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Mikroregionální projekty
Stejnû jako starostky a starostové jednotliv˘ch obcí v nadcházejících ãláncích, i já se zde pokusím o malou rekapitulaci mikroregionálních projektÛ od roku 2005, které najdete níÏe v tabulce.

VáÏení a milí obãané
mikroregionu Záhoran!

▼

Dovolte mi pár úvodních slov. Zdá se mi,
Ïe teprve nedávno jsem se poprvé pﬁedstavila jako manaÏerka mikroregionu Záhoran
právû v tomto zpravodaji. âas v‰ak velmi
rychle letí. Pro mikroregion Záhoran pracuji
5 let. Je to dlouhá, nebo krátká doba? Jak
pro koho. I kdyÏ bydlím v jiném okrese a kraji, tím, Ïe jsem se narodila právû na Záhoranu, mi pﬁipadá, Ïe tuto práci dûlám odjakÏiva. A musím pﬁiznat, Ïe ji dûlám moc ráda,
na ãemÏ máte velkou zásluhu Vy v‰ichni
vãetnû starostek a starostÛ Va‰ich obcí.
Nesãetnûkrát mi bylo ﬁeãeno, Ïe mikroregion Záhoran je ﬁazen mezi nejlep‰í v kraji
a zároveÀ za tímto konstatováním následovala otázka, jak to dûláme. S p˘chou vÏdy
odpovídám, Ïe je to tím, Ïe na Záhoranu Ïijí
dobﬁí a bezvadní lidé, kteﬁí dokáÏí drÏet
pospolu. Netvrdím, Ïe zde neexistují konflikty, ale ty pﬁece k Ïivotu patﬁí. Na‰tûstí je jich
v‰ak ménû neÏ situací, kdy se lidé dokáÏí
rozumnû domluvit.
V neposlední ﬁadû je mikroregion Záhoran
úspû‰n˘ díky nezdolné energii a velkému
srdci paní pﬁedsedkynû Milu‰ky StrÏínkové.
Jistû v‰ichni uznáte, Ïe jsem ji vÏdy právem
oznaãovala za hnací motor mikroregionu
a patﬁí jí velk˘ dík za dosavadní práci stejnû
jako ostatním starostkám i starostÛm. Právû
jim jsem vnukla my‰lenku, aÈ zrekapitulují
poslední volební období. Proto je toto vydání tak tro‰ku netradiãní. âas od ãasu v‰ichni
sly‰íte nebo dokonce sami ﬁíkáte: „Co se
vlastnû v na‰í obci za poslední dobu udûlalo? Není to málo?“ Pravdivû Vám mohu ﬁíci,
Ïe v‰ichni starostky a starostové dûlají, co je
v jejich silách a snaÏí se, aby právû Va‰e obec
rozkvétala co nejvíc. Jsou v‰ak vûci, které
neovlivní. KaÏdá obec má své problémy, které je tﬁeba ﬁe‰it. Díky nastavenému dotaãnímu systému se v‰ak kolikrát musí ﬁe‰it vûci
ménû potﬁebné a ty pro nás dÛleÏité se musí
odsunout, protoÏe nadﬁízené orgány si

Období

Název projektu

2004–2005

Environmentální
v˘chova, osvûta
a vzdûlávání

2005– 2007

Stﬁedisko sluÏeb
venkovu

2005

Trvale udrÏiteln˘ rozvoj
mikroregionu

2006

Pojìme kolovat,
Záhoran objevovat

Celkové
náklady

253 000 Kã

4 151 763 Kã

Dotace

Olomouck˘
kraj

semináﬁe t˘kající
se environmentální
problematiky
vãetnû publikací
a DVD

Evropská unie

aktivní politika
zamûstnanosti,
nákup techniky
pro údrÏbu obcí

3 439 818 Kã

600 000 Kã

400 000 Kã

Olomouck˘ kraj zpravodaj,
olympiáda
zájezd

1 005 000 Kã

700 000 Kã

Ministerstvo
pro místní
rozvoj âR

Trvale udrÏiteln˘
rozvoj mikroregionu

500 000 Kã

300 000 Kã

2007

Mikroregionální
olympiáda

25 000 Kã

25 000 Kã

2008-2009

Záhoran se vzdûlává

493 000 Kã

493 000 Kã

2008

Záhoran v zajetí
úspû‰n˘ch projektÛ

2008

Záhoran se baví

2008

Za na‰imi humny

2009

VII. mikroregionální
olympiáda

2009

VII. mikroregionální
olympiáda

2009

Záhoran jako
spolehliv˘ partner

oznaãení cyklotras
vãetnû odpoãívek
a infotabulí

Olomouck˘ kraj studie zelenû obcí
Olomouck˘ kraj olympiáda
Evropská unie

semináﬁe
pro veﬁejnost, zájezd

Ministerstvo
pro místní
rozvoj âR

olympiáda,
zájezd

274 285 Kã

192 000 Kã

500 000 Kã

300 000 Kã

Olomouck˘ kraj podpora spolkÛ

100 000 Kã

100 000 Kã

Agentura
v˘sadba aleje
ochrany
mezi obcemi
pﬁírody a krajiny Malhotice a Rouské

50 000 Kã

50 000 Kã

285 000 Kã

199 000 Kã

Ministerstvo pro olympiáda
místní rozvoj âR

285 000 Kã

199 000 Kã

Ministerstvo
pro místní
rozvoj âR

500 000 Kã

300 000 Kã

2009

Kultura a tradice
oãima Záhoranu

2010

Záhoran umí
spolupracovat

285 000 Kã

199 000 Kã

2010

Publikace mikroregionu
Záhoranu
vãetnû zpravodaje

30 000 Kã

30 000 Kã

Stﬁedisko sluÏeb
venkovu II

1 238 018 Kã

472 000 Kã

Celkem

Zamûﬁení
projektu

253 000 Kã

2007

2010

Zdroj

Olomouck˘ kraj olympiáda

semináﬁe
pro veﬁejnost

Olomouck˘ kraj podpora spolkÛ
Ministerstvo
pro místní
rozvoj âR

olympiáda, zájezd

Olomouck˘ kraj broÏura, zpravodaj

10 575 066 Kã 7 651 818 Kã

Olomouck˘ kraj nákup techniky
na údrÏbu obcí
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OBCE BILANCUJÍ
Obec B˘‰kovice

▼

VáÏení ãtenáﬁi,
ráda bych zde shrnula, co se nám podaﬁilo
v B˘‰kovicích ve volebním období 2006–2010.
JiÏ v roce 2006 jsme zaãali pﬁipravovat
investiãní i neinvestiãní akce pro naplnûní
volebního programu obce B˘‰kovice.
Zaãali jsme rekonstrukcí komunikace u fotbalového hﬁi‰tû a vylep‰ili vzhled obce úpravou autobusov˘ch zastávek a zelené plochy
pﬁed vítonickou zastávkou s dobudováním
chodníku, oznaãením obce na soliterním
kamenu, s dal‰í úpravou plochy se bude
pokraãovat.
Dále bylo pﬁikroãeno k opravám vstupu na
hﬁbitov a vyãi‰tûní ploch kolem hﬁbitova
s osazením kontejneru na hﬁbitovní odpad.
Obec B˘‰kovice získala do vlastnictví po
letech zbyteãn˘ch prÛtahÛ budovu b˘valé ‰koly i s okolními pozemky. Úspû‰nû jsme zabodovali v projektu spolupráce místních akãních

myslí, Ïe nejsou zas aÏ tak urgentní. Tak se
stává napﬁíklad to, Ïe místo nutné opravy
místní komunikace, po které dennû projedou
stovky aut, dostaneme dotace na opravu volnoãasového zázemí, které sice vyuÏívané je,
ale zdaleka ne tolik, co místní cesta. Nûkdy
âR a EU pﬁirovnávám ke Kocourkovu, ale
s tím bohuÏel nic nenadûláme a musíme vyuÏít toho, co máme.
A mikroregion se opravdu snaÏí vyuÏít
v‰ech pﬁíleÏitostí. Jenom za posledních 5 let
zde bylo pouze u mikroregionálních projektÛ
proinvestováno 10 575 066 Kã, z toho 7 651
818 Kã dotací, coÏ nás právem ﬁadí mezi mikroregiony úspû‰né. Co se t˘ká obcí a spolkÛ,
pro které mikroregion pﬁipravuje a administruje projekty, ãíslo je mnohonásobnû vût‰í a
ãiní více neÏ 50 mil. Kã, coÏ se ostatnû doãtete dále. Na co jsem zvlá‰È hrdá, je to, Ïe na
velké dotace si na Záhoranu dokáÏe sáhnout
i ta nejmen‰í obec.
Co ﬁíci na závûr? Byla bych moc ráda, kdybychom byli v ãerpání dotací úspû‰ní i nadále, coÏ se nám zﬁejmû nepodaﬁí, protoÏe
dotaãních finanãních prostﬁedkÛ je ãím dál
míÀ a získávat dotace je ãím dál obtíÏnûj‰í.
Pevnû ale vûﬁím, Ïe toto nás od spoleãné spolupráce neodradí a Ïe mikroregion Záhoran
zÛstane nadále pomyslnou jedniãkou, a to
právû díky Vám v‰em, kteﬁí jste jiÏ nûkolikrát
dokázali, Ïe je pro Vás pospolitost a partnerství na prvním místû. Já osobnû jsem moc
py‰ná na to, Ïe mohu pracovat právû zde.

skupin a získali jsme dotaci
na opravu místností ve ‰kole
s v˘sledn˘m projektem zﬁízení minimuzea B˘‰kovice
v hodnotû 1 mil. Kã.
Minimuzeum bude prezentovat v˘znamnou
osobnost obce brigádního generála ing. Bohuslava Závadu, od jehoÏ rodiny, kterou jsme
nav‰tívili v Brnû, jsme obdrÏeli mnoho cenn˘ch
dokladÛ a osobních vûcí, které budou v muzeu
vystaveny. Dal‰í ãást bude vûnována Ïivotu
v obci B˘‰kovice napﬁíã stoletími a v˘znamn˘m rodákÛm. Co se t˘ká náplnû ãinnosti
muzea, bude obsahovat interaktivní prvky,
vãetnû pﬁedná‰kové ãinnosti v jedné z místností muzea. Oprava po‰kozené opûrné zídky
byla samozﬁejmostí a obec hodlá pokraãovat
i s dal‰ími opravami vnûj‰ku b˘valé ‰koly. Na
realizaci se v souãasné dobû zaãíná pracovat,
muzeum bude uvedeno do provozu v roce
2011.
Po desítkách let byl naplnûn poÏadavek
obãanÛ bydlících u místní komunikace „Na
Prostﬁedku“ – kolem potoka, komunikace byla
nemal˘m finanãním nákladem opravena, vãetnû stání pro auta mimo prÛjezdní úsek vozovky této komunikace.
Obec B˘‰kovice v prÛbûhu let 2009 a 2010
dokonãila stavbu dvou hﬁi‰È a to jak pro men‰í dûti do 10 let, tak i pro star‰í mládeÏ
a dospûlé. Dotaãní tituly byly poskytnuty
u obou hﬁi‰È a to jak z Ministerstva pro místní
rozvoj âR, tak i z prostﬁedkÛ EU z programu
LEADER. Multifunkãní hﬁi‰tû v b˘valé poÏární
nádrÏi bude doplnûno postupnû herními a skatov˘mi prvky.

