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Obec V·ECHOVICE

▼

v kaÏdém ãísle zpravodaje se mÛÏete pﬁesvûdãit, jak jsou obce na‰eho mikroregionu
úspû‰né v získávání dotací. Opakovat, Ïe
máme u nás schopnou manaÏerku Ing. Pavlu Krbálkovou, je myslím zcela zbyteãné.
Ostatnû ona to stejnû nerada sly‰í. Îe dotace umí ãerpat hlavnû obce, také víme. MoÏnosti získat prostﬁedky na ãinnost uÏ vyuÏívají i dobrovolné spolky a organizace.
V poslední dobû se podaﬁilo dosáhnout na
evropské peníze i nûkolika podnikatelÛm
z na‰ich obcí. Ale osobnû jsem toho názoru,
Ïe mimo zemûdûlské subjekty o moÏnostech
získat dotace na‰i podnikatelé témûﬁ neví, byÈ
ná‰ mikroregion poﬁádal nûkolik akcí zamûﬁen˘ch právû na pﬁedání informací pro tuto
skupinu. Do roku 2013 je moÏnost prostﬁedky získat v nûkolika programech nejen pro jiÏ
fungující podnikatele a firmy, ale i pro nové
zaãínající. Podmínky získání financí nejsou
jednoduché, ale zkuste to! MoÏná máte v hlavû nápad a jen nevíte jak zaãít. Dveﬁe na
Záhoranu jsou Vám otevﬁené a na‰e manaÏerka Vám jistû poradí.
Na tomto místû bych si dovolil zveﬁejnit
je‰tû jednu v˘zvu. MoÏná jste zaregistrovali,
Ïe na‰e obec investovala nemalé prostﬁedky
do obnovy a rekonstrukce budovy základní
‰koly. Budova byla postavena pﬁed pûtadvaceti lety, ale bohuÏel dnes jiÏ zcela nevyhovující technologií. Jednak byly opraveny stﬁechy, byla provedena v˘mûna topení tuh˘mi
palivy za plyn a v posledních tﬁech letech probûhly dvû etapy zateplení fasády, v˘mûny
oken, vnitﬁních i venkovních parapetÛ, de‰Èov˘ch svodÛ, vnitﬁní malby. V roce 2007
a v leto‰ním roce to byly investice za více jak
23 mil. Kã. Podaﬁilo se získat dotace, ale i tak
na‰e obec z vlastního rozpoãtu vyãlenila 3
mil. korun. Letos jsme na dofinancování II.
etapy byli nuceni vzít si úvûr od banky ve v˘‰i
1,2 mil. korun. Ptáte se, proã to zde uvádím?
V loÀském roce jsme zastupitelstvÛm obcí,
jejichÏ dûti nav‰tûvují ‰kolu ve V‰echovicích,
zaslali Ïádost o pﬁíspûvek na dofinancování
nákladÛ podle poãtu ÏákÛ té které obce.
BohuÏel jen obec Provodovice se k tomuto
postavila kladnû, ale protoÏe byli jediní, tak
jsme jejich moÏnost pﬁíspûvku dále neﬁe‰ili.
Pﬁipravujeme dal‰í etapu – zateplení zb˘vajících dvou pavilonÛ, zateplení v‰ech stropÛ,
v˘mûnu otopného systému a rekonstrukci
sociálních zaﬁízení. Proto opût zastupitelstva
obcí oslovíme s na‰í Ïádostí o moÏném podí-

Posledními majiteli zámku pﬁed druhou svûtovou válkou a krátce i po ní byl právník Tomá‰e
Bati EvÏen ·aller se svou Ïenou. Po válce ale
emigrovali a zámek potom ãtyﬁicet let vyuÏívala
obec. Po sametové revoluci byl zámek v restituci navrácen dûdicÛm rodiny ·allerÛ. Ti jej hned
prodali a majitel bohuÏel do zámku neinvestoval
ani korunu. V‰e se zmûnilo pﬁed ãtyﬁmi lety.
Nov˘ vlastník zahájil komplexní rekonstrukci
v souladu s poÏadavky památkáﬁÛ a tak vûﬁíme,
Ïe v blízké dobû budou V‰echovice bohat‰í
o krásn˘ zámek s parkem. Na pomûrnû malou
obec máme u nás velkou koncentraci objektÛ
zapsan˘ch v Ústﬁedním seznamu kulturních
památek. Je to kostel Nejsvûtûj‰í Trojice, Kamenn˘ kﬁíÏ u kostela, BoÏí muka, zámek, zámeck˘
park se sochou Eufemie Îelecké a v loÀském
roce novû i funkcionalistick˘ hﬁbitov, márnice
a hrobka, dílo na‰eho rodáka slavného architekta Bohuslava Fuchse. Státem chránûn˘ je i jeden
z nejstar‰ích stromÛ v na‰í zemi, tisícilet˘ tis ãerven˘. Zajímavostí je také Ml˘nsk˘ náhon v délce 5 km, o nûmÏ jsou zmínky jiÏ ve 14. století.
Na náhonu je celkem pût ml˘nÛ a z toho ve tﬁech
fungují malé vodní elektrárny.
Katastrální území obce má v˘mûru 581 ha,
z toho je zemûdûlsk˘ch pozemkÛ 480 ha, lesních
33 ha, vodní plochy 3,9 ha, zastavûné plochy
16,6 ha a ostatní plochy 45 ha. V souãasnosti
Ïije v obci 880 obyvatel. Základní funkcí v obci
je samozﬁejmû bydlení s obãanskou vybaveností a zemûdûlská v˘roba pﬁiná‰ející s sebou

