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OBEC RAKOV
Silvestrovsk˘ ohÀostroj
v Rakovû

VáÏení pﬁátelé,
milí spoluobãané
mikroregionu Záhoran,
pouÏiji slova z písnû na‰eho boÏského Káji
„…ãas bûÏí jako blázniv˘“ a po pÛl roce se
Vám opût dostal do rukou Zpravodaj mikroregionu Záhoran ã. 25. Letos se mi dostalo té
cti, abych i já pﬁispûla se svou tro‰kou do
ml˘na. Pﬁem˘‰lela jsem, o ãem bych mûla
psát. Mí kolegové Vám pﬁáli dobrou náladu,
pûkné poãasí, pûknou zaslouÏenou dovolenou a dûtem hezké prázdniny a to Vám samozﬁejmû pﬁeji i já. V leto‰ním roce se bude
konat 22. srpna 2015 XIII. roãník akce Hry
mikroregionu Záhoran 2015. V‰echny vesnice na‰eho mikroregionu uÏ mûly tu ãest b˘t
hostitelskou obcí, jen Rakov zÛstával v roli
outsidera. V leto‰ním roce jsme se pﬁihlásili
do uÏ‰ího v˘bûru a po jednáních s ostatními
starosty a paní manaÏerkou Ing. Pavlou
Krbálkovou pﬁímo na místû v Rakovû, padl
los koneãnû i na nás. Pravda je, Ïe nemáme
hﬁi‰tû, ale máme krásnou náves s velk˘m
parkem. Touto akcí na‰e obec naváÏe na tradici setkávat se na návsi, jako v roce 1967,
kdy bylo uskuteãnûno první setkání rodákÛ
Rakova. Na na‰í návsi se konávalo „kácení
máje“ a prostor byl více vyuÏíván. Pﬁála bych
si, abychom si tyto tradice opût obnovili
a krásn˘ prostor uprostﬁed na‰í obce byl více
vyuÏit. A co na závûr? AÈ se nám podaﬁí, co
jsme si naplánovali, aÈ se splní v‰echno, co
si pﬁejeme. Jen nesmíme zapomenout taky
pﬁiloÏit ruku k dílu, protoÏe jak praví staré pﬁísloví: „Bez práce nejsou koláãe.“ Tímto zvu
v‰echny pﬁíznivce her k nám do Rakova. Pﬁeji nám v‰em, aby nám vy‰lo poãasí a nezapomeÀte si s sebou vzít i dobrou náladu.

Konec roku probûhl v Rakovû tradiãním zpÛsobem. Komise kulturní, sociální a ‰kolská spoleãnû s SDH Rakov, sportovním klubem a obecním úﬁadem opût pro obãany nejen z Rakova, ale
i okolních vesnic uspoﬁádala silvestrovsk˘ ohÀostroj. UÏ hodinu pﬁed zaãátkem se zaãal podávat
svaﬁáãek pro dospûlé a dûti dostávaly ãaj, já jsem
mûla jako starostka silvestrovskou ﬁeã, v níÏ
jsem v‰em obãanÛm popﬁála hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ do nového roku 2015. A pak to
vypuklo, ohÀostroj, na kter˘ jsme ãekali, byl
úchvatn˘. Zhruba sedmiminutové pﬁedstavení
bylo podkresleno podmanivou hudbou z rané
tvorby skupiny Bee Gees. Obãané podûkovali
dlouh˘m potleskem a v‰ichni si popﬁáli je‰tû
mezi sebou do nového roku. A za zvukÛ doprovodné hudby se zaãali pomalu rozcházet do
sv˘ch domovÛ.

Rakov se vydal na tradiãní
novoroãní v˘‰lap na Helf‰t˘n
První lednová sobota v leto‰ním roce pﬁipadla jiÏ na dal‰í roãník vydaﬁené turistické akce
„V˘‰lap na Helf‰t˘n“. Sraz úãastníkÛ pochodu
byl svolán na 8.30 u kulturního domu v Rakovû.
Poãasí nám pﬁálo, teplota byla okolo nuly a my
jsme se vydali smûrem na Rokytí, po nové stezce k cikánské zatáãce, kde jsme se spojili s turisty ze Zabrání. Pokraãovali jsme okolo hájenky
smûrem k Hubertu. Po cestû jsme mûli pﬁipravené zapeklité kvízové otázky, na které hledaly
odpovûì nejen dûti, ale i dospûlí. Samozﬁejmû se
nezapomínalo na dodrÏování pitného reÏimu.
U Huberta jsme mûli men‰í oddych a zaãali jsme

se tam setkávat s turisty z okolních vesnic. ¤e‰ili jsme dilema, kudy budeme pokraãovat, zda
zvolit k Helf‰t˘nu rychlej‰í, ale hor‰í cestu, nebo
jít pohodlnûj‰í královskou cestou. Zvolili jsme
krat‰í variantu a na hradû jsme byli uÏ okolo
11 hodin. Na Helf‰t˘nû bylo jako vÏdy plno. Probíhala tam setkání se znám˘mi i neznám˘mi
a v‰ichni se skvûle bavili a také jsme poﬁídili hromadné foto. Dokonce byla pﬁítomna i âT1, která
ve zprávách vysílala spot z této akce. Pod hradem jsme si opekli ‰pekáãky a kolem 13 hodin
jsme se vydali zpût pohodlnûj‰í cestou, která
nám poskytla krásn˘ v˘hled do okolní krajiny.
Dal‰í zastávka byla opût U Huberta a poté jsme
se vydali smûrem k domovu. V místním pohostinství byla pro turisty pﬁipravena v˘borná zelÀaãka, která po heroickém v˘konu v‰ech zúãastnûn˘ch pﬁi‰la k chuti.

Turnaj v pexesu ukázal,
kdo má dobrou pamûÈ
Rakov – Na netradiãnû strávené odpoledne
lákala nejen dûti, ale i jejich rodiãe v sobotu
7. února obec Rakov. Poﬁádala tﬁetí roãník Turnaje v pexesu.
Zájemci se mohli pﬁihlásit do 15.15 hod. v kulturním domû, kde uÏ na nû ãekalo obãerstvení
a usmûvavé koordinátorky spolu se starostkou
Rakova Svatavou Wagnerovou. KvÛli chﬁipkové
nákaze se v‰ak nedostavilo tolik závodníkÛ jako
v minul˘ch letech. „Napﬁíklad minul˘ rok se
se‰lo tﬁicet lidí. To jsme tu pak hráli do sedmi
veãer. Letos je nás tu ani ne dvacet,“ uvedla jedna z organizátorek Zdenka Mizerová.
Tento turnaj byl v˘jimeãn˘ i tím, Ïe se do organizace zapojila místní knihovna. Ta vymyslela pro
tﬁi vûkové kategorie pohádkov˘ kvíz, kter˘ omla-

Svatava Wagnerová, starostka obce Rakov
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dina vyplnila pﬁed samotnou soutûÏí. „Nejmen‰í
dûti vymalují nûjakou pohádkovou postavu, coÏ
pak hodnotíme. Pro vût‰í, co umí ãíst, máme test
s otázkami t˘kajících se pohádek,“ pokraãovala.
O tom, co v‰echno v nûm bylo, se rozvyprávûla
dvanáctiletá Kamila. „Jedna ãást byla z Harryho
Pottera a druhá ãást byla ze Star˘ch ﬁeck˘ch bájí
a povûstí. Ty jsme se ve ‰kole je‰tû neuãili, tak
jsem hádala. Tﬁeba tam bylo nûco o patû, tipla
jsem si, Ïe se asi ptají na Achilla,“ povûdûla.
Tﬁetí turnaj v pexesu skonãil v 18 hodin vyhlá‰ením tûch nejlep‰ích. Jako vítûzové odcházeli
v kategorii ‰kolkaﬁÛ Matyá‰ Chrastina, druh˘
Ondﬁej Sehnalík a tﬁetí Klára Mizerová. Kategorie ÏákÛ z 1. stupnû mûla vítûze Jana Zapletala,
na druhém místû skonãili Eli‰ka Tureãková
a Dominik Chrastina a tﬁetí byl Jiﬁí Mizera. Kategorii ÏákÛ druhého stupnû ovládla Nikola Sehnalíková, za ní se umístila Kamila Frelichová. Kategorii dospûl˘ch vyhrála starostka Rakova
Svatava Wagnerová, dále se umístily Simona
Chrastinová na druhém místû a Zdenka Mizerová na tﬁetím.
Celé herní odpoledne se neslo v pohodové,
vysmáté a rodinné atmosféﬁe. Kdo mûl hlad,
mohl si dát vynikající frgály ãi koláãky. Nikdo
neodcházel poraÏen, protoÏe není dÛleÏité zvítûzit, ale zúãastnit se.

Rakovsk˘ kulturní dÛm
má nov˘ kabát
Kulturní dÛm v Rakovû byl postaven v osmdesát˘ch letech minulého století, velk˘ podíl na
jeho stavbû mûli obãané Rakova, kteﬁí jej stavûli ve svém osobním volnu (tzv. akce „Z“). Kolaudace KD se konala 12. ledna1983 a od té doby,
jako by Ïádnou opravu nepotﬁeboval, fungoval
aÏ do podzimu loÀského roku, kdy jsme Ïádali
SFÎP o dotaci na projekt „Zateplení obecního
úﬁadu, instalace tepelného ãerpadla Rakov
ã.p. 34“. V ﬁíjnu a listopadu probûhla první etapa, a to instalace tepelného ãerpadla a v˘mûna
plastov˘ch oken. BohuÏel se zjistilo, Ïe pÛvodní
dﬁevûné v˘plnû mezi okny jsou zcela zniãené
a muselo se vystavût nové zdivo. Tﬁicetiletá daÀ
se ukázala, tím pádem se musela ﬁe‰it statika KD
a nové zdivo se muselo podepﬁít sloupy. Práce
na KD skonãily v listopadu, v˘mûna oken byla
poznat, uÏ nám záclony na oknech pﬁi vût‰ích
vûtrech neplápolaly. V rámci instalace nového

Kulturní dÛm

tepelného ãerpadla se také vyﬁe‰ilo nové topení
v místním pohostinství.
Dal‰í etapa zaãala v kvûtnu leto‰ního roku, kdy
se zaãalo pracovat na obalu KD. Barevná kombinace ãervená – ‰edá zÛstala zachována.
V souãasné dobû má rakovsk˘ kulturní dÛm
nov˘ kabát. Zhotovitelem této akce byla firma
Královská obchodní z Uniãova.
Cena díla celkem
5.940 011,00 Kã
Dotace SFÎP 5%
215 089,00 Kã
Dotace FS 85%
3 656 518,95 Kã
Podíl obce
430 179,55 Kã
NezpÛsobilé v˘daje
1 638 223,50 Kã
Celkové náklady obce na tuto akci je‰tû nejsou
vyãísleny, protoÏe neprobûhlo závûreãné vyúãtování.
Svatava Wagnerová, starostka obce Rakov

číslo 25 * srpen 2015

z Havíﬁova, to v‰e pod názvem Háãkovan˘ svût.
Spolu s propracovan˘mi maketami nábytku ãi
vûcí denní potﬁeby se tak náv‰tûvníkÛm ukázaly
v plné parádû rÛzné scény jako zámecká hostina, ostrov pirátÛ ãi klá‰terní zahrada. âas vymezen˘ pro v˘stavu utekl jako voda, ale v˘sledek
urãitû stál za tu nûkolikadenní námahu organizátorek. âistû pánskou záleÏitostí se pak v pﬁedveãer ‰migrustu stalo spoleãné pletení pomlázek
a tatarÛ. Pod vedením místních zku‰en˘ch mistrÛ pletaﬁÛ si pﬁedev‰ím kluci, ale i mladí tatínci
oÏivili tuto dovednost a nûkteﬁí vÛbec poprvé
zkusili uplést svÛj vlastní tatar. Proutí bylo nakonec dost, a tak do‰lo i na vychytávky jako je
dvoubarevn˘ tatar, stejnû tak se pﬁedvádûly
názornû ukázky obou nejroz‰íﬁenûj‰ích pletacích
technik. Ho‰i tak byli na pondûlí pﬁipraveni, jak
velí tradice.
Franti‰ek Kopeck˘

Májové oslavy v Rakovû

Velikonoãní v˘stava

V Rakovû oslavili Velikonoce
hned na dvou akcích

V pátek 8. kvûtna 2015 probûhly v na‰í obci
oslavy 70. v˘roãí osvobození na‰í vlasti a ukonãení 2. svûtové války. Bylo krásné poãasí, sluníãko nám svítilo a hﬁálo jako v parném létû.
Lampiónov˘ prÛvod se vydal okolo celé vesnice.
Do kroku nám vyhrával dechov˘ orchestr Leopardi. V ãele prÛvodu nesli vlajkono‰i z ﬁad SDH
Rakov vlajky a vûnec, kter˘ se kladl k uctûní padl˘ch hrdinÛ k pomníku na návsi. Dûti z M· pﬁedvedly krátk˘ program, starostka mûla krátk˘ proslov a prÛvod se pﬁesunul na v˘leti‰tû. Tam byl
uÏ pﬁipraven táborák a obãerstvení pro dûti
i dospûlé.
Svatava Wagnerová, starostka obce Rakov

Velikonoãní svátky si rakov‰tí pﬁipomnûli hned
na dvou poveden˘ch akciãkách. Nejprve to byla
v nedûli 29. bﬁezna velikonoãní v˘stava v reÏii
zdej‰í mateﬁské ‰koly a rakovsk˘ch maminek.
Vestibul lákal pestrou smûsí ruãnû vytvoﬁen˘ch
velikonoãních ozdob, o jejichÏ v˘robu se postaraly jak samotné maminky, tak i dûti z mateﬁské
‰kolky, samozﬁejmû za pomoci trpûliv˘ch uãitelek. Povedené bylo i „stádo“ velikonoãních
beránkÛ, kter˘ch se tady v rÛzn˘ch kreacích od
mouãníkÛ pﬁes vatu po popcorn se‰lo rovn˘ch
patnáct. Pﬁíjemn˘m pﬁekvapením pak bylo
pokraãování v˘stavy v sále kulturního domu, kter˘ se stal domovem více neÏ stovky panenek nejrÛznûj‰ích velikostí i ztvárnûní. Do háãkovan˘ch
obleãkÛ je odívá tandem dvou ‰ikovn˘ch paní

Májové oslavy
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Vítání obãánkÛ v Rakovû

Vítání obãánkÛ
V nedûli 31. kvûtna 2015 probûhlo v sále kulturního domu v Rakovû slavnostní vítání
obãánkÛ. Mezi obãany Rakova bylo pﬁivítáno
10 dûtí narozen˘ch od kvûtna 2013 aÏ do kvûtna 2015. Pﬁivítali jsme: Josefa Bri‰e, Martina
Caga‰e, Eli‰ku Kabelíkovou, Petra StaÀka,
Jaromíra R˘para, Teu âernockou, Jiﬁího Palu,
Tomá‰e Kopeckého, Kateﬁinu Koãajnarovou
a Davida ·mída. Z rukou starostky obce Svatavy Wagnerové noví obãánci dostali pamûtní
list, fotoalbum, osu‰ku se jménem a maminky
kytiãku. Slavnostní atmosféru vytvoﬁily dûti
z místní mateﬁské ‰koly pod vedením paní ﬁeditelky StrÏínkové, které si pro rodiãe pﬁipravily
básniãky. Sestry Skácelovy vystoupily s pásmem písní na zobcovou flétnu a klarinet.
Nov˘m obãánkÛm pﬁejeme hodnû zdraví, lás-

Taneãní vystoupení maminek

ky, ‰tûstí a spokojenosti. A rodiãÛm hodnû lásky a trpûlivosti pﬁi v˘chovû.
Zdenka Mizerová, Kulturní komise Rakov

Maminky z Rakova
vystﬁihly na plese taneãní ãíslo
Mimoﬁádn˘m záÏitkem se v sobotu 28. ledna
stalo pro v‰echny úãastníky plesu Mateﬁské ‰koly v Rakovû pÛlnoãní pﬁekvapení v podobû taneãního vystoupení místních maminek. Po loÀském
dÛchodcovském kankánu letos vsadili na rafinovanou svÛdnost mlad˘ch vnadn˘ch Ïen, které
svádí nevinného mladíka. Na tradiãním ‰kolkáãském plese byla i spousta dal‰í zábavy, velmi
dobﬁe zahrála kapela Kalej, zatanãily Stepping
Girls z Velké a po tombole se také jen zaprá‰ilo.
Díky sponzorÛm byl ve hﬁe napﬁíklad plynov˘ gril
ãi elektrick˘ kartáãek.

