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VáÏení kolegové,
dovolte mi, abych podûkovala za vstﬁícnou
spolupráci a konstruktivní jednání, která probíhala po cel˘ rok 2010, vám i manaÏerce mikroregionu Záhoran Ing. Pavle Krbálkové. Za to, Ïe
mikroregion Záhoran efektivnû funguje, hovoﬁí
v˘sledky, které nám mnohé mikroregiony
mohou závidût. Pﬁesvûdãit jsme se o tom mohli na tematickém zájezdû do Lideãka, ale i od pracovníkÛ Státního zemûdûlského intervenãního
fondu v Olomouci a mnoh˘ch dal‰ích institucí.
Projektová i finanãní manaÏerka Pavla Krbálková zvládá svou práci na v˘bornou a to, Ïe obce

nevracely „prozatím“ Ïádné finanãní prostﬁedky
tak pracnû získané v rámci dotaãních titulÛ, je
zejména její veliká zásluha.
I na bezchybn˘ch závûreãn˘ch zprávách o ãerpání a pouÏití finanãních prostﬁedkÛ pro spolky
má bezesporu svÛj velik˘ podíl. Proto je‰tû jednou veliké podûkování za v‰echny, Pavlo. Vám,
kolegové, kteﬁí jste svou práci v zastupitelstvech
obcí ukonãili dûkuji za spolupráci. Stávajícím
a nov˘m starostÛm pﬁeji, aÈ svÛj mandát od voliãÛ zúroãí a budou posilou pro dal‰í práci v mikroregionu. Do Nového roku 2011 pﬁeji v‰em
pevné zdraví, elán a spoustu nápadÛ.
Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské
a pﬁedsedkynû mikroregionu Záhoran

Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a v‰e nejlep‰í v novém roce 2011
Vám v‰em pﬁeje
Valná hromada mikroregionu Záhoran

VáÏení ãtenáﬁi,
dovolte malé shrnutí leto‰ního roku z mého
pohledu jako manaÏerky mikroregionu Záhoran.
Rok 2010 byl zlomov˘ díky komunálním volbám.
Ve tﬁetinû obcí mikroregionu do‰lo k v˘mûnû starostÛ. Valná hromada Dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Záhoran tedy bude po dobu dal‰ích 4 let pracovat v tomto sloÏení:
B˘‰kovice
Jana Svûtlíková
Horní Újezd
Alena Veliãková
Malhotice
Josef Voldán
Opatovice
Jaroslav Kuchaﬁ
Par‰ovice
Lubomír Dostál

Provodovice Pavel Buzinis
Rakov
Jaroslav Ludka
Rouské
Milu‰e StrÏínková
V‰echovice
Radovan Miku‰
V‰em starostÛm blahopﬁeji a tû‰ím se na
budoucí spolupráci. Velmi ráda bych ale podûkovala také starostÛm, kteﬁí jiÏ svou funkci vykonávat nebudou, nicménû v˘sledky jejich práce
v podobû realizovan˘ch projektÛ tady zÛstanou
a budou jiÏ navÏdy pﬁipomínat jejich úsilí a snahu o rozvoj sv˘ch obcí. Velké díky tedy patﬁí panu
Antonínu Tomeãkovi (obec Opatovice), panu
Josefu Michalíkovi (obec Par‰ovice) a panu Vojtûchu Skácelovi (obec Rakov). V‰ichni vykonávali nejen své „starostovské“ povinnosti, ale