▼

VáÏení pﬁátelé,

První písemná zmínka
o obci pochází z roku
1281, kdy se pﬁipomíná Dobroslav ze V‰echovic. Roku 1285
daroval ãesk˘ král Václav II. V‰echovice kostelu
olomouckému. Dal‰ím majitelem se stal Vok
z Kravaﬁ, kter˘ roku 1378 zastavil své v‰echovské statky na tﬁi roky Her‰i z Rokytnice. V té
dobû stála ve V‰echovicích mocná kamenná
tvrz, kolem které se zaãala tvoﬁit obec. V roce
1431 je v zemsk˘ch deskách zapsán Jan Jiskra
z Brand˘sa a ze V‰echovic. V‰echovské léno
drÏel Jiskra aÏ do roku 1446. Od roku 1583 drÏel
V‰echovice Jan Îeleck˘ z Poãenic. V této dobû
bylo na místû staré tvrze z roku 1378 postaveno renesanãní jádro zámku s jeho erby a sklepy.
Byl vystavûn i dvÛr a z téÏe doby zﬁejmû pocházejí i usedlosti, které tvoﬁí nepravidelnou náves.
V roce 1622 byly V‰echovice Janovi Îeleckému
odebrány a majitelem se stal olomouck˘ kanovník Ondﬁej Orlík z Lazizka a po nûm Mikulá‰ Star‰í Orlík, ten obec prodal Václavu Felixi Îeleckému z Poãenic, a tak rod Îeleck˘ch z Poãenic
vlastnil V‰echovice témûﬁ 250 let a zanechali po
sobû nesmazatelnou stopu. Za jejich panování
byla postavena okolo roku 1757 dominanta obce
kostel Nejsvûtûj‰í Trojice, v souãasné dobû prochází nároãnou obnovou stﬁechy, ta mÛÏe probíhat i díky Vám, obyvatelÛm Záhoﬁí, kteﬁí jste jiÏ
v nûkolika dobrovoln˘ch sbírkách na opravu
kostela pﬁispûli. Shodou okolností dal‰í dominanta obce zámek je od základu rekonstruován.
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i základní moÏnosti zamûstnání. V minulosti byl
v obci dnes zru‰en˘ závod firmy TON, v souãasné dobû z ãásti pronajat˘. V obci se nachází
i ﬁada podnikatelsk˘ch aktivit: prodejna potravin, smí‰eného zboÏí, kvûtináﬁství, trafika, prodejna masa, pût restaurací, kadeﬁnictví, masáÏe,
autoopravna, stavební firmy, prodejna textilu
a dal‰í Ïivnostníci a ‰ikovní ﬁemeslníci. Zdravotnickou péãi zaji‰Èují v obci obvodní lékaﬁ, zubní lékaﬁka, dûtská lékaﬁka, dva zubní laboranti
a téÏ lékárna. Obec je zﬁizovatelem základní
a mateﬁské ‰koly. Základní ‰kolu nav‰tûvuje 240
ÏákÛ ze 13 obcí, mateﬁskou ‰kolu 28 ÏákÛ ze
tﬁech obcí. Je zde stﬁedisková knihovna a ‰irokoúhlé kino. Obec má vlastní samosprávu
s obecním úﬁadem, stavebním úﬁadem a matrikou pro pût okolních obcí s více jak 2000 obyvateli Záhoﬁí.
V obci pÛsobí nûkolik dobrovoln˘ch uskupení – Myslivecké sdruÏení Záhoran, spolek Ïen
Rozmar˘n, spoleãnû s obcí Rouské klub seniorÛ, Schóla V‰echovice, ·imon, Svaz vãelaﬁÛ,
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, Spolek ochráncÛ pﬁírody Podhájí. âinnost Rozmar˘nu je zamûﬁena
na pozvednutí kulturního Ïivota a na práci pro
dûti. Spolek poﬁádá burzy obleãení, tradiãní
úspû‰nou Jarní v˘stavu a Vánoãní v˘stavu, Rozlouãení s prázdninami, PouÈovou zábavu, Rozsvícení vánoãního stromu, Mikulá‰skou nadílku. V obci dále pÛsobí sportovní oddíly
volejbalov˘ klub, TJ Tatran a mládeÏnick˘ klub
FKM Opatovice-V‰echovice. Tento oddíl kopané
pﬁi Z· V‰echovice dosáhl mnoha sportovních
v˘konÛ a úspû‰nû konkuruje v soutûÏi vût‰inou
mûstsk˘ch klubÛ. Velmi ãinné je i Myslivecké
sdruÏení Záhoran. Jeho ãlenové se aktivnû podílejí na údrÏbû obecních lesÛ. Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ zaji‰Èuje tradiãní oslavu Sv. Floriána,
podílí se na organizaci poutû a na údrÏbû a opravû hasiãského domu. Velk˘ pﬁínos pro obohacení kulturního Ïivota má základní a mateﬁská
‰kola se spoustou akcí nebo svou úãastí pﬁi
jin˘ch pﬁíleÏitostech. Vystupují na Setkáních se
seniory, oslavách Dne matek, vítání obãánkÛ,
rozlouãení se ‰kolkaﬁi, plesech, i jin˘ch obecních
slavnostech.
Na‰e knihovna, ocenûná druh˘m místem
v rámci celostátní soutûÏe Knihovna roku 2007,
získala dotaci Ministerstva kultury âR a nyní má
nov˘ informaãní systém a také poãítaãové vyba-

vení. Jako jediná vesnická knihovna v regionu
jsme spustili on-line katalog, a tak kaÏd˘ obãan
má nepﬁetrÏit˘ pﬁístup k databázi knih a napﬁíklad i moÏnost si pﬁes internet knihu v knihovnû zarezervovat. Jedná se i o knihy ve v˘mûnném fondu ve v‰ech místních knihovnách obcí
mikroregionu. Dále organizuje ve spolupráci se
Z· vítání prvÀákÛ mezi ãtenáﬁe – Pasování na
ãtenáﬁe. Tﬁetím rokem probíhá kaÏd˘ ãtvrtek
akce Celé âesko ãte dûtem. V knihovnû je pﬁístup na bezplatn˘ internet na 4 poãítaãích
a o oblíbenosti knihovny svûdãí i skuteãnost, Ïe
v poãtu v˘pÛjãek na obyvatele jsme kaÏdoroãnû
na ãelních místech v kraji.
V tomto volebním období se nám podaﬁilo
realizovat investice v rekordní v˘‰i 46 mil. Kã,
z ãehoÏ tvoﬁily dotace z rÛzn˘ch dotaãních titulÛ celkem 27 mil. Kã. Jednalo se o v˘stavbu
technické infrastruktury pro 16 domÛ, I. a II. etapa obnovy a rekonstrukce základní ‰koly, oprava Kamenného kﬁíÏe, vybudování dvou dûtsk˘ch
hﬁi‰È, víceúãelového hﬁi‰tû s umûl˘m trávníkem
a osvûtlením, dvou tenisov˘ch kurtÛ a ãerstvû
dokonãenou rekonstrukci stﬁedu obce.
V pﬁí‰tím roce budeme realizovat prodlouÏení kanalizace na ·krku, na kterou jsme jiÏ v leto‰ním roce dostali dotaci od Olomouckého kraje
ve v˘‰i 900 tis. Kã a pﬁidáme 200 tis. Kã z vlastních prostﬁedkÛ. Dokonãujeme dokumentaci na
vybudování nového kanalizaãního pﬁivadûãe
v délce 2 km na âOV v Babicích. Pﬁedpokládané náklady pﬁesahují 20 mil. Kã a bez pomoci
státu bychom nebyli schopni akci uskuteãnit.
V plánu je téÏ pokraãování obnovy a rekonstrukce Z·, jiÏ tﬁetí etapy vãetnû pﬁemístûní
mateﬁské ‰koly do budovy Z·. V jarních mûsících budeme pokraãovat v rekonstrukci stﬁedu
obce provedením sadov˘ch úprav, instalací
mobiliáﬁe. Projektové práce na dokumentaci
pokraãování úpravy stﬁedu obce v druhé etapû
smûrem ke kostelu jsme jiÏ zahájili a v pﬁí‰tím
roce budou dokonãeny. V‰e záleÏí na tom, jak
budeme úspû‰ní s Ïádostmi o dotace. Musím
ﬁíci, Ïe doposud se nám toto velmi daﬁilo
a vûﬁím, Ïe tento trend udrÏíme.
ProtoÏe se blíÏí konec roku, pﬁeji Vám ‰Èastné proÏití vánoãních svátkÛ, pohodu a klid
a v novém roce hodnû ‰tûstí a hlavnû zdraví.
Radovan Miku‰
starosta obce

V MIKROREGIONU SE
BUDE ST¤ÍLET
Myslivecké sdruÏení Opatovice Rakov pﬁi‰lo se zajímav˘m nápadem uspoﬁádat mikroregionální stﬁelecké závody. Tyto probûhnou 20. ãervna 2009. Z technick˘ch dÛvodÛ se budou konat
ve Val‰ovicích ve ·kolním polesí nedaleko obce Par‰ovice.
KaÏdá obec bude mít moÏnost postavit do souboje tﬁíãlenné druÏstvo, z nichÏ bude vybrán
v rámci stﬁelby na asfaltové holuby nejlep‰í obec, stﬁelec, ale i myslivecké sdruÏení.
Srdeãnû zvou v‰ichni poﬁadatelé. V pﬁípadû úspûchu by tak ãlenové mysliveckého sdruÏení
rádi pokraãovali v závodech i v pﬁí‰tích letech.
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lu Va‰ich obcí na dofinancování rekonstrukce. Obracím se touto cestou i na v‰echny
Záhoráky s prosbou, aby na sv˘ch zastupitelstvech moÏnost pﬁíspûvku prodiskutovali.
Vím, Ïe budova ‰koly je v na‰em vlastnictví,
a také vím, Ïe mít ‰kolu v obci je bezesporu
velk˘m pﬁínosem. Ale slouÏí nám v‰em, nav‰tûvují ji i dûti z Va‰ich obcí. O v˘znamu udrÏení základního ‰kolství v na‰em regionu není
pochyb. Dostupnost kvalitního vzdûlání
v moderní ‰kole ﬁadí na‰e obce do oblasti,
kde lidé budou rádi Ïít, stavût domy, zakládat
rodiny. I dal‰í navazující pozitivní efekty
vypl˘vající z existence základního ‰kolství na
Záhoﬁí pﬁispûjí k jeho rozvoji a zabrání odlivu
obyvatel z venkova.
Radovan Miku‰
starosta obce V‰echovice

