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Certiﬁkace životního
prostředí neboli AEDES
Vážení přátelé
Když se naše obce před lety vydaly
na cestu spolupráce v rámci mikroregionu Záhoran, nikdo nevědel, jak naše společné putování dopadne, přesto v závěru
letošního roku oslaví mikroregion Záhoran už pět let své činnosti. Jako každá
cesta má i tato svá úskalí a rizika. Míjíme
se na ní s ostatními mikroregiony, které
dokáží poradit a znají zkratky, vědí, kterým úsekům se vyhnout a doporučí, co
vyzkoušet a co raději ne. Mluvím o uskupení obcí, neziskových organizací a podnikatelů i z členských států EU, se kterými spolupracujeme v rámci některých
mezinárodních projektů. Předávání zkušeností patří k nutnému předpokladu
jakékoliv spolupráce a k jedné ze základních forem partnerství. Základem
úspěšné spolupráce je především výměna zkušeností a vzájemná inspirace.
Snažíme-li se o všestranný rozvoj našeho regionu, je třeba maximálně využívat těchto možností partnerství nejen
na místní úrovni, ale i v rámci Evropy.
Například projekt cyklotras by neměl
smysl, kdyby se do něj pustila pouze jedna obec, ale koordinované úsilí prostřednictvím mikroregionu má velikou cenu a
rozsáhlý efekt. Svazek obcí tak vytváří
ideální podmínky nejen pro iniciativu v
samotných obcích, ale zároveň pro iniciativu v celém regionu. Všichni se učíme spolupracovat, sbíráme zkušenosti doslova za pochodu. Museli jsme se
naučit nová pravidla a spoustu nových
věcí, které budeme potřebovat pro čerpání peněz v příštím plánovacím období
EU 2007- 2013. Otvírá se tu prostor pro
iniciativy, nápady pro prosazování projektů, které sice předbíhají dobu, ale je
třeba je připravit. Nenechme si ujít tuto
jedinečnou příležitost, která se nebude v
takové míře vícekrát opakovat.
Za mikroregion Záhoran mi, prosím, dovolte popřát krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku!
Stržínková Miluše - předsedkyně DSO
mikroregionu Záhoran

O tomto mezinárodním projektu, který je realizován na území našeho mikroregionu, můžete pravidelně
číst v našem zpravodaji. Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj venkovské turistiky a vyzdvižení důležitosti rozvoje venkovských oblastí.
Jednou z aktivit projektu byla mikroregionální olympiáda a je jí také vydávání tohoto zpravodaje. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, která je nositelem projektu, připravuje strategii životního prostředí, která navazuje na stávající strategii mikroregionu a stane se tak vodítkem pro budoucí projekty týkající se životního prostředí. Dále se připravují 4 studie:
• „Kam s ním?“ - vznik odpadového sběrného dvora pro celý mikroregion - obec Všechovice
• Účelová komunikace k podnikatelské zóně - odklon negativních účinků na životní prostředí z obytné zóny - obec Opatovice
• Polyfunkční objekt s rozhlednou - zlepšení veřejného prostranství - obec Rouské
• Oddychový a relaxační areál pro cestovní ruch na cyklotrase mikroregionu Záhoran - zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejného prostranství - obec Horní Újezd
Bohužel se nám letos nepodařila splnit jedna z aktivit, kterou je slibovaný mikroregionální zájezd do Itálie. Jelikož se jedná o projekt spolupráce mezi zahraničními regiony, bylo obtížné zkoordinovat tuto aktivitu.
Termín zájezdu řídící skupiny mikroregionu se tak přesouvá na jaro 2007.
PK

Projekt Středisko služeb
venkovu se dostal
do své druhé poloviny
Projekt Středisko služeb venkovu, který je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným se dostal do své druhé poloviny. Je ﬁnancován dotacemi z Evropských strukturálních fondů a ze státního
rozpočtu ČR. Projekt začal fungovat 3. října 2005
a potrvá do 2. října 2007.
Celkem se k 1.12.2006 do projektu zapojilo celkem 87 nezaměstnaných, z toho celkem 27 našlo krátkodobé zaměstnání za pomoci samotného
Střediska služeb venkovu a 24 zúčastněných si našlo práci samo. Díky projektu mohou jeho klienti využívat zdarma školení, poradenské středisko
a internetové informační kiosky, prostřednictvím
nichž probíhá komunikace s úřadem práce internetovým zprostředkováním.
Zájem o vstup do projektu projevili také dlouhodobě nezaměstnaní z obcí okolních mikroregionů
z Podhostýnska a Záhoří – Helfštýn.
PK
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Pojďme kolovat,
Záhoran objevovat aneb
Krajem Božích muk
a památných stromů

číslo 8 * prosinec 2006

Jak dopadla
naše olympiáda?