Pavla Krbálková

B˘‰kovick˘ klásek pﬁi vystoupení na II. B˘‰kovick˘ch letnicích
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Na v˘leti‰ti byla opravena soustavnû prokopávaná stûna oddûlující v˘leti‰tû od rybníku.
Tuto stûnu postavili místní obãané s brigádníky spoleãnû. V˘leti‰tû bude i nadále postupnû
obnovováno. Akce je stavebnû pﬁipravena vãetnû zpracovaného rozpoãtu.
Obec také získala 2 dotace ve v˘‰i 100 % na
v˘sadbu zelenû a to u protipovodÀov˘ch nádrÏí, kde se bude dále jiÏ v leto‰ním roce pokraãovat s dal‰í v˘sadbou, na které se opût bude
podílet i místní myslivecké sdruÏení. V oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí probíhá postupnû i zapojení dûtí a mládeÏe, pro které jsme
uspoﬁádali tzv. Soví den ve spolupráci s Ornitologickou stanicí v Pﬁerovû a Záchranou stanicí pro handicapovaná zvíﬁata.
Pro zaji‰tûní poﬁádku v obci byla novû zﬁízena kontejnerová stání s roz‰íﬁenou moÏností umístit kontejnery na tﬁídûn˘ odpad, nûkteré z tûchto kontejnerÛ jsme obdrÏeli zdarma
v rámci podané Ïádosti o dotaci.
V leto‰ním roce bylo pﬁikroãeno ke kompletnímu vyãi‰tûní ãistírny odpadních vod a na
základû Ïádosti obec obdrÏela z krajsk˘ch
zdrojÛ finanãní prostﬁedky na základní opravu
protipovodÀov˘ch nádrÏí.
Po celou dobu volebního období jsme
umoÏnili místním nezamûstnan˘m obãanÛm
pracovat na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích dotovan˘ch z úﬁadu práce v rámci politiky zamûstnanosti. Obec tyto pracovníky vybavila novou
technikou pro seãení.
Pokud jde o nemovité kulturní hodnoty,
podaﬁilo se obci B˘‰kovice opravit dva kﬁíÏe
odborn˘mi kameníky a opravit fasádu kapliãky s odvodnûním budovy, znovuzaizolováním
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základÛ a odvedení vody do kanalizace. Jak
obnovu kﬁíÏÛ tak i kapliãky jsme realizovali za
finanãní podpory z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj âR.
Na‰e sloÏky pracující v obci také nepﬁi‰ly
zkrátka. Obec zakoupila sekaãku trávy pro TJ
Sokol B˘‰kovice v hodnotû 80 tis. Kã, zástupci TJ byli pak rovnûÏ úspû‰ní v podání dotaãního titulu, kter˘ obdrÏeli z krajsk˘ch prostﬁedkÛ. Obec zajistila dotaci pro SDH a to jak
na doplnûní materiálÛ potﬁebn˘ch k v˘konÛm
SDH, tak i na zaji‰tûní automobilu pro SDH.
Finanãnû se obec podílela na koupi automobilu ve v˘‰i 50 % jeho ceny. Na zaãátku srpna
2010 zaÏila 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 úspû‰nû
Ïádost o dotaci na poﬁízení slavnostního praporu SDH B˘‰kovice, kter˘ byl pﬁi oslavû tohoto v˘roãí vysvûcen. Slavnost probíhala plnû
v reÏii SDH B˘‰kovice.
V rámci projektÛ podan˘ch mikroregionem
Záhoran obdrÏeli i místní rybáﬁi men‰í dotaci
na poﬁádané rybáﬁské závody. V leto‰ním roce
byla taktéÏ zaji‰tûna dotace na poﬁízení
mechanizmÛ pro seãení trávy pro obec B˘‰kovice.
âesk˘ svaz Ïen – místní organizace „Îeny
B˘‰kovic“, byl jiÏ po tﬁetí úspû‰n˘ v získání
dotaãních titulÛ na kulturní akce poﬁádané ve
spolupráci s obcí a sloÏkami v B˘‰kovicích.
Z dotaãních titulÛ byl financován zájezd pro
obãany v r. 2007, v letech 2009 a 2010
I. a II. B˘‰kovické Letnice.
Je dluÏno je‰tû ﬁíci, Ïe obec podporuje finanãnû i na‰e vãelaﬁe, coÏ povaÏujeme za velmi dÛleÏité z hlediska Ïivotního prostﬁedí.
KaÏdá dal‰í pﬁínosná ãinnost pro obec a její
obãany bude urãitû i nadále obcí podporována.
Také se jiÏ tû‰íme na leto‰ní moped-cup
Záhorská stﬁela, kter˘ nás v brzké dobû oãe-
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Záhorské právo v rámci B˘‰kovick˘ch Letnic

kává a ãlenové tohoto klubu, kter˘ pÛsobí jako
obãanské sdruÏení, se úspû‰nû v obci i mimo
ni uvedli a obec jejich ãinnost podporuje.
Kulturní aktivity obce jak v oblasti kulturního dûdictví, tak i spoleãenské jsou obcí maximálnû podporovány.
Pro budoucí období má obec pﬁipraveny tyto
projekty: stavba multifunkãní budovy, rekonstrukce ‰aten na fotbalovém hﬁi‰ti, oprava
v˘leti‰tû, infrastruktura pro rodinnou zástavbu, malá kompostárna a dal‰í projekty jsou
rozpracovány.
V oblasti sluÏeb pro obyvatele jsme zﬁídili na
obci informaãní systém Czech POINT, rovnûÏ
z dotaãních prostﬁedkÛ Ministerstva vnitra âR,
za tyto finanãní prostﬁedky jsme obdrÏeli nové

vybavení pro zpracování administrativy v oblasti katastrálních v˘pisÛ, v˘pisÛ z trestních rejstﬁíkÛ apod., pro které jiÏ obãané nemusí jezdit do
mûsta. SluÏby byly zaji‰tûny i v oblasti drobn˘ch
nákupÛ smí‰eného zboÏí, kdy obec bûhem jednoho mûsíce zprovoznila b˘valou zasedací místnost pro obchodní ãinnost. Nemáme se sice kde
scházet, ale po dokonãení oprav ‰koly se situace urãitû zmûní.
Máme za to, Ïe to bylo úspû‰né ãtyﬁleté
období, které do budoucna vytvoﬁilo podmínky pro dobudování tolik potﬁebné infrastruktury obce. Projekty jsou pﬁipraveny, staãí je realizovat. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce a její
kultura a tradice jsou a budou na‰í prioritou.

kter˘ máme zpracovan˘
architektem. Podaﬁilo se
nám zrealizovat pomûrnû
dost projektÛ – men‰ích, ale
i vût‰ích – z rÛzn˘ch dotaãních titulÛ, jako napﬁíklad z Programu obnovy
venkova, Ministerstva pro místní rozvoj âR
nebo Olomouckého kraje. Na projekt „Kanalizace Louãka“ jsme získali 4,5 mil. Kã z fondu
Evropské unie. I na nûkteré men‰í projekty lze
Ïádat dotaci z Evropské unie. To se nám také
podaﬁilo u projektu „Ve stálé expozici je stále
Ïivo“. Jednalo se o obnovu sociálního zaﬁízení,
posílení elektroinstalace a poﬁízení nov˘ch
v˘stavních vitrín a stolÛ do na‰í stálé expozice
s názvem „Jak se Ïilo v Ójezdû“. Dal‰í zrealizované projekty jsou doloÏeny v tabulce pod ãlánkem.
Podání Ïádosti o dotaci je pomûrnû sloÏit˘
proces, za kter˘m stojí rozsáhlá pﬁíprava projektu, poãínaje schválením zastupiteli a prací

projektanta na projektové dokumentaci
a v neposlední ﬁadû dopracováním projektu
podle pravidel programu, do kterého se podává. Samotné podání Ïádosti není automaticky
zárukou úspû‰ného obdrÏení dotace. VÏdyÈ jen
Ïádost o opravu komunikace pod kostelem
v na‰í obci, vãetnû chodníku a kanalizace byla
podána jiÏ dvakrát. Pﬁi schvalování projektu
úﬁedníky projdou projekty z na‰í obce vût‰inou
hladce bez dodatkÛ ãi doplÀkÛ, za coÏ vdûãíme
na‰í manaÏerce ing. Pavle Krbálkové. Mnohdy
v‰ak sly‰íme vûtu: „Finanãní prostﬁedky vyãerpány,“ coÏ se stalo i v pﬁípadû v˘‰e jmenované
opravy komunikace pod kostelem.
Mnohokrát mají spoluobãané pﬁipomínky, Ïe
je ten ãi onen projekt ménû dÛleÏit˘ a mûly by
se nejprve realizovat jiné projekty. Bûhem roku
podáváme více Ïádostí na rÛzné dotaãní tituly.
Jsme rádi, kdyÏ kter˘koliv uspûje. Pokud je
nûkter˘ z projektÛ schválen, finanãní prostﬁedky nesmí b˘t pouÏity na jin˘ úãel. Dnes jiÏ není

Obec Horní Újezd
VáÏení ãtenáﬁi,
manaÏerkou mikroregionu Záhoran bylo
v‰em starostÛm MR Záhoran doporuãeno
zamyslet se a zhodnotit volební období
2006–2010 v tomto zpravodaji, ãímÏ nás postavila pﬁed nelehk˘ úkol. Nûkteﬁí z nás zvaÏovali,
zda-li je vhodné provést takovéto hodnocení
námi samotn˘mi, protoÏe hodnotiteli by mûli
b˘t pﬁedev‰ím obãané. Pﬁesto se o to pokusím
v nûkolika následujících ﬁádcích.
Na‰e devítiãlenné zastupitelstvo obce pracovalo ve stejném sloÏení po celé 4 roky. Myslím
si, Ïe slib, kter˘ skládali na zaãátku volebního
období – Ïe budou pracovat pro prospûch své
obce, obãanÛ a státu – splnili s ãist˘m svûdomím. V uplynulém volebním období jsme se
ﬁídili platn˘m územním plánem obce a pﬁedev‰ím Programem rozvoje obce Horní Újezd,
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Jana Svûtlíková, starostka obce B˘‰kovice

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

4
problém cokoliv postavit nebo opravit, ale dobﬁe zadministrovat a ukonãit.
V uplynulém období jsme zainvestovali do
obce cca 10 715 000 Kã, z toho pouze
3 355 000 Kã z rozpoãtu obce. Zastupitelstvo
povaÏuje za úspûch, Ïe na‰e obec není zadluÏená.
DÛleÏité je také pﬁipomenout, Ïe na‰e obec
Ïije bohat˘m kulturním Ïivotem, o kter˘ se starají spolky: Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, Myslivecké sdruÏení, TJ Sokol, obãanské sdruÏení
ÓjeÏìák, v‰echny ve spolupráci s obcí. Nesmíme zapomenout také na ãinnost M· Horní
Újezd. Spolky jsou kaÏdoroãnû finanãnû podporovány z rozpoãtu, ale dokáÏí i získat granty,
napﬁ. z Olomouckého kraje nebo získat sponzorské dary od podnikatelÛ v obci, se kter˘mi
úspû‰nû spolupracují.
O tom, Ïe je „Ójezd, Ójezd, pûkná dûdina...“
(jak se zpívá v na‰í hymnû z r. 1966), se mÛÏete pﬁesvûdãit pﬁi náv‰tûvû na‰í obce nebo na
Mikroregionální olympiádû, která se koná
21. srpna 2010 na hﬁi‰ti v Horním Újezdû.

Turnaj ÚjezdÛ v obci Pleten˘ Újezd u Kladna 2010
PROJEKTY
Oprava sociálního zaﬁízení hﬁi‰tû
Cesta na hﬁi‰tû
Oplocení hﬁi‰tû M·
Oprava kﬁíÏe hﬁbitov
Ójezdské hezké a bezpeãné hﬁi‰tû
Ójezdská klubovna
Oprava kﬁíÏe u ã.106
Ójezdská zeleÀ oãima dûtí
Kanalizace Louãka
Czech POINT
Oprava stﬁechy KD
Sakrální stavby
Ta na‰e ‰koliãka - nábytek v M·
Pﬁístavba sportovního zázemí - hﬁi‰tû TJ
Oprava ve stálé expozici
Zastﬁe‰ení sportovního areálu
Chceme si hrát, bruslit a skateboardovat
Podklad pod skateboard
Lep‰í a bezpeãnûj‰í chodníky
Oprava parkovi‰tû v M·

Stálá expozice „Jak se Ïilo v Ójezdû“
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Celkem proinvestováno:
Z toho
dotace:
vlastní prostﬁedky obce:

Realizace v letech

Náklady akce v tis. Kã

2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009–2010
2010

150
270
55
48
450
172
74
270
5066
52
285
240
333
855
426
209
639
200
858
63

2010
2010
2010

10 175 000 Kã
7 360 000 Kã
3 355 000 Kã
Alena Veliãková, starostka obce

Obec Malhotice
VáÏení spoluobãané
z Malhotic, ale i ostatních obcí
mikroregionu Záhoran!
Dovolte mi, abych shrnul mé dosavadní pÛsobení ve funkci starosty obce Malhotice. Na zaãátku v‰ak musím pﬁipomenout, Ïe jsem navázal na
pÛsobení starostÛ a zastupitelstev pﬁede‰l˘ch,
takÏe pokud zhodnotíte toto volební období jako
úspû‰né, nebude to jen mou zásluhou, ale také
zásluhou jejich a pﬁedev‰ím Vás v‰ech, bez kter˘ch by se Ïádná ãinnost v obci neobe‰la.
Co se t˘ká konkrétních projektÛ a akcí od roku
2006, celkem bylo proinvestováno více neÏ