Aktuálnû
z B˘‰kovic…
V souãasné dobû obec B˘‰kovice pﬁipravuje
realizaci projektu dûtského hﬁi‰tû pro mládeÏ,
které bude umístûno v b˘valé poÏární nádrÏi
u v˘leti‰tû. Zde budou basketbalové ko‰e,
branky pro míãové hry, opûry pro síÈ na volejbal nebo nohejbal, plocha pro bruslení na
koleãkov˘ch bruslích, poãítá se i s men‰ími
skatov˘mi prvky. Dokonãení stavby je naplánováno do ãervna 2010.
● Ostatní zpracované projekty budou podávány
do rÛzn˘ch dotaãních titulÛ podle moÏností
obce, která musí vÏdy poãítat s finanãním
zapojením.
● Obec má zpracovan˘ projekt na opravu ‰aten
na hﬁi‰ti, vãetnû dal‰ích technick˘ch opatﬁení,
pﬁed dokonãením je projekt na multifunkãní
budovu. Obec také podala jiÏ Ïádost o dotaci
na zﬁízení minimuzea a pﬁedná‰kové sínû
v budovû b˘valé ‰koly. Pokud projekt vyjde tak
, jak si obec pﬁedstavuje, bude ‰kola slouÏit
pro uchování tradic a kultury v obci. Minimuzeum bude zamûﬁeno na v˘znamného b˘‰kovického rodáka plk. ing. Bohuslava Závadu
a dále na expozici „B˘‰kovice napﬁíã stoletími“, vãetnû vzpomínky na v‰echny v˘znamné
rodáky.
● V roce 2010 bude zaÏívat obec B˘‰kovice spolu s SDH B˘‰kovice v˘znamné v˘roãí 115 let
od zaloÏení místního hasiãského sdruÏení.
● U pﬁíleÏitosti tohoto v˘roãí podala obec B˘‰kovice Ïádost o dotaci na poﬁízení slavnostního praporu SDH B˘‰kovice, kter˘ bude pﬁi
oslavû tohoto v˘roãí slavnostnû vysvûcen.
● Slavnost bude probíhat plnû v reÏii SDH B˘‰kovice. Termín oslav bude vãas zveﬁejnûn.
● Obec B˘‰kovice pak v roce 2010 bude opût
poﬁádat se sloÏkami v obci B˘‰kovice II. B˘‰kovické Letnice s bohat˘m kulturním poﬁadem.
● Také poãítáme s tím, Ïe se ná‰ dûtsk˘ soubor
„B˘‰kovick˘ klásek“ zúãastní sv˘m vystoupením Záhorsk˘ch slavností v Lipníku nad Beãvou a Pﬁerovû.
●

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

číslo 14 * prosinec 2009

3

V Horním Újezdû se konal 1. roãník D¯≈OBRANÍ
V nedûli 27. 9. poﬁádal novû zaloÏen˘ spolek
ÓjeÏìák o.s. ve spolupráci s obcí Horní Újezd
první roãník tzv. „D˘Àobraní“. Akce byla finanãnû podpoﬁena Olomouck˘m krajem z programu
„Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji 2009“.
Den pﬁedem hodnotila sedmiãlenná komise
aranÏmá v obci – v˘zdobu domÛ a pﬁedzahrádek. Z pﬁiloÏen˘ch fotografií lze posoudit, Ïe to
nebyl vÛbec lehk˘ úkol. V nedûli pak na hﬁi‰ti
mohli v‰ichni zúãastnûní ochutnat pochoutky
z d˘ní a cuket ãi zhlédnout ‰est nejtûÏ‰ích d˘ní
nebo obdivovat dûtské podzimáãky vytvoﬁené
dûtmi z M· a z obce. NejtûÏ‰í d˘nû mûla 40,3 kg
a ocenûní – zahradník roku „d˘Àoborec“ si odnesli manÏelé Ondrou‰kovi z ã.p. 126. Také bylo
vydnoceno pût nejlep‰ích nápadÛ tvoﬁivosti. Nejlep‰í aranÏmá bylo od Moniky Ovãaãíkové (Horní Újezd ã.p. 11) s názvem “Pocta ójezdsk˘m
myslivcÛm.“
Pﬁi této pﬁíleÏitosti byla také slavnostnû otevﬁena a sportovcÛm pﬁedána do uÏívání novû
postavená budova z programu LEADER podpoﬁená v rámci projektu s názvem „Zázemí sportovního areálu Horní Újezd“.
Podzimní sluníãko a sousedská atmosféra pﬁilákala do obce spoustu lidí i cyklistÛ, kteﬁí zajíÏdûli do mal˘ch uliãek a obdivovali originální
v˘tvory z d˘ní a cuket, které vytvoﬁily hravost
a fantazie v‰ech zapojen˘ch domÛ, kter˘ch bylo
47. Pevnû vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí rok se opût v Újezdû
urodí d˘nû a sejdeme se tentokrát na druhém
roãníku D˘Àobraní v Horním Újezdû.
Alena Veliãková
starostka obce Horní Újezd
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OSLAVA VE V·ECHOVICÍCH
V pondûlí 16. listopadu se v‰echov‰tí obãané se‰li na nové návsi, aby
oslavili 20. v˘roãí Sametové revoluce a zároveÀ i ukonãení stavebních prací na rekonstrukci stﬁedu obce. K dobré náladû jiÏ pﬁed zaãátkem vyhrávala Dechová hudba Hustopeãe nad Beãvou. Slavnost byla zahájena státní
hymnou v podání pana Pavla Koukala. Bûhem projevu starosty obce vypustili zastupitelé první balónky ‰tûstí, které se za nad‰ení dûtí a i mnoha
dospûl˘ch vznesly vysoko do tmy. Poté se obãané v ãele s dechovkou vydali v lampionovém prÛvodu na Pastevník. Tam byl ve spolupráci s na‰imi
hasiãi odpálen ohÀostroj a také vzlétly dal‰í balónky. To uÏ byl v kulturním
domû pﬁipraven vynikající gulá‰ z na‰í ‰kolní jídelny, koláãky napeãené
na‰imi Ïenami a pro dûti párky. Kulturák se v okamÏiku naplnil k prasknutí a tak ostatní vyuÏili ãasu, neÏ se uvolní místo k prohlídce v˘stavy fotografií z prÛbûhu stavebních prací na rekonstrukci návsi. K dobré náladû pﬁispûlo vokální kvarteto Camperra.
Radovan Miku‰
starosta obce