V předchozích číslech našeho zpravodaje jsme
Vás informovali o průběhu projektu „Pojďme kolovat, Záhoran objevovat“, díky němuž je nyní označeno 33 km cyklotras, na kterých najdete celkem
12 odpočívek a 23 infotabulí.
Během prosince bude celý projekt dokončen.
Na jaře tak mohou milovníci cykloturistiky vyrazit
po značené trase, která navazuje na cyklotrasy
Hranicka. Projekt byl ﬁnancován z POV Ministerstva pro místní rozvoj.

Záhoran má nové
internetové stránky
Od prosince 2007 se budou postupně rozbíhat
nové internetové stránky jak mikroregionální, tak
stránky jednotlivých obcí. Snažili jsme se, ať jsou
stránky co nejpřehlednější a najdete na nich co
nejvíce potřebných informací. Toto už naše předchozí stránky bohužel nesplňovaly z kapacitních
důvodů. Také jednotlivé adresy snad budou snadněji zapamatovatelné:
Mikroregion Záhoran:
zahoran.cz
Býškovice:
byskovice.zahoran.cz
Horní Újezd:
horniujezd.zahoran.cz
Malhotice:
malhotice.zahoran.cz
Opatovice:
opatovice.zahoran.cz
Paršovice:
parsovice.zahoran.cz
Provodovice:
provodovice.zahoran.cz
Rakov:
rakov.zahoran.cz
Rouské:
rouske.zahoran.cz
Všechovice:
vsechovice.zahoran.cz
Stránky budou z poloviny ﬁnancované mikroregionem Záhoran, který zakoupil také doménu,
a z části budou na své stránky přispívat jednotlivé
obce.
Pevně věříme, že svou funkčností naše nové
stránky předčí ty staré a že je budete častěji navštěvovat.
Vyúčtování olympiády:
Příjmy:
• Přímé příjmy z akce (vstupné, kolo štěstí, tubusy
sympatie, bungee-jumping,
občerstvení):
100. 455,- Kč
• Sponzoři:
36. 000,- Kč
• Příspěvek z Olomouckého kraje:
20. 000,- Kč
Příjmy celkem:
156. 455,- Kč
Výdaje:
• Občerstvení:
70.657,- Kč
• Doprovodný program:
65.200,- Kč
Výdaje celkem:
135.857,- Kč
Výtěžek celkem:
20.598,- Kč
Výtěžek bude použit na rozvoj mikroregionu Záhoran. Ceny pro vítězné obce (kontejnery na tříděný
odpad i elektronika) byly ﬁnancovány díky projektu
„Certiﬁkace životního prostředí“, o kterém se také
dočtete na stránkách tohoto zpravodaje.

Areál Tělovýchovné jednoty Horní Újezd zaplnila v sobotu 26. srpna 2006 družstva devíti obcí mikroregionu Záhoran, aby se společně utkala ve čtvrtém ročníku Mikroregionální olympiády.

Olympijského soutěžení se během odpoledne zúčastnili zástupci obcí Býškovic, Horního
Újezda, Malhotic, Opatovic, Paršovic, Provodovic, Rakova, Rouského a Všechovic. Členové desetičlenných týmů byli nominováni podle
předem daného klíče. Ve všech skupinách musela být zastoupena kategorie dětí do 15 let
a seniorů nad 55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva. Průvod soutěžících se symboly jednotlivých obcí prošel obcí na tamní
sportovní areál, kde na soutěžící čekalo šest
disciplín. Vědomostní okruh prověřoval znalosti školního učiva mikroregionu ZÁHORAN,
ve sportovním šlo o běh přes překážky, zábavný okruh obsahoval zkoušku šikovnosti soutěžících v pojídání jídla visícího na provázku,
a to bez pomoci rukou. V hudební byly soutěžícím postupně pouštěny hudební ukázky,
které tito měli přiřadit ať už k žánru nebo k interpretům. Co se týká specifické soutěže, družstva se musela spojit za ruce a takto se protáhnout 3 spojenými řemeny, což vyžadovalo
velkou zručnost. V letošním roce jsme navíc zařadili i cyklistickou disciplínu, kdy si soutěžící
zavzpomínali na staré časy a vyzkoušeli jízdu
na prastarém kole s připevněným vozíkem,
na kterém navíc museli vézt svého kolegu
z družstva kolem překážek.
V letošním ročníku byla taktéž zařazena ekologická disciplína, která byla vyhodnocena
jako první před zahájením soutěží a spočívala ve vyhodnocení obce s největším podílem
tříděného odpadu na 1 obyvatele. Tento rok
se vyhodnocoval sběr plastu a skla. Tato disciplína byla součástí mezinárodního projektu
Certifikace životního prostředí, který se realizuje na území mikroregionu. Vítěznou obcí
se staly Malhotice a obyvatelé tak obdrželi 3
kontejnery na tříděný odpad. Na druhém místě se umístila obec Rouské a obdržela 2 kontejnery na tříděný odpad. Na třetím místě získaly 1 kontejner na tříděný odpad Býškovice.
Každá obec navíc obdržela cenu útěchy, a to
balík luxusního toaletního papíru.
Přestože zástupci všech obcí bojovali urputně o prvenství, oceněni mohli být jen někteří.
První místo obsadily Paršovice, na druhém