10 milionÛ Kã, z toho dotace ãinily témûﬁ 4,5 mil. Kã a vlastní prostﬁedky obce 5,6 mil. Kã.
V roce 2006 byla zásluhou pﬁede‰lého zastupitelstva pﬁeváÏnû
z prostﬁedkÛ obce (1 mil. Kã)
obnovena místní komunikace
„Píseãná“, která plní funkci velmi
dÛleÏité spojnice mezi obcemi Horní Tû‰ice, Kelã a Rouské. âásteãnû
se na této akci podílel také Olomouck˘ kraj, a to ve v˘‰i 287 500
Kã. V roce 2007 byla z vlastních

Zámek v Malhoticích
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zdrojÛ zrekonstruována poÏární nádrÏ u kulturního domu. V roce 2008 byla vybudována místní komunikace u nové v˘stavby rodinn˘ch domkÛ ve v˘‰i 260 000 Kã a v témÏe roce bylo navíc
obnoveno parkovi‰tû u kulturního domu
(180 000 Kã). V roce 2009 nás ãekala obnova
zámku, na kterou se nám podaﬁilo získat dotace
z evropsk˘ch zdrojÛ, a to ve v˘‰i 2 705 500 Kã.
V budovû zámku byly zrekonstruovány i vnitﬁní
prostory, najdete zde obecní úﬁad, mateﬁskou
‰kolu, ale i knihovnu.
Ve sv˘ch plánech obec nezapomíná na novou
v˘stavbu. V roce 2009 tak byly vybudovány
inÏen˘rské sítû pro 11 nov˘ch rodinn˘ch domÛ,
a to ve v˘‰i 3,5 mil. Kã z vlastních zdrojÛ.
V letech 2008–2010 se nám podaﬁilo obnovit
sakrální stavby v obci, a to kﬁíÏ na návsi, sochu
sv. Josefa na komunikaci vedoucí do V‰echovic
a dále sochu sv. Jana Nepomuckého u kaple.
Dotace na v‰echny v˘‰e jmenované akce t˘kající se památek ãinily 168 000 Kã. V souãasné
dobû probíhá obnova kaple, na kterou se nám
opût podaﬁilo získat finanãní prostﬁedky z Evropské unie, a to ve v˘‰i 1 376 543 Kã. Vlastní zdroje vãetnû DPH budou dosahovat 286 804 Kã.
V rámci akce dojde k obnovení fasády a vitráÏí
oken.
Dále v souãasné dobû probíhá v˘mûna oken
v kulturním domû, na které obec získala dotace
z krajsk˘ch zdrojÛ ve v˘‰i 144 000 Kã.
Obec také pomáhá aktivní politice zamûstna-
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Akce pro dûti s názvem „Pohádkov˘ les“

nosti, a to díky zamûstnávání veﬁejnû prospû‰n˘ch pracovníkÛ. Celkem bylo na tuto politiku
získáno z úﬁadu práce 1 515 194 Kã a zamûstnáno v krátkodob˘ch intervalech 25 osob.
I v budoucnu se budeme snaÏit o to, aby se
na‰e obec rozvíjela, a to nejen díky investiãním
akcím, ale také díky kulturnû-spoleãenskému

Ïivotu. Nadále se tak budeme snaÏit podporovat
spolky, které tvoﬁí nedílnou souãást spoleãenského dûní. Je‰tû jednou bych ale velmi rád
vyjádﬁil díky Vám v‰em, kteﬁí se na rozvoji na‰í
krásné obce nemalou mûrou podílíte.
Josef Voldán, starosta obce

Obec Opatovice
VáÏení ãtenáﬁi,
dovolte mi ohlédnout se zs uplynul˘m volebním obdobím 2006–2010 v obci Opatovice.
Zastupitelstvo obce Opatovice zvolené na podzim roku 2006 tvoﬁí vût‰inou nezávislí poslanci
za SDH (6), TJ SOKOL (6) a KDU âSL (3)
s úãastí 94 % na jednotliv˘ch zasedáních zastupitelstva. V prÛbûhu jednotliv˘ch let mezi zasedáními zastupitelstva ﬁídila obec pûtiãlenná rada,
kterou tvoﬁí 3 zástupci TJ SOKOL a 2 zástupci
SDH. Zastupitelstvo po celé volební období pracovalo beze zmûn s prÛmûrnou úãastí 94 %,
a jak se mu práce daﬁila, mÛÏete posoudit z níÏe
uveden˘ch akcí uveden˘ch v Realizaãním plánu
rozvoje obce Opatovice.
V celé obci byla provedena v roce 2007 rekonstrukce veﬁejného osvûtlení, zastaralá svítidla
byla nahrazena nov˘m úsporn˘m osvûtlením.
Po usilovn˘ch jednáních bylo vykoupeno od
pÛvodního majitele nevzhledné polorozpadlé stavení ãp. 57, na jehoÏ místû po demolici vznikl
v klidném prostﬁedí hrací koutek pro dûti v lokalitû Na Louãkách (dotace Ministerstva pro místní rozvoj âR). V roce 2008 byla provedena
generální rekonstrukce krajské silnice II/438, pﬁi
níÏ byly rekonstruovány chodníky se zámkovou
dlaÏbou v bezbariérovém provedení v celém prÛtahu obce a v prostoru pﬁed prodejnou Jednota,
kde navíc byla postavena nová autobusová

Náves v Opatovicích

ãekárna. V návaznosti na tuto akci probûhla
v roce 2009 zásadní úprava veﬁejné zelenû v obci
(evropská dotace Leader âR) a také oprava podstatné ãásti sakrálních staveb ve stﬁedu obce
(dotace Ministerstvo pro místní rozvoj âR).
Obec tak získala novou tváﬁ, která jistû pﬁispûla
k jejímu lep‰ímu vzhledu. V roce 2009 byla dále

provedena oprava ulic Na Louãkách II a Nová
nov˘m Ïiviãn˘m povrchem a totéÏ ãeká v roce
2010 i ulici U Rybníka.
Obci se podaﬁilo získat dotaci z krajského úﬁadu na opravu plastiky sv. Václava na prÛãelí Lidového domu, která tak byla zachránûna pro budoucí generace, pﬁi této pﬁíleÏitosti byl také obnoven
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nátûr fasády na Lidovém domû. Ze stejného titulu se podaﬁilo v dal‰ím roce zajistit finance na
opravu sochy Panny Marie Svatohost˘nské, která na svém místû stojí 100 let.
V prÛbûhu roku 2009 bylo také provedeno
vyãi‰tûní Opatovického potoka v dolní ãásti obce
a v letech 2010–11 by mûlo b˘t provedeno
vydláÏdûní bﬁehÛ.
V roce 2010 jsme vymûnili okna v budovû Z·,
kde se zároveÀ pﬁipravuje kompletní oprava stﬁechy, rekonstrukce vytápûní a zateplení celé budovy. TotéÏ v budoucnu ãeká i budovu M·.
V prÛbûhu celého leto‰ního roku je souãasnû
provádûna bûÏná údrÏba obecních budov, obnova nátûrÛ oken a vrat, zednické práce na opravû fasády na kapli sv. Moﬁice (provedli ãlenové
KDU âSL) atd.
Od ãervence probíhá v˘stavba infrastruktury
pro 15 nov˘ch rodinn˘ch domÛ v lokalitû U Panské stodoly, která by mûla b˘t dokonãena do
konce roku a v pﬁí‰tím roce mohou zájemci
zahájit vlastní v˘stavbu sv˘ch RD.
âlenové SDH s ãásteãn˘m finanãním pﬁispûním Olomouckého kraje a obce provedli vlastními silami generální opravu dopravních hasiãsk˘ch vozidel AVIA 30 a W Transportér, která
i pﬁes svÛj vûk budou dále slouÏit pﬁi v˘cviku
a zásahové ãinnosti sboru.
âlenové TJ SOKOL pravidelnû peãují o svÛj
areál, ve kterém by sportovci rádi vybudovali
hﬁi‰tû pro trénování.
Ne v‰e se v‰ak podaﬁilo vyﬁídit ke spokojenosti na‰ich obãanÛ. Trápí nás napﬁ.: vzhled nemovitostí ãp. 28 a 33, které jsou del‰í dobu nevyuÏívané. Jednání obce s vlastníky nemovitostí bylo
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Budova Z· s nov˘mi okny

zatím neúspû‰né a tak domy, okolo nichÏ projde
dennû spousta lidí, dále chátrají a hyzdí své okolí.
Obec se také snaÏí dokonãit ‰kolní hﬁi‰tû poloÏením umûlého povrchu a v areálu TJ SOKOL
zajistit v˘stavbu víceúãelového hﬁi‰tû pro rÛzné
sportovní aktivity. BohuÏel na‰im dosavadním
Ïádostem o poskytnutí dotace nebylo zatím ze
strany poskytovatelÛ vyhovûno. Zcela urãitû to

bude prioritní úkol i pro nové zastupitelstvo, které vzejde z blíÏících se komunálních voleb.
Zastupitelstvo obce Opatovice dûkuje mikroregionu Záhoran a v‰em sv˘m obãanÛm za podporu v pomalu konãícím volebním období.
Antonín Tomeãek, starosta obce Opatovice

Obec Par‰ovice
Milí ãtenáﬁi,
tak jako vût‰inû m˘ch kolegÛ, i mnû pﬁíslu‰í
se s Vámi podûlit o to, co se nám v uplynulém
období podaﬁilo udûlat ku prospûchu a zvelebení na‰í obce. Je zde tﬁeba vyzvednout i ãinnost v‰ech obãansk˘ch sdruÏení v obci, která
se spolupodílí na tvorbû kulturního a spoleãenského dûní v obci.
K tomu, aby tato práce mûla smysl, bylo
zapotﬁebí nabídnout na‰im souãasn˘m mlad˘m
lidem, ale i tûm z okolí, moÏnosti natrvalo zde
zakotvit. Po pﬁedchozí v˘stavbû infrastruktury
pro sedm rodinn˘ch domkÛ, které jsou jiÏ obydleny, jsme nabídli dal‰í lokalitu pro deset domkÛ. V této lokalitû Na Koutû jsme vystavûli ve‰keré inÏen˘rské sítû, jejichÏ náklady byly
alespoÀ ãásteãnû kompenzovány dotací z Ministerstva pro místní rozvoj âR. V souãasné dobû
jsou jiÏ v‰echny parcely prodány a probíhá zde
ãil˘ stavební ruch.
KdyÏ uÏ jsem vzpomnûl finanãní pﬁíspûvek,
neboli dotace, tak tûch se nám nejvíce daﬁí získávat prostﬁednictvím Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj âR a také z Ministerstva financí âR,
kterou jsme obdrÏeli v loÀském roce na vybu-