Dûti z Rakova
vítaly prázdniny
Na pravé soutûÏní klání se promûnilo rakovské v˘leti‰tû bûhem dûtského Vítání prázdnin,
které pﬁipravila zdej‰í kulturní komise na sobotu 20. ãervna. Na celkem osmi soutûÏních stanovi‰tích si dûti zastﬁílely ze vzduchovky, obvazovaly fiktivní zranûní ãi ﬁe‰ily pohádkov˘ kvíz,
do hrací karty tak získávaly postupnû razítka, aby
si mohly uschovat památku za svou ‰ikovnost
a odvahu. Program zpestﬁilo malování na obliãej
ãi Ïiv˘ jestﬁáb, se kter˘m bylo moÏno se i vyfotit. Velk˘m hitem bylo kolo ‰tûstí a chybût nemohla ani dûtská diskotéka.
Franti‰ek Kopeck˘

Franti‰ek Kopeck˘
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HC PINK PANTHERS Rakov
z Amatérsk˘ hokejov˘ t˘m
z Hraje soutûÏ AHL ve Vala‰ském Meziﬁíãí
z Vítûz ligy AHL2 2013/2014,
3. místo 2011/2012
Nová hokejová sezona pro hokejov˘ t˘m
HC PINK PANTHERS Rakov je uÏ za dveﬁmi.
Zaãátkem záﬁí hokejisté Rakova nastoupí uÏ do
svojí v poﬁadí 6. sezony. Pﬁed novou sezonou se
t˘m roz‰íﬁí o pár nov˘ch lidí a jeden obránce se
vrací zpût. Jiﬁí ·indelek hrál minulou sezonu za
t˘m V‰echovic, nyní se po roãním hostování vrací zpût. Jádro t˘mu zÛstává stále stejné. JiÏ
6. sezonu hrají Jiﬁí Kovaﬁík, Stanislav Kovaﬁík,
Tomá‰ Chrastina, Martin Novák, Petr Baìura
a opora v bránû Tomá‰ Cícha.
V minulém roãníku se rakov‰tí panteﬁi umístili na 4. místû. Nûkdo si mÛÏe ﬁíct, Ïe to byla
sezona neúspû‰ná, ale Rakov tohle umístûní bere
v‰emi deseti. Pﬁed loÀskou sezonou t˘m pro‰el
velkou obmûnou, nûkteﬁí kluci ode‰li a pﬁi‰li
noví. Nûkteﬁí si vyzkou‰eli hokej vÛbec poprvé,
napﬁíklad Josef Chrastina nebo Tadeá‰ Cícha.
V koneãném poﬁadí to byla sice „brambora“, ale
t˘m si sezonu vychvaloval jako Ïádnou jinou.
Pohoda v t˘mu, Ïádné spory, nikdo po nikom
nekﬁiãel pﬁi zápasech, t˘mová hra a mnoho dal‰ích vûcí, které v minul˘ch sezonách v t˘mu
nebyly, a teì to v‰e fungovalo na jedniãku.
V souãasné dobû se kaÏd˘ pﬁipravuje individuálnû. Nûkteﬁí hrají inline hokej, nûkteﬁí fotbal,
kolo a bûh jsou pﬁes prázdniny asi na programu
kaÏdého hráãe. Jako t˘m se sejdeme v ‰atnû
zaãátkem srpna a odehrajeme nûjaká pﬁípravná
utkání a zatrénujeme si. Svou tﬁetí sezonu na trenérské laviãce zahájí znovu trenér Rakova Ladislav Zela. „S t˘mem jsem spokojen, kluci tvoﬁí
v˘bornou partu a to je velká v˘hoda. Minulou
sezonu povaÏuji za úspû‰nou, skonãili jsme na
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4. místû, ale v semifinálovém zápase s Ho‰Èálkovou nás dûlilo 12 vteﬁin od finále, kdy jsme
obdrÏeli gól a následnû na nájezdy jsme prohráli. CoÏ vidím jako nejvût‰í slabinu tohoto t˘mu
– nájezdy! To bude m˘m hlavním cílem do dal‰í
sezony. Poslední zápasy se vût‰inou rozhodovaly na nájezdy a my se tohle musíme nauãit vyhrávat,“ tvrdí trenér Zela.
Jaké jsou plány do nové sezony a jaké novinky t˘m ãekají, ﬁekne vedoucí muÏstva Jiﬁí Kovaﬁík. „V dal‰í sezonû nás ãeká spousta novinek.
Jednou z tûch nejvût‰ích novinek je ta, Ïe amatérská hokejová liga bude rozdûlena do 3 v˘konnostních úrovní od samého zaãátku. O tom, Ïe
ve Vala‰ském Meziﬁíãí má liga velkou úroveÀ,
svûdãí pﬁiliv nov˘ch t˘mÛ. KdyÏ jsme zaãínali
pﬁed 6 lety, bylo nás celkem asi 13 t˘mÛ rozdûlen˘ch do dvou lig. Nyní pﬁesn˘ poãet t˘mÛ je‰tû neznám, ale je to nûco kolem 30 t˘mÛ z ‰irokého okolí. Hrát se bude nejen na zimním
stadionu ve Vala‰ském Meziﬁíãí, ale také v nedalekém RoÏnovû. Do dal‰í sezony si nedávám Ïádné cíle. Samozﬁejmû by bylo hezké hrát o nûjak˘
pohár, ale budu spokojen˘, kdyÏ v t˘mu bude
panovat taková pohoda jako minul˘ roãník. KdyÏ
tvoﬁíte jednu partu a bavíte se hrou, v˘sledky se
urãitû dostaví. Minul˘ rok byla spousta klukÛ
nov˘ch, ale rychle zapadli a doplnili t˘m. ZároveÀ bych vás chtûl v‰echny pozvat na taneãní
zábavu UKONâENÍ PRÁZDNIN, kterou poﬁádáme 28. srpna 2015. Tradiãnû budou hrát kapely
HEVER A NE¤E·.
Jiﬁí Kovaﬁík, HC PINK PANTHERS Rakov

âinnost sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Rakov v prvním
pololetí 2015
V posledních letech nemá Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ Rakov aktivní druÏstvo, které by se pravidelnû zúãastÀovalo soutûÏí v hasiãském sportu. Aktivní jsou ãlenové druÏstva historické stﬁí-
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kaãky, tzv. koÀky, kteﬁí nejenom udrÏují tuto historickou techniku v akceschopném stavu, ale
úãastní se s ní hasiãsk˘ch soutûÏí a dobov˘ch
vystoupení.
Rok 2015 jsme jako kaÏdoroãnû zahájili aktivnû a hned 3. ledna probûhl jiÏ tradiãní novoroãní v˘‰lap na hrad Helf‰t˘n. I v tomto roce se
v˘‰lapu zúãastnilo nûkolik desítek obãanÛ
Rakova, kteﬁí vyuÏili pﬁíznivého poãasí a spoleãnû spálili pﬁebyteãné kalorie. S akcí byli
v‰ichni spokojeni.
Dne 31. ledna probûhl v místním kulturním
domû hasiãsk˘ ples za hojné úãasti pﬁeváÏnû
místních obãanÛ. Kvalitní obsluha, bohatá tombola a veselá hudba pﬁispûly k vydaﬁené akci,
kterou rádi poﬁádáme.
Za hojné úãasti masek jsme 21. února oslavili masopust vodûním medvûda. Bûhem masopustního prÛvodu vyhrávala k reji masek kapela
pana Kopeckého. I ta spolu s pohostinností
obãanÛ pﬁispûla k dobré náladû a dÛstojné oslavû tohoto svátku.
V rámci automobilového závodu Vala‰ská
rally, kter˘ se konal 11. dubna jsme u trati zajistili poho‰tûní pro nûkolik desítek pﬁihlíÏejících
divákÛ. Ná‰ stánek poskytoval v horkém dni od
rána do veãera kvalitní obãerstvení.
Sportovních akcí se na‰i ãlenové úãastní rádi,
a tak se 2. kvûtna pﬁidali k organizátorÛm na
·ela marathonu 2015 na hrad Helf‰t˘n. V nároãném terénu pﬁispûli spolu s ostatními ãleny poﬁadatelské sluÏby k hladkému prÛbûhu tohoto známého cyklistického závodu.
KaÏdá taková akce vyÏaduje aktivní pﬁístup ãlenÛ a za ten tûm opravdu aktivním patﬁí dík. Jen
s jejich podporou a úãastí ‰ir‰í ãlenské základy
se nám bude daﬁit uskuteãnit i dal‰í akce, které
budou pﬁispívat k obohacení spoleãenského
Ïivota v obci.
Zdenûk RÛÏiãka, SDH Rakov
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âinnost SK Rakov za rok
2014-15
Oddíl stolního tenisu, kter˘ pÛsobí pod hlaviãkou Sportovního klubu Rakov, nastoupil
v herní sezonû 2014-15 ve tﬁech soutûÏích. Po
pﬁedchozí velice úspû‰né sezonû, kdy v‰echna
druÏstva postoupila do vy‰‰ích soutûÏí, se v té
leto‰ní daﬁilo pﬁedev‰ím druÏstvu A a C. DruÏstvo A pod vedením Milana Burdy, hrající divizní soutûÏ Olomouckého kraje, skonãilo na
9. místû s 40 body, nejlep‰ím hráãem byl Bedﬁich ·uba, následován Vojtûchem ·ubou ml.
DruÏstvo B pod vedením Jaroslava Ludky hrálo
krajsk˘ pﬁebor 2. tﬁídy Olomouckého kraje
a skonãilo na pﬁedposledním 11. místû
s 26 body a sestoupilo do niÏ‰í soutûÏe. Nejlep‰ím hráãem byl Jaroslav Vykopal, následován
Jaroslavem Ludkou. DruÏstvo C pod vedením
Radima Zlámala hrající regionální pﬁebor Pﬁerov
3. tﬁídy skonãilo na pûkném 4. místû, nejlep‰ím
hráãem byl Antonín Hradil, následován Lubomírem Zamazalem. V leto‰ní hrací sezonû 2015–16
nastoupí do soutûÏí opût tﬁi druÏstva. DruÏstvo
A bude hrát opût divizní soutûÏ a o kvalitû tohoto druÏstva svûdãí, Ïe z b˘valého okresu Pﬁerov
v této soutûÏi pÛsobí pouze druÏstva z Pﬁerova

a Buku. B t˘m nastoupí v regionálním pﬁeboru
1. tﬁídy a C t˘m v 3. tﬁídû regionu Pﬁerov.
âlenové klubu tradiãnû na konci roku 2014
zorganizovali vánoãní turnaj pro neregistrované
pﬁíznivce stolního tenisu. Vítûzové jednotliv˘ch
kategorií: v muÏích porazil Miroslav Horáãek ve
finále Juraje Kendru,v Ïenách zvítûzila Nikola
Sehnalíková nad Magdou Podev‰ovou, v kate-

gorii star‰í mládeÏe v˘hrál Vítûzslav JuráÀ ml.
nad Dominikem Pechou, v mlad‰í mládeÏi zvítûzil ve finále Ivo Rudolf ml. nad Matûjem Rakem.
Závûrem bychom chtûli jako SK Rakov podûkovat v‰em hrajícím ãlenÛm i pﬁíznivcÛm, kteﬁí
se podílejí na ãinnosti na‰eho sportovního klubu Rakov.
Jaroslav Ludka, SK Rakov

OBEC B¯·KOVICE
Dobr˘ den v‰em ãtenáﬁÛm zpravodaje mikroregionu Záhoran a tûm b˘‰kovick˘m obzvlá‰È.
Se sv˘m pﬁíspûvkem zaãnu trochu netradiãnû. Pokud má platit poﬁekadlo „jak na Nov˘ rok,
tak po cel˘ rok“, pak musím s trochou pokory
pﬁiznat, Ïe v pﬁípadû zájmu místních obãanÛ
o spoleãenské akce místních spolkÛ ãi Obecního úﬁadu v B˘‰kovicích, byl první pÛlrok 2015
úspû‰n˘. Svûdãí o tom velmi poãetná úãast místních dûtí a dospûl˘ch. A vlastnû úãastí na novoroãním pﬁípitku to v‰echno zaãalo.

Rozsvícení vánoãního stromu
Nesmím ale zapomenout, Ïe jiÏ v prosinci
2014 se místní spolky zaslouÏily o slavnostní
rozsvícení vánoãního stromu u místní kaple. Program, kter˘ s místními dûtmi nacviãily Romana
Lesáková a Renata Lesáková, zahájil cel˘ veãer
pln˘ vánoãních ﬁíkadel, básniãek a koled.
Po úvodním vystoupení dûtí a zazpívání nûkolika koled byl slavnostnû rozsvícen vánoãní strom
s nov˘mi, nádhern˘mi svûteln˘mi vánoãními
svûtly. Velmi pﬁíjemnou atmosféru po cel˘ veãer
doplÀovaly zajímavé pochoutky, sladkosti
a nápoje, které ochotnû pﬁipravili nûkteﬁí místní
podnikatelé. Odmûnou jim byli spokojení malí
i velcí úãastníci, kteﬁí proÏili nádhern˘ veãer.

Spoleãn˘ Silvestr
a vítání nového roku 2015
Starosta obce pozval místní obãany na spoleãn˘ novoroãní pﬁípitek na hﬁi‰tû TJ s tím, Ïe by

Rozsvícení vánoãního stromu

se toto setkání mohlo v B˘‰kovicích stát zajímavou tradicí. JiÏ v podveãer se v klubovnû ‰aten
se‰la skupina asi 30 mlad˘ch lidí, kteﬁí rozproudili silvestrovskou zábavu. Po cel˘ veãer pak pﬁicházeli místní obãané s dobrou náladou spoleãnû oslavit konec „starého“ roku 2014 a pﬁivítat
pﬁíchod „nového“ roku 2015. Nálada byla skvûlá a poãet spoleãnû vítajících pﬁíchod roku 2015
byl asi 80 obãanÛ. Samozﬁejmû, nechybûl ohÀostroj, spousta pﬁedsevzetí a plánÛ, ale velmi
potû‰ující byla spoleãná radost s pûknû proÏitou
silvestrovsko-novoroãní nocí.

Tradiãní vodûní medvûda,
dûtsk˘ ma‰karní karneval,
filmov˘ veãer se seniory
Únor zapoãal tradiãním vodûním medvûda.
Celou akci, tak jako kaÏdoroãnû, pﬁipravili místní hasiãi. Masky se se‰ly v hojném poãtu.
V polovinû února hasiãi spolu s ochránci pﬁírody uspoﬁádali dûtsk˘ ma‰karní karneval
v místním pohostinství „U KohútÛ“. Krásné
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B˘‰kovické dûti u kaple s pásmem vánoãních koled

Tradiãní vodûní medvûda

pohádkové kroje, do kter˘ch maminky oblékly
své ratolesti, dávaly tu‰it, Ïe se v‰ichni pﬁítomní pﬁipravovali na ma‰karní karneval s velkou peãlivostí, ale hlavnû s cílem pﬁedvést se
a vypadat jako pﬁedlohy z pohádek. Více jak 60
velmi spokojen˘ch dûtí, rodiãÛ, babiãek
i dûdeãkÛ prosoutûÏilo a protancovalo celé
odpoledne.
Závûr mûsíce patﬁil opût seniorÛm a nejen jim.
Starosta obce pozval v‰echny seniory, tak
jak slíbil pﬁi setkání v závûru roku 2014, na promítání dobov˘ch snímkÛ ze Ïivota v obci. Zcela zaplnûné místní pohostinství mûlo moÏnost
zhlédnout projekci „Sjezd rodákÛ“ z roku 2002
a krátk˘ film o rekonstrukci místního obecního úﬁadu a pﬁístavbû obecních bytÛ. Mohu zodpovûdnû ﬁíci, Ïe v‰ichni pﬁítomní odcházeli
naprosto spokojeni.

Promítání filmu Sjezd rodákÛ 2002, nahoﬁe zleva: Milan Lesák, Josef Machaãík, Zdenûk Jedliãka;
dole zleva: Marie Smolková, Jan Smolka, Marie Pavlíãková, Olga Hradilová, Jaromír Holotík

B˘‰kovice vítaly své nové
obãánky
V nedûli 19. dubna se ve slavnostnû vyzdobené místnosti minimuzea obce B˘‰kovice pﬁipravilo slavnostní vítání obãánkÛ do svazku
obce se zápisem do kroniky, pﬁedáním pamûtního listu a malého dárku. Slavnostního vítání
se zúãastnilo 6 dûtí – 5 chlapcÛ narozen˘ch
v roce 2014 a 1 holãiãka narozená v roce 2015.
Po pﬁivítání dûtí, rodiãÛ, prarodiãÛ a dal‰ích
hostÛ následovalo pásmo písniãek a ﬁíkanek,
které si s místními dûtmi, Natálkou Skácelovou,
Kaãenkou Skácelovou, Nikolkou Mik‰ánkovou,
Viktorkou Dostálovou, ·tûpánem a Pavlíãkem
Hlaviãkov˘mi pﬁipravila paní Jitka ·rámková.
K dobré náladû pﬁispûla i dûvãata z L·U v Hranicích Eva Lesáková a Lucka Zavadilová pod
vedením paní uãitelky Chudové. Poté následovalo vystoupení starosty obce JUDr. Ladislava
Lesáka, kter˘ zdÛraznil, jak je pro obec dÛleÏité, aby nov˘ch dûtí pﬁib˘valo, obec trvale mlád-

la, ale hlavnû aby na‰im nejmen‰ím byla vûnována neustálá péãe a pozornost. Z projevu
bych si dovolil citovat následující: „Citové pouto, které se mezi Vámi rodiãi a Va‰imi dûtmi
utváﬁí, je pouto na cel˘ Ïivot.
Ne‰etﬁete chválou a pohlazením a tou nejkrásnûj‰í odmûnou pro Vás bude dûtsk˘ úsmûv.
Uãte své potomky poznávat Ïivot kolem Vás.
Uãte je Ïít mezi námi a vést je k lásce a toleranci
k ostatním.
Nauãte je poznávat úspûchy i prohry, to
v‰echno k Ïivotu patﬁí. Vy rodiãe jste pro nû
vzor, podle kterého se bude formovat jejich charakter. Vytvoﬁte sv˘m dûtem domov pln˘ ‰tûstí, barev, fantazie, ale hlavnû vlídn˘ch slov, prodchnut˘ch láskou a harmonií.
Pﬁeji Vám, aby Va‰e dítû nikdy nepoznalo
vûtu: „Nemám na tebe ãas“. Této chyby se
nesmíte nikdy dopustit.
VáÏení rodiãe, dovolte mi, abych vám popﬁál
hodnû zdraví, ‰tûstí a radosti pﬁi v˘chovû sv˘ch
dûtí.
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Vítání obãánkÛ, zleva starosta obce JUDr. Ladislav Lesák, dûti s rodiãi: Rozárka Skácelová, ·imon Kadlãík, Tim Dostál, Vojtûch Zela, Tomá‰ Mikulík, Tadeá‰ Mik‰ík

A Vám dûti pﬁeji, abyste navÏdy milovaly své
mámy a táty, abyste radostnû vkroãily do Ïivota, kter˘ Vás teprve ãeká.
Vítám Tebe Rozárko, Tomá‰ku, Vojtí‰ku,
Luká‰ku, Tadeá‰ku, ·imonku a Time mezi námi
v B˘‰kovicích.
Vûﬁím a pﬁeji si, abyste aÏ budete dospûlí
a nûkteﬁí z Vás opustí svoji rodnou vísku, nezapomnûli, kde jste byli pﬁivítání s radostí do Ïivota a kde zÛstanete vÏdycky na‰imi b˘‰kovick˘mi obãánky.“

70. v˘roãí osvobození
obce B˘‰kovice,
Den matek, rybáﬁské závody
Ve ãtvrtek 7. kvûtna se v B˘‰kovicích konal
slavnostní vzpomínkov˘ veãer k 70. v˘roãí osvobození obce spojen˘ s lampionov˘m prÛvodem
s poloÏením vûncÛ k pamûtní desce obûtí 2. svûtové války u pomníku padl˘ch. Po slavnostním
projevu starosty obce JUDr. Ladislava Lesáka
prÛvod pokraãoval na hﬁi‰tû TJ, kde byl pﬁipra-

ven táborák, pro v‰echny dûti ‰pekáãky a dal‰í
obãerstvení. Velkou atrakcí pro dûti, ale i ostatní pﬁítomné bylo vypou‰tûní pﬁáníãek ‰tûstí. Dûti
obdrÏely rÛznobarevná pﬁáníãka, která po jejich
zapálení vystoupala na veãerní oblohu. Pohled
na zhruba 60 pﬁáníãek byl vskutku nádhern˘
a pro mnohé neopakovateln˘. Za úãasti asi
150 dûtí a dospûl˘ch byl veãer zakonãen velkolep˘m ohÀostrojem.
Mûsíc kvûten dále pokraãoval oslavou dne
matek v místním minimuzeu, kterou pro b˘‰kovické matky pﬁipravil místní spolek Ïen ve spolupráci s obcí.
V mûsíci kvûtnu nesmíme zapomenout ani na
tradiãní rybáﬁské závody. Za úãasti více jak stovky pﬁihlá‰en˘ch rybáﬁÛ, zapoãal v 06:00 hod.
neúprosn˘ boj o co nejvíce nachytan˘ch centimetrÛ a hlavnû metrÛ ryb. Ty mûly tentokrát
‰tûstí. Rybáﬁi je po pﬁemûﬁení vraceli zpût do
vody. Myslím si v‰ak, Ïe jistû jejich ãas pﬁijde
pozdûji a doãkají se i kuchyÀské úpravy.
Po cel˘ den bylo pﬁipraveno bohaté obãerstvení a hlavnû tombola, tradiãní to zpestﬁení
celého dne.

SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ,
dûtsk˘ den v B˘‰kovicích

Z májov˘ch oslav v B˘‰kovicích

Dne 7. ãervna se v areálu TJ v B˘‰kovicích
uskuteãnil druh˘ roãník dûtské hasiãské soutûÏe ,,O pohár starosty SDH B˘‰kovice‘‘. SoutûÏ
byla zaﬁazena do VC OSH v Pﬁerovû a celkem se
zde do bojÛ zapojilo 31 soutûÏních druÏstev mládeÏe, z toho 13 star‰ích a 18 mlad‰ích druÏstev.
Poãasí stejnû jako loni bylo moudré a sluníãko
vítalo v‰echny úãastníky jiÏ od rána. I pﬁes velmi teplé poãasí podávaly v‰echny soutûÏní kolek-
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SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ – Martin Mikulík, Adélka Lesáková
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tivy skvûlé v˘kony. Jistû k dobr˘m v˘konÛm pﬁispûl i pﬁipraven˘ bazén k osvûÏení v prÛbûhu
soutûÏe. Po ãtyﬁhodinovém zápolení byly známy
v˘sledky. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ se na 3. místû umístilo sousední druÏstvo z Opatovic v ãase
19,50 s, na místû druhém skonãila StﬁítûÏ nad
Ludinou v ãase 18,00 s a prvenství v této kategorii patﬁilo mlad‰ím ÏákÛm z Partutovic a to
ãasem 17,31 s. V kategorii star‰ích skonãila na
3. místû Velká v ãase 14,79 s, na druhém skonãila StﬁíteÏ nad Ludinou v ãase 14,62 s a první
místo si odvezli star‰í Ïáci z Pot‰tátu, kteﬁí dominovali ãasem 14,06 s. Do soutûÏních bojÛ se
zapojili i místní mladí hasiãi, kteﬁí pro leto‰ní rok
pﬁipravili dvû nová druÏstva, mlad‰í druÏstvo se
umístilo na 10. místû (23,14 s) a star‰í druÏstvo
na 6. místû (16,45 s). Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ by i touto cestou chtûl podûkovat v‰em
úãastníkÛm, pﬁíznivcÛm, poﬁadatelÛm, ale
i sponzorÛm, protoÏe bez nich by se taková akce
nedala uspoﬁádat. A nyní nezb˘vá neÏ se tû‰it, Ïe
se pﬁí‰tí rok opût setkáme a zasoutûÏíme si.

20. ãerven byl v B˘‰kovicích
ve znamení vesel˘ch dûtí, her
a dobré nálady.

SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ – druÏstvo b˘‰kovick˘ch na startu

TJ B˘‰kovice a Spolek obãanÛ B˘‰kovic uspoﬁádali v areálu TJ dûtsk˘ den. Více jak 90 dûtí
a k tomu je‰tû desítky dospûl˘ch byly svûdky
odpoledne plného sportovních zápolení a ﬁady kulturních vystoupení. Pﬁipraveno bylo celkem 11 stanovi‰È, kde bylo moÏné zasoutûÏit si a vyzkou‰et
si dovednosti s míãem, ‰ípem, chÛzi na chÛdách
a dal‰í disciplíny. Pro potû‰ení a zábavu byl pﬁipraven skákací hrad a jízda na poníkovi. K pﬁíjemnému odpoledni pﬁispûly i maÏoretky Mini Rebelky z Bystﬁice p.H. Pouãné vystoupení pﬁipravili
stráÏníci Mûstské policie v Hranicích se sv˘mi sluÏebními psy. Celé odpoledne probíhalo za velkého
zájmu o malování na obliãej. K dobré náladû pﬁispûlo i opékání buﬁtÛ a mnoho dal‰ích specialit.
Dûti se mohly pochlubit tím, Ïe pro nû poﬁadatelé
pﬁipravili obãerstvení zcela zdarma. Celé by to v‰ak
ne‰lo zabezpeãit bez podpory 25 sponzorÛ, kter˘m patﬁí podûkování. Akce by se v Ïádném pﬁípadû neobe‰la ani bez dotace z grantového programu Hranicka. Díky v‰ak patﬁí i v‰em
poﬁadatelÛm a dûtem nezb˘vá neÏ popﬁát krásné
prázdniny.

Dal‰í obecní zprávy

Dûtsk˘ den – jedna ze soutûÏních disciplín

Nejen zábavou a veselím Ïily B˘‰kovice v prvním pololetí roku 2015. Abychom mohli vyuÏívat
prostory areálu TJ, bylo nutné vybavit nûkteré prostory zaﬁízením a nábytkem, naopak opotﬁebované zaﬁízení odvézt, dobudovat osvûtlení, zejména
venkovních prostor, vybavit klubovnu zaﬁízením
pro její provoz a dokonãit venkovní úpravy.
Obdobnû jsme pracovali i na zprovoznûní místního v˘leti‰tû. Dokonãeny byly venkovní úpravy,
zejména vybudování provozních ploch a ochozov˘ch chodníkÛ, provedeno zatravnûní nûkter˘ch
ploch, proveden úklid prostor za kioskem, kiosek
byl vybaven nábytkem, sporákem a ohﬁívaãem
vody. Bylo provedeno vyãistûní studní a odebrány
vzorky pro posouzení kvality vody. Byla nutná
oprava pﬁístﬁe‰ku, kam pomûrnû silnû zatékalo. Na
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doporuãení odborníkÛ byl proveden nûkolikanásobn˘ nátûr a zdá se, Ïe nátûr bude dostateãn˘
a nebude nutná v˘mûna krytiny.
V‰echny tyto nedodûlky si vyÏádaly pomûrnû
dost finanãních prostﬁedkÛ z rozpoãtu obce. Je
v‰ak ‰koda, Ïe nebyly zahrnuty do pÛvodního realizaãního projektu, a to v rámci opravy – rekonstrukce uveden˘ch objektÛ a tudíÏ kryty z finanãních prostﬁedkÛ dotaãních titulÛ.
Podaﬁilo se vybudovat odstavnou plochu
u místního hﬁbitova a postavit novou ãekárnu pro
cestující na autobusové zastávce od Horních Nûtãic, jistû ke spokojenosti vût‰iny obãanÛ, jelikoÏ
právû o jejich realizaci byl jiÏ v minulosti zájem.
V neposlední ﬁadû do‰lo i ke zlep‰ení úklidu
a údrÏby veﬁejn˘ch ploch a prostranství a obecních ploch v okolí B˘‰kovic. Podûkování za to patﬁí nejen pracovníkÛm obce, ale i v‰em ostatním,
kteﬁí se na akcích v obci podíleli.
Pﬁeji Vám v‰em, dûtem, obãanÛm a spolkÛm
pûkn˘ zbytek prázdnin, pohodovou a odpoãinkovou dovolenou a tû‰ím se na dal‰í spolupráci.
JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce B˘‰kovice
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Dûtsk˘ den – zleva David Lesák, Kája Navrátilová, Eva Lesáková, ·tûpán Hlaviãka, Pavel Hlaviãka

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Pirátská plavba po BaÈovû
kanále
V pátek 3. ãervence pﬁed prodlouÏen˘m víkendem uspoﬁádaly Ïeny ze spolku ÓjeÏìák pro dûti
i dospûlé z obce v˘let na pirátskou plavbu po ﬁece
Moravû spojen˘ s náv‰tûvou ZOO Hodonín. Za
krásného slunného rána odjíÏdûlo o pÛl osmé od
obecního úﬁadu 27 dospûl˘ch a 20 dûtí na slibovan˘ v˘let. Na‰ím cílem bylo pﬁístavi‰tû „U jezu“
v Hodonínû, kde nás v krásném prostﬁedí u srubu
pod stromy na kraji ﬁeky Moravy pﬁivítal zku‰en˘
pirát. O dobrodruÏné plavbû s jasn˘m cílem najít
poklad jsme byli nejen ﬁádnû pouãení, ale i vyzbrojeni pirátskou vlajkou, pistolemi, dalekohledem
a mapou, která nás mûla pﬁivést k pokladu. KaÏd˘
správn˘ pirát musí b˘t ﬁádnû vousat˘ a nechybí ani
jizvy z bojÛ ãi tetování a to jsme v‰echno mûli, takÏe jsme mohli vyplout. Loì kormidloval star˘ kapitán a na‰e osádka bedlivû hlídala loì po pravoboku i levoboku pﬁed nepﬁítelem. Pokud se nûkdo na

obzoru ukázal, pokﬁikem jsme ho zpacifikovali, byli
to vût‰inou domorodci a turisté na loìkách nebo
osamûlí rybáﬁi. Na‰ím cílem byl nedalek˘ ostrov,
kde jsme zakotvili a vyslali zvûdy na prÛzkum ostrova, a jelikoÏ byl vzduch ãist˘, v‰ichni jsme se
vydali za pokladem. Cestou nás ãekaly v‰elijaké
nástrahy a léãky, zdárnû jsme v‰ak pod star˘m
stromem poklad stﬁeÏen˘ hady, ‰váby a v‰elijakou
havûtí na‰li. Byla to truhlice plná zlaÈákÛ a drahého kamení. Star˘ zku‰en˘ pirát nám sice chtûl nejdﬁíve s pokladem prchnout, ale na‰e zku‰ená osádka ho dostihla a zajala. Na lodi jsme se spravedlivû
o poklad rozdûlili a dokonce sám pirát v‰em rozdal osvûdãení o absolvování této dobrodruÏné
plavby. Na bﬁehu nás ãekal spoleãn˘ obûd a vláãek, kter˘ nás provezl po Hodonínû smûrem malá
ZOO. Tam jsme dostali rozchod, abychom si mohli v klidu sv˘m tempem v‰echna zvíﬁata dÛkladnû
prohlédnout. Plni záÏitkÛ jsme se vydali v letním
parném dnu domÛ do Horního Újezda.

Pirátská plavba po BaÈovû kanále: zleva pan kormidelník, Klára Kelarová, Tereza Orságová,
Julie Dostálová, Ota Pikna

Dûtsk˘ den
Dûtsk˘ den spojen˘ se zahájením prázdnin na
téma „Ze Ïivota vãelky Máji“ se konal v pátek
26. ãervna 2015 na hﬁi‰ti v Horním Újezdû. Poﬁádaly ho Ïeny z obce ze spolku ÓjeÏìák ve spolupráci s obcí Horní Újezd, se vãelaﬁi z obce, ZO Skaliãka a okresní organizací vãelaﬁÛ Pﬁerov. Dûti mûly
zﬁízeny nûkolik stanovi‰È, kde mohly zji‰Èovat v‰e
zajímavé ze Ïivota vãel formou soutûÏí a odmûn.
V obleÏení byl prosklen˘ úl, kde se vãely hemÏily
doslova jako v úlu. Program nám zpestﬁila mateﬁská ‰kolka Horní Újezd a druhé také poutavé
vystoupení nám pﬁijely pﬁedvést dûti z Ol‰ovce.
I tato vystoupení byla o vãelách, kde dûti byly pﬁevleãeny do krásn˘ch kost˘mÛ vãelek. A jak to b˘vá
na závûr, nechybûlo dobré obãerstvení a potû‰ila
bohatá tombola od sponzorÛ, spolkÛ a podnikatelÛ nejen z obce, ale i okolí.

Dûtsk˘ den – pan Kroupa seznamuje dûti se Ïivotem vãel
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Stavûní máje

číslo 25 * srpen 2015

Májové oslavy – kladení vûncÛ u pomníku padl˘ch – zleva: Alena Veliãková, Daniel Talá‰ek, Tomá‰ Koryãánek, Adam Adamec

Stavûní i kácení máje
I kdyÏ leto‰ní prvomájov˘ den byl letos nûkolikrát pﬁekaÏen de‰tûm, neodradilo to na‰e hasiãe. Ti spolu se 17 siln˘mi chlapy z obce postavili dle tradice dole na návsi 22m vysok˘ máj.
Kácení máje se vydaﬁilo, probûhlo po vydatné
májové bouﬁce v sobotu 30. kvûtna 2015. K tanci a poslechu nám hrála skupina Gradace, v programu vystoupila mateﬁská ‰kolka z Horního
Újezda a parta hasiãÛ z Kunovic a Louãky. Tak
jak tradice velí, i letos zÛstala vlajka v obci. Chytil ji Standa Rakovsk˘.

Májové oslavy
70 let od osvobození na‰í obce jsme si pﬁipomnûli spoleãnû s TJ Sokol Horní Újezd ve ãtvrtek 7. kvûtna 2015. Památku zesnul˘ch vojákÛ
z I. a II. sv. války jsme uctili minutou ticha, poloÏením vûnce a státní hymnou u pomníku padl˘ch. Místostarosta pan T. Koryãánek vzpomnûl
v krátkém projevu na události, které se v obci
pﬁed 70 lety udály. Odtud vy‰el prÛvod za dopro-

vodu muzikantÛ z Kelãe na hﬁi‰tû, kde byla zapálena vatra a v podveãer také ohÀostroj.

Svátek matek
Druhou kvûtnovou nedûli jsme spoleãnû
s maminkami a babiãkami byly pozvány na
malou oslavu svátku matek do kulturního domu.
Odpolední kávu se zákuskem nám sv˘m vystoupením zpestﬁily dûti ze ‰kolky. KaÏdá maminka
dostala za svou starostlivost, lásku a péãi o rodinu pro potû‰ení krásn˘ mu‰kát.

„Záhorská 100“
Tato hasiãská soutûÏ znamená bûh na
100 m s pﬁekáÏkami jednotlivcÛ. Leto‰ní roãník
uspoﬁádal opût na provodovické hasiãské tartanové dráze Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Horní Újezd
v den státního svátku 8. kvûtna 2015. Tato soutûÏ
se konala za krásného poãasí. I letos akci podpoﬁil Olomouck˘ kraj. SoutûÏit pﬁijeli jednotlivci z celé
republiky, 61 muÏÛ, 25 stﬁedních dorostencÛ
a mlad‰ích bylo 5. Îen pﬁijelo 29, stﬁedních dorostenek 13 a mlad‰í dorostenky 2. Nejdel‰í cestu

k nám váÏili závodníci z Karlovarského kraje nebo
z Pískové Lhoty, ale zúãastnili se také 4 ze zahraniãí, a to ze Slovenska z nedaleké Bytãe nebo od
Kysuckého Nového Mûsta. Pomûﬁit si své v˘kony
nezapomnûli tradiãnû pﬁijet také závodníci z Havíﬁova Bludova, Vlãnova, Horní Beãvy, Svitav, ale
i z na‰eho regionu, z Opatovic, Jindﬁichova, Vysoké ãi Radkovy Lhoty. SoutûÏilo se v kategoriích
mlad‰í a stﬁední dorostenci a dorostenky, Ïeny
a muÏi. Skvûlé v˘sledky pﬁedvedli v kategorii muÏi
Daniel KlvaÀa z Oznice s ãasem16,42 s a v kategorii Ïeny Adriana Janíãková z Partutovic s ãasem
17,50 s. Souãástí byla také pﬁedhlídka historické
i souãasné hasiãské techniky.
Tato akce byla podpoﬁena Olomouck˘m krajem.
Alena Veliãková, starostka obce Horní Újezd

Májové oslavy – sousedské posezení na hﬁi‰ti
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âinnost TJ Sokol Horní Újezd
jaro – léto 2015
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 zimním soustﬁedûní na Rusavû
a pﬁátelsk˘ch zápasech následovala jarní brigáda, abychom pﬁipravili areál pro jarní ãást sezony. Velmi se nám vydaﬁily obû velké akce, a to
bﬁeznov˘ Sportovní bál a ve spolupráci s obcí
májové oslavy 70. v˘roãí osvobození obce
zakonãené tradiãní vatrou a ohÀostrojem na hﬁi‰ti. Jarní ãást sezony jsme zahajovali z první pﬁíãky, osmkrát jsme vyhráli, ãtyﬁikrát prohráli a jednou remizovali. V‰e se rozhodovalo aÏ
v posledním kole, v kterém jsme na domácím
hﬁi‰ti porazili Skaliãku 2:1, coÏ nakonec znamenalo obhájení první pﬁíãky. Následnû jsme pﬁevzali pohár pro vítûze zástupcem OFS Pﬁerov pﬁímo na hﬁi‰ti po skonãení zápasu. Je zapotﬁebí
podûkovat nejen hráãÛm, ale i tûm, kteﬁí se starají o na‰e zázemí a podporu nejen pﬁi zápasech.
V letní pﬁestávce nás ãeká dal‰í brigáda na pﬁípravu areálu, pﬁípravné zápasy, autobusov˘
zájezd vãetnû divákÛ a pﬁedstavitelÛ obce na
Újezdsk˘ pohár 2015, kter˘ se koná v Horním
Újezdu u Tﬁebíãe. Poprvé jsme se také pﬁihlásili
do poháru FAâR a na‰ím soupeﬁem byl na
na‰em hﬁi‰ti dne 4. srpna leto‰ní vítûz I. A. tﬁídy
TJ Sokol Ústí. Podzimní ãást nové sezony jsme
zahájili v sobotu 15. srpna domácím zápasem se
Spartakem Lipník. V pátek 4. záﬁí se uskuteãní
hodov˘ zápas star˘ch pánÛ s TJ Mrlínek. Podzimní ãást sezony bychom mûli zakonãit zápasem v Sobûchlebích v nedûli 8. listopadu.

Fotbaloví hráãi FK B˘‰kovice/Horní Újezd

Tomá‰ Koryãánek, TJ Sokol Horní Újezd

Oslava svátku matek v kulturním domû

Záhorská 100
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OBEC MALHOTICE
Turnaj ve stolním tenise

âlovûãe, nezlob se!

Bûhem zimních mûsícÛ v prostorách kulturního
domu probíhal dlouhodob˘ turnaj ve stolním tenise jednotlivcÛ. Z pÛvodního poãtu 17 pﬁihlá‰en˘ch
úãastníkÛ v prÛbûhu turnaje dva odstoupili kvÛli
zdravotním problémÛm. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m a odehrálo se celkem 120 zápasÛ.
Chtûl bych podûkovat zamûstnancÛm obecního
úﬁadu, kteﬁí nám pomáhali s neustálou demontáÏí a montáÏí hracích stolÛ kvÛli jin˘m akcím probíhajícím v KD.
Zakonãení turnaje a slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ se uskuteãnilo v nedûli 5. dubna 2015.
O poﬁadí na jednotliv˘ch místech rozhodovaly
jednotlivé sety, protoÏe poãty získan˘ch bodÛ
byly stejné. To svûdãí o vyrovnanosti hráãÛ.
Vítûzem a drÏitelem putovní pálky se nakonec
stal Bedﬁich Hradil ml. Dal‰í místa na pomysln˘ch stupních vítûzÛ obsadili Petr Strnadel a Petr
Strnadel ml.
Ceny pro úspû‰né hráãe poskytli obec Malhotice, Îabãík Milan, o.s. Klubko Malhotice.
Putovní pálku nám vyhotovil Ivo Rolinc, a proto vûﬁím, Ïe se turnaj ve stolním tenise stane tradicí.