skončil Horní Újezd a bronz si odnesly Býškovice. V odpoledních hodinách olympiádu navštívila paní senátorka ČR Jitka Seitlová a pan radní Olomouckého kraje Vladimír Mikeška, který se zúčastnil i vyhodnocení. Odměnu získal
také nejmladší soutěžící, 7-letý Lukáš Havran
z Rouského, a nejstarší odměněnou účastnicí olympiády byla 65letá paní Marie Pechová
z Rakova. Jako nejsympatičtější družstvo diváci vybrali domácí Horní Újezd. Porota připravila soutěž i pro starosty výše uvedených obcí
a to v zábavné disciplíně. Zde se příliš nedalo
určit, kdo byl nejlepší, ale o zábavu bylo postaráno.
Atraktivní podívanou doplňoval v Horním
Újezdě také bohatý doprovodný program – kolo
štěstí, skákací hrad a velice úspěšný bungeejumping. Čas mezi soutěžními vstupy byl vyplňován vystoupením občanského sdružení Rousecká dráčata, Ruty-šuty Kelč a vystoupením
Františkova veselého divadla.
Na IV. mikroregionální olympiádě konané
dne 26.8.2006 v Horním Újezdě se již tradičně prezentovaly spolky, senioři, junioři, podnikatelé, zástupci samospráv a neziskových
organizací z jednotlivých obcí mikroregionu
ZÁHORAN. Ukázalo se, že i v dnešní době je
mezi občany jednotlivých obcí zdravá rivalita,
chuť se angažovat a patriotismus ke svým obcím, což je základ aktivity a rozvoje venkova.
Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali níže jmenovaným sponzorům, bez kterých
by se tato akce neobešla. Dle abecedního pořádku:
ALMIO s.r.o., Autoškola Trčka, BROLA s.r.o.,
Cement Hranice, a.s., Cyrilovo pekařství s.r.o.
Hrachovec, Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna a.s., Českomoravská stavební spořitelna a.s., Elan s.r.o., Hanácká kyselka s.r.o.,
Hošťálek Petr, Kazeto s.r.o., Komerční banka a.
s., Kubeša Oldřich, Lázně Teplice nad Bečvou
a.s., Pekárna Zbrašov, Pivovar ZUBR a.s., Rstav servis s.r.o., Sekopt v.o.s., SITAP s.r.o., Tiskárna Mariva, TON a.s., Váhala & spol s.r.o., VIVA Kelč, WELLART Hranice, Záhoran a.s. Všechovice.
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Obec Malhotice
Záznamy o vzniku naší obce se různí. V některých spisech je uveden rok 1213, jinde se připomíná už v roce 1317, nejčastěji pak v roce 1320, kdy jsou Malhotice uvedeny v seznamu biskupských lén.

Vznik názvu také není jednotný. Někde se dočteme, že byl utvořen spojením kdysi často užívaných pojmenování obcí – Lhotce – Malá Lhotce
– Malhotice. Jinde zase podle jména Malhoty, dávného majitele panství, jako obec lidí Malhotových.
Ať tak, či onak – obec Malhotice se rozprostírá v
údolí asi 10 km jihovýchodně od města Hranice, v
nadmořské výšce 296 m.Katastrální výměra činí
767 hektarů. Až do roku 1926 zde bylo sídlo šlechtického rodu Bojanovských z Knurova. V témže roce
podlehl statek pozemkové reformě a poslední baron Bedřich Bojanovský odjel do ciziny krátce poté,
kdy zemřel jeho jediný šestnáctiletý syn. Po druhé
světové válce byl velkostatek rozparcelován a rozprodán občanům Malhotic.
Školství :
Do roku 1820 chodily děti do školy ve Všechovicích, pak byla postavena jednotřídka v Malhoticích a v roce 1904 přestavěna na školu dvoutřídní.V roce 1984 byla škola zrušena a děti opět
navštěvují školu ve Všechovicích, v dnešní době už
dojíždějí do školy autobusem, kdežto dříve chodily pěšky.
Do roku 1990 byly Malhotice součástí střediskové obce Všechovice, po roce 1990 mají opět
svůj obecní úřad a přidružily se k mikroregionu
Záhoran a mikroregionu Hranicko. Od té doby se
také intenzivně pracuje na zvelebování obce.
Značnou měrou k osamostatnění obce přispěl
dnes už zemřelý pan František Kubeša, který byl
jejím starostou až do voleb v roce 2002, kdy kvů-

