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Obec RAKOV
Tato malá vesniãka od pradávna nese jméno podle rakÛ, kteﬁí se zde
vyskytovali v hojném poãtu. ¤íkalo se jí tedy Rakové. V roce 1371 se uvádí Racowe, 1447 Rakowe, 1718 pak Rakow. Od roku 1872 je jiÏ uvádûn
dodnes uÏívan˘ název Rakov.

v minul˘ch ãíslech na‰eho zpravodaje se
moji kolegové a kolegynû pochvalnû vyjadﬁovali o práci a ãinnosti managamentu na‰eho mikroregionu. Já se s radostí pﬁipojuji
a chtûl bych touto cestou podûkovat na‰im
dûvãatÛm, zejména pak na‰í paní euromanaÏerce Pavle Krbálkové za její obûtavou práci
pro cel˘ mikroregion. Pavlo, je moc a moc
dobﬁe, Ïe tvÛj pracovní um a dovednost je
vyuÏit právû u nás na Záhoranu. Jak jsem se
jiÏ zmínil, v ãlánku, v loÀském roce se nám
podaﬁilo ãerpat znaãné mnoÏství penûz aÈ jiÏ
z evropsk˘ch, státních ãi krajsk˘ch zdrojÛ.
Znaãnou zásluhu na tom má právû Pavla,
která pomáhala s pﬁípravou a administrací pﬁi
podání Ïádostí a zejména pﬁi závûreãném
vyhodnocení projektÛ. Obdivuji zejména její
trpûlivost a klid pﬁi jednání s nûkter˘mi
„úﬁedníky“, kteﬁí pro svoji dÛleÏitost jsou
schopni vymyslet i sebevût‰í volovinku, které se pak drÏí zuby, nehty. Dûvãata nepomáhají jenom nám starostÛm, ale velmi mnoho
vykonají taktéÏ pro spolky a sdruÏení na
Záhoranu a samozﬁejmû, pokud jsou osloveny, i pro podnikatele. AÈ je to jiÏ s pﬁípravou
Ïádostí o dotace a pﬁíspûvky nebo zaji‰tûním
a následn˘m poﬁádáním semináﬁÛ a ‰kolení
z rÛzn˘ch oborÛ a oblastí. Samozﬁejmostí je
pak pro nû i pﬁíprava spoleãn˘ch projektÛ za
mikroregion a v neposlední ﬁadû témûﬁ celoroãní pﬁíprava na‰í mikroregionální olympiády, zejména pak zaji‰tûní finanãních darÛ
pro její zdárn˘ prÛbûh. Za Va‰i práci pro cel˘
mikroregion Vám patﬁí ná‰ dík.
Pﬁi svém nástupu do funkce starosty obce
jsem se na mikroregion nedíval s pﬁíli‰ velkou dÛvûrou, ale ve velmi brzké dobû, zejména pak zásluhou na‰í paní pﬁedsedkynû, jsem
poznal a pochopil, Ïe dobﬁe fungující mikroregion je velkou v˘hodou a pomocí pro nás
malé obce. V na‰em pﬁípadû devût hlasÛ je
lépe sly‰et neÏ osamûl˘ kﬁik z jedné vesnice.
O tom, Ïe ná‰ mikroregion dobﬁe funguje, se
mohly v leto‰ním roce pﬁesvûdãit i na‰e tﬁi
spolky, které z mikroregionu Záhoran obdrÏely pﬁíspûvky na svou ãinnost v celkové v˘‰i
23.000,- Kã. Obdobné pﬁíspûvky jsou mikroregionem pﬁipravovány i pro rok následující.
TaktéÏ v loÀském roce díky spolupráci na‰eho Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, obce
a managamentu mikroregionu se podaﬁilo
získat pﬁíspûvek z rozpoãtu Olomouckého
kraje ve v˘‰i 20.000,- Kã pro místní SDH.
pokraãování na str. 2

Poãátky osady Rakov nepochybnû souvisejí
se slovanskou kolonizací „Záhoﬁí“. Nejstar‰í
písemné doklady o existenci obce pochází z roku
1371, kdy prodal Jan z Dobrotic Rakov spoleãnû s Par‰ovicemi a Val‰ovicemi pánu Vokovi
z Kravaﬁ. Tím se obec stala souãástí rozsáhlého
helf‰t˘nského panství. V roce 1374 dostal
v drÏení helf‰t˘nské panství pan Lacek, kter˘ byl
osobním pﬁítelem Jana Husa. S tímto majitelem
pﬁi‰lo na Záhoﬁí také husitství.
Poslední pobûlohorsk˘ drÏitel panství byl Jiﬁí
Bruntálsk˘. Po bitvû na Bílé hoﬁe dne 16. dubna
1622 bylo celé panství darováno olomouckému
biskupovi Franti‰ku kardinálu Ditrich‰tejnovi.
Tím souãastnû s panstvím nastal zlom také obce
Rakov. Obec se dostala do rukou cizích vrchností
a bylo naﬁízeno celému helf‰t˘nskému panství,
aby jej opustili v‰ichni nekatoliãtí duchovní.
K obrácení na katolictví bylo na helf‰t˘nské
i sousední hranické panství posláno vojsko, které mûlo setrvat tak dlouho, dokud ve‰ker˘ lid na
katolictví nepﬁestoupí.
Tehdej‰í osada Rakov mûla 33 domÛ sestaven˘ch do trojúhelníku. Na kaÏdém vstupu do
osady byla vybudována brána, která se na noc
zamykala a chránila tak místní obyvatele pﬁed
nepﬁáteli. Pﬁed kaÏd˘m vstupem byl umístûn kﬁíÏ
opatﬁen˘ nápisem „Buì vítán, kdo s dobr˘m
úmyslem pﬁichází‰“. Dodnes jsou v tûchto místech kﬁíÏe dominantou obce, pouze pÛvodní
nápisy se nedochovaly. O vzdûlání rakovsk˘ch
dûtí, bylo postaráno zprvu ve ‰kole v Par‰ovi-

cích. Pozdûji si v‰ak obyvatelé snaÏili postavit
‰kolu vlastní. Odkoupili tedy grunt ã. 28 od sedláka Krutila, kter˘ do základu rozebrali a na jeho
místû vystavili budovu novou. Zde se zaãalo vyuãovat v roce 1883. Pro velk˘ poãet dûtí musela
b˘t ‰kola roz‰íﬁena o dvojtﬁídní nadstavbu. Stalo se tak asi o tﬁicet let pozdûji.
Ani na‰e víska nebyla v minulosti u‰etﬁena
‰kod zpÛsoben˘ch niãícími poÏáry likvidující
v˘sledky lidského snaÏení. Obãané se tedy rozhodli uspoﬁádat finanãní sbírku pro zakoupení
hasících prostﬁedkÛ. Spoleãnû s obecním úﬁadem tak bylo uãinûno a dne 3.prosince 1893 byl
zaloÏen sbor poÏárních hasiãÛ.
Îivotnû dÛleÏit˘ prvek pro lidstvo je odjakÏiva
voda. Vody bylo v Rakovû vÏdy nedostatek i pﬁesto, Ïe byl v obci v roce 1898 vybudován vodovod panem Kunzem z Hranic. Souãástí vodovodu byl vûtrn˘ motor v prameni‰ti VrbÛvka odkud
byla voda tlaãena do rezervoáru na Janíãkovû
zahradû. Voda v‰ak musela b˘t je‰tû dováÏena
koÀsk˘mi a kravsk˘mi povozy v dﬁevûn˘ch
nádobách z Dolních Nûtãic. Dlouholet˘ nedostatek Ïivotadárné tekutiny byl vyﬁe‰en aÏ za témûﬁ
sedmdesát let vybudováním skupinového vodovodu „Záhoﬁí“.
Velk˘ boj byl sveden pﬁi elektrifikaci vesnice.
Nejvût‰ím nad‰encem elektrifikace obce byl tehdej‰í starosta Antonín Kuãera. Jemu se taky
podaﬁilo, aby byla obec 13. ãervna 1928 poprvé
osvûtlena elektrick˘m proudem.
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Od 13. ãervna 1995 má obec vlastní prapor
a znak. Oficiální popis znaku zní: ,,V ãerveném
‰títû zlatá lípa provázená dole stﬁíbrn˘m raãími
klepety“. List praporu, v pomûru 2:3, tvoﬁí 3
svislé pruhy, bíl˘, ãerven˘ a bíl˘ v pomûru 1:2:1,
v ãerveném pruhu zlatá lípa.
Pamûtihodnosti obce: zvoniãka nad „Návsí“
z roku 1968 se zvonem z roku 1678, sochy sv.
Josefa a sv. Jana Nepomuckého uprostﬁed
„Návsí“ z let 1905 a 1910, pomník obûtem první svûtové války z roku 1920, kﬁíÏe u pﬁíjezdov˘ch komunikací do Obce, které mají ochránit
obyvatele pﬁed Ïiveln˘mi pohromami a od
nemocí, ãtyﬁi lípy malolisté v místní lokalitû
„U Trojice“ u polní komunikace „Rokytí – Hadovec“. Nejstar‰í z nich více neÏ stoletá má obvod
kmene témûﬁ ãtyﬁi metry a tato lípa slouÏila jako
orientaãní bod, v dobách kdy na‰e obec byla
majetkem lipensko – helf‰t˘nského panství, pﬁi
cestû na hrad Helf‰t˘n a zpût. K ní byly v roce
1848 vysázeny tﬁi nové, lípy na Vrchbránû (smûr
B˘‰kovice) byly vysazeny v roce 1918 v upomínku na ukonãení 1. svûtové války, na „Návsí“
tﬁi lípy malolisté, které byly zasazeny v roce 1938
ke dvacátému v˘roãí vzniku republiky a taktéÏ
jako symbol vyhnání ãesk˘ch obãanÛ z pohraniãí, lípa na „Návsí“ zasazená v roce 1968 na
oslavu padesáti let vzniku âeskoslovenska
a v témÏe roce tedy 1968 byly vysazeny i dal‰í
dva stromy památka na „praÏské jaro“ 68 a jeho
hlavní pﬁedstavitele byl to smrk (Smrkovsk˘)
a dub (Dubãek). Budova b˘valé ‰koly ã. p. 28,
která byla postavena v roce 1883 a v níÏ byla
umístûna dvojtﬁídka aÏ do poloviny 80. let minulého století.
V roce 1953 byla dostavûna a dána k uÏívání
nová hasiãská zbrojnice. Za ní v ‰edesát˘ch
letech minulého století byl vybudován místními
sloÏkami myslivcÛ a hasiãÛ, pﬁístﬁe‰ek s v˘leti‰tûm pro konání venkovních tancovaãek
a posezení. V padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech
uplynulého století byly zboﬁeny domy uprostﬁed
Návsi, a cel˘ prostor byl upraven je moÏno ﬁíci
do nynûj‰í podoby. V druhé polovinû sedmdesát˘ch let v akci „Z“ bylo zahájeno s budováním
Kulturního domu. Stavba byla zapoãata v místech, kde v minulosti stávala rychta a za tehdej‰ím „hostincem Pod do‰kem“. Kulturní dÛm byl
slavnostnû otevﬁen v létû roku 1983. Na podzim
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roku 1987 byla realizována v˘stavba nové prodejny Smí‰eného zboÏí. Stavba byla dokonãena
v roce 1991, otevﬁena pak byla o rok pozdûji.
V roce 1993 byl zaloÏen Dobrovoln˘ svazek
obcí VES GAS, kter˘ zaji‰Èoval v˘stavbu plo‰né
plynofikace 36 obcí na Záhoﬁí. Na‰e obec byla
postupnû plynofikována v letech 1996 aÏ 1998.
V letech 1999 aÏ 2000 probûhla likvidace ãerné
skládky v místní ãásti „Hadovec“ v rámci projektu „Revitalizace Dolnonûtãického potoka“.
V následujících letech v návaznosti na tento projekt byla realizována obdobná akce „Revitalizace lokality Hadovec“ v letech 2001 aÏ 2002. Na
obû revitalizace byly pﬁidûleny dotace z programÛ Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. V roce
2003 probûhla celková rekonstrukce areálu v˘leti‰tû vãetnû v˘stavby nového sociálního zaﬁízení. V roce následujícím 2004 byla zahájena více
etapová „Rekonstrukce budovy b˘valé ‰koly“.
V uvedeném roce byla uskuteãnûna celková
rekonstrukce prostor mateﬁské ‰koly a odkanalizování objektu. V letech 2006 a 2007 pak se
zrealizovala oprava stﬁechy budovy a instalace
ocelové konstrukce zaji‰Èující statické zabezpeãení stropu II. nadzemního podlaÏí. Na tyto projekty byly obcí získány dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v celkové v˘‰i
940.000,- Kã. TaktéÏ v roce 2004 v rámci dotaãního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
kter˘ byl realizován mikroregionem Záhoran,
probûhla „Internetizace obecních knihoven“.
Je‰tû jednou rok 2005 a realizace projektÛ
„Oprava komunikace Rokytí – 1. ãást“ (dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj), v˘stavba dûtského hﬁi‰tû za Kulturním domem (dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje),
vypracování projektové dokumentace k realizaci projektu Úprava Návsi v obci Rakov, na tuto
akci jsme získali dotaci z nadaãního programu
Ministerstva Ïivotního prostﬁedí a je‰tû v témÏe
roce byla provedena restaurace soch na Návsi
a pomníku obûtem I. svûtové války. V roce 2006
byla taktéÏ provedena „Rekonstrukce veﬁejného
osvûtlení“ na níÏ jsme získali v˘hodn˘ úvûr od
firmy Energetika Vítkovice. V letech 2005 aÏ
2007 jsme se aktivnû zapojili do projektu, jehoÏ
provaditelem byl opût mikroregion Záhoran –
„Dlouhodobû nezamûstnaní a obnova venkova“,
na tento projekt jsme spoleãn˘mi silami získali
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VáÏení Záhoráci
(pokraãování ze str. 1)