Olympiáda v Provodovicích
skonãila vítûzstvím obce Opatovice
I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí se v sobotu 29. srpna
2009 se‰lo v Provodovicích nûkolik stovek lidí,
kteﬁí pﬁi‰li fandit sv˘m druÏstvÛm z obcí mikroregionu Záhoran. Ta se utkala jiÏ v 7. roãníku
mikroregionální olympiády, která se letos konala v novû zrekonstruovaném ,,Venkovním spolkovém a spoleãensko-sportovním centru mikroregionu Záhoran” v Provodovicích.
Rekonstrukce areálu byla dotována z Programu
rozvoje venkova a zá‰titu nad ním mûl mikroregion Záhoran, kter˘ se podílel na jeho pﬁípravû
a administraci.
Olympijského soutûÏení se bûhem odpoledne
zúãastnili zástupci obcí B˘‰kovice, Horní Újezd,
Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice,
Rakov, Rouské a V‰echovice. âlenové desetiãlenn˘ch t˘mÛ byli nominováni podle pﬁedem
daného klíãe. Ve v‰ech skupinách musela b˘t
zastoupena kategorie dûtí do 15 let a seniorÛ nad
55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva.
SoutûÏe probíhaly na nové tartanové dráze a pod
zastﬁe‰en˘m parketem. Na soutûÏící ãekalo celkem pût disciplín. Vûdomostní okruh provûﬁoval
v‰eobecné znalosti, ve sportovní ‰lo o ‰tafetov˘
úkolovan˘ závod. Specifická soutûÏ s názvem
Vãelí královna a zábavná soutûÏ – Záhorská rodina se postarala o skvûlou podívanou. Hudební
disciplína byla zamûﬁená na pﬁevedení písniãky
z polkového rytmu na valãíkov˘, vãetnû zpûvu
a tance.
I v leto‰ním roce byla do programu zaﬁazena
ekologická disciplína, která byla vyhodnocena
jako první pﬁed zahájením samotn˘ch soutûÏí,
a spoãívala ve vyhodnocení obce s nejvût‰ím
podílem tﬁídûného papíru, plastu a skla na 1 obyvatele. Vítûzem se stala obec Rouské.
PﬁestoÏe zástupci v‰ech obcí bojovali urputnû
o prvenství, ocenûni mohli b˘t jen nûkteﬁí. První
místo obsadila obec Opatovice, na druhém místû skonãila obec Horní Újezd a na tﬁetím místû se

umístila obec Rakov spoleãnû s Malhoticemi.
V rámci olympiády bylo vyhodnoceno také
druÏstvo nejsympatiãtûj‰í, kter˘m se stala obec
Par‰ovice. Odmûnu získal také nejmlad‰í soutûÏící – 4let˘ Matûj Michna z Provodovic. Nejstar‰í úãastnicí klání se stala paní Marie Tobolová
z Rouského. Pan Michael Pondûlíãek z T˘mové
iniciativy pro místní udrÏiteln˘ rozvoj rovnûÏ pﬁedal odmûnu v˘hercÛm ankety Téma pro Záhoran
2009.
Atraktivní podívanou doplÀoval v Provodovicích také bohat˘ doprovodn˘ program. âas mezi
soutûÏními vstupy byl vyplÀován kolem ‰tûstí
a bungee-jumping trampolínou. Dûti byly nad‰ené z klauna Hopsalína, kter˘ pro nû pﬁipravil ﬁadu
soutûÏí. Nechybûlo ani vystoupení obãanského
sdruÏení Californie V‰echovice, Happy Chick
Par‰ovice a taneãní vystoupení obãanského
sdruÏení Klubko z Malhotic. Od 20 hodin
k poslechu i tanci hrála taneãní skupina Kalibra,
kterou okolo 21. hodiny pﬁeru‰ila ohÀová
show.
Velké podûkování
patﬁí Z· Opatovice
a paní Janû Palové za
organizaci a spolupráci, v‰em poﬁadatelÛm
jednotliv˘ch obcí, dále
pracovníkÛm jednotliv˘ch obcí, kteﬁí pﬁipravovali areál, v‰em soutûÏícím úãinkujícím
a v‰em sponzorÛm,
kteﬁí se podíleli na
finanãním a materiálním zabezpeãení olympiády.

Seznam sponzorÛ (dle abecedního poﬁádku)
Brola s.r.o.
Cement Hranice a.s.
Cyrilovo pekaﬁství s.r.o. Hrachovec
âeská spoﬁitelna
Dopravní projektování s.r.o. Ostrava
Elan s.r.o. Pﬁerov
Ekoinvesta
Komerãní banka a.s.
ManÏelé Naìa a Libor LenÏovi – Poliãná
Mariva – tiskárna V‰echovice
ODS – Mgr. Zdenûk Boháã
Pekárna Zbra‰ov
Pivovar ZUBR a.s.
Renetra – Libor PoníÏil
SITAP s.r.o. Horní Újezd
SKANSKA
·igut Rostislav
TENZA Brno a.s.
TOP09 – Mudr. Jitka Chalánková
VIVA Kelã
WELLART Hranice
Záhoran a.s. V‰echovice
ZAPE spol s.r.o. Opatovice
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Zájmová ãinnost v opatovské ‰kole a ‰kolce
Je v‰eobecné známo, Ïe by si mûli Ïáci dnést
ze ‰koly co nejvíce vûdomostí. Obzvlá‰È uãivo na
1. stupni dává v‰em zabrat – dûtem, uãitelÛm
i rodiãÛm. Nedûlejme si v‰ak iluze, Ïe tito Ïáãci
budou jednou v penzi vzpomínat na biflování
násobilky a vyjmenovan˘ch slov! KaÏdá práce
by mûla b˘t sem tam odlehãena nûjakou formou
sportu, zábavy nebo kultury. A právû zájmové
ãinnosti bych ráda vûnovala tento pﬁíspûvek.
·kola v Opatovicích se ﬁadí formou v˘uky
k takzvan˘m malotﬁídkám – ‰kolám se spojen˘mi roãníky. Takov˘ch zaﬁízení je v okolí dost na
to, aby se dala nûjak˘m zpÛsobem dohromady.
Na‰e ‰kola spolupracuje uÏ ‰est˘ rok s malotﬁídkami ve Skaliãce, Ústí, âernotínû a Jindﬁichovû. Dûti se potkávají nûkolikrát roãnû na tradiãních akcích soutûÏního charakteru.
V polovinû záﬁí probûhl dal‰í roãník“ âernotínské olympiády“. O medaile se bojovalo v tûchto disciplínách: vytrvalostní bûh, sprint, hod kriketov˘m míãkem, skok do dálky z místa.
Olympijské dopoledne bylo zavr‰eno turnajem
mezi ‰kolami ve vybíjené. Na‰i sportovci byli velmi ‰ikovní a za své v˘kony získali 7 zlat˘ch, 13
stﬁíbrn˘ch a 13 bronzov˘ch medailí.
Zaãátkem ﬁíjna mûly dûti z v˘‰e uveden˘ch
‰kol moÏnost vyzkou‰et vlastnosti nové bruslaﬁské dráhy v Ústí. Za chladného a vûtrného
poãasí se konal první roãník ‰tafetového závodu „ Ústeck˘ triatlon“. Tﬁíãlenné ‰tafety zabojovaly v jízdû na koleãkov˘ch bruslích, na kole (po
1 600 m) a v bûhu (400 m). Nûkteﬁí z nás dospûl˘ch si také zkusili na stejné trase zajezdit a pﬁiznám se, Ïe jsme skonãili „ s paj‰lem na cestû“.
Proto byly v‰echny v˘kony náleÏitû ocenûny.
Opatovská ‰kola postavila do soutûÏe 2 ‰tafety,
které obsadily 4. a 5. místo. V‰em sportovcÛm,
ãernotínsk˘m i ústeck˘m, dûkuji za pﬁedvedené
v˘kony.
Jindﬁichovská ‰kola hostí v rámci spolupráce
vybrané zpûváky. V soutûÏi „Jindﬁichovsk˘ kokrháã“ sbíráme kaÏdoroãnû cenné body. Letos pﬁipadne pûvecká soutûÏ na kvûten, ãasu na pﬁípravu soutûÏících je tedy dost.
Do ‰koly v Opatovicích se zase kaÏdoroãnû
v ãervnu sjíÏdûjí nejlep‰í lu‰titelé matematické
hry „SUDOKU“. Lu‰tí se na ãas a v rÛzn˘ch
stupních obtíÏnosti. Tuto poãetní hﬁíãku proto

