÏení a prohloubení partnerství mezi ãesk˘m
mikroregionem Záhoran a polsk˘m regionem
Kluczbork. JiÏ nyní se zaãíná rozvíjet pﬁíprava
dal‰ího ãesko-polského projektu, kter˘ bude
pokraãovat v zapoãaté spolupráci a pﬁispûje
k vytvoﬁení ‰ir‰ích vazeb mezi obûmi národnostmi.
PK

Putovní pohár
z Her mikroregionu si opût
odvezla obec Malhotice
V sobotu 23. srpna 2014 se v B˘‰kovicích na
fotbalovém hﬁi‰ti konal jiÏ 12. roãník Her mikroregionu Záhoran.
Zúãastnûné doprovodila na hﬁi‰tû Dechová
hudba z Hustopeã nad Beãvou spolu s maÏoretkami TADOMI Dﬁevohostice. Na úvod zazpíval
ãeskou národní hymnu Pavel Koukal – rodák
z Rouského, nyní obyvatel obce V‰echovice.
Pak uÏ se pﬁe‰lo k samotnému soutûÏení.
KaÏdá z v˘‰e uveden˘ch obcí postavila do souboje desetiãlenn˘ t˘m, ve kterém nesmûl chybût
junior do 15 let ani senior nad 55 let. Jednotlivé
disciplíny byly vybrány z námûtÛ samotn˘ch
obcí, a to 14 dní pﬁed akcí tak, aby mohli soutûÏící dopﬁedu trénovat. UÏ samotn˘ trénink pou-

Záhorská stovka v Provodovicích

kazoval na to, s jakou vervou se do zápolení jednotlivé obce postaví.
Jako první ãekala na soutûÏící jízda na rodeo
b˘kovi, kterého si poté mohli zkou‰et zkrotit
i samotní náv‰tûvníci akce.
Ve druhé disciplínû probûhla bramborová brigáda, kterou by závidûlo leckteré zemedûlské
druÏstvo. SoutûÏící byli totiÏ natolik ‰ikovní, Ïe
bûhem nûkolika minut zasadili i sklidili – i kdyÏ
jen do pﬁedem pﬁipraven˘ch nádob, ale stejnû
obstáli velmi dobﬁe.
Dal‰í disciplína byla nároãná na strategii. Jednalo se o „pavouãí vejce“. V‰ichni z druÏstva
museli pﬁenést pavuãinu z provázkÛ, uprostﬁed
které bylo poloÏeno vejce neboli míãek na ringo
krouÏku. V poﬁadí ãtvrtá disciplína spoãívala
v hodu syrov˘m vejcem, jehoÏ pád znamenal
konec soutûÏe.
A poslední soutûÏ loudila úsmûvy jak pﬁihlíÏejících, tak samotn˘ch soutûÏících. Jednalo se
o bûh v gumácích, které ov‰em byly pﬁi cestû
k metû plné vody. Tam soutûÏící vodu vylil
a bûÏel zpût v jiÏ prázdn˘ch holínkách velikosti
ã. 12. Zvítûzilo druÏstvo s co nejvût‰ím mnoÏstvím pﬁenesené vody.
SoutûÏe byly velmi napínavé. Dokonce muselo dojít k tzv. rozstﬁelu, neboÈ na prvním místû se
umístily dvû obce – Malhotice a Rouské. Zlato si

jiÏ druh˘m rokem obhájila obec Malhotice, obec
Rouské získala krásné 2. místo a na tﬁetí stupínek vítûzÛ se postavila obec V‰echovice.
Diváci si bûhem akce sami zvolili jim nejsympatiãtûj‰í obec, jíÏ se letos stal Horní Újezd.
Byla vyhodnocena také ekologická disciplína,
v níÏ prvenství z loÀského roku obhájila obec
Rouské.
SoutûÏení v B˘‰kovicích zpestﬁoval doprovodn˘ program. Vystoupily maÏoretky z taneãního souboru TADOMI Dﬁevohostice, ale
i nejmen‰í maÏoretky z B˘‰kovic. Místní malí
hasiãi zahráli pohádku a se zumbou pﬁijela tûlocviãná jednota z Par‰ovic. Hasiãi z Rakova pak
pﬁedvedli zásah se stﬁíkaãkou z roku 1895. Na
závûr akce ãekalo v‰echny pﬁekvapení v podobû
Divok˘ch koãek, které se sv˘m travesti vystoupením sklidily nebo sklidili obrovsk˘ úspûch. Pro
dûti bylo pﬁipraveno kolo ‰tûstí a skákací hrad.
Pﬁijel za nimi i klaun Pepíno Prcek a s nad‰ením
byla pﬁijata i Simonka ·ebíková ze V‰echovic
s malováním na obliãej.
Po setmûní následoval krásn˘ ohÀostroj, kter˘ uÏ v‰ak provázel dé‰È, jenÏ bohuÏel pﬁedãasnû ukonãil i taneãní zábavu se skupinou Gradace, na kterou se v‰ichni moc tû‰ili.
AÏ na tento de‰tiv˘ závûr svítilo cel˘ den sluníãko a akce se vydaﬁila. Podûkování patﬁí v‰em,