vûnovali se i ãinnosti nad rámec obce. DÛstojnû
zastupovali obec i region ve v˘znamn˘ch regionálních institucích. Pevnû vûﬁím, Ïe i nadále
budou oporou stávajícím zastupitelstvÛm obcí
a jejich zku‰enosti tak budou i nadále zúroãovány.
Jak jiÏ bylo zmínûno v˘‰e, srdeãnû se tû‰ím na
dal‰í období a budu se snaÏit o co nejvût‰í rozvoj mikroregionu, i kdyÏ jsem si vûdoma faktu,
Ïe dotaãních penûz je ãím dál míÀ, ãili to nebude
práce lehká. Ta ale nebyla lehká ani doposud,
protoÏe ãeská byrokracie si Ïádá své.
V‰em pﬁeji klidné proÏití vánoãních svátkÛ a do
nového roku hlavnû hodnû zdraví, protoÏe to je
to nejdÛleÏitûj‰í, co ãlovûk má.
Pavla Krbálková
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B˘‰kovická ‰kola
Po letech neãinnosti odpovûdn˘ch orgánÛ získala obec B˘‰kovice v uplynulém volebním
období bezúplatn˘m pﬁevodem do svého vlastnictví budovu b˘valé ‰koly v B˘‰kovicích, vãetnû pﬁináleÏejících pozemkÛ.
Historie ‰koly v B˘‰kovicích si zaslouÏí ve
zpravodaji samostatnou kapitolu, neboÈ aÈ uÏ si
to pﬁipou‰tíme nebo ne, ‰kola v obci s sebou pﬁiná‰í i kulturu a kultivování obãanÛ.
S ukonãením ãinnosti ‰koly v obci vÏdy
odchází nejen Ïáci, ale i vzdûlaní uãitelé, kteﬁí by
mohli b˘t vzorem pro mladou generaci. Uãitelé
se vÏdy v kontextu dûjin, jako b˘valo dobr˘m
zvykem, podíleli na vytváﬁení kulturního i spoleãenského zázemí té které obce.
Zaãátky ‰kolství v obci B˘‰kovice na poãátku
19. století nebyly jednoduché.
·kola v obci B˘‰kovice nemívala stálé místo,
uãívalo se jak ve V‰echovicích, tak i následnû po
selsk˘ch gruntech. AÏ v roce 1807 zﬁídila obec
‰kolu v domû ã. 41. Tam ‰kola pÛsobila do roku
1831, kdy byla postavena nová ‰kola v samostatné ‰kolní budovû ã. 68.
Ve ‰kole tehdy pÛsobil pan uãitel Antonín
Kopﬁiva, za jehoÏ doby se postavila v r. 1883
nová ‰kola, jednotﬁídka s bytem pro ﬁídícího uãitele.
Do této ‰koly pak chodilo 80 ÏákÛ, coÏ byla
pro jednoho uãitele velká zátûÏ, a proto v roce
1909 vznikla druhá tﬁída rovnûÏ s pokojíkem pro
uãitele.
Tím vlastnû vznikla v obci dvoutﬁídka a ‰kola
jiÏ vypadala jako dnes.
V roce 1950 byla provedena velká oprava ‰koly, byly postaveny toalety, zﬁízen vodovod a opraven byt ﬁeditele. Náklady na opravu tehdy ãinily
150 tis. Kãs.
V prÛbûhu roku 1953 pak do‰lo k vybavení

‰koly nov˘m ‰kolním nábytkem a tabulemi, vãetnû poﬁízení ‰kolního rozhlasu.
·kola mûla rovnûÏ pﬁidûlen pozemek, na kterém byly vysazeny ovocné stromy jako ‰kolní
sad.
V roce 1971 bylo zavedeno v celé ‰kole
ústﬁední topení. V letech 1978 a 1979 byl opraven byt ve ‰kole a provedena nová v˘sadba ‰kolní zahrady.
·kola zdárnû prosperovala aÏ do r. 1976, kdy
na‰e obec byla zaãlenûna pod obec Opatovice
a v tuto dobu jiÏ docházelo k prolínání obou ‰kol.
Tento stav trval aÏ do let 1984 a 1985, kdy
do‰lo k úplnému zru‰ení na‰í ‰koly.
NechÈ posoudí dûjiny samy, co bylo pro obec
dobré a co ne. V kaÏdém pﬁípadû byla provedena integrace ‰kol násilnû, rozhodnutím tehdej‰ích vy‰‰ích míst a jedin˘, kdo z toho neprofitoval, byly obce se zru‰en˘m ‰kolstvím. Nebyla
zaji‰tûna doprava do vedlej‰ích ‰kol, ode‰li uãitelé jako nositelé kultury v obci a nerozvíjela se
mimo‰kolní ãinnost ÏákÛ. S tûmito následky se
pot˘káme do dne‰ka, kdy rÛzné zájmové aktivity pro dûti jsou pﬁi velké ‰kole v sousední obci.
DojíÏdûní je ãasovû nároãné pro Ïáky i studenty
a v dne‰ní dobû ne pﬁíli‰ bezpeãné.
·kola v B˘‰kovicích tedy dále neslouÏila ke
kulturním a spoleãensk˘m aktivitám v obci, ale
byla pronajímána k rÛzn˘m podnikatelsk˘m
zámûrÛm a to tak dlouho, aÏ do‰lo k devastaci
vnitﬁních prostor do dne‰ního stavu.
Doufám, Ïe koneãnû naplníme ná‰ dlouholet˘ zámûr a ‰kola se opût stane centrem obecních
spoleãensk˘ch a kulturních akcí.
V souãasné dobû se zdá, Ïe dojde k naplnûní
dlouhodobého zámûru obce B˘‰kovice ve vûcech spoleãensk˘ch a kulturních akcí.
Obec podala Ïádost o dotaãní titul v rámci