li nemoci a vysokému věku už do zastupitelstva obce nekandidoval. Pod jeho
vedením se uskutečnilo mnoho akcí ke
zvelebení a zkrášlení obce.
Ve volbách v roce 2002 byl zvolen
starostou pan Julius Švantner na další čtyřleté období. Od říjnových voleb
2006 zastává úřad starosty pan Josef
Voldán, místostarostou byl zvolen pan
Bedřich Hradil. Zastupitelstvo obce je 7
členné a hospodaří s ročním rozpočtem
cca 2,7 mil. Kč.
Co plánujeme v příštím volebním
období?
Po konečné úpravě a oplocení lesního pozemku
bylo podle plánu vysázeno 2.500 ks sazenic dubu.
V nejbližších dnech chceme dokončit dovybavení kuchyňky v kulturním domě ke spokojenosti občanů a organizací, kterými je tato kuchyňka využívána při různých příležitostech.Další plány obce se
budou odvíjet od případných ﬁnančních možností
a poskytnutých dotací.
V roce 2007 budeme pokračovat v opravě veřejného osvětlení a místního rozhlasu, kterou započalo minulé zastupitelstvo pod vedením pana starosty Švantnera. Chtěli bychom vyčistit hasičskou nádrž a dokončit opravy místních komunikací.
Dne 15. listopadu 2006 jsme byli seznámeni s plány ﬁrmy Ventureal v besedě na téma „Větrné elektrárny“ a 23. 11. 2006 se uskutečnila beseda na téma „Zdravá výživa“. Společenské akce

Zpravodajství ze ZŠ
a MŠ Opatovice

> SPOLKY ZÁHORANU <

Český svaz
zahrádkářů
v Rakově

Opatovská škola je od 1. 1. 2003 samostatným subjektem, který sdružuje čtyři součásti: základní školu,
mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

V tomto školním roce navštěvuje základní školu 40
žáků - 31 dětí z Opatovic a 9 z Paršovic. Vzhledem k
uvedenému počtu bylo i letos nutné spojit ročníky
a vyučovat systémem malotřídních škol.
Organizace roku 2006/2007:
1. ročník
15 žáků
2. ročník
9 žáků
3. ročník
10 žáků
4. ročník
6 žáků
Školní družina
21 žáků

Mgr. J. Palová
Mgr. L. Rychnovská
Mgr. P. Kristová
Mgr. P. Kristová
vych. P. Číhalová

V pravidelné výuce došlo od 1. 9. 2006 k několika změnám:
• Ve 3. ročníku přibyly tři hodiny angličtiny týdně
a ve 4. ročníku se počet hodin angličtiny zvýšil na čtyři hodiny týdně.
• V rámci práce s určitou skupinou žáků byla ve škole zřízena funkce asistenta pedagoga. Vykonává ji paní
vychovatelka Petra Číhalová a má na starosti žáky, kteří potřebují individuální výukový plán i přístup.
Po vyučování žáci využívají možností školní družiny
a zájmových kroužků v této sestavě:
- hra na ﬂétnu, angličtina, country tance, počítače,
výtvarná technika a náboženství.
Získané dovednosti pak někteří využijí při mimoškolních aktivitách. Například v tomto roce nás čeká

pro letošní sezónu zahájili myslivci. 25. 11. 2006
uspořádalo myslivecké
sdružení Háj Malhotice
– Rouské hon na zajíce
a „Poslední leč“.
2. 12. 2006 uspořádal OÚ Malhotice Mikulášskou nadílku ve 14
hod v KD.
O akcích plánovaných na další pololetí se dozvíte v rubrice „Kulturní kalendář“ na konci tohoto
zpravodaje. Potěšilo by nás, kdyby se opět obnovily staré zvyky – My k Vám, Vy k nám – abychom se
poznávali alespoň v rámci mikroregionu Záhoran.
Závěrem bychom chtěli všem občanům Mikroregionu popřát radostné a klidné prožití svátků vánočních a do příštího roku hodně zdraví a elánu.
Božena Zamazalová - kronikářka obce
Josef Voldán - starosta obce

vítání občánků, setkání opatovských seniorů, vánoční
výstava prací, akademie ke Dni matek a výzdoba školy a sálu Lidového domu k různým příležitostem.
Mateřská škola má jedno oddělení, které je naplněno 26-ti dětmi. Starají se o ně paní učitelky Z. Hlaváčová a S. Kuncová. Mimo rámcový vzdělávací program pro ně v tomto školním roce připravily spoustu
jiných zábavních aktivit:
- zamykání lesa
- mikulášská besídka
- karneval v MŠ
- pohádkový týden
- indiánský den
- rozloučení s předškoláky na OÚ a další programy
Letos poprvé se děti z MŠ přidaly ke školákům
a dojíždějí společně na plavecký výcvik do Přerova.
Závěrem přejeme dětem a rodičům mnoho dalších
společných zážitků a nám zaměstnancům plné třídy
žáků.
Antonín Tomeček, starosta obce Opatovice