zaﬁazujeme i do hodin matematiky, u‰etﬁeni
nejsou ani prvÀáãci.
Tolik k mimov˘ukov˘m aktivitám opatovské
‰koly.
Av‰ak ani mateﬁská ‰kola nezÛstává pouze
u toho, co pﬁedepisují osnovy vzdûlávacího programu.
Uvádím pﬁehled akcí tak, jak jej zpracovala
vedoucí uãitelka M· ZdeÀka Hlaváãová:
V ﬁíjnu do na‰í M· zavítal kouzelník se zajímav˘mi kousky. Vyzkou‰et kouzla si pﬁi‰ly i dûti
z 1.tﬁ. Z· Opatovice a pﬁijely i dûti z M· Horní
Újezd. Jeden ﬁíjnov˘ den jsme vûnovali pohádkám -Pohádkov˘ den. Dûti si zahrály známé
pohádky : O koblíÏkovi, Budka v poli, Li‰ka, Zajíc
a kohout aj. Zvládli jsme i v˘tvarnou soutûÏ
O nejhezãího draka.
V listopadu dûti spoleãnû s rodiãi ,,Zamkly
les“. ·li jsme po cestû lemované lucerniãkami,
zpívali písnû, pﬁedná‰eli básnû o zvíﬁátkách, aÏ
jsme do‰li na louku u lesa k poustevníkovi Martinovi. Hovoﬁili jsme o zvíﬁátkách v lese. Nakonec dostal kaÏd˘ od poustevníka jablíãko
a dárek. 10.11. v Sokolovnû v Par‰ovicích si dûti
zatanãily s Mí‰ou RÛÏiãkovou na diskotéce

,,Stra‰idel se nebojíme“. V úter˘ 24.11. jsme
v rámci Dne skﬁítkÛ vyrábûli skﬁítka Vítka. Ve
ãtvrtek 26.11. se konal v Opatovicích muzikál
·ípková princezna a 3.12. byly dûti z M· pozvány do základní ‰koly na loutkové divadlo O tﬁech
pﬁadlenách. V odpoledních hodinách téhoÏ dne
pak na‰i nejmen‰í vystoupili na vánoãním posezení s dÛchodci. 4.12. byla pro dûti pﬁipravena
mikulá‰ská besídka s nadílkou a 17.12. dûti
z mateﬁské ‰koly nav‰tívily kytarov˘ mejdan
v základní ‰kole.
V novém kalendáﬁním roce nás je‰tû ãeká:
Kloboukov˘ den, Pol‰táﬁkov˘ den, Karneval
v KD a M·, Cesta kolem svûta, Indiánsk˘ den,
PyÏamov˘ den, v˘let s rodiãi do ZOO, v˘let do
Teplic, besídka pro maminky, olympiáda, pasování dûtí na ‰koláky, spaní ‰kolákÛ v M·.
VáÏení rodiãe, pokud máte doma dítû potﬁebného vûku, pﬁidávám na závûr tyto pozvánky:
Pondûlí 18. 1. 2010 od 14.00 hod.: Zápis do
1. roãníku Z·
âtvrtek 21. 1. 2010 od 10.00 do 15.00 hod.:
Zápis do M·
Jana Palová, ZdeÀka Hlaváãová

Den otevﬁen˘ch dveﬁí v opatovské ‰kole
Základní ‰kola v Opatovicích je jiÏ pát˘ rok
pﬁíspûvkovou organizací, která sdruÏuje tyto
souãásti: základní ‰kolu, mateﬁskou ‰kolu, ‰kolní druÏinu a ‰kolní jídelnu.
Poãet dûtí se uÏ nûkolik let udrÏuje na prÛmûrech: Z· – 40 ÏákÛ, M· – 25dûtí. A protoÏe
se blíÏí zápis do 1. roãníku Z·, upoﬁádali jsme
pro pﬁed‰koláãky a jejich rodiãe „Den otevﬁen˘ch dveﬁí“. Ve stﬁedu 26. 11. mûli v‰ichni, kter˘ch se zápis t˘ká, moÏnost nav‰tívit ‰kolu a
pob˘t ve vyuãovacích hodinách.
Rodiãe mûli zájem pﬁedev‰ím o zhlédnutí v˘u-

ky v 1. roãníku u paní uãitelky Petry Kristové.
Mûli tak moÏnost vidût, kam „ poskoãí“ pﬁed‰koláci za 4 mûsíce ‰kolní práce. Potom se pﬁesunuli o patro v˘‰, kde vyuãuje paní uãitelka
Laìka Rychnovská spojené roãníky. Doufáme,
Ïe se jí podaﬁilo alespoÀ ãásteãnû rozpt˘lit obavy rodiãÛ z této formy v˘uky. Rodiãe byli ale zvûdaví na samotnou paní uãitelku, protoÏe právû
do jejích rukou svûﬁí své dûti od 1. záﬁí 2009.
Kromû pravidelné v˘uky roz‰íﬁené o plaveck˘
kurz pro Ïáky 2. a 3. roãníku a ‰kolu v pﬁírodû
mají Ïáci moÏnost zapojit se do práce zájmov˘ch

krouÏkÛ. Pro pﬁí‰tí ‰kolní rok plánujeme otevﬁít
krouÏek angliãtiny, hry na flétnu, sportovních
her, náboÏenství a bﬁi‰ních tancÛ.
Tímto zveme v‰echny pﬁed‰koláãky k zápisu
do 1. roãníku Z· Opatovice, kter˘ se bude konat
ve stﬁedu 21. 1. 2009 od 14.00 hodin v budovû
‰koly. Pozvánky budou rozeslány prostﬁednictvím mateﬁsk˘ch ‰kol zaãátkem ledna. Tû‰íme se
na nové spoluÏáky a pﬁejeme v‰em krásné Vánoce a pevné zdraví do roku 2009!
Kolektiv zamûstnancÛ Z· a M· Opatovice
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Obãanské sdruÏení
Klubko Malhotice
V dubnu leto‰ního roku bylo v obci zaregistrováno nové obãanské sdruÏení. âleny jsou
v‰echny vûkové skupiny, vãetnû seniorÛ.
Název obãanského sdruÏení nevznikl náhodou, Klubko je tvoﬁeno ‰irok˘m spektrem zájmÛ
– klubíãek, a to hudebním, taneãním, sportovním, v˘tvarn˘m a klubíãkem ruãních prací.
V leto‰ním roce se o.s. Klubko pﬁedstavilo pﬁi
organizaci velikonoãní v˘stavy, ãlenky taneãního klubíãka obohatily program kácení máje
poﬁádané SDH Malhotice, vystupovaly pﬁi soutûÏi Vesnice roku olomouckého kraje a mikroregionální olympiády v Provodovicích.
âlenové o.s. se velmi aktivnû zapojili do pﬁípravy i samotné realizace akce Rozlouãení
s prázdninami poﬁádané pro dûti i dospûlé.

V mûsíci záﬁí spolu se zastupitelstvem obce
uspoﬁádali zájezd do Vysok˘ch Tater, turistick˘
v˘‰lap se velmi vydaﬁil zejména díky organizaci
manÏelÛ Albinyiov˘ch a nádhernému, témûﬁ letnímu poãasí.
V mûsíci ﬁíjnu obãanské sdruÏení podalo
Ïádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na
projekt „Venkovní areál pro volnoãasové aktivity v Malhoticích“.
Do konce leto‰ního roku pﬁipravují ve spolupráci s mateﬁskou ‰kolou a zastupitelstvem obce
vánoãní v˘stavu, mikulá‰skou nadílku, a silvestrovskou zabíjaãku.
Obãanské sdruÏení má dveﬁe otevﬁené pro
kaÏdého, kdo má chuÈ se bavit a udûlat nûco hezkého pro ostatní.
Obãanské sdruÏení pﬁeje V‰em obãanÛm
hezké proÏití vánoãních svátkÛ, hodnû ‰tûstí
a zdraví v roce pﬁí‰tím.