Kostel sv. Markéty v Par‰ovicích

dování komunikace k budoucímu víceúãelovému hﬁi‰ti a nové základny pro hasiãe, potﬁebné
ke konání soutûÏí. Komunikaci k sedmi rodinn˘m domkÛm, v˘mûnu oken a fasádu na víceúãelové budovû obecního úﬁadu, jsme budovali za pﬁispûní dotací Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. TaktéÏ jsme nezapomnûli

na na‰e dûti, které doufám jsou v tom pozitivním budoucností obce. Prostﬁednictvím dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj âR jsme pro nû
vybudovali dûtské hﬁi‰tû, kde si maminky
mohou se sv˘mi dûtmi bezstarostnû hrát.
Nedílnou souãástí obce je mateﬁská ‰kola,
která bez nûjaké modernizace funguje jiÏ více jak
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tﬁicet let. I pﬁes stále pﬁetrvávající ekonomickou
krizi se nám podaﬁilo získat finance na v˘mûnu
oken a rekonstrukci sociálního zaﬁízení, vãetnû
obmûny vût‰iny dûtského nábytku. Tyto dotace
k nám smûﬁují z krajsk˘ch a národních zdrojÛ
a ve‰keré tyto úpravy budou probíhat bûhem
prázdnin. Pevnû vûﬁíme, Ïe se dûtem v nové
‰kolce bude líbit, jelikoÏ ony samy sv˘mi kresbami ãásteãnû rozhodovaly o tom, co by tam
chtûly mít.
Dal‰í dotaãní program, do kterého jsme
vstoupili v leto‰ním roce prostﬁednictvím Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, je program Leader „Mûníme Hranicko“. Tento program je financován z evropsk˘ch dotací. Zde
jsme Ïádali finanãní prostﬁedky na obnovu
veﬁejn˘ch prostranství v obci. Na‰e Ïádost byla
úspû‰nû pﬁijata a samotná realizace se uskuteãní v pﬁí‰tím roce.
TaktéÏ nezapomínáme na obnovu drobn˘ch
kulturních památek v na‰í obci, mezi nûÏ patﬁí
sochy a kﬁíÏe, které byly jiÏ ve znaãnû ‰patném
stavu. V leto‰ním roce se takto opravuje v poﬁadí jiÏ pátá socha. Dvû jsme opravili z vlastních
prostﬁedkÛ a na tﬁi sochy jsme obdrÏeli dotaci
z Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj âR.
Po dva roky se marnû snaÏíme dosáhnout na
evropské dotace z Programu rozvoje venkova
na opravu na‰í sokolovny, konkrétnû na opravu
stﬁechy a v˘mûnu oken. Ale vÏdy marnû. Zﬁejmû budeme muset hledat jiné moÏnosti, jelikoÏ
tento program v leto‰ním roce v dÛsledku nedostatku penûz nebude zﬁejmû ani vyhlá‰en.
Na‰e obec získává navíc finanãní prostﬁedky
v rámci mikroregionu Záhoran, i tyto projekty
jsou v Ïádostech o dotaci úspû‰né.
K Ïivotu v obci neodmyslitelnû patﬁí i spoleãenské, kulturní a sportovní vyÏití. Toto je nabízeno na‰imi spoleãensk˘mi organizacemi,

Venkovní areál v Provodovicích
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obãansk˘m sdruÏením, ale i kulturním v˘borem
zastupitelstva obce. Vedle tradiãních SDH Par‰ovice, Tûlocviãné jednoty Sokol, je to obãanské sdruÏení HAPPY CHICK – Country krouÏek
a také sdruÏení Ïen pod názvem Par‰ovsk˘
Babinec, ve kterém jsou ﬁemeslnû a aranÏérsky
velmi ‰ikovná dûvãata. A tyto spolu s kulturním
v˘borem jsou pak iniciátorkami v‰ech v˘stav
konan˘ch v obci.
Vedle sv˘ch kaÏdodenních pracovních starostí ãlenÛ zastupitelstva, nemÛÏeme vynechat
spoleãenské povinnosti, které neodmyslitelnû
k chodu kaÏdého úﬁadu patﬁí. KaÏdoroãnû probíhá vítání novû narozen˘ch dûtí, ale taktéÏ vítání do Ïivota dospûl˘ch – na‰ich osmnáctilet˘ch

7
spoluobãanÛ. Ke kaÏdoroãním samozﬁejmostem patﬁí spoleãenské setkání s na‰imi seniory.
Na závûr roku se jiÏ tradiãnû setkáváme spoleãnû, vÏdy poslední nedûli pﬁed ·tûdr˘m dnem,
abychom si zazpívali vánoãní koledy.
Samozﬁejmû Ïe spoleãenská ãinnost v obci je
daleko bohat‰í, pracovní ãinnost daleko rozmanitûj‰í, ale v‰echno nelze zmínit. Závûrem mi
dovolte, popﬁát vám v‰em hezk˘ zbytek prázdnin, ‰tûstí, pohodu a hodnû optimismu do dal‰ích let.
Josef Michalík, starosta obce

Budova obecního úﬁadu v Par‰ovicích

Obec
Provodovice
VáÏení ãtenáﬁi,
chci pﬁipomenout, co se v na‰í obci podaﬁilo nebo nepodaﬁilo za právû konãící volební
období uskuteãnit.
Zastupitelstvo obce zaãalo po volbách v roce
2006 pracovat v nové sestavû a já jsem nevûdûl, jak to jako neuvolnûn˘ starosta v‰echno
zvládnu. Hned v roce 2007 jsme dostali neinvestiãní dotaci na opravu hasiãského domu
z Olomouckého kraje z programu POV. Jednalo se o celkovou v˘mûnu oken a dveﬁí. V tomto roce se zaãalo s pﬁípravou na ná‰ nejvût‰í
projekt „Venkovní spolkovû a spoleãenskosportovní centrum mikroregionu Záhoran“.
Díky profesionální pﬁípravû projektu na‰í manaÏerky mikroregionu Záhoran ing. Pavly Krbál-

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

8

číslo 15 * srpen 2010

kové se nám podaﬁilo v roce 2008 získat
evropskou dotaci z Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl dokonãen na konci téhoÏ
roku. Jak se nám tato stavba v celkov˘ch
nákladech pﬁes 6 milionÛ korun podaﬁila, jste
urãitû zhodnotili nebo zhodnotíte sami.
V roce 2008 se také postavilo dûtské hﬁi‰tû
za finanãní podpory Ministerstva pro místní
rozvoj âR. V dal‰ím roce se ukonãilo schvalování územního plánu obce a v kanceláﬁi obecního úﬁadu byl zaveden Czech POINT.
V leto‰ním roce bude probíhat v˘stavba
nového kanalizaãního pﬁivadûãe na ãistiãku
odpadních vod do Babic, na kterém se na‰e
obec podílí celkovou ãástkou 500 tis. Kã. Tato
stavba je realizována spoleãnû s obcí V‰echovice. Závûrem chci podûkovat ãlenÛm zastupitelstva obce Provodovice a na‰í paní úãetní za
práci, která je nûkdy nelehká. V neposlední
ﬁadû chci také podûkovat tûm obãanÛm obce,
kteﬁí se podílí na poﬁádání rÛzn˘ch kulturních
a spoleãensk˘ch akcí v obci.
Pavel Buzinis, starosta obce Provodovice

Dûtské hﬁi‰tû u venkovního areálu v Provodovicích

7 osob, které byly urãit˘m zpÛsobem znev˘hodnûny na trhu práce. TaktéÏ ve v˘‰e
uveden˘ch 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“.
I. ãást 1. etapy byla realizována v loÀském roce
a bude zde vzpomenuta následnû.
V roce 2007, kromû jiÏ v˘‰e zmiÀovan˘ch
aktivit, bylo provedeno restaurování kamenného kﬁíÏe v místní ãásti Zabrání (získaná dotace
ve v˘‰i 50.000 Kã z programu Olomouckého
kraje Obnova staveb drobné architektury místního v˘znamu, spoluúãast obce 18.051 Kã).
Dále pak v roce 2007 byla realizována 3. etapa
„Rekonstrukce budovy b˘valé ‰koly“, ﬁe‰ila
zesílení stávající nosné stropní konstrukce –
nosná ãást nad II. nadzemním podlaÏím vloÏením ocelov˘ch rámÛ. Dotace na realizaci tohoto projektu byla poskytnuta z Programu obnovy venkova 2007 Olomouckého kraje ve v˘‰i
240.000 Kã, spoluúãast obce 160.000 Kã.
O roce 2008 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 âR ve
v˘‰i 1.897.398 Kã, spoluúãast obce

Obec Rakov
VáÏení a milí ãtenáﬁi,
za dva mûsíce a pár dnÛ probûhnou volby do
místních samospráv. Pomalu nadchází ãas
bilancování a ohlédnutí se za ãtyﬁmi roky ãinnosti souãasného zastupitelstva i v Rakovû.
Podaﬁilo se realizovat mnoho uÏiteãn˘ch projektÛ a akcí, probûhla spousta jednání a ﬁízení
ve vûci vylep‰ení souãasného stavu v na‰í vesnici. Je ale také nutné si ﬁíci, Ïe ne v‰echny plánované projekty a akce se podaﬁilo realizovat,
aÈ jiÏ z nedostatku finanãních prostﬁedkÛ nebo
kapacitních moÏností obce. Hlavním projektem,
kter˘ bohuÏel nebyl zahájen a kter˘ je problémem nejen na‰í obce, ale i nûkter˘ch okolních
vesnic, je projekt „Likvidace odpadních vod
Par‰ovice – Rakov“ (kanalizace). BohuÏel rÛzná omezení (dotace pro obce nad 2.000 obyvatel, ochranná pásma vod a pﬁírodních rezervací apod.) nám neumoÏnila podat Ïádost
o pﬁidûlení dotace na tento projekt. Ale nyní jiÏ
pﬁehled toho, co se podaﬁilo realizovat za uplynulé ãtyﬁi roky ãinnosti stávajícího zastupitelstva. Nejprve vzpomeneme akce a projekty, které pﬁecházely z minulého volebního období do
toho souãasného.
V letech 2005 aÏ 2007 jsme se aktivnû zapojili do projektu, jehoÏ nositelem byl mikroregion Záhoran – „Dlouhodobû nezamûstnaní
a obnova venkova“, na tento projekt jsme spoleãn˘mi silami získali finanãní prostﬁedky
z Evropského sociálního fondu EU a pﬁispûl
i státní rozpoãet âR. Bûhem dvou let bylo v na‰í
obci do tohoto projektu zapojeno celkem

387.527 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, spoluúãast obce 125.443 Kã),
„Havarijní oprava kanalizace Zabrání“ (dotace
ve v˘‰i 330.000 Kã, taktéÏ z Fondu na podporu v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury Olomouckého kraje, spoluúãast obce
134.802 Kã), zﬁízení Czech POINTU na obecním úﬁadû (dotace 52.000 Kã z Ministerstva
vnitra âR, spoluúãast obce 3.830 Kã). 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 âR, spoluúãast obce 124.971 Kã).
TaktéÏ nám byla v roce 2008 pﬁidûlena dotace
na hospodaﬁení v lesích ve v˘‰i 12.944 Kã.
V loÀském roce 2009 byly v na‰í obci realizovány dva vût‰í projekty. Prvním je „Infrastruktura Zadní Zabrání“ – v˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí ke dvûma rodinn˘m domÛm. Celkové
náklady projektu 738.748 Kã, dotace ve v˘‰i
100.000 Kã, spoluúãast obce 638.748 Kã. Druh˘m realizovan˘m projektem byla I. ãást 1. etapy realizace spoleãn˘ch zaﬁízení – v˘sadba biokoridoru a ãásteãnû i biocentra v místní ãásti
Hadovec. Vysazovány byly vzrostlé stromy
a keﬁe celkem na pûti pozemcích v uvedené
lokalitû. Celkové náklady akce byly 159.697 Kã,
dotace 154.974 Kã, spoluúãast obce 4.723 Kã.
Spolky a sdruÏení pÛsobící v na‰í obci získaly v roce 2009 peníze na svou ãinnost od mikroregionu Záhoran z dotace z Programu obnovy venkova 2008 Olomouckého kraje v celkové
v˘‰i 22.300 Kã (finanãní prostﬁedky byly rozdûleny mezi SK Rakov, SDH Rakov a âZS Rakov).
Dotace na hospodaﬁení v lesích v roce 2009 byla
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obci pﬁidûlena ve v˘‰i 2.225 Kã.
V leto‰ním roce byla dokonãena realizace
projektu „Obnova sakrálních staveb v obci
Rakov“, na kter˘ jsme získali evropskou dotaci z Programu rozvoje venkova ve v˘‰i
434.561 Kã, spoluúãast obce 59.259 Kã. Jednalo se o opravu zvonice a dvou kﬁíÏÛ, a to
v místních ãástech Vrchbrána a Benátky. Tento projekt byl ukonãen k datu 30. dubna leto‰ního roku. Dal‰ími letos realizovan˘mi projekty jsou „Obnova v˘leti‰tû“, na jejíÏ realizaci
jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova – Leader ve v˘‰i 545.041 Kã, dofinancování obce 261.909 Kã. Tento projekt bude ukonãen k 30. záﬁí leto‰ního roku. Dále pak dotace
z programu Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj âR na realizaci projektu „Rakov – spolkové centrum pro dûti
a mládeÏ“ – oprava sociálního zaﬁízení KD,
oprava a vybavení knihovny a klubovna v KD.
Získaná dotace ve v˘‰i 282.000 Kã spoluúãast
obce 122.000 Kã. Dal‰ím letos realizovan˘m
projektem je „Obnova obecní budovy urãené
pro spolkové aktivity“. Jedná se o opravu stﬁechy kulturního domu. Dotace na realizaci tohoto projektu byla pﬁidûlena z Programu obnovy
venkova 2010 Olomouckého kraje ve v˘‰i
459.000 Kã, spoluúãast obce 306.000 Kã.
Posledním proveden˘m projektem v na‰í obci
v leto‰ním roce by mûla b˘t „Infrastruktura
Doubravka“ – inÏen˘rské sítû. K realizaci tohoto projektu byla získána dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj âR ve v˘‰i 450.000 Kã. Pro-
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Obnovená zvonice v Rakovû