Rok s rokem se se‰el a v pátek 20. bﬁezna
2015 jsme uskuteãnili dal‰í roãník obecního turnaje v deskové hﬁe „âlovûãe, nezlob se!“. Do sálu
KD dorazilo 32 soutûÏících a nûkolik fanou‰kÛ.
Po rozlosování hráãÛ k jednotliv˘m stolÛm a pﬁipomenutí pravidel zaãaly urputné boje na hracích plánech. Trvalo tﬁi základní kola a témûﬁ tﬁi
hodiny, neÏ byla známa ‰estnáctka hráãÛ postupujících do semifinále. Pro v‰echny soutûÏící
bylo zaji‰tûno obãerstvení – gulá‰ od pana Oldﬁicha Kube‰e a koláãe napeãené ãlenkami Klubka. âtyﬁi vítûzové ze semifinálového kola postoupili do finále k „maxi“ hracímu plánu. Asi po
hodinû nemilosrdného vzájemného vyhazování
barevn˘ch figurek bylo jasné poﬁadí.
1. Bohuslava Holeãková
2. Helena Koãnarová
3. Marek âernock˘
4. Petr Strnadel
V‰ichni úãastníci finále byli odmûnûní hodnotn˘mi cenami a vítûzka se stala na dal‰í rok
majitelkou velké putovní figurky.

Ing. Július Albínyi, místostarosta obce Malhotice

Za organizaci turnaje dûkujeme ãlenÛm Klubka a za ceny sponzorÛm – Oldﬁich Kube‰a, Milan
Îabãík, pekárna Wellart.

„Ukliìme âesko“
JiÏ druh˘m rokem obec Malhotice spoleãnû
s obcí Rouské uspoﬁádala v rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliìme âesko“ místní akci, pﬁi které se snaÏí zlep‰it Ïivotní prostﬁedí sbûrem odpadkÛ na ãern˘ch skládkách v lese
a kolem polních cest na katastrech na‰ich obcí.
V sobotu 18. dubna 2015 ve 14:00 hodin se
obãané obou zmínûn˘ch obcí se‰li u obecních
úﬁadÛ. Poté, co byli vybaveni pytli a rukavicemi,
vyrazili do terénu na pﬁedem dohodnuté trasy.
Obû skupiny se potom se‰ly na hranici katastrÛ
obou obcí, kde pro úãastníky bylo pﬁipraveno
malé obãerstvení jako podûkování za vynaloÏené úsilí. V leto‰ním roce se nás se‰lo opravdu
hodnû, celkem pﬁibliÏnû 60 dobrovolníkÛ z obou
obcí, a byly zastoupeny v‰echny vûkové kategorie od dûtí aÏ po seniory. Obû skupiny posbíraly
asi pÛl tuny odpadu. Touto cestou dûkuji v‰em,
kteﬁí se zúãastnili této zdaﬁilé akce.
Josef Voldán, starosta obce Malhotice

Obec Malhotice a farnost
V‰echovice uspoﬁádaly
slavnostní

SVùCENÍ KAPLIâEK
Slavnostní Svûcení kapliãek probûhlo v nedûli 17. kvûtna 2015. M‰i svatou celebroval P. Vratislav Kozub. Slavnostního svûcení se zúãastnilo asi 170 vûﬁících z Malhotic a okolních vesnic.
M‰e svatá se uskuteãnila v blízkosti Panské
kapliãky.
Josef Voldán, starosta obce Malhotice

Panská kapliãka
Obecní kapliãka
Opravena z rozpoãtu obce Malhotice.

Opravena s finanãním pﬁíspûvkem Ministerstva pro místní rozvoj âR – podpora
obnovy drobn˘ch sakrálních staveb v obci.
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OBEC OPATOVICE
Nové pﬁírÛstky
na „Síti slávy“ v Z· Opatovice
Pﬁi vstupu do budovy ‰koly zÛstane vá‰
pohled viset na „Síti slávy“. Dûti si tu pﬁidávají
ocenûní a medaile ze soutûÏí, které uÏ roky spoleãnû poﬁádají malotﬁídky z Opatovic, Ústí, Skaliãky, Jindﬁichova, âernotína a Vítonic. Díky tûmto akcím se dostaneme i do jin˘ch ‰kol a mnozí
si na‰li nové kamarády. Letos byli na‰i mimoﬁádnû úspû‰ní, proto se poãet trofejí na síti rozmnoÏuje.
V Jindﬁichovû na pûvecké soutûÏi „JIND¤ICHOVSK¯ KOKRHÁâ“ vyzpíval ãtvrÈák Honza
Plesník tﬁetí místo mezi 14 star‰ími Ïáky a prvÀaãka Nikolka ·krobánková druhé místo v konkurenci desíti nejmlad‰ích zpûvákÛ. Dále nás
reprezentovaly Katka Zelová a Vivi Karpetová.
Cenu sice nepﬁivezly, ale nové zku‰enosti jsou
urãitû k nezaplacení…
Po umûleck˘ch v˘stupech pﬁi‰el na ﬁadu sport.
V Ústí jsme se zúãastnili „ÚSTECKÉHO TRIATLONU“. Opatovice vyslaly z kaÏdé tﬁídy jedno tﬁíãlenné druÏstvo. Na „bednu“ se postavily závodnice ze
4. tﬁídy. Adélka Kostruchová na kole, Simãa Vinklárková na bruslích a bûÏkynû Petra Frelichová
vybojovaly mezi 16 druÏstvy skvûlou stﬁíbrnou
medaili a nechaly za sebou nûkolik chlapeck˘ch
druÏstev. A na‰i prvÀáci se s tím vÛbec nemazlili,
v konkurenci 9 trojic skonãili zlatí! A tak i Nikolka
·krobánková za jízdu na kolobûÏce, MarÈa Molnár
za jízdu na bruslích a Kuba Plesník za bûh mají své
místo na síti slávy.
Poslední soutûÏ se konala na konci ‰kolního
roku a poﬁádala ji na‰e ‰kola. Byl to turnaj ve
vybíjené. Se‰lo se celkem 12 druÏstev ve tﬁech
kategoriích. Ani tady jsme neode‰li s prázdnou.
Na bronzovém stupni skonãilo druÏstvo star‰ích
(3. a 4. tﬁída). Zlato získali na‰i mlad‰í (1. a 2.
tﬁída). V‰em blahopﬁeji, dûkuji za reprezentaci
‰koly a doufám, Ïe s nov˘mi prvÀáãky pﬁijdou
dal‰í posily.
Za Z· a M· Opatovice pﬁeji hezké zaslouÏené
prázdniny!

Poslední den ‰kolního roku 2014/2015

Magda Matysková se Zuzankou a Kaãenkou se pokou‰í o malovaná vajíãka

Jana Palová , ﬁeditelka Z· a M· Opatovice

Vydaﬁené jarní akce
âeského svazu Ïen Opatovice
Aktivita âSÎ Opatovice je celoroãnû zamûﬁena
jak na tradiãní akce, tak i na novou neotﬁelou
náplÀ ãinností vycházejících zejména ze zájmu
ãlenÛ i rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.
Ve ãtvrtek 26. bﬁezna se Obecní úﬁad v Opatovicích promûnil v tvÛrãí rukodûlnou dílnu plnou
Ïen, dívek a dûtí. Se‰ly se, aby spoleãnû vyrábûly velikonoãní ozdoby pro nadcházející Velikonoce.
Pod vedením zku‰en˘ch lektorek M. Luke‰ové, M. Trundové a V. Hasilíkové tak vznikaly vyvrtávané, malované i pentlí zdobené kraslice.
S paní K. Mináﬁovou jsme ze sena vytváﬁeli rozverné zajíce i oblíbené slepice paní L. Sudomûﬁické. Za pomoci paní M. ·igutové si mohli
Iveta Sehnálková s dcerou Adélkou vyrábí velikonoãního zajíãka
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Pan Jaroslav Machanec vysvûtluje pletení tataru

Na‰e zruãné Ïeny Helena Vinkárková a Liba Strnadlová pﬁi v˘robû zajíce

zájemci nazdobit velikonoãní vûneãek a chlapci
s panem J. Machancem uplést velikonoãní
pomlázku. Hojná úãast i tvÛrãí nad‰ení byly
odmûnou pro poﬁádající místní organizaci âSÎ
Opatovice.
Vzápûtí následovala jiÏ tradiãní akce:
Opatovská ãtvrÈka slaného koláãa v sobotu
29. bﬁezna 2015 v Lidovém domû Opatovicích
V leto‰ním 8. roãníku jsme zaznamenali
rekordní poãet 19 druhÛ peãiva, mezi vítûzi se na
bednû umístil i jeden muÏ, kter˘ je pﬁíznivcem
pekaﬁkého umûní a nebyl v na‰í soutûÏi nováãkem. Recepty byly postupnû zveﬁejÀovány
v kabelové televizi, na poÏádání je moÏné zaslat
je emailem.
Vítûzné recepty slaného peãiva:
1. místo paní Ludmila Sudomûﬁická
2. místo Marek Andr˘sek za miniburgery
3. místo Helena Vinklárková za závin s kuﬁecím masem
Dal‰í druhy koláãe: Cibulov˘ koláã – Jana
Kuchaﬁová, mandlov˘ závin s nivou – M. Machancová, sekanina – Jolana Andr˘sková, cibulov˘
koláã s olivami, ‰neci – Milu‰e Petrová, slané peãivo – Marie Hasilíková, slan˘ koláã s kuﬁecím
masem – Jiﬁina Kuchaﬁová, kmínové preclíky,
makoví ‰neci, ‰penátová roláda – Lucie Janásková, listové ko‰íãky plnûné Ïampiony – Dana Reme‰ová, pizza ‰neci – Veronika Valentová, minipizza
– Iveta Sehnálková, bramborov˘ závin se zelím –
Jarmila Sehnálková, slan˘ koláã se ‰penátovou
náplní Magda Matysková
Duben je pro nás tradiãnû ve znamení bowligu.
V pátek 10. dubna 2015 se se‰la poãetná skupina
Ïen, aby se utkala v zábavném sportovním zápolení. Vítûzkou se stala paní Eva Romanová, která
si odnesla i drobnou cenu pro vítûze.
Na zaãátku ãervna jsme zorganizovaly v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Opatovice pro
‰irokou veﬁejnost – dûti, mládeÏ i dospûlé –
pﬁedná‰ku První pomoc.
Pod vedením paní magistry Markéty Dostálové probûhla neformální beseda s ãetn˘mi praktick˘mi ukázkami zamûﬁená na základní úkony
zachraÀující Ïivot, nejãastûj‰í úrazy v domácím
prostﬁedí, jak jednat a konat pﬁi úrazech, KPR nácvik, praktické ãinnosti na figurínû a rÛzné
zpÛsoby ‰átkov˘ch obvazÛ. Pﬁedná‰ka se konala v úzké spolupráci Stﬁední zdravotní ‰koly Hranice, která zajistila lektorku i materiál k ukázkám.
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Lektorky Mirka Luke‰ová a Marie Trundová se pﬁipravují na vrtané kraslice

V‰ichni úãastníci pﬁijali besedu s nad‰ením a se
zaujetím, pro velmi pﬁízniv˘ ohlas budeme v této
aktivitû pokraãovat i pﬁí‰tí rok.
Teì se soutﬁedíme na Folklorní festival – Slováck˘ rok v Kyjovû, kam poﬁádáme zájezd
v sobotu dne 15. srpna 2015. Akce se koná pod
zá‰titou Obecního úﬁadu Opatovice ve spolupráci s âSÎ Opatovice (organizaãní zaji‰tûní). Jde
o jedineãnou kulturnû-spoleãenskou akci pro dûti
i dospûlé, dûti do 6 let mají akci zdarma! Akce se
koná pouze 1x za 4 roky. Dospûlí si sami hradí
vstupné 300,- Kã na osobu – rodinné vstupné
2 + 2 1000,- Kã. Poplatek za dopravu 100,- Kã,
dûti a ãlenky âSÎ 50,- Kã, cizí dospûlé osoby
(z jin˘ch obcí) pﬁispívají na dopravu 150,- Kã,
dûti do 15 let 100,- Kã. Srdeãnû zveme v‰echny
zájemce i z jin˘ch obcí a okolí, platbu proveìte
co nejdﬁíve, nejpozdûji do 7. srpna 2015 u paní
Ludmily Nûmcové OÚ Opatovice.
Zájezdem na‰e akce nekonãí, v záﬁí chceme
pod vedením paní Milu‰e Berné uskuteãnit Kurs
peãení prav˘ch frgálÛ – dle recetÛ na‰ich babiãek. V ﬁíjnu nás ãeká turistika – 7. roãník v˘‰lapu Tesák – Host˘n, Hubertská m‰e a jubilejní
5. roãník Hallowenbraní – v˘zdoba domÛ, 31. ﬁíjna 2015 „Stra‰idláck˘ prÛvod“, v listopadu „Kurs

peãení“ pod vedením paní Marie Krausové, na
závûr roku v prosinci zájezd na „Vánoce ve Skanzenu RoÏnov pod Radho‰tûm“.
Na‰e bohatá ãinnost je poﬁádána nejen pro
ãleny spolku, ale i ve‰kerou veﬁejnost od dûtí aÏ
po seniory z na‰í obce i blízkého okolí. Srdeãnû
vás v‰echny na své akce zveme, vûﬁím, Ïe se uvidíme jiÏ v srpnu na zájezdu na folklorní festival.
ZároveÀ tímto dûkujeme za podporu Obecního
úﬁadu Opatovice, kter˘ je pﬁíznivû naklonûn
na‰im aktivitám.
Mgr. Marie Machancová, pﬁedsedkynû âSÎ Opatovice
machancova@seznam.cz

V leto‰ním roce opatov‰tí
hasiãi slavili, soutûÏili
i pomáhali
Rok 2015 zahájilo SDH Opatovice tradiãním
plesem. Na nûm mohli díky vystoupení ãlenÛ
na‰eho sboru v‰ichni pﬁítomní proniknout do
tajÛ Ïivota dobrovolného hasiãe. V‰e zaãíná stresem pﬁi vyhlá‰ení poplachu a konãí nûkdy aÏ
neãekanû komplikovan˘m návratem domÛ.
V dal‰ích vystoupeních hasiãi zavzpomínali na
dobu dﬁívûj‰í se spartakiádou a také na léto díky
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âtyﬁi domácí druÏstva soutûÏila úspû‰nû v Opatovicích

synchronizovanému plaveckém vystoupení na
suchu. Zejména muÏské oko pak potû‰ilo pﬁedvedení kankánu v podání dûvãat z Bûlotína. SDH
Opatovice tímto dûkuje v‰em sponzorÛm za
jejich ceny do tomboly, náv‰tûvníkÛm plesu za
hojnou úãast a skvûlé kapele Blue Band Company za hudební doprovod.
KaÏdoroãní v˘‰lap hasiãsk˘ch druÏebních sborÛ Opatovice – Tísek – Nová Ves se uskuteãnil
v sobotu 18. dubna v okolí Nové Vsi. PÛvodním
cílem byla hora Smrk, ale pro velmi nepﬁíznivé
snûhové podmínky poﬁadatel upustil od této
nároãné varianty a provedl nás pﬁes golfové hﬁi‰tû okolím Nové Vsi aÏ na Ostravici, kde jsme
absolvovali exkurzi v Beskydském pivovárku
spojenou s ochutnávkou kvalitních piv. DÛchodcovská skupina místo v˘‰lapu nav‰tívila nové
Kulturní centrum ve Fr˘dlantu nad Ostravicí
a pﬁipojila se aÏ v pivovaru. Poprvé v historii tﬁi-
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Staﬁí páni hasiãi soutûÏili ve Lhotû

cetileté druÏby se sborem v Nové Vsi nám snûÏilo na v˘‰lapu.
Sedmého kvûtna jsme se zúãastnili v na‰ich
stejnokrojích tradiãního lampionového prÛvodu,
kter˘ je dÛstojnou oslavou v˘roãí osvobození
na‰í obce.
Na konci kvûtna se na hﬁi‰ti v Opatovicích
uskuteãnil 21. roãník soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ
O pohár SDH Opatovice. Za sluneãného poãasí
se soutûÏe zúãastnilo 14 druÏstev mlad‰ích
a 14 druÏstev star‰ích. Nejprve vyzkou‰eli travnatou dráhu hasiãi v kategorii mlad‰ích. V˘sledn˘ ãas 18,16 domácího druÏstva Opatovic se
Ïádnému z dal‰ích zúãastnûn˘ch t˘mÛ nepodaﬁilo pﬁekonat, a tak mladí hasiãi mohli slavit
zaslouÏené vítûzství. Na druhém místû se umístili mladí hasiãi z Pavlovic s ãasem 19,76. Na tﬁetím pak druÏstvo mlad˘ch hasiãÛ z Par‰ovic
s dosaÏen˘m ãasem 20,79.