Ve dnech 28. – 29. 10. zářil sál kulturního
domu v Rakově v mnoha barvách a vůních. Konala se zde výstava výpěstků zahrádkářského
svazu Rakov. Tradičně bylo vystavováno ovoce,
zelenina, květiny, bonsaje a výrobky ze dřeva.
Děti MŠ Rakov se přišly pochlubit velmi pěknými ptáčky, vyrobenými z ozdobných dýní.
Poprvé se do této akce zapojily ženy, které svými výrobky z ovoce a jejich ochutnávkou přilákaly
nejeden mlsný jazyk. Se značným úspěchem se
setkala myšlenka paní Stržínkové, ředitelky MŠ
Rakov pozvat na výstavu Ústav sociální péče ze
Skaličky. Keramika těchto dětí byla originální, setkala se s obdivem a uznáním všech návštěvníků.
Přestože termín výstavy byl zvolen pro některé
výpěstky v pozdním čase, byl její průběh hodnocen velmi kladně. Všichni se těšíme na další ročník na nové nápady a že opět zažijeme milou atmosféru celé akce.
red.
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- PŘE D S TAV U J E M E S P O LK Y Z Á H O R A N U -

„Ójezdské stovkování“
Na sluncem prosvícený předposlední červencový víkend připravili hasiči z Horního Újezda bohatý program pro hasičská družstva i pro zapálené jednotlivce.
V sobotu uspořádali pod patronací OSH Přerov pohárovou soutěž v požárním útoku, v neděli pak historicky první ročník akce „Ójezdské stovkování“. Tento závod spočívá v běhu na 100 m s překážkami (např. přes bariéru a kladinu)..

V ženské kategorii postoupilo do semiﬁnále 9 závodnic z 22. Královnou Ójezdského stovkování se stala Klára Šenkyříková z Pravčic (KM),
jejíž pokusy pravidelně skončily pod hranicí 20 sekund a ten nejrychlejší běh trval pouze18,92 sekund. Boj o druhé místo pro sebe těsně rozhodla Barbora Ludwvigová z Trusovic (OL) před Terezou Darebníkovou
z Pravčic (KM).
V podobném stylu, jen s vyššími překážkami, soutěžilo 39 mužů. Určitě krásné vzpomínky na tuto soutěž si odvezl Michal Staněk z Havířova (KA), který třikrát dokázal zaběhnout 100 m překážek pod výborných
18 sekund. Při jeho nejlepším výkonu se časomíra zastavila na neuvěřitelném čase 17,00 sekund. Na takový čas nedokázal odpovědět
ani druhý vícemistr Českého poháru ve 100 m překážek z loňského roku
Jan Lorenc ze Širokého Dolu (SV), jeho čas byl 17,69 sec. Třetí skončil
další člen SDH Havířov – David Sejkora s časem 18,05 sec.
Závodníků nebylo mnoho, byl to první ročník a den konání – neděle
neumožňovala zúčastnit se závodníkům ze vzdálenějších míst naší republiky. Tento nový závod jednotlivců je pro jednotlivé závodníky výbornou přípravou a tréninkem na krajská a republiková kola v požárním
sportu. Náš SDH Horní Újezd se zhostil role pořadatelů velice dobře, jelikož tento závod vyžaduje opravdu kvalitní přípravu terénu, překážek,výpočetní techniky, zajištění kvalitních rozhodčích a v neposlední řadě
i zázemí pro sportovce. Mnohými závodníky byl hodnocen kladně.
Zažili jsme i spoustu legrace. Po oba dny
probíhala družba dvou
Horních Újezdů, a to
našeho a Horního Újezda u Litomyšle. Pod
odborným dohledem
vlastního zdravotního personálu si mimo
soutěž trouﬂa zkrotit
požární stříkačku i jejich skupina recesistů.

Jejich imitace požárního útoku sklidila velký aplaus přítomných diváků. Hasiči z východních Čech nebyli jedinými hosty této akce. V rámci návštěvy hranického mikroregionu přijeli i odborníci na cestovní ruch
z Řecka a Itálie. Ti spolupracují na společném subprojektu STS - udržitelný rozvoj služeb cestovního ruchu a ve svém volném čase navštívili naši obec, stálou expozici „Jak se žilo v Ójezdě“ a také naši pohárovou
soutěž. Atmosférou, zázemím i hasičskými výkony byli nadšeni.
Proto tímto děkuji SDH Horní Újezd, jeho členům i příznivcům za dobrý rok, za jejich práci, hasičské výkony, spolupráci nejen s obcí, ale i s TJ
Sokol.
Již nyní Vás zveme na II. ročník Ójezdské stovky, která se bude konat
v sobotu 28.7.2007 v 11 hodin.
Tento projekt „Ójezdské stovkování“ byl podpořen grantem z Olomouckého kraje, ﬁrmou SITAP s.r.o., TJ Sokol Horní Újezd , MR Záhoran,
a obcí Horní Újezd.
Alena Veličková, starostka obce