V˘leti‰tû v Rakovû, které právû prochází rekonstrukcí

vedení projektu se naplno rozbûhne
v mûsíci srpnu a záﬁí leto‰ního roku,
hotovo by mûlo b˘t do konce listopadu 2010. InÏen˘rské sítû budou pﬁivedeny k devíti nov˘m stavebním místÛm „Na Doubravce“.
Ve v˘‰e uveden˘ch faktech jsem
popsal pouze ty hlavní a nejdÛleÏitûj‰í
dotace a granty získané pro obec
Rakov. Nejsou zde uvedeny dotace na
volby, na ãinnost pﬁevedené pÛsobnosti státní správy a ‰kolství atd. NejdÛleÏitûj‰í není dotaci získat, ale podle dan˘ch podmínek ji udrÏet po dobu
danou poskytovatelem dotace!
Závûrem mi dovolte, jelikoÏ se jedná o poslední mÛj pﬁíspûvek do mikroregionálního zpravodaje ve funkci
starosty, abych tímto podûkoval pﬁedev‰ím paní manaÏerce mikroregionu
ing. Krbálkové za její práci pro cel˘
mikroregion a tedy tím i pro na‰i obec.
A taktéÏ opûtovné podûkování dvûma
vy‰‰ím politikÛm panu Mike‰kovi
a MUDr. Chalánkové za jejich podporu
a pﬁízeÀ pro vesnick˘ region.
Vojtûch Skácel, starosta obce
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Obec Rouské
VáÏení a milí ãtenáﬁi,
dostává se vám do rukou poslední ãíslo
zpravodaje pﬁed komunálními volbami, a tak
obce mikroregionu jistû budou bilancovat
v˘sledky volebního období. Nejinak tomu bude
v pﬁípadû na‰í obce, a proto i mnû dovolte
seznámit vás s ãinností obce Rouské.
Na‰ím nejvût‰ím úspûchem byla celková
rekonstrukce a vybavení víceúãelového domu
a rousecké návsi v hodnotû témûﬁ 8 mil. Kã.
V souvislosti s rekonstrukcí návsi byla opravena socha sv. Jana Nepomuckého a zbudován nov˘ pomník padl˘m v 1. svûtové válce.
Tûmito úpravami získal stﬁed obce nov˘ ucelen˘ urbanistick˘ vzhled, zapadající do celkové
zástavby obce, a navíc dal‰í prostory pro poﬁádání v˘znamn˘ch obecních akcí. Tento prostor
pﬁispûl v˘znamnou mûrou k bûÏnému setkávání obãanÛ. V zadním traktu víceúãelového
domu je vybudována terasa, kde je umístûna
trampolína a letní posezení, které slouÏí dûtem,
rodiãÛm i náv‰tûvníkÛm obce kaÏd˘ den.
Nedílnou souãástí bylo vybavení spolkového
centra nov˘m nábytkem a elektronikou a jeho
pﬁispûním tak zlep‰ení komfortu zázemí pro
spolkovou ãinnost. V posledních ãtyﬁech letech
vznikla dal‰í ãtyﬁi obãanská sdruÏení, která se
svou ãinností vzájemnû doplÀují, a na kulturním Ïivotû obce je to v˘raznû znát. Rousecké
spolky se nauãily s pomocí mikroregionu,
zejména její manaÏerky Pavly Krbálkové, ãerpat peníze na svou ãinnost z krajsk˘ch zdrojÛ
a to je moc dobﬁe. T˘ká se to zejména spolkÛ,
které se zab˘vají volnoãasov˘mi aktivitami dûtí
a seniorÛ. Ale i hasiãi si z pﬁíspûvkÛ Olomouckého kraje mohli dovolit zmodernizovat a v˘konovû zv˘‰it hasiãskou stﬁíkaãku. Pro potﬁeby
obce i spolkÛ jsme získali vybavení od Armády âR v hodnotû témûﬁ 300 tis. Kã. Jednalo se
o kuchyÀské nerezové zaﬁízení (lednice, stoly,

Veﬁejné prostranství Rozárka v obci Rouské

Víceúãelov˘ dÛm na rousecké návsi

fritézy, roboty, nádobí, stroje a náﬁadí). Tyto
vûci bychom si vÛbec z rozpoãtu obce nemohli dovolit.
Ná‰ víceúãelov˘ venkovní areál na svou
rekonstrukci teprve ãeká. Nákupem zahrady
v tûsném sousedství byly roz‰íﬁeny prostory
areálu. Poﬁízeno bylo nové ãtyﬁmetrové oplocení a byl postaven sklad pro mobilní vybavení. I tyto úpravy pﬁispûly k vût‰í bezpeãnosti
a ohleduplnosti k sousedním nemovitostem pﬁi
denním vyuÏívání areálu pro volnoãasové aktivity dûtí i dospûl˘ch. Kromû spolkov˘ch akcí
se tu jiÏ ãtvrt˘m rokem poﬁádá nejvût‰í letní
kulturní akce na Záhoﬁí – hudební festival
BEST FEST, kde je obec Rouské partnerem.
Vystupovali zde napﬁ. Anna K., Ondﬁej Hejma,
Michal HrÛza, Ladislav KﬁíÏek a dále místní
a pﬁespolní rockové kapely. Nutno podotknout,
Ïe i pﬁi tak hojné úãasti náv‰tûvníkÛ festivalu
nevznikly obci Ïádné ‰kody.

Podaﬁilo se vybudovat inÏen˘rské sítû pro
6 rodinn˘ch domkÛ za 1,5 mil. Kã. V souãasné dobû dva rodinné domy jsou jiÏ postaveny
a dal‰í dva jsou ve v˘stavbû. Ve vût‰inû pﬁípadÛ jsou to místní obãané. SnaÏíme se tak naplÀovat priority programu trvale udrÏitelného
rozvoje obce, se kter˘m souãasné zastupitelstvo ‰lo do voleb.
V soutûÏi VESNICE ROKU 2007 Olomouckého kraje jsme získali prvenství a právo uÏívat
titul Obec roku 2007 Olomouckého kraje. Je to
zásluha jak zastupitelstva obce, tak v‰ech
obãanÛ.
Vûnovali jsme se i úpravám veﬁejn˘ch prostranství, které v˘razn˘m zpÛsobem zmûnily
vzhled obce. Jedná se o prostranství uprostﬁed
obce Rozárka ãi prostory u domu s peãovatelskou sluÏbou a nebo prostor po b˘valé obecní prádelce pﬁed hasiãskou zbrojnicí, kde
vzniklo pÛvabné zákoutí s lanovkou, altánkem
a pískovi‰tûm pro dûti. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech byly do pﬁípravy zapojeny dûti, mládeÏ
a aktivní veﬁejnost. V˘sledky tohoto snaÏení
jsou obãany hodnoceny kladnû a obec vyzaﬁuje atmosféru upravené a spokojené vesniãky.
V rámci cestovního ruchu bylo provedeno
znaãení cyklotrasy s názvem Krajem kamenn˘ch kﬁíÏÛ, boÏích muk a památn˘ch stromÛ,
která vede podél rybníkÛ, pﬁes stﬁed obce
a okolo dvou nejstar‰ích památek Lípy Jana
Jiskry z Brand˘sa s boÏí mukou ze sedmnáctého století dále k obci Malhotice. K roz‰íﬁení
této cyklotrasy pﬁispûlo i vybudování nauãné
stezky Za na‰imi humny s v˘sadbou cca 350
tradiãních ovocn˘ch stromÛ, na které se podíleli obãané obce Rouské a Malhotic a na níÏ
v budoucnu budou navazovat dal‰í projekty
jako je úprava povrchu komunikace a doprovodn˘ mobiliáﬁ. Oba projekty byly realizovány
v rámci mikroregionu Záhoran.
V oblasti bezpeãnosti bylo kompletnû vymûnûno a doplnûno dopravní znaãení místních
komunikací a vût‰ina obecních objektÛ byla
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elektronicky zabezpeãena. Obec je v souãasné
dobû plnû vybavena technikou na letní i zimní
údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství. Nákupem sbûrn˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad byla roz‰íﬁena sbûrná místa. Jejich poãet a uvûdomûlost
obãanÛ tak pﬁispûly k vítûzství v ekologické
disciplínû na olympiádû v loÀském roce.
V˘razn˘m prvkem v obci jsou sluneãní hodiny. V poslední dobû byly vybudovány dvoje –
na Rozárce a na ‰títu víceúãelového domu.
V leto‰ním roce k nim pﬁibudou analematické
sluneãní hodiny na rousecké návsi jako v˘razn˘ turistick˘ a interakãní prvek. S poãtem ‰esti sluneãních hodin je Rouské právem naz˘váno obcí sluneãních hodin a slunce je jejich
garantem.
V roce 2008 zakoupila obec dva rybníky, které mají víceúãelové vyuÏití jednak krajinotvorného prvku, biologick˘ch rybníkÛ a zároveÀ
slouÏí pro aktivity Obãanského sdruÏení
ochráncÛ pﬁírody Rouské.

Obecní úﬁad v rámci programu CZECH Point
zpﬁístupnil a pﬁiblíÏil státní správu obãanÛm.
Mohou si nyní spoustu záleÏitostí od v˘pisÛ aÏ
po ovûﬁení podpisÛ a listin vyﬁídit pﬁímo v obci
a ‰etﬁit svÛj ãas a nûkdy i nervy.
âeho si zvlá‰tû ceníme, je revitalizace areálu b˘valého zemûdûlského druÏstva na moderní prÛmyslovou zónu obce. V místû po demolovan˘ch hospodáﬁsk˘ch objektech byly novû
vybudovány dvû v˘robní haly. Jedna slouÏí pro
kovov˘robu a postavil ji místní mlad˘ podnikatel Martin Ovãáãík a druhá vût‰í je postavena z prostﬁedkÛ fondÛ EU pro v˘robu a realizaci ãistíren odpadních vod. V leto‰ním roce
byla v˘robní hala firmy GESS s.r.o Hranice
majitele Antonína Novosada slavnostnû otevﬁena a pﬁedána do provozu. Ke slavnostnímu
otvírání pﬁispûla sv˘m podílem i obec Rouské,
coÏ svûdãí o dobré spolupráci soukromého
a veﬁejného sektoru ve prospûch obou stran.
Lze konstatovat, Ïe uplynulé roky byly
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úspû‰né po v‰ech stránkách jak z pohledu
investiãních akcí tak i z pohledu komunitního
Ïivota. Nelze se av‰ak nezmínit o v˘znamu
mikroregionu Záhoran a jeho manaÏerce. Vím,
Ïe toho bylo napsáno dost, ale nûkdy v bûhu
v‰edních dní si ãlovûk neuvûdomuje v˘znam
nûkter˘ch vûcí, aÏ otoãením zpût a v retrospektivû ãasu vidí, co dopﬁedu vidût nelze. Proto bych zde na tomto místû chtûla podûkovat
Pavle Krbálkové za její odvedenou práci
a osobní nasazení ve prospûch mikroregionu
a v‰ech ãlensk˘ch obcí; kolegÛm starostÛm
a starostkám za spolupráci, vstﬁícnost a nadhled; mikroregionu jako celku do desátého
roku ãinnosti prestiÏ, kterou v Olomouckém
kraji má.
V‰em, kdo chtûjí pracovat ve prospûch obcí,
pﬁeji úspûch v komunálních volbách 2010.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce Rouské
a pﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran

Obec V‰echovice
VáÏení spoluobãané,
milí sousedé ze Záhoﬁí!
Za pár t˘dnÛ skonãí volební období souãasného zastupitelstva, je ãas ohlédnout se zpût
a bilancovat. V krátkosti bych Vám chtûl pﬁedstavit pﬁehled nejv˘znamnûj‰ích investiãních akcí
a získan˘ch dotací za poslední ãtyﬁi roky.
Nové zastupitelstvo hned na poãátku funkãního období v prosinci 2006 schválilo jeden
z nejdÛleÏitûj‰ích a v˘znamn˘ch dokumentÛ
dÛleÏit˘ch pro rozvoj obce – Územní plán obce
V‰echovice. A právû v souladu s tímto plánem
jsme v roce 2007 dokonãili vybudování infrastruktury pro 16 rodinn˘ch domÛ v lokalitû
„U ‰koly“. Plynofikace, vodovodní ﬁád, rozvody
NN a veﬁejného osvûtlení a komunikace si vyÏádaly investici 13 mil. Kã. âásteãnû byly náklady
pokryty z dotace – 880 000 Kã, 4 mil. byly vydány z vlastních prostﬁedkÛ a na zbytek obec pﬁijala úvûr od âeskomoravské záruãní a rozvojové banky, podporovan˘ Evropskou bankou pro
obnovu a rozvoj ve v˘‰i 8,3 mil. Kã. V souãasné dobû je jiÏ zkolaudováno 8 domÛ, 6 je pﬁed
dokonãením a 2 domy jsou rozestavûny. Velk˘
zájem o bydlení v na‰í obci nás tû‰í, ale pro dal‰í období i zavazuje, neboÈ bude nutno pﬁipravit dal‰í lokalitu. Ta bude díky napojení na nové
sítû podstatnû levnûj‰í. S rozvojem bydlení je
neodmyslitelnû spojen cel˘ Ïivot v obci. ·kolství, sluÏby, ﬁemeslníci, podnikatelé, zdravotnictví, kultura a dal‰í se nadále mÛÏe rozvíjet
i pﬁes v‰eobecn˘ nepﬁízniv˘ demografick˘ v˘voj.
Ten se u nás díky podpoﬁe rozvoje bydlení
neprojevuje a poãet obyvatel je dlouhodobû na
stejné úrovni.
V roce 2007 a po té v roce 2009 jsme provedli
dvû etapy rekonstrukce a obnovy budovy základní ‰koly. Pûtipavilónov˘ objekt ‰koly byl postaven v roce 1984. BohuÏel byly pﬁi stavbû pouÏity technologie poplatné tehdej‰í dobû.