V souãasné dobû soutûÏí v na‰em sboru
9 star‰ích ÏákÛ a 12 mlad‰ích ÏákÛ. Jarní sezona zaãíná pﬁípravou na okresní kolo hry Plamen.
V leto‰ním roce se star‰í dûti celkovû na okresním kole umístily na ãtvrtém místû a jejich
mlad‰í kolegové na ‰estém místû.
SoutûÏ dospûl˘ch s názvem O pohár zastupitelstva obce Opatovice jsme uspoﬁádali 13. ãervna. Na v˘bornû pﬁipravené trati pﬁedvedlo své
v˘kony 18 druÏstev muÏÛ, 11 druÏstev Ïen,
v kategorii „nad 35 let“ se pﬁedstavily tﬁi t˘my
muÏÛ a jeden t˘m Ïen. MuÏskou kategorii ovládlo v ãase 17,32 druÏstvo z Kunovic, následováno jen tûsnû druhou Mladcovou a tﬁetí Radkovou
Lhotou. Domácím se útok pﬁíli‰ nevyvedl a za
ãas 21,68 brali aÏ jedenácté místo. V pﬁestávce
pﬁed kategorií Ïen se ukázali i ti dﬁíve narození
hasiãi. V kategorii „nad 35“ zvítûzilo druÏstvo
hasiãÛ z Val‰ovic, na druhém místû se umístily
Ïeny z Opatovic, které dokázaly srazit terãe

Propagaãní jízda z Ostravy do Pardubic vedla pﬁes Opatovice
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o sekundu rychleji neÏ domácí borci. Ti si tak
odnesli cenu za místo tﬁetí, kdyÏ po technickém
problému na levém proudu zastavili ãasomíru
v ãase 26,50. Následné kategorii Ïen dominoval
t˘m z Radíkova s ãasem 17,32 pﬁed holkami
z Kunovic a Milotic. Domácí dûvãata si za ãas
19,21 odnesla pohár za páté místo.
Na poãest pátého sjezdu SdruÏení hasiãÛ
âech, Moravy a Slezska se uskuteãnila 30. ãervna slavnostní jízda z Ostravy do Pardubic. Jednou ze zastávek byly i Opatovice, kde na úãastníky jízdy ãekalo pﬁedstavení na‰eho vozového
parku vãetnû koÀské stﬁíkaãky.
Na zaãátku ãervence se v Praze konalo Mistrovství âeské republiky dûtí a dorostu, kde bojovala i na‰e zástupkynû Maru‰ka Andr˘sková.
Dosáhla zde na skvûlou sedmou pﬁíãku, poãtem
bodÛ se dûlila o páté aÏ sedmé místo. Blahopﬁejeme a doufáme, Ïe se v pﬁí‰tích letech bude
daﬁit je‰tû lépe!
Cyklov˘let

Jolana Andr˘sková
SDH Opatovice

„Staﬁí páni“ – cyklov˘let

Hranice v âechách – zaãátek trasy Hranice – Hranice

Stalo se jiÏ zvykem, Ïe v ãervenci na státní
svátky se vydávají „Staﬁí páni“ se sv˘mi drah˘mi polovicemi na cyklistick˘ v˘let.
Letos se naskytla nová varianta, která hodnû
roz‰íﬁila moÏnosti cyklistiky nejen pro nás, ale
i pro v‰echny vyznavaãe tohoto sportu v okolí.
Tou se stal cyklobus Sokola Ústí.
âtyﬁicet vyznavaãÛ cyklistiky obsadilo cel˘
cyklobus a nechali se vyvést na hranici se Slovenskou republikou na Bumbálku. Neodradila je
ani pﬁedpovûì tropického horka, které taky pﬁi‰lo.
Cesta podél RoÏnovské Beãvy byla z kopce aÏ
domÛ, a tak i kdyÏ celková vzdálenost byla témûﬁ
sedmdesát kilometrÛ, jednalo se o lehkou trasu.
Nikam se nespûchalo a panovala pﬁíjemná atmosféra po celou dobu.
Cíl tohoto v˘letu byl jako obvykle v areálu TJ
Sokol. Tam na nás ãekal ná‰ ãlen Olda Kube‰a
s pánví o prÛmûru minimálnû metr, na které mûl
samé dobroty. A tak kaÏdé deko, které se ‰lapáním shodilo, Olda zmaﬁil, neboÈ jeho pokrmu se
nedalo odolat. Bylo to v˘borné, k tomu na ãepu
plzeÀské, prostû skvûlá kombinace. V pﬁíjemné
atmosféﬁe se probraly záÏitky z cesty a poté se
úãastníci rozjeli spokojenû domÛ.
Trasu v kombinaci s ústeck˘m cyklobusem
mÛÏeme pﬁíznivcÛm cyklistiky vﬁele doporuãit.

„Staﬁí páni“ – golf

Hranice – Hranice, zleva: Franti‰ek Andr˘sek, Jaroslav Kuchaﬁ, Pavel Vymûtalík, Milo‰ Masaﬁík

Golf je také jedním ze sportovních odvûtví, kterému se „Staﬁí páni“ vûnují.
Úãast nebyla tak hojná jako na cyklov˘letu, ale
i tato hra má mezi námi své pﬁíznivce.
Tentokrát se vyuÏilo hﬁi‰tû v nedalekém
Komárnû.
Je tam moÏnost zkusit si tuto hru za pﬁijatelnou cenu a mÛÏe si zahrát kaÏd˘.
Pﬁíjemn˘ personál hﬁi‰tû vám dá základní
pouãky pro hru a mÛÏete vyrazit do terénu, i kdyÏ
jste zaãáteãník.
A tak jsme si zahráli, ne s takovou úspû‰ností jako profesionálové, ale o to s vût‰í radostí.
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Staﬁí páni
nepatﬁí do starého Ïeleza
HRANICE – HRANICE
Stejn˘ název dvou mûst, které od sebe dûlí
témûﬁ celá republika.
Tuto vzdálenost se rozhodli pﬁekonat ãtyﬁi ãlenové Star˘ch pánÛ TJ Sokol Opatovice na
kolech.
Snad proto, Ïe mají rádi cyklistiku, snad proto, aby ukázali mlad‰í generaci, Ïe solidního
sportovního v˘konu lze dosáhnout i na prahu
‰edesátky.
Nápad vznikl pﬁed nûkolika lety v hlavû Franty
Andr˘ska, ale teprve letos se pﬁistoupilo k jeho
realizaci. Pavel Vymûtalík trasu naplánoval a pﬁi-
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dali se starosta obce Jarda Kuchaﬁ a Milo‰ Masaﬁík.
Hranice v âechách jsou poslední obcí âeské
republiky u nûmeck˘ch hranic za A‰í.
Odtud se tato ãtveﬁice vydala na svou cyklistickou pouÈ.
Cesta trvala deset dní, jeden den byl vyhrazen
pro odpoãinek. Trasa vedla jak po cyklostezkách,
tak po silnicích. Povrchy byly rozmanité, od
asfaltu, pﬁes zpevnûné cesty a nechybûly ani blátivé úseky.
Etapy byly podle toho, na jakém povrchu se
jelo, od 50 aÏ pﬁes 100 km.
Nav‰tívila se také zajímavá místa po trase,
lázeÀská mûsta Karlovy Vary, Franti‰kovy Láznû
a Podûbrady nebo Svato‰ovské skály, hrad Loket
a jiné.
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Poãasí cyklistÛm pﬁálo. PﬁeváÏnû svítilo sluníãko, pr‰elo jen jeden den a to jenom chvilku.
Jelo se pﬁeváÏnû podél tokÛ ﬁek. Úãastníci
mohli sledovat zátoãiny, meandry, pﬁejezdy lávek
a mostÛ ﬁek Ohﬁe, Labe, Cidliny, Orlice, Moravské Sázavy, Moravy a na‰í Beãvy aÏ domÛ.
Dobrá atmosféra, pohoda a zábava panovala
po celou cestu a úãastníci si to patﬁiãnû uÏili.
Cílové foto pﬁed kostelem na námûstí v Hranicích bylo závûreãnou teãkou trasy „Hranice –
Hranice“.
Solidní v˘kon tûchto muÏÛ v letech byl ukonãen v Opatovicích na návsi, kde se tachometr
zastavil na nechvalnû známé ãíslici 666 km.
Pavel Vymûtalík
TJ Sokol Opatovice

OBEC PAR·OVICE
PÛl roku v Par‰ovicích…
Máme tady léto a to znamená, Ïe je za námi uÏ
více jak pÛl roku. Chtûl bych se s Vámi podûlit
o to, co v‰echno se v Par‰ovicích od konce roku
2014 aÏ doposud událo.
Tak zaãnûme kulturou: Nûkteré akce jako zpívání na kostelních schodech, Tﬁíkrálová sbírka,
ples SDH, TJ Sokol a ples M· – ·ibﬁinky, vodûní medvûda, karneval pro dûti, ochotnické divadlo, beseda s Márov˘mi, lampionov˘ prÛvod na
v˘roãí osvobození obce, oslava Dne matek a Dût-

ského dne probíhají kaÏdoroãnû. Ale b˘vají také
akce „nepravidelné“. Jednou z nich byla prodejní
Adventní v˘stava, kterou na zaãátku adventní
doby uspoﬁádali ãlenové kulturního a sociálního
v˘boru spolu s rodiãi dûtí pﬁi Mateﬁské ‰kole
v Par‰ovicích. Náv‰tûvníci zde mohli nasát pﬁedvánoãní atmosféru a také nakoupit dárky pro své
blízké. Premiérou byl vánoãní koncert pûveckého sboru PARSONG a dûtí z Par‰ovic pod vedením paní Jany Palové, Milu‰e Gadasové a Vûry
Zelové. Koncert zahájily dûti zpûvem netradiãních
koled a jednu koledu si zazpíval PARSONG spo-

lu s mal˘mi zpûváãky. Pak sbor pokraãoval znám˘mi koledami v novém aranÏmá. Dal‰í úspû‰nou premiérou v Par‰ovicích bylo vystoupení
divadla DOTEK z Olomouce s pﬁedstavením
„Dobytí severního pólu âechem Karlem Nûmcem“, jednou z nejznámûj‰ích her Divadla Járy
Cimrmana.
V dubnu jsme do Par‰ovic pﬁivítali nové
obãánky – dvû dûvãátka a ‰est chlapeãkÛ.
Poslední pátek v kvûtnu se v na‰em farním kostele svaté Markéty, stejnû jako v ﬁadû dal‰ích
v na‰í republice i celé Evropû, konala jiÏ potﬁetí

Vítání obãánkÛ v Par‰ovicích
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Dûtsk˘ den

Noc kostelÛ, letos v‰ak prvnû po rekonstrukci
na‰eho kostela. Bûhem tohoto veãera pﬁi‰lo do
kostela asi 130 náv‰tûvníkÛ, kteﬁí se mohli
zúãastnit komentované prohlídky, podívat se do
sakristie, na kazatelnu, na kÛr k varhanám, do
vûÏe k hodinovému strojku, ke zvonÛm a také na
faru, kde bylo pro v‰echny pﬁipraveno malé
obãerstvení. Bûhem veãera v doprovodném programu vystoupilo Hobojové trio pod vedením
paní uãitelky Ivany Chudové ze ZU· Hranice,
pûveck˘ sbor PARSONG pod vedením sbormistra Ladislava Ceé a sleãna Barbora Mikolá‰iková se sólov˘m zpûvem, pﬁi kterém ji na varhany doprovodil pan Antonín Zdráhala a na
hoboj Adéla Dostálová. Na závûr veãera po krátké adoraci a modlitbû za mír a pokoj ve svûtû je‰tû zahrál na varhany Antonín Zdráhala junior.
V posledním ãísle zpravodaje jsem psal o koncepãní práci, která bude ovlivÀovat rozvoj obce
na dal‰í desetiletí. K tûmto dlouhodob˘m úkolÛm jistû patﬁí ﬁe‰ení problematiky likvidace
odpadních vod. K této vûci mohu napsat, Ïe nyní
máme jiÏ kompletnû zpracovanou projektovou
dokumentaci k odkanalizování obce a vybudování ãistiãky odpadních vod, zdárnû probûhlo
územní ﬁízení a v prÛbûhu mûsíce srpna poãítáme s ukonãením vodoprávního ﬁízení a vydáním
stavebního povolení. Tato administrativní pﬁíprava je nezbytná k tomu, abychom mohli Ïádat
o dotaci na tento projekt v novém programovém
období 2014 – 2020. Pokud budeme úspû‰ní
u nûkter˘ch z nejbliÏ‰ích v˘zev, aÈ uÏ z Ministerstva zemûdûlství âR ãi Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí âR, které jsou jiÏ avizovány, mohly by
b˘t vlastní práce zahájeny ve druhé polovinû
roku 2016. Doba realizace je plánována pﬁibliÏnû na jeden a pÛl roku. Dal‰ím dÛleÏit˘m úkolem je spolupráce obce se Státním pozemkov˘m
úﬁadem pﬁi právû probíhajících pozemkov˘ch
úpravách. Jistû jste si v‰imli, Ïe jiÏ nûkolik let
v obecním lese probíhá díky kÛrovcové kalamitû intenzivní tûÏba napadeného dﬁeva. Letos na
jaﬁe se v obecním lese vysázelo více neÏ 30 500
sazenic nov˘ch stromkÛ, pﬁeváÏnû buku a dubu
na v˘mûﬁe cca 4 ha. Na jaﬁe také probûhla plánovaná oprava budovy obecního úﬁadu. Mûnila
se ãást elektroinstalace, provedla se rekonstrukce sociálního zaﬁízení, náhrada luxfer plastov˘mi okny, v˘mûna dlaÏby na chodbû a schodi‰ti a v˘malba rekonstruovan˘ch prostor. Dal‰í

opravy byly provedeny ve vstupní ãásti k ordinacím lékaﬁÛ. Zde se také mûnila okna, byla provedena opatﬁení proti vzlínající vlhkosti formou
sanaãních omítek, v˘malba tûchto prostor a byl
opraven venkovní sokl i pﬁíjezdová plocha pﬁed
budovou.
A co nás ãeká v nejbliÏ‰í dobû? V leto‰ním
roce jsme byli úspû‰n˘mi Ïadateli o dotaci na
obnovu herních prvkÛ na dûtském hﬁi‰ti. Tato
dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj âR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Bûhem srpna dojde na hﬁi‰ti
k v˘mûnû pÛvodních herních prvkÛ za nové.
SnaÏil jsem se Vám v tomto ãlánku podat struãn˘ pﬁehled o tom co se v Par‰ovicích povedlo
udûlat od zaãátku roku aÏ doposud. Ale protoÏe
je právû teì doba letních dovolen˘ch, nechci uÏ
dál psát o práci. Pokud jste je‰tû nemûli dovolenou, chtûl bych Vám popﬁát, abyste si odpoãinuli a podaﬁilo se Vám naãerpat nov˘ch sil.
A Vám, kteﬁí jiÏ máte dovolenou za sebou, pﬁeji,
aby Vám nové síly dlouho vydrÏely.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce Par‰ovice

Parsong Par‰ovice
V Par‰ovicích funguje uÏ druh˘m rokem amatérsk˘ pûveck˘ sbor zvan˘ Parsong, kter˘ je
veden sbormistrem Ladislavem Cee, dnes jiÏ stá-
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Oslava v˘roãí osvobození obce

l˘m a vítan˘m par‰ovsk˘m obãanem. Tento
pûveck˘ sbor ãítá kolem 20 stál˘ch ãlenÛ, kteﬁí
jsou nejen z obce Par‰ovice, ale i z nedalek˘ch
obcí a pﬁispívají tak sv˘m hlasem do na‰eho
souboru. Co se t˘ãe aktivnosti sboru, zkou‰ky
probíhají kaÏdou stﬁedu na místním obecním
úﬁadû a to co nazkou‰íme, jsme schopni prezentovat na rÛzn˘ch kulturních vystoupeních.
Dvakrát do roka jezdíme na pûvecké soustﬁedûní do nedalek˘ch Rajnochovic, kde pilnû zkou‰íme a pilujeme hlavnû písnû, které pak prezentujeme veﬁejnû. Aãkoli je zábûr na‰eho repertoáru
‰irok˘, na kvalitû neubírá. Vyvrcholením na‰eho
snaÏení je pak vánoãní koncert, kter˘ v leto‰ním
roce bude uÏ druh˘ v poﬁadí. LoÀsk˘ mûl takov˘
úspûch, Ïe jsme si dali za cíl tuto tradici dodrÏet
stÛj co stÛj. Koncert se konal v kostele v ãase
vánoãním a vystoupení ãlenÛ Parsongu obohatily i místní dûti, jejichÏ zpûv byl zdaﬁil˘m v˘konem mal˘ch pﬁedskokanÛ. To Ïe v roce leto‰ním
budou vystupovat opût s námi, je uÏ více neÏ
samozﬁejmostí. V leto‰ním roce v‰ak sbor vystupoval i na jin˘ch kulturních akcích, na jaﬁe na Dni
matek, na oslavách v˘roãí osvobození 8. kvûtna,
kde Parsong zazpíval âeskou hymnu. Pozor, tento sbor neustále nabírá i dal‰í nové ãleny, jsme
nejen kruh spﬁátelen˘ch, dobﬁe se bavících lidí,
ale i sbor, kterému citelnû chybí hlavnû basisté

âlenové pûveckého sboru Parsong
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i nûjak˘ tenor by se hodil. Proto nechÈ tento pﬁíspûvek je i takovou malou inzercí na nové neobjevené zpûváky. Kdo se k nám pﬁidá, jistû nebude litovat.
Petra Michalíková, Parsong

TJ Sokol Par‰ovice
V roce 2015 ãinnost par‰ovského sokola
nepokulhává za ostatními pﬁede‰l˘mi léty.
I leto‰ní rok byl zahájen novoroãním v˘‰lapem,
kter˘ byl naplánován na 3. ledna a byl smûﬁován
za krásami moravsk˘ch Beskyd. Po tﬁech letech
jsme se opût vypravili na nedaleké Pustevny,
a jelikoÏ opût zaãátek roka nebyl moc pﬁízniv˘ na
snûhovou nadílku, nahoﬁe na Pustevnách a Radho‰ti jsme si pﬁeci jen trochu té typicky vypadající zimy uÏili. Do tûchto míst nám musela vypomoct veﬁejná hromadná doprava, nejdﬁíve vlak
a pak i autobus, kter˘ nás vyvezl pﬁímo nahoru
na Pustevny. A odtud jsme jiÏ zamíﬁili dále po
sv˘ch. âlovûk by ﬁekl, Ïe v˘‰lap smûrem dolÛ
není tak nároãn˘, jako smûrem nahoru, ale
pokud pﬁedtím trochu zapr‰í a snûhová nádhera kolem vás trochu namrzne, není to uÏ zcela
bez problémÛ. Ale ani tato situace nám nezkazila náladu a v˘borná nálada nám vydrÏela aÏ do
RoÏnova, kde jsme se obãerstvili a zamíﬁili opût
vlakem do na‰ich domovÛ. Zimní v˘‰lap je hlavnû oblíben u skalních úãastníkÛ a ti dobﬁe dûlají, Ïe se této aktivity drÏí, neboÈ kde jinde by ãlovûk zaÏil takové neopakovatelné chvíle, neÏ právû
s námi na zimním v˘‰lapu!
Zimní ãas je souãasnû ãasem plesÛ a veãírkÛ
a ten sokolsk˘ se konal v sobotu 10. ledna.
K poslechu a tanci zahrála skupina Alex, která svou
hudbou rozproudila nejednoho taneãníka. A o kulturní zpestﬁení se postaraly dûti ze ZU· Hranice,
které pﬁedvedly opravdu nápadité taneãní vystoupení. Nejdﬁíve se pﬁedvedly dûti mlad‰í, které na
oblíbenou hudbu z Pomády pﬁedvedly zábavné
a Ïivelné vystoupení a pak o trochu pozdûji nastou-

Novoroãní v˘‰lap na Pustevny

pily uÏ mlad‰í sleãny a pﬁedvedly ukázku moderního tance. Cel˘ veãer se nesl v pﬁíjemném duchu,
bylo pﬁipraveno i obãerstvení a na závûr i bohatá
tombola.
Zima se pﬁelila do jarního období a s ním pﬁi‰el
na ﬁadu i jarní v˘‰lap, kter˘ se konal v první kvûtnovou sobotu. Kroky v‰ech aktérÛ zamíﬁily na
nedalek˘ hrad Helf‰t˘n, kter˘ je velice vdûãn˘m
turistick˘m cílem. Cel˘ den pﬁálo typicky krásné
jarní poãasí, coÏ ovlivnilo i poãet úãastníkÛ.
Pochod na Helf‰t˘n není nikterak nároãn˘, proto
mohly jít i dûti. Závûreãnou a velice pﬁíjemnou teã-

kou celého v˘‰lapu pak b˘vá posezení a opékání
kabanosu, které ani letos nechybûlo.
Na jaﬁe probíhají také dny dûtí, které se oslavují i u nás v Par‰ovicích. Do této akce jsou
zapojeny v‰echny sloÏky z obce, takÏe i TJ Sokol
Par‰ovice. Sokoli pﬁispûjí kaÏdoroãnû programem, vymyslí sportovní disciplíny a realizují je
pak na místním fotbalovém hﬁi‰ti. Celá akce je
poﬁádána hlavnû pro dûti, ale ãasto jsou zapojeny chtû nechtû i samotní rodiãe.
DÛleÏitou akcí pro nûkteré skalní pﬁíznivce
sokolské ãinnosti v Par‰ovicích je úãast nûkter˘ch ãlenÛ na Gymnaestrádû v Helsinkách ve Fin-

Jarní v˘‰lap na Helf‰t˘n
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sku. Gymnaestráda probûhla od 12. do 18. ãervence. Z Par‰ovic vyjelo 8 ãlenÛ, kteﬁí se peãlivû po cel˘ rok pﬁipravovali a cviãili. S pﬁípravou
souvisí i secviãné, které probíhaly v Doubí
v âechách, na kter˘ch na‰i nesmûli chybût. Celé
toto snaÏení bude moÏné vidût na hrách mikroregionu Záhoran, které se letos uskuteãní
v Rakovû. Celá Gymnaestráda je v podstatû velkolepou oslavou sportu a cviãení a to ve svûtovém mûﬁítku, takÏe povaÏujeme za ãest, Ïe se
této akce úãastní i ãlenové par‰ovského sokola.
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Rozmanitá cviãení mohou nav‰tûvovat i neãlenové par‰ovského sokola, nûkterá trvají po cel˘
rok, nûkterá jsou jen sezonní. Cel˘ rok trvá cviãení Zumba dance, které vede Hanka Pechová
z Val‰ovic, pﬁes zimu pak probíhá cviãení dûtí
a také cviãení Ïen. V‰echna tato cviãení se dodrÏují uÏ ﬁadu let a pﬁispívají tak k dobrému tûlesnému duchu a dobré pohodû.
Petra Michalíková, TJ Sokol Par‰ovice

OBEC PROVODOVICE
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Provodovice srdeãnû v‰echny zve
na hasiãskou soutûÏ pro dospûlé

Velká cena OSH Pﬁerov – O pohár starosty obce Provodovice,
která se koná v sobotu 29. srpna 2015 ve venkovním areálu v Provodovicích.
Zaãátek akce je ve 13 hodin.
Po skonãení soutûÏe probûhne vyhlá‰ení 21. roãníku Velké ceny Memoriálu Leopolda Koutného.
Od 20 hodin pro v‰echny zahraje kapela EXPLOZE – ROCK. Bohaté obãerstvení zaji‰tûno.

