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OBEC ROUSKÉ
VáÏení spoluobãané
na‰eho krásného
mikroregionu Záhoran,
znovu máte moÏnost v rámci mikroregionálního
zpravodaje si pﬁeãíst, co nového se za poslední
pÛlrok událo v obcích a mÛÏete zhodnotit, co se
povedlo a co ne. Nebudu se zde rozepisovat, co
poslední pÛlrok pﬁinesl, to se doãtete na dal‰ích
stránkách a po pravdû je toho dost. Jednou z akcí
mikroregionu byly Hry mikroregionu Záhoran,
které se letos konaly v Rakovû a pﬁes poãáteãní
obavy se docela vydaﬁily. Nûkolik let se hovoﬁí,
Ïe dal‰í roky nebudou, ale za mne si myslím, Ïe
by to byla velká ‰koda. Jsou sice nároãné na pﬁípravu a samotnou organizaci, ale poﬁád to stojí
za to, byÈ bez sponzorÛ by to ‰lo tûÏko.
Chûla bych podûkovat v‰em, kteﬁí se podílejí na dobrém fungování mikroregionu Záhoran,
neboÈ jen dobﬁe fungující mikroregion se mÛÏe
rozvíjet a vzkvétat. Podûkování patﬁí nejen
manaÏerce mikroregionu Pavle Krbálkové, pﬁedsedkyni Milu‰i StrÏínkové, starostÛm jednotliv˘ch obcí, ale i vám obãanÛm, protoÏe vy jste
jejich hlavní souãástí.
Závûrem bych vám v‰em chtûla popﬁát pokojné proÏití vánoãních svátkÛ, hodnû zdraví,
rodinné pohody a optimismu do nového roku
2016. ZároveÀ pﬁeji celému mikroregionu Záhoran a jeho obãanÛm co nejvíce úspû‰n˘ch projektÛ, které pﬁinesou je‰tû kvalitnûj‰í prostﬁedí
pro Ïivot v jednotliv˘ch obcích.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka obce Rouské

Rouské získalo 2. místo
v Zelené stuze
v celostátním kole
Po úspû‰ném absolvování krajského kola soutûÏe Vesnice roku 2015, kde Rouské získalo Zelenou stuhu, jsme 4. záﬁí pﬁivítali hodnotitelskou
komisi soutûÏe znovu. Zelená stuha se udûluje
obci, která dobﬁe peãuje o zeleÀ jako nedílnou
souãást Ïivotního prostﬁedí jak v zastavûném území obce, tak v okolní krajinû. Tentokrát byla komise sloÏená z odborníkÛ ze Spoleãnosti pro zahradní a krajináﬁskou tvorbu, obãanského sdruÏení
a Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR. Prezentaci na‰í obce jsme pojali stejnû jako u krajského
kola, jen jsme se více zamûﬁili na zeleÀ v na‰í
obci. Opût se zapojily ãlenky klubu seniorÛ

s transparenty a pánové Václav Marek a Petr Koukal s rouseck˘mi dûtmi a pﬁedsedkyní spolku Californie Irenou K˘valovou zazpívali komisi rouseckou hymnu. Na závûr ceremonie jsme ãlenÛm
komise nabídli tradiãní slivovici a chleba se solí.
Po pﬁedstavení komise jsme se pﬁesunuli do sálu
obecního domu, kde jsme prezentovali v˘sledky
obce za uplynulé roky v jednotliv˘ch oblastech,
ale hlavnû jsme vyzvedli péãi o zeleÀ a Ïivotní prostﬁedí. Poté jsme se pﬁesunuli ven, kde jsme si
s komisí celou obec pro‰li a koÀsk˘m spﬁeÏením
jsme si projeli alej Za na‰imi humny. Oproti krajskému kolu, kde jsme mûli 120 minut, jsme
v tomto celostátním kole mûli na prezentaci pouze 90 minut, ale i pﬁes men‰í ãasov˘ limit jsme
komisi pﬁesvûdãili, Ïe zeleÀ v na‰í vesnici vÏdy
byla prioritou rozvoje obce a stále zÛstává. O tom,
Ïe na‰e prezentace byla úspû‰ná, jsme se pﬁe-

Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka obce Rouské, a Martina Mrázková, zastupitelka obce Rouské, v Senátu âR

svûdãili na slavnostním vyhlá‰ení v Senátu ve
ãtvrtek 24. záﬁí, kde jsme získali 2. místo. Do celostátní soutûÏe Zelená stuha bylo nominováno 11
obcí. Na prvním místû se umístila obec Hru‰ky
(okr. Vy‰kov) z Jihomoravského kraje. Chtûla
bych podûkovat v‰em, kteﬁí se na prezentaci obce
podíleli, i obãanÛm, kter˘m není vzhled obce lhostejn˘ a peãují o nûj.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka obce Rouské

Márovi v Rouském

Rousecké dûti pﬁi vítání komise

V ﬁíjnu nás opût nav‰tívili manÏelé Márovi se
sv˘m synem Jiﬁím a tentokrát nás sv˘m vyprávûním zavedli do Rakouska a Francie. Kdo nûkdy
nav‰tívil jejich pﬁedchozí pﬁedná‰ky, vûdûl, Ïe se
mÛÏe tû‰it na krásné fotografie a videoukázky, ale
také mnoho humorn˘ch historek. Ani tentokrát
tomu nebylo jinak. V Rakousku jsme vyzkou‰eli
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Márovi pﬁedná‰í

agroturistiku v Alpách, zavítali jsme ke tﬁem nejznámûj‰ím jezerÛm, nav‰tívili jsme vodopády
a ledovce. Seznámili jsme se s Ïivotem na statku,
prozkoumali jsme nejznámûj‰í mûsta a zavítali do
fantastické ãokoládovny. Pﬁes Nûmecko a ·v˘carsko jsme spoleãnû dojeli do Francie, kde jsme
si s Márov˘mi pronajali hausbót, plavili jsme se
po vodním kanále Du Midi a poznávali jsme s nimi
Provence. No prostû byla to pﬁíjemnû strávená
hodina a pÛl. Ten, kdo má cestovatelského ducha,
musel mít nutkáni vyrazit po jejich stopách. UÏ
teì se tû‰íme, kam nás manÏelé Márovi zavedou
pﬁí‰tû. Pﬁejeme celé rodinû a zvlá‰È Jiﬁímu hodnû
zdraví a sil k pﬁekonání v‰ech pﬁekáÏek.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka obce Rouské

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-
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‰ly témûﬁ 2 miliony náv‰tûvníkÛ. Od roku 1996
byl znovu zpﬁístupnûn a zámecké interiéry tzv.
Bílého zámku se postupnû znovu otevﬁely sv˘m
náv‰tûvníkÛm. Zámecké dûjiny jsou poznamenány pﬁedev‰ím pobyty slavn˘ch hudebníkÛ napﬁ.
Ludwiga 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 23 hektarÛ velkolepé arboretum. Jeho zakladatel Quido Riedl
zde vysázel na 500 druhÛ a kultivarÛ domácích
i cizokrajn˘ch dﬁevin. Po 22 letech ode‰el z Hradce a zaloÏil 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.
Poãasí úãastníkÛm zájezdu pﬁálo, a tak jako
vÏdy se tato akce vydaﬁila a uÏ nyní se tû‰íme na
dal‰í „poznávaãku“, tentokrát do Zlína. Nejstar‰ímu úãastníkovi bylo 83 let a nemlad‰í byla ve
vûku 6 let.
Helmtraut Vojtková,
pﬁedsedkynû spolku Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice

Den ãeské státnosti
v Rouském
V sobotu 26. záﬁí 2015 se uskuteãnila na víceúãelovém v˘leti‰ti v Rouském akce, která byla
finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m krajem – Den
ãeské státnosti. Jednalo se o akci, která mûla for-

Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice na v˘letû v Hradci nad Moravicí
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Pískování – Julie Belasová

mou hry hlavnû dûtem pﬁiblíÏit osobnost patrona
ãeské zemû – svatého Václava, provûﬁit znalosti
o státních symbolech a historii na‰í vlasti. PﬁestoÏe leto‰ní léto patﬁilo mezi teplé a bezde‰Èové
období, tuto sobotu si chladné a de‰tivé poãasí
pﬁi‰lo na své.
Ve 14 hodin má orientaãní závod zaãít, ale na
startu je mimo poﬁadatele jen jedna maminka se
dvûma dûtmi. Místo de‰tû zaãíná jen mÏít a najednou se zaãínají dûti scházet. Mají sice gumáky
a plá‰tûnky, pﬁesto volíme náhradní trasu orientaãního závodu po obci Rouské. Hlídky zkou‰í dûti
z vûdomostního kvízu, procviãují pamûÈ v kimovû hﬁe, poznávají chutû, vÛnû, byliny i zvíﬁata,
strefují se na cíl apod. SoutûÏící jsou rozdûleni do
5 kategorií, vítûzové získávají hodnotné ceny,
medaile, diplomy a v‰ichni soutûÏící obdrÏí úãastnické listy. Odpoledne nám zpﬁíjemÀuje taneãní
vystoupení mlad‰ích ãlenÛ o.s. ·imon V‰echovice ukázkou z muzikálu Pomáda a malování na
obliãej. ¤ada dûtí si krátí ãas bez ohledu na poãasí na místních prÛlezkách, pískovi‰ti nebo kolotoãi. PﬁeváÏnû tatínkové vzpomínají na pﬁedmût
branné v˘chovy a stﬁílí ze vzduchovky. Maminky
a babiãky se zahﬁívají ãajem a v‰ichni úãastníci
soutûÏí si pochutnávají na ﬁízcích s chlebem. Jako
mezisoutûÏ je pﬁipravena stﬁelba ze vzduchovky.
Dal‰í náplní programu, kter˘ zaujme v‰echny
vûkové kategorie, je pískování mandal. Pro mládeÏ a dospûlé je urãeno skládání puzzle se svat˘m Václavem. Taky tato soutûÏ si najde své
v˘herce, kteﬁí obdrÏí hodnotné ceny. Probíhá dal‰í soutûÏ, do které se zapojují v‰ichni zúãastnûní
a získávají vûcné ceny, které jsme obdrÏeli od
sponzorÛ. De‰tivé poãasí nás nutí improvizovat
v programu. Musíme zru‰it skákací hrad, ukázku
historick˘ch zbraní a akustick˘ch v˘stﬁelÛ, hudební vystoupení kapely Triangl. Pﬁesto se odpoledne vydaﬁí a spokojené a radostné oãi v‰ech pﬁítomn˘ch dûtí nám v‰em jsou bohatou odmûnou.
Podûkování patﬁí obci Rouské, obci V‰echovice, veﬁejnû prospû‰n˘m pracovníkÛm, mikroregionu Záhoran, Renetﬁe s.r.o. V‰echovice, Sportovnímu klubu V‰echovice o.s., paní BoÏenû
âíhalové – Smí‰enému zboÏí V‰echovice, paní
HuÀkové – Cukráﬁství V‰echovice, paní Marii
StaÀkové ze V‰echovic, o.s. ·imon V‰echovice,
o.s. Bestfest Rouské, o.s. Draci Rouské, o.s.
Ochránci pﬁírody Rouské, o.s. Klub seniorÛ Rous-
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Skládání puzzle – Marcela Forejtarová, Daniela TvrdoÀová

Vítûzové: Jakub Zeman, Vojtûch âejka, Jana TvrdoÀová

Stﬁelba ze vzduchovky: Josef TvrdoÀ, Adam Forejtar, Luká‰ a Vojtûch âejkovi s maminkou Zuzanou, Zdenûk Ovãáãík

ké – V‰echovice, firmû ZOFI fasády Roman Studen˘ Rouské, SDH Rouské, Pizzerii Osíãko, firmû
SITAP s.r.o. Horní Újezd, Vladimíru Zámorskému
z B˘‰kovic a v‰em poﬁadatelÛm.
Irena K˘valová, Californie Rouské
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OBEC B¯·KOVICE
Hasiãi z B˘‰kovic vyrazili
v létû na vodu
Spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci B˘‰kovice
se vûnuje mládeÏi uÏ nûkolik let. Kromû klasick˘ch hasiãsk˘ch cviãení a závodÛ organizuje pro
mladé hasiãe letní a zimní akce. V období leto‰ních jarních prázdnin spolek uspoﬁádal velmi
úspû‰né pûtidenní soustﬁedûní s bûÏkov˘m i sjezdov˘m lyÏováním v Orlick˘ch horách.
Vzhledem k tomu, Ïe dûtská hasiãská závodní
sezona má po valnou ãást letních prázdnin pauzu, rozhodli se místní navázat na akci poﬁádanou
v zimû a uspoﬁádali letní pokraãování Voda 2015.
ProtoÏe stejnû jako neodmyslitelnû patﬁí ryby
k rybníku, patﬁí voda k hasiãÛm. Díky vysok˘m
letním teplotám situace s mnoÏstvím vody v ãesk˘ch tocích nevypadala nijak pﬁíznivû, pﬁesto se
podaﬁilo zajistit splavnou ﬁeku. Na akci se pﬁihlásilo 14 dûtí a 11 dospûl˘ch. Jejich úkolem bylo
plavit se 60 km na kánoi po ﬁece Dyji. Velká ãást
úãastníkÛ se na vodû plavila poprvé, seznamovali se tedy pﬁedev‰ím s technikou ﬁízení lodi. Ovládat loì vãetnû pﬁekonávání men‰ích jezÛ se nakonec v‰em podaﬁilo. Dal‰í v˘zvou bylo nauãit se
chovat ohleduplnû k pﬁírodû, pﬁeÏít t˘den bez
rodiãÛ a poradit si v rÛzn˘ch situacích.

I pﬁes nástrahy poãasí si v‰ichni kus prázdnin
nebo své dovolené, alespoÀ dle ohlasÛ, poﬁádnû
uÏili. Dokázali nejen sobû, ale i ostatním, Ïe jsou
spolkem, kter˘ rozvíjí Ïití mlad˘ch, pﬁipravuje jim
bohaté záÏitky, které se nezapomínají cel˘ Ïivot.
V B˘‰kovicích mají hasiãi tradici, jsou zde jiÏ
120 let. V‰ichni zúãastnûní vûﬁí, Ïe tato akce mÛÏe

pﬁilákat nové mladé ãleny do sboru, a také v to,
Ïe sport a pohyb se bude u dûtí více podporovat.
VÏdyÈ tyto akce jsou dÛkazem toho, Ïe dne‰ní
mládeÏ není jen o mobilech, poãítaãích a tabletech.
Ing. Jarmila Kuliãková

Na co v‰echno já mám dohlíÏet?

Na startu i v cíli stejn˘ poãet
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BûÏenci i v B˘‰kovicích Jitky Symerské

B˘‰kovice ozdobily
postaviãky ze zelí
Spolek Îeny B˘‰kovic ve spolupráci s Obcí
B˘‰kovice uspoﬁádal v sobotu 3. ﬁíjna pro obãany VI. roãník B˘‰kovického zelobraní.
Jako kaÏdoroãnû, tak i letos obãané B˘‰kovic
pﬁem˘‰leli, jak˘m v˘tvorem by mohli pﬁekvapit
místní obãany, to znamená nûãím, co tu je‰tû
nebylo. A to se jim opravdu povedlo. Zhotovili originální v˘tvory, za které se rozhodnû nemuseli
stydût. K vytváﬁení pouÏili nejen zelí, ale i rÛzné
druhy obleãení, náﬁadí a pomÛcek, které mnohdy doplnili i jinou zeleninou nebo ovocem. Tato
díla potom vystavili pﬁed sv˘mi domy, coÏ není
vÏdy zrovna jednoduché a vyÏadovalo to velkou
dávku zruãnosti. V˘tvorÛ bylo po B˘‰kovících rozmístûno 27 a v leto‰ním roce se obzvlá‰È vydaﬁily, takÏe hodnotící komise to vÛbec nemûla lehké. Nicménû se tohoto úkolu zhostila velmi
zodpovûdnû a stanovila poﬁadí v‰ech v˘tvorÛ.
Pro leto‰ní rok byla jako nejlep‰í kreace ohodnocena kompozice vytvoﬁená paní Jarmilou Hlaviãkovou, která kaÏdoroãnû dûlá neuvûﬁitelnû
krásné a na pﬁípravu dosti nároãné v˘tvory. Toto
dílo si komise nazvala „kolobûh Ïivota“, kde byla
skuteãnû vytvoﬁena ﬁada postav, zvíﬁat atd. Na
druhém místû, jak se ﬁíká „o prsa“, se umístil velmi zdaﬁil˘ a v tomto ãase velmi aktuální v˘tvor
paní Jitky Symerské na téma „bûÏenci“, kter˘ byl
velmi vtipnû umístûn na zastávce âSAD. Tak se
s tímto dílem seznámila i ﬁada cestujících. Na vel-

mi pûkném tﬁetím místû se umístila se svou kreací „Ïirafy“ paní Petra Dostálová. První tﬁi místa
byla ocenûna finanãní odmûnou.
Souãástí zelobraní byla i ochutnávka pokrmÛ
vyroben˘ch ze zelí, které pﬁichystaly zejména
místní hospodyÀky. A v tomto roce se k radosti
nás v‰ech opravdu pﬁekonaly. Celkem bylo
k hodnocení a ochutnávce pﬁipraveno 38 v˘robkÛ ze zelí. Tyto v˘robky byly oãíslovány, obãané
potom po degustaci odevzdávali ãíslo pokrmu,
kter˘ je nejvíce oslovil. Vítûzkou této ãásti zelobraní se stala Ing. Pl‰ková a to pro mnohé s pﬁekvapujícím pokrmem ze zelí - sladk˘m ﬁezem,
k jehoÏ v˘robû bylo pouÏito ãervené zelí. Poﬁadatalé ov‰em ocenili nejen vítûzku, ale drobnou
pozorností i v‰echny ostatní, kteﬁí vûnovali svÛj
ãas a prostﬁedky a sv˘mi produkty obohatili zelobraní.
Tato akce probíhala na místním hﬁi‰ti za velmi
pûkného poãasí, které pﬁispûlo k pﬁíjemné a pohodové atmosféﬁe. Îeny B˘‰kovic nejenÏe se postaraly o krásnou v˘zdobu hﬁi‰tû, ale také pﬁipravily
s místními dûtmi pûkné vystoupení v krojích,
následnû dûti pﬁedvedly své maÏoretkové umûní.
V‰echna vystoupení byla velmi hezká a pÛsobivá.
Dále spolek Ïen pﬁipravil ﬁadu soutûÏí pro dûti, do
kter˘ch se v‰ak zapojilo i mnoho dospûl˘ch. Pﬁi
vtipnû zvolen˘ch disciplínách se dobﬁe bavili
nejen soutûÏící, ale i pﬁihlíÏející diváci. Za coÏ byli
samozﬁejmû v‰ichni drobnû odmûnûni – dûti sladkostmi, dospûlí vínkem. Dûti se poﬁádnû vyﬁádily
na skákacím hradu ãi malováním na obliãej.

Soustﬁedûní na startu
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Kolobûh Ïivota rodiny Hlaviãkovy – vítûzná kompozice

Leto‰ní roãník zelobraní se opravdu velmi
vydaﬁil, coÏ ocenili jak místní obãané, tak náv‰tûvníci z okolních obcí.
Organizátoﬁi dûkují v‰em, kteﬁí se do zelobraní
zapojili, a tû‰í se na dal‰í roãník.