Mám zde pﬁipraveno je‰tû jedno - poslední téma. Politici aÈ jiÏ té nejvy‰‰í vládní nebo
i krajské úrovnû jsou lidem za svou nadutost,
aférky, pﬁehlíÏení problémÛ obyãejn˘ch lidí,
námi starosty mal˘ch obcí za ﬁízenou likvidaci men‰ích vesnic aÈ jiÏ vûdomou nebo
vedenou z nevûdomosti ãi neznalosti pomûrÛ na vesnici. Jeden pﬁíklad z poslední doby
za v‰echny – u dotaãních titulÛ z Programu
rozvoje venkova (z tohoto programu mohou
ãerpat finanãní prostﬁedky z EU malé obce do
500 obyvatel) byla DPH pﬁevedena jako neuznateln˘ náklad. TakÏe nám men‰ím obcím
vzrostla povinnost z pÛvodního deseti procentního spolufinancování na 29%. BohuÏel
smutná je ta skuteãnost, Ïe takto jsou postiÏeny pouze malé obce, ale mûstysÛ a mûst
se tato skuteãnost nedotkne. TakÏe bohatí
budou je‰tû bohat‰í a chudí budou chud‰ími
i nadále. Ale abych politiky vy‰‰í úrovnû jen
nekritizoval, chci zde uvést podûkování bohuÏel dnes jiÏ b˘valé námûstkyni hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitce Chalánkové
a b˘valému krajskému radnímu p. Vladimírovi Mike‰kovi. Tito dva se na rozdíl od mnoha sv˘ch kolegÛ od poãátku svého mandátu
podíleli na ﬁe‰ení problémÛ na‰ich vesnic
a díky jejich podpoﬁe a pochopení získala
nejen na‰e obec, ale i cel˘ mikroregion
finanãní podporu na ﬁe‰ení tûch nejpalãivûj‰ích problémov˘ch projektÛ a akcí. Na‰e
podûkování patﬁí obûma stejn˘m dílem
a doufáme, Ïe podporu a pochopení nám
zachovají i do let budoucích. Pﬁejeme jim,
aby v politické dráze pokraãovali co nejdéle
i na vy‰‰í úrovni a neztratili svoji lidskost
a rozumn˘ úsudek, kter˘ je doposud velmi
zdobil a oddûloval od mnoha jejich „kolegÛ“
politikÛ.
Na úpln˘ závûr mi pﬁipadla pro leto‰ní rok
milá povinnost pozvat Vás na VII. Mikroregionální olympiádu, která se letos bude konat
ve zbrusu novû vybudovaném „Sportovnû –
spoleãenském areálu“ v Provodovicích dne
29. srpna. Pﬁijìte v‰ichni zhlédnout nejen
zajímavé klání na‰ich druÏstev, ale prohlédnout si i nov˘ areál. Obojí Vás urãitû zaujme.
Vojtûch Skácel
starosta obce

finanãní prostﬁedky z Evropského sociálního fondu EU a pﬁispûl i státní rozpoãet âR. Bûhem
dvou let bylo do tohoto projektu zapojeno celkem 7 osob, které byly urãit˘m zpÛsobem znev˘hodnûny na trhu práce. V roce 2007, kromû
jiÏ v˘‰e zmiÀovan˘ch aktivit bylo provedeno restaurování kamenného kﬁíÏe v místní ãásti Zabrání (získaná dotace z programu Olomouckého
kraje Obnova staveb drobné architektury místního v˘znamu). O minulém roce mÛÏeme hrdû
prohlásit, Ïe to byl nejúspû‰nûj‰í rok, co se t˘ãe
ãerpání dotací. Celkem se nám podaﬁilo získat
dotace v celkové v˘‰i 3.353.110,- Kã. Nejvût‰í
a nejv˘znamnûj‰í akcí byla realizace projektu
„Oprava komunikace Rokytí – 2. ãást“, (dotace
z Programu rozvoje venkova, Ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i 1.897.398,- Kã). Dal‰ími realizovan˘mi projekty byly Infrastruktura Zadní Zabrání – prodlouÏení vodovodu k ã. p. 39 (dotace ve
v˘‰i 474.000,- Kã z Fondu na podporu v˘stavby
a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury Olomouckého kraje), Havarijní oprava kanalizace
Zabrání (dotace ve v˘‰i 330.000,- Kã taktéÏ
z Fondu na podporu v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury Olomouckého kraje), zﬁízení CZECHPOINTU na Obecním úﬁadû
(dotace 52.000,- Kã z Ministerstva vnitra) obãané od 1. ledna leto‰ního roku mohou na na‰em
Obecním úﬁadû získat v˘pisy z Katastru nemovitostí, Ïivnostenského rejstﬁíku a rejstﬁíku trestÛ. Projekt „Na‰e dûti vidí budoucnost barevnû“
revitalizace a úprava zahrady za budovou b˘valé ‰koly (dotace 287.000,- Kã z Ministerstva pro
místní rozvoj). Zmíním zde je‰tû jednu akci, která nebyla sice realizována obcí nebo mikroregionem, ale dosti zásadním zpÛsobem ovlivnila
Ïivot v na‰í obci. V letech 2004 a 2005 byla majitelem vodovodního ﬁádu VaK a.s. Pﬁerov provedena oprava vodovodu v obci. Nevyhovující ocelové potrubí, které zejména v zimních mûsících
bylo silnû poruchové a zpÛsobovalo i nûkolikadenní odstávky pitné vody, bylo nahrazeno
nov˘m plastov˘m.

B¯·KOVICE
Obec B˘‰kovice byla i v leto‰ním roce úspû‰ná v získávání dotaãních titulÛ. Nyní bylo podávání Ïádostí cíleno na obnovu obãanské vybavenosti.
Obec obdrÏela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na stavbu dûtského hﬁi‰tû s herními
prvky a dopadov˘mi plochami vãetnû vybavení
laveãkami a odpadkov˘mi ko‰i. Dûtské hﬁi‰tû pro
dûti do 15-let jiÏ bylo zrealizováno v prostoru za
prodejnou Provialu. Stavbu provedla firma
„Tomovy parky“, která má ve‰keré platné zákonné certifikáty a povolení pro stavbu dûtsk˘ch
hﬁi‰È. Dûtské prvky jsou vyrobeny z akátového
dﬁeva. Dle odborníkÛ vydrÏí akátové dﬁevo
v exteriéru aÏ 40 let.Vyrovná se a v nûkter˘ch
ukazatelích i pﬁedãí exotické nejtvrd‰í dﬁevo.
Dopadové plochy realizovala firma Orság Pavel
z Horního Újezda. Zde byly pouÏity tvárnice
z pryÏové gumy opﬁené do betonu. Dûtské hﬁi‰tû jiÏ bylo dûtem zpﬁístupnûno a v souãasné
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Dal‰ími mezníky v dûjinách na‰í obce byly
roky 2005 aÏ 2007. V tûchto letech se uskuteãnila v na‰em katastrálním území „Komplexní
pozemková úprava“, která v extravilánu katastrálního území ﬁe‰ila majetko-právní vztahy
nemovitostí, scelování pozemkÛ a dal‰í náleÏitosti spojené s komplexní pozemkovou úpravou.
Na základû schválené „Komplexní pozemkové
úpravy“ jsou nyní zpracovávány jednotlivé realizaãní projekty „Spoleãn˘ch zaﬁízení komplexní
pozemkové úpravy“. Na podzim roku 2007
schválilo zastupitelstvo obce tﬁífázovou etapizaci, první ãásti projektÛ a realizace „Spoleãn˘ch
zaﬁízení komplexní pozemkové úpravy“. První
etapa, která je nyní ve fázi vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení,
obsahuje v˘sadbu lesních porostÛ v místních
ãástech Hadovec a Pod RaÀÛvkou, v˘stavbu polní zpevnûné komunikace Rokytí – Hadovec –
Pod RaÀÛvkou – Cymbál, v˘sadbu krajinné zelenû v místních ãástech Hadovec a Podlesí a podél
v˘‰e uvedené komunikace, zatravnûní a v˘sadba krajinné zelenû v údolnici v místních ãástech
Hliníky a Za Doubravkou vãetnû vybudování
malého suchého poldru na hranici katastrálních
území Rakov u Hranic a Horní Nûtãice.
AlespoÀ tento mal˘ odstavec zde vûnuji fungování a provozu na‰í Mateﬁské ‰koly. Tato na‰e
mateﬁinka je v provozu od poãátku sedmdesát˘ch let uplynulého století a po úspû‰né rekonstrukci vychovává na‰e dûti pro jejich budoucí
studijní léta do dne‰ních dnÛ. V souãasné dobû
nav‰tûvuje M· 22 dûtí a to nejen z Rakova, ale
i z okolních vesnic Val‰ovic a Dolních Nûtãic.
V souãasné dobû zaznamenáváme zv˘‰en˘
zájem o stavební pozemky v na‰í obci a jednou
z mnoha otázek, která od zájemcÛ zaznívá je, zda
u nás provozujeme mateﬁskou ‰kolu.
V návaznosti na v˘‰e uvedené, z mnoha projektÛ, které budeme v leto‰ním roce realizovat je
i zasíÈování dvou stavebních míst v místní ãásti
Zadní Zabrání. V následujícím roce 2010 je pﬁedloÏen ke schválení projekt zasíÈování dal‰ích

osmi stavebních míst v místní ãásti Doubravka.
PlánÛ a námûtÛ na provedení, realizaci jednotliv˘ch akcí do budoucích let je mnoho. Uvedu
zde v‰ak dle mého názoru jednoznaãnû nejdÛleÏitûj‰í projekt pro nejen na‰i obec a tím je „Likvidace odpadních vod Par‰ovice – Rakov“. Na
tomto projektu se pracuje jiÏ mnoho rokÛ a doufám, Ïe na‰e spoleãné snaÏení i s okolními sousedními obcemi bude dotaÏeno do úspû‰ného
budovatelského konce.
Místní SDH kaÏdoroãnû poﬁádá hojnû nav‰tûvovanou pﬁedhodovou zábavu, obnovili tradici
vodûní medvûda a samozﬁejmû i tradiãní hasiãsk˘ ples. âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz pak organizuje podzimní „zahrádkáﬁskou v˘stavu“ a letní
poznávací zájezd. SRP· pﬁi M· pﬁispívá do spoleãenského Ïivota v obci nejen taktéÏ plesem, ale
i podzimní drakiádou pro dûti z M· i b˘valé
absolventy ‰kolky, dále pak Ïáci M· vystupují
s pásmy písniãek a scének na kulturních akcích
v obci. V roce 2006 byl v na‰í obci zaloÏen Sportovní klub, kter˘ má prozatím oddíl stolního tenisu. V soutûÏích hrají tﬁi muÏstva muÏÛ a jedno
muÏstvo ÏákÛ. „A“ muÏstvo muÏÛ reprezentuje
na‰i obec v krajském pﬁeboru Olomouckého kraje. âlenové Sportovního klubu se podílí na pﬁípravû a prÛbûhu „Vánoãního turnaje ve stolním
tenise“ a v loÀském roce odpracovali 185 brigádnick˘ch hodin pﬁi seãení a údrÏbû obou mokﬁadÛ a opravách zaﬁízení Kulturního domu. Dal‰í spoleãenské a kulturní akce jsou zaji‰Èovány
Komisí sociální, kulturní a ‰kolskou. Jedná se
zejména o novoroãní v˘‰lap na Helf‰t˘n, ma‰karní besídku, Dûtsk˘ den, vítání obãánkÛ, setkání seniorÛ a mikulá‰skou besídku.
Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em b˘val˘m
i souãasn˘m ãlenÛm zastupitelstva na‰í obce za
jejich práci a obûtavost a taktéÏ patﬁí podûkování v‰em obãanÛm, ãlenÛm spolkÛ a sdruÏení,
kteﬁí pracovali nebo nyní pracují ve prospûch
na‰í obce.