SoutûÏní druÏstva na Hrách mikroregionu Záhoran
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kteﬁí se podíleli na organizaci akce a pﬁípravû areálu, TJ B˘‰kovice za poskytnutí krásného areálu, dále soutûÏícím a porotcÛm, kteﬁí na klání
dohlíÏeli. Velké podûkování patﬁí moderátorovi
akce, Vojtûchu Skácelovi z Rakova a Jaroslavu
KlvaÀovi st. i ml. za ozvuãení akce.
Na akci se finanãnû spolupodílelo Ministerstvo
pro místní rozvoj âR spolu s Olomouck˘m krajem. V Ïádném pﬁípadû by se v‰ak neobe‰la bez
ostatních sponzorÛ, kteﬁí se podíleli na finanãním a materiálním zabezpeãení olympiády.
PK

Seznam sponzorÛ (dle abecedního poﬁádku):
A.S.A. Skládka Bystﬁice pod Host˘nem • Brola
s.r.o. • Brossa s. r.o. – B˘‰kovice • Cement Hranice a.s. • Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. – Hrachovec
• âeská spoﬁitelna a.s. • Elan s.r.o. – Pﬁerov •
Gastpro pekárna Teplice nad Beãvou • GESS-CZ
s.r.o. – Rouské • Komerãní banka a.s. • Ing. Ondﬁej Kozlovsk˘, PhD. – B˘‰kovice • Ing. Rostislav
Kozlovsk˘ – B˘‰kovice • Milan Îabãík – poctivá
uzenina • Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem •
Pavel Dostál – B˘‰kovice • Pavel Orság – Horní

Újezd • Pekárna WELLART – Hranice • Pekárna
Zbra‰ov Teplice nad Beãvou • Pivovar ZUBR a.s.
• SITAP s.r.o. – Horní Újezd • SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ
BoÏena âíhalová – V‰echovice • ·IGUT ROSTISLAV – Opatovice • Tiskárna MARIVA – V‰echovice • Tomá‰ Mikulík – B˘‰kovice • TON a.s.
– Bystﬁice pod Host˘nem • ZAPE s.r.o. – Opatovice • Zemûdûlsk˘ podnik Záhoran a.s. – V‰echovice
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Relaxaãní studio
Sedmikráska
Vám nabízí

• rÛzné druhy kosmetického
o‰etﬁení pleti a dekoltu
• líãení denní, veãerní
a svatební
• masáÏe: základní, lávové
kameny, tuina, hawai
a thajská
• LYMFOVEN – pﬁístroj na
uvolnûní a proãi‰tûní lymfatického systému
• dárkové poukazy
Kontakt: Pavlína Blahová,
tel. 608 977 063

Kalendáﬁ akcí 2014–2015
B˘‰kovice
20. 12. vycházka dûtí za poznáním
do pﬁírody
27. 12. myslivecká vycházka
31. 12. Silvestr - novoroãní pﬁípitek
starosty a místostarosty
s obãany na hﬁi‰ti TJ
únor vodûní medvûda
únor vzpomínkov˘ veãer pro seniory s promítáním dobov˘ch
filmov˘ch zábûrÛ a fotografií
ze Ïivota obce
únor dûtské sportovní a zábavné
odpoledne
únor dûtsk˘ ma‰karní karneval
bﬁezen spoleãensk˘ veãer obce
bﬁezen oslava MDÎ
duben velikonoãní v˘stava v místním muzeu
kvûten den matek
kvûten tradiãní rybáﬁské závody
kvûten lampionov˘ prÛvod s táborákem
7. 6. hasiãská soutûÏ mlad˘ch
poÏárníkÛ
ãerven dûtsk˘ den
26. 9. Záhorská stﬁela – závody
MOPED CUP
Horní Újezd
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon a zábava
31. 1. sousedsk˘ obecní ples se
skupinou Gradace
14. 2. vodûní medvûda
27. 2. hasiãsk˘ bál se skupinou Los
Playboys
13. 3. sportovní bál se skupinou
Esmeralda
21.–22. 3. velikonoãní v˘stava
7. 5. májové oslavy osvobození
obce, lampiónov˘ prÛvod,
vatra na hﬁi‰ti, ohÀostroj
10. 5. svátek matek
16. 5. okrskové kolo v poÏárním
útoku – venkovní areál Provodovice
30. 5. kácení máje
ãerven dûtsk˘ den
25. 7. zájezd na turnaj ÚjezdÛ –
Horní Újezd u Tﬁebíãe
ãervenec ãervencová noc