Tradiãní závody ‰lapacích
mopedÛ opût v akci
26. záﬁí 2015 se uskuteãnil na místním v˘leti‰ti jiÏ 8. roãník tradiãních závodÛ „Záhorská stﬁela“. PoﬁadatelÛm v leto‰ním roce poãasí pﬁíli‰
nepﬁálo. Pﬁi úãasti 34 mopedÛ originálÛ a 20
mopedÛ speciálÛ a mnoha desítek odborníkÛ jako
technick˘ doprovod, ale hlavnû velkého poãtu
divákÛ je nemohlo nevlídné poãasí odradit.
Doprovodn˘ program, bohaté obãerstvení
a zejména chuÈ závodníkÛ porvat se se v‰emi
nástrahami nároãné závodní trati byly odmûnou
v‰em, kteﬁí sobotu zasvûtili tomuto sportu. A jak
to dopadlo? Vítûzem ‰lapacích originálÛ se stal
Karel Mlãoch z Motorklubu Îe‰ov a závod ‰lapacích speciálÛ vyhrál Tomá‰ Fusek, ãlen t˘mu
Záhorská stﬁela B˘‰kovice. Nezb˘vá nic jiného neÏ
se tû‰it na roãník pﬁí‰tí.

Ochránci záhorské pﬁírody
a vod, rybáﬁsk˘ spolek
Tﬁetí sobota v záﬁí patﬁila jiÏ tradiãnû rybáﬁÛm,
hlavnû rybáﬁsk˘m závodÛm ve sportovním nekomerãním rybolovu. Rybáﬁské závody se stávají
kaÏdoroãnû pﬁíjemn˘m lákadlem pro dûti i dospû-

Tady pﬁi‰ly ke slovu i lokty
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Více se nás sem uÏ ani nevejde (z akce Rybáﬁské závody)
Já uÏ chytat nemusím, já uÏ ji mám!
(z akce Rybáﬁské závody)

lé. Úãastní se jich témûﬁ stovky soutûÏících
a nûkolik desítek pﬁihlíÏejících. Pro v‰echny úãastníky bylo pﬁipraveno bohaté a chutné obãerstvení s mnoÏstvím kulináﬁsk˘ch specialit a po vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏních kategorií v rybolovu
následovala v‰emi oãekávaná bohatá tombola.

Mysliveck˘ spolek
Za celoroãní péãi o zvûﬁ a lesní zeleÀ si ãlenové tohoto spolku zaslouÏili i trochu rozpt˘lení.
Intenzivní chov kachen divok˘ch na místním rybníku Vrbãák vyvrcholil poãátkem záﬁí jejich oblíben˘m lovem. Na tﬁi desítky myslivcÛ si s radostí zastﬁílelo a ulovilo více jak stovku kachen. Poté
následovalo chutné obãerstvení a pﬁíjemná zábava v prostoru místního v˘leti‰tû. Je také nutno
zmínit spoustu odpracovan˘ch brigádnick˘ch
hodin nejen v péãi o zvûﬁ, ale i na úpravû a opravû myslivecké chaty a jejího okolí. V závûru roku
pﬁipravuje mysliveck˘ spolek vycházku, která
bude zakonãena spoleãn˘m posezením s kulturním programem, kter˘ jistû pﬁispûje k dobré náladû a pohodû, ostatnû tak jako tomu v této spoleãnosti vÏdy b˘vá.

Z rukou starosty pﬁevzaly dûti pamûtní listy (z akce Sázení stromkÛ)

B˘‰kovické dûti si zasadily
svÛj strom
Sobotní den 24. ﬁíjna 2015 se v B˘‰kovicích
odehrával ve znamení sázení stromkÛ.
Více neÏ dvû stovky obãanÛ, z toho 69 dûtí, se
zapojily do zajímavé akce „Zasaì si svÛj strom“.
Podél B˘‰kovického potoka v prostoru v˘leti‰tû
si místní dûti za pomoci sv˘ch rodiãÛ zasadily
vrby bílé hlavaté. KaÏd˘ stromek byl oznaãen jmenovkou dítûte, které stromek zasadilo, a následnû byl v‰em dûtem pﬁedán „Pamûtní list“ jako pﬁipomínka na tuto akci.
Aby sázení probûhlo jak má, to znamená kvalitnû, akce probíhala pod odborn˘m dohledem
pana Horáka z firmy Zahradnictví Horák a synové z Bystﬁice pod Host˘nem. Pan Horák provedl

Dûti sázely a sázely a sázely… (z akce Sázení stromkÛ)
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instruktáÏ k postupu sázení a na celou akci dohlíÏel spolu s paní Jitkou Symerskou, pracovnicí
téhoÏ zahradnictví.
Krásné poãasí plné sluníãka je‰tû více umocnilo dobrou náladu z vykonané práce, k ãemuÏ
také v nemalé míﬁe pﬁispûla i ukázka v˘cviku psÛ,
kterou pﬁedvedl krouÏek Agility DDM Hranice pod
trenérsk˘m vedením Markéty Klandruchové
a Jany Koutníkové. Dík patﬁí i Monice Kuchaﬁové
z B˘‰kovic, která se podílela na zorganizování této
pûkné ukázky.
Velké podûkování patﬁí i ﬁadû b˘‰kovick˘ch
obãanÛ, kteﬁí velmi ochotnû pﬁispûli pomocnou
rukou k pﬁípravû a zdárnému prÛbûhu této akce.
Podûkujme zejména dûtem, které se spoleãnû
s rodiãi nad‰enû zúãastnily sázení stromkÛ,
vûﬁím, Ïe si budou váÏit vlastní práce, a pokud jim
to ãas dovolí, budou o své stromky peãovat a pravidelnû je zalévat, aby se v budoucnu mohly py‰nit sv˘m dílem, kter˘m pﬁispûly k vylep‰ování
krajiny kolem B˘‰kovic.

kázali jen tak sedût a s velk˘m elánem a radostí
si zatancovali. Jedinou „vadou na kráse“ veãera,
na kterou si Ïeny stûÏovaly, byl nedostatek „taneãníkÛ“, takÏe se s legrací obracely na starostu, aby
to napﬁí‰tû nûjak zaﬁídil!

7
A co bylo nejvût‰ím pﬁínosem této akce?
Samozﬁejmû spokojenost seniorÛ, kteﬁí se alespoÀ jednou roãnû mohli spoleãnû setkat, zavzpomínat si, popovídat a podûlit se navzájem
o radosti a starosti, které jim Ïivot pﬁiná‰í.

Pﬁedvánoãní setkání
s b˘‰kovick˘mi seniory
Ve ãtvrtek 12. listopadu se uskuteãnilo
v Pohostinství u KohútÛ jiÏ tradiãní pﬁedvánoãní
setkání zastupitelÛ obce s místními seniory, které zaãalo v pﬁíjemné a pﬁátelské atmosféﬁe. Na
uvítanou kaÏdá Ïena obdrÏela drobn˘ dárek.
Po krátkém pﬁivítání seniorÛ starostou obce
následovalo i uctûní památky tûch, kteﬁí nás
v leto‰ním roce opustili.
Pût desítek místních seniorÛ si vyslechlo úvodní slovo starosty obce JUDr. Ladislava Lesáka,
kter˘ je seznámil s ãinností obecního úﬁadu
v leto‰ním roce a také pohovoﬁil o pﬁipravovan˘ch
akcích v pﬁí‰tím roce. Program dále pokraãoval
velmi pûkn˘m vystoupením místních dûtí, které
si pro pﬁítomné seniory pﬁipravily pásmo básniãek, taneãní vystoupení v krásn˘ch krojích
a nûkteré dûti se také mohly pochlubit hrou na
hudební nástroje a pro potûchu zahrály ﬁadu znám˘ch i ménû znám˘ch skladbiãek.
Po tomto pûkném kulturním programu bylo
podáváno obãerstvení, po kterém jiÏ následovala
volná zábava, ke které bezesporu pﬁispûla i hudba pana Ondrou‰ka. Senioﬁi si tak mohli zazpívat
své oblíbené písniãky a nûkteﬁí samozﬁejmû nedo-

Pûkn˘ program pro seniory pﬁedvedly místní dûti

A bylo stále na co vzpomínat a o ãem diskutovat

Zleva: ManÏelé Smolkovi, paní Hradilová, paní Pavlíãková a paní Hlaviãková

Pan Jedliãka, nejstar‰í pﬁítomn˘ senior. A stále v jednom kole

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

8

Rád bych zmínil i dal‰í akce,
které se nám v leto‰ním roce
podaﬁilo zrealizovat
• upravili jsme odstavnou plochu pro vozidla
u hﬁbitova a pﬁipravili zásobník na vodu;
• vybudovali jsme ãekárnu na zastávce ze smûru
od Horních Nûtãic;
• pokraãovali jsme i ve druhé fázi rekonstrukce
v˘leti‰tû; vzhledem k tomu, Ïe do objektu zatékalo, byla provedena oprava stﬁechy, vybudovány ochozové chodníky, byla vyãi‰tûna studna
a vzorky vody pﬁedány na laboratorní vy‰etﬁení,
dále jsme v tomto prostoru vykáceli staré topoly a zorganizovali akci pro dûti „Zasaì si svÛj
strom“, v rámci které dûti se sv˘mi rodiãi vysázely 70 ks nov˘ch stromkÛ – vrb hlavat˘ch;
• dokonãili jsme rekonstrukci ‰aten na hﬁi‰ti
a úpravu okolí;
• podaﬁilo se nám vykoupit nemovitost ã.p. 21;
na tomto pozemku nyní pﬁipravujeme ãtyﬁi stavební parcely; nejdﬁíve v‰ak bylo nutné po pﬁedchozím uÏivateli provést úklid nepoﬁádku; obec
pﬁipravuje demolici tohoto objektu, coÏ je

ov‰em velmi nákladná záleÏitost, dle projektu ve
v˘‰i cca 500 000 Kã;
• v draÏbû objektu nemovitosti ã.p. 12 jsme sice
neuspûli, ale následnû se podaﬁilo vykoupit tuto
nemovitost za cenu 327 000 Kã, rovnûÏ zde
bude nutná demolice a úprava celého prostoru;
• v místní kapliãce máme nové vytápûní, také bylo
opraveno a zrestaurováno harmonium (varhany); pﬁipravena je projektová dokumentace na
odvlhãení zdiva, oprava elektroinstalace, vymalování, nátûr oken apod.;
• je‰tû v mûsíci listopadu bude vybudován místní rozhlas;
• veliká pozornost byla vûnována i trvalé péãi
o ãistotu obce, údrÏbu zelenû a podobné práce.
V˘ãet proveden˘ch akcí by mohl pokraãovat.
To jsou v‰ak ty nejdÛleÏitûj‰í.
Za to patﬁí podûkování mnoha b˘‰kovick˘m
obãanÛm, kteﬁí se ochotnû a svûdomitû starají
o pûkn˘ vzhled obce, pﬁicházejí s nápady co a jak
zlep‰it a jak si vlastní obec udrÏet co nejhezãí.
V roce 2016 nás ãeká dal‰í dávka pﬁipraven˘ch
úkolÛ a hlavnû pracovního nasazení.
To bude ale aÏ v tom roce pﬁí‰tím. KdyÏ se vrátím do souãasnosti, tak v tom leto‰ním nás je‰tû
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ãeká pﬁíjemn˘ závûr roku se spoustou pûkn˘ch
programÛ.
Rád bych vás v‰echny, jak b˘‰kovické obãany,
tak ãtenáﬁe z okolních obcí, pozval na místní hﬁi‰tû, a to na závûr roku. V loÀském roce jsme se
pﬁed pÛlnocí na Silvestra se‰li v poãtu nûkolika
desítek obãanÛ na ukonãení roku 2014 a pﬁípitkem spoleãnû uvítali rok 2015. Vûﬁím, Ïe se na
stejném místû sejdeme i letos a zaloÏíme tak spoleãnou silvestrovskou tradici.
NezadrÏitelnû se blíÏí konec roku a tak vám chci
popﬁát krásné, klidné a pohodové Vánoce a v roce
pﬁí‰tím hlavnû pevné zdraví, ‰tûstí, osobní
a rodinnou pohodu. A my zastupitelé si budeme
pﬁát, abychom vás nezklamali, a snad se nebudeme muset za svoji práci ani v nastávajícím roce
stydût.
Toto podûkování a pﬁání patﬁí i v‰em obãanÛm
obcí na‰eho mikroregionu Záhoran. Obzvlá‰È rád
chci podûkovat za spolupráci v roce 2015 pﬁedsedkyni mikroregionu paní Milu‰i StrÏínkové, na‰í
obûtavé „dobré du‰i“ Ing. Pavle Krbálkové a v‰em
starostÛm za dobrou spolupráci v leto‰ním roce
s pﬁáním, aby tomu bylo stejnû i v roce pﬁí‰tím.
JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce B˘‰kovice

OBEC HORNÍ ÚJEZD
Kolébka kolébala
nové obãánky
V nedûli 22. listopadu 2015 se ve stálé expozici „Jak se Ïilo v Ójezdû“ uskuteãnilo první samostatné vítání hornoújezdsk˘ch obãánkÛ. Pﬁede‰lé
roky jsme vítání organizovali spoleãnû s obcemi
mikroregionu v obci V‰echovice. Slavnostní akt
pﬁivítání nejmlad‰ích dûtí do obce pﬁipravilo
zastupitelstvo obce. K pﬁíjemné atmosféﬁe pﬁispûlo tematicky motivované vystoupení dûtí
z mateﬁské ‰kolky a o hudební doprovod se
postarali sourozenci Veronika a Vítek Seidlovi.
Nové obãánky pﬁivítala starostka obce Alena
Veliãková. Ve své promluvû k rodiãÛm a pﬁíbuzn˘m mimo jiné uvedla: „Va‰e dûti jsou nadûjí nás
v‰ech. Vûﬁím, Ïe na‰e obec bude pro va‰e dûti
dobr˘m a bezpeãn˘m místem. Vytvoﬁili jsme podmínky, aby tu vyrÛstaly v upravené ‰kolce. Pevnû doufám, Ïe i kdyÏ se va‰e dûti v budoucnu
odstûhují do jiného regionu, budou se rády vracet do na‰í obce Horní Újezd. Vítám na‰e nejmen‰í – Jakoubka, Ellinku, Luká‰ka.
Rodiãe vítání svého obãánka potvrdili podpisem do kroniky, pﬁevzali finanãní dar, kytiãku
a malou hraãku. Pﬁi slavnostním aktu nechybûlo
tradiãní fotografování a pohoupání v obecní
kolébce. Pﬁejeme v‰em mal˘m obãánkÛm, aby
vyrÛstali v láskyplném náruãí sv˘ch rodiãÛ v hﬁejivém prostﬁedí domova.

Paní starostka, Alena Veliãková s panem místostarostou, Tomá‰em Koryãánkem vítají nové obãánky v obci

Hasiãská zbrojnice
v novém kabátû
Dﬁíve neÏ se zmíním o opravené hasiãské zbrojnici, chtûla bych vám struãnû pﬁedstavit historii
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH) Horní Újezd.
1924 – byl zaloÏen Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Horní Újezd

Noví obãánci s rodiãi, zleva: Jakoubek Jemelka, Ellinka Kociánová a Luká‰ek Ovãaãík s rodiãi
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Hasiãská zbrojnice pﬁi rekonstrukci

1928 – postavena hasiãská zbrojnice dole na parku – nyní je zde dûtské hﬁi‰tû
1952 – zakoupeno první prastaré auto –TATROVKA
1978–1979 – obec zakoupila grunt od rodiny Petrovy a z tehdy vcelku moderní stodoly vybudovala v „akci Z“ hasiãskou zbrojnici, zdarma bylo
odpracováno 2800 hodin.
1980 – zakoupena Avie – 31, prodlouÏen˘
zaplachtovan˘ valník
1986 – nová Avie – 31, dopravní hasiãské vozidlo v plné v˘bavû
1989 – od vojska zakoupena cisterna TATRA 138,
jiÏ nûkolikrát zrekonstruována aÏ do dne‰ní podoby k zásahu JPO III
2013 – poﬁízeno zásahové osmimístné vozidlo
FORD Transit
2015 – rekonstrukce hasiãské zbrojnice
Jak jsem se jiÏ zmínila, hasiãská budova, která je od 13. listopadu 2015 v novém kabátû, byla
zakoupena a pﬁebudována v letech 1978–1979 na
tehdej‰í dobu z vcelku moderní padesátileté stodoly. SlouÏila 36 let, av‰ak i ona zaãala dosluhovat a vyÏadovat opravy. V roce 2012 si zastupitelstvo obce nechalo zpracovat projekt na její
rekonstrukci. V leto‰ním roce jsme uspûli v Pro-

Sólo Veroniky Oravové

gramu obnovy venkova Olomouckého kraje a projekt byl podpoﬁen ãástkou 300 tis. Kã. Zastupitelstvo obce se rozhodovalo, zda je lep‰í provést
rekonstrukci po ãástech. Zvítûzil v‰ak názor provést opravu z gruntu, tudíÏ v‰e. Ve v˘bûrovém
ﬁízení byla vybrána nejniÏ‰í nabídka firmy Orság
– stavby Horní Újezd a zapoãaly práce spoãívající ve v˘mûnû vazby, vãetnû nové krytiny a okapÛ,
byl proveden nov˘ vûnec, vymûnûna okna, dveﬁe, zabudována elektronická sekãní vrata, zateplena fasáda i nov˘ sokl a byl proveden barevn˘
nátûr. Celkové náklady vã. dotace ãinily cca 1,2
mil. Kã. O tom, Ïe se dílo podaﬁilo, svûdãí pﬁiloÏené foto.

Setkání seniorÛ
se zastupitelstvem obce
Pﬁedposlední sobotu v listopadu probûhlo tradiãní setkání seniorÛ se zastupitelstvem obce
Horní Újezd. Konalo se jiÏ po jedenácté. Pozvání
pﬁijalo témûﬁ sto seniorÛ ze sto tﬁiceti. V úvodu
byli pﬁivítáni starostkou a uctili památku tûch, kteﬁí nás pﬁede‰li a jiÏ nejsou mezi námi, poté následovalo krátké seznámení s dûním v obci, s pﬁipravovan˘mi a realizovan˘mi projekty ãi plány
zastupitelstva na pﬁí‰tí roky. Po obãerstvení násle-
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Hasiãská zbrojnice v novém kabátû

doval zábavn˘ program, kde vystoupili manÏelé
Procházkovi z Vy‰kova pod názvem „Písniãky
30. let“. Program byl obohacen o ukázku historick˘ch kloboukÛ. Vystoupení sklidilo úspûch . Na
seniory ãekalo je‰tû dal‰í pﬁekvapení v podobû
vystoupení Veroniky Oravové, která v krásném
kost˘mku „vystﬁihla“ sólové maÏoretkové ãíslo,
které se také velmi líbilo. Tomuto koníãku se
vûnuje víc jak pût let a s maÏoretkami Panenky jiÏ
nav‰tívila tyto zemû: Polsko, Francii, ·v˘carsko,
Nûmecko, Itálii, Irsko, Turecko a nûkolikrát Chorvatsko. Medaile, vítûzství a v˘borná umístûní sbírají dûvãata i po celé âeské republice. Samozﬁejmû Ïe pûkná atmosféra a melodie nenechaly
mnohé sedût na Ïidli, a tak si na‰i senioﬁi i zatancovali, zahráli a zazpívali písniãky na pﬁání. Ani po
skonãení programu dobrá nálady pﬁítomné neopustila a dále sousedsky pobesedovali a zavzpomínali…
Alena Veliãková, starostka obce

V újezdské ‰kolce
se poﬁád nûco dûje
Po úspû‰né záﬁijové Drakiádû a soutûÏním tvoﬁení podzimáãkÛ na d˘Àobraní jsme v ﬁíjnu pﬁijali pozvání Ing. Josefa Hradila k náv‰tûvû jabloÀového sadu ve Vítonicích. Dlouho jsme

Z programu pﬁi setkání seniorÛ
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s pozvánkou neotáleli a po ranní svaãince jsme
jednoho sluneãného dopoledne vyrazili vybaveni reflexními vestami smûrem na Vítonice.
Vycházky do pﬁírody máme moc rádi, a tak i tato
cesta nám ubûhla docela rychle a zanedlouho nás
uÏ vítal v sadu usmûvav˘ sadaﬁ pan Hradil. Dûti
se dle instruktáÏe s chutí pustily do ãesání ovoce a opatrnû jablka ukládaly do pﬁipraven˘ch
bedniãek.
Poté mûly moÏnost pozorovat v prav˘ch vãelaﬁsk˘ch kuklách vãelky v úlu.
Po pilné práci jsme byli odmûnûni nejen pﬁíjemn˘m záÏitkem, ale navíc jsme ochutnali
i v˘bornou ‰Èávu z jablíãek a hru‰ek a kaÏd˘ si
odnesl domÛ krásné jablko.
Uspávání brouãkÛ byla dal‰í podzimní akce
v na‰í M· - vlastnoruãnû vyrobené brouãky dûti
uloÏily do listí ve vyrobeném domeãku a pﬁiblíÏily si tak pﬁípravu pﬁírody na zimu. A teì aÈ uÏ jen
napadne sníh, aÈ mÛÏeme ﬁádit na bobech nebo
na saních. Ivana ·indelková, ﬁeditelka M· Horní Újezd
Dûti z M· na ‰kolní zahradû uspávají brouãky

OBEC MALHOTICE
Klubko Malhotice
PouÈové posezení s dechovkou
V sobotu 3. ﬁíjna, den pﬁed malhotsk˘mi hody,
sdruÏení Klubko Malhotice z.s. uspoﬁádalo „PouÈové posezení s dechovkou“. K poslechu nám hrála kapela Luha Jindﬁichov od 17 hod aÏ do pozdního veãera. Se‰lo se nás okolo 60 i pﬁes to, Ïe
vstupné bylo dobrovolné. Za symbolickou cenu
jsme si mohli zakoupit domácí koláãky a pecáky,
které napekly ãlenky na‰eho sdruÏení, a za to jim
patﬁí velk˘ dík. O obãerstvení se postaral pan Oldﬁich Kube‰a, u kterého jsme si mohli zakoupit
cokoliv z domácí zabijaãky.
Dﬁíve mûly hody velk˘ v˘znam. Do obce se vraceli rodáci, lidé oblékali sváteãní kroje, zpívalo se
a tanãilo. A právû o znovunavrácení lidov˘ch tradic a zvykÛ se Klubko snaÏilo. Nevím, zda se to
zdaﬁilo, ãi ne. To záleÏí na úhlu pohledu. Ale jedno vím jistû, my, kteﬁí jsme tam byli, jsme se dobﬁe bavili a bylo nám pospolu dobﬁe.