dobû pro nûj nejmen‰í vym˘‰lí název. Po vyhodnocení podan˘ch nápadÛ pak bude hﬁi‰tû slavnostnû pojmenováno za úãasti zastupitelÛ obce,
veﬁejnosti a hlavnû dûtí.
Dal‰í investiãní akcí, na kterou se podaﬁilo
obci zajistit dotaci, je stavba hﬁi‰tû pro mládeÏ,
tzv. Nové hﬁi‰tû v poÏární nádrÏi. S touto dodací jsme uspûli v rámci dotaãního programu LEADER, kter˘ ﬁídí a spravuje Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko. V souãasné dobû probíhá
doladûní administrativy projektu. Realizace hﬁi‰tû pak bude provedena v pﬁí‰tím roce.
Obûma získan˘mi dotacemi tak obec naplní
dluh vÛãi dûtem a mládeÏi a zároveÀ jim umoÏní kvalitnûj‰í vyuÏití volnoãasov˘ch aktivit, které dosud spoãívaly v bezcílném bloumání po
obci.
Obec i nadále intenzivnû pﬁipravuje v˘stavbu
multifunkãní budovy na pozemku po provedeném odstranûní stavby b˘valého rodinného
domu sousedícího s hlavní silnicí II/438. B˘‰kovice jako snad jediná obec z celého okruhu
okolních obcí nemá Ïádné kulturní zázemí a pﬁí-

stﬁe‰í, kde by mohli obãané a sloÏky poﬁádat
svoje akce v zastﬁe‰eném prostﬁedí mimo pﬁírodu. Nicménû i pﬁes tyto potíÏe se neziskové sloÏky v obci B˘‰kovice ãiní a spolupracují navzájem.
Místní SDH zajistilo v leto‰ním roce kvalitní
zázemí i organizaci pro soutûÏ „O putovní pohár
SDH B˘‰kovice“, které se zúãastnil vysok˘ poãet
jak soutûÏících, tak divákÛ. Pro svou ãinnost získají hasiãi letos automobil 8+1. Hejtman Olomouckého kraje jiÏ podepsal pro obec B˘‰kovice smlouvu o pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ na
tento dopravní prostﬁedek, takÏe obec a SDH
nyní mÛÏe zaãít vybírat z dostupn˘ch nabídek aut
na trhu. Tradiãnû hasiãi udrÏují i místní zvyky.
Poﬁádali vodûní medvûda v pﬁedvelikonoãním
období, které pﬁedchází období zklidnûní a pÛstu pﬁed nejdÛleÏitûj‰ími kﬁesÈansk˘mi svátky.
Klub Ïen pÛsobící pﬁi âSÎ se vûnoval dûtem
a Ïenám. Svátek matek je vÏdy tradiãní záleÏitostí Îen B˘‰kovic i s kulturním programem
a poho‰tûním vãetnû drobn˘ch dárkÛ. Velikonoãní v˘stava si ani v nejmen‰ím nezadala

Vojtûch Skácel
starosta obce Rakov

▼
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s tou vánoãní a stala se tak oblíbenou souãástí
Velikonoc v obci.
Letos v ãervnu probûhla úspû‰nû v B˘‰kovicích slavnost pﬁíchodu léta pod názvem I. B˘‰kovické Letnice. Na tuto slavnost byl âesk˘m
svazem Ïen za pﬁispûní obce, a to jak finanãním,
tak i prací na podaném projektu, získán finanãní grant ve v˘‰i 10. tis. Kã, z Grantového programu Regionu Hranicko, na nûmÏ se podíleli
v˘znamní sponzoﬁi z Hranicka. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byl obnoven folklorní zvyk „Královniãky“
tak, jak byl v archivech zaznamenán z dob, kdy
tyto zvyky a tradice s dûtmi a mládeÏí obnovovala a secviãovala paní uãitelka Foukalová pﬁed
cca 50 lety. Je jen kulturní ‰kodou obce, Ïe Ïádn˘ z ﬁad na‰ich pedagogÛ pÛsobících v okolí
nemá zájem se dûtem mimo‰kolnû v na‰í obci
vûnovat. Do programu Letnic se pﬁímou úãastí
úspû‰nû zapojily v soutûÏích v‰echny neziskové
sloÏky pÛsobící v B˘‰kovicích a kulturní ãást
nacviãila s dûtmi paní Irenka K˘valová za pomocí obce. K poslechu hrála v˘bornû 30-ti ãlenná
dechová hudba Hasiãského záchranného sboru
Olomouckého kraje, folklorní ãást probûhla
v reÏii souboru ·imon ze V‰echovice a dûtského taneãního a pûveckého souboru „ By‰kovick˘ klásek“ z B˘‰kovic.
Rybáﬁi z âRS MO B˘‰kovice poﬁádali jako kaÏd˘ rok rybáﬁské závody s hojnou úãastí rybáﬁÛ
jak místních tak i z okolí, ale i Vala‰ska, Ostravska atd. VÏdy je zaji‰tûno bohaté obãerstvení
s doprovodn˘m programem a soutûÏ je odmûÀována cenami. Letos byly úlovky obzvlá‰tû
vyvedené. Den po noãních závodech byl uloven
kapitální sumec o délce 155 cm a váze 25 kg.
Myslivecké sdruÏení se v souãasné dobû
vûnuje dostavbû vlastního zázemí, kterou pro-

vádí pod odborn˘m dozorem vlastními silami
a z vlastních prostﬁedkÛ. Na konci leto‰ních
prázdnin pak budou dûti a mládeÏ pozváni na
mysliveckou haciendu na akci „Rozlouãení
s prázdninami“, která je velmi oblíbena.
TJ B˘‰kovice – fotbalov˘ oddíl se pﬁipravuje
na druhou polovinu leto‰ní soutûÏe. Letos vy‰la
obec vstﬁíc poÏadavkÛm oddílu a zakoupila speciální stroj na seãení fotbalového hﬁi‰tû, které
bude nadále reciproãnû vyuÏíváno i pro zájmy
ostatních sloÏek a obce v rámci seãení veﬁejn˘ch
ploch. Úspûchy na‰ich fotbalistek se jiÏ stávají
témûﬁ tradicí.

I malé dotace pomohou obcím ke zvelebení
V leto‰ním roce se podaﬁilo na‰í obci Horní Újezd získat tﬁi dotace. Z MMR âR byl podpoﬁen projekt v rámci komunitního plánování s dûtmi s názvem „Ta na‰e ‰koliãka je samá barviãka“. Jedná
se o modernizaci M· – nov˘ nábytek a vstupní dveﬁe, vãetnû post˘lek pro dûti. V tûchto prázdninov˘ch dnech se montují nové skﬁínky pro hraãky, kuchyÀka, prodejniãka, nová ‰atna ãi koutek pro
malou kadeﬁnici. Za ãtrnáct dnÛ pﬁibudou nové post˘lky a vstupní dveﬁe. S nov˘m ‰kolním rokem,
kter˘ u nás ve ‰kolce zaãíná jiÏ v pondûlí 24. srpna bude dûti vítat „‰koliãka samá barviãka“, protoÏe vybavení je kouzelné.
Druhou dotací z MMR âR je „Oprava sakrálních staveb v obci Horní Újezd“. Jedná se o opravu
pomníku padl˘m I. a II. svûtové války, vãetnû opravení opûrné zdi, v˘mûny vnitﬁní dlaÏby a obnovy
písma. V rámci tohoto projektu bude opraven také kﬁíÏ v areálu M· z poãátku 19. století. U této místní památky budou odstranûny nûkolikavrstvé a nevhodné nátûry, které pískovcov˘ kﬁíÏ jiÏ za léta
po‰kodily, kámen bude zaimpregnován a litinové tûlo Krista zrestaurováno. I díky této dotaci budeme mít místní památky v obci v novém kabátû.
Z programu LEADER, kter˘ se realizuje na Hranicku, bude zbudováno na fotbalovém hﬁi‰ti v Horním Újezdû „Zázemí sportovního areálu“. Jedná se o lehkou stavbu – budovu, kde budou umístûny
sklady pro techniku pouÏívanou nejen TJ Sokol pro údrÏbu areálu, ale budou ji pouÏívat i spolky
v obci pro zázemí na akcích, které se zde konají. V souãasné dobû je postavena hrubá stavba a bude
se provádût vazba stﬁechy. Postup prací, nejen na‰eho, ale i dal‰ích devíti podpoﬁen˘ch projektÛ,
mÛÏete sledovat vãetnû fotodokumentace na stránkách mikroregionu Hranicko - rozvojové partnerství – programu LEADER - podpoﬁené projekty. Tato realizace pomohla k odstranûní stávající
polorozpadlé buÀky a rezavého zchátralého plechového Ïelezného skladu.
V‰echny tyto projekty pﬁispûjí k zvelebení obce. Mnozí sice namítají, Ïe je nutno opravit chodníky ãi cesty. Îádosti o tyto dvû akce byly v leto‰ním roce podány, ale pro velk˘ pﬁevis, zv˘hodnûní
pro obce do 250 obyvatel a nedostatek financí byly zamítnuty.
Veliãková Alena
starostka obce Horní Újezd

číslo 13 * srpen 2009

Obec B˘‰kovice v I. pololetí r. 2009 zajistila
opravu ‰kolní zídky s v˘hledem na pﬁemístûní
zastávky po projednání s Krajsk˘m úﬁadem Olomouckého kraje.
Dále byla zaji‰tûna oprava komunikace za
potokem, na kterou obãané ãekali mnoho let.
To v‰e je opût jen velmi málo z toho, co obec
pﬁipravuje. BohuÏel se v‰e jako vÏdy odvíjí od
financí, které jsou obci v rámci krizov˘ch opatﬁení kráceny, k ãemuÏ bude muset pﬁihlédnout
i rozpoãet pﬁí‰tího roku.
Jana Svûtlíková
starostka obce B˘‰kovice