projektu spolupráce jednotliv˘ch MAS (místní
akãní skupiny), zabodovala se svojí Ïádostí
a spolu s Bûlotínem a Mohelnicí dosáhla na
finaãní prostﬁedky ve v˘‰i 1 mil Kã na opravu
vnitﬁních prostor ‰koly.
V budovû bude zﬁízeno minimuzeum s expozicí vytvoﬁenou v rámci projektu.
V jedné z místností bude muzeum brigádního
generála ing. Bohuslava Závady, jednoho ze
zakladatelÛ ãeskoslovensk˘ch legií. Bohuslav
Závada spolupracoval na projektech hraniãního
opevnûní Orlick˘ch hor a mimo jiné byl i vrchním velitelem ochranného pásma Orlick˘ch hor.
Do jeho pÛsobnosti patﬁily pevnosti Haniãka,
Adam, Dobro‰ov. Podrobnûj‰í informace mÛÏete najít na webov˘ch stránkách jednotliv˘ch pevností.
Bohuslav Závada byl ãlenem odboje „Obrana
národa“, po zatãení gestapem byl dne 26. srpna
1942 popraven. Na ‰kole je umístûna pamûtní
deska Bohuslava Závady.
Rodina Bohuslava Závady vûnovala obci jeho
pozÛstalost, která bude v této místnosti vystavena. Prostory budou vybaveny pro pﬁedná‰kovou ãinnost.
Druhá místnost pak bude vûnována obci B˘‰kovice napﬁíã stoletími, kde bude vidût jak˘mi
ﬁemesly obec Ïila a jak Ïili její obyvatelé.
Samozﬁejmostí bude zﬁízení vstupu pro osoby se sníÏenou moÏností pohybu, oprava sociálních zaﬁízení a vybavení infokoutku propagaãními materiály.
V souãasné dobû probûhlo v˘bûrové ﬁízení,
které provedla Rozvojová agentura Hranice,
a v dal‰ím mûsíci se jiÏ zapoãne s opravami.
Obec v tomto smûru je vázána souãinností
s obcemi Bûlotín a Mohelnice, kdy projekt musí
b˘t ukonãen souãasnû spolu s podáním Ïádosti o proplacení dotaãního titulu.
Náklady na opravu ve
v˘‰i 1 mil. Kã musí
obec napﬁed uhradit
a teprve po vyúãtování
celé akce dostane
finance nazpût.
Oprava ‰koly bude
nároãná, ale jistû to
obãanÛm nebude vadit
a trpûlivû vyãkají ukonãení prací, vÏdyÈ po
letech kdy budova
chátrala, bude spoleãensk˘ a kulturní v˘voj
této nemovitosti obnoven. Obec pﬁipravuje
i následné opravy.
Jana Svûtlíková
starostka obce B˘‰kovice
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Co se událo v obci Horní Újezd
Svûcení opraven˘ch sakrálních staveb
Poslední nedûli v srpnu jsme po m‰i svaté,
která se konala ve 14 hodin, posvûtili v na‰í obci
Horní Újezd opravené sakrální stavby. Z Podpory obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj âR se opravil pomník padl˘m hrdinÛm I. a II.
svûtové války a kﬁíÏ z poãátku 19. století v areálu mateﬁské ‰kolky v Horním Újezdû. Oprava
obou staveb si vyÏádala 240 tis. Kã, dotace
pokryla 70 % nákladÛ. V rámci akce byl také
posvûcen kﬁíÏ umístûn˘ na kﬁiÏovatce k B˘‰kovicím. Na jeho opravu jsme obdrÏeli dotaci 60 %
z celkové ãástky 74 tis. Kã. Tyto sakrální stavby
nám posvûtil Otec Vratislav Kozub. Akce se
zúãastnili mimo jiné i ãlenové âeskoslovenské
obce legionáﬁské z Olomouce v dobov˘ch uniformách legionáﬁÛ i s v˘zbrojí. PrÛvod, kter˘ pûkn˘mi pochody doprovodila hudba Kornet z Lipníku nad Beãvou, byl zakonãen v areálu mateﬁské
‰kolky, kde byl posvûcen jiÏ zmiÀovan˘ kﬁíÏ. Pﬁipraveno bylo malé poho‰tûní, zájemci si navíc
mohli prohlédnout nové vybavení M· a podebatovat s paní ﬁeditelkou Ivanou ·indelkovou.
Setkání seniorÛ se zastupitelstvem obce
Dne 20. listopadu 2010 se setkali s novû zvolen˘m zastupitelstvem obce v hojném poãtu na‰i
senioﬁi. Po krátkém seznámení s dûním v obci
s pﬁipravovan˘mi akcemi a obãerstvení pﬁi‰la na
ﬁadu zábava. Ta v‰echny pﬁítomné nezklamala.
Tentokrát v‰echny pﬁíjemnû naladili manÏelé Procházkovi z Vy‰kova. V programu nejprve vystoupili v prav˘ch naÏehlen˘ch kyjovsk˘ch krojích
s pásmem vyprávûní a s krásn˘mi moravsk˘mi
písniãkami. Pro pﬁítomné byla pﬁipravena hitparáda nejoblíbenûj‰ích dechovek, v které v‰ichni
hlasovali pro tu nejoblíbenûj‰í. Nechybûly ani kvízy a hádanky. Pﬁi pûkn˘ch písniãkách nejen
k poslechu si v‰ichni rádi sousedsky pobesedovali, zazpívali si a zatancovali a uÏ se tû‰í na dal‰í setkání.
II. roãník d˘Àobraní
Pﬁed ãlenkami o.s. ÓjeÏìák vyvstal v leto‰ním
roce velk˘ otazník, zda-li „d˘Àobraní, které mûlo