Mikulá‰ v zámeckém parku

Mikulá‰ v zámeckém parku
V pátek 4. prosince do Malhotic pﬁijela dvû
spﬁeÏení koní, na jednom Mikulá‰ s andûly a na
druhém ãerti. O program pro na‰e i pﬁespolní
dûti, kter˘ch bylo pﬁibliÏnû 50, se postaraly paní
uãitelky z na‰í ‰kolky, kter˘m tímto dûkuji. Dûti si
mohly upéct buﬁty, rodiãe se zahﬁát punãem. Za
milou, hezkou a zdaﬁilou akci dûkujeme hlavnû
obecnímu úﬁadu, kter˘ se postaral o balíãky
a buﬁty pro dûti.

Zájezd do Divadla Ungelt
Klubko Malhotice z.s. poﬁádalo v sobotu 28.
listopadu zájezd do divadla Ungelt v Praze na
pﬁedstavení „Mezi úter˘m a pátkem“, kde hráli:
Milan Hein, Jitka âvanãarová, Regina Rázlová
a Petra Nesvaãilová. Do Prahy se vyjelo ráno
v 8 hodin autobusem zapÛjãen˘m z obce Ústí. Po
pﬁíjezdu do Prahy mûl kaÏd˘ svÛj vlastní program

Náv‰tûva divadla Ungelt
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aÏ do zaãátku pﬁedstavení v 19 hodin. Po skvûlém pﬁedstavení byla moÏnost posedût s herci
divadla. Návrat domÛ byl v pozdních noãních
hodinách.
Patﬁí se podûkovat Klubku za sponzorsk˘ dar,
díky kterému obãané z Malhotic mûli hrazenou
cestu tam i zpût.

Únavu z noh a celého tûla jsme bûhem nedûlního dopoledne vyhánûli v bazénech termálního
koupali‰tû Vrbov. Z autobusu cestou domÛ jsme
jenom zamávali tatransk˘m ‰títÛm zahalen˘m do
mlhy.
Ing. Július Albínyi, místostarosta obce

Jana Zamazalová, Klubko Malhotice, z.s.

Nohejbalov˘ turnaj
Po dobr˘ch zku‰enostech z loÀského roku
jsme v nedûli 21. ãervna 2015 zahájili 2. roãník
letního nohejbalového turnaje trojic. Zájem hráãÛ byl velk˘. Letos se pﬁihlásilo ‰est druÏstev
z na‰í obce. Hrací systém kaÏd˘ s kaÏd˘m ve
dvou kolech byl nakonec atraktivnûj‰í neÏ loÀsk˘
jednokolov˘ model. Hlavním hracím dnem byla
opût nedûle a pﬁes t˘den se dohrávaly zápasy, které se nestihly v termínu. Celkem tak bylo odehráno 30 zápasÛ a vzhledem k pﬁízni poãasí se to
povedlo do konce srpna. Celkové v˘sledky jsou
k nahlédnutí v pﬁiloÏené tabulce.
Slavnostní ukonãení turnaje probûhlo v pátek
4. záﬁí 2015. Pﬁedehrou k vyhlá‰ení v˘sledkÛ byl
krátk˘ exhibiãní turnaj ãtyﬁ druÏstev poskládan˘ch
ze v‰ech pﬁítomn˘ch úãastníkÛ. Samotné odevzdávání cen pak pokraãovalo v pﬁísálí KD. Vítûzem
leto‰ního roãníku se stalo druÏstvo ADMICA. Druhé místo patﬁí druÏstvu RKR a tﬁetí obsadilo STASAKO. Momentky z ukonãení jsou k vidûní
ve fotogalerii.
Na ceny pro vítûze pﬁispûla obec Malhotice, o.s.
Klubko a ¤eznictví Oldﬁich Kube‰a. Obãerstvení
na závûreãn˘ veãer zabezpeãilo pohostinství Malhotice a ¤eznictví Oldﬁich Kube‰a. O obrazovou
dokumentaci se postaral pan Jiﬁí Hosta‰a. Touto
cestou v‰em dûkujeme.

Chovatelská v˘stava
v Malhoticích
Druh˘ srpnov˘ víkend byl pro ãleny ZO âSCH
Malhotice mimoﬁádnû v˘znamn˘m, ne-li nejv˘znamnûj‰ím v celé historii existence organizovaného chovatelství v Malhoticích. V leto‰ním roce
si totiÏ místní drobnochovatelé pﬁipomenuli 50 let
aktivní pÛsobnosti místní základní organizace.
K této pﬁíleÏitosti se letos rozhodli místní v˘stavu pojmout v mnohem vût‰ím mûﬁítku – uspoﬁádali tak jiÏ 3. okresní a novû 1. mikroregionální
v˘stavu drobného zvíﬁectva. S poﬁádáním okresní v˘stavy mají nemalé zku‰enosti, v˘borné
v˘sledky a pozitivní ohlas. Spolupráce s mikroregionem Záhoran se ukázala rovnûÏ jako pﬁínosná. Chovatelé organizace totiÏ pocházejí pﬁedev‰ím z obcí mikroregionu a snad tak
spolupráce podpoﬁí povûdomí o úrovni organizovaného chovatelství mezi ‰irokou veﬁejností
obcí mikroregionu. Nov˘ termín v˘stavy ani parné poãasí neodradilo vedle ﬁady vystavovatelÛ ani
mnoÏství náv‰tûvníkÛ. Tûch o víkendu dorazilo
pﬁes 550 platících – dûti mûly tradiãnû vstup zdarma. Po zku‰enostech z let minul˘ch do‰lo k instalaci velkoplo‰n˘ch stanÛ, které prospûly nejen
náv‰tûvníkÛm, ale hlavnû vystaven˘m zvíﬁatÛm.
Nezbytnû nutné posouzení v sobotním dopoledni probûhlo bez komplikací, a tak jiÏ po poledni
chovatelsk˘ areál v Malhoticích zaplavili první
náv‰tûvníci. A bylo se na co dívat – vystaveno
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bylo pﬁes 280 králíkÛ, 170 holubÛ a 59 voliér vodní a hrabavé drÛbeÏe. KrálíkÛ bylo sice ménû neÏ
dﬁíve, ale tento fakt vyrovnala poãetnost expozice drÛbeÏe, jejíÏ obliba v posledních letech stoupá. V˘stava nebyla jen pﬁehlídkou, pﬁípadní
zájemci si mohli zakoupit nemalé mnoÏství zvíﬁat
do sv˘ch chovÛ a ﬁada jich této moÏnosti vyuÏila. Sobotní odpoledne bylo pojato jako oslava
zmínûného v˘roãí – ve venkovním posezení mûli
náv‰tûvníci k dispozici bohaté obãerstvení doplnûné Ïivou hudbou a navíc se dozvûdûli nûco
o historii organizace. Nemálo náv‰tûvníkÛ zde
zÛstalo aÏ do pozdních veãerních hodin. Nedûlní
otvíraãka v osm hodin nebyla pﬁekáÏkou pro hrstku náv‰tûvníkÛ a s pﬁib˘vajícím ãasem se jejich
poãet zvy‰oval aÏ ke tﬁetí hodinû odpolední, kdy
dorazila i vût‰í ãást vystavovatelÛ. Tradiãní udûlování ãestn˘ch cen bylo letos okoﬁenûno pﬁedáním celkem pûti pohárÛ pro nejlep‰í zvíﬁata v rámci expozic a zúãastnili se ho aktivnû zástupci
mikroregionu Záhoran a obce âernotín. Ocenûní
v podobû ãestn˘ch cen si odnesl i nejeden ãlen
poﬁádající organizace, coÏ je dÛkazem kvality
jejich chovÛ. Tento netradiãní závûr akce vzbudil
pozitivní ohlas a celkovû tak dokreslil vydaﬁenost
celé v˘stavy. Chovatelé z Malhotic dûkují v‰em
partnerÛm a pﬁíchozím náv‰tûvníkÛm, kteﬁí
dohromady posunuli úroveÀ v˘stavy zas o kus
dále a tû‰í se na spolupráci i v budoucnu. Pevnû
doufají, Ïe chovatelství drobn˘ch zvíﬁat v nûkter˘ch z nich vzbudilo zájem a milerádi zaãínajícím
chovatelÛm poradí nebo je uvítají v ﬁadách své
organizace. Více informací o v˘stavû i organizaci
vãetnû fotografií najdete na www.zocschmalhotice.estranky.cz.
Ing. Zbynûk âech, ZO âSCH Malhotice

Ing. Július Albínyi, místostarosta obce

Vysoké tatry
Rok uplynul jako voda a ve ãtvrtek 24. záﬁí
2015 jsme vyrazili na dal‰í roãník obecního turistického zájezdu do Vysok˘ch Tater. Cesta do Svitu, kde jsme mûli zabezpeãené ubytování, tentokrát probûhla rychle díky novému úseku dálnice
okolo Martina. Vrátn˘ na ubytovnû nás vítal jako
staré známé.
V pátek ráno nás autobus dovezl na ·trbské
Pleso (1 355 m), kde se v˘prava rozdûlila na dvû
ãásti. První vyrazila po lyÏaﬁské sjezdovce na Chatu pod Soliskom (1 840 m) a po krátkém obãerstvení pokraãovala na Predné Solisko (2 093 m).
Druhá ãást v˘pravy postupovala po trase Popradské Pleso, Hincove Pleso aÏ na Kôprovsk˘ ‰tít
(2 363 m). Zpáteãní cestu na ·trbské Pleso nám
sice znepﬁíjemnil dé‰È a vítr, ale nakonec to v‰ichni zvládli bez úhony. Po vydatné veãeﬁi nám jídelna poslouÏila i k spoleãnému posezení u rÛzn˘ch
her a zpûvu za doprovodu kytary.
Sobotní trasy zaãínaly ze Starého Smokovca
(1010 m) na Hrebienok, kde se v˘prava rozdûlila
do více smûrÛ. Hlavní ãást to vzala kolem Studenovodsk˘ch vodopádÛ na Zamkovského chatu
(1475 m) a následnû na Skalnaté Pleso (1 751
m). Men‰í skupinky vystoupaly k Téryho chatû
(2 015 m) a Zbojníckej chatû. Poãasí na zpáteãní
cestû nám opût dokazovalo, kdo je v horách
pánem.

Rekordnû poãetná expozice drÛbeÏe

âesk˘ ãernopesíkat˘ králík

Moravsk˘ p‰tros ãerven˘ – ‰ampion v˘stavy
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Adventní víkend v Malhoticích
První adventní víkend byl pro Malhotice pln˘
krásn˘ch kulturních záÏitkÛ.
Jak uÏ jste se doãetli na pﬁedchozí stránce,
v sobotu 28. listopadu jsme se vydali autobusem
do Prahy. Staromûstské námûstí uÏ Ïilo sváteãnû, vánoãní strom svítil, hrály se koledy, vonûl
punã i svaﬁené víno. Po odpolední procházce nás
ãekalo pﬁedstavení v divadle UNGELT. Zprostﬁedkovatelem a zároveÀ majitelem je hranick˘ rodák
Milan Hein, kter˘ nás tímto osobnû pozval. Hra
pod názvem „Mezi úter˘m a pátkem“ sklidila velk˘ aplaus. Pak uÏ nás ãekala jen cesta domÛ.
V nedûli odpoledne v 17 hodin v kostele Neposkvrnûného poãetí Panny Marie v Malhoticích probíhal koncert dûtského pûveckého souboru Cantabile pod vedením sbormistrynû Markéty
Láskové, byl to úÏasn˘ záÏitek s v˘bornou akustikou v na‰em kostele. Poté jsme se pﬁemístili
k vánoãnímu stromu, u nûho jsme si spoleãnû zazpívali koledy a po slavnostní fanfáﬁe se rozsvítil.
Dûkujeme v‰em obãanÛm za hojnou úãast, dûkujeme za laskavou finanãní podporu obci, Ïe nám

Koncert dûtského pûveckého sboru Cantabile v malhotském kostele

bylo umoÏnûno proÏít tak krásn˘ víkend, a také
místním hasiãÛm za skvûlou spolupráci. Pﬁíspûvek
z koncertu byl vûnován dûtské onkologii v Brnû.

Pﬁeji v‰em pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
hlavnû zdraví, ‰tûstí a spokojenost.
Eva Králová, zastupitelka obce Malhotice

OBEC OPATOVICE
Oprava Kaple svatého Moﬁice
v Opatovicích
V období od konce ãervence do konce srpna
2015 byly provedeny opravy na budovû Kaple
svatého Moﬁice v Opatovicích.
V první fázi byla provedena oprava stﬁechy, kterou provedli nejzku‰enûj‰í pracovníci firmy Skácel Jaroslav stavební firma, s.r.o. Hranice.
Pﬁedmûtem díla byla v˘mûna pálené krytiny na
hlavní lodi kaple a nová krytina z mûdûného plechu obloukové ãásti, kompletní oplechování
vûÏiãky a v‰ech fasádních prvkÛ vãetnû okapÛ.
Oprava jiÏ byla nutná, protoÏe oplechování vûÏiãky bylo znaãnû zkorodované a do stﬁechy zatékalo. V prÛbûhu prací bylo zji‰tûno, Ïe musí b˘t

vymûnûny nûkteré krovy a zpevnûna základna
vûÏe. Na tesaﬁské práce byla pﬁizvána firma pana
Ing. Potáãka z Hranic. V prÛbûhu oprav byl do
obloukové ãásti na jiÏní stranû kaple znovu umístûn mal˘ kﬁíÏ, podobn˘ tomu, jak˘ byl vidût na
star˘ch fotografiích. Nov˘ kﬁíÏ vyrobil kováﬁ
Tomá‰ Svoboda z Val‰ovic.
Pﬁi sejmutí bánû pod hlavním kﬁíÏem v ní bylo
nalezeno pouzdro se zprávami z roku 1875; 1903
a 1963. Pro tyto nalezené vûci bylo vytvoﬁeno
nové pouzdro a druhé pro uloÏení informací
z roku 2015. BáÀ mûla b˘t pÛvodnû jen oãi‰tûna
a pozlacena, ale pﬁi ãi‰tûní od nánosÛ barvy
bylo zji‰tûno, Ïe je vyrobena ze zinkového ple-

Oprava fasády

chu, kter˘ je jiÏ znaãnû zkorodován a na mnoha
místech pod barvou zÛstává jen tenká perforovaná vrstva kovu. Novou báni zajistil pan Jaroslav
Skácel u firmy Krolan ze ·estajovic u Brand˘se
nad Labem. Nová báÀ je z mûdûného plechu a její
pozlacení provedla firma Bittner a syn ze Staﬁíãe.
Renovaci hlavního kﬁíÏe, vãetnû jeho finální
povrchové úpravy, zajistili sponzorsky majitelé firmy ZAPE spol. s r.o. Opatovice.
Dal‰í firma, která se podílela na opravû kaple,
byl hromosvodáﬁ ing. Tomek z Vítonic, kter˘ provedl novou konstrukci hromosvodu.

Oprava vûÏiãky
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Práce byly na opravû stﬁechy zakonãeny montáÏí pozlacené bánû a hlavního kﬁíÏe ve ãtvrtek
24. záﬁí 2015.
Následnû v prÛbûhu ﬁíjna provedla firma SaP
pana Michala Petrá‰e z Opatovic opravy fasády
a poté opatﬁila nov˘m nátûrem celou fasádu kaple.
Celkové náklady na provedení oprav se vy‰plhaly na témûﬁ 900 000 Kã, pﬁiãemÏ se podaﬁilo získat
dotaci v maximální v˘‰i 300 000 Kã z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 – dotaãní titul ã. 4 od Ministerstva pro místní rozvoj âR.
Obec Opatovice dûkuje v‰em, kteﬁí se na opravách Kaple svatého Moﬁice podíleli, a to aÈ finanãnû nebo prací, a vûﬁí, Ïe kaple bude obãanÛm
slouÏit po mnoho dal‰ích let bez nutnosti dal‰ích
zásadních oprav.