STAROSTA
ROKU 2009
• VáÏíte si svého starosty ãi starostky za práci pro va‰i obec?
• Vzkvétá va‰e obec díky spoleãnému úsilí starosty/starostky a obãanÛ?
• Îije se vám ve va‰í obci dobﬁe
a chcete za to svému starostovi ãi
starostce podûkovat?
Pak neváhejte a pﬁihlaste svého starostu/starostku do soutûÏe STAROSTA ROKU 2009!
Vítûz soutûÏe získá titul Starosta
roku a pro svou obec finanãní prémii ve v˘‰i 100 000 Kã.
Uzávûrka pﬁíjmu nominací je
3. záﬁí 2009.
BliÏ‰í informace Vám rádi poskytneme v kanceláﬁi Stﬁediska sluÏeb venkovu.
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Par‰ovské dûti se doãkaly svého hﬁi‰tû
Závûr mûsíce ãervna a více jak polovina ãervence, bylo ve znamení de‰tivého poãasí. Jen
velmi tûÏko se nacházel vhodn˘ termín pro
nûkteré kulturní, sportovní ãi spoleãenské akce
pod ‰ir˘m nebem. Ale i pﬁes tyto rozmary poãasí a doslova mezi kapkami de‰tû, jsme 5. ãervence oficiálnû otevﬁeli pro na‰e dûti jejich dûtské hﬁi‰tû. Nejmen‰í dûti byly povûﬁeny
slavnostním pﬁestﬁihnutím pásky, aby se pak po
zbytek dne mohly vûnovat rÛzn˘m soutûÏím,
hrám a sportování, které pro nû pﬁipravili ãlenové zastupitelstva obce, Sokoli a ãlenové SDH
Par‰ovice. I pﬁestoÏe na hﬁi‰ti po pﬁede‰l˘ch
de‰tích bylo mokro, dûtem to vÛbec nevadilo a
s velkou vervou se pustily do soutûÏení, protoÏe je za odmûnu ãekaly sladké odmûny. Jen
mamimky mûly potom druh˘ den více práce s
praním ‰pinavého obleãení, ale co by pro své
dûti neudûlaly. Dokonce mezi dûtmi panoval
názor, Ïe to bylo daleko lep‰í, neÏ kdyby svítilo
sluníãko a bylo sucho.
Samotná v˘stavba hﬁi‰tû zapoãala v podzimních mûsících minulého roku po úspû‰né Ïádos-

ti o dotaci z POV Ministerstva pro místní rozvoj
âR, která ãinila 70 % rozpoãtovan˘ch nákladÛ.
Nejdﬁíve bylo nutné provést terénní úpravy,
zatravnûní pozemku vãetnû v˘sadby stromÛ,
ãásteãného oplocení, vydláÏdûní chodníku a plochy pod kryt˘m pﬁístﬁe‰kem. Pro tyto stavební
práce byla vybrána stavební firma pana Ing.
Antonína âíhala z Opatovic. Dodavatelem dûtsk˘ch hracích prvkÛ po pﬁedchozím projednání
s maminkami byla vybrána firma NEPO-Jiﬁí
Nedvûd a pro dﬁevûn˘ pﬁístﬁe‰ek pak PLOMA dﬁevov˘roba a.s. V leto‰ním roce pak zb˘valo
dokonãit dopadové plochy pod prvky, u kter˘ch
to je poÏadováno. TaktéÏ je poãítáno s dokonãením oplocení kolem celého hﬁi‰tû a moÏnosti
doplnûní dal‰ími prvky i pro ty odrostlej‰í dûti.
V souãasné dobû hﬁi‰tû jiÏ dûlá radost v‰em
na‰ím dûtem a jsme rádi, Ïe ãasto je tam moÏné zahlédnout i maminky s dûtmi z blízkého okolí.
Josef Michalík
starosta obce Par‰ovice

Co se zmûnilo
v Opatovicích v roce 2009
V prvním pololetí leto‰ního roku jsme v Opatovicích provedli rekonstrukci místní komunikace Na Louãkách II a ulice Nové, které dostaly
nov˘ asfaltov˘ povrch.
Z MMR âR obec obdrÏela finanãní pﬁíspûvek
na opravu sakrálních staveb, a tak byla opravena nejstar‰í památka v obci z roku 1733 Socha
sv. Jana Nepomuckého, dále Socha sv. Rocha,
Pomník padl˘ch a Socha Panny Marie pomocnice.
Rekonstrukce se s pﬁispûním Olomouckého
kraje doãkala také socha Panny Marie Host˘nské, která v leto‰ním roce slaví sté v˘roãí svého
zhotovení.
Zejména pro dûti dojíÏdûjící do ‰koly byla
vybudována nová autobusová ãekárna a opraven
chodník pﬁed obchodem a v okolí ka‰ny. Souãasnû byla restaurována socha dívky u ka‰ny
a opraveno vandaly poniãené obloÏení ka‰ny,
která je na návsi jako symbol tzv. „Záhorského
vodovodu“.
Zvlá‰tní pozornost si jistû zaslouÏí i provedená rekonstrukce veﬁejné zelenû v centrální ãásti
obce, na kterou jsme obdrÏeli dotaci z programu
LEADR âR, prostﬁednictvím Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, kdy pﬁerostlé jehliãnany byly ãásteãnû pokáceny a nahrazeny novou
v˘sadbou, která tak dala obci novou tváﬁ.
Antonín Tomeãek
starosta obce Opatovice

Slavnostní otevﬁení areálu v Provodovicích
O tom, Ïe se v Provodovicích v loÀském roce
rekonstruoval venkovní areál, jste byli v‰ichni
informováni jiÏ v minul˘ch ãíslech na‰eho zpra-

vodaje.
Celkové náklady projektu ãinily 5.835.019,Kã. Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova âR (evropské zdroje),
a to ãástkou 5.251.517,- Kã. Rozdíl
mezi celkov˘mi náklady a spolufinancováním z evropsk˘ch zdrojÛ hradila
obec ze svého rozpoãtu. Zá‰titu nad
projektem pﬁevzal mikroregion Záhoran, kter˘ se podílel na jeho pﬁípravû
a administraci. Stavbu provedla spoleãnost TENZA a.s.
V rámci projektu se vybudovala nová
tartanová dráha, díky které tak byly
vytvoﬁeny unikátní podmínky pro
hasiãsk˘ sport. Dále se zastﬁe‰il parket a byl pﬁistavûn nov˘ pﬁístﬁe‰ek.

Nejmen‰í obec mikroregionu se tak mÛÏe py‰nit perfektním zázemím pro venkovní akce, které uÏ neohrozí nestálost poãasí.
V sobotu 13. ãervna 2009 se areál slavnostnû otevíral za hojné úãasti obãanÛ Provodovic,
ale i náv‰tûvníkÛ z okolních obcí. Program zaãal
prÛvodem od obecního úﬁadu. V novû otevﬁeném areálu pak probûhla venkovní m‰e svatá.
Po ní následovalo slavnostní pﬁestﬁihnutí pásky
panem starostou Pavlem Buzinisem a panem
Ing. Lubomírem Falt˘nkem, ﬁeditelem Státního
zemûdûlského intervenãního fondu, kter˘ evropské dotace pro malé obce zprostﬁedkovává. Pro
v‰echny pak byl pﬁipraven v˘born˘ obûd a bohat˘ doprovodn˘ program vãetnû ukázek hasiãsk˘ch disciplín. Slavnostní otevﬁení bylo zavr‰eno taneãní zábavou.
PK
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V Rouském mají nové
sluneãní hodiny

číslo 13 * srpen 2009

Nohejbalov˘ turnaj
v Malhoticích

S pomocí slunce mohou od dubna mûﬁit ãas v obci Rouské. Poﬁídili si
totiÏ pískovcové sluneãní hodiny. Vy‰ly je na sto tisíc korun a objeví se v
národní i celosvûtové databázi.
Hodiny s motivem slunce a kamenného srdce na‰ly své místo pﬁímo
uprostﬁed obce. O jejich zamûﬁení se postarali astronomové.
Sluneãní hodiny patﬁí k nejstar‰ím pﬁístrojÛm, s jejichÏ pomocí lidé sledují bûh ãasu. Podle délky a smûru stínu jej urãují uÏ celá tisicíletí. Dﬁíve
se sluneãní hodiny umisÈovaly na v˘znamná místa jako jsou kostely, zámky ãi klá‰tery a byly v˘sadou bohat˘ch nebo uãen˘ch. Dnes uÏ si je mÛÏe
poﬁídit prakticky kaÏd˘.
O letních prázdninách k nim pﬁibyly v Rouském je‰tû jedny. Jsou umístûny na víceúãelovém obecním domû.

V sobotu 13. ãervna 2009 se v Malhoticích uskuteãnil nohejbalov˘ turnaj „O putovní pohár mikroregionu Záhoran“. Celkem se do soutûÏe pﬁihlásilo 9 druÏstev. Turnaj vyhrálo muÏstvo z âernotína ve sloÏení: Lubomír Miãunek, Jakub Miãunek a Jiﬁí Matûjiãn˘. Na druhém místû skonãili
soutûÏící z Olomouce: Ivo Kus˘, Roman Posejpal a Petr Nickl. Na tﬁetím
místû se umístilo druÏstvo místní ve sloÏení: Petr Rolinc, Petr Strnadel
a Martin Rolinc.
Po vyhlá‰ení vítûzÛ turnaj pokraãoval ve stylu country zábavy. K tanci
i poslechu hrála v Malhoticích kapela Smeãka.
Turnaj se konal pod zá‰titou mikroregionu Záhoran.
Josef Voldán
starosta obce

Víceúãelové hﬁi‰tû
V‰echovice
V roce 2007 zastupitelstvo obce rozhodlo
o vypracování projektové dokumentace na
v˘stavbu hﬁi‰tû. O rok pozdûji byla vypracována
ve spolupráci s Ing. Pavlou Krbálkovou, manaÏerkou Mikroregionu Záhoran, Ïádost o dotaci
v rámci Regionálního operaãního programu
NUTS II Stﬁední Morava, podporovaného Evropskou unií. Na podzim 2008 nám byla dotace
v celkové v˘‰i 4.900.000 Kã pﬁiznána. Znamená
to 90 % z celkov˘ch nákladÛ 5.450.000 Kã.
V˘stavba byla zahájena firmou Funny Sport
Zlín na zaãátku dubna. Nejdﬁíve byly provedeny

práce na podkladních vrstvách. Pro zajímavost:
bylo odbagrováno více neÏ 640 m3 zeminy, tedy
témûﬁ 80 nákladních aut. Zpûtnû na drenáÏní
a podkladní vrstvy bylo navezeno 1000 tun
kameniva. Na povrch umûlého trávníku bylo ruãnû navezeno 36 t kﬁemiãitého písku a poté 26
t gumového granulátu. Samotn˘ trávník je vyroben z polyetylenov˘ch vláken v‰it˘ch do podkladní textilie v hustotû 9000 vpichÛ na m2. Tento povrch umoÏÀuje vyuÏívat hﬁi‰tû po cel˘ rok
za kaÏdého poãasí. Souãástí je i vysoce kvalitní
osvûtlení na ãtyﬁech 12m stoÏárech, které celou
plochu – 1.900 m2 perfektnû nasvítí.
A tak v sobotu 4. ãervence dva mladí fotbalisté slavnostnû pﬁestﬁihli pásku a nové
hﬁi‰tû se zaplnilo sportovci. To uÏ moderátor
Radia âas a poﬁadu
Bludi‰tû âT Roman
Pastorek
v‰echny
seznamoval s programem sobotního odpoledne a také s paramet-