Pohled na obec z kostelní vûÏe

Nedostateãné zateplení, velmi ‰patná kvalita
oken a dal‰í nedostatky nastartovaly ãinnosti
vedoucí ke zlep‰ení stavu. Byla vypracována projektová dokumentace a s nasazením maximálního úsilí se nám podaﬁilo zajistit financování.
Doposud jsme získali na dvû etapy od Ministerstva financí âR 19,5 mil. Kã, dal‰í 3 mil. Kã ‰ly
z rozpoãtu obce. Tﬁetí etapa je jiÏ projektovû pﬁipravena a pokraãuje boj o finance.
V roce 2007 jsme provedli za pomoci dotace
od Olomouckého kraje ve v˘‰i 50 000 Kã rekonstrukci Kamenného kﬁíÏe u kostela, kter˘ je
zapsán na seznamu památek. Celkové náklady
byly 129 000 Kã.
Na‰e knihovna, ocenûná druh˘m místem
v rámci celostátní soutûÏe Knihovna roku 2007,

získala dotaci Ministerstva kultury âR ve v˘‰i
111 000 Kã a nyní má nov˘ informaãní systém
a také poãítaãové vybavení v celkové hodnotû
166 000 Kã. 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.
V roce 2008 jsme realizovali vybudování dûtského hﬁi‰tû, houpaãek, skluzavek a prolézaãek
v hodnotû 386 000 Kã, z toho dotace 270 000 Kã
od Ministerstva pro místní rozvoj âR. Ze stejného dotaãního titulu bylo vybudováno lezecké
centrum v základní ‰kole o celkov˘ch nákladech
310 000 Kã, zde ãinila dotace 217 000 Kã.
Rok 2009 byl v na‰í historii jeden z nejv˘-
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Obce Záhoranu
si poﬁizují novou techniku na údrÏbu obcí
Mikroregion Záhoran byl úspû‰n˘ s projektem Stﬁedisko sluÏeb venkovu II z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2010,
v rámci kterého si kaÏdá obec bude moci poﬁídit techniku na její údrÏbu. Celková v˘‰e dotace je 472 000 Kã pro v‰ech 9 obcí. Do konce
roku 2010 tak budou v mikroregionu jezdit
nové traktorky, sekaãky ãi jiná technika, kterou
si v‰ak obce budou muset dofinancovat z vlastních zdrojÛ.

Zrealizované investice ve V‰echovicích

znamnûj‰ích. Po dlouh˘ch letech byla zahájena
rekonstrukce stﬁedu obce. Olomouck˘ kraj
vysly‰el na‰e poÏadavky na nutnou úpravu kﬁiÏovatky a v˘stavba nové návsi mohla zaãít. Celkové náklady ãinily 36 mil. Kã. Obec se podílela
ãástkou 4 100 000 Kã, od kraje jsme získali
dotaci 500 000 Kã z Programu obnovy venkova.
Olomouck˘ kraj tedy investoval 32 mil. Kã a na
svÛj podíl získal dotaci od Evropské unie ve v˘‰i
90 %. V rámci stavby kﬁiÏovatky a silnice, které
jsou v majetku kraje, vznikly vynucené investice
na na‰ich zaﬁízeních. Nová kanalizace, veﬁejné
osvûtlení, ãásti parkovi‰tû a chodníkÛ v celkové
hodnotû 15 000 000 Kã pﬁedstavují zhodnocení
obecního majetku. Do konce leto‰ního roku
bude provedena v˘sadba keﬁÛ, trvalek, trávníkÛ,
stromÛ, budou nainstalovány laviãky, stojany na
kola, ko‰e. Na sadové úpravy a mobiliáﬁ jsme
Ïádali letos o dotaci ve v˘‰i 530 000 Kã z programu Leader z celkov˘ch nákladÛ 780 000 Kã
a z nejvût‰í pravdûpodobností nám bude pﬁidûlena.
SoubûÏnû s touto velkou akcí jsme dále provádûli jiÏ v˘‰e zmiÀovanou II. etapu rekonstrukce
‰koly a z evropsk˘ch zdrojÛ v rámci Regionálního operaãního programu jsme získali dotaci ve
v˘‰i 4 900 000 Kã na vybudování víceúãelového
hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem a osvûtlením na Pas-

tevníku. Z vlastních zdrojÛ jsme dofinancovali
550 000 Kã. Podaﬁilo se taktéÏ zrekonstruovat dva
nové tenisové kurty s umûl˘m povrchem za parkem.
V leto‰ním roce byla prodlouÏena kanalizace
na ·krku a zároveÀ byla opravena i místní komunikace. Stavba si vyÏádala náklady ve v˘‰i
1 200 000 Kã, z Olomouckého kraje jsme získali
dotaci 930 000 Kã. TJ Tatran získal dotaci ve v˘‰i
580 000 Kã na rekonstrukci ‰aten na fotbalovém
hﬁi‰ti. Obec se spolupodílela ãástkou 70 000 Kã.
V tûchto dnech jsme obdrÏeli stavební povolení na dal‰í velkou akci. Je jí rekonstrukce kanalizaãního pﬁivadûãe ze V‰echovic na âOV Babice.
Rozpoãet akce je 24 000 000 Kã, od Ministerstva
financí âR máme pﬁíslib na dotaci ve v˘‰i
17 000 000 Kã, a pokud bude dotace definitivnû
potvrzena, zaãneme v srpnu s realizací.
Na závûr mi dovolte malou rekapitulaci. Za ãtyﬁi roky jsme v obci provedli investiãní akce v celkové hodnotû 47 mil. Kã a z toho ãinily dotace
27 mil. Kã. Není zde zapoãítána rekonstrukce
kanalizaãního pﬁivadûãe do Babic a dokonãení
úprav návsi.
Podívám-li se na uplynulé ãtyﬁi roky z pohledu
investic, mohu b˘t jako starosta V‰echovic hrd˘
na to, kolik práce se v obci podaﬁilo udûlat.

Akce mikroregionu
budou chránûny
pﬁed nepﬁízní poãasí
Mikroregion Záhoran poskytl finanãní prostﬁedky na pﬁedfinancování a dofinancování projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní
akce“, jehoÏ nositelem je Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko.
Na Záhoran tak byly poﬁízeny 3 stany, kaÏd˘
o velikosti 6x9 m vãetnû 2 podlah 6x9 m. Dále
budou poﬁízeny 2 prodejní stánky.
Obce a spolky si budou moci rezervovat toto
mobilní vybavení dopﬁedu u sv˘ch starostÛ ãi
u Pavly Krbálkové, tel.: 774 152 215,
e-mail: pavla.krbalkova@seznam.cz,
a to za minimální náklady spojené s údrÏbou.

Radovan Miku‰, starosta obce

Ondﬁej Kozlovsk˘,
rodák z B˘‰kovic,
reprezentoval âeskou republiku na
Zimních olympijsk˘ch hrách ve Vancouveru

Je mi velkou ctí poblahopﬁát rodákovi z B˘‰kovic Ing. Ondﬁeji Kozlovskému k vynikající reprezentaci âeské republiky na Zimních olympijsk˘ch hrách ve Vancouveru, kde Ondra závodil jako ãlen ãtyﬁbobu.
Po absolvování hranického gymnázia Ondﬁej ode‰el studovat na
âeskou zemûdûlskou univerzitu do Prahy, kde úspû‰nû sloÏil inÏen˘rské zkou‰ky a nyní je z nûj doktorand.
Já osobnû znám Ondru jako velmi skromného ãlovûka, kter˘ nikdy
nepl˘tval slovy, ale konal velké ãiny, coÏ je znát z jeho dosavadní velmi krátké profesní i sportovní kariéry.
Za cel˘ mikroregion Záhoran bych mu ráda tímto sdûlila, Ïe jsme
mu celou dobu drÏeli pûsti a jsme na nûj velmi py‰ní!
Pavla Krbálková

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

číslo 16 * srpen 2010

Zástupci mikroregionu Záhoran mûli tu ãest pozdravit dne 16. 6. 2010 v Hustopeãích nad
Beãvou pana prezidenta âR Václava Klause
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Pan starosta Radovan Miku‰ pﬁedává panu prezidentovi pamûtní minci obce V‰echovice

Firma GESS-CZ s.r.o.
Hranice spoleãnû
se zástupci krajské
a obecní samosprávy
otevﬁela slavnostnû
v˘robní halu v Rouském a zahájila provoz
Firma GESS- CZ s.r.o. Hranice spoleãnû se
zástupci krajské a obecní samosprávy otevﬁela slavnostnû v˘robní halu v Rouském a zahájila provoz. V pátek 21. kvûtna 2010 se v areálu firmy GESS se‰lo na tﬁista hostÛ za úãelem
slavnostního otevﬁení v˘robní haly. Majitel firmy pan Antonín Novosad seznámil pﬁítomné s
témûﬁ dvacetiletou historií a její v˘robní strategií. Jako hosté vystoupil i pan Pavel Horák,
námûstek hejtmana Olomouckého kraje, a paní
Milu‰e StrÏínková, starostka obce Rouské.
Spoleãnû popﬁáli firmû GESS hodnû úspûchÛ
a jejímu majiteli pevné zdraví, aby úspû‰nou
firmu mohl dále rozvíjet. Tomuto dílu poÏehnal
faráﬁ v‰echovské farnosti pan Vratislav Kozub.
Pﬁímo v areálu mohli náv‰tûvníci zhlédnout
prezentaci sportovních závodních vozÛ a auto-

mobilÛ firmy Mercedes Benz. V hale probíhala prezentace o postupu v˘stavby haly a revitalizaci areálu, pﬁi které vystoupili krojovaní
hudebníci folklorní skupiny Bukovinka z Bystﬁice pod Host˘nem a lesní trubaãi z LU· z Pot‰tátu. Poté se v‰ichni pﬁesunuli do sálu víceúãelového domu a na náves v Rouském, kde
pokraãoval bohat˘ kulturní program s obãerstvením. V programu vystoupily dûti z OS Rousecká dráãata spolu s orientální taneãnicí
Zuzanou, kouzelník a Stepující matky pod
vedením p. Hlavinkové z Hranic. Závûr a vyvrcholení programu patﬁil recesní skupinû Kaktus z Horního Újezda s parodií na hudební soubor Alexandrovci. Nedílnou souãástí oslav byla

i ukázka tradiãních ﬁemesel, kterou
zajistilo OS Za uchování a rozvoj
místních tradic, a projíÏìky koÀsk˘m spﬁeÏením firmy JUKO
a Valentino po obci a jejím okolí.
Druh˘ den program pokraãoval tradiãním kácením máje, na kterém
vystoupily ãlenky OS Californie. K
dobré náladû vyhrávala od 15 hodin
hudební skupina RK Band z Hranic,
která posléze pﬁedvedla hity hudební skupiny ABBA v dobov˘ch kost˘mech. V 18 hodin zaãali místní hasiãi s kácením máje a komise
s mezinárodní úãastí zvolila vítûze,
kter˘ nejpﬁesnûji tipoval délku máje.
Pro v‰echny úãastníky bylo pﬁipraveno bohaté obãerstvení v podobû dvou opékan˘ch prasátek a nápojÛ. Organizace tûchto oslav byla
v˘sledkem spolupráce mezi firmou GESS
a obcí Rouské, která poskytla zázemí veﬁejn˘ch
prostranství, víceúãelového domu, velkokapacitního stanu a audio a video techniky. Firmû
GESS patﬁí podûkování za kulturní program
a bohaté obãerstvení. Stalo se jiÏ tradicí, Ïe pﬁi
v˘znamn˘ch oslavách firmy GESS jsou zváni
i obãané obce Rouské, za coÏ panu Antonínovi Novosadovi jako rodáku na‰í obce patﬁí veliké podûkování.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