Josef Voldán
starosta obce Malhotice
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Veﬁejná sbírka na opravu farního kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích
VáÏení obãané,
ve zpravodaji v prosinci 2008 jsem vás informovala o ukonãení I. etapy oprav stﬁechy farního kostela ve V‰echovicích a o prÛbûhu veﬁejné
sbírky, která byla za tímto úãelem vyhlá‰ena.
K 31.10.2008 ãinil zÛstatek bûÏného úãtu veﬁejné sbírky 1.795,61 Kã a zb˘vala úhrada faktury
ve v˘‰i 136.384,- Kã. Bûhem mûsíce listopadu
a prosince 2008 jsme obdrÏeli dotaci z Olomouckého kraje ve v˘‰i 500.000,- Kã, z Arcibiskupství Olomouc 100.000,- Kã, sponzorsk˘ dar
a pﬁíspûvek do veﬁejné sbírky 35.000,- Kã. Úroky ãinily 336,38 Kã a poplatky 42,- Kã. Uhradili
jsme dluÏnou ãástku 136.384,- Kã a do roku
2009 jsme vstupovali se zÛstatkem 500.705,99
Kã.
Bûhem roku 2009 jsme prostﬁednictvím veﬁejné sbírky po obcích získali 358.416,- Kã (B˘‰kovice 45.088,- Kã; Komárno 54.056,- Kã; Malhotice 66.980,- Kã; Provodovice 25.240,- Kã;
Rouské 37.683,- Kã; V‰echovice 129.369,- Kã).

Pﬁíspûvkem z rozpoãtu obcí jsme obdrÏeli
63.000,- Kã (H. Újezd 3.000,- Kã; Malhotice
20.000,- Kã; Provodovice 20.000,- Kã; Par‰ovice 3.000,- Kã; Rakov 2.000,- Kã; Rouské
15.000,- Kã). Dále z rozpoãtu obcí byly schváleny pﬁíspûvky ve v˘‰i 103.000,- Kã (B˘‰kovice
3.000,- Kã; V‰echovice 100.000,- Kã). Tyto
finanãní prostﬁedky obdrÏíme v mûsíci prosinci.
RovnûÏ v prosinci bychom mûli obdrÏet ãástku
500.000,- Kã – dotace Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji. V roce 2009 jsme obdrÏeli dal‰í pﬁíspûvky, a to: 100.000,- Kã od Ministerstva kultury
z Havarijního programu v roce 2009 na obnovu
kulturní památky, 160.000,- Kã z Arcibiskupství
Olomouc. Prostﬁednictvím sponzorsk˘ch darÛ
a pﬁíspûvkÛ jsme získali 119.882,- Kã (podûkování patﬁí v‰em dárcÛm i Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Malhotice). Úroky ãinily 708,36 Kã.
Náklady II. etapy oprav stﬁechy farního kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice ãinily 1.282.951,- Kã a popl.
za vedení úãtu ãinily 208,- Kã. ZÛstatek bûÏného úãtu veﬁejné sbírky k 15. listopadu 2009 ãiní
19.553,35 Kã.
Chtûla bych podûkovat v‰em, kteﬁí jak˘mkoliv zpÛsobem pomáhají pﬁi získávání dotací, realizaci veﬁejn˘ch sbírek, poskytují sponzorské
dary a pﬁíspûvky, ãlenÛm obecního zastupitelstva za podporu a finanãní pomoc z rozpoãtu
obcí.
Dále bych chtûla podûkovat ﬁadû dobrovolníkÛ, kteﬁí se podílí na realizaci oprav a úklidu sta-

V Par‰ovicích vítali zletilé
V Ïivotû kaÏdého ãlovûka je nûkolik v˘znamn˘ch okamÏikÛ, které zásadnû promûÀují jeho Ïivot. Jedním z nich je i dosaÏení vûku osmnácti let.Mlad˘ ãlovûk stojí na prahu dospûlosti, a kromû ﬁady povinností zaãíná prosazovat i svoje práva a stává se odpovûdn˘m za svoje jednání.
Právû proto,Ïe ukotvení mladého ãlovûka je v˘znamn˘m pﬁedûlem v jeho
Ïivotû, pﬁi‰el pﬁed nûkolika lety kulturní a sociální v˘bor zastupitelstva na‰í
obce s my‰lenkou uspoﬁádat vítání mlad˘ch lidí do spoleãenství na‰í obce.
Tato slavnostní událost má stejnû jako vítání mal˘ch obãánkÛ svÛj program. Po nezbytném pﬁedstavení v‰ech pﬁítomn˘ch a jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, pﬁichází pan starosta s krátk˘m proslovem a po krátkém kultur-

veni‰tû. ZároveÀ dûkuji Vám v‰em, kteﬁí v modlitbû prosí za zdar díla. Veﬁejná sbírka stále
pokraãuje a jsou naplánovány je‰tû tﬁi etapy
oprav. Proto Vás stále prosím. Myslete na nás
i v pﬁí‰tím roce, pomozte nám pokraãovat
v rekonstrukci stﬁechy. Jen díky Va‰í finanãní
podpoﬁe se nám toto dílo podaﬁí. Je moÏno pﬁispût na úãet ãíslo 213252121/0300 âSOB, a.s.
Praha. Název úãtu: ¤ímskokatolická farnost
V‰echovice - VS, popﬁípadû v hotovosti otci Ing.
Vratislavu Kozubovi – fara V‰echovice. Bude
Vám vystavena darovací smlouva. V závûru mi
dovolte popﬁát Vám hodnû zdraví, lásky, osobních i pracovních úspûchÛ, moudrost ducha,
spravedlnost v rozhodování a na dal‰í spolupráci
v roce 2010 se tû‰í
Irena K˘valová
povûﬁená osoba
organizací veﬁejné sbírky

ním programu následuje zápis do obecní kroniky a slavnostní pﬁípitek. Na
památku si kaÏd˘ mlad˘ ãlovûk odná‰í pamûtní list s grafikou na‰í obce
a kytiãku. Neformální posezení u narozeninového dortu a beseda s mlad˘mi lidmi o jejich plánech do dal‰ího Ïivota je uÏ jen sladkou teãkou za
tímto aktem.
MoÏná aÏ za nûkolik let, aÏ budou mít svÛj Ïivot pevnû v rukou, si pﬁipomenou tyto chvíle, ale my vûﬁíme, Ïe semínko zdravého patriotismu jsme
zaseli právû v této chvíli. V‰ichni víme, Ïe Ïivot v na‰ich obcích pulsuje
právû tam, kde jde ruku v ruce mladická dravost a nad‰ení spolu s rozvahou a zku‰eností tûch star‰ích. Chceme, aby mladí lidé vûdûli, Ïe nûkam
patﬁit a projevit zájem není v Ïivotû ostudou, ale pﬁedností.
Milu‰e Gadasová
pﬁedsedkynû kulturního a sociálního v˘boru ZO Par‰ovice
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V Rakovû se vystavovaly plody podzimu
âlenové âeského zahrádkáﬁského svazu
v Rakovû spolu s mateﬁskou ‰kolou poﬁádali ve
dnech 10. – 11. ﬁíjna 2009 v rakovském kulturním domû v˘stavu zeleniny a ovoce s názvem
„Plody podzimu ze Záhoﬁí.“ Vystavené exponáty pocházely nejen z Rakova, ale i z Par‰ovic,
Opatovic, Val‰ovic a Dolních Nûtãic. Kromû zeleniny a ovoce zde byly prezentovány také v˘tvarné a ruãní práce dûtí z mateﬁské ‰koly. V˘stavu
zhlédlo pﬁes 400 náv‰tûvníkÛ. Místní zahrádkáﬁi dûkují v‰em, kteﬁí se jakkoliv na v˘stavû podíleli, a uÏ se tû‰í na dal‰í roãník. Akce byla realizována za finanãní spoluúãasti Olomouckého
kraje.

Tanãíme, protoÏe
nás to baví…
Tímto sloganem se prezentuje krouÏek country tancÛ, kter˘ vznikl v Par‰ovicích v ãervnu loÀského roku. SdruÏuje taneãníky ve vûku 8–17 let,
odtud je odvozen i jeho název „HAPPY CHICK“,
coÏ v pﬁekladu znamená „‰Èastné kuﬁe“. Navíc
tanec Happy chick ve stylu line dance je jedním
z prvních, kter˘ jsme se nauãili.