ry nového hﬁi‰tû. Na hﬁi‰ti o rozmûru 32 x 58
metrÛ je lajnování pro malou kopanou, dva volejbalové a nohejbalové kurty a velká fotbalová brána s pokutov˘m územím. Hﬁi‰tû budou vyuÏívat
jednak Ïáci základní a mateﬁské ‰koly V‰echovice, oddíl kopané Tatran, mládeÏnické fotbalové
t˘my od pﬁípravky po dorost FKM V‰echoviceOpatovice, volejbalisté a v‰ichni obãané na‰í
obce, kteﬁí budou mít zájem. První vyzkou‰eli
nov˘ umûl˘ trávník Ïáci FKM V‰echovice – Opatovice v pﬁátelském utkání, které zakonãili soutûÏí o krále stﬁelcÛ. Poté byl zahájen miniturnaj
v malé kopané muÏÛ V‰echovice „A“, „B“ a „C“.
Program zpestﬁil drÏitel mnoha svûtov˘ch rekordÛ v dovednostech s fotbalov˘m míãem Jan
Skorkovsk˘. Závûr patﬁil volejbalistÛm V‰echovic, kteﬁí si pozvali k pﬁátelskému zápasu t˘m
TûÏk˘ míã z Hranic. Mezi jednotliv˘mi zápasy
vystoupily roztleskávaãky ze Z· V‰echovice
CHOCODROPS pod vedením Ireny K˘valové
a paní uãitelky Ivy RandÛsové. O obãerstvení se
postarali na‰i dobrovolní hasiãi s velitelem
Tomá‰em StaÀkem. Veãer v‰em k tanci a poslechu zahrála skupina V‰echomor.
Radovan Miku‰
starosta obce V‰echovice
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ÚJEZDSK¯ POHÁR 2009
JiÏ v loÀském roce jsme Vás informovali
o tradiãní akci – TURNAJ ÚJEZDÒ. Dne 25. 7.
2009 se konal v Horním Újezdû u Tﬁebíãe jiÏ VI.
roãník tradiãního fotbalového turnaje, zvaného
Újezdsk˘ pohár, kterého se od ãtvrtého roãníku
pravidelnû úãastní ‰est obcí, které ve svém
názvu nosí Újezd, a to Horní Újezd u Litomy‰le
(okr. Svitavy), Horní Újezd (okr. Tﬁebíã), Horní
Újezd (okr. Pﬁerov), Velk˘ Újezd (okr. Olomouc),
Újezd u Uniãova (okr. Olomouc) a Pleten˘ Újezd
(okr. Kladno). Tento turnaj vznikl jako nápad jednoho z ãinovníkÛ a fotbalového nad‰ence z Horního Újezdu u Litomy‰le, kde se také odehrály
první dva roãníky. Tûchto setkání jsme se je‰tû
nezúãastnili, byli jsme pﬁítomni aÏ pﬁi tﬁetím roãníku, kter˘ hostil Velk˘ Újezd. Od té doby je
dohodnuto, Ïe se v poﬁadatelství postupnû
vystﬁídají v‰echny obce. âtvrt˘ roãník se konal
v Újezdu u Uniãova a minul˘ pát˘ u nás na
domácí pÛdû, kdy jsme neporu‰ili tradici a turnaj jsme vyhráli, protoÏe zatím vÏdy zvítûzilo
domácí muÏstvo.
Leto‰ní roãník se tedy konal v Horním Újezdu
u Tﬁebíãe, jelikoÏ místní slavili 50 let zaloÏení fotbalu v obci. Tato událost není jen fotbalovou
akcí, ale spoleãenskou událostí, které se úãastní i pﬁedstavitelé jednotliv˘ch obcí, aÈ jiÏ starostové ãi zastupitelé, pro které je vÏdy místními
pﬁipraven doprovodn˘ program, v nûmÏ jsou
seznámeni s Ïivotem a zajímavostmi v dané
obci. Nejinak tomu bylo i letos, kdy kromû
samotné obce a zdej‰ího úﬁadu nav‰tívili zúãastnûní, vãetnû na‰ich zástupcÛ, místní vinaﬁství
Sádek, které je také sponzorem místního fotbalového klubu. Na‰e v˘prava, která ãítala cca 40

V˘stava drobného
zvíﬁectva
v Malhoticích
Ve dnech 1. a 2. srpna 2009 se zde v Malhoticích konala jiÏ XXII. místní v˘stava drobného
zvíﬁectva. Areál v blízkosti malhotického zámku
tak zaplnily voliéry a klece s drobn˘m zvíﬁectvem. Do této v˘stavy se zapojili drobní chovatelé a spolky i ostatních obcí mikroregionu Záhoran. Pﬁedali si tak cenné zku‰enosti v oblasti
chovatelství.

úãastníkÛ zájezdu, vyráÏela v brzk˘ch ranních
hodinách a vracela se okolo druhé hodiny noãní následujícího dne. Byli jsme snadno rozpoznatelní díky vybavení klubov˘mi poloko‰ilemi
a kromû fotbalistÛ nám nechybûli ani fanou‰ci,
fanynky, starostka a místostarosta obce (viz skupinové foto).
Samotn˘ turnaj se odehrával ve dvou skupinách po tﬁech muÏstvech a po odehrání skupin
následovaly finálové zápasy. Na‰e muÏstvo
nastoupilo k prvnímu utkání v cca 12 hodin proti Velkému Újezdu a zvítûzilo 2:0 a k druhému
utkání v cca 14 hodin proti Újezdu u Uniãova,
kdy zvítûzilo 1:0 a zajistilo si tak úãast ve finále
a moÏnost bojovat o obhajobu vítûzství z minulého roãníku. Ve finále, které se uskuteãnilo cca
v 17 hodin nastoupilo na‰e muÏstvo proti domácímu Hornímu Újezdu u Tﬁebíãe. BohuÏel jsme

domácím trochu pokazili jejich oslavy 50 let klubu, protoÏe jsme je jasnû porazili v˘sledkem 4:1.
Poprvé tak nezvítûzilo domácí muÏstvo, ale i tak
byli místní fotbalisté odmûnûni bouﬁliv˘m potleskem, protoÏe nic nedali zadarmo a bojovali do
poslední minuty. Obû muÏstva si pak samozﬁejmû podaly ruce a do‰lo i na spoleãné foto. Po
vyhlá‰ení v˘sledkÛ následovala taneãní zábava,
kde jsme se také neztratili a byl nás pln˘ parket.
V cca 22 hodin probûhl v rámci oslav nádhern˘
ohÀostroj. I pﬁes místy nepﬁíznivé poãasí se dá
akce povaÏovat za velmi vydaﬁenou. Pﬁí‰tí roãník se koná 24. 7. 2010 v Pleteném Újezdû
u Kladna, takÏe vût‰inu v˘prav tentokrát ãeká
v˘jezd jiÏ v pátek odpoledne, a to se tedy máme
na co tû‰it. Nûkteﬁí se nemohou doãkat jiÏ teì.
Koryãánek Tomá‰
ãlen ZO Horní Újezd a jednatel TJ Sokol Horní Újezd

„Hasiãské léto v Opatovicích“
- tak by se daly souhrnn˘m názvem nazvat
akce, které jiÏ Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Opatovice letos uskuteãnil. Dne 14. ãervna se konala
dûtská soutûÏ „O putovní pohár SDH Opatovice“, které se letos zúãastnilo 27 druÏstev. O dva
t˘dny pozdûji se na hﬁi‰ti v B˘‰kovicích uskuteãnila soutûÏ dospûl˘ch, kam byla pﬁesunuta
z dÛvodu podmáãeného hﬁi‰tû. Tato soutûÏ je
zaﬁazena jiÏ 13 let do soutûÏe „Velkopopovick˘
kozel – Extraligy âR v poÏárním útoku“ a „Velké
ceny OSH Pﬁerov“. Zde se sjelo celkem 62 druÏstev ze v‰ech koutÛ republiky.
Sbor se mÛÏe chlubit hlavnû úspûchy dûtí, kdy
ve „Velké cenû OSH“ jsou zatím star‰í na ãtvrtém a mlad‰í na druhém místû. Mimoﬁádného
úspûchu dosáhli letos dva zástupci v kategorii
dorostu, kdy v celostátním vyhodnocení v Tﬁebíãi Jirka Holeãek obsadil 8. místo a Lucka Albínyiová 12. místo.
A protoÏe ãinnost sboru ãítá jiÏ 120 let, uskuteãnily se 18. ãervence oslavy zaloÏení, kdy po
slavnostní schÛzi a prÛvodu obcí byl pﬁipraven
program na návsi, kter˘ v‰ak bohuÏel jiÏ po sou-

tûÏi star˘ch stﬁíkaãek pﬁekazil prudk˘ dé‰È.
âinnost sboru v‰ak tímto v˘ãtem nekonãí.
I v dobû poﬁádání soutûÏí jsme mûli nasazené
muÏe na likvidaci povodní na Hranicku a zúãastÀujeme se soutûÏí dûtí i dospûl˘ch.
Vûﬁme, Ïe zápal pro ãinnost hasiãÛ bude pﬁedán i dal‰ím generacím.
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Obce bez hranic
PrÛbûÏnû Vás informujeme prostﬁednictvím
zpravodaje a webov˘ch stránek mikroregionu
o pﬁipravovaném mezinárodním projektu v rámci Pﬁeshraniãní spolupráce âR-Polsko.
Hlavním cílem tohoto projektu Obce bez hranic je vytvoﬁit dlouhodobou pﬁeshraniãní spolupráci spoãívající v poﬁádání kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí mezi místními
komunitami mikroregionu Záhoran a partnerského regionu Kluczbork.
Celkové náklady projektu se pohybují okolo 8
mil. Kã. JelikoÏ se jedná o velice nákladn˘ projekt, bylo na Valné hromadû mikroregionu rozhodnuto od nûj opustit z dÛvodÛ souãasné
nepﬁíznivé ekonomické situaci.
Av‰ak mikroregion na vavﬁínech neusne

a chce zkusit ‰tûstí v rámci Fondu mikroprojektÛ, kter˘ je vhodn˘m nástrojem pro realizaci
neinvestiãních projektÛ s men‰ími náklady.
Cílem mikroprojektu bude uspoﬁádání VIII.
roãníku mikroregionální olympiády. Pokud se
po‰tûstí, mikroregion Záhoran získá peníze na
uspoﬁádání olympiády vãetnû doprovodného
programu, poﬁídí se kvalitní zvuková technika, 4
velké párty stany, dataprojektor a digitální kamera. Dále budou peníze pouÏity na nákup propagaãních bannerÛ, propagaãní materiály a na
pokrytí nákladÛ spojen˘ch s vyti‰tûním dvou
ãísel mikroregionálního zpravodaje. Mikroregion plánuje pﬁípravu mikroprojektÛ i na dal‰í aktivity.
IR

Na Záhoran pﬁíjdou
krajské i národní dotace
Mikroregion Záhoran byl úspû‰n˘ se svou
Ïádostí a získal neinvestiãní pﬁíspûvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce
2009 na realizaci projektu s názvem KULTURA
A TRADICE OâIMA ZÁHORANU.
Hlavním cílem projektu je podpora partnerství
a spolupráce v oblasti rozvoje a prohlubování
mezilidsk˘ch vztahÛ poﬁádáním spoleãensk˘ch,
kulturních a volnoãasov˘ch aktivit a dále aktivit
zamûﬁen˘ch na udrÏování záhorsk˘ch tradic, a to
ve spolupráci s místními spolky a jin˘mi organizacemi.
V kaÏdé ãlenské obci mikroregionu Záhoran
probûhnou následující akce:
• Rybáﬁské závody v B˘‰kovicích
• Kácení máje v Horním Újezdû
• Mikroregionální vánoãní v˘stava v Malhoticích
• Opatovská ãtvrtka v Opatovicích

• Mikroregionální dûtská olympiáda v Par‰ovicích
• Mikroregionální hasiãské závody v Provodovicích
• Mikroregionální fotbalov˘ turnaj v Rakovû
• Mikroregionální slámování a Ïiv˘ betlém
v Rouském
• Oslavy sv. Floriány ve V‰echovicích
Mikroregion Záhoran byl také úspû‰n˘ s Ïádostmi o dotace nejen z krajsk˘ch zdrojÛ, ale
i z národních.
Z Podpory obnovy venkova Ministerstva pro
místní rozvoj âR bude financován VII. ROâNÍK
MIKROREGIONÁLNÍ OLYMPIÁDY, která se
uskuteãní v sobotu 29. srpna v Provodovicích,
a dále projekt ZÁHORAN JAKO SPOLEHLIV¯
PARTNER, v rámci nûhoÏ se uskuteãní vzdûlávací kurzy a tím dojde k podpoﬁe spolupráce
obcí na obnovû a rozvoji venkova.
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Mikroregion
ZÁHORAN
se vzdûlává
Od roku 2008 mikroregion Záhoran realizuje projekt „Záhoran se vzdûlává“, kter˘ je
stoprocentnû financován z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova v rámci
Programu rozvoje venkova.
V rámci projektu byly poﬁádány poãítaãové kurzy, semináﬁe pro podnikatele a spolky,
ale i psychologické pﬁedná‰ky.
Jednou z aktivit projektu je také zájezd, kter˘ je plánován na 18.–19. záﬁí 2009, a to do
Adr‰pachu a okolí, kter˘ je souãástí mikroregionu Broumovsko. Zájezdu se zúãastní
5 obãanÛ z kaÏdé obce mikroregionu.