Středisková knihovna ve Všechovicích ve spolupráci s DSO mikroregionu
ZÁHORAN, se zapojují do celostátního projektu

Celé Česko čte dětem
Projekt bude probíhat pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
a
Dětským fondem OSN UNICEF Česká Republika
Cílem projektu je podpora emocionálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. Projekt „Celé Česko čte dětem“ vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální
vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti.
Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí
jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho
sebevědomí.
Přáním tvůrců projektu je, aby si dospělí uvědomili, že současný svět je pro děti často komplikovaný a nepřátelský. Spěch a stres, ignorování

jejich psychických potřeb, nedostatek času a nezřídka zhoubné působení televize a počítačových
her způsobují, že stále více dětí trpí emočními poruchami.
Do projektu Celé Česko čte dětem se zapojují
knihovny z celé České republiky, které v naší zemi dělají pro dětské čtenářství již dlouhá léta neuvěřitelné věci a velkou měrou projekt podporují.
Proto se rozhodly obecní knihovny mikroregionu
Záhoran (Býškovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské
a Všechovice) číst v uvedených knihovnách jednou týdně 20 minut veřejnosti a zvláště dětem.
Předčítat by měly osobnosti obcí ze zlatých titulů
literárních fondů. Proto tímto děkuji SDH Horní

Újezd, jeho členům i příznivcům za dobrý rok, za jejich práci, hasičské výkony, spolupráci nejen s obcí, ale i s TJ Sokol.
Již nyní Vás zveme na II. ročník Ójezdské stovky,
která se bude konat v sobotu 28.7.2007 v 11 hodin.
Tento projekt „Ójezdské stovkování“ byl podpořen grantem z Olomouckého kraje, ﬁrmou
SITAP s.r.o., TJ Sokol Horní Újezd, MR Záhoran,
a obcí Horní Újezd.

Slavnostní zahájení
proběhne v obci Rouské v místní knihovně
v pátek ............ 2006 od 17:00
Čtenářem se totiž nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu.
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Sen, který se splnil - Selský dvůr pod skálou
Díky mikroregionu Záhoran a mikroregionu Hranicko a také díky lidem, kteří se zasloužili o založení občanského sdružení Rozvojové
partnerství, jehož členem jsme se jako firma JUKO stali, se nám splnilo to, o čem jsme dlouhá léta pouze snili.
Díky výše jmenovaným se nám dostalo informací
o různých projektech uskutečněných v rámci Leader
+ a Leader ČR. Nejdříve management občanského
sdružení Rozvojové partnerství vypracoval projekt
ŠANCE PRO HRANICKO. Na základě tohoto projektu ministerstvo zemědělství přidělilo našemu občanskému sdružení částku 3 miliony na podporu
cestovního ruchu a místních zemědělských produktů Poté byla zveřejněna výzva na vypracování
projektů zabývajících se touto činností. My jsme již
věděli, že pokud chceme naše aktivity dále rozvíjet,
musíme se přihlásit, a to jsme také udělali.
Na tomto místě však musíme poděkovat všem
manažerům mikroregionu Záhoran a Hranicko.
Jmenovitě paní Pavle KRBÁLKOVÉ, Miluši STRŽÍNKOVÉ, Anně LUKEŠOVÉ a Ivaně BIČANOVÉ, které
nás podpořily v myšlence postavit nové stáje a zbudovat malý hospodářský dvůr s drobnými hospodářskými zvířaty. A tak s námi strávily několik hodin
při psaní projektu. Nikdo z nás pořádně nevěděl, co
má projekt přesně obsahovat, ale pomohli jiní, kteří již zkušenosti měli, a projekt byl na světě. Do výběru se přihlásilo 8 projektů, z kterých bylo vybráno 7, ale nakonec i ten osmý byl podpořen. My jsme
se mohli radovat z přidělené částky 325 000,- Kč.
Byla to zároveň částka, o kterou jsme žádali.
První kolo jsme tedy vyhráli, ale následoval
čas velkého polemizování začít či nezačít, protože
podmínky byly velmi náročné. Zavázali bychom se
tak totiž ke stavbě nové konírny a požádání o kolaudaci do 20.prosince 2006. Řekli jsme si ale, že
když už jsme prošli přípravou projektu a vše dobře
dopadlo, začneme.
I my jsme museli vyhlásit výběrové řízení a vybrat toho stavitele, který splní podmínky našeho
projektu. Vybrali jsme místní podnikatele pana Petra a Bohuslava Pavlištíkovy, kteří vlastní ﬁrmu
FORBECH. Tito provedli výkopové a terénní úpravy.
Samotnou stavbu jsme zadali ﬁrmě KUCHNO Va-