Taneãní krouÏek zpoãátku fungoval pod hlaviãkou Sokola Par‰ovice, od ãervna 2009 je
zaregistrován jako samostatné obãanské sdruÏení. Díky dotaci z Olomouckého kraje jsme
mohli absolvovat nûkolik v˘ukov˘ch semináﬁÛ
a doufáme, Ïe nové zku‰enosti vyuÏijeme pﬁi
vystoupeních v blíÏící se plesové sezonû .
Abychom si ale nenechávali v‰echno jen pro
sebe, rozhodli jsme se uspoﬁádat cyklus pûti
v˘ukov˘ch country veãerÛ pro veﬁejnost.
Ve dnech 18. 11., 25. 11., 1. 12., 9. 12. a 16.

12. je par‰ovská sokolovna otevﬁená pro v‰echny, kter˘m se nechce sedût doma a mají rádi
tanec.
Od 19. 30 hod do 21.00 hod mÛÏete „ﬁádit“
ve stylu kruhov˘ch a ﬁadov˘ch tancÛ i ãtverylek.
První v˘ukov˘ veãer uÏ probûhl a podle ohlasÛ
si troufáme napsat Ïe úspû‰nû.

…a taky nûco dûláme!
Neménû zajímavá je i druhá nabídka obce Par‰ovice pro vyuÏití volného ãasu. Pod názvem
„Par‰ovsk˘ babinec“ se ukr˘vají zajímavé moÏnosti, jak se nûãemu pﬁiuãit, zejména v oblasti
ruãních prací. Prozatím jsme vyzkou‰eli malování na hedvábí, keramiku, velikonoãní a vánoãní dekorace a pﬁipravujeme pedig, patchwork,
ale i nûco z kosmetiky a studené kuchynû. Na
své si pﬁijdou i dûti, které pravidelnû pracovní
dílny nav‰tûvují spolu s maminkami.
K pracovním se‰lostem jsme vyuÏili místnosti základní ‰koly, která je jiÏ del‰í dobu nevyuÏitá z dÛvodu nízkého poãtu ÏákÛ.
Prozatím máme za sebou uspoﬁádání velikonoãní prodejní v˘stavy a podzimní ko‰tovací
v˘stavy „Co nám dala zahrádka“. Momentálnû
pﬁipravujeme adventní v˘stavu s ukázkou pracovních postupÛ (vánoãní dekorace) i s dûtskou
dílnou.
Bylo by ‰koda, kdyby pﬁestalo platit rãení
o ‰ikovn˘ch ãesk˘ch ruãiãkách, a vûﬁíme, Ïe
recepty a návody na zajímavé v˘robky neskonãí
díky Babinci v zapomnûní!
o. s. HAPPY CHICK
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Mikroregion Záhoran poznával krásy Broumovska

V pátek 18. záﬁí 2009 se zástupci jednotliv˘ch
ãlensk˘ch obcí mikroregionu Záhoran vydali na
dvoudenní studijnû poznávací cestu do chránûné krajinné oblasti Broumovska. Cílem této cesty byla v˘mûna zku‰eností a prezentace úspû‰n˘ch projektÛ. Akce byla financována
z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj
venkova v rámci Programu rozvoje venkova.
Po pﬁíjezdu do mûsta Broumov nás pﬁivítala
paní starostka, která nám spoleãnû se zástupci
,,DSO Broumovsko”, MAS Broumovsko+
a Agentury pro rozvoj Broumovska pﬁedstavila

mûsto Broumov, a poté byly prezentovány jiÏ
realizované a probíhající projekty, které jsme si
následnû prohlédli pﬁímo v terénu.
Bûhem prvního dne jsme je‰tû nav‰tívili dominantu Broumova, benediktinsk˘ klá‰ter, kter˘ je
národní kulturní památkou. Prohlídli jsme si
interiér klá‰terního kostela sv. Vojtûcha, sakristii, refektáﬁ (zde je vystavena replika Turínského
plátna) a klá‰terní knihovnu. Knihovna patﬁí mezi
vzácnû dochované klá‰terní knihovny v âeské
republice. Dnes je v ní uloÏeno pﬁibliÏnû 17 000
svazkÛ. Dále jsme nav‰tívili barokní kapli Hvûzda z 18. století, která svou polohou dominuje
‰irokému okolí národní pﬁírodní rezervace Broumovské stûny, z nichÏ byl nádhern˘ v˘hled na
Broumovskou kotlinu a okolní ãeské i polské
hory.
Druh˘ den jsme vyrazili na náv‰tûvu pískovcového skalního mûsta v Adr‰pachu, kde jsme
si za v˘kladu prÛvodce prohlédli bizarní skalní
útvary Adr‰pa‰sk˘ch skal. Mezi nejznámûj‰í
skalní útvary patﬁí Milenci, Starosta a Starostová, DÏbán, Homole cukru, Sloní námûstí atd.
Zastávka na‰í v˘pravy patﬁila projíÏìce na pra-

mici po horním jezírku nacházejícím se nad Velk˘m vodopádem.
Závûr na‰í cesty ocenili pﬁedev‰ím milovníci
zlatavého hoﬁkého moku, jelikoÏ jsme nav‰tívili
pivovar v Broumovû a mûli tak moÏnost prohlédnout si v˘robní prostory. Bûhem prohlídky
pivovaru nás obklopila vÛnû sladu, nahlédli jsme
do tajemství v˘roby jednoho z nejstar‰ích klá‰terních piv a poté degustovali tento lahodn˘
nápoj.
Poznávání krás Broumovska se vydaﬁilo,
ponûvadÏ nám pﬁálo krásné poãasí a dobrá nálada.

Z Broumovska u nás
Ve dnech 26.–27. listopadu jsme naopak velice rádi pﬁivítali náv‰tûvu z Broumovska u nás na
Záhoranu. V rámci jejich náv‰tûvy jim byly pﬁedstaveny v‰echny obce mikroregionu. Dle jejich
slov zde naãerpali spoustu nápadÛ na rozvoj
jejich oblasti a odjíÏdûli plni nádhern˘ch dojmÛ,
coÏ nás v‰echny moc tû‰í.

Náv‰tûva z Rumunska
V kvûtnu leto‰ního roku nav‰tívily paní Milu‰e StrÏínková a Alena Veliãková ãeské krajany v Rumunsku. O jejich cestû jste se doãetli v minulém
ãísle na‰eho zpravodaje.
Na zaãátku listopadu 2009 se naopak delegace z Rumunska vypravila
k nám. Na Záhoranu se jim moc líbilo, o ãemÏ svûdãí i dopis jednoho
z na‰ich pﬁátel, kter˘ si dovolujeme citovat:
„Ahoj
Bilo to moc piekne v Cechach, kdis sem se vracel do Rumuncka a sem
videl tu neusporadanost co je tadi sem bil trohu smutnei a sem si rikal kdi
budem tam kde jsou oni a tak jak jsou oni . Ale doufam ze tam stihnem
i my byt kolik nej driv.
Dekuju ze ste mi dali tu moznosti at tam sem byl mezi tima priemni lidma dobrima s velkim srcem.“
Tibi
Pﬁíspûvek zÛstává ponechán v pÛvodní podobû, proto doufáme, Ïe prominete pravopisné chyby.
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Rozsvícení
vánoãního stromu
Na první adventní nedûli 29. 11. se jiÏ po
ãtvrté se‰li v‰echov‰tí, letos jiÏ na nové
návsi, k Slavnostnímu rozsvícení vánoãního
stromu. Nejprve dûti z mateﬁské ‰koly pﬁednesly koledy a zazpívaly vánoãní písnû a poté
se u kostela rozsvítil vánoãní stﬁíbrn˘ smrk.
Sváteãní atmosféru navodila v dal‰ím programu hudební skupina V‰echomor. K nim
se pﬁidaly i dûti ze ‰kolky a na závûr i vût‰ina z více jak tﬁí stovek pﬁítomn˘ch. K dobré
náladû pﬁispûl také spolek Ïen Rozmar˘n se
svou horkou medovinou, grogem, ãajem
a vynikajícími perníãky vlastní v˘roby.