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí

Záhoran
podporuje spolky
Mikroregion Záhoran se vÏdy snaÏil o podporu spolkÛ v obcích, neboÈ právû spolky hrají
v˘znamnou roli v kulturnû-spoleãenském Ïivotû
v obcích. KaÏdá obec Záhoranu tak dostala stejnû jako v loÀském roce od mikroregionu pﬁíspûvek ve v˘‰i 20 000,- Kã na podporu neziskov˘ch
organizací v obcích.
Dále mohou spolky vyuÏít zdarma poradenství
mikroregionu pﬁi zpracování Ïádostí o dotace ãi
jejich celkové zpracování. Vloni se tak napﬁ.
podaﬁilo spolkÛm získat dotace celkem ve v˘‰i
cca 350.000,- Kã.
(PK)

Zapojení mikroregionu ZÁHORAN do mezinárodního projektu s Polskem

II. roãník Îelezniãních slavností a závodÛ na Ïelezniãních drezínách
s mezinárodní úãastí
Celkem 105 lidí z devíti obcí mikroregionu
Záhoran vyrazilo ve dnech 22.–24. kvûtna 2009
v rámci projektu „II. roãník Îelezniãních slavností a závodÛ na Ïelezniãních drezínách s mezinárodní úãastí“ do polského Kuniowa.
ProtoÏe jsme s polsk˘m mikroregionem
Kluczbork, do kterého Kuniow patﬁí, pﬁipravovali spoleãn˘ vût‰í projekt, oslovili nás v dubnu
pol‰tí partneﬁi, zda bychom se nechtûli zapojit
do v˘‰e uvedeného „malého“ projektu. JelikoÏ

mikroregion Záhoran vyuÏívá partnersk˘ch projektÛ v rámci zapojování veﬁejnosti, souhlasil
s touto nabídkou a manaÏerka Pavla Krbálková
zaãala s polskou stranou dojednávat podmínky
a organizaãní záleÏitosti.
Z mikroregionu Záhoran se do Polska vydalo
celkem 100 lidí. Jela také hudební kapela âechomor, která po oba veãery bezvadnû bavila pﬁeváÏnou ãást zájezdu ubytovanou v kempu
Bakow. Rousecká dráãata pak vystoupením ve

vala‰sk˘ch krojích podûkovala na závûr polsk˘ch
partnerÛm za vzornou organizaci a péãi pﬁi pobytu. Dále mikroregion zastupovaly spolky z jednotliv˘ch obcí – sokoli, hasiãi, myslivci, stolní
tenisti, rybáﬁi, senioﬁi a ‰achisté.
Co se t˘ká samotného programu, v pátek po
pﬁíjezdu, oficiálním pﬁivítání a pﬁedání na‰ich
místních produktÛ (propagaãních materiálÛ obcí,
mikroregionu a Olomouckého kraje, ale i skvûlé
slivovice), jsme byli ubytováni v penzionech
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a kempu. V sobotu dopoledne jsme se rozdûlili do tematick˘ch skupin, pro
které byl urãen program. Mûli jsme moÏnost prohlédnout si vãelaﬁské
muzeum Dr. Dzierzona s podrobn˘m v˘kladem o ‰lechtûní a chovu vãel
doplnûnou o nákup vãelích produktÛ v místní prodejnû. Dále jsme si prohlédli místní pekárnu a ochutnali Slezsk˘ koláã, kter˘ pﬁipravovaly dobrovolnice pro uveden˘ festival a jeÏ je místním produktem ucházející se
o regionální ochrannou známku (obdoba na‰ich ·trambersk˘ch u‰í nebo
Olomouck˘ch tvarÛÏkÛ). Obãerstvení a praktickou ukázku stloukání másla mûli v nabídce manÏelé Iwona a Janusz Sliczni na své ekofarmû „EKOSTYL“ v Bakowû zbudované za pomocí finanãních prostﬁedkÛ z EU. Na
oplátku jim manÏelé Josef a Alena Kube‰ovi z Malhotic vûnovali své „ekov˘robky“ v podobû klobásek a slaniny. Sportovci obdivovali stadion
v Kluczborku, jeho rozlohu a vybavení a hasiãi ti‰e závidûli vybavení hasiãské zbrojnice a techniky v Kuniowû. ZáÏitkem pro nás byla prohlídka zrestaurovaného soukromého zámeãku s parkem, jehoÏ souãástí byla malá
mohyla s Pannou Marií. Nakonec jsme mûli moÏnost si prohlédnout dﬁevûn˘ kostelík ze 14. století v Bakowû. Témûﬁ v‰echny projekty byly financované z evropsk˘ch zdrojÛ.
Po obûdû uÏ byl pro nás v Kluczborku pﬁipraven historick˘ vlak s parní
lokomotivou, se kter˘m jsme za neustálého houkání strojvÛdce a mávání
lidí podél trati dojeli do Kuniowa na festival a jiÏ zmiÀované závody. SoubûÏnû se zábavn˘m programem probíhala po celé odpoledne soutûÏ v jízdû na Ïelezniãních drezínách. Z na‰ich ﬁad startovalo cca 20 druÏstev sloÏen˘ch pﬁeváÏnû z rodinn˘ch ãi obecních t˘mÛ. Vyvrcholením veãera bylo
vyhlá‰ení vítûzÛ v hojnû sledované soutûÏi. První místo jsme sice neobhájili, ale druhé místo patﬁilo t˘mu, kter˘ reprezentovala ãást rodiny ForejtarÛ s Michalem Honajzrem a Hynkem Mrázkem a tﬁetí pﬁíãku obsadil
rodinn˘ t˘m Veliãkov˘ch z Horního Újezda. Oba t˘my si zaslouÏí blahopﬁání.
Po oba dva dny nás doprovázela skvûlá nálada, poãasí, dostatek jídla
a dokonalá organizace polsk˘ch partnerÛ. Moc, moc dûkujeme. Podûkování patﬁí i Pavle Krbálkové za vzornou pﬁípravu z na‰í strany.
V‰ichni odjíÏdûli spokojeni a to bylo nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe spokojenost
je cílem v‰ech na‰ich projektÛ.
Milu‰e StrÏínková
starosta obce Rouské

9

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

10

číslo 13 * srpen 2009

Téma pro Záhoran 2009
Mikroregion Záhoran se zapojuje do sledování
IndikátorÛ udrÏitelného rozvoje jiÏ roku 2004 a zaãal
sledovat mimo jiné mobilitu (jak se lidé pﬁepravují)
a dal‰í faktory ovlivÀující udrÏitelnost rozvoje jako
jeden z prvních regionÛ v celé âeské republice. Mikroregion Záhoran se tak stal pﬁed 5 lety platn˘m ãlenem T˘mové iniciativy pro místní udrÏiteln˘ rozvoj
(TIMUR) a pﬁidal se také k mezinárodní iniciativû
sledování udrÏitelného rozvoje na místní a evropské
úrovni.
V roce 2005 byly v obcích mikroregionu Záhoran
vybrány nejoÏehavûj‰í problémy pro celou oblast,
které limitují místní udrÏiteln˘ rozvoj. Pﬁed lety tak
v anketû provádûné u komunálních voleb vyhrála
uvnitﬁ mikroregionu Olomouckého kraje s pﬁehledem nezamûstnanost a zároveÀ dopravní problémy.
Obû oÏehavá témata se mikroregion ihned snaÏil
ﬁe‰it, a to projektem Stﬁedisko sluÏeb venkovu, kter˘ pomáhal nezamûstnan˘m, a dále se kaÏdá obec
zaﬁadila dopravu do sv˘ch priorit a snaÏí se ji ﬁe‰it.
ProtoÏe udrÏiteln˘ rozvoj je hlavnû o v˘voji
v komunitû i v mikroregionu jako celku, byla akce
zopakována v prÛbûhu t˘dne voleb do Evropského
parlamentu v ãervnu 2009 (od 6. ãervna do 9.ãervna 2009), kdy obãané v Záhoranu mûli moÏnost hlasování o rozvoji znovu zopakovat a ukázat, kam se
pÛvodní problémy posunuly, protoÏe mikroregion
i celá republika mají za sebou nûjak˘ v˘voj.
Pﬁed volbami, na které pﬁi‰li opravdu aktivní
obãané, dostal kaÏd˘ k volebním lístkÛm i hlasovací lísteãek o problémech Záhoranu, ãímÏ mohl stanovit priority k ﬁe‰ení uvnitﬁ mikroregionu na dal‰í
období nûkolika let. Zvolen˘ indikátor se tak stal
nov˘m limitem pro udrÏiteln˘ rozvoj regionu Záhoran.
Celkem se nám se‰lo dohromady 603 hlasÛ
obãanÛ, coÏ je pﬁes 15 % obyvatel mikroregionu,
zapÛsobila zde zﬁejmû jak nízká volební úãast, tak
i únava z projevÛ obãanského postoje.

Pomûrnû zajímavé pak bylo sledování v˘sledkÛ
ankety mezi obãany, které tím, Ïe pﬁi‰li k volbám,
automaticky povaÏujeme za aktivní. Na prvním místû zvítûzila i v tomto hlasování Zamûstnanost
a problémy s ní spojené (21% hlasÛ), coÏ v souãasné dobû zostﬁující se krize v âR mÛÏeme spatﬁovat jako logick˘ dÛsledek ekonomické situace
obãanÛ. Jako druh˘ problém regionu se projevil
nedostatek nabídky volnoãasov˘ch aktivit pro mládeÏ, coÏ vzhledem ke struktuﬁe obcí není jednoduchá záleÏitost a bude do budoucna vyÏadovat ﬁadu
neotﬁel˘ch ﬁe‰ení, které mládeÏ k regionu pﬁipoutají. Tﬁetím závaÏn˘m tématem pak je systém péãe
o star‰í obãany, coÏ je rovnûÏ palãivá otázka venkova, kter˘ se vysidluje a zejména stárne a tím i klesá ekonomick˘ potenciál k ﬁe‰ení nastalé situace.
V‰echny tﬁi problémy jsou jednoznaãnû v˘stupem
z tíÏivé situace obãanÛ venkova, kdy se problémy
rozvoje slaìují s problémy ekonomického rÛstu
a nedostatkem prostﬁedkÛ.
V dal‰ím poﬁadí problémÛ pak byly zvoleny kultura a spoleãensk˘ Ïivot v obcích (problém vypovídající o podobné vûci jako volnoãasové aktivity
pro mládeÏ), dále nedostateãná infrastruktura
(problém související zejména s dostupností regionu a rozvojem nov˘ch technologií) a dopravní
obsluÏnost obcí (problém opût sladûn˘ s balíãkem
ostatní a související s kvalitou komunikací a dopravní dostupností regionu).
Celkovû lze konstatovat, Ïe leto‰ní hlasování
o téma Mikroregionu Záhoran sice na prvním místû nepﬁineslo zmûnu, ale problémy ostatní se pﬁece
jen zmûnily a pﬁestrukturovaly. Lze konstatovat, Ïe
v dal‰ích problémech dominuje celkov˘ rozvoj
dostupnosti a sluÏeb v regionu a k tomu nedostateãn˘ pﬁístup k zábavû a kultuﬁe. To jsou jiÏ velká
nosná témata, nad kter˘mi se bude muset vedení
mirkroregionu i TIMUR zamyslet, pﬁípadná vláda âR
asi také…

Dne 3. srpna 2009 byli v souladu s metodikou
akcí pro veﬁejnost TIMUR vylosováni z kaÏdé obce
pomocí generátoru náhodn˘ch ãísel z celkového
intervalu 1–257 úãastníkÛ ankety v Mikroregionu
Záhoran, kteﬁí uvedli srozumiteln˘ kontakt na hlasovacím lístku, nebo v internetovém hlasování,
následující v˘herci:
• B˘‰kovice – úãastník s udan˘m telefonním ãíslem
721 797 997
• Horní Újezd - paní Marcela Kuchaﬁíková
• Malhotice - paní Helena Koãnarová
• Opatovice - paní Pavlína Zinráková
• Par‰ovice – úãastník s udanou e-mailovou adresou L.vinklarek@email.cz
• Provodovice – paní Irena Buzinisová
• Rakov – paní Kateﬁina Petﬁíková
• Rouské – paní Alena Va‰íãková
• V‰echovice – paní Lucie Trchalíková
V˘‰e uveden˘m v˘hercÛm gratulujeme a 29. srpna 2009 jim bude na VII. mikroregionální olympiádû pﬁedána odmûna. Navíc se tito budou moci otevﬁenû vyjádﬁit k rozvoji regionu pﬁed jeho
pﬁedstaviteli.
V‰em zájemcÛm dûkujeme za úãast a oceÀujeme
jejich pﬁístup k veﬁejnému Ïivotu.
Podobná anketa je poprvé opakována takﬁka za 5
let, aby bylo zji‰tûno, zda se problémy obcí v âR
a Ïivot v nich nûjak zmûnily a kam se posunuly.
Akci organizuje ve spolupráci s valnou hromadou
a vedením Mikroregionu Záhoran a dal‰ími subjekty T˘mová iniciativa pro místní indikátory udrÏitelného rozvoje (TIMUR) v rámci projektu podpoﬁeného Revolvingov˘m fondem Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí a Vlámskou vládou.