číslo 26 * prosinec 2015

Kurz peãení
V pátek 2. ﬁíjna 2015 se uskuteãnil ve spolupráci s SDH Opatovice v hasiãárnû kurz peãení
prav˘ch frgálÛ podle receptÛ na‰ich babiãek pod
vedením paní Milu‰e Berné. Za hojné úãasti Ïen
místních i ze ‰irokého okolí jsme sledovali kuli-
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náﬁské umûní lektorky, doplnûné o vychytávky dle
vlastních zku‰eností a tradic. Paní Berná nám
ukázala pravé ne‰izené koláãe. O zaujetí a zájmu
zúãastnûn˘ch vypovídají následné fotografie,
recepty pak budou k dispozici na dal‰ích akcích
âSÎ Opatovice.
Mgr. Marie Machancová, pﬁedsedkynû âSÎ Opatovice

Ing. Jaroslav Kuchaﬁ, starosta obce Opatovice

V‰ichni zaujatû sledují paní Bernou

OBEC PAR·OVICE
Par‰ovice od prázdnin
do Vánoc…
Milí ãtenáﬁi Zpravodaje,
v srpnovém ãísle jsem vás krátce seznámil se
v‰ím, co se v Par‰ovicích událo od ledna do ãervence. Ve svém ãlánku jsem se také zmínil
o v˘mûnû herních prvkÛ na dûtském hﬁi‰ti. Projekt s názvem „Dûtské hﬁi‰tû v Par‰ovicích“ byl
realizován koncem mûsíce srpna. Na základû
v˘sledkÛ komunitního plánování s dûtmi z M·
Par‰ovice jsme vybrali herní prvky. Pro realizaci
projektu byla zvolena firma Bonita Group Service
s.r.o., která za dohodnutou cenu 334 040 Kã herní prvky vyrobila a na hﬁi‰ti instalovala. Uskuteãnûní projektu bylo moÏné díky dotaci ve v˘‰i
233 828 Kã, kterou jsme získali z POV MMR.
Obec se podílela ãástkou 100 212 Kã. Dûtské
hﬁi‰tû je nyní roz‰íﬁeno o lanovou pyramidu, nízkou pﬁekáÏkovou dráhu, domeãek s tabulí a dûtmi nejvíce vyuÏívanou lanovou dráhu.
V leto‰ním roce jsme získali také dotaci v rámci dotaãního titulu „Pravidla pro poskytování pﬁíspûvku na poﬁízení, rekonstrukci, opravu poÏární

techniky a nákup vûcného vybavení JSDHO Olomouckého kraje na rok 2015“ ve v˘‰i 120 000 Kã.
Úãelem poskytnutí dotace byla ãásteãná úhrada
v˘dajÛ na zaji‰tûní akceschopnosti jednotek sbo-

ru dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí (JSDHO). V na‰em
pﬁípadû byl tento pﬁíspûvek urãen k poﬁízení zásahového vozidla – DA. Podmínkou pro pﬁijetí dotace bylo, Ïe obec z vlastních zdrojÛ uhradí nejmé-

Nové herní prvky na dûtském hﬁi‰ti
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nû 60 % celkov˘ch skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ. Byl zakoupen automobil Ford Transit a provedena pﬁestavba na zásahové vozidlo dle platné
legislativy. Celkové náklady ãinily 456 268 Kã .
ProtoÏe veﬁejnost ãasto nevnímá rozdíl mezi
JSDHO a SDH, rád bych to tedy upﬁesnil. Zﬁízení
jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce
(JSDHO) a zabezpeãení její pﬁipravenosti k zásahu dle § 29 zákona o PoÏární ochranû je z organizaãního, materiálního i finanãního hlediska
v samostatné pÛsobnosti obce. Obec zﬁizuje
JSDHO k ha‰ení poÏárÛ a provádûní záchrann˘ch
prací pﬁi Ïivelních pohromách a jin˘ch mimoﬁádn˘ch událostech a plnûní dal‰ích úkolÛ v oblasti
ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové pﬁeÏití obyvatelstva apod.). Jednotka sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ obce je tedy zﬁizována obcí
a je obcí plnû zabezpeãována po finanãní i materiální stránce. V posledních letech do jejího vybavení investovala obec s pﬁispûním Olomouckého
kraje nemalé finanãní prostﬁedky. Byla postupnû
poﬁízena kompletní v˘stroj pro 9 ãlenÛ této jednotky (pracovní stejnokroje, boty, pﬁilby…), poﬁídili jsme prostﬁedky pro komunikaci (radiostanice) a kalové ãerpadlo. Dovolím si tvrdit, Ïe JSDHO
je pro pﬁípadn˘ zásah velmi kvalitnû vybavena.
V Par‰ovicích je jednotka sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ obce sloÏena ze 12 ãlenÛ (velitel jednotky,
dva velitelé druÏstev, dva strojníci a ãlenové).
JSDHO Par‰ovice je zaﬁazena v kategorii
JPO V a je primárnû urãena pro zásah na území
obce. V pﬁípadû potﬁeby je ale pﬁipravena také pro
zásah mimo území obce (povodnû, v tomto roce
napﬁ. pomoc pﬁi likvidaci poÏáru lesa, …).
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH) je název spolku pÛsobícího na úseku poÏární ochrany (PO).
âinnost SDH jako spolku spoãívá tedy nyní spí‰e
ve volnoãasov˘ch aktivitách - poÏárním sportu,
práci s mládeÏí ãi organizaci sportovních a kulturních akcí. Zpravidla – a je tomu tak i u nás –
spolupracuje SDH s obcí také na úseku PO. Z ﬁad
ãlenÛ SDH jsou vybíráni zájemci o ãinnost
v JSDHO. SpolkÛm a organizacím obec mÛÏe
poskytovat dotaci na ãinnost, ale její v˘‰e je dána
finanãními moÏnostmi obce. Uvûdomuji si, Ïe práce na úseku PO je dÛleÏitá, a proto obec podporuje SDH i jin˘m zpÛsobem, napﬁíklad moÏností
bezplatného vyuÏívání prostor hasiãské zbrojnice
pro spolkové úãely, ve vyhrazeném ãase mohou
ãlenové SDH zdarma vyuÏívat ke cviãení sál sokolovny, na hﬁi‰ti plochu pro trénování poÏárního
útoku a obec hradí i v˘daje za vodu, kterou pﬁi tréninku spotﬁebují. Do nynûj‰ka ke své spolkové
ãinnosti SDH vyuÏívalo také zásahové vozidlo
JSDHO. ProtoÏe sladit zákonnou povinnost zaji‰-
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JSDHO má nové zásahové vozidlo

tûní poÏární ochrany v obci s poÏadavky SDH na
provoz vozidla k jejich sportovním aktivitám bylo
ãím dál sloÏitûj‰í, jsem rád, Ïe jsme získali druh˘
automobil. Nové zásahové vozidlo bude slouÏit
pouze k jeho primárnímu úãelu, kter˘m je ochrana obyvatel. Vím, Ïe rozhodnutí vyuÏívat nové
auto pouze jako zásahové se nelíbí zejména nûkter˘m ãlenÛm SDH. ProtoÏe jsem ale také hasiã,
uvûdomuji si dobﬁe základní dÛvod vzniku hasiãsk˘ch sborÛ, kter˘ je velmi jasnû vyjádﬁen heslem
„VÏdy zdatnû vzdorujte poÏáru, sv˘m bliÏním
k blahu, obci ku zdaru“. V pﬁedchozích ﬁádcích
jsem se snaÏil o objasnûní problému a zdÛvodnûní tohoto rozhodnutí. Pravidla provozování souãasného vozidla budou upravena na základû pﬁipravované smlouvy o spolupráci mezi obcí a SDH,
vûﬁím, Ïe k oboustranné spokojenosti.
V pﬁedchozím ãísle Zpravodaje jsem také informoval o prÛbûhu projektu „Kanalizace a âOV
obce Par‰ovice“. K této akci mohu sdûlit, Ïe 27.
srpna 2015 nabylo právní moci povolení stavby
a je‰tû v srpnu jsme poÏádali na Ministerstvu
zemûdûlství âR o dotaci v rámci II. V˘zvy Ministerstva zemûdûlství programu „V˘stavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodÛ a kanalizací“. Na základû na‰í Ïádosti jsme byli zaﬁazeni
do seznamu akcí tohoto programu a nyní ãekáme na v˘sledek jednání komise MZe. V pﬁípadû
schválení Ïádosti touto komisí bude následovat
v˘bûrové ﬁízení na dodavatele prací a doplnûní
dal‰ích podkladÛ na MZe. V optimálním pﬁípadû
by práce na kanalizaci mohly b˘t zahájeny v polovinû roku 2016. V pﬁípadû neschválení na‰í
Ïádosti vyuÏijeme dal‰í pﬁíleÏitosti a podáme

novou Ïádost o dotaci v rámci aktuální v˘zvy
z Operaãního programu Îivotního prostﬁedí
2014–2020.
VáÏení ãtenáﬁi Zpravodaje, vût‰inou se snaÏím
zachytit ve svém pﬁíspûvku v‰e, co se v obci za
dané období událo. Tentokrát jsem popsal jen to
nejdÛleÏitûj‰í a spí‰e jsem se snaÏil objasnit to,
o ãem vím, Ïe vyvolává nejvíce diskuzí. Doufám,
Ïe se to povedlo.
Milí spoluobãané, protoÏe uÏ jsou Vánoce
témûﬁ za dveﬁmi, chtûl bych Vám také popﬁát klidné svátky a v novém roce 2016 zdraví, ‰tûstí, spokojenost a v osobním i pracovním Ïivotû jen v‰e
dobré.
Ing. Lubomír Dostál, starosta obce Par‰ovice

Pozvánka

Vánoãní koncert
Parsongu
âinnost sboru Parsong je hlavnû o celoroãním
tvrdém drilu na zkou‰kách, kter˘ vyvrcholí na
Vánoãním koncertû. A proto v‰echny srdeãnû
zveme na Vánoãní koncert sboru Parsongu
a dûtí, kter˘ se uskuteãní

27. prosince v 16 hodin
v kostele sv. Markéty v Par‰ovicích.
Pﬁijìte nás podpoﬁit a vychutnat si tak vánoãní atmosféru, která se bude linout kostelními
prostory v podobû pohodové vánoãní hudby.
Petra Michalíková, Parsong Par‰ovice

OBEC PROVODOVICE
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Provodovicích oslavil
70. v˘roãí svého zaloÏení
Oslavy 70. v˘roãí zaloÏení SDH Provodovice
probûhly v sobotu 18. ãervence 2015. Akce byla
zahájena slavnostním prÛvodem na místní v˘le-

ti‰tû, které bylo v roce 2008 z evropsk˘ch zdrojÛ zrekonstruováno a stal se tak z nûj unikátní
areál pro venkovní akce slouÏící nejen provodovsk˘m obãanÛm, ale i náv‰tûvníkÛm z okolních obcí. Provodov‰tí se tak mohou py‰nit
zastﬁe‰ením a tartanovou dráhou pro hasiãsk˘
sport. Zá‰titu nad projektem pﬁevzal mikroregion Záhoran.

V rámci oslav následovala m‰e svatá a slavnostní schÛze, kde byly pﬁizvány i okolní sbory
dobrovoln˘ch hasiãÛ. V odpoledních hodinách
pﬁedstavil Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Pﬁerov ukázky hasiãské techniky a byla provedena jejich prezentace. Pro dûti i dospûlé byl pﬁipraven doprovodn˘ program ve formû soutûÏí pro dûti,
dospûl˘m zpestﬁila den dechová hudba Partutov-
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janka. Akce byla zakonãena taneãní zábavou se
skupinou Apaãi.
Akce byla finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m
krajem.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Provodovice

Slavnostní schÛze (zleva: Pavel Pﬁílesk˘, plk. Ing. Miroslav âoãek, Cyril Zdráhala, Jiﬁí Buzinis)

Úãastníci m‰e svaté

OBEC RAKOV
Halloween
Více neÏ ‰edesát rodiãÛ s dûtmi si v pátek 30.
ﬁíjna vyrazilo na halloweenskou procházku obcí
Rakov, kde si pro nû Komise kulturní, sociální
a ‰kolská (KKS·) pﬁipravila veãer pln˘ zábavy.
Stra‰idla, ãarodûjnice, ãernoknûÏníci, kovbojové, zombíci i kostlivci se se‰li v pût hodin pﬁed
kulturním domem, zapálili si lampiony a za dûsivého ﬁevu a houkání se vydali na rakovské
námûstí. „Mûli jsme ‰tûstí, podaﬁilo se mi koupit
snad poslední lampion v cel˘ch Hranicích. Ve
v‰ech marketech bylo beznadûjnû vyprodáno, ale
nakonec jsem na‰la jeden v papírnictví,“ usmívala se maminka dvouletého Pepy Bri‰‰e, kter˘ hrdû
nesl svítící barevn˘ lampion.
Po krátké procházce ãekala na v‰echny úãastníky tvoﬁivá zábava, jak povûdûla Zdenka Mizerová z KKS·. „Moje dûti s men‰í pomocí napekly

pﬁes sto dvacet perníãkÛ, které tady náv‰tûvníci
budou zdobit. Poté budeme vyrábût d˘nû z papíru a pro ty men‰í tu máme pﬁipravené halloweenské omalovánky. Také nás tu ãeká dûtská diskotéka, kde d˘dÏeje dûlá Franti‰ek Kopeck˘,“
popsala s tím, Ïe oproti minul˘m roãníkÛm si
zájemci bohuÏel nemohli tento rok vydlabávat
d˘nû, protoÏe se jich málo urodilo.
Leto‰ní Halloween byl v poﬁadí tﬁetí, kter˘ se
zde poﬁádal. A co do poãtu úãastníkÛ byl zatím
nejúspû‰nûj‰í. Místní akci si pochvalovaly nejen
dûti, ale i samotní rodiãe. „Dostali jsme pozvánku, tak jsme si ﬁekli, proã se nezúãastnit. Pﬁi‰li
jsme sem za dûtmi a znám˘mi. Samozﬁejmû nám
nechybûl ani lampion,“ povûdûla maminka malého Daniela. „Je fajn, Ïe jsou tady takové akce.
Pocházím z Rakova. Nyní bydlíme v Hranicích, ale
pokaÏdé, kdyÏ se dozvíme o nûjaké místní akci,
rádi se úãastníme. Je tu pﬁíjemná, rodinná atmo-

sféra,“ popsala dal‰í maminka Alena Chrastinová. „Za nás byly jen besídky, dûtské dny nebo
sportovní utkání, ale nûjaké tvoﬁivé akce ani ne.
Je fajn, Ïe tu nûco takového je, alespoÀ nesedíme doma,“ dodala je‰tû. (jes)
Barbora Jestﬁebská, redaktorka
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Rozlouãení pﬁed‰kolákÛ
se ‰kolkou v Rakovû
Ve ãtvrtek 25. ãervna 2015 se jako uÏ tradiãnû
touto dobou louãili v na‰í mateﬁské ‰kolce pﬁed‰koláci: Valinka Kopﬁivová, Zuzanka Gaìurková,
Natálka Tomeãková, Robinek KuchyÀka, Odra
Sehnalík, Mat˘sek Holub. Na toto jejich rozlouãení byli pozvání rodiãe a prarodiãe. Dûti mûly pﬁipraven˘ program, kde se nejdﬁíve pﬁedstavily,
pﬁedvedly své znalosti angliãtiny a taky projevily
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svá pﬁání, ãím by chtûly b˘t, aÏ vyrostou. Paní
ﬁeditelka se sv˘m personálem pﬁedala dûtem
vysvûdãení a v‰ichni zúãastnûní jim popﬁáli do
dal‰ího Ïivota hodnû ‰tûstí. Dûti byly velmi milé,
spontánní a bylo vidût, Ïe se do nového ‰kolního
prostﬁedí velice tû‰í. Dostali spoustu dárkÛ od
rodiãÛ, SRP·, od paní ﬁeditelky a od obce. Bylo
toho tolik, Ïe to pomalu nemohli ani unést.
A k tomu v‰emu dostali i sladkou teãku, dort ve
formû ‰kolní aktovky, kter˘ v‰em moc chutnal.

28. ﬁíjna se konal
lampiónov˘ prÛvod v Rakovû
Ve stﬁedu 28. ﬁíjna 2015 probûhla v na‰í obci
pietní akce, která se konala na poãest státního
svátku âeské republiky. U kulturního domu jsme
se zaãali ﬁadit do prÛvodu, kde v ãele prÛvodu
nesli vlajkono‰i z ﬁad SDH Rakov vlajky a vûnec.
Lampiónov˘ prÛvod se vydal vesnicí, lampióny
ve tmû krásnû svítily, coÏ podtrhovalo celkovou
atmosféru. Na návsi u pomníku padl˘ch probûhl
slavnostní ceremoniál kladení vûnce a na závûr
starostka mûla krátk˘ proslov.
Tablo ÏákÛ M·

Svatava Wagnerová, starostka obce

Dûtské rybáﬁské závody
v Rakovû
V nedûli 13. záﬁí uspoﬁádaly rybáﬁské rodiny
Caga‰Û a ¤ehákÛ ve spolupráci s SDH na rybníku v Rakovû „Dûtské rybáﬁské závody.“ PﬁestoÏe
tato akce nebyla dlouhodobû plánovaná, se‰lo se
14 závodníkÛ.
Nejvût‰í chycená ryba, kterou ulovil Martin
Klein, byl kapr, kter˘ mûﬁil 47cm.
Celkové poﬁadí:
1 – ¤ehák Tomá‰
2 – Klein Martin
3 – Lacek Mirek
KaÏdé dítû dostalo diplom za úãast a rybáﬁské
potﬁeby dle vlastního v˘bûru, které sponzorova-

lo Rybáﬁství Tovaãov Martin A Neãa a Rybáﬁství
Hranice. Dále dûkujeme SDH Rakov, OÚ Rakov
a hlavnû v‰em zúãastnûn˘m dûtem. Tû‰íme se na
dal‰í roãník.
Petru zdar
Kateﬁina Caga‰ová

Úãastníci zájezdu z Rakova
Dne 5. záﬁí 2015 se uskuteãnil zájezd zahrádkaﬁÛ Rakov pod vedením paní Kuliãkové a pana
·tukovského. Nav‰tívili jsme zámek KromûﬁíÏ,
zámecké zahrady a nakonec Arcibiskupské sklepy s ochutnávkou zdej‰ích vín. Pro malou úãast
místních zahrádkaﬁÛ jsme se rozhodli pﬁizvat
kamarády zahrádkáﬁe z Hranic po domluvû
s jejich pﬁedsedou panem PoledÀákem. Po poãáteãních problémech se nakonec zájezd uskuteã-

Úãastníci rybáﬁsk˘ch závodÛ

nil. Prohlídka zámku probûhla s prÛvodcem a jeho
v˘klad byl zajímav˘ pro v‰echny úãastníky. Po
prohlídce jsme se pﬁesunuli do Zámeck˘ch
zahrad, ve kter˘ch zrovna probíhala akce divadelních spoleãností HORTUS MAGICUS. Úãastníci mûli volno a mohli se pohybovat po celém
areálu zahrad, které jsou obnoveny a jsou opravdu nádherné. Po obûdû jsme se pﬁesunuli do Aricibiskupsk˘ch sklepÛ, kde jsme mûli moÏnost si
je prohlídnout opût se zajímav˘m v˘kladem paní
prÛvodkynû. Nakonec jsme mûli moÏnost ochutnat v˘borná me‰ní vína. Celá akce mûla skvûl˘
závûr, kter˘ probûhl ve Chvalãovû v hotelu ¤íka,
kde byla spoleãná veãeﬁe a po ní byla volná zábava, ke které pﬁispûl pan ·ustek se svojí kytarou
a v‰ichni si zazpívali své oblíbené písnû. Myslím,
Ïe nakonec se nám zájezd povedl a v‰ichni byli
spokojeni. Doufám, Ïe tato spolupráce na‰ich
svazÛ bude pokraãovat i v budoucnu. Pﬁí‰tí akci
by mûli poﬁádat Hraniãtí a drÏíme jim palce, aby
jim to vy‰lo aspoÀ jako nám.
Ivan ·tukovsk˘

Vítûzové: zleva: Martin Klein, Tomá‰ ¤ehák, Mirek Lacek
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Zahrádkáﬁi z Rakova v KromûﬁíÏi

Dûti z Rakova vítaly prázdniny
Na prav˘ soutûÏní mítink 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 na 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˘

S jestﬁábem se zvûãnili Matyá‰ a Dominik Chrastinovi, vpravo Jirka a Klárka Mizerovi

OBEC V·ECHOVICE
Zku‰enosti na‰ich mlad˘ch
Jakub Chytil (Ïák 3.roãníku oboru Zámeãník)
a Josef Bﬁezík (Ïák 4. roãníku oboru Mechanik
ãíslicovû ﬁízen˘ch strojÛ) studující na SP· Hranice se zúãastnili odborné praxe v Anglii. (V pﬁedchozích letech to byl Tadeá‰ Cícha - Finsko, Jakub
·atánek – Anglie, Ondﬁej Kunz – Nûmecko). Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdûlávání a pﬁípravû, kter˘ je financován prostﬁedky z EU pod zá‰titou národní agentury DÛm zahraniãní spolupráce. Hlavní my‰lenkou tohoto projektu je ‰ance pro kaÏdého Ïáka
z na‰í ‰koly takto absolvovat povinnou odbornou

praxi. V‰echny náklady (doprava, ubytování, stravování) byly financovány z grantu a Ïáci dostali
navíc je‰tû finanãní pﬁíspûvek na doplnûní stravy

a místní dopravu. âíslo projektu: 2014-1-CZ01KA102-000287 s názvem Z Hranic do Evropy. JiÏ
7x mûli Ïáci SP· Hranice moÏnost vykonat svou
praxi v zahraniãí a tento grant ‰kola získala i na
dal‰í ‰kolní rok.