Malhotice
20. 12. adventní koncert
31. 12. Silvestr na návsi s domácí
zabíjaãkou
16. 1. tradiãní ples o.s. Klubko Malhotice
14. 2. vodûní medvûda
21. 2. mysliveck˘ ples
bﬁezen/duben setkání seniorÛ
30. 5. kácení máje
6. 6. dûtsk˘ den
1.–2. 8. v˘stava drobného zvíﬁectva,
oslavy 50 let chovatelÛ
v Malhoticích
Opatovice
3. 1. zimní novoroãní v˘stup na
moravské vrcholy – Radho‰È
17. 1. hasiãsk˘ ples
7. 2. sokolsk˘ ples
14. 2. mysliveck˘ ples
14. 2. turnaj ve stolním tenise
únor zimní olympiáda mlad˘ch
hasiãÛ
7. 3. turnaj âlovûãe, nezlob se
14. 3. vepﬁové hody
21. 3. lesní bûh
28. 3. zahájení jarní fotbalové sezóny
28. 3. opatovská ãtvrÈka
bﬁezen velikonoãní dílny pro dûti i
dospûlé
4. 4. velikonoãní zábava
11. 4. dûtsk˘ karneval
30. 4. slet ãarodûjnic
duben turnaj v bowlingu
duben úãast na hasiãské pouti sv.
Host˘n
7. 5. májové oslavy, lampiónov˘
prÛvod, táborák na hﬁi‰ti
30. 5. soutûÏ O putovní pohár SDH
mlad˘ch hasiãÛ
31. 5. dûtsk˘ den, ukázky hasiãské
techniky
kvûten turistick˘ v˘‰lap
20. 6. soutûÏ hasiãsk˘ch druÏstev
muÏÛ a Ïen O putovní pohár
Zastupitelstva obce
Opatovice – Velká cena okresu Pﬁerov

27. 6. mezinárodní fotbalov˘ turnaj
Ïákovsk˘ch pﬁípravek ZAPE
CUP
18.7. turnaj rodin v malé kopané
13.–15. 8. zájezd – Slováck˘ rok
srpen cyklistick˘ v˘let
Par‰ovice
3. 1. novoroãní v˘‰lap na Ondﬁejník
10. 1. sokolsk˘ ples
7. 2. vodûní medvûda
14. 2. hasiãsk˘ ples, pochovávání basy
únor divadelní pﬁedstavení Dﬁevohostice
únor tvoﬁivá dílna s rodiãi
14. 3. ‰ibﬁinky
15. 3. dûtsk˘ karneval
bﬁezen velikonoãní dílna
bﬁezen lyÏaﬁsk˘ zájezd
duben vítání obãánkÛ
8. 5. lampiónov˘ prÛvod
10. 5. akademie ke Dni matek
kvûten jarní v˘‰lap v˘‰lap
kvûten pasování pﬁed‰kolákÛ s programem
31. 5. soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
6. 6. den dûtí
ãerven olympiáda v M·
Provodovice
únor vodûní medvûda
kvûten okrsková hasiãská soutûÏ
6. 6. okresní hasiãská soutûÏ
6. 6. noãní hasiãská soutûÏ
Rakov
31. 12. silvestrovsk˘ ohÀostroj
3. 1. v˘‰lap na Helf‰t˘n
31. 1. hasiãsk˘ ples
21. 2. vodûní medvûda
28. 2. ples M·
8. 3. dûtsk˘ karneval
4. 4. velikonoãní v˘stava
duben divadlo
kvûten lampiónov˘ prÛvod
kvûten vítání obãánkÛ
ãerven louãení s pﬁed‰koláky
ãerven vítání prázdnin
ãervenec fotbal dámy-páni
14.–15. 8. myslivecké mikroregionální
stﬁelecké závody

Rouské
31.12.–1.1. sousedské louãení se star˘m
rokem a vítání nového roku 2015
únor vodûní medvûda
bﬁezen velikonoãní v˘stava
duben seniorské besedování s programem
duben turnaj ve stolním tenise
duben pálení ãarodûjnic
duben úklid lesa s programem
a obãerstvením (ve spolupráci s obcí Malhotice)
kvûten kácení máje
ãerven dûtsk˘ den
V‰echovice
21. 12. adventní koncert Harmonie
prosinec ‰tûpánská zábava
17. 1. 6. Záhorsk˘ ples Spolek
·imon
23. 1. ples SRP·
25. 1. dûtsk˘ karneval
leden maturita malého pﬁed‰koláka
1. 2. divadelní pﬁedstavení „Liga
proti nevûﬁe“
7. 2. sousedsk˘ ples
14. 2. vodûní medvûda
únor masopustní slavnost M·
únor taneãní zábava TJ Tatran
únor knoflíkov˘ jarmark M·
bﬁezen jarní slavnost M·
bﬁezen vyná‰ení Moreny M·
kvûten pasování ãtenáﬁÛ
kvûten pouÈové slavnosti
ãerven rozlouãení se ‰koláky (M·)
a Ïáky (Z·)
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