Top témata v jednotlivých obcích mikroregionu
Obec

Celkem hlasovalo

Zájemci o slosování

Rouské

112

73

Malhotice

40

15

Provodovice

19

16

Opatovice

111

58

Rakov

63

22

Všechovice

44

13

Paršovice

81

15

Horní Újezd

85

52

Býškovice

48

12

Top témata
1. Dopravní obslužnost obcí (veřejná doprava) – 28 %
2. Zaměstnanost – 27 %
3. Systém péče o starší občany – 13 %
1. Zaměstnanost – 34 %
2. Kultura a živý společenský život – 22 %
3. Systém péče o starší občany – 18 %
1. Zaměstnanost – 37 %
2. Systém péče o starší občany – 18 %
3. Odliv místních obyvatel do měst – 21 %
1. Navídka volnočasových aktivit pro mládež – 20 %
2. Systém péče o starší občany – 19 %
3. Kultura a živý společenský život – 16 %
1. Navídka volnočasových aktivit pro mládež – 31 %
2. Kultura a živý společenský život – 25 %
3. Systém péče o starší občany – 14 %
1. Zaměstnanost – 29 %
2. Udržení odpovídající úrovně školství – 23 %
3. Kultura a živý společenský život – 14 %
1. Zaměstnanost – 29 %
2. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež – 21 %
3. Systém péče o starší občany – 14 %
1. Nedostatečná infrastruktura – 50 %
2. Odliv místních obyvatel do měst – 19 %
3. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež – 9 %
1. Nabídka volnočasových aktivit pro mládež – 40 %
2. Zaměstnanost – 21%
3. Systém péče o starší občany – 13 %

Za TIMUR – Michael Pondûlíãek,
koordinátor akcí TIMUR
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Studijní cesta do Vlámska
Mikroregion Záhoran je jako jedin˘ mikroregion
v âR zapojen˘ do projektu T˘mová iniciativa pro
místní udrÏiteln˘ rozvoj. V rámci této iniciativy byla
uspoﬁádána studijní cesty, které se za Záhoran
zúãastnil pan Franti‰ek Koukal z obce Horní Újezd.
NíÏe jsou uvedeny jeho poznatky z cesty:
„Studijní cestu do Vlámska organizovalo obãanské sdruÏení TIMUR ve dnech 14. 6. aÏ 20.6.2009.
Úãelem cesty bylo seznámení se s projekty udrÏitelného rozvoje provádûn˘mi ve Vlámsku na základû projektu naz˘vaného SíÈ udrÏiteln˘ch mûst, kter˘ je podporován vlámskou vládou v rámci
grantového schématu spolupráce s nov˘mi ãlensk˘mi zemûmi EU. Jedná se o v˘mûnu zku‰eností
mezi vybran˘mi mûsty a mikroregiony v âR a ve
Vlámsku pﬁi vyuÏití projektÛ v praxi, a to ve spolupráci se sdruÏením TIMUR a dvûma vlámsk˘mi
organizacemi.
Bûhem cesty ve Vlámsku jsme nav‰tívili mûsta
Gent, Brusel, Ostende a na závûr provincii Limburg,
která leÏí u hranic Nizozemska. Ve v‰ech tûchto
místech byly místními organizacemi pﬁipraveny
prezentace rÛzn˘ch uskuteãnûn˘ch nebo pﬁipravovan˘ch projektÛ, kter˘ch byla celá ﬁada a tak uvádím aspoÀ nûkteré z nich:
• Rekultivace oblasti po ukonãení tûÏby uhlí,
• V˘sadba stromÛ a podpora udrÏení ohroÏen˘ch
druhÛ rostlin,
• Podpora nezamûstnan˘ch pﬁi rekvalifikaci a nalezení nového zamûstnání,
• Provozování klubu dÛchodcÛ, vãetnû obûdÛ,
obãerstvení a vyÏití ve volném ãase,
• Nové vyuÏití opu‰tûn˘ch prÛmyslov˘ch objektÛ,
• Projektování a v˘stavba úsporn˘ch staveb (pasivní domy), a dal‰í.
Na základû zhodnocení situace a provedení anal˘zy je místními úﬁady vytvoﬁen plán a model situace, na kter˘ navazuje samotná realizace. V oblas-

ti sociální politiky je tato
struktura
vytvoﬁena
zákonem vlámské vlády.
Plán je vytvoﬁen na 6 let
a koordinaci provádí
sociální úﬁady. Takové
projekty vyÏadují na realizaci samozﬁejmû vy‰‰í
finanãní náklady, takÏe
jsou
uskuteãÀovány
hlavnû ve mûstech.
Seznámili jsme se
v‰ak i s projekty, které
jsou zamûﬁeny pﬁímo na
obãany, jako napﬁ.:
• Úspora elektrické energie v domácnostech,
• Na kole za nákupy v centru mûsta,
• Tﬁídûní a odvoz odpadu z domácností a navazující recyklace,
• Pûstování ekologické zeleniny, a dal‰í.
Takové projekty obsahují urãitou motivaci pro
obãany s tím, Ïe kromû získan˘ch vlastních úspor
pﬁi realizování projektu, jsou obãané za registraci
a urãité stupnû podpory projektu odmûÀováni.
Napﬁíklad úspora elektrické energie se sleduje
dle v˘pisu z úãtu za spotﬁebu po dobu 6 mûsícÛ
a poté je vyhodnocována. Za nákupy na kole v centru mûsta získávají obãané známky, které lze uplatnit na slevu pﬁi nákupech urãitého druhu zboÏí ve
vybran˘ch obchodech nebo jsou slosovány a pod.
Takové druhy akcí jsou vybírány místními úﬁady,
zveﬁejnûny v místním tisku, na informaãních tabulích, na internetu a následnû vyhodnocovány. Dle
statick˘ch údajÛ se procento obãanÛ zúãastnûn˘ch
na tûchto projektech kaÏdoroãnû zvy‰uje.
Fakt, Ïe se v Belgii hodnû pouÏívají kola, je v‰eobecnû znám. PouÏívají se pro pﬁepravu v centrech

mûst, stovky kol jsou zaparkovány u nádraÏích, atd.
Pﬁesto se hlavnû vût‰í mûsta snaÏí o to, aby se pouÏívání kol je‰tû zv˘‰ilo, a to na úkor nejen osobních
aut, ale i hromadné mûstské dopravy. V Bruselu
zavedli napﬁíklad tzv.“cyklodopravu“. Po mûstû jsou
zﬁízena stanovi‰tû, kde si lze kolo za poplatek
„vypÛjãit“, pouÏít pro pﬁepravu centrem mûsta, které je auty pﬁecpané, a tak se snadno a hlavnû i rychleji pﬁepravit na jiné místo. To, co je pro obyvatele
venkova nebo men‰ích mûst normální, tak mohou
vyuÏívat i obyvatelé Bruselu, ale i turisté. Pro vût‰í
bezpeãnost cyklistÛ slouÏí ve mûstech zﬁízené cyklostezky.
Organizace celé cesty byla sdruÏením TIMUR
pﬁipravena velmi dobﬁe, pﬁedvedené prezentace
zástupcÛ partnersk˘ch organizací ve Vlámsku byly
dokonalé a na na‰e dotazy k tématu pﬁedná‰ející
ochotnû odpovídali. TakÏe program celé studijní
cesty byl v závûru celé cesty od v‰ech zúãastnûn˘ch hodnocen velmi pozitivnû.
Franti‰ek Koukal
místostarosta obce Horní Újezd

Náv‰tûva krajanÛ v ãesk˘ch vesnicích rumunského Banátu
mouck˘ kraj nabídl vy‰kolení jednoho pracovníka
pro pﬁípravu a zpracování projektÛ. Do ‰kol jsme
navíc darovali v˘poãetní techniku.
Banát leÏí v Rumunsku v oblasti jihov˘chodní
ãásti Evropy u srbsk˘ch hranic a cesta tam trvala
dlouh˘ch 14 hodin. Ubytováni jsme byli v rodinách
krajanÛ. Peníze za ubytování tvoﬁily jejich jedin˘
penûÏní pﬁíjem, protoÏe v této oblasti po zaniknutí
dolÛ na mûì je témûﬁ 90% nezamûstnanost
a zemûdûlství tûmto lidem poskytuje pouze základní potraviny. Trh s místními produkty jim postupnû
pﬁebírají supermarkety postavené dole ve mûstû.
Do dne‰ních dnÛ si zachovali perfektní ãe‰tinu
a tradiãní ãeské zvyky a protoÏe jim nebrání jazyková bariéra , odchází masivnû mladí za prací a lep‰ím Ïivotem do âeské republiky. Staﬁí rodiãe zÛstávají se sv˘m hospodáﬁstvím sami a idealizují si
dobu, kdy si je jako nemohoucí vezmou jejich
potomci do âeské republiky, kde doÏijí. âesk˘ jazyk
je i úﬁedním vyuãovacím jazykem spoleãnû
s rumun‰tinou. ·kolu ve Svaté Helenû, kde jsme
bydleli, postavila v roce 1998 organizace âlovûk
v tísni. Vyuãují tam spoleãnû rumun‰tí i ãe‰tí uãitelé. Byli jsme svûdky, Ïe na 12 ÏákÛ pﬁipadá 10 uãitelÛ. Zdá se, Ïe tato situace se stává pomalu neudrÏitelnou a tyto dûti buì pÛjdou se sv˘mi rodiãi
zpátky do âech nebo splynou s rumunskou komunitou. V devadesát˘ch letech tam byl zaveden elektrick˘ proud a teprve vloni byla postavena silnice.

Pﬁesto lidé vlastní mobily, televizory, ledniãky a mají
pravidelné telefonické spojení se sv˘mi dûtmi v âR.
I pﬁes jejich tûÏk˘ Ïivot z nich vyzaﬁuje spokojenost,
skromnost, pracovitost a dobrosrdeãnost. Za na‰í
delegací pﬁijel i velvyslanec âR v Rumunsku pan
Petr Dokládal, se kter˘m jsme diskutovali o pomoci uchovat tuto ãeskou men‰inu v jejich dnes jiÏ
domovsk˘ch obcích. Dûti z Banátu mohou studovat v âR a napﬁ. dva chlapci se rozhodli studovat
v Klatovech na zemûdûlské ‰kole. Je otázkou, zda
se do Banátu vrátí a pomohou zemûdûlcÛm tak, aby
jejich v˘roba byla konkurenceschopná a lidé znovu na‰li práci, protoÏe mnoho z nich touÏí vrátit se
domÛ, ale brání jim v tom velká nezamûstnanost.
Pokud objeví kouzlo, které mají na dosah, a to ãistou krásnou pﬁírodu, a budou se vûnovat agroturistice, moÏná zachrání ãeské vesnice, anebo se
tato ãást stane lukrativním místem pro odpoãinek
bohat˘ch RumunÛ. âeská vláda podporuje projekty za zachování ãeské komunity v oblasti Banátu
a pan velvyslanec se pomûrnû znaãnû angaÏuje
v pomoci ãesk˘m krajanÛm.
Historie osídlení Banátu ãesk˘mi vystûhovalci se
datuje od r. 1823, kdy se vydali na cestu z âech
první vystûhovalci do zemû zaslíbené. Banát byl
rakouskou hraniãní provincií. V roce 1178 doãasnû pﬁipadl tento bohat˘ kraj Uhersku a ponûvadÏ to
byla hraniãní provincie, zaãala v této oblasti masivní kolonizace. První rakousk˘ guvernér hrabû