lašské Meziříčí. Stavbu jsme zahájili 16. září 2006
a dnes (7.12.2006) je stavba připravena ke kolaudaci. Zde však nemohu opomenout všechny, kteří
nám pomáhali. Velký dík patří zejména sousedům
- panu Janu MACHANCOVI a Ladislavu STEHLÍKOVI,
bez jejichž pomoci bychom asi vše nezvládli. Dále
musíme poděkovat rodině, obecnímu úřadu ROUSKÉ, panu Renku ZAPLETALOVI a Jiřímu MACKOVI.
Není v našich silám, abychom vyjmenovali úplně
všechny, proto bychom touto cestou rádi poděkovali prostě VŠEM.
Tato stáj je veřejnosti přístupná a všichni, kdo se
chcete za námi podívat, jste srdečně zváni.
Do nového roku přejeme všem hodně úspěchů
a nebojte se to takovýchto projektů přihlásit. KDYŽ
JSME TO ZVLÁDLI MY, VY TO ZVLÁDNETE TAKY. Hodně štěstí. Ať nám koně jdou!
Alena Veličková, starostka obce

Šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší
v novém roce 2007
Vám všem přeje
Valná hromada mikroregionu Záhoran

PF 2007
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Hledáte práci?
Jste z Hranic a okolí?
V hranickém regionu je nedostatek kvaliﬁkovaných pracovníků v technických oborech.
Úřad práce dlouhodobě nabízí volná místa v oboru zámečník, obráběč kovů či obsluha
MNC strojů.
Tento problém řeší Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské v Hranicích.Pro uchazeče škola otevírá 3. ledna 2007 rekvaliﬁkační kurz v oboru obráběč kovů a 3. září 2007 rekvaliﬁkační kurz v oboru zámečník. Půlroční rekvaliﬁkační kurzy
jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro muže, ženy i nezaměstnané. Jsou zaměřeny
na odborný výcvik a budou probíhat v odpoledních hodinách tři dny v týdnu. Praxi budou
studenti vykonávat ve ﬁrmách. Řada hranických ﬁrem již přislíbila zaměstnání absolventům
těchto oborů. Zájemci také získají svářečský kurz a nezaměstnaným uchazečům bude poskytnuta peněžní podpora v nezaměstnanosti. 3. ledna 2007 bude zahájeno zkrácené maturitní studium - mechanik číslicově řízených strojů. Je určeno pro absolventy středních škol
s maturitou v jiném oboru. Jedná se o denní studium trvající 18 měsíců a je ukončeno maturitní zkouškou.Výuka je plně hrazena z grantu Evropského sociálního fondu.
Kateřina Hojgrová
SOŠp a SOUp

Snižte si daňový základ aneb
i zaměstnanci mají tuto
možnost

číslo 8 * prosinec 2006

KU LT U R N Í A KC E
Býškovice
17. 2.
24. 2.
13. 5.
2. 7.

•
•
•
•

vodění medvěda
ples
Den matek - slavnost
Den dětí

Horní Újezd
20. 1.
17. 2.
17. 2.
17. 3.
20. 3.
4. 5.
19. 5.
9. 6.
23. 6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sousedský ples
maškarní ples
vodění medvěda
dětský maškarní karneval
Josefovská zábava
lampiónový průvod, varta na hřišti
kácení máje
hasičská pohárová soutěž
SITAP CUP – turnaj fotbalových přípravek

•
•
•
•

společenský ples
společenský ples
myslivecký ples
vodění medvěda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní výstup na Ondřejník
společenský ples
„Sněhová královna“
hasičský ples
společenský ples
zimní olympiáda mladých hasičů
dětský karneval
turnaj „Člověče, nezlob se“
Lesní běh
turistický výšlap
velikonoční výstava
velikonoční taneční zábava
slet čarodějnic
lampiónový průvod, táborák na hřišti
Den dětí
dětská soutěž v požárním útoku
hasičská soutěž
ZAPE CUP – fotbalový turnaj žákovských přípravek
slavnosti světlušek aneb „Loučení se školou“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zimní výstup na Helfštýn
sokolský ples
vodění medvěda, pochovávání basy, hasičský ples
sportovní odpoledne u Hájenky
vítání občánků
divadelní představení
maškarní karneval
beseda s důchodci
lampiónový průvod, táborák
pochod na Helfštýn, střelecké závody
slavnost
nocování v MŠ
Pohádkový les - Putování za Křemílkem a Vochomůrkou
cyklistický jarní výlet
nohejbalový turnaj
olympiáda dětí MŠ Paršovice a Malhotice
loučení dětí s MŠ

Malhotice
13. 1.
26. 1.
3. 2.
24. 2.