Pﬁíjemné proÏití
svátkÛ vánoãních
a v‰e nejlep‰í
v roce 2010 pﬁeje
v‰em obãanÛm
Valná hromada
mikroregionu
Záhoran.

Kultura a tradice
oãima Záhoranu
V rámci tohoto projektu, kter˘ byl spolufinancován v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2009, byly uspoﬁádány akce
zamûﬁené na spolupráci v oblasti rozvoje mezilidsk˘ch vztahÛ poﬁádáním spoleãensk˘ch, kulturních a volnoãasov˘ch aktivit zamûﬁen˘ch na
udrÏování záhorsk˘ch tradic, a to ve spolupráci
s místními spolky a jin˘mi organizacemi.

VII. roãník mikroregionální olympiády
V rámci tohoto projektu, kter˘ byl podpoﬁen
z národních zdrojÛ díky programu Podpora
obnovy venkova 2009 Ministerstva pro místní
rozvoj âR, byl uspoﬁádán VII. roãník mikroregionální olympiády, o které se doãtete více ve ãlánku „Olympiáda v Provodovicích skonãila vítûzstvím obce Opatovice“. Olympiáda byla navíc
podpoﬁena i z krajsk˘ch dotací z programu
„Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji 2009.“

Záhoran jako
spolehliv˘ partner
Tento projekt byl také podpoﬁen z národních
zdrojÛ v rámci programu Podpora obnovy venkova 2009 Ministerstva pro místní rozvoj âR
a byl zamûﬁen na vzdûlávání veﬁejnosti.

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.
Poslední z aktivit projektu bylo uspoﬁádání studijní cesty do Broumovska, které je blíÏe popsáno ve ãlánku „Záhoran poznával krásy Broumovska“.

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí
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Milu‰e StrÏínková, Radovan Miku‰, Marie âernocká, Marie Mik‰ánková, Josef Michalík, Pavla
Krbálková
Vydal
DSO mikroregionu Záhoran, Rouské 64, 753 53
Pﬁipravila
Pavla Krbálková (pavla.krbalkova@centrum.cz)
www.zahoran.cz
DTP a tisk
ELAN spol. s r. o. Pﬁerov
Zpravodaj byl vydán za finanãní podpory Olomouckého kraje

číslo 14 * prosinec 2009

Kulturní kalendáﬁ

2010

B˘‰kovice

únor • vodûní medvûda
17. dubna • jarní rybáﬁské závody
kvûten • kulturní poﬁad ke Dni matek
• svûcení praporu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
26. ãervna • II. B˘‰kovické Letnice
Horní Újezd
26. prosince 2009
23. ledna
6. února
13. února
14. února
19. února
6. bﬁezna
20.–21. bﬁezna
duben
7. kvûtna
9. kvûtna
22. kvûtna
29. kvûtna
26. ãervna
17. ãervence
ãervenec

• ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
• sousedsk˘ ples
• hasiãsk˘ ma‰karní ples
• vodûní medvûda
• dûtsk˘ ma‰karní karneval
• rybáﬁsk˘ ples – rybáﬁi B˘‰kovice
• sportovní bál
• velikonoãní v˘stava
• zájezd do sklípku
• májové oslavy, lampiónov˘ prÛvod, vatra
• oslava svátku matek
• okresní kolo v hasiãském sportu
• kácení máje
• mezinárodní fotbalov˘ turnaj SITAP CAP
• hasiãská pohárová soutûÏ
• ãervencová noc – RYTMIC

Malhotice
31. prosince 2009
9. ledna
6. února
13. února
24. bﬁezna
21. dubna

• obecní zabíjaãka
• spoleãensk˘ ples
• vodûní medvûda
• spoleãensk˘ ples
• jarní velikonoãní slavnost
• Kuliãkov˘ král - zábavné odpoledne pro dûti a rodiãe
9 . kvûtna • oslava Dne matek
2. ãervna • dûtsk˘ den – pohádkov˘ les
25. ãervna • louãení se ‰koláky

Opatovice
2. ledna • zimní novoroãní v˘stup na moravské vrcholy –
Ondﬁejník
16. ledna • spoleãensk˘ ples
leden • snûhová královna
30. ledna • hasiãsk˘ ples
únor • VII. roãník zimní olympiády mlad˘ch hasiãÛ
20. února • turnaj ve stolním tenise
6. bﬁezna • turnaj „âlovûãe, nezlob se“
bﬁezen • dûtsk˘ karneval
20. bﬁezna • taneãní zábava
20.–21. bﬁezna • jarní v˘stavka spolu s ko‰tem slivovice a koláãÛ
neboli „Opatovská ãtvrtka“
27. bﬁezna • lesní bûh
1. kvûtna • turistick˘ v˘‰lap
7. kvûtna • lampiónov˘ prÛvod
ãerven • dûtsk˘ den
12. ãervna • soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ „O putovní pohár SDH
Opatovice“
26. ãervna • soutûÏ hasiãsk˘ch druÏstev muÏÛ a Ïen „O pohár
zastupitelstva obce Opatovice“ zaﬁazené do „Velké
ceny okresu Pﬁerov“
27. ãervna • ZAPE CUP 2010 – mezinárodní fotbalov˘ turnaj
Ïákovsk˘ch pﬁípravek
3.ãervence • turnaj rodin v malé kopané
Provodovice
24. ãervence • 5. roãník „Záhorské stovky“
Rakov
27. prosince 2009 • VIII. roãník vánoãního turnaje ve stolním tenise
2. ledna • novoroãní v˘‰lap na Helf‰t˘n
23. ledna • spoleãensk˘ ples
6. února • spoleãensk˘ ples
13. února • vodûní medvûda
bﬁezen (jarní prázdniny) • ma‰karní karneval
duben • rakovská jarní v˘stava
7. kvûtna • lampiónov˘ prÛvod, 65. v˘roãí osvobození
26. ãervna • dûtsk˘ den
ãervenec • pﬁedhodová zábava
Rouské
30. ledna
14. února
27. února
6. bﬁezna
13.–14. bﬁezna
26. bﬁezna
13. dubna
25. dubna
30. dubna
21. kvûtna
22. kvûtna
12. ãervna
26. ãervna
3. ãervence

• galaveãer
• vodûní medvûda
• turnaj ve stolním tenise
• MDÎ
• jarní v˘stava
• Andersenova noc
• cestopisná pﬁedná‰ka
• posezení se seniory
• pálení ãarodûjnic
• otevírání prÛmyslového areálu
• kácení máje
• divadelní pﬁedstavení
• dûtsk˘ den
• dûtská olympiáda, BEST – FEST

V‰echovice
9. ledna • spoleãensk˘ ples
22. ledna • spoleãensk˘ ples
24. ledna • dûtsk˘ karneval
• maturita malého pﬁed‰koláka
6. února • sousedsk˘ ples
únor • vodûní medvûda
únor • masopustní slavnost
únor • knoflíkov˘ jarmark v M·
únor • projekt Maminka Zemû
bﬁezen • jarní slavnost
27.–28. bﬁezna • velikonoãní v˘stava
• vyná‰ení Moreny
duben • divadelní pﬁedstavení
9. kvûtna • Den matek
kvûten • v˘let do ZOO Le‰ná
kvûten • pasování mal˘ch ãtenáﬁÛ
29.–30. kvûtna • pouÈové slavnosti
ãerven • noc v M· s pohádkou
ãerven • rozlouãení se ‰koláky
ãervenec • pytlácká noc
srpen • srpnová noc
21. srpna • rozlouãení s prázdninami