Tentokrát bylo 32 ÏákÛ v Anglii, Portugalsku
(Torres Vedras a Faro) a na Maltû. Konkrétnû se
jednalo o:
1) Portugalsko – v Torres Vedras (pro Ïáky oboru CHE) v místní stﬁední ‰kole – práce ve ‰kolní laboratoﬁi – téma – anal˘za potravin (3. 5. –
16. 5. 2015 – 4 Ïáci)
2) Anglii – v Portsmouth pro Ïáky v‰ech oborÛ,
kde je zprostﬁ. agentura Language solution
zamûstnala v reáln˘ch firmách dle zamûﬁení
oboru a zajistila jim ubytování v hostitelsk˘ch
rodínách. (2. 5. – 16. 5. 2015 – 11 ÏákÛ, a 3
ãerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7.
2015). Kuba pracoval ve firmû na v˘robu oken
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Medina Joinery a Pepa obsluhoval NC stroj ve
firmû ENL ltd. O víkendu Ïáci nav‰tívili Lond˘n,
místní námoﬁní muzeum, ostrov Wight.
3) Portugalsko – v Loule, kde místní stﬁední ‰kola zorganizovala praxi pro Ïáky oboru PO na
místních hasiãsk˘ch stanicích v Olhau a Faru
(4 Ïáci, 30. 5. – 20. 6. 2015)
4) Maltu – ve Florianû – zde zprostﬁ. agentura
Future Focus zajistila odbornou praxi pro Ïáky
v‰ech oborÛ na‰í ‰koly. (10 ÏákÛ, 12. 9. –
26. 9. 2015).
Îáci si zdokonalili své odborné dovednosti,
zlep‰ili se v angliãtinû, poznali kulturu jiné zemû
a její pamûtihodnosti.
Autorka ãlánku: Pavlína Vavﬁíková, organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanãní podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdûlení) odpovídá v˘luãnû
autor. Publikace (sdûlení) nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za pouÏití informací, jeÏ jsou jejich obsahem.

HC Draci
I v leto‰ním roce pokraãuje na‰e hokejové snaÏení. Jezdíváme tedy pravidelnû hrávat hokej kaÏd˘ ãtvrtek na zimní stadion ve Vala‰ském Meziﬁíãí. JelikoÏ od místních borcÛ nad‰ení postupem
ãasu opadlo, doplÀujeme tyto ledy hráãi z okolí,
abychom si hokej mohli i nadále uÏívat a trénovat. Od zaãátku sezóny tyto tréninky organizuje
nejstar‰í ãlen DrakÛ sám starosta obce Radovan
Miku‰, kter˘ je v pﬁípadû nouze pﬁipraven zasáhnout i jako golman. JelikoÏ uÏ hrajeme ãtvrt˘m
rokem, mají tyto hokeje o nûco vy‰‰í úroveÀ neÏ
v samotn˘ch zaãátcích. Pokud i vy chcete zaãít
s hokejem a máte potﬁebné vybavení (hokejovou
v˘stroj), ozvûte se a rádi vás ve sv˘ch ﬁadách uvidíme.
Poãátkem záﬁí tohoto roku se naplno rozjela
dal‰í sezóna amatérské hokejové ligy ve Vala‰ském Meziﬁíãí. Tentokrát je rozdûlena hned do tﬁí
v˘konostních kategorií. HC DRACI V·ECHOVICE
hrají tu prostﬁední pod oznaãením AHL2. Vzhledem k odchodu nûkter˘ch hráãÛ jsme ná‰ kádr

Adam Jemelík hraje na flétnu

pﬁed sezónou doplnili tak, abychom i nadále mûli
k dispozici 24 jmen na soupisce. ChuÈ ligov˘ch
zápasÛ si tak novû vyzkou‰eli Martin Tomá‰ #8
a Radovan Miku‰ #48. Dal‰í jiÏ pﬁespolní a zku‰enûj‰í posily jsou Lubomír Machanec #27, Franta Pavlík #85 a Tomá‰ âaja #7. JiÏ po prvních
kolech se ukázal velk˘ potenciál muÏstva a není
Ïádn˘m tajemstvím, Ïe letos chceme útoãit na
nejvy‰‰í pﬁíãky v soutûÏi. V˘sledky tomu zatím
napovídají, ale sezóna je je‰tû dlouhá a soupeﬁi
hodnû vyrovnaní. Fakt, Ïe jsme v souãasné dobû
na ãele AHL2 nic neznamená, protoÏe pﬁijde vyﬁazovací Play Off, kde se hraje od znova a ty pravé
boje o kaÏd˘ centimetr ledu teprve zaãnou.
Pokud po fotbalové sezónû nemáte kam jít za
sportem, nudíte se doma u TV, nebaví vás jen tak
sedût v hospodû nebo zkrátka je vám dlouhá chvíle, rádi vás uvidíme na tribunû pﬁi na‰ich ligov˘ch
zápasech na zimním stadionu ve Vala‰ském Meziﬁíãí. Nudit se rozhodnû nebudete … :-)
Termíny zápasÛ AHL2 (V‰echovice) viz. odkaz
(zadejte v internetovém prohlíÏeãi):
http://www.valmezliga.estranky.cz/clanky/terminy.html
Sportu zdar a hokeji zvlá‰È
Jiﬁí DoleÏel #87
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SK V‰echovice
Ve stﬁedu 21. 10. 2015 uspoﬁádali Ïáci 9. roãníku ve spolupráci s SK V‰echovice turnaj ve stolním tenise. Zúãastnilo se 14 nejlep‰ích stolních
tenistÛ ze ‰koly. SoutûÏili ve dvou kategoriích –
mlad‰í a star‰í Ïáci.
Mlad‰í Ïáci: 1. místo Adam Indruch
2. místo Martin Burda
3. místo Jan Hradil
Star‰í Ïáci: 1. místo Ondﬁej Kopﬁiva
2. místo Luká‰ Kocourek
3. místo Dominik Cinna
V‰em ÏákÛm dûkujeme za úãast a vítûzÛm blahopﬁejeme.

Spolek Ïen
Rozmar˘n V‰echovice
uspoﬁádal vánoãní v˘stavu
Rok s rokem se‰el se zas a uÏ je tu opût pﬁedvánoãní ãas a s ním i tradiãní v˘stava spolku Rozmar˘n. Jako kaÏd˘ rok jsme se snaÏily, aby na na‰í
v˘stavû bylo nûco zajímavého, co zaujme. Hned
v pﬁedsálí se mohli náv‰tûvníci podívat, jak se peklo v dobách na‰ich babiãek, jaké se pouÏívaly

Dûti z mateﬁské ‰koly pﬁi vystoupení

Pohled na vánoãní v˘stavu shora
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váhy, formy na vánoãky, formiãky a vykrajovátka
na cukroví a dal‰í krásné vûci vãetnû se‰itÛ
s recepty. V sále uÏ to vonûlo tradiãním svaﬁákem,
na stolech se objevila spousta krásn˘ch vûcí, které vyrábí ‰ikovní lidé ze V‰echovic a okolí. Mnozí
ani nevíme, Ïe máme takové tvoﬁivé sousedy.
Vystavovaly se tady adventní vûnce, které i pﬁímo
na sále vyrábûla Klárka Kuãerková. Petra Studená
vyrábûla ozdoby z korálkÛ. Krásné byly i rÛzné ‰ité
v˘robky, v˘robky pletené z papíru, háãkované
ozdoby, nápadité zápichy a spousta dal‰ích vûcí
z rozmanit˘ch materiálÛ. Neodolatelné byly jako
vÏdy perníãky od Ivany Losertové, byl tady i koutek Marcely Miku‰ové se zdravou v˘Ïivou. Tradiãnû probûhla soutûÏ o nejlep‰í vánoãní cukroví.
V sobotu nám sv˘m vystoupením navodila
vánoãní pohodu skupina V‰echomor. V nedûli
dopoledne v‰em pﬁítomn˘m zahráli na flétny
a kytaru Mí‰a a Adámek Jemelíkovi, jejich vystoupení doplnila zpûvem Maru‰ka KlvaÀová. Odpoledne vystoupily dûti z mateﬁské ‰koly, které
sehrály krásnou pohádku pod vedením paní uãitelky Vûry ·ebíkové. Dûti ze ‰koly a ‰kolky namalovaly pûkné obrázky a vyrobily spoustu vûcí, které jsme pouÏili na v˘zdobu sálu.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám zapÛjãili rÛzné
ozdoby a zapojili se do pﬁíprav v˘stavy vãetnû
soutûÏe v peãení.
Pﬁejeme v‰em, aby vánoãní svátky proÏili v klidu a pohodû a tû‰íme se na dal‰í spolupráci.

‰kolní druÏiny jiÏ od listopadu pﬁipravovali kulturní vystoupení a jednotlivá ãísla propojovali
deváÈáci. Vánoãní atmosféru naladili mlad‰í Ïáci,
kteﬁí si pro v‰echny pﬁítomné nacviãili koledy. Po
kulturním programu se v‰ichni pﬁítomní mohli
rozejít do dílniãek, kde dûti, rodiãe a pﬁíznivci ‰koly vyrábûli adventní a vánoãní ozdoby. Dûti ze
‰kolní druÏiny jiÏ od podzimu sbíraly a su‰ily
vhodn˘ pﬁírodní materiál, kter˘ pouÏily na v˘robu dekorativních pﬁedmûtÛ. Pﬁítomní si mohli
vyzkou‰et rÛzné netradiãní techniky a své v˘robky si odnést domÛ. Velk˘ úspûch mûlo zdobení
perníkÛ, které potû‰ilo hlavnû malé dûti. Îáci celé
‰koly, respektive jednotlivé tﬁídy, pod odborn˘m
vedením sv˘ch pedagogick˘ch pracovníkÛ soutûÏili o nejlep‰í vánoãní nápad, v˘kres, v˘robek,
ozdobu apod. V‰ichni byli odmûnûni a za svÛj
v˘kon obdrÏeli cenu. Zamûstnanci ‰koly se zase
zapojili do soutûÏe o nejchutnûj‰í vánoãní cukroví a za svou úãast v soutûÏi rovnûÏ obdrÏeli drobné ceny. Pﬁíjemnou atmosféru dokreslilo poseze-
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ní u ãaje, koláãkÛ a drobného obãerstvení, které
pﬁipravili zamûstnanci ‰koly. Dûkujeme za hojnou
úãast v‰em rodiãÛm, prarodiãÛm, pﬁátelÛm ‰koly a ‰iroké veﬁejnosti. Dûkujeme v‰em sponzorÛm
za podporu, zamûstnancÛm a ÏákÛm ‰koly za perfektní zvládnutí akce. Akci Vánoãní jarmark
finanãnû podpoﬁil Olomouck˘ kraj.
Irena K˘valová

Drahomíra Luká‰ová, malba na bﬁidlici

Pavla Zoufalá, Spolek Rozmar˘n V‰echovice

Vánoãní v˘stava
v základní ‰kole
Vánoãní v˘stava, která se uskuteãnila 16. prosince v prostorách Základní ‰koly V‰echovice,
dopadla na jedniãku. Îáci 1.–9. roãníku a dûti ze

Drahomíra Luká‰ová a Ïáci Z·
V‰echovice, snûhuláãci z keramiky

Marie Voldánová a Ïáci Z·
V‰echovice, perníãky

ZÁKLADNÍ ·KOLY V MIKROREGIONU
Jazykov˘ pobyt ÏákÛ Základní
‰koly V‰echovice
V rámci projektu Evropské unie – V˘zva 56 se
mohlo 20 ÏákÛ ze 7. aÏ 9.tﬁídy zúãastnit jazykového pobytu v Lond˘nû. Zájezd probíhal v termínu od 8. do 14. listopadu 2015.
Odjezd ze V‰echovic byl 8. listopadu v 6 hodin.
Do Velké Británie jsme se dostali pﬁes Nûmecko,
Belgii a Francii. Cesta do Lond˘na trvala 24 hodin.
První den na‰eho zájezdu byla na programu prohlídka St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge,
divadla Globe, lodi HMS Belfast, Tower Bridge
a Tower of London. Ve veãerních hodinách jsme
se dostali do mûsteãka Downe, kde se nacházelo na‰e ubytování.
V úter˘ 10. listopadu Ïáky ãekal první den
v New London College. Po pﬁíjezdu byli v‰ichni
zúãastnûní rozdûleni do skupin k jednotliv˘m lektorÛm. Lektory na‰ich ÏákÛ se stali Mark a Hina.
Po dopolední v˘uce jsme se autobusem dostali
do mûsteãka Windsor, ve kterém nás ãekala prohlídka hradu Windsor.
Stﬁeda dopoledne 11. listopadu opût patﬁila
v˘uce ve ‰kole. Odpolední program probíhal ve

dvou lond˘nsk˘ch muzeích – Natural History
Museum a Science Museum.
âtvrtek 12. listopadu byl posledním dnem
v New London College. Îáci na konci vyuãování
obdrÏeli certifikáty o absolvování 9 hodinového
kurzu. V‰ichni tuto zku‰enost zhodnotili velmi

kladnû a z v˘uky byli nad‰ení. Tento den jsme se
vydali poznat i okolí ‰koly v Hounsow a poté jsme
zamíﬁili autobusem do centra k prohlídce Piccadilly Circus a Trafalgar Square.
Posledním dnem na‰eho pobytu byl pátek
13. listopadu V tento den jsme se do centra Lon-

Hrad Windsor
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d˘na dostali jiÏ v ranních hodinách. Nejdﬁíve jsme
nav‰tívili Buckingham Palace, u kterého jsme
vidûli tradiãní v˘mûnu stráÏí. Procházkou pﬁes St.
James’s Park jsme dorazili k vûÏi Big Ben se znám˘m zvonem a hodinami, k parlamentu Houses
of Parliament a k vyhlídkovému kolu London Eye.
V 19 hodin pﬁi‰lo louãení s Lond˘nem a ná‰ autobus vyrazil smûr âeská republika.
Mgr. Adéla DoleÏelová, Z· V‰echovice

Buckinghamsk˘ palác

New London College

New London College

ZE ÎIVOTA SOKOLÒ A HASIâÒ
Poohlédnutí za uplynul˘m
rokem SDH Malhotice
Zaãátkem roku 2015 se konala valná hromada
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Malhotice, kde byl
novû zvolen starosta sboru Roman JeÏek, námûstek starosty Martin Pop, velitel David ·ima a jednatel Miroslav âernock˘.
17. února hasiãi uspoﬁádali tradiãní vodûní
medvûda za úãasti 18 masek jak z ﬁad hasiãÛ, tak
místních obyvatel.

28. bﬁezna jsme v podveãerních hodinách
pozvali do místního sálu divadelní soubor Tyl
z Drahotu‰ s pﬁedstavením Nepokojné hody Svaté Kateﬁiny.
Mûsíc kvûten jsme zahájili oslavou Svatého Floriána m‰í v kostele ve V‰echovicích spoleãnû
s okrskov˘mi sbory. Dále následovala okrsková
soutûÏ v Provodovicích, která zahájila leto‰ní
sezónu na‰eho druÏstva. Na‰i chlapi v rámci okrsku získali první místo. V kvûtnu se rozjela Velká
cena Okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerova, která

pro leto‰ní roãník mûla 13 soutûÏí. Na‰i muÏi se
úãastnili 11 soutûÏí, nejlep‰ího v˘sledku dosáhli
na soutûÏi v Jindﬁichovû a Par‰ovicích, kde shodnû obsadili 5. místo s ãasy 17.73 vteﬁin a 17.49
vteﬁin. V celém seriálu soutûÏí se na‰e druÏstvo
muÏÛ umístilo na celkovém 9. místû s poãtem 91
bodÛ.
Jako uÏ kaÏdoroãnû jsme koncem kvûtna uspoﬁádali tradiãní kácení máje s kapelou Rocca
z Oder. I za nepﬁíznivého poãasí dorazili skalní
náv‰tûvníci a vydrÏeli do pozdních noãních hodin.
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Vodûní medvûda 2015

a fyzické stránce pﬁipraveny k zásahÛm pﬁi poÏárech a k pomoci obyvatelstvu pﬁi nenadál˘ch
Ïivelních pohromách. Na‰e zásahová jednotka se
zúãastnila také ‰kolení ve vypro‰Èování.

Velká cena ve ·piãkách. Zleva: Pavel Hosta‰a, Jaromír Novák, Pavel
Novák, Jan Holeãek, David ·ima, Vladimír Koãnar, Radim Kobliha

6. ãervna jsme spolu s hasiãi z Provodovic
poﬁádali na jejich sportovi‰ti okresní kolo poÏárního sportu Okresního sdruÏení hasiãÛ Pﬁerov.
Zde se sjeli vítûzové okrskov˘ch kol, aby porovnali své síly a vítûz postoupil do krajského kola
do Pﬁerova.
Letos poprvé jsme uspoﬁádali 1. roãník soutûÏe O pohár starosty obce a jiÏ tradiãní 5. roãník
Malhotské k˘blovaãky v novém areálu pod parkem. Konala se 24. záﬁí ve 14 hodin. O pohár starosty obce soutûÏilo 11 druÏstev muÏÛ a 4 druÏstva Ïen. Na prvním místû se umístili muÏi
z Radkovy Lhoty, druhá pﬁíãka patﬁila na‰im borcÛm a tﬁetí místo obsadili muÏi z Vysoké. V kategorii Ïen se na první pﬁíãce umístily holky z Rychlova, druhé byly Milotice a tﬁetí pﬁíãka patﬁí
Par‰ovicím.
V K˘blovaãce soutûÏilo 18 druÏstev muÏÛ a 6
druÏstev Ïen. Nejrychlej‰í byli muÏi z Lubomûﬁe,
druhé místo získala Radkova Lhota a tﬁetí skonãili muÏi z Hranic. V kategorii Ïen pﬁedvedli své
kvality holky z Milotic, které obsadily první i druhou pﬁíãku a na tﬁetím místû skonãily holky z Par‰ovic.

V pátek 30. ﬁíjna probûhlo taktické cviãení okrskÛ V‰echovice na území v Horním Újezdû, které
bylo zamûﬁeno na ochranu obyvatelstva. Zámûrem cviãení bylo vyhledávání pohﬁe‰ovan˘ch
osob a následná první pomoc.