Opatovice
6. 1.
20. 1.
leden
3. 2.
10. 2.
únor
4. 3.
10. 3.
31. 3.
duben
4. – 7. 4.
8. 4.
30. 4.
7. 5.
1. 6.
9. 6.
23. 6.
24. 6.
29. 6.

Paršovice

Veřejnost by se měla dozvědět prostřednictvím neziskových organizací a médií, že je možné snížit
si daňový základ a zároveň pomoci dobré věci.
Už jste je „odepsali“? Udělejte to! Darujte peníze a odepište si svůj dar z daňového základu.
Prakticky žádná veřejná akce v Česku se neobejde bez sponzora. Za stamilióny věnované ﬁrmami se
otevírají hřiště, probíhají festivaly, fungují neziskové organizace a školy, čistí se řeky, vydávají knihy a hlavně se provozuje sport. Nejde o malé sumy. Poskytování prostředků však v ČR provází řada problémů. Je
to jen skrytá reklama, tvrdí část médií, která odmítá o podpoře ﬁrem psát. Dárci někdy kritizují, že efekt
jejich daru je pro ně prakticky nulový. Neziskové organizace zase kritizují to, že většina prostředků jde
na sport nebo na podporu velkých nadací, které ale na rozdíl od nich dostatek peněz či peníze ﬁrmy dávají jen na akce, kde se zúčastňují hvězdy pop music. Je to poslední možnost, jak o našich aktivitách alespoň dostat do novin fotograﬁi, brání se představitelé ﬁrem. Stále větší rozpaky budí sponzoring fotbalu,
který je spojován s nekalými praktikami.
Převážná většina veřejnosti vnímá podporu neziskových organizací jako záležitost veřejných sbírek, zasílání dárcovských SMS a aktivit ﬁrem a podnikatelů. Mnoho zaměstnanců neví, že i oni mají možnost snížit si daňový základ a zároveň pomoci některé z neziskových organizací. Každá fyzická osoba podle zákona o daních z příjmů může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková
hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od
základu daně lze odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně. Přitom stačí doklad o daru předat účetnímu zaměstnavatele, který je povinen zohlednit dar při zpracování ročního zúčtování daně zaměstnance.
Běžně nejsou lidé informováni o těchto možnostech a předpokládají, že darování ﬁnančních prostředků
a z toho vyplývající snížení daňového základu je výsadou podnikatelů a ﬁrem. Motivace k individuálnímu
dárcovství u veřejnosti – zaměstnanců je tak velmi nízká. Podle výzkumu Market Vision z června 2003
(1218 respondentů ve věku 14-79 let) přispělo prostřednictvím veřejných sbírek (tedy malými částkami)
37 % dotázaných, jinou než touto formou se angažovalo 8 %. Z toho vyplývá, že 92 % respondentů nevyužilo možnosti snížení základu daně.
Udělejte i vy gesto pro své spolky, které chcete podpořit, pomůžete tím dobré věci a určitě se Vám to
vrátí v podpoře rozvoje komunitního života v obci, ve které žijete.
red.
Redakční rada: Miluše Stržínková, Radovan Mikuš, Marie Černocká,
Marie Mikšánková, Josef Michalík, Pavla Krbálková
Vydal:
DSO mikroregionu Záhoran, Rouské 64, 753 53
Připravila: Pavla Krbálková (pavla.krbalkova@centrum.cz)
DTP a tisk: Alois Pořízek & Milan Zlámal - Tiskárna POŘÍZEK
(www.tiskarna.ic.cz)
Zpravodaj byl vydán za finanční podpory z Evropských sociálních fondů.

leden
13. 1.
17. 2.
únor
3. 3.
10. 3.
11. 3.
duben
5. 5.
květen
Den matek
Indiánská noc
2. 6.
červen
červen
červen
červen

Provodovice
únor
květen
květen
květen
červen

•
•
•
•
•

vodění medvěda
táborák
okrsková hasičská soutěž
beseda s důchodci
taneční zábava

Rakov
únor • maškarní karneval
květen • májové oslavy
červen • Den dětí

Rouské
17. 2.
18. 2.
24. 3.
25. 3.
24. - 25. 3.
8. 4.
30. 4.
26. 5.
30. 6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

maškarní merenda
vodění medvěda
otvírání lesa
vítání jara
jarní výstavka
„Velikonoční vajíčko“
IV. slet čarodějnic
kácení máje
Den dětí

Všechovice
12. 1.
9. 2.
11. 2.
únor
únor
březen
březen
duben
květen
květen
květen
červen
3. 6.
červen
červen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sousedský ples
ples SRPŠ
dětský karneval
masopustní slavnost
zahájení projektu v MŠ – „Maminka země“
jarní slavnost
jarní výstava
slet čarodějnic
Den matek
oslava sv. Floriána
rozloučení s prázdninami
pouťová zábava
všechovská pouť
Den dětí
slavnostní rozloučení se školáky