Záhoran srdeãnû gratuluje paní doktorce
Jitce Chalánkové
ke zvolení
do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR.
Stejnû jako paní doktorka vÏdy stála pﬁi venkovu, i my jsme ji podporovali pﬁi její kandidatuﬁe a jsme moc rádi, Ïe úspû‰nû. Na fotce je
právû zvolená poslankynû na Valné hromadû mikroregionu Záhoran
v Par‰ovicích.
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SDH Opatovice
Po loÀském roce, ve kterém opatov‰tí hasiãi
oslavili sto dvacet let od svého zaloÏení, by se
mohlo zdát, Ïe letos jejich ãinnost nebude tak
bohatá. Opak je v‰ak pravdou a jiÏ v lednu se tak
mohli jak obãané z Opatovic tak i hosté z blízkého ãi vzdáleného okolí pobavit na tradiãním
hasiãském plese, na kterém jim k tanci i poslechu hrál a zpíval Radek KÀura se svou skupinou.
V sobotu 1. kvûtna pﬁihrãely do Opatovic dva
autobusy plné hasiãÛ z na‰ich druÏebních sborÛ
– z Tísku a z Nové Vsi – a spoleãnû s místními se
vydali na spoleãn˘ druÏební v˘‰lap, jehoÏ první
roãník se uskuteãnil jiÏ pﬁed více neÏ tﬁiceti lety.
Bûhem dopoledne se úãastníci seznámili s provozem v˘robního závodu Tondach âeská republika s.r.o. a pak se voln˘m krokem vydali pﬁes
hranické námûstí do lázeÀského parku v Teplicích
nad Beãvou. Po prohlídce Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch jeskyní se celá skupina ãítající témûﬁ 80
lidí vydala na cestu do Opatovic proloÏenou mnoha „obãerstvovacími“ zastávkami.
O t˘den pozdûji 7. kvûtna, v den, kdy byla na‰e
obec osvobozena sovûtsk˘mi vojsky na konci
druhé svûtové války, se konal lampionov˘ prÛvod k pomníku na návsi obce, ve kterém nemohli chybût ani ãlenové na‰eho sboru, kteﬁí tak uctili památku tûch, kteﬁí v této válce zahynuli.
V kvûtnu se také naplno rozbûhly hasiãské
soutûÏe, do kter˘ch se zapojila jak druÏstva muÏÛ
a Ïen, tak i mládeÏe. Na okrskovém kole dospûl˘ch v Provodovicích Ïeny i muÏi vyhráli
a postoupili do okresního kola, které se konalo
opût v Provodovicích, kde se jim bohuÏel jiÏ tak
nedaﬁilo. DruÏstvu muÏÛ po solidnû odbûhnut˘ch
‰tafetách na 100 metrÛ praskla pﬁi poÏárním útoku hadice C. Cel˘ útok tak nemohli dokonãit
a umístili se na celkovém 12. místû. Na‰e Ïeny
v‰ak reputaci Opatovic zachránily, kdyÏ se umístily na celkovém tﬁetím místû v okrese Pﬁerov
a jen o vlásek jim tak unikl postup do krajského
kola. Nutno je‰tû vyzdvihnout v˘kon Lucky Albínyiové, která s ãasem 18,95 s zabûhla nejrychlej‰í ‰tafetu dne.
Mladé hasiãe zastupovala na konci kvûtna na
okresním kole celostátní hry Plamen v Hranicích
dvû druÏstva. Perspektivní druÏstvo mlad‰ích
hasiãÛ, které v‰ak zatím teprve sbírá zku‰enosti, figurovalo po prvním dnu na prÛbûÏném 6.
místû. Pﬁi poÏárním útoku je bohuÏel podobnû
jako muÏe zradila hadice, jejich pokus byl hodnocen jako neplatn˘ a umístili se tak na celkovém
8. místû ze sedmnácti zúãastnûn˘ch druÏstev
v jejich kategorii. Star‰í Ïáci si do jarních bojÛ
pﬁinesli v˘hodnou pozici díky 2. místu na podzimním branném závodû a ãekali jsme od nich,
Ïe tento v˘sledek minimálnû potvrdí. Na‰e oãekávání se jim podaﬁilo naplnit, kdyÏ po v˘borném
v˘konu obsadili celkové 2. místo v okrese Pﬁerov a postoupili tak ve stejném sloÏení druÏstva
opût po roce do krajského kola, které se uskuteãnilo v Prostûjovû. Zde v urputném boji a vysilujícím vedru dosáhli na skvûlé 3. místo.
Nesmíme zapomenout ani na na‰e dorostenky, Lucku Hasonovou a Hanku Kostruchovou,

Úãastníci hasiãského v˘‰lapu

které se v soutûÏi rovnûÏ neztratily. Hanka, která
má jiÏ zku‰enosti z krajského kola, okresní soutûÏi naprosto dominovala a suverénnû postoupila do krajského kola, kde ji doprovodila i Lucka,
kdyÏ skonãila v rámci okresu na tﬁetím místû.
Úrazy obou závodnic pﬁi tréninku v‰ak pohﬁbily
na‰e ambice a pro leto‰ní rok jsme museli na dal‰í závodûní zapomenout.
I opatov‰tí hasiãi pﬁispûli do kalendáﬁe soutûÏí v hasiãském sportu dvûma soutûÏemi, které
uspoﬁádali v areálu místního TJ Sokol Opatovice. Na poãátku ãervna se zde setkalo 26 druÏstev
mlad‰ích i star‰ích hasiãÛ, aby opût po roce
bojovala o Pohár SDH Opatovice. V kategorii
star‰ích pﬁedvedli nejlep‰í v˘kon hasiãi z Milotic,
v kategorii mlad‰ích vybojovali pohár za 1. místo jindﬁichov‰tí hasiãi.
Poslední ãervencovou sobotu se za jiÏ tradiãnû krásného a sluneãného poãasí uskuteãnil
44. roãník soutûÏe O putovní pohár zastupitelstva
obce Opatovice zaﬁazené do 16. roãníku Velké
ceny OSH âMS okresu Pﬁerov. Po letech, kdy
byla opatovská soutûÏ zaﬁazena i do Extraligy âR
v poÏárním útoku a kdy se jí úãastnilo i více neÏ
‰edesát druÏstev z celé na‰í zemû, se letos do
soutûÏe prezentovalo dvacet druÏstev muÏÛ
a ‰est druÏstev Ïen, která bojovala o hodnotné
ceny i o body do Velké ceny. Po velmi povedeném v˘konu získali první místo muÏi z Ol‰ovce
s ãasem 17,85 s, v kategorii Ïen pﬁedvedlo nejlep‰í v˘kon druÏstvo Ïen z Kunovic s ãasem
18,54 s. Na‰im druÏstvÛm se pﬁíli‰ nedaﬁilo, kdyÏ
Ïeny po problémech na pravém proudu skonãily aÏ ‰esté, muÏi pak v solidním ãase 18,85
s dosáhli na pohár za páté místo. Celá soutûÏní
sezóna je v‰ak je‰tû pﬁed námi a zejména poslední ãasy a v˘sledky na‰ich holek dávají tu‰it, Ïe na
konci léta bude na‰e sbírka pohárÛ zas o nûco
bohat‰í a vûﬁíme, Ïe i muÏi se nedají zahanbit.
Nedílnou a velmi v˘znamnou souãástí ãinnosti opatovsk˘ch hasiãÛ je organizace zásahové jednotky, která do leto‰ního roku vstoupila v poãtu
24 ãlenÛ, kteﬁí jsou plnû vycviãeni a vybaveni
k tomu, aby mohli okamÏitû zasáhnout pﬁi poÏá-

rech, dopravních nehodách, Ïiveln˘ch pohromách a jin˘ch technick˘ch asistencích. Od poãátku roku tak jiÏ vyjeli ke 43 událostem nejrÛznûj‰ího charakteru, mezi kter˘mi v‰ak vyãnívají
zejména povodnû, které postihly celou Moravu
v polovinû kvûtna. V tûchto kritick˘ch okamÏicích
pomáhali na‰i hasiãi témûﬁ nepﬁetrÏitû a to jak na
Hranicku, tak i v zatopen˘ch Troubkách.
Leto‰ní rok se pomalu pﬁehoupl do své druhé
poloviny a opatovské hasiãe ãeká je‰tû dlouhé
léto, které, pﬁejme si, snad vyplní více zápolení
na hasiãsk˘ch soutûÏích neÏ v˘jezdy k poÏárÛm.
KaÏdopádnû na podzim se hasiãi mohou tû‰it na
tradiãní ukonãení sezóny, které V˘bor SDH Opatovice poﬁádá jako podûkování soutûÏním druÏstvÛm za dosaÏené v˘sledky, ale i v‰em ãlenÛm,
kteﬁí bûhem roku pomáhali s poﬁádáním v‰ech
hasiãsk˘ch akcí a Ïe jich nebylo málo. Vloni hasiãi ukonãovali sezónu ve vinném sklepû v Kyjovû.
A kde to bude letos? Nechme se pﬁekvapit!

S mikroregionem
na zájezd do Lideãka
Ve dnech 8.–9. ﬁíjna 2010 poﬁádá mikroregion zájezd do Lideãka a okolí. Z kaÏdé obce bude
mít moÏnost poznat krásy skalního masivu âertovy skály, rozhledny Vartovna ãi okolních obcí
minimálnû 5 lidí, kteﬁí budou seznámeni také
s úspû‰n˘mi projekty obcí.
Na akci získal mikroregion dotace z Ministerstva pro místní rozvoj âR, ze které bude ãásteãnû financována také leto‰ní olympiáda.

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

číslo 15 * srpen 2010

15

TIP NA ·KOLU
V P¤ÍRODù NEBO
RELAXAâNÍ POBYT
Îáci a uãitelé Z· Opatovice jezdívají uÏ tradiãnû
koncem ‰kolního roku na ‰kolu v pﬁírodû. Zatímco v minul˘ch letech se dûti dopoledne uãily
a odpoledne probíhala soutûÏnû nebo turisticky,
letos tomu bylo jinak.
Na doporuãení jedné hranické ‰koly jsme vyuÏili nabídky firmy ALCEDO se sídlem v Semetínû
u Vsetína. Skupina pro‰kolen˘ch mlad˘ch lidí tu
pﬁipravuje pobyty pro dûti od mateﬁsk˘ch ‰kol aÏ
po skupiny vysoko‰kolákÛ.
Tito nad‰enci pﬁipravují pro dûti celodenní program, kter˘ se skládá z her, soutûÏí, vycházek,
nechybí ani závûreãn˘ táborák se stezkou odvahy.
Denní reÏim je rozdûlen do tﬁí blokÛ: dopolední,
odpolední, veãerní.
Dûti, i kdyÏ se neuãí, získají bûhem rozmanit˘ch
aktivit spoustu nov˘ch vûdomostí a zku‰eností.
I kdyÏ nám nepﬁálo poãasí, dûti se nenudily. Pﬁi
hrách v klubovnû se dozvûdûly také nûco o sobû
a o sv˘ch kamarádech.
Urãitû vás napadá otázka, k ãemu byly na takové ‰kole v pﬁírodû uãitelky…? Na‰ím úkolem bylo
starat se cel˘ t˘den o Ïaludky dûtí – pﬁíprava snídanû, veãeﬁe, obou svaãin, vydávání obûda, úklid
v˘dejny jídla a jídelny, dozor nad dûtmi v dobû
mimo v˘uku, úãast na vycházkách i pﬁi jin˘ch ãinnostech dle vlastního v˘bûru.
Tomuto zpÛsobu pobytu odpovídala také cena
– 1 700 Kã na osobu a t˘den. Je to o 500 Kã více
neÏ v uplynul˘ch letech. Proto jsme se rozhodli
dopravit se na urãené místo vlakem a autobusem,
na kter˘ jsme si na‰etﬁili sbûrem papíru. Pro mnohé byla uÏ cesta vlakem velk˘m záÏitkem!
T˘denní pobyt na vala‰ské samotû urãitû v‰em
prospûl a zvlá‰tû u dûtí sklidil velk˘ úspûch.
Na závûr bych chtûla podûkovat firmû ZAPE
a panu Pavlovi Hosta‰ovi za dopravu zavazadel.
Velmi nám tím usnadnili cestování.
Pokud tímto hodnocením nûkomu pomÛÏeme
pﬁi rozhodování o ‰kole v pﬁírodû nebo jiné akci,
budeme rádi.