▼

V kvûtnu zorganizoval Krajsk˘ úﬁad Olomouckého kraje prostﬁednictvím mikroregionu Plumlovko
tématick˘ zájezd za ãesk˘mi krajany do rumunského Banátu. Spolupoﬁadatelem byla organizace âlovûk v tísni a âeské velvyslanectví v Bukure‰ti. Za
mikroregion Záhoran jsem se ho zúãastnila já a starostka obce Horní Újezd paní Alena Veliãková.
Cílem této cesty bylo pﬁedat zku‰enosti a nabídnout pomoc pﬁi ãerpání evropsk˘ch dotací. Olo-
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Florimund de Mercy zaãal se svolením císaﬁe Karla VI. toto územní osazovat Nûmci z jiÏního Nûmecka. Pﬁistûhovalci byli usazováni v banátské rovinû,
ale nejjiÏnûj‰í hornatá ãást Banátu mezi Dunajem
a Nerou zÛstávala aÏ do roku 1823 liduprázdnou
divoãinou. Zalidnûní tohoto kraje bylo strategickou
i hospodáﬁskou nutností. Generál Schneller, tehdej‰í guvernér, dostal za úkol dosadit tam kolonisty, vybudovat pohraniãní pevnÛstky a stavût cesty
a silnice. Ale Nûmci se do tûchto pustin stûhovat
nechtûli.
Na poãátku 19. století Ïil v Oravici boháã Magyarly, podnikatel se dﬁevem. Tento ãlovûk najal od
vlády ohromné v˘mûry lesÛ za minimální cenu.
Vykácené dﬁevo draze prodával a uvolnûnou pÛdu
odevzdával zpût vládû. Tato místa v‰ak byla liduprázdná, neobydlená a plná zvûﬁe. Nebylo kde
najmout dûlníky k sekání a kácení tûchto pralesÛ
a k vyváÏení dﬁeva. Magyarly poslal do âech nûkolik dobﬁe placen˘ch agentÛ, aby pﬁivedli osídlence.
Lidem byly zaruãovány slu‰né v˘dûlky, dﬁíví zdarma na v˘stavbu domÛ a 2 jitra pole, na kter˘ch
budou moci hospodaﬁit. Roku 1823 se vydali na
cestu z âech aÏ do dalekého Banátu – zemû zaslíbené - první pﬁistûhovalci. Pocházeli z plzeÀského
a klatovského okolí. Byli to vût‰inou dûlníci z hor,
dﬁevaﬁi, truhláﬁi, tesaﬁi a kováﬁi, kteﬁí ve své vlasti
Ïivoﬁili. Jelo se pﬁes Budûjovice na VídeÀ a pak
uhersk˘mi pustami. Cesta trvala pﬁes dva mûsíce

a mnoho jich cestou zahynulo. V‰e ale trpûlivû sná‰eli, protoÏe byli plni nadûje na lep‰í Ïivot. Trpce se
v‰ak pﬁesvûdãili, Ïe skuteãnost vypadala úplnû
jinak. První dvû skupiny pﬁistûhovalcÛ - 52 rodin,
které pﬁi‰li z âech - usadil Magyarly v dlouhém
údolí podle malého potÛãku. Místo se naz˘valo Elisabetfelda (Svatá AlÏbûta). Pﬁistûhovalci byli zavedeni do lesnat˘ch kopcÛ, kde si napﬁed museli
vykácet les, dﬁíví odvést majiteli, paﬁezy vyvrátit
a teprve potom obdûlat pÛdu. Tﬁetí skupina pﬁistûhovalcÛ, která dorazila r. 1825 se usadila o 10 km
dále v˘chodnû pﬁes kopec. Tato skupina ãítala 28
rodin a kolonie byla nazvána Svatá Helena. Magyarly mûl dvû dcery - Helenu a Elizabet - a právû
podle nich pojmenoval své kolonie. Uplynuly tﬁi
roky a následovala druhá vlna pﬁistûhovalcÛ
v letech 1826-1830. Tﬁetí ãeskou kolonizaãní vlnu
na území dne‰ního Rumunska organizovala jiÏ
uherská vláda a to do stávajících vesnic pﬁeváÏnû
s národnostnû smí‰en˘m obyvatelstvem
V Banátu se nyní nachází ‰est ãesk˘ch vesnic:
Gernik, Rovensko, Svatá Helena, Bigr (kter˘ se proslavil televizním poﬁadem V˘mûna manÏelek a získal tím témûﬁ shodnou popularitu jako na‰e Ho‰tice), Eibentál, ·umice a Svatá AlÏbûta, která jako
jediná jiÏ zanikla.
Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské

VáÏená redakce,
jsem dÛchodce, roãník 1931 tzn. Ïe nûco pamatuji a vût‰í ãást Ïivota jsem strávil v obci a to v rÛzn˘ch veﬁejn˘ch funkcích, napﬁ. ve funkci pﬁedsedy MV NF a KSâM od roku 1968.
Byl jsem nemile pﬁekvapen ãlánkem ve Zpravodaji ã. 12 „Co se v obcích událo a dûje – V Malhoticích mají opraven˘ zámek.“
Je pravda, Ïe zámek po II. svût. válce pﬁe‰el do majetku obce. Od prvopoãátku tyto prostory byly
vÏdy plnû vyuÏívány ve prospûch obce a obãanÛ po celé období. Nikdy tam nebylo skladi‰tû. Skladi‰tû bylo v hospodáﬁsk˘ch budovách a z tûch se pozdûji udûlalo sociální zaﬁízení.
V tomto zámku se jednalo a rozhodovalo o v‰ech závaÏn˘ch otázkách a problémech, které se
t˘kaly obce a kaÏdého obãana. Nejen Ïe tam sídlil MNV, kanceláﬁ JZD, ale i velká knihovna, ‰kolka
a svazácká klubovna, kterou si vybudovali svazáci sami. Mimoto pracovalo v obci 9 spoleãensk˘ch
organizací, které se aktivnû podílely na kult. a spol. akcích „Z“ a v‰echno se to scházelo v zámku
a po úpravû také v KD.
Rekonstrukce zámku, která se provádûla v roce 1967 a 1968 v rámci tehdej‰ích moÏností a brigádnicky, mûla za cíl modernizovat prostﬁedí zámku. ·lo o ústﬁední topení, vodu, elektroinstalaci,
sociální zaﬁízení, zaﬁízení ‰kolky, ale i bﬁízolit jako omítka byla módní. Plyn byl zaveden aÏ v 90. letech.
Zámek nebyl a není veden jako památkov˘ objekt. Proto opravám nic nebránilo.Socha panny Marie
byla pﬁemístûna do kaple proto, aby nedo‰lo pﬁi pﬁípravách k po‰kození a ne z nûjak˘ch politick˘ch
dÛvod. V kapli bylo pro ni dÛstojnûj‰í místo.
Nás pamûtníkÛ ub˘vá, ale kdo nechce, nezapomíná. Vy mlad‰í se zeptejte sv˘ch rodiãÛ, dûdÛ
a babiãek, jak vypadala na‰e dûdina a jakou promûnou za historicky krátké období pro‰la.
Uveden˘ ãlánek je odrazem celkové politické situace ve státû, která neguje historick˘ v˘voj a snaÏí se vym˘vat mozky pﬁedev‰ím mlad˘m lidem dle vzoru ·tûtina, Mejstﬁík a dal‰ích poturãencÛ.
V minulém období 40 let obãané zastávali funkce bez nárokÛ na odmûnu s pocitem hrdosti a odpovûdnosti k voliãÛm. Proto právem v na‰í obci si zaslouÏí uznání b˘val˘ pﬁedseda MNV Kube‰a Fr.,
kter˘ záleÏitosti obãanÛ a obce ﬁe‰il na zámku více jak 35 let, ne aÏ po hospodáﬁském pﬁevratu v roce
1989. Proã je znevaÏována zásluÏná práce star‰ích obãanÛ?
Jsem pﬁesvûdãen a vûﬁím, Ïe i stávající funkcionáﬁi naváÏou na v‰e dobré, co bylo udûláno v minulosti a budou pokraãovat v rozvoji obce i celého regionu.
Îádám Vás a vûﬁím, Ïe jako demokraté mÛj ãlánek zveﬁejníte.
Pﬁedem dûkuji,
Franti‰ek Perutka
29. 12. 2008
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Kulturní kalendáﬁ
B˘‰kovice
srpen • louãení s prázdninami na myslivecké chatû
19. záﬁí • Záhorská stﬁela
záﬁí • rybáﬁské závody
26. záﬁí • ukonãení leto‰ního chovu kaãen
17. ﬁíjna • dolovná kaãen
27. ﬁíjna • oslava zaloÏení âSR, lampionov˘ prÛvod,
uctûní padl˘ch v I.sv. válce - pomník
a svûtlu‰ková vycházka s dûtmi k uctûní
památky zesnul˘ch s ukonãením na rybáﬁské chatû
prosinec • vánoãní v˘stava
• vánoãní koncert
Horní Újezd
4. záﬁí • pﬁedhodová zábava
6. záﬁí • hodová m‰e svatá – hody
26. záﬁí • d˘Àování
21. listopadu • Setkání seniorÛ se zastupitelstvem
6. prosince • mikulá‰ská nadílka a rozsvícení vánoãní
v˘zdoby obce
20. prosince • vánoãní koncert
26. prosince • ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
31. prosince • silvestr
Malhotice
záﬁí • drakiáda
listopad • lucerniãková slavnost
• beseda se seniory
prosinec • mikulá‰ská nadílka
• pﬁedvánoãní noc
• vánoãní v˘stava
• vánoãní slavnost
• novoroãní oslava na návsi
Opatovice
12. záﬁí • zahájení soutûÏí stolního tenisu
záﬁí • kurz ovocné a zeleninové saláty
záﬁí • ukonãení sportovní sezóny
1. ﬁíjna • zahájení cviãení ASPV
ﬁíjen • turistika – Tesák, Host˘n, Hubertská m‰e
ﬁíjen • zahájení Plamen 2009/2010
29. listopadu • ESO – mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj
listopad • kurz – adventní vûnce
12. prosince • valná hromada TJ
26. prosince • tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek
26. prosince • ‰tûpánská taneãní zábava
prosinec • v˘roãní valná hromada SDH
Par‰ovice
záﬁí • nohejbalov˘ turnaj
• den zletilosti – setkání osmnáctilet˘ch
• drakiáda
ﬁíjen
• brouãkiáda
listopad • adventní slavnost
• zájezd do vinného sklípku
prosinec • mikulá‰ská nadílka
• koledy u vánoãního stromu
• vánoãní besídka u jesliãek
• vánoãní turnaj ve stolním tenise
• turnaj v badbingtonu
Provodovice
29.srpna • mikroregionální olympiáda
17.ﬁíjna • setkání se seniory
5. prosince • mikulá‰ská nadílka
Rakov
ﬁíjen • podzimní v˘stava Plody podzimu ze Záhoﬁí
listopad • setkání seniorÛ
prosinec • rozsvícení vánoãního stromku na návsi
• mikulá‰ská nadílka
Rouské
21. srpna • louãení s létem
21. srpna • zájezd na Floru Olomouc
29. srpna • kvûtinová v˘stava
12.–13. záﬁí • pouÈové slavnosti
19. záﬁí • cestopisná pﬁedná‰ka Jiﬁího Máry „Ekvádor a Galapágy“
27. záﬁí • den s automobilov˘mi veterány
10. ﬁíjna • koncert hudební skupiny Paprsky
16. ﬁíjna • cestopisná pﬁedná‰ka ing. JeÏíkové „Po
cestû Tibetem“
28. ﬁíjna • tenisov˘ turnaj 2009
28. ﬁíjna • d˘hování
30. ﬁíjna • drakiáda aneb vypusÈ svého draka
28. listopadu • poslední leã
29. listopadu • adventní koncert
6. prosince • mikulá‰ská besídka s nadílkou
19. prosince • vánoãní koncert
21.–22. prosince • vánoãní v˘stava
29. prosince • Ïiv˘ betlém
31. prosince • louãení se star˘m rokem
V‰echovice
22. srpna • rozlouãení s prázdninami
1. záﬁí • slavnostní zahájení ‰kolního roku
3.–4. ﬁíjna • podzimní v˘stava
listopad • lucerniãková slavnost
4. prosince • slavnostní rozsícení vánoãního stromu
5. prosince • poslední leã
6. prosince • mikulá‰ská nadílka
26. prosince • ‰tûpánská zábava