Leto‰ní sezóna soutûÏních druÏstev
opatovick˘ch hasiãÛ
DruÏstva muÏÛ i Ïen na‰eho sboru se zúãastnila v leto‰ním roce témûﬁ tﬁiceti soutûÏí. MuÏi se
ve Velké cenû okresu Pﬁerov umístili na ãtrnáctém místû, Ïeny na místû sedmém. Kromû ligov˘ch soutûÏí se David Roman, Petr KlvaÀa, Dalibor Va‰íãek a Jakub Andr˘sek zúãastnili v sobotu
15. srpna extrémního hasiãského závodu v bûhu
do skokanského mÛstku v Harrachovû Redbull400. ·tafeta SDH Opatovice vystoupila na stupínek nejvy‰‰í a jako hlavní cenu si odnesla akrobatick˘ let.
Od 30. kvûtna závodili také opatoviãtí mladí
hasiãi ve Velké cenû okresu Pﬁerov mlad˘ch hasi-

David ·ima, SDH Malhotice

Nabit˘ program hasiãÛ
v Opatovicích
Hasiãi v okrsku trénovali zásah v lese
Dne 18. záﬁí 2015 se v obci Val‰ovice uskuteãnilo taktické cviãení zásahov˘ch druÏstev SDH
Opatovice, Par‰ovice, Rakov, B˘‰kovice a Val‰ovice, které jsou sdruÏeny v okrsku Opatovice.
V leto‰ním roce byl jako námût vybrán zásah na
hoﬁící lesní porost se dvûma ohnisky poÏáru.
Zámûrem byla potﬁeba zamûﬁit cviãení na intenzivní komunikaci jednotek, jejich velitelÛ, strojníkÛ a velitele zásahu pomocí pﬁenosn˘ch radiostanic a komunikace velitelÛ jednotek s krajsk˘m
operaãním stﬁediskem HZS.
MÛÏeme ﬁíct, Ïe zásahové jednotky na‰eho
okrsku jsou jak po technické, tak po odborné

Zleva Karolina Musilová, Tereza Va‰íãková
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Vpﬁedu zleva Jakub Andr˘sek, Petr KlvaÀa, vzadu zleva David Roman, Dalibor Va‰íãek

ãÛ. Celkem se dûti zúãastnily jedenácti soutûÏí.
Mlad‰í dûti si vybojovaly celkovû první místo
a ukázaly, Ïe jsou v okrese Pﬁerov opût tûmi nejlep‰ími – své prvenství mûli jisté jiÏ dvû kola pﬁed
koncem celé Velké ceny! Vítûzné druÏstvo mlad‰ích hasiãÛ soutûÏilo ve sloÏení: Mája âíhalová,
Dája âíhalová, Eli‰ka Havlásková, Filip Hasilík,
Adam Michenka, PéÈa Pazdera, Martin Roháãek,
Adélka Kostruchová, Karolína Musilová a Terezka Va‰íãková. Star‰í dûti skonãily na desátém
místû.
3. ﬁíjna zakonãila druÏstva sezónu mládeÏe
a dorostencÛ na Závodu poÏárnické v‰estrannosti
ve Vysoké. Zde skonãilo mlad‰í druÏstvo na
pátém místû a star‰í druÏstvo na ãtrnáctém místû. Kvalitní reprezentaci jsme mûli také mezi jednotlivci dorostencÛ – David Roreãek získal první
místo. Mezi dorostenkami se Maru‰ka Andr˘sková umístila na druhém místû, Katka âíhalová
na tﬁetím a Bety Jano‰ová na ãtvrtém. V obou
kategoriích získali osmé místo Honza Rák a Vendula Marková a desáté Martin Pazdera a Adéla
Sehnálková.
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První ﬁada zleva: Martin Pazdera, Honza Rák, David Roreãek, druhá ﬁada zleva: Bûtka
Jano‰ová, Vendula Marková, Adéla Sehnálková, Maru Andr˘sková a Katka âíhalová

A co dûlají hasiãi z Opatovic, kdyÏ nesoutûÏí?
Druh˘ záﬁijov˘ víkend patﬁil v Jánsk˘ch Koupelích závûreãnému soustﬁedûní, které probûhlo
jako souãást projektu Junior univerzita – vzdûlávání mlad˘ch záchranáﬁÛ. Z na‰eho sboru se projektu zúãastnila Tereza Va‰íãková a Karolína Musilová. Cílem projektu je mimo‰kolní vzdûlávání
ÏákÛ základních ‰kol vedené v duchu vysoko‰kolské v˘uky, které jim umoÏní celoroãnû rozvíjet jejich dovednosti a znalosti v pﬁírodních
vûdách i v technick˘ch a ﬁemesln˘ch oblastech.
Od záﬁí probíhají v hasiãárnû pravidelné brigády, kter˘ mají za cíl peãovat o sportovní i zásahové vybavení. Hasiãi také zorganizovali v˘let na
kolech, zájezd do vinného sklepa, nûkolik taneãních zábav, turnaj ve stolním tenise a v˘roãní valnou hromadu. V rámci spolupráce s polsk˘m
mikroregionem jsme se zúãastnili zájezdu na
doÏínky v Bakowû.
Hasiãi z Opatovic pﬁejí spoluobãanÛm pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a zdraví v novém
roce.
Jolana Andr˘sková, SDH Opatovice

Dobrovolní hasiãi z Opatovic
dostali peníze na nové
vybavení
Grant pro sbory jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ, kter˘ Povodí Moravy vyhlásilo v srpnu leto‰ního roku, byl zamûﬁen˘ na financování hasiãského vybavení, hasicí techniky, prvky poÏární
ochrany, v˘zbroj a v˘stroj pro hasiãe. V˘bûrová
komise PM rozhodla, Ïe z více neÏ ãtyﬁiceti sborÛ, které o grant na podporu jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ poÏádaly, obdrÏí finanãní podporu hasiãi ze ãtyﬁ obcí – Such˘, Mûsteãko
Trnávka, ·arovy a Opatovice.
Udûlení grantu v nejvy‰‰í hodnotû ze v‰ech
uchazeãÛ pro na‰i jednotku svûdãí zﬁejmû o dobﬁe zpracovaném projektu, kter˘ jsme na Povodí
Moravy zaslali. V na‰em pﬁípadû byla schválena
ãástka ve v˘‰i 23 000 Kã, která bude pouÏita na
nákup prostﬁedkÛ pro práci a záchranu na vodû.
Bude se jednat o nákup záchrann˘ch plovacích
vest, pﬁileb pro práci na vodû a házecích záchrann˘ch lan pro ãtyﬁãlenné druÏstvo hasiãÛ.
Pﬁevzetí symbolického ‰eku v budovû Povodí
Moravy v Brnû se 12. listopadu 2015 zúãastnili
zástupci zásahové jednotky Tomá‰ Pazdera jako
autor projektu a Jaromír âíhal ml.
Povodí Moravy patﬁí podûkování za podporu
hasiãÛ vyhlá‰ením tohoto grantu.
Hasiãi z Opatovic

Skvûlá sezóna mlad˘ch hasiãÛ
z Par‰ovic

Tomá‰ Pazdera a Jaromír âíhal ml. pﬁebírají symbolick˘ ‰ek na nové vybavení

Program par‰ovick˘ch dûtí byl opravdu pestr˘, zúãastnily se dvou uzlovaãek, vystoupily
v Hranicích a Provodovicích s pohádkou Budulínek, nav‰tívily kino, byly plavat, absolvovaly celkem 11 soutûÏí Velké ceny Pﬁerov a soustﬁedûní
v Rajnochovicích. V mlad‰í kategorii soutûÏí 12
dûtí a ve star‰í 10 dûtí, které se v prÛbûhu sezóny na soutûÏích stﬁídaly. Stálo nás to velké úsilí,
ale jak se ﬁíká: „TûÏko na cviãi‰ti, lehko na boji‰ti!“ A v˘sledkem bylo vyhodnoceni Velké ceny
okresu Pﬁerov dne 12. záﬁí ve StﬁíteÏi nad Ludinou, kde na‰e dûti stály na bednû. Jak mlad‰í, tak
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i star‰í hasiãi skonãili na krásném 2. místû. Za
zmínku stojí i vyhodnocení nejlep‰ích tzv. proudÛ sezóny a to za mlad‰í Ondﬁej Vinkrálãík
s ãasem 15,06 a za star‰í Barbora ·vehlová, která zároveÀ drÏí rekord trati s ãasem 12,20. Odmûnou dûtem byla noãní soutûÏ v Bochoﬁi, která se
uskuteãnila 19. záﬁí a kde mlad‰í z 43 druÏstev
skonãili na 9. místû.
Mlad‰í: Matûj Holub, Ondﬁej Sehnalík, Jan
Vinklarãík, Karolína Vinklarãíková, Matûj Skﬁiãka,
Michaela RÛÏiãková, Natálie MacháÀová, ·tûpánka RÛÏiãková, Nikol ·krobánková, Dominik RÛÏiãka, Ondﬁej Vinkrálãík
Star‰í: Martina Coufalíková, Tomá‰ Chrastina,
Barbora Ondrou‰ková, Barbora ·vehlová, Nikol
Sehnalíková, Jan Tureãek, Dan Fojtík, Mirek Samiec, Ondﬁej Králík, Luká‰ Sehnál

Na branném závodû
par‰ovsk˘m hasiãÛm byly
osudem dvojky
Sezónu 2016 zahájil 3. ﬁíjna 2015 brann˘ závod
ve Vysoké, kterého se zúãastnily i dûti z Par‰ovic.
Na nûj bude navazovat atletika v Hranicích na stadionu a následnû poÏární útoky. Ale i závod poÏární v‰estrannosti je dÛleÏit˘ pro tento hasiãsk˘
sport. TraÈ v délce 2 km pro mlad‰í a 3 km pro
star‰í se bûÏí na ãas a její souãástí jsou stanovi‰tû, kde dûti musí zvládnout stﬁelbu se vzduchovky, urãit azimut podle mapy a buzoly, ‰plhat
po lanû, poznat topografické a grafické znaãky,
urãit ãím co je vhodné hasit a o‰etﬁit zranûní ruky
a kolena. A jak se ukázalo, ani tento závod není
na‰i dûtem cizí, a tak mlad‰í obsadili krásné 2.
místo a star‰í 4. místo. Tohoto závodu se zúãastnili i na‰i dorostenci. Tito mají traÈ nároãnûj‰í,
nejenÏe musí ubûhnout 4 km, ale ãást trati se
musí orientovat podle buzoly. Jan Tureãek obsadil nádherné 2. místo a taktéÏ Barbora ·vehlová
skon‰ila na 2. místû. Závûrem musím ﬁíct, Ïe dûti
byly úÏasné, a v‰em jim moc gratulujeme za jejich
nádhern˘ v˘kon a budeme se tû‰it na dal‰í krásné v˘sledky.
Mlad‰í: Matûj Skﬁiãka, Michaela RÛÏiãková, Nikol
·krobánková, Karolína Vinklarãíková, Natálie
MacháÀová a náhradnice ·tûpánka RÛÏiãková
Star‰í: Jan Vinklarãík, Matûj Rada, Dominik
RÛÏiãka, Martina Coufalíková, Barbora Ondrou‰ková
Dorostenci: Barbora ·vehlová, Jan Tureãek
O takto v˘borné v˘sledky se zaslouÏili samozﬁejmû i na‰i vedoucí mládeÏe, kteﬁí i pﬁi sv˘ch
pracovních povinnostech zvládají dûti pﬁipravit na
v˘bornou.
Vedoucí mládeÏe SDH Par‰ovice: Jarmila
RÛÏiãková, Martina RÛÏiãková, Josef Horáãek,
Martin RÛÏiãka
Martina RÛÏiãková, SDH Par‰ovice
V¯SLEDKY DRUÎSTEV MUÎÒ A ÎEN
V˘sledky na‰ich druÏstev muÏÛ a Ïen byly stejné jako v pﬁedchozích obdobích. U druÏstva muÏÛ
se stále nedaﬁí sloÏit takovou sestavu, která by
byla schopná konkurovat tûm nejlep‰ím druÏstvÛm z okresu Pﬁerov. Za leto‰ní sezónu se
na‰im muÏÛm podaﬁilo nasbírat pouze 7 bodÛ
a tím si vybojovali dvacáté místo v celkovém hodnocení Velké ceny OSH Pﬁerov. DruÏstvo Ïen si
drÏí v podstatû stále v˘borné v˘sledky jako

Vyhodnoceni Velké ceny okresu Pﬁerov dne 12. záﬁí ve StﬁíteÏi nad Ludinou. Zleva horní ﬁada: Jarmila RÛÏiãková, Martin
RÛÏiãka, Matûj Rada, Nikol Sehnalíková, Dan Fojtík, Ondﬁej Králík, Luká‰ Sehnal, Jan Tureãek, Barbora ·vehlová, Josef
Horáãek, Mirek Samiec, Martina RÛÏiãková, Denisek RÛÏiãka. Zleva spodní ﬁada: Natálie MacháÀová, ·tûpánka RÛÏiãková,
Dominik RÛÏiãka, Matûj Skﬁiãka, Ondﬁej Sehnalík, Ondﬁej Vinkrálãík

Brann˘ závod ve Vysoké. Zleva horní ﬁada: Barbora ·vehlová, Martin RÛÏiãka, Jan Vinklarãík, Dominik RÛÏiãka, Matûj
Rada, Martina RÛÏiãková, Martina Coufalíková, Jan Tureãek, Barbora Ondrou‰ková, Lenka Pírková, Jarmila RÛÏiãková,
Josef Horáãek. Zleva spodní ﬁada: Matûj Skﬁiãka, Michaela RÛÏiãková, ·tûpánka RÛÏiãková, Nikol ·krobánková, Karolína
Vinklarãíková, Natálie MacháÀová

v minulém období. Zaãátek sezony byl tro‰ku
úspû‰nûj‰í, ale nûkolik posledních soutûÏí se
na‰im Ïenám pﬁíli‰ nevyvedlo, a proto celkovû
musí b˘t spokojeny pouze s celkov˘m osm˘m
místem v okrese Pﬁerov.

Hasiãi mikroregionu Záhoran
na doÏínkov˘ch slavnostech
v Polsku
Dne 5. a 6. záﬁí 2015 nás na‰i pol‰tí pﬁátelé
pozvali do Bakowa na jejich tradiãní doÏínkové
slavnosti. Akce se zúãastnilo jedenáct hasiãÛ
z mikroregionu Záhoran.
V sobotu 5. záﬁí 2015 jsme vyrazili vlastními
vozidly smûrem k polsk˘m hranicím a po dvanácté hodinû jsme byli na místû. Po srdeãném
pﬁivítání v polské vesnici Bakow jsme vyrazili na

místní fotbalové hﬁi‰tû, kde jsme sehráli fotbalové utkání s bakowsk˘mi hasiãi. O v˘sledek ani
v tomto duelu ne‰lo, dÛleÏité bylo to, Ïe jsme se
v‰ichni dobﬁe pobavili a Ïe jsme strávili velmi pﬁíjemné sobotní odpoledne. Po fotbalovém zápase
jsme se opût vrátili do hasiãské zbrojnice, kde
jsme spoleãnû s polsk˘mi poÏárníky zdobili soupravu traktoru a dvou traktorov˘ch vleãek, které
se druh˘ den mûly úãastnit tradiãních doÏínkov˘ch oslav. Ty zaãaly v nedûli ráno m‰í svatou
v místním dﬁevûném kostele svatého Bartolomûje a poté pokraãovaly slavnostním prÛvodem, ve
kterém se pﬁedstavily zemûdûlské spoleãnosti
a dal‰í firmy z celého regionu Kluczbork. PrÛvodu se úãastnilo na 50 traktorÛ s nádhernû a nápaditû nazdoben˘mi pﬁívûsy. V‰ichni spoleãnou jízdou pozdravili nejvy‰‰í pﬁedstavitele regionu
Kluczbork. DoÏínky byly zakonãeny slavnostní
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DoÏínkové slavnosti v Polsku

schÛzí, na které pﬁedstavitelé regionu odmûnili
nejlep‰í ozdoben˘ traktor, nejkrásnûj‰í zahrádku
regionu a nejhezãí rodinn˘ domek regionu Kluczbor roku 2015. Zábava polsk˘ch obãanÛ potom
pokraãovala aÏ do ranních hodin, protoÏe probíhala dal‰í rÛzná vystoupení a v‰e bylo zakonãeno taneãní zábavou.
Dûkujeme na‰im polsk˘m pﬁátelÛm za krásné
záÏitky a tû‰íme se na dal‰í spoleãnou akci.
Antonín RÛÏiãka, SDH Par‰ovice

Tûlov˘chovná jednota
B˘‰kovice uspoﬁádala v roce
2015 dva turnaje Ïen v malé
kopané

Fotbalistky v akci na b˘‰kovickém hﬁi‰ti

První turnaj se uskuteãnil dne 4. ãervence 2015
– 10. roãník Turnaje Ïen a dívek v malé kopané za
úãasti druÏstev: HOLâÁCI, OSEK NAD BEâVOU,
SLAVONÍN, TOVAâOV, B¯·KOVICE.
Druh˘ turnaj se konal v sobotu 12. záﬁí 2015 –
5. turnaj v rámci I. Hanácké fotbalové ligy Ïen

TJ Sokol Horní Újezd – Cesta na turnaj ÚjezdÛ do Horního Újezda u Tﬁebíãe
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v malé kopané za úãasti druÏstev: KOPAâKY
OSEK NAD BEâVOU, LADIES TOVAâOV, ROKYTNICE, SLAVONÍN – OLOMOUC, B¯·KOVICE
Jiﬁina Vinklárková, TJ Sokol B˘‰kovice

âinnost TJ Sokol Horní Újezd
– podzim 2015
Fotbalov˘ oddíl pÛsobící pod hlaviãkou FK B˘‰kovice/Horní Újezd hraje pouze s jedním t˘mem,
a to v okresním pﬁeboru Pﬁerov na hﬁi‰ti v Horním Újezdû a pÛsobí v nûm muÏi nejen z obou
obcí. Opûtovnû jsme se zúãastnili turnaje ÚjezdÛ,
tzv. Újezdsk˘ pohár, kter˘ se letos konal v Horním
Újezdu u Tﬁebíãe a na kter˘ se autobusem vypravilo asi 30 úãastníkÛ vãetnû zástupcÛ obce a spolkÛ, pro které byl pﬁipraven i doprovodn˘ program
vãetnû náv‰tûvy místního vinaﬁství. Na turnaji
jsme se umístili na 5. místû, kdyÏ jsme remizovali 1:1 s TJ Horní Újezd, okr. Svitavy, prohráli
s t˘mem Sokol Újezd u Uniãova 1:0 a porazili Velk˘ Újezd 2:1. V letní pﬁestávce jsme dále sehráli
pﬁátelsk˘ zápas s TJ Sokol Nûmãice u Hole‰ova,
ve kterém jsme utrpûli poráÏku 4:2 (poloãas 2:1)
a poprvé jsme se pﬁihlásili do poháru FAâR, kdy
na‰im soupeﬁem byl na na‰em hﬁi‰ti 4. srpna
leto‰ní vítûz I.A. tﬁídy TJ Sokol Ústí, se kter˘m
jsme prohráli 2:6, ale do poloãasu jsme svého
soupeﬁe potrápili (poloãas 2:2). Podzimní ãást
sezóny jsme v pÛli srpna zahájili na domácím
hﬁi‰ti vítûzstvím nad Spartakem Lipník n/B B 5:2.
Ve 13 podzimních zápasech jsme jen ãtyﬁikrát zvítûzili, dvakrát remizovali a sedmkrát utrpûli poráÏku, takÏe v tabulce jsme v pÛli sezóny obsadili 10.
místo. V záﬁí sehráli jiÏ tradiãní pﬁedhodov˘ zápas
staﬁí páni s TJ Mrlínek, ve kterém zvítûzili 5:3
(poloãas 0:2). Nyní nás ãeká brigáda na zazimování areálu a po novém roce zimní pﬁíprava s tréninky na umûlém hﬁi‰ti ve V‰echovicích, tradiãní
únorové soustﬁedûní na Rusavû, pﬁátelské zápasy a sportovní bál se skupinou Esmeralda v pátek
4. bﬁezna. Jarní ãást sezóny bychom mûli zahájit
27. bﬁezna mistrovsk˘m zápasem se Spartakem
Lipník n/B B na hﬁi‰ti v Dolním Újezdû.
Tomá‰ Koryãánek, TJ Sokol Horní Újezd