OBEC ROUSKÉ
Historicky první
vítání obãánkÛ obce Rouské
Symbolem jara je zrození nov˘ch ÏivotÛ.
I u nás v Rouském jsme vítali do Ïivota ãtyﬁi
nové obãánky. Nedûle s datem 17. bﬁezna byla
zalitá sluncem, které jako by chtûlo pﬁispût
k dobré pohodû historicky prvního vítání obãánkÛ v novodobé samostatnosti obce Rouské. Tûsnû pﬁed ãtrnáctou hodinou se zaãali do vyzdobeného sálu víceúãelového obecního domu
scházet mladé manÏelské páry se svojí drobotinou, aby se zúãastnili vítání obãánkÛ do obce
Rouské. Tohoto v˘znamného spoleãenského
aktu se zúãastnili i mnozí prarodiãe a patroni
na‰ich nov˘ch obãánkÛ z ﬁad místních dûtí. Rok
2014 byl pro na‰i obec velice ‰tûdr˘, protoÏe se
v nûm narodilo celkem pût nov˘ch obãánkÛ. âtyﬁi z nich jsme vzhledem k jejich datu narození
mohli do sv˘ch ﬁad pﬁivítat aÏ v leto‰ním roce.
Na‰í milou povinností bylo mezi obãany obce
Rouské pﬁivítat Adélku Horákovou, Adámka
Pokorného, Verunku Strnadlovou a ·tûpánka
·afaﬁíka. Po úvodním pﬁivítání v‰ech pﬁítomn˘ch
starostkou obce Ing. Danielou TvrdoÀovou
vystoupily dûti s krátk˘m programem. Roztomilé dûtské básniãky v podání na‰ich mal˘ch recitátorÛ a videovizitky nov˘ch obãánkÛ navodily

Vítání obãánkÛ v Rouském

dojemnou atmosféru tohoto slavnostního okamÏiku. Poté studentky Aneta Mrázková a Klára
JuráÀová pﬁedstavily narozená miminka a jejich
rodiãe. Následovalo pﬁedání kytiãky, upomínkového dárku a finanãního pﬁíspûvku spolu s blahopﬁáním, které pﬁedávala paní starostka spolu
s patronem kaÏdého dítûte. Po slavnostním zápisu do kroniky obce a nezbytné fotografii pronesla paní starostka svÛj slavnostní projev, v nûmÏ

zdÛraznila v˘znam rodiny pro v˘chovu dûtí, hlavnû rodiãovskou lásku a péãi. Poté pozvala v‰echny pﬁítomné k malému obãerstvení. Na závûr
tohoto slavnostního odpoledne probûhlo spoleãné fotografování nov˘ch obãánkÛ obce Rouské spoleãnû s rodiãi, úãinkujícími a paní starostkou. Za velice pﬁíjemnou atmosféru patﬁí
na‰e podûkování mimo jiné i dûtem Karince Stu-
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dené, Janiãce TvrdoÀové, Pepíkovi a Filípkovi
K˘valov˘m.
V‰em nov˘m obãánkÛm pﬁejeme hodnû zdraví a lásky.
MS

ROUSKÉ jede po zelené
Po tﬁíleté odmlce jsme se znovu zapojili do soutûÏního klání o titul VESNICE ROKU 2015. Pﬁekvapením pro v‰echny bylo malé mnoÏství pﬁihlá‰en˘ch obcí jak v Olomouckém kraji, tak v celé âeské
republice. Pﬁihlá‰en˘ch bylo jedenáct obcí, pﬁiãemÏ
z pﬁerovského okresu se soutûÏe zúãastnily tﬁi.
âernotín, Rouské a Kﬁtomil. Nechtûli jsme nic
nechat náhodû, a tak jsme zaãali s pﬁípravou scénáﬁe prezentace vãas, pojali jsme ji „recesnû“ ve
stylu b˘val˘ch prvomájov˘ch oslav. Klub seniorÛ
byl zastoupen osmi ãlenkami obleãen˘mi v bíl˘ch
plá‰tích, gumácích a s ‰átky na hlavách. Velké
makety vyznamenání na jejich prsou pÛsobily
vûrohodnû. Transparenty, kter˘mi vítaly komisi, se
nesly v duchu pﬁedlistopadového období. Nápis
„S Olomouck˘m krajem na vûãné ãasy a nikdy
jinak“ zdobí dnes dokonce kanceláﬁ odboru strategického rozvoje. Ostatní, jako napﬁ. „Se zemûdûlci ruku v ruce pomáháme republice“ a nebo
„Kvetoucí a zelená je celá na‰e dûdina“, uÏ pouze
doplÀovaly stylovost. Pánové Petr Koukal a Václav Marek s rouseck˘mi dûtmi a pﬁedsedkyní spolku Californie Irenou K˘valovou v tradiãních záhorsk˘ch krojích zazpívali komisi rouseckou hymnou
„na‰e ves je tuze krásná kolem dokola…“. Na
závûr uvítací ceremonie paní starostka s ostatní
druÏinou nabídla ãlenÛm komise tradiãní slivovicí
a chleba se solí. Po pﬁedstavení krajské komise, ve
které byli zastoupeni jak starostové vítûzn˘ch obcí
krajsk˘ch kol Vesnice roku OK 2013 Hradãan
a 2014 Nové Hradeãné, tak zástupci Svazu mûst
a obcí âR, Spolku obnovy venkova âR a OK, Svazu knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ, Ministerstva zemûdûlství âR, Ministerstva pro místní
rozvoj âR, Spoleãnosti pro zahradní a krajináﬁskou
tvorbu, Krajského úﬁadu a Národního památkového ústavu âR se v‰ichni pﬁesunuli do sálu obecního domu, kde jsme prezentovali v˘sledky obce
za uplynulé roky v jednotliv˘ch oblastech. Vûdûli
jsme, Ïe máme hodnû dobr˘ch projektÛ v péãi
o zeleÀ a vsadili jsme na zelenou. Závûreãnou jízdou v terénu na vyzdobeném alegorickém voze
jsme komisi pﬁesvûdãili o tom, Ïe zeleÀ v na‰í obci
vÏdy byla prioritou rozvoje obce a stále zÛstává.
Oproti minul˘m roãníkÛm, kdy soutûÏící obce mûli
k dispozici na pﬁedstavení obce 90 minut, jsme
mohli vyuÏít 120 minut ãistého ãasu. VyuÏili jsme
ho beze zbytku. Rozlouãili jsme se ukázkou taneãního vystoupení bﬁi‰ních tancÛ dûvãat Anety Mrázkové a Terezy Povalové. O tom, Ïe na‰e prezentace byla úspû‰ná, svûdãí i ocenûní v podobû Zelené
stuhy, které jsme obdrÏeli. Finanãní ocenûní této
kategorie je 400 tis. Kã ve formû dotace na rok
2016. Dále Rouské postupuje do celostátního kola
soutûÏe, které bude zaãátkem záﬁí. V‰em, kteﬁí se
na prezentaci obce podíleli, a bylo jich témûﬁ tﬁicet, bychom chtûli srdeãnû podûkovat. I jejich pﬁiãinûním jsme zanechali v komisi nesmazatelnou
stopu. Do celostátního kola nám drÏte palce. Dûkujeme.
MS

Prezentace pﬁi soutûÏi Vesnice roku 2015

Pﬁedání Zelené stuhy paní starostce Ing. Daniele TvrdoÀové na slavnostním vyhlá‰ení v âernotínû

Den ãeské státnosti
Obãanské sdruÏení Californie Rouské si vás dovoluje pozvat na akci „Den ãeské státnosti“ zamûﬁenou na dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií, která se uskuteãní v sobotu 26. záﬁí 2015 ve 14.00 hod.
na v˘leti‰ti v Rouském. Souãástí orientaãního závodu bude vûdomostní test o patronu a symbolu ãeské státnosti sv. Václavovi a historii na‰í vlasti. Pro úãastníky v‰ech vûkov˘ch kategorii jsou pﬁipraveny doprovodné aktivity, soutûÏe. Pro soutûÏící jsou pﬁipraveny hodnotné ceny,
diplomy, úãastnické listy. BliÏ‰í informace budou zveﬁejnûny na www.californierouske.cz.
Akci „Den ãeské státnosti“ finanãnû podpoﬁil Olomouck˘ kraj.
Irena K˘valová, o.s. Californie
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OBEC V·ECHOVICE
Vzpomínková slavnost
ke 120. v˘roãí narození
architekta Bohuslava Fuchse
Pﬁed sto dvaceti lety, 24. bﬁezna 1895, se
v malebném Záhoﬁí v podhÛﬁí Host˘nsk˘ch vrchÛ
v obci V‰echovice narodil jeden z nejv˘znamnûj‰ích architektÛ a urbanistÛ meziváleãného âeskoslovenska Bohuslav Fuchs. U pﬁipomínky v˘roãí
jeho narození se ve V‰echovicích v okrese Pﬁerov
konala malá vzpomínková slavnost. Organizátory
byli obec V‰echovice, nakladatelství Foibos books,
Kotûrovo centrum architektury a Mikroregion
Záhoran ve spolupráci a za podpory Olomouckého kraje a Fakulty architektury VUT v Brnû.
Slavnost zahájil ve V˘stavní síni Bohuslava
Fuchse starosta obce V‰echovice Radovan Miku‰.
Îivot a dílo Bohuslava Fuchse a expozici v˘stavní
sínû poté pﬁedstavil doc. ing. arch. Jiﬁí Palack˘,
PhD., prodûkan Fakulty architektury VUT v Brnû,
kter˘ se na vzniku expozice nejvíce podílel. Pﬁítomné pﬁivítal rovnûÏ námûstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Ra‰Èák. Tato úvodní slavnost byla souãasnû zahájením projektu
Putování po stavbách Bohuslava Fuchse nejen
v Olomouckém kraji. Projekt pﬁedstavil Dr. Oldﬁich
Janota, ﬁeditel Kotûrova centra architektury. Ten ve
svém proslovu rovnûÏ ocenil vznik V˘stavní sínû ve
V‰echovicích a daroval obci dﬁevoryt s autoportrétem Fuchsova uãitele Jana Kotûry, zakladatele
a vÛdãí osobnosti ãeské moderní architektury.
Po prohlídce expozice úãastníci setkání poloÏili kytiãku u rodného domu architekta a zastavili se
u památníku obûtem 1. svûtové války, jehoÏ autorem je Bohuslav Fuchs. V doprovodu majitele
zámku Jaroslava Mikla mûli pﬁítomní pﬁíleÏitost
zhlédnout prÛbûh rozsáhlé rekonstrukce v‰echovického zámku a zámeckého lesoparku. Setkání
uzavﬁela prohlídka dal‰ího Fuchsova díla, komorního v‰echovického hﬁbitova a rodinné hrobky
Fuchsov˘ch, které jsou zapsány na seznamu kulturních památek.
Radovan Miku‰, starosta obce V‰echovice

Vzpomínková slavnost ke 120. v˘roãí narození architekta Bohuslava Fuchse

Divadelní soubor TYL Drahotu‰e opût ve V‰echovicích
V nedûli 19.4.2015 pﬁijeli do V‰echovic na
pozvání Spolku ·imon divadelníci z Drahotu‰. Tentokrát se pﬁedstavili s divadelní komedií Jaroslava
Dietla, situovanou do druhé poloviny minulého
století, s názvem Nepokojné hody svaté Kateﬁiny.
V‰echovické kino bylo zaplnûno do posledního
místeãka, dokonce se musely pﬁidávat dal‰í místa
k sezení. Dûj komedie byl zasazen do vesnického
prostﬁedí a postupnû gradoval. Jaroslav Dietl zaruãoval kvalitu a herci to sv˘mi vynikajícími v˘kony
jen umocnili. Kino se otﬁásalo salvami smíchu.
Dobová atmosféra byla dotváﬁena budovatelsk˘mi básniãkami a písniãkami. Nûkteﬁí mladí diváci,
kteﬁí tu dobu nezaÏili, se ptali, zda to tak opravdu
bylo. A my, dﬁíve narození, kteﬁí tu dobu pamatujeme, jsme jim potvrdili, Ïe ano. Divadelní spolek
TYL Drahotu‰e letos zahájil svou jiÏ 152. divadelní sezonu, coÏ si zaslouÏí dík a uznání. Nám pﬁedvedl vynikající pﬁedstavení a já se tû‰ím, Ïe se
s jeho herci i s Vámi diváky, opût nûkdy ve V‰echovicích setkáme!

Velikonoãní v˘stava
Po dvouleté pﬁestávce bylo na jaﬁe v kulturním
domû ve V‰echovicích opût ru‰no, protoÏe spolek
Rozmar˘n pﬁipravoval velikonoãní v˘stavu. Ta probûhla o víkendu 28.–29. bﬁezna 2015. Jako vÏdy
toho bylo k vidûní i zakoupení mnoho – kraslice,
tatary, perníky, ‰ité v˘robky, háãkované ozdoby
a deãky, v˘robky pletené z papíru, suché vazby,
kvûtinové vazby. Jedineãné v˘robky dûtí z mateﬁské a základní ‰koly byly pouÏity na v˘zdobu sálu.
Nechybûli ani peãení beránci, kter˘ch se se‰lo také
dosti – v‰ichni byli nádherní, neboÈ co kus to originál. Nedûlní odpoledne sv˘m vystoupením v˘stavu obohatily dûti z mateﬁské ‰koly.
Jak uÏ se stalo zvykem, snaÏíme se vÏdy ukázat
i nûco nového. Tentokrát to byly nádherné dﬁevoﬁezby místního mladého ﬁezbáﬁe ZbyÀka Pechy,
kter˘ nám v nedûli také pﬁedvedl, jak takové skvosty vznikají. Dal‰í novinkou byly produkty zdravé
v˘Ïivy, které mûly rovnûÏ velk˘ ohlas.
Na své si pﬁi‰li i na‰i nejmen‰í. Ti se mohli potû‰it Ïiv˘mi zvíﬁátky a zabavit malováním. Ty zruãnûj‰í pohltilo sypání mandal a obrázkÛ z barevn˘ch

Ing. Marie Gerlová , místostarostka obce V‰echovice

Divadelní pﬁedstavení souboru TYL ve V‰echovicích

Velikonoãní v˘stava ve V‰echovicích
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pískÛ. Nejen malé náv‰tûvníky zaujal také koutek
jarní pﬁírody s Ïiv˘mi rybiãkami.
Podle náv‰tûvnosti je vidût, Ïe se na‰e snaha
vyplatí. Krásnû to vystihuje zápis v na‰í kronice,
kter˘ tam po skonãení v˘stavy zapsala jedna
na‰e ãlenka:
„Mûsíc pﬁíprav, tﬁi dny chystání, dva dny zmatkÛ, ale jinak skvûle odvedená práce. KaÏd˘ si
mohl najít, co se mu líbilo a my jsme byly spokojené, jak s tûmi, co nám zapÛjãili v˘robky, tak
s tûmi, co se sami zúãastnili jako prodejci.
A skvûlé byly i dûti z na‰í M·. Dûkujeme v‰em
i samy sobû.“

Ïeno kamenitou cestou v 11.20 hodin. Zde byl
proveden zápis do knihy a na rozdûlaném ohni
jsme si opekli ‰pekáãky. Dále jsme si prohlédli
betonovou základovou desku pro novû budovanou rozhlednu, kterou chce ná‰ sportovní klub
finanãnû podpoﬁit. V 13:30 hodin byl zahájen
sestup, první zastávkou byl HOTEL ZUB¤Iâ, kde
jsme doplnili tekutiny. Vraceli jsme se kolem
JUHY≈ù s druhou zastávkou v penzionu P¤ILESK¯ ML¯N, kde byl opût dodrÏen pitn˘ reÏim.
V˘let byl zakonãen v 17:00 hodin, kdy jsme se
roze‰li do sv˘ch domovÛ. Celkem jsme u‰li 19
km. ¤ada ãlenÛ SK se v podveãer je‰tû zúãastnila lampiónového prÛvodu zakonãen˘m ohÀostrojem.