S formulí letí
do Singapuru
Za velk˘ úspûch povaÏují studenti 3. roãníku
Stﬁední prÛmyslové ‰koly Pﬁerov vítûzství v celostátním finále celosvûtové soutûÏe F1 ve ‰kolách.
SoutûÏe se mohou zúãastnit studenti ve vûku 15
aÏ 19 let.
T˘m SP· Pﬁerov je sloÏen˘ ze 6 studentÛ
a manaÏerem je pan Petr Bouchal z Opatovic. Celému t˘mu právem patﬁí velká gratulace.
V projektu, kterého se úãástní devût milionÛ
stﬁedo‰kolákÛ z tﬁiceti zemí, mají studenti za úkol
navrhnout, zkonstruovat, otestovat a závodit
s vlastním modelem formule 1, kter˘ je vyroben
z balzového dﬁeva a pohánûjí jej bombiãky s oxidem uhliãit˘m. T˘my si musejí zajistit i finanãní
pﬁíjem od sponzorÛ a hospodaﬁit s ním.
V Brnû se na zaãátku ãervna se‰la dvanáctka

nejlep‰ích z celé republiky. „Po moravském kole
soutûÏe jsem nevidûl proti loÀskému roku Ïádné
pokroky, ale za poslední dva mûsíce udûlaly v‰echny t˘my neuvûﬁiteln˘ kus práce,“ hodnotí hlavní
organizátor soutûÏe Josef Mal˘. „A byli jsme to
právû my – Speed Performance Show Pﬁerov, kdo
zvítûzil a vybojoval si úãast na celosvûtovém finále, které se koná v záﬁí 2010 v Singapuru. Velk˘
dík patﬁí v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by nebylo
moÏné realizovat ná‰ sen.“
Je‰tû pﬁed odletem musí t˘m otestovat jejich
monopost. Testování, které bude otevﬁené pro
veﬁejnost, probûhne v Lidovém domû v Opatovicích v druhé polovinû srpna. Konkrétní datum
bude zveﬁejnûno na t˘mov˘ch internetov˘ch stránkách www.spsprerov.eu.
Záhoran drÏí pûsti!!!

Jana Palová, Z· Opatovice

V záﬁí probûhnou
dvû mikroregionální
akce
Z technick˘ch dÛvodÛ byl odloÏen termín
mikroregionálních stﬁeleck˘ch závodÛ, které
se mûly konat v ãervnu tohoto roku. Tyto se
budou konat aÏ v sobotu 4. záﬁí 2010, a to v
obci Rakov. 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.
V sobotu 11. záﬁí 2010 se pak v obci Malhotice bude konat mikroregionální nohejbalov˘ turnaj zakonãen˘ taneãní zábavou.
Srdeãnû zvou v‰ichni poﬁadatelé.

Horní ﬁada zleva: Petr Bouchal – Opatovice, Ale‰ Smékal – Chropynû, Josef Zlámal –Sobûchleby, Josef Trefílek – Bystﬁice p. H.,
Dolní ﬁada: Ondﬁej Lau‰man – Pﬁerov, Klára Koláﬁová – Hranice, Petr Holeãek – Hranice
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Rousecká dráãata
v Praze
âeskoslovenské finále soutûÏe Dûti fitness se
konalo v Praze. Na praÏské finále se holky probojovaly postupem ze semifinálového kola v Otrokovicích, kde pod vedením zku‰ené lektorky Zuzany Röderové vybojovaly 4. místo.
V sobotu 22. 5. 2010 se za veliké úãasti rodiãÛ
odjelo do Prahy, i kdyÏ v‰echny mrzelo, Ïe neuvidí tradiãní kácení máje. SoutûÏní t˘m byl posílen
o dva nové ãleny Luká‰e Klimka a Anetu Chrastinovou, kter˘m byla vymy‰lena choreografie na
míru.
Díky finanãnímu pﬁispûní firmy GESS a obãanskému sdruÏení Za udrÏení a rozvoj místních tradic byla zakoupena látka a materiál na nové taneãní kost˘my. Tyto nároãné kost˘my u‰ily
pracovnice Obecního úﬁadu Rouské, za coÏ patﬁí
podûkování i paní starostce.
Samotná soutûÏ byla velmi nároãná, o medaile
bojovalo 2000 dûtí v 15 kategoriích. Mezi porotci

zasedl i Stanislav Huml, dopravní expert znám˘ ze
Snídanû s Novou. Aãkoli na‰i soutûÏící museli
vstávat uÏ ve 3 hod. ráno, nebyla na nich pﬁi soutûÏním vystoupení znát únava ani tréma. PﬁestoÏe zklamala technika a skladba skonãila v polovinû, vybojovali nádherné 4. místo.
Velk˘m pﬁekvapením bylo, Ïe na 1.místû se
umístil taneãní krouÏek z Hustopeã nad Beãvou,
také pod vedením Zuzany Röderové. Tímto jim
k jejich velkému úspûchu blahopﬁejeme.
Po nároãné soutûÏi jsme se odmûnili procházkou po Praze, vidûli jsme Václavské námûstí, ti
zdatnûj‰í stihli i KarlÛv most a Staromûstské
námûstí.
Velké podûkování patﬁí i lektorce Zuzanû Röderové, rodiãÛm soutûÏících, kteﬁí se na fandûní
vybavili i transparenty a soutûÏnímu t˘mu za vzornou reprezentaci obce Rouské. Jmenovitû: Kláﬁe
JuráÀové, Anetû Mrázkové, Tereze a Markétû
Povalov˘m, Lucce Hlavové, Veronice OdloÏilíkové, Karolínû Helískové a Krist˘nce Klimkové.
Foto ze soutûÏe mÛÏete zhlédnout na
www.rouske.zahoran.cz
Iva Klimková

číslo 15 * srpen 2010

Kulturní kalendáﬁ
B˘‰kovice
28. srpna
18. záﬁí
záﬁí/ﬁíjen
1.ﬁíjna
27.ﬁíjna
3. prosince
5. prosince
17. prosince

2010

taneãní zábava na v˘leti‰ti
moped-cup Záhorská stﬁela
podzimní rybáﬁské závody
zelobraní – v˘stava v˘pûstkÛ a v˘tvorÛ ze
zelí
oslava dne âeskoslovenské státnosti, „Svûtlu‰kování“ – prÛvod s lucerniãkami k uctûní památky zesnul˘ch na místní hﬁbitov
posezení se seniory
mikulá‰ská nadílka a slavnostní rozsvícení
vánoãního stromu
adventní koncert v místní kapli

Horní Újezd
21. srpna mikroregionální olympiáda
29. srpna posvûcení novû opraven˘ch kﬁíÏÛ v obci,
pomníku padl˘ch, den otevﬁen˘ch dveﬁí
v M·
5. záﬁí pouÈ
25. záﬁí II. roãník „Ójezdského D˘Àobraní“
2. ﬁíjna zájezd hasiãÛ na jiÏní Moravu do vinného
sklípku
13. listopadu setkání zastupitelstva se seniory
5. prosince mikulá‰ská nadílka, rozsvícení vánoãního
stromu
11.–12. prosince vánoãní v˘stava
19. prosince vánoãní koncert – CANTABILE
26. prosince ‰tûpánsk˘ hon, ‰tûpánská zábava
Malhotice
11. záﬁí mikroregionální nohejbalov˘ turnaj
záﬁí drakiáda
zájezd do Tater
listopad lucerniãková slavnost
prosinec mikulá‰ská nadílka
pﬁedvánoãní noc
vánoãní v˘stava, vánoãní slavnost
novoroãní oslava na návsi
Opatovice
3. záﬁí
12. záﬁí
1.ﬁíjna
ﬁíjen
27. listopadu
listopad
11. prosince
26. prosince

taneãní zábava TJ Sokol
zahájení soutûÏí stolního tenisu – TJ Sokol
zahájení cviãení ASPV – TJ Sokol
zahájení nového roãníky hry Plamen – SDH
ESO mariá‰ov˘ a Ïolíkov˘ turnaj – TJ Sokol
promítání historick˘ch fotografií – SDH
v˘roãní valná hromada – SDH
tradiãní ‰tûpánsk˘ fotbálek – TJ Sokol
‰tûpánská taneãní zábava – SDH

Par‰ovice

r e k l a m a
Kamenictví
Tomá‰ Hauer
Loukov 16

768 75 Bystﬁice pod Host˘nem
tel.: 606 134 129
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
www.kamenictvi-hauer.estranky.cz
Zdarma pﬁijedeme za Vámi kdekoliv,
zamûﬁíme a vypoãítáme cenu zakázky.
Redakãní rada

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@seznam.cz, www.zahoran.cz
Jazyková korektura Mgr. Martina Poﬁízková
DTP a tisk
ELAN spol. s r. o. Pﬁerov
Zpravodaj byl vydán za finanãní podpory Olomouckého kraje

záﬁí nohejbalov˘ turnaj
den zletilosti – setkání osmnáctilet˘ch
drakiáda
ﬁíjen brouãkiáda
turistick˘ zájezd
listopad adventní slavnost
zájezd do vinného sklípku
prosinec mikulá‰ská nadílka
koledy u vánoãního stromu
vánoãní besídka u jesliãek
turnaj v badbingtonu
Provodovice
29. srpna soutûÏ v hasiãském sportu – Velká cena
okresu Pﬁerov
ﬁíjen setkání se seniory
prosinec mikulá‰ská nadílka
Rakov
4. záﬁí mikroregionální stﬁelecké závody – v˘leti‰tû Rakov
listopad pﬁedvánoãní setkání seniorÛ
prosinec mikulá‰ská besídka
vánoãní turnaj ve stolním tenise
Rouské
11–12. záﬁí
2.–3. ﬁíjna
9. ﬁíjna
20.–21. listopadu
27.–28.listopadu
4. prosince
17. prosince
23. prosince
31.prosince
V‰echovice
1. záﬁí
4. záﬁí
23. záﬁí
ﬁíjen
listopad
prosinec

pouÈové slavnosti se srazem rodákÛ
podzimní v˘stava
cestopisná pﬁedná‰ka
vánoãní v˘stava
advetní koncerty
mikulá‰ská besídka s nadílkou
slavnostní zasedání ZO
Ïiv˘ betlém
louãení se star˘m rokem
zahájení ‰kolního roku
rozlouãení s prázdninami
setkání se seniory
podzimní v˘stava
lucerniãková slavnost
slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
mikulá‰ská nadílka
vánoãní koncert
poslední leã
‰tûpánská zábava
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Projekt je financován
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v rámci Podpory obnovy venkova 2010

OLYMPIÁDU
21. srpna 2010

plné
odpoledne
moru
napûtí a hu

od 14 hodin na hﬁi‰ti v Horním Újezdû
SoutûÏit budou obce Mikroregionu Záhoran:
B˘‰kovice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Par‰ovice, Provodovice, Rakov, Rouské, V‰echovice

Motto: Podstata hry není ve vítûzství, ale ve hﬁe samotné.
Jack London

Bude pﬁipraven bohat˘ kulturní program
Olympiáda bude ukonãena ohÀostrojem • K tanci a poslechu hraje: KALIBRA
Moderátor odpoledne: ﬁeditel Z· V‰echovice Mgr. Milan ·vach

Vstupné dobrovolné: ãást v˘tûÏku bude vûnována na podporu spolkÛ a ãinnost Mikroregionu Záhoran.

OLYMPIÁDA v Provodovicích
2009
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