TJ Sokol Par‰ovice
Leto‰ní rok byla ãinnost sokola v Par‰ovicích
silnû ovlivnûna úãastí nûkter˘ch ãlenÛ na 15. svûtové gymnaestrádû v Helsinkách. Gymnaestrády
jsou v˘znamné sportovní události poﬁádané svûtovou gymnastickou organizací FIG. Konají se
kaÏdé 4 roky a úãastní se jich kolem 20 tisíc
úãastníkÛ. Jedná se pﬁedev‰ím o pﬁehlídku pódiov˘ch a hromadn˘ch skladeb z oblasti „Sportu
pro v‰echny“. âeská republika se úãastní od roku
1991. Leto‰ní „15th World Gymnaestrada 2015“
se konala od 12. do 18. ãervence v Helsinkách za
úãasti cviãencÛ z 49 zemí. âeskou republiku
reprezentovalo 835 cviãencÛ (pﬁeváÏnû ãlenÛ
âeské asociace Sport pro v‰echny 353 a âeské
obce sokolské 438). âlenové ãeské v˘pravy dobrovolnû vûnovali svÛj voln˘ ãas a finanãní prostﬁedky, aby se mohli této svûtové akce úãastnit
a reprezentovat tak svou vlast. Z obce Par‰ovice
se do Helsinek vypravilo devût par‰ovsk˘ch sokolÛ. Ubytování bylo jiÏ tradiãnû v místních ‰kolách,
kde byla i zaji‰tûna snídanû. Obûdy pak probíhaly v centru WG v areálu v˘stavi‰tû the Messu-

TJ Sokol Horní Újezd – Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ ÚjezdÛ u Tﬁebíãe

keskus Expo and Convention Centre. Zde probíhala i pódiová vystoupení, byly tu prezentaãní
stánky zúãastnûn˘ch zemí a také prodejní stánky.
Celá akce zapoãala slavnostním zahajovacím
ceremoniálem, kde v‰echny v˘pravy nastoupily
postupnû na stadion ve svém oficiálním obleãení. V Helsinkách bylo zahájení na Olympic Stadium, vystoupení hromadn˘ch skladeb se konalo
na Sonera Stadium kaÏd˘ den, ale v jiném poﬁadí, aby cviãenci mûli moÏnost se podívat i na
ostatní skladby a vzájemnû se povzbuzovat.
Bûhem t˘dne byl i ãas poznat krásy a zajímavosti hostitelského mûsta. Na závûreãném ceremoniálu v sobotu 18. 7. bylo pﬁedstaveno rakouské
mûsto Dornbirn jako hostitel 16. svûtové gymnaestrády v roce 2019 a na‰i sokoli opût uvaÏují, Ïe
by se tohoto sportovního setkání zúãastnili. Na
na‰í úãasti na akci se finanãnû spolupodílela Obec
Par‰ovice. Malou ukázku secviãené skladby mohli nûkteﬁí vidût i na hrách mikroregionu Záhoran
konané koncem leto‰ního léta v Rakovû. V létû TJ
Sokol Par‰ovice pravidelnû poﬁádá i pﬁedhodov˘

fotbalov˘ zápas, kde se utkají muÏi Ïenatí a muÏi
svobodní. A po muÏském utkání na hﬁi‰tû posléze nastoupí i Ïeny svobodné a vdané, aby síly byly
vyrovnané. Leto‰ní klání vítûznû oslavili muÏi
Ïenatí se stavem 8:2 a naopak z vítûzství na stranû Ïen se mohly tû‰it Ïeny svobodné po vítûzném
utkání 4:1. Cel˘ zápas byl doprovázen vydatn˘m
povzbuzováním. Neodmyslitelnû k nûmu patﬁí
i obãerstvení v podobû opékan˘ch makrel ãi chlazeného ãepovaného piva, které ocenili nejen diváci, ale i hráãi. Pﬁedhodov˘ fotbalov˘ zápas je tradicí, která je spojována nejen s kvalitními v˘kony
amatérsk˘ch hráãÛ, ale i s v˘bornou náladou, která okoﬁení par‰ovské ãervencové hody. Nastal
podzim a s ním pﬁi‰el i kaÏdoroãnû podzimní
turistick˘ zájezd. Ten leto‰ní zamíﬁil do nedalek˘ch Pulãínsk˘ch skal a na âertovu stûnu. Za
krásného podzimního poãasí jsme vyjeli v ranních
hodinách pln˘m autobusem nejdﬁíve do Lideãka,
odkud hned od cesty se do v˘‰ky zdvihá âertova
stûna, kam míﬁily na‰e první kroky. Po samozﬁejmé úvodní hromadné fotografii nám pak nic

Svûtová Gymnaestráda Helsinky
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Podzimní zájezd na âertovu stûnu a Pulãínské skály

nestálo v cestû, abychom mohli pokraãovat dále
smûrem k Pulãínsk˘m skalám. Tato pﬁírodní lokalita byla hlavnû pastvou pro na‰e oãi a krásn˘m
dobrodruÏstvím pro dûti, které jely s námi, neboÈ
aÏ zde se mohly dosytosti vyﬁádit. Cesta nahoru
do skal byla ponûkud nároãnûj‰í, ale ta krásná
scenérie za to stála. Dal‰í úsek cesty jiÏ neopl˘val takovou nároãností. V nedaleké obci Pulãiny
jsme se zastavili na men‰í obûd a poté jsme se
vrátili nauãnou stezkou do Horní Lidãe, kde nás
ãekal autobus. Nauãná stezka byla krásnou procházkou, kde jsme mohli plnû obdivovat místní
hornatou krajinu, a byla pﬁíjemnou teãkou za nádhern˘m dnem. S podzimem pﬁichází je‰tû jedna
radost a to zájezd do vinného sklepa do Pole‰ovic u Uherského Hradi‰tû, kam jezdíváme uÏ
spoustu let a kde nás vítají jako doma. Po ochutnávce loÀského vína si kaÏd˘ z nás vybere víno,
které chce po zbytek vãera pít. Je také pﬁichystáno obãerstvení, které si s sebou pﬁivezeme, ale
hlavnû si vÏdy vezeme skvûl˘ hudební doprovod
a dobrou náladu, která nám nikdy nechybí. S podzimem pﬁi‰lo i pravidelné cviãení Ïen i dûtí v míst-

Zájezd do vinného sklepa Pole‰ovice u Uherského Hradi‰tû

ní sokolovnû. A samozﬁejmû nepﬁestává celoroãní cviãení Zumba dance, které je vedeno Hankou
Pechovou z Val‰ovic. Ráda bych také zmínila
i ãinnost jednotlivce, a to konkrétnû Ondﬁeje Zely,
kter˘ celoroãnû reprezentuje Sokol Par‰ovice

Fotbalové utkání vdan˘ch a svobodn˘ch Ïen

v bûhu a také v triatlonu, za coÏ mu právem patﬁí ná‰ dík nejen za jeho snaÏení, ale i za pravidelnou pﬁípravu, která se samozﬁejmû projevuje na
v˘sledcích. Jen tak dále! A dûkujeme!
Petra Michalíková, TJ Sokol Par‰ovice

Fotbalov˘ zápas Ïenat˘ch a svobodn˘ch muÏÛ
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Z MIKROREGIONU
XIII. Hry mikroregionu Záhoran
Rakovská náves oÏila v sobotu
hrami mikroregionu Záhoran
JiÏ kaÏdoroãnû jsou v jedné z obcí mikroregionu Záhoran poﬁádány hry, dﬁíve zvané olympiáda. Ani obec Rakov nechtûla zÛstat pozadu a na
pﬁání místních se letos konaly hry mikroregionu
právû tam. Pro soutûÏní klání si zvolili rakovskou
náves. Zde se v sobotu 22. srpna 2015 konal jiÏ
13. roãník této velké mikroregionální události.
Akce zaãala ve 13,30 prÛvodem, v nûmÏ kromû samotn˘ch druÏstev z jednotliv˘ch obcí
a maÏoretek z taneãního souboru TADOMI Dﬁevohostice nescházeli ani klauni na chÛdách. Do
prÛvodu se zapojil i taneãní soubor Zoufalé manÏelky, kter˘ do Rakova pﬁijel aÏ z Petrovic u Karviné. Na úvod zazpíval ãeskou národní hymnu
Pavel Koukal – rodák z Rouského, nyní obyvatel
obce V‰echovice. Velkou ctí pro v‰echny pﬁítomné byla náv‰tûva paní poslankynû Parlamentu âR
Mudr. Jitky Chalánkové, která je povaÏována za
patronku mikroregionu Záhoran, a úãast na‰eho
pana doktora Mudr. Petra Mitá‰e.
Po uvítací ãásti se pﬁe‰lo k samotnému soutûÏení. KaÏdá z v˘‰e uveden˘ch obcí postavila do
souboje 10ãlenn˘ t˘m, ve kterém nesmûl chybût
junior do 15 let ani senior nad 55 let. Jednotlivé
disciplíny byly vybrány z námûtÛ samotn˘ch obcí,
a to 14 dní pﬁed akcí tak, aby mohli soutûÏící

dopﬁedu trénovat. UÏ samotn˘ trénink poukazuje
na to, s jakou vervou se do zápolení jednotlivé
obce staví.
SoutûÏní klání tentokrát ãekalo i na starostky
a starosty jednotliv˘ch obcí, kter˘m patﬁila hned
první disciplína. Za zvukÛ melodie „Zelená je tráva, fotbal to je hra“ sice nenastoupili na travnaté
fotbalové hﬁi‰tû, ale jelikoÏ jsou v‰ichni moc
‰ikovní, zvládli si kopanou zahrát i na asfaltu, kde
byl instalován tzv. lidsk˘ stolní fotbal. Jedná se
o imitaci známého stolního fotbálku, místo figurek jsou v‰ak na hﬁi‰ti lidé. Hráãi jsou pﬁipevnûni
k jednotliv˘m tyãím, coÏ jim umoÏÀuje pohyb
pouze do stran. Pohyby to nebyly vskutku jednoduché, ale jelikoÏ jsou starostky a starostové ze
Záhoranu jedniãky, zvládli tuto soutûÏ bravurnû,
a to i s opravdov˘m fotbalov˘m míãem namísto
pûnového, kter˘ se bûÏnû u této atrakce pouÏívá.
Dal‰í disciplína, tentokrát jiÏ pro samotné soutûÏící, se t˘kala házení ‰ipek na obrovsk˘ nafouk-

nut˘ terã. Následovalo válení sudÛ, k ãemuÏ pﬁímo vybízel kopcovit˘ terén rakovské návsi. Mezitím uÏ druÏstva trénovala na pﬁedposlední disciplínu – jízdu na vozítku segway. Tento dopravní
prostﬁedek bûÏnû potkáte na Staromûstském
námûstí v Praze. V Rakovû se na nûm sice neprohánûli Ïádní zahraniãní turisté, ale na vlastní kÛÏi
si jej mohli vyzkou‰et kromû soutûÏících v‰ichni
náv‰tûvníci akce. Disciplíny byly zakonãeny zábavnou soutûÏí s nafouknut˘mi balónky pﬁivázan˘mi k tûlu zezadu. Spoluhráã pak musel pohyby
bez rukou balónek prasknout. Je zajímavé, Ïe tato
disciplína neãinila nikomu problémy. Balónky
praskaly jeden za druh˘m. Disciplínu mûli zﬁejmû
v‰ichni perfektnû natrénovanou dopﬁedu.
V‰echny soutûÏe byly velmi napínavé. Dokonce muselo dojít k tzv. rozstﬁelu, neboÈ na prvním
místû se umístily dvû obce – Rouské a V‰echovice. Zlato si tentokrát obhájila obec Rouské, obec
V‰echovice získala krásné 2. místo a na tﬁetí stupínek vítûzÛ se postavila obec Opatovice.
Nejmlad‰ími úãastníky byli tentokrát vyhlá‰eni dva benjamínci, a to Terezka Orságová z Horního Újezda a pouze o t˘den star‰í Vojtí‰ek Dostál
z Par‰ovic. Nejstar‰ím úãastníkem klání se stal
pan Josef Novosad z obce Rouské, kterému
v Ïádném pﬁípadû nechybûl smysl pro humor
a Ïivotní nadhled.

Paní pﬁedsedkynû mikroregionu Milu‰e StrÏínková vítá paní poslankyni Parlamentu âR MUDr. Jitku Chalánkovou
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Diváci si bûhem akce sami zvolili jim nejsympatiãtûj‰í obec, jíÏ se letos stala obec Rouské –
sídlo mikroregionu.
Byla vyhodnocena také ekologická disciplína,
v rámci které prvenství obhájili par‰ov‰tí obãané,
kteﬁí nejvíce tﬁídí odpad.
SoutûÏení v Rakovû zpestﬁoval bohat˘ doprovodn˘ program, v rámci kterého vystoupily maÏoretky z taneãního souboru TADOMI Dﬁevohostice.
Jak jiÏ bylo zmínûno na zaãátku, pﬁijely i Zoufalé
manÏelky z Petrovic u Karviné ãi Ïeny ze Skaliãky.
Samozﬁejmû nechybûli místní záhoranské spolky.
Rakov‰tí hasiãi pﬁedvedli zásah se stﬁíkaãkou
z roku 1895 následován zábavn˘m poﬁadem „âundrcountryshow“. Tûlocviãná jednota z Par‰ovic
pﬁedvedla skladbu Nádhern˘ svût, se kterou zazáﬁili i na Gymnaestrádû v Helsinkách. Dûti bavili
Klauni na volné noze. Dále bylo pro nû pﬁipraveno
kolo ‰tûstí, skákací hrad ãi malování do písku.
V kulturním domû probíhalo promítání v‰ech
pﬁede‰l˘ch roãníkÛ her vãetnû videokroniky jednotliv˘ch obcí mikroregionu, kde byly prezentovány jejich realizované projekty a Ïivot na vesnici.
Po setmûní následoval krásn˘ ohÀostroj odpálen˘ pﬁímo ze stﬁechy kulturního domu a následován taneãní zábavou se skupinou Gradace.
Mikroregionálním hrám letos svítilo cel˘ den
sluníãko, coÏ je pro venkovní akce stûÏejní. Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci
akce a pﬁípravû areálu, dále soutûÏícím a porotcÛm, kteﬁí na klání dohlíÏeli. Velké podûkování patﬁí moderátorovi akce, Petrovi Andrysovi, rodákovi z Rouského, kter˘ opût jenom potvrdil, Ïe je
profesionál.
Zá‰titu nad celou akcí pﬁevzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiﬁí Rozboﬁil. Na akci se
finanãnû spolupodílelo Ministerstvo pro místní
rozvoj âR spolu s Olomouck˘m krajem. V Ïádném
pﬁípadû by se v‰ak neobe‰la bez ostatních sponzorÛ, kteﬁí se podíleli na finanãním a materiálním
zabezpeãení olympiády. V‰em patﬁí velk˘ dík.
JelikoÏ se jedná o velmi finanãnû nároãnou
akci, tato se neobejde bez dotací a podpory spon-
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zorÛ. Mikroregion tak o ni bude Ïádat i v pﬁí‰tím
roce. UÏ teì se v‰ak ví, Ïe dojde ke zmûnû termínu akce, a to z konce prázdnin na konec ‰kolního
roku. XIV. hry mikroregionu se v pﬁípadû pﬁiznání dotace budou konat v sobotu 25. ãervna 2016.
Dále se valná hromada mikroregionu usnesla na
tom, Ïe hostování her probûhne v obci, která si
odnesla prvenství. V roce 2016 se proto budou
na‰e hry konat v obci Rouské.
PK
Seznam sponzorÛ (dle abecedního poﬁádku)
A.S.A. Skládka Bystﬁice pod Host˘nem • Brola
s.r.o. • Brossa spol. s r.o. – B˘‰kovice • Cement
Hranice a.s. • Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. – Hrachovec • âeská spoﬁitelna a.s. • D¤EVO Rakov s.r.o.
• Elan spol. s r.o. – Pﬁerov • Elektrospektrum Hranice s.r.o. • Farma Kozvlosk˘, s.r.o. B˘‰kovice •
Farma Ondrou‰ek s.r.o. • Gastpro pekárna Teplice nad Beãvou • GESS-CZ, s.r.o. – Rouské • Jiﬁí
KlvaÀa Par‰ovice • Milan Îabãík – poctivá uzenina • Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem • Pavel
Orság – Horní Újezd • Pekárna WELLART – Hranice • Pekárna Zbra‰ov Teplice nad Beãvou • Pivovar ZUBR a.s. • SITAP s.r.o. – Horní Újezd •
SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ BoÏena âíhalová – V‰echovice •
·IGUT ROSTISLAV – Opatovice • Tomá‰ Lesák –
TRUHLÁ¤STVÍ B˘‰kovice • Tiskárna MARIVA –
V‰echovice • TON a.s. – Bystﬁice pod Host˘nem
• ZAPE s.r.o. – Opatovice • Zemûdûlsk˘ podnik
Záhoran a.s. – V‰echovice

Porota s moderátory

XIII. olympiáda v Rakovû
oãima rakovsk˘ch obãanÛ
V sobotu 22. srpna 2015 jsme se probudili do
krásného slunného dne. Tento den byl pro nás
v˘jimeãn˘, konala se u nás po tﬁinácti letech
olympiáda mikroregionu Záhoran. V‰ichni jsme
byli plni oãekávání, neboÈ jsme si nedokázali
pﬁedstavit, jak to v na‰em specifickém prostﬁedí
zvládneme. Z okna na‰eho domu jsem mohla
pozorovat, jakou rychlostí se mûní na‰e náves, za
velkého pﬁispûní sousedních obcí. Organizace
fungovala naprosto bezchybnû. V‰echny ãlenské

Nejstar‰ího soutûÏícího pana Josefa Novosada si na Ïidli vûnované
firmou TON Bystﬁice pod Host˘nem odná‰í druÏstvo z Rouského

Nastoupená druÏstva
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du, tak i letos jsme pﬁipravili âundrcountry show
jako pﬁekvapení pro diváky. Hasiãi se postarali
o osvûÏení bûhem svého vystoupení kropením
soutûÏících i divákÛ, kter˘m to pﬁi‰lo v parném
odpoledni docela vhod.
Po ukonãení sportovních disciplín pﬁi‰lo vyhlá‰ení vítûzÛ, bylo to jednoduché, ponûvadÏ v‰echny první místa i sympatie divákÛ získalo druÏstvo
z Rouského. SoutûÏící v‰ech druÏstev mûli nápadité vítûzné pokﬁiky a k tomu odpovídaly i doplÀky v barvû triãek. V‰em to velice slu‰elo. Veãer
pokraãoval ohÀostrojem a taneãní zábavou skupiny Gradace. Myslím, Ïe pﬁes ve‰kerá úskalí,
nedÛvûru a ‰karohlídství nûkter˘ch obãanÛ se
tato akce mimoﬁádnû vyvedla a mÛÏeme b˘t na
sebe py‰ní. Nesmím zapomenout podûkovat za
pomoc v‰em zúãastnûn˘m obcím a manaÏerce
mikroregionu.
Pavlína Horáãková

XIII. hry mikroregionu
pohledem vítûzné obce
Nejmlad‰í soutûÏící Terezka Orságová z Horního Újezda

obce mikroregionu se postaraly o obãerstvení
nebo zaji‰Èovaly technické zázemí olympiády.
Oslovení obãané Rakova poskytli energie a vodu
na fungování stánkÛ, za coÏ jim patﬁí velk˘ dík.
Ve 13.00 to v‰echno vypuklo. Seﬁazení soutûÏící pro‰li s doprovodem klaunÛ na‰í obcí
a nastoupili na svá stanovi‰tû. Po zaznûní státní
hymny pﬁivítala v‰echny pﬁedsedkynû mikroregionu Milu‰e StrÏínková, starostka Svatava Wagnerová a manaÏerka mikroregionu Ing. Pavla