âlenky sdruÏení Rozmar˘n

Zpráva z turistického v˘letu
na Kelãsk˘ Javorník,
8. kvûtna 2015
V˘letu se zúãastnilo 15 dospûl˘ch, 1 dítû +
pes. V‰ichni odjeli linkov˘m autobusem do Rajnochovic – restaurace VE DVO¤E. V˘stup byl
zahájen v 9:20 hodin z ROSO·NÉ (462m) stoupáním na âERNOU BA¤INU (597m). Po malé
pﬁestávce jsme pokraãovali v cestû smûr HOLUBOVA CHATA. V prÛbûhu pochodu byli úãastníci odmûnûni krásn˘m pohledem na blízké okolí.
Vrcholu Kelãského Javorníku (865m) bylo dosa-

Karel Sedláãek, SK V‰echovice

Pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe
ve V‰echovicích
12. ãervna 2015
Pro na‰i stﬁediskovou knihovnu ve V‰echovicích je samozﬁejmostí dobrá spolupráce se
základními ‰kolami ve V‰echovicích a Opatovicích. Máme totiÏ jeden spoleãn˘ cíl – podpoﬁit
u dûtí zájem o ãtení, v‰típit jim lásku ke knihám
a následnû ulehãit cestu ke vzdûlání. VÏdyÈ v knihách je základ ve‰kerého dal‰ího uãení, ãtení roz-
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víjí fantazii, obohacuje slovní zásobu, pﬁiná‰í
dÛleÏité informace i zábavu.
Stalo se uÏ tradicí, Ïe vÏdy v závûru ‰kolního
roku pasujeme na‰e prvÀáãky na ãtenáﬁe. Chceme je tak odmûnit za jejich celoroãní práci, zdÛraznit v˘znam toho, Ïe se nauãili ãíst, a co to pro
nû v dal‰ím Ïivotû znamená.
JiÏ nûkolik let zachováváme jeden osvûdãen˘
scénáﬁ, v˘sledné pﬁedstavení je v‰ak pokaÏdé
jiné. Úvodní krátkou pohádku O Písmenkovém
království ztvárÀují vÏdy Ïáci pátého roãníku.
KaÏdá tﬁída do svého projevu vkládá svÛj vlastní potenciál, nové nápady, jiné ztvárnûní. Leto‰ní páÈáci pod vedením paní uãitelky Kohoutkové
se bl˘skli perfektní pﬁípravou, disciplínou, nov˘mi detaily a pﬁirozen˘m projevem. TûÏko ﬁíct, kteﬁí páÈáci byli nejlep‰í. V dan˘ okamÏik vÏdycky ti
souãasní. PokaÏdé vykouzlili na tváﬁích prvÀáãkÛ záﬁiv˘ úsmûv a neskr˘vanou radost. Následné pasování králem Knihomolem z pﬁedcházející pohádky a drobné dárky (KníÏka pro prvÀáãka
od Svazu knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ, bezplatné ãlenství v knihovnû do konce roku,
Pasovací list a reklamní pﬁedmûty od mikroregionu Záhoran) jen znásobily slavnostní náladu.
Dokladem jsou na‰e fotografie.
Dûkuji v‰em, kteﬁí se na „Pasování“ podíleli.
L˘die Trlifajová, Stﬁedisková knihovna V‰echovice

PrvÀáãci v Písmenkovém království

Îáci pátého roãníku Z· V‰echovice
v kost˘mech ãlenÛ královské rodiny Písmenkovém království

Král Knihomol pasuje na ãtenáﬁe malé prvÀáãky
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Tatran V‰echovice – fotbalov˘
oddíl
VáÏení spoluobãané a pﬁíznivci sportu, jak jistû
spousta z Vás zaznamenala, fotbalová sezona na
v‰ech frontách je v plném proudu. Nejen druÏstvo
muÏÛ, kteﬁí se snaÏí na 2. místû o postup do vy‰‰í soutûÏe, coÏ by byl historick˘ úspûch v‰echovského fotbalu, ale i nejmlad‰í Ïáãci ãi b˘valí fotbalisti. Napﬁíklad pﬁípravka pod vedením trenéra
Pumprly a Pﬁikryla poﬁádá pravidelné tréninky
a fotbalové turnaje pro nejmen‰í sportovce. Ti, co
fotbal „nemusí“, a jdou na Pastevník tﬁeba jen na
procházku vidí, jak se stále nûco vylep‰uje, areál
nechátrá, jak je mnohdy jinde podobné prostory
vidût. HospÛdka dostala novou fasádu, pﬁibylo
malé podium pro rÛzné spoleãenské pﬁíleÏitosti.
2. kvûtna se uskuteãnila brigáda na rekultivaci trávníku a 12 dobrovolníkÛ vpravilo do trávníku 30 m3
jemného ‰tûrku na provzdu‰nûní. Podaﬁilo se získat velk˘ zásobník na vodu pro zavlaÏovací systém.
Na svátek 1. máje se uskuteãnil zápas fotbalov˘ch internacionálÛ – hráãÛ nad 45 let. V˘sledek
není podstatn˘, ale ‰lo pﬁátelské setkání. Jen pro
zajímavost: na hﬁi‰ti se potkalo hned nûkolik borcÛ ve vûku 65-ti let.
A co je je‰tû v plánu v nejbliÏ‰í dobû? Samozﬁejmû dal‰í vylep‰ování areálu a velmi dÛleÏitá
práce s mládeÏí.
Jiﬁí ·imara, TJ Tatran V‰echovice

Myslivecké sdruÏení
ZÁHORAN – V·ECHOVICE
Spolková ãinnost neodmyslitelnû patﬁí ke kaÏdé
obci. Tak jako SDH, divadelní ãi sportovní kluby,
tak i myslivecké sdruÏení je její nedílnou souãástí.
MS Záhoran sdruÏuje ãleny ze dvou obcí, a to
Provodovice a V‰echovice. Skládá se z 18ti ãlenÛ,
z toho jsou 2 Ïeny.
MS vykonává svou ãinnost v honitbû V‰echovice, kterou má pronajatu od jejího vlastníka Honebního spoleãenstva V‰echovice. V˘mûra honitby
ãiní 700 h. Honitba je pronajímána podle Zákona
o myslivosti na dobu 10 let. V roce 2013 skonãilo
poslední nájemní období. Proto se jiÏ v roce 2012
musela provést nová evidence vlastníkÛ honebních pozemkÛ a uskuteãnit valná hromada HS.
V pﬁípravné ãásti i pﬁi konání samotné valné hromady se aktivnû zapojili na‰i ãlenové a v˘znamn˘m zpÛsobem napomohli v˘boru honebního spoleãenstva ke zdárnému prÛbûhu VH. Valná
hromada na svém zasedání schválila opûtovné
pronajmutí honitby na‰emu MS a povûﬁila v˘bor
HS k uzavﬁení nové nájemní smlouvy. Velice si
ceníme dobré spolupráce s Honebním spoleãenstvem V‰echovice a snaÏíme se pﬁedev‰ím o dobré vztahy se samotn˘mi vlastníky honebních
pozemkÛ.
Hlavní ãinností MS je chov, ochrana a lov zvûﬁe. Dále ochrana a zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí
zvûﬁe. KaÏdoroãnû odpracují na‰i ãlenové mnoho
brigádnick˘ch hodin v honitbû nejen pﬁi údrÏbû,
obnovû a v˘robû mysliveck˘ch zaﬁízení, jako jsou
krmelce, zásypy, slaniska, zásobníky na krmení,
posedy a kazatelny, ale hlavnû pﬁi péãi o zvûﬁ a její
ochranû pﬁed nepﬁízniv˘mi vlivy. Proto, aby zvûﬁ
dobﬁe prosperovala, musíme jí zajistit nejen kva-

litní pﬁikrmování v dobû nouze, ale zajistit i v honitbû dostateãn˘ klid, krytové podmínky a zajistit, aby
docházelo k co nejmen‰ím ztrátám hlavnû na drobné zvûﬁi a zvûﬁi srnãí. Proto provádíme kaÏdoroãnû pla‰ení zvûﬁe a zavûtﬁování pozemkÛ pﬁed jejich
sklizní, hlavnû tûch, které jsou osety jetelinami, vojtû‰kou apod. Na tûchto pozemcích je sklizeÀ provádûna v dobû kladení mláìat a dochází zde k nejvût‰ím ztrátám. Je potom smutn˘ pohled na srnu,
která hledá mezi pokosy jiÏ zhaslá srnãata. Nedílnou souãástí péãe o zvûﬁ je i sledování zdravotního stavu zvûﬁe, zasíláni vzorkÛ trusu, uhynul˘ch
kusÛ a dal‰ích vzorkÛ z ulovené zvûﬁe na veterinární vy‰etﬁení. Podle tûchto v˘sledkÛ jsou pak
ãinûna opatﬁení na pﬁípadnou léãbu. Myslivci se
také znaãnou mûrou podíleli na vym˘cení velmi
nebezpeãné nemoci vztekliny, která je pﬁenosná na
ãlovûka. KaÏdoroãnû jsou zvûﬁi podávány i vitamínové doplÀky na zlep‰ení kondice zvûﬁe. Nedílnou
souãástí ochrany zvûﬁe je i tlumení zvûﬁe ‰kodící
myslivosti, hlavnû li‰ek, kun, strak a v souãasné
dobû se stále roz‰iﬁujícího psíka m˘valovitého.
V poslední dobû ãelíme i nárÛstu poãtu zvûﬁe ãerné, která nepÛsobí ‰kody jen na polních plodinách,
ale zaãíná dosti ovlivÀovat i pﬁírÛstky zvûﬁe drobné a srnãí. Prase divoké jako v‰eÏravec, seÏere v‰e,
na co pﬁijde a v rozsáhl˘ch lánech je schopna
vyplenit jak malé zajíãky, baÏantí vajíãka, tak i srnãata. Jednou z hlavních podmínek zdárného v˘voje v‰ech druhÛ zvûﬁe je dostatek krytiny a klidu
v honitbû. Dostatek krytiny se snaÏíme zaji‰Èovat
jednak v˘sadbou remízkÛ a v rámci moÏností
i políãek pro zvûﬁ. Nejvût‰ím problémem je zaji‰tûní klidu v honitbû. V souãasné dobû je velk˘m
trendem poﬁizování rÛzn˘ch domácích mazlíãkÛ,
pﬁedev‰ím psÛ. KaÏd˘ obãan ví, kolik jich za
poslední období v obcích pﬁibylo. KaÏd˘ chce svého psíka vyvenãit, proto chodí do pﬁírody. Pokud
jsou schopni svého psíka uhlídat, je to v poﬁádku,
ale stále více se stává, Ïe pán svého psa vypustí
volnû a o jeho poãínání se nestará. Psík si dûlá, co
má zafixováno v genech, samozﬁejmû se z nûho
stává lovec a podle toho se také chová – bez
jak˘chkoliv zábran ‰tve a honí zvûﬁ popﬁípadû ji
i uloví. Nûkolikrát jsme majitele tûchto psÛ upo-
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zorÀovali na toto nezákonné jednání i formou hlá‰ení v místních rozhlasech. Zákon o myslivosti
kategoricky zakazuje nechat pobíhat psy volnû po
honitbû mimo vliv svého vÛdce. Proto se tímto
také obracíme na na‰e obãany, aby pﬁi vycházkách
se psy po honitbû zamezili ‰tvaní a honûní zvûﬁe
a pokud nejsou schopni udrÏet jejich poslu‰nost,
aby psíka mûli uvázaného na vodítku. Samozﬁejmû i na‰i ãlenové mají v drÏení psy. Jsou to loveãtí psi, které jsme povinni drÏet dle Zákona o myslivosti a jsou nedílnou souãástí v˘konu práva
myslivosti. Tito psi musejí mít prÛkaz pÛvodu
a musí mít loveckou upotﬁebitelnost, kterou získají patﬁiãnou zkou‰kou. Nejsou to jen vlastníci psÛ,
ale spousta na‰ich spoluobãanÛ vykonává své volnoãasové aktivity v honitbû. Je to napﬁ. stále ãastûj‰í jízda na koních, ãtyﬁkolkách, kolech, motocyklech apod. Proto bychom rádi upozornili i tyto
obãany na to, aby své aktivity vykonávali s ohledem na volnû Ïijící zvûﬁ a ostatní Ïivoãichy. Musíme si uvûdomit, Ïe divoká zvûﬁ zde byla dávno
pﬁed lidmi a ãlovûk ji sv˘m pÛsobením stále zmen‰uje Ïivotní prostor a zpÛsobuje stresy.
Souãástí v˘konu práva myslivosti je i lov zvûﬁe,
kter˘ se provádí dle schválen˘ch plánÛ chovu
a lovu. Sestavení a plnûní plánÛ lovu schvaluje
a kontroluje v˘bor honebního spoleãenstva a také
orgán státní správy myslivosti. Orgán státní správy myslivosti má sídlo na Mûstském úﬁadu v Hranicích. UÏivatel honitby je nejen povinen vést evidenci vû‰keré ulovené a uhynulé zvûﬁe a jejím
vyuÏití, je také povinen pravidelnû zasílat hlá‰ení
o ulovené a uhynulé zvûﬁi na OSSM. OSSM provádí také kontroly pﬁímo u uÏivatele a v samotné
honitbû. Naposledy byla uskuteãnûna kontrola
v na‰em sdruÏení i za pﬁítomnosti pracovníkÛ krajského úﬁadu. Byla provedena kontrola ve‰ker˘ch
dokladÛ o honitbû vãetnû evidence úlovkÛ apod.
Následovala prohlídka pﬁímo v honitbû. Pﬁi této
kontrole jsme obstáli na v˘bornou a nebyly shledány Ïádné závady. Chápeme to jako ocenûní na‰í
nemalé snahy o dobré hospodaﬁení v honitbû
a také práce v‰ech na‰ich ãlenÛ.
Samotn˘ lov zvûﬁe je vyvrcholením celoroãní
práce a péãe o zvûﬁ. Je velmi nároãnou záleÏitostí

Vladimír Trlifaj ml.
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a vyÏaduje nejen potﬁebné vybavení ale i dokonalou znalost zvûﬁe, jejích zvykÛ a prostﬁedí, v nûmÏ
se pohybuje. Lovec musí zvûﬁ obeznat a vyhodnotit, zda je obeznan˘ kus vhodn˘ k odlovu nebo
je jedincem urãen˘m do dal‰ího chovu. Proto je
lov pﬁedev‰ím spárkaté zvûﬁe ãasovû velmi nároãn˘. Pﬁi souãasném nárÛstu poãtu ãerné zvûﬁe
musíme ãelit ‰kodám, které tato zvûﬁ pÛsobí na
zemûdûlsk˘ch plodinách. Lov prasat divok˘ch se
provádí vût‰inou v noci, o to nároãnûj‰í tento lov
je. Lov se musí provádût, abychom zabránili vzniku tûchto ‰kod.
ProtoÏe do‰lo k úbytku drobné zvûﬁe, rozhodli
jsme se v loÀském roce nepoﬁádat tradiãní hon ve
V‰echovicích. Byla to vÏdy na‰e nejdÛleÏitûj‰í myslivecká i kulturní akce. Honu, poslední leãe a následovné taneãní zábavy se úãastnili nejen mysliveãtí hosté z okolních mysliveck˘ch sdruÏení, ale
i místní obãané a vlastníci honebních pozemkÛ,
pro které bylo vÏdy pﬁipraveno obãerstvení a bohatá zvlá‰tû zvûﬁinová tombola.
Odmûnou za celoroãní práci na‰im ãlenÛm je
pak maximálnû ãást zvûﬁiny a trofej ulovené zvûﬁe.
V minul˘ch letech jsme se také vûnovali kulturním akcím, jako bylo poﬁádání zábav. Z dÛvodu
zmûny zákonÛ jsme se rozhodli tuto ãinnost prozatím ukonãit.
Velmi dobrou spolupráci má na‰e sdruÏení
i s Obecními úﬁady V‰echovice a Provodovice, které podporují na‰í ãinnost nejen finanãnû, ale i for-

mou poﬁizování rÛzn˘ch materiálu a bezplatného
nájmu kulturních zaﬁízení. Za tuto pomoc jsme velmi rádi. Na oplátku se snaÏíme poskytnout obecním úﬁadÛm na‰i pomoc formou brigádnick˘ch
hodin. Pomáháme pﬁi pracech v obecních lesích
jako je napﬁ. v˘stavba oplocenek, o‰etﬁení a v˘sadba stromkÛ, vysékání trávy apod. V loÀském roce
jsme na Ïádost Obecního úﬁadu v Provodovicích
provedli oplocení dûtského hﬁi‰tû.
Seznámili jsme Vás touto formou jen z ãástí aktivit na‰eho mysliveckého sdruÏení. Doufáme, Ïe
jsme Vám trochu pﬁiblíÏili a objasnili na‰i ãinnost.
Budeme se Vás snaÏit v pﬁí‰tích vydáních zpravodaje seznámit s dal‰ími podrobnostmi o na‰em
sdruÏení a na‰í ãinnosti. Myslivci a hasiãi vÏdy na
dûdinû fungovali jako uznávané spolky. ZáleÏí jen
na lidech v nich sdruÏen˘ch, jak jejich ãinnost
vypadá a jaké mínûní si o nich obãané udûlají. Proto bychom chtûli pomocí informací o na‰em sdruÏení pﬁispût k dobr˘m vztahÛm mezi myslivci
a obãany na‰ich obcí.
Nesmíme také zapomenout na na‰e pﬁíznivce
a sponzory, kteﬁí mají zájem o na‰i práci a poskytují nám podporu. Kromû obcí V‰echovice a Provodovice je to pﬁedev‰ím firma SITAP s.r.o. Horní
Újezd, která dlouhodobû s námi spolupracuje dále
pak Jan Svítil ze V‰echovic. Za dobrou spolupráci
dûkujeme i Honebnímu spoleãenstvu V‰echovice
a vlastníkÛm honebních pozemkÛ. Myslivosti zdar!
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Vánoãní
v˘stava
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel Z· V‰echovice
si vás jiÏ nyní dovoluje pozvat
na vánoãní v˘stavu, která se uskuteãní
ve stﬁedu 14. prosince 2015. Hlavním bodem
programu bude kulturní vystoupení, které si
pro vás pﬁipraví Ïáci Z·. Dále budete moci
obdivovat v˘robky s vánoãní tematikou, zhodnotit cukráﬁské umûní zamûstnancÛ ‰koly,
posedût a pobesedovat s rodinou a kamarády.
BliÏ‰í informace budou zveﬁejnûny na
www.skolavsechovice.cz
Akci „Vánoãní v˘stava“ finanãnû podpoﬁil
Olomouck˘ kraj.
Irena K˘valová