Druh˘ nejmlad‰í soutûÏící – pouze
o t˘den star‰í Vojtí‰ek Dostál z Par‰ovic

Krbálková. Poté zaãala soutûÏní druÏstva své disciplíny: ‰ipky, segway, válení sudÛ, balónky
a v neposlední ﬁadû fotbal starostek a starostÛ
obcí. Na odlehãení sportovního vypûtí soutûÏících
a porotcÛ probûhlo nûkolik vystoupení Zoufal˘ch
manÏelek z Petrovic u Karviné a maÏoretek TADOMI Dﬁevohostice. Také sokoli z Par‰ovic pﬁedvedli
své vystoupení, se kter˘m byli aÏ ve Finsku. Îeny
ze Skaliãky si pﬁipravily zábavu na motivy Mrazíka a Sester v akci. Aby na‰e obec nezÛstala poza-

Skonãil 13. roãník Her mikroregionu Záhoran,
kter˘ se konal 22. srpna v Rakovû. V na‰em druÏstvu se snoubil pÛvab v zastoupení dûvãat Terezy Povalové , Nikoly a Anety Mrázkov˘ch, s mr‰tností klukÛ Ladi Heliska a Lukiho Klimka,
hasiãsk˘mi zku‰enosti Mirka K˘valy, Martina
Ovãáãíka, Martina âecha, nadhledem a humorem
Josefa Novosada a pﬁísn˘m dohledem kapitánky
Jany âechové st.
Po tradiãním prÛvodu, kter˘ letos oÏivili klauni na volné noze, pﬁivítala starostka obce Rakov
Svatava Wágnerová v‰echny zástupce obcí mik-

Vítûzné druÏstvo Rouské
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roregionu. RovnûÏ jsme mezi sebou pﬁivítali na‰i
patronku, pﬁítelkyni a poslankyni PâR Jitku Chalánkovou, která si pravidelnû v závûru srpna udûlá ãas a pﬁijde na‰e hry podpoﬁit. Hostem na‰ich
her byl i ná‰ obvodní lékaﬁ MUDr. Petr Mitá‰.
Úvodem se starostové obcí pustili do fotbálku,
kter˘ se odehrával v nafukovací arénû, pﬁipoutáni k tyãím. Ne‰lo ani tak o v˘sledek, jako spí‰ ukázat, Ïe i pﬁedstavitelé obcí mikroregionu se dovedou bavit. Zejména starostky se nenechaly
zahanbit sv˘mi muÏsk˘mi kolegy. Pak uÏ ale ‰lo
do tuhého a zaãalo tvrdé soutûÏní klání. První disciplínou, byly ‰ipky na obrovsk˘ nafukovací terã.
Dal‰í soutûÏ, která spoãívala v dûtské hﬁe válení
sudÛ, exceloval Mirek K˘vala, jehoÏ rotace byla
rekordní nejen v ãase, ale i ve zpÛsobu. Ani disciplína na vozítkách seqway jim díky tréninku
neãinila potíÏe a praskání balónku byla pro nû
fra‰ka. O v˘herci nakonec rozhodl rozstﬁel v ‰ip-

kách. ·tûstí opût stálo na stranû druÏstva Rouského. Radostn˘ pokﬁik nad v˘hrou za vydatné
podpory paní starostky, která cel˘ t˘m po celou
dobu neúnavnû podporovala, se nesl celou rakovskou návsí. „Sluníãkové“ Rouské (dresy druÏstva
byly v barvû Ïluté) bylo druÏstvo pohodáﬁÛ. Odnesli si tak pohár, na kterém je vyryto jiÏ tﬁetí vítûzství obce Rouské . Nebylo to v‰ak jediné vítûzství,
které si Rouské odneslo. Získali i cenu sympatie
a frgál jako kolo od vozu. V ekologické disciplínû
jsme se umístili na krásném druhém místû. Tímto dûkujeme obãanÛm Rouského, neboÈ tato cena
patﬁí jim. Nejstar‰ím úãastníkem her byl vyhlá‰en
Josef Novosad, kter˘ nezkazí Ïádnou legraci
a sv˘m humorem, Ïivotním nadhledem a taktikou
byl v˘raznou posilou muÏstva. V porotû zasedala Martina Mrázková. Infokoutek byl zastoupen
Marií Va‰íãkovou, Ludmilou Perutkovou a ve
stánku s kabanosem stateãnû udili a prodávali aÏ

do pozdních noãních hodin Josef a Iva Klimkovi.
Jaroslava V˘vodová a Hana Koukalová si od organizaãních povinností staãily je‰tû odskoãit do
Bûlotína, kde pﬁedvádûli v novû otevﬁeném zemûdûlském muzeu pletení ko‰íkÛ z papíru v rámci
bûlotínsk˘ch slavností. Doprovodn˘ program
zaji‰Èovaly mimo jiné obce Rakov, Skaliãka a Par‰ovice. Nav‰tívily nás zoufalé manÏelky aÏ z daleké Karviné. Rakov‰tí hasiãi se pochválili historickou stﬁíkaãkou.
Doprovodn˘ program ukonãil velkolep˘ ohÀostroj odpálen˘ ze stﬁechy kulturního domu
v Rakovû. Hry mikroregionu se letos vydaﬁily.
V‰em nám v Rakovû bylo dobﬁe. Na závûr zahrála hudební skupina Gradace a úderem pÛlnoci
akce skonãila. Dûkujeme poﬁadatelÛm, soutûÏícím a obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li ná‰ t˘m podpoﬁit. Je‰tû jednou velké podûkování v‰em.

âesko-polské pﬁátelství
Ïije dál

‰ovicích. V ﬁíjnu 2014 se 50 hasiãÛ z mikroregionu Záhoran vypravilo do polského regionu Kluczbork, kde jim byla mimo jiné pﬁedstavena ãinnost
dobrovoln˘ch, ale i profesionálních jednotek.
V‰echny sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ ze Záhoranu
navíc obdrÏely pro svou ãinnost vybavení ve v˘‰i
10 000 Kã a obleãení ve v˘‰i 16 000 Kã.
Polsk˘m hasiãÛm se na‰e soutûÏ v poÏárním
útoku natolik líbila, Ïe se hned v ãervenci 2015
do Par‰ovic opût tentokrát jiÏ na své vlastní náklady 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˘. Na oplátku pozvali na‰e hasiãe do Polska, a tak se v záﬁí
2015 vydalo 11 na‰ich hasiãÛ do Polska. Jejich
cestu detailnû popisuje starosta par‰ovského
sboru ve svém ãlánku.
JiÏ nyní se pﬁipravujeme na dal‰í spolupráci,
i kdyÏ musím pﬁiznat, Ïe administrace tûchto projektÛ je velmi nároãná. Nejhor‰í v‰ak je, Ïe se cel˘
projekt musí vÏdy zaplatit neboli pﬁedfinancovat
dopﬁedu z vlastních zdrojÛ a pak se ãeká na proplacení. Z dÛvodu byrokratick˘ch pﬁekáÏek se
v‰ak vÛbec nejedná o krátkou dobu. I pﬁes splnûní ve‰ker˘ch podmínek projektu se jedná o cca
jeden rok.
DÛleÏité v‰ak je, Ïe aÈ s dotací nebo bez, jsme
si vÏdy jak my, tak na‰i pol‰tí teì uÏ kamarádi,
s sebou odvezli ty nejkrásnûj‰í vzpomínky a záÏit-

ky, které pﬁispívají k utuÏení na‰ich ãesko-polsk˘ch vztahÛ.
PK

V únoru 2009 uzavﬁel mikroregion Záhoran
deklaraci pﬁátelství s polsk˘m regionem Kluczbork. V kvûtnu téhoÏ roku se vydalo 105 lidí
z na‰eho mikroregionu do Polska. Zúãastnili se
zde II. roãníku Îelezniãních slavností a závodÛ na
Ïelezniãních drezínách s mezinárodní úãastí.
A na‰e ãesko-polské pﬁátelství se zaãalo naplno
rozjíÏdût.
V roce 2010 podal mikroregion Ïádost o dotaci na akci Obce bez hranic, v jehoÏ rámci byl
v roce 2011 realizován projekt financovan˘ z Fondu mikroprojektÛ, resp. z prostﬁedkÛ Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jednou z aktivit
projektu byly Hry mikroregionu Záhoran, které
probûhly v mezinárodním duchu za úãasti 50ãlenné delegace z Polska, která se zapojila do samotn˘ch soutûÏí a doprovodného programu. V ﬁíjnu
naopak 50 obyvatel mikroregionu zavítalo do polského regionu Kluczbork, kde si vymûnili s polsk˘mi partnery zku‰enosti z hlediska samosprávy, spolkového Ïivota a dal‰ích aktivit.
JiÏ v té dobû se zaãal pﬁipravovat dal‰í mezinárodní projekt tentokrát zamûﬁen˘ na hasiãe. Tento byl podán v roce 2013 a realizace probûhla
v roce následujícím. Jednou z aktivit, které se pol‰tí partneﬁi u nás zúãatsnili byla Záhorská stovka
v Provodovicích a soutûÏ v poÏárním útoku v Par-

Semináﬁ v Rouském, 28. 2. 2014
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Milu‰e StrÏínková, místostarostka obce Rouské

Semináﬁe pro spolky
Nov˘ obãansk˘ zákoník ã. 89/2012 Sb. vstoupil do ÏivotÛ nás v‰ech. Nejinak je tomu i u spolkÛ, které jsou hnacím motorem kulturnû-spoleãenského Ïivota v obcích.
Obãanská sdruÏení byla dﬁíve registrována
u Ministerstva vnitra âR, nyní jejich agenda pﬁe‰la na spolkov˘ rejstﬁík u pﬁíslu‰n˘ch krajsk˘ch
soudÛ.
Nov˘ obãansk˘ zákoník spolkÛm pﬁikazuje ﬁadu
naﬁízení. Do konce roku 2015 tak napﬁíklad musí
pﬁizpÛsobit svÛj název a do konce roku 2016
i stanovy, resp. toto je nejlépe uãinit do konce
ãervna 2016, jelikoÏ poté bude údajnû tento úkon
zpoplatnûn˘.
Zkrátka regulací je moc, a proto se mikroregion rozhodl pomoci sv˘m spolkÛm a uspoﬁádal
pro nû dva semináﬁe. Ten první probûhl 28. února 2014 v Rouském, na nûj navázal 5. ãervna
2015 dal‰í ve V‰echovicích. Paní lektorka Judr.
Hana Masaﬁíková se snaÏila pﬁedstavitelÛm spolkÛ pomoci se alespoÀ ãásteãnû zorientovat v problematice aktualizace ﬁízení spolkÛ v souladu
s nov˘m zákonem. Transformace spolkÛ není
záleÏitost ani v nejmen‰ím jednoduchá. Snad touto cestou mikroregion pﬁispûl alespoÀ trochu
k lep‰í orientaci v této problematice.
PK

Semináﬁ v kanceláﬁi mikroregionu ve V‰echovicích, 5. 6. 2015
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Novoroãní
pﬁání

PF 2016

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

PRODEJ STAVEBNÍHO
POZEMKU
Obec Opatovice prodá poslední stavební
pozemek na novû vybudované ulici Stodolní.
Cena ãiní 300 Kã/m2. P.ã. prodávaného pozemku: 95/29, k.ú. Opatovice u Hranic. Ve‰keré
pﬁípojky jsou vyvedeny na hranice pozemku.
Více informací lze získat na tel.: 774 259 232
nebo na obecním úﬁadû.

Jménem Farní charity V‰echovice
dûkuji v‰em, kteﬁí se podíleli na organizaci akcí poﬁádan˘ch charitou. Pﬁedev‰ím dûkuji v‰em, kteﬁí finanãnû i materiálnû podpoﬁili potﬁebné u nás, na
Ukrajinû i v jin˘ch zemích. Do nového
roku vám pﬁeji BoÏí poÏehnání, zdraví,
zdravou mysl, otevﬁené srdce a chuÈ
pomáhat.

Podûkování
Jménem ¤ímskokatolické farnosti V‰echovice, ale i jménem v‰ech spoluobãanÛ,
chci podûkovat panu Miroslavu Hrstkovi
z Rouského, kter˘ sám nabídl svou pomoc
a díky svému koníãku, o kterém se dá jiÏ ﬁíci,
Ïe se jedná o poﬁádného konû, opravil hodiny
na vûÏi farního kostela Nejsvûtûj‰í Trojice ve
V‰echovicích.
Irena K˘valová, ¤ímskokatolická farnost V‰echovice

Zabijaãka

Irena K˘valová, pﬁedsedkynû Farní charity V‰echovice

Jménem v‰ech ãlenÛ Californie Rouské dûkuji v‰em, kteﬁí podpoﬁili na‰i ãinnost v roce 2015 a dûkuji za vzájemnou
spolupráci. Pﬁeji vám do nového roku
hodnû zdraví, lásky, osobních i pracovních úspûchÛ.
Irena K˘valová, pﬁedsedkynû o.s. Californie

číslo 26 * prosinec 2015

v Malhoticích na návsi u rybníka
31. prosince
od 14 hodin

ﬁezník Oldﬁich Kube‰a
ochutnávka s moÏností zakoupení v˘robkÛ

KALENDÁ¤ AKCÍ 2016
B˘‰kovice
prosinec myslivecká vycházka
31. 12. Silvestr – novoroãní pﬁípitek
starosty s obãany na hﬁi‰ti TJ
únor vodûní medvûda
únor dûtsk˘ ma‰karní karneval
bﬁezen pﬁání k MDÎ
duben vyná‰ení Moreny
duben velikonoãná klapotání
kvûten oslava osvobození
kvûten lampiónov˘ prÛvod s táborákem
kvûten oslava Dne matek
kvûten tradiãní rybáﬁské závody
ãerven dûtsk˘ den
ãerven hasiãská soutûÏ mlad˘ch
poÏárníkÛ

27. 2. mysliveck˘ ples
19.–20. 3. velikonoãní v˘stava
6. 5. oslava osvobození
8. 5. slavnost pro maminky v kulturním domû
28. 5. kácení máje
4. 6. dûtsk˘ den
17. 6. den dûtí a otcÛ – fotbalov˘ turnaj M· – 2. roãník

Zastupitelstva obce Opatovice
– Velká cena okresu Pﬁerov

Rouské

31. 12.–1. 1. sousedské louãení se star˘m rokem a vítání nového
roku 2015 s ohÀostrojem
2. 1. novoroãní v˘‰lap na Hel‰t˘n
únor vodûní medvûda
16. 1. hasiãsk˘ ples
duben úklid lesa s malhotick˘mi sou20. 2. sokolsk˘ ples
sedy
13. 2. pochovávání basy
24. 4. seniorské odpoledne s prograúnor divadelní pﬁedstavení
mem
bﬁezen dûtsk˘ karneval
7. 5. lampiónov˘ prÛvod s táborákem
bﬁezen
velikonoãní
dílna
Opatovice
28. 5. kácení máje
bﬁezen lyÏaﬁsk˘ zájezd
2. 1. zimní novoroãní v˘stup na
bﬁezen cestopisná beseda s Márov˘mi ãerven turistick˘ v˘‰lap
moravské vrcholy – Ondﬁejník
ãerven hudební festival BEST-FEST
6. 5. lampiónov˘ prÛvod
16. 1. sokolsk˘ ples
25. 6. hry mikroregionu Záhoran
15.
5.
akademie
ke
Dni
matek
16. 1. ‰kolení – poskytnutí první
V‰echovice
kvûten
jarní
v˘‰lap
v˘‰lap
na
Kelãsk˘
pomoci
Javorník
prosinec poslední leã
6. 2. hasiãsk˘ ples
kvûten pasování pﬁed‰kolákÛ s proprosinec mikulá‰ská nadílka
20. 2. mysliveck˘ ples
gramem
prosinec adventní koncert
únor turnaj ve stolním tenise
Horní Újezd
11. 6. den dûtí
prosinec ‰tûpánská zábava
únor
vepﬁové
hody
26. 12. ‰tûpánsk˘ hon a zábava
12. 6. soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
leden záhorsk˘ ples o.s. ·imon
únor
zimní
olympiáda
mlad˘ch
hasiãÛ
30. 1. sousedsk˘ obecní ples se skuãerven cyklov˘let na Hustopeãské
leden ples SRP·
únor snûhová královna
pinou Gradace
‰tûrky
leden dûtsk˘ karneval
3. 3. turnaj âlovûãe, nezlob se
6. 2. vodûní medvûda
leden maturita malého pﬁed‰koláka
12. 3. opatovská ãtvrÈka
27. 2. hasiãsk˘ bál se skupinou Los
Provodovice
únor sousedsk˘ ples
19.
3.
lesní
bûh
Playboys
únor vodûní medvûda
únor vodûní medvûda
24.
3.
velikonoãní
dílny
pro
dûti
4. 3. sportovní bál se skupinou
kvûten okrsková hasiãská soutûÏ
únor masopustní slavnost M·
a dospûlé
Esmeralda
ãerven okresní hasiãská soutûÏ
únor taneãní zábava TJ Tatran
26. 3. velikonoãní zábava
bﬁezen velikonoãní v˘stava
ãerven noãní hasiãská soutûÏ
únor knoflíkov˘ jarmark M·
26. 3. zahájení jarní fotbalové sezóny
6. 5. májové oslavy osvobození
bﬁezen jarní slavnost M·
16.
4.
dûtsk˘
karneval
a
zábava
Rakov
obce, lampiónov˘ prÛvod, vatbﬁezen vyná‰ení Morany M·
30. 4. slet ãarodûjnic
ra na hﬁi‰ti, ohÀostroj
29. 12. turnaj ve stolním tenise
kvûten pasování ãtenáﬁÛ
duben denní zamûstnání s dûtmi
8. 5. svátek matek
31. 12. tradiãní silvestrovsk˘ ohÀokvûten pouÈové slavnosti
z M·
8. 5. okrskové kolo v poÏárním útoku
stroj
ãerven rozlouãení se ‰koláky (M·)
duben turnaj v bowlingu
– venkovní areál Provodovice
2. 1. v˘‰lap na Helf‰t˘n
a Ïáky (Z·)
duben úãast na hasiãské pouti sv.
28. 5. kácení máje
23. 1. hasiãsk˘ ples
Host˘n
ãerven dûtsk˘ den
13. 2. vodûní medvûda
7. 5. májové oslavy, lampiónov˘
22.–24. 7. zájezd na turnaj ÚjezdÛ – Ple27. 2. ples M·
prÛvod,
táborák
na
hﬁi‰ti
ten˘ Újezd u Kladna
bﬁezen dûtsk˘ karneval
kvûten turistick˘ v˘‰lap
ãervenec ãervencová noc
27. 3. spoleãné pletení pomlázek
4. 6. dûtsk˘ den, ukázky hasiãské
a tatarÛ
Redakãní rada: Milu‰e StrÏínková, Radovan
techniky
Malhotice
8. 5. májové oslavy – koncert
Miku‰, Pavla Krbálková • Vydal: DSO mikro11.
6.
soutûÏ
O
putovní
pohár
SDH
31. 12. Silvestr na návsi s domácí
kvûten vítání obãánkÛ
regionu Záhoran, Rouské 64, 753 53 • Pﬁipravila:
mlad˘ch hasiãÛ
zabíjaãkou
ãerven vítání prázdnin
Pavla Krbálková, pavla.krbalkova@seznam.cz
18. 6. mezinárodní fotbalov˘ turnaj
3. 1. novoroãní v˘‰lap k rozhlednû
25. 6. taneãní zábava
www.zahoran.cz • Grafická úprava a tisk: MiloÏákovsk˘ch pﬁípravek ZAPE
Javorník
15. 7. hodová zábava se skupinami
slav Fla‰ar
CUP
16. 1. spoleãensk˘ ples Klubko MalGradace a Neﬁe‰
Zpravodaj byl vydán za finanãní podpory Minis25.
6.
soutûÏ
hasiãsk˘ch
druÏstev
terstva pro místní rozvoj âR a Olomouckého
hotice
16. 7. tradiãní fotbalové utkání
muÏÛ
a
Ïen
O
putovní
pohár
kraje
6. 2. vodûní medvûda
25. 8. taneãní zábava

Par‰ovice