Vladimír Trlifaj, Myslivecké sdruÏení Záhoran – V‰echovice

Z MIKROREGIONU
Záhoran v Parlamentu âR
a u pana Milana Heina
V pátek 19. ãervna 2015 se autobus pln˘
aktivních lidí ze Záhoranu vydal smûrem k na‰emu hlavnímu mûstu – Praze.
Hlavním cílem cesty byla náv‰tûva Parlamentu âeské republiky, kam pozvala soutûÏící
a poﬁadatele loÀsk˘ch her paní poslankynû Mudr.
Jitka Chalánková, která nechybí na Ïádné mikroegionální akci. Aãkoliv zastává v˘znamn˘ post,
na Záhoran nikdy nezapomíná, i kdyÏ uÏ není
námûstkyní Olomouckého kraje jako v dobû, kdy
jsme ji poznali.
V Parlamentu âR jsme mûli moÏnost sledovat
poslance pﬁímo v akci pﬁi jejich zasedání.
Odtud jsme se vydali krásnou procházkou
pﬁes Malostranské námûstí a KarlÛv most na
Staromûstské námûstí, které sice bylo pﬁeplnûné turisty, ale to nám na pﬁíjemné náladû neubralo. V Ïádném pﬁípadû nám to ani nezkazilo
chuÈ k obûdu. A Ïe jsme posilnûní potﬁebovali.
Po obûdû nás totiÏ ãekalo hned nûkolik slavn˘ch
osobností, jako napﬁ. Karel Gott, Helena Vondráãková ãi Jaromír Jágr. BohuÏel v‰ichni pouze
z vosku, ale i tak to byl záÏitek vidût tatíãka Masaryka, Karla âapka, dobrého vojáka ·vejka, Dalajlamu ãi Franze Kafku a spoustu dal‰ích velikánÛ.
Pro zmûnu jedna Ïivá v˘znamná osobnost nás
ãekala na Hradãanech v Letní scénû Divadla
Ungelt, a to pﬁímo její majitel pan Milan Hein,

Úãastníci zájezdu u Parlamentu âR s paní poslankyní MUDr. Jitkou CHalánkovou

rodák z Hranic na Moravû. Mimochodem se jedná o bratra b˘valé televizní hlasatelky Marty
Skarlandtové. ZaÏili jsme s ním úÏasné chvilky
ve velmi pﬁíjemném prostﬁedí. Jeho vyprávûní
bylo velmi záÏivné a hlavnû nám ukázal své charisma, kter˘m opl˘vá. BohuÏel není moc lidí, kte-

ﬁí toho tolik dokázali, a pﬁitom zÛstali dobrosrdeãní, milí a skromní jako pan Hein.
Posezení s ním bylo nádhern˘m zakonãením
stráveného dne v Praze. Pak uÏ nás ãekala pouze krásná procházka pﬁes Hradãany a cesta
domÛ na Moravu.
PK
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V Letní scénû Divadla Ungelt s panem Milanem Heinem

Do Par‰ovic opût zavítali
na‰i pol‰tí pﬁátelé
V Par‰ovicích patﬁí kaÏdoroãnû druhá nedûle
v ãervenci hasiãÛm, kteﬁí poﬁádají akci Velká
cena OSH – âMS Pﬁerov. Jedná se o soutûÏ
v poÏárním útoku v kategorii Ïen a muÏÛ. Vloni
probûhla tato akce v rámci ãesko-polské spolupráce jako jedna z aktivit mikroregionálního projektu Hasiãi bez hranic financovaného z Fondu
mikroprojektÛ, resp. z prostﬁedkÛ Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Na‰im polsk˘m
partnerÛm se soutûÏ natolik líbila, Ïe se do Par‰ovic v nedûli 12. ãervence 2015 jiÏ na vlastní
náklady opût vypravili. Jedenáct hasiãÛ z polské
vesniãky Baków se zapojilo do samotného klání

a ostatním soutûÏícím a náv‰tûvníkÛm pﬁedvedli dokonce dva poÏární útoky, a to ãesk˘ i polsk˘.
JiÏ na samotné akci se pak zaãali hasiãi z obou
státÛ domlouvat na dal‰ích spoleãn˘ch setkáních, coÏ svûdãí o tom, Ïe na‰e realizované ãesko-polské projekty stojí za to a pﬁispívají k prohloubení na‰eho vzájemného pﬁátelství.
PK

Polské druÏstvo pﬁi vyhodnocení

Záhoran uspoﬁádá
jiÏ XIII. hry mikroregionu
Na‰i a pol‰tí hasiãi se domlouvají na dal‰í spoleãné
spolupráci

Antoním Tomeãek pﬁedává cenu polskému druÏstvu
Pol‰tí pﬁátelé u rakovské koÀské stﬁíkaãky z roku 1895
pﬁi prezentaci hasiãské techniky

Mikroregion Záhoran byl letos úspû‰n˘
s Ïádostí o dotaci z Programu rozvoje a obnovy
venkova 2015 Ministerstva pro místní rozvoj âR,
v rámci kterého bude uspoﬁádán jiÏ XIII. roãník
akce Hry mikroregionu Záhoran, kter˘ letos probûhne v obci Rakov v sobotu 22. 8. 2015. Zde
budou prezentovány úspû‰né projekty t˘kající se
ãinnosti mikroregionu a obcí.
Souãástí projektu je i vydání broÏury, kde se
jednotlivé obce mikroregionu pﬁedstaví a budou
prezentovat úspû‰nû realizované projekty
z evropsk˘ch, národních i jin˘ch dotaãních titulÛ vãetnû komunitního Ïivota v obcích. Publikace bude slouÏit nejen pro potﬁeby samotn˘ch
obcí v rámci obecních prezentací, ale také pﬁi
rÛzn˘ch setkání obãanÛ ãi dal‰ích veﬁejn˘ch
akcích. Bude se jednat o dokumentaci úspû‰n˘ch
projektÛ jedné z nejdÛleÏitûl‰ích etap âR. Tento
propagaãní materiál tak bude slouÏit k prezentaci úspû‰n˘ch projektÛ i pro souãasnou i budoucí generaci.
Také tento zpravodaj je vydán za finanãní spoluúãasti v˘‰e jmenované Ïádosti stejnû jako
tomu bude i u prosincového ãísla.
PK

Polské druÏstvo na startu
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Klub seniorÛ
ROUSKÉ – V·ECHOVICE
opût poznával památky
severní Moravy
V pátek 5. ãervna 2015 se vydalo 46 ãlenÛ na
poznávací zájezd do Hradce nad Moravicí a arboreta Nov˘ DvÛr. První náv‰tûva patﬁila státnímu
zámku v Hradci nad Moravicí. Samotné mûsto je
vstupní bránou do malebného údolí ﬁeky Moravice. Dominantu tvoﬁí komplex Bílého a âerveného
zámku spolu s pﬁilehl˘m rozsáhl˘m parkem. Do
záﬁí 1979, kdy byl z dÛvodu celkové památkové
obnovy uzavﬁen, jím pro‰ly témûﬁ 2 mil. náv‰tûvníkÛ. Od roku 1996 byl znovu zpﬁístupnûn
a zámecké interiery tzv. Bílého zámku se postupnû znovu otevírají sv˘m náv‰tûvníkÛm. Zámecké
dûjiny jsou poznamenány pﬁedev‰ím pobyty slavn˘ch hudebníkÛ, napﬁ. Ludviga van Beethovena,
Nikoly Paganiniho a Ference Liszta. Majitelé zámku manÏelé Lichnow‰tí se dále na zámku setkávali napﬁ. se spisovatelem Markem Twainem ãi
malíﬁi Pablem Picassem a Oskarem Koko‰kou. Se
sv˘mi 130 ha je zámeck˘ park nejvût‰ím zámeck˘m areálem v Moravskoslezském kraji. Od roku
1962 je místem, kde se koná hudební interpretaãní soutûÏ BeethovenÛv Hradec. Po prohlídce
a dobrém obûdû nás cesta vedla dále smûrem na
Nov˘ DvÛr u Opavy, kde se nachází na plo‰e

HASIâI Z PAR·OVIC
se v prvních mûsících roku 2015 pilnû pﬁipravovali na novou sezonu. SoutûÏní druÏstva muÏÛ,
Ïen, star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ pravidelnû nav‰tûvovala místní sokolovnu a pracovala na své fyzické kondici a technick˘ch dovednostech, aby na
zaãátku soutûÏního roku 2015 nikdo nepoznal, Ïe
byla nûjaká zimní pﬁestávka a Ïe té hasiãské ãinnosti bylo o poznání ménû.
Na‰i star‰í a mlad‰í Ïáci se také bûhem zimních
mûsícÛ zapojili jako kaÏd˘ rok do malíﬁské soutûÏe s hasiãskou tematikou, kterou kaÏdoroãnû
vyhla‰uje SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska. Tato soutûÏ se jmenuje „PoÏární ochrana oãima dûtí“ a dûti v ní malováním vyjadﬁují svÛj
pohled. V loÀském roãníku 2014 se na‰e mladá
hasiãka Mí‰a RÛÏiãková umístila v této soutûÏi na
prvním místû v republice, a tak jsme ãekali, jak
bude vypadat ten leto‰ní roãník. BohuÏel musíme
konstatovat, Ïe roãník 2015 byl slab‰í, co se t˘ká
úspû‰nosti v postupov˘ch kolech, ale hlavní je, Ïe
kaÏdé dítû namalovalo ten svÛj obrázek a vyjádﬁilo tak tu svou pﬁedstavu o hasiãském Ïivotû kolem
sebe. V leto‰ním roce se nejlépe umístila ·tûpánka RÛÏiãková, která se umístila v okresním kole na
hezkém tﬁetím místû.
V jarních mûsících se opût konaly soutûÏe v
uzlování a ‰tafetách dvojic jako pﬁípravné soutûÏe
pﬁed okresním kolem hry PLAMEN. Byla to soutûÏ
ve Vitonicích, kde se nám pﬁedstavili star‰í Ïáci a
sv˘mi v˘born˘mi v˘kony vybojovali celkové první
místo. Tento v˘sledek není urãitû náhoda, protoÏe
na této soutûÏi mohou závodit také vedoucí kolektivÛ a na‰e hlavní vedoucí – Jarmila RÛÏiãková
pﬁedvedla bravurní zvládnutí vázání v‰ech uzlÛ,
porazila v‰echny ostatní vedoucí a také skonãila

âlenové klubu seniorÛ na poznávacím zájezdû v Hradci nad Moravicí

23 hektarÛ velkolepé arboretum. Její zakladatel
Quido Riedl zde vysázel na 500 druhÛ a kultivarÛ
domácích i cizokrajn˘ch dﬁevin. Po 22 letech
odchází z Hradce a zakládá neménû v˘znamné
arboretum v Bílé Lhotû u Litovle. Souãástí arboreta byl i skleník mot˘lÛ, ve kterém jsme mohli pozorovat líhnutí mot˘lÛ. Nejvût‰í mot˘l mûl rozpûtí kﬁídel pﬁes 20 cm.

Nejstar‰ímu úãastníkovi bylo 75 let a nejmlad‰í úãastnice byla ve vûku 6 let. Akce se vydaﬁila,
poãasí úãastníkÛm zájezdu pﬁálo a uÏ nyní se tû‰íme na dal‰í „poznávaãku“, tentokrát do oblasti
Bouzova.

na prvním místû. SoutûÏe v Oseku se zúãastnilo
pouze druÏstvo star‰ích ÏákÛ a opût skonãilo na
prvním místû. SoutûÏ v Henãlovû – zde startovala
dvû druÏstva mlad‰ích ÏákÛ a jedno druÏstvo star‰ích ÏákÛ. Star‰í Ïáci byli celkovû druzí a mlad‰í
Ïáci skonãili na 7. a 10. místû.
23. kvûtna 2015 jsme se zúãastnili okresního
kola hry Plamen v Hranicích s dvûma druÏstvy
mlad‰ích ÏákÛ a jedním druÏstvem star‰ích ÏákÛ.
Po seãtení v‰ech bodÛ se ukázalo, Ïe mlad‰í skonãili na 1.místû a star‰í na 2.místû. Tímto nádhern˘m v˘sledkem si na‰i star‰í Ïáci vybojovali
postup do krajského kola, které se letos konalo v
Prostûjovû. V tomto krajském kole na‰i star‰í Ïáci
pﬁedvádûli v˘borné v˘kony, bohuÏel jim nevy‰ly
v‰echny disciplíny stejnû a celkovû skonãili tûsnû
na ãtvrtém místû.
Ve Velké cenû jsou na‰i mladí hasiãi po poslední soutûÏi v Pavlovicích na celkovém ãtvrtém místû v okrese Pﬁerov a na‰i star‰í Ïáci jsou zatím na
v˘borném druhém místû. Vynikající v˘sledek pro
ná‰ sbor pﬁineslo také hodnocení nejlep‰ích sestﬁikÛ v rámci obou kategorií. Zatím máme v obou
kategoriích nejlep‰í sestﬁiky v okrese Pﬁerov – ve
star‰ích Ïácích za sraÏen˘ terã v ãase 12,73 sekund
a v kategorii mlad‰ích ÏákÛ v ãase 15,17 sekund.
Oba tyto nádherné útoky pﬁedvedli na‰i hasiãi na
soutûÏi v Pavlovicích a umístily se na prvním místû.
V kategorii dospûl˘ch je situace podobná jako v
minul˘ch letech. SoutûÏní druÏstvo Ïen útoãí sv˘mi v˘born˘mi v˘kony na kaÏdé soutûÏi na ty nejvy‰‰í pﬁíãky, bohuÏel v silné konkurenci, která letos
ve Velké cenû soutûÏí, je kaÏdá ztráta bodu vidût a
kaÏdá chybiãka znamená men‰í pﬁídûl bodÛ. Zatím
jsou na‰e Ïeny v okrese Pﬁerov na sedmém mís-

tû, ale já pevnû vûﬁím, Ïe se tento v˘sledek do konce soutûÏního roku je‰tû zmûní.
V kategorii muÏÛ stále nemáme stabilní sestavu, a tak se dá jen tûÏko hovoﬁit o nûjak˘ch v˘sledcích. Na‰i muÏi se zúãastnili jen nûkolika soutûÏí
ve Velké cenû a jejich v˘kony se pohybovaly v té
druhé, hor‰í polovinû startovního pole.
Pro SDH Par‰ovice je ale dÛleÏité hlavnû to, Ïe
se na‰i muÏi a Ïeny aktivnû podílejí na v‰ech
akcích, které v rámci na‰í celoroãní ãinnosti vykonáváme a i pﬁi sv˘ch pracovních a ‰kolních povinnostech si udûlají ãas a obohacují kulturní a sportovní dûní v na‰í obci.

Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Antonín RÛÏiãka, SDH Par‰ovice
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Dobrovoln˘ svazek obcí – MIKROREGION ZÁHORAN
pro Vás pﬁipravil a zároveÀ Vás tímto zve na

XIII. HRY MIKROREGIONU

`
ZAHORAN
v sobotu 22. srpna 2015

plné
odpoledne
moru
napûtí a hu

od 13.30 hodin v centru Rakova
XII. Hry mikroregionu Záhoran finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Olomoucký kraj
SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran:
B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské, V‰echovice

Motto: âlovûk je dokonale lidsk˘, jen kdyÏ si hraje. Friedrich Schiller
Pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program – SEGWAY, MAXI FOTBÁLEK, NAFUKOVACÍ ·IPKY
a spousta dal‰ích atrakcí pro dûti i dospûlé
Hry budou ukonãeny ohÀostrojem • K tanci a poslechu hraje skupina GRADACE

KALENDÁ¤ AKCÍ 2015
B˘‰kovice
srpen
srpen
záﬁí
26. 9.
ﬁíjen
ﬁíjen
ﬁíjen

listopad
listopad
prosinec
1. 1. 2016

ukonãení prázdnin s dûtmi na myslivecké chatû
v˘let s dûtmi na Tesák
podzimní rybáﬁské závody
záhorská stﬁela – závody mal˘ch motocyklÛ
brann˘ závod pro dûti
III. zelobraní – v˘stava místních v˘pûstkÛ ze zelí
a v˘tvory ze zelí
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
setkání seniorÛ
adventní vánoãní v˘stava v muzeu
adventní koncert v místní kapli
novoroãní setkání s pﬁípitkem

Horní Újezd
4. 9. fotbalov˘ zápas star˘ch pánÛ FK B˘‰kovice/Horní
Újezd vs. TJ Mrlínek
6. 9. tradiãní pouÈ
26. 9. VII. roãník tradiãního d˘Àobraní
21. 11. setkání seniorÛ
prosinec rozsvícení vánoãního stromu
4. 12. mikulá‰ská nadílka spojená s rozsvûcením vánoãního stromu
12.–13. 12. vánoãní v˘stava
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
30. 1. 2016 sousedsk˘ ples Gradace

Malhotice
záﬁí obecní zájezd do Tater
ﬁíjen tradiãní pouÈ
ﬁíjen, listopad turnaj v âlovûãe, nezlob se
ﬁíjen, listopad zájezd do divadla
listopad adventní koncert
28.–29. 11. vánoãní v˘stava
prosinec rozsvícení vánoãního stromu a mikulá‰ská nadílka v zámeckém parku
prosinec myslivecká vycházka – poslední leã
leden 2016 novoroãní v˘‰lap

Opatovice
11. 9.
ﬁíjen
24. 10.
31. 10.
ﬁíjen
14. 11.
19. 11.
21. 11.
21. 11.
21. 11.
6. 12.
12. 12.
12. 12.
26. 12.

slavnosti svûtlu‰ek
drakiáda
taneãní zábava
halloweenbraní a 5. stra‰idláck˘ prÛvod
zahájení hry Plamen
„Martinské hody“ pod Hory
setkání seniorÛ
turnaj ve stolním tenise „Putovní pálka“
taneãní zábava
ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
rozsvícení vánoãního stromu
v˘roãní valná hromada SDH
zájezd Vánoce ve skanzenu
tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek, ‰tûpánská taneãní
zábava

Par‰ovice
záﬁí
záﬁí
záﬁí
ﬁíjen
ﬁíjen
ﬁíjen
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

zahradní slavnost M·
turistick˘ v˘let na Pulãiny
par‰ovsk˘ duatlon
drakiáda
country veãery pro veﬁejnost
prodejní beseda o v˘robû pﬁírodních m˘del a kosmetiky
setkání se seniory
zájezd do vinného sklípku
setkání zletil˘ch
adventní slavnost
zájezd na muzikál „Mamma Mia“ s prohlídkou
vánoãní Prahy
vánoãní slavnost
zpívání na kostelních schodech
vánoãní koncert sboru Parsong a dûtí z M· a Z·

Provodovice
srpen hasiãská soutûÏ a taneãní zábava
listopad setkání se seniory
prosinec mikulá‰ská nadílka

Rakov
záﬁí drakiáda
ﬁíjen lampionov˘ prÛvod

ﬁíjen
prosinec
prosinec
prosinec
31. 12.

halloween
vánoãní v˘stava
mikulá‰ská nadílka
setkání seniorÛ
ohÀostroj

Rouské
13. 9.
26. 9.
ﬁíjen
ﬁíjen
listopad
listopad
prosinec
31. 12.

pouÈové slavnosti
Den ãeské státnosti
cestopisná pﬁedná‰ka
rouseck˘ jarmark
vánoãní v˘stava
adventní koncert
mikulá‰ská besídka s nadílkou, Ïiv˘ betlém
louãení se star˘m rokem

V‰echovice
1. 9.
ﬁíjen
ﬁíjen
28. 10.
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
14. 12.
26. 12.

slavnostní zahájení ‰kolního roku
podzimní v˘stava
vítání obãánkÛ
oslavy 28. ﬁíjna, lampiónov˘ prÛvod, ohÀostroj
setkání se seniory
lucerniãková slavnost
slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
poslední leã
mikulá‰ská nadílka
vánoãní v˘stava
‰tûpánská zábava
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