v loÀském roce velk˘ úspûch, vÛbec poﬁádat.
I kdyÏ pﬁípravy a propagace v obci probíhaly uÏ
od jara a my jsme vyz˘vali obãany: „Sázejte, zalévejte, tvoﬁte!“ – leto‰ní poãasí nám v pûstování
d˘ní vÛbec nepﬁálo. Pﬁesto se akce uskuteãnila.
Oproti loÀskému roku, kdy se zapojilo témûﬁ 50
domÛ, letos byla v˘zdoba pﬁed 34 domy ãi na
veﬁejném prostranství.
V areálu hﬁi‰tû, kter˘ ãlenky podzimnû vyzdobily, probûhla i letos ochutnávka – tentokrát to
byla nakládaná sterilizovaná zelenina ãi saláty
a domácí chléb. Byla vyhodnocena soutûÏ o nejlep‰í aranÏmá.
1. rodina Kudlíkova (ã.p. 93) – sadaﬁ
2. rodina Va‰inová (ã.p. 86) – sklizeÀ mrkve
3. rodina Ma‰laÀová (ã.p. 54) – Rumcajs, Manka, Cipísek
O tom, Ïe i tentokrát porota nemûla lehk˘ úkol,
svûdãilo, Ïe byla udûlena ﬁada mimoﬁádn˘ch cen
jako napﬁ.: za umûlecké a v˘tvarné ztvárnûní, cena

SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ MALHOTICE
Historie
Nejstar‰ím spolkem v obci je sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. ZaloÏen byl za starosty pana Jana
Zamazala 30. bﬁezna roku 1891. Vedle zmínûného starosty byli zakladateli spolku: majitel panství baron Bedﬁich Bojakovk˘, uãitel Václav Stáhala a hostinsk˘ Jan Mináﬁ. Tento byl zvolen
velitelem sboru, po ﬁadu let ho velmi peãlivû
a vzornû vedl.
Souãasnost
V˘bor SDH:
Starosta
Místostarosta
Jednatel
Velitel
Zástupce velitele
Strojník

Franti‰ek Kobliha
Miroslav Buchtinec
Miroslav âernock˘
Roman JeÏek
David ·ima
Ladislav Hosta‰a, Miroslav
âernock˘

Hospodáﬁ
Jitka âernocká
Revizor úãtu
Ladislav Hosta‰a
Preventista
Václav âepica
V souãasné dobû má dobrovoln˘ sbor 23 ãlenÛ. V posledních letech hasiãi z Malhotic jsou
vidût témûﬁ na v‰ech hasiãsk˘ch soutûÏích v blízkém i vzdálenûj‰ím okolí. V roce 2010 absolvovali 28 soutûÏí, z toho 12 bylo zaﬁazeno do Velké
ceny Okresního sboru Pﬁerov (VC OSH Pﬁerov).
V pohárov˘ch soutûÏích se na první pﬁíãce umístili v Rychlovû a v âechách. Druhé místo obsadili v okrskové a noãní soutûÏi v Nûmeticích. Ve
Velké cenû OSH Pﬁerov dosáhli nejlep‰ího ãasu
v Provodovicích s ãasem 17.50 s., obsadili 2.
místo. V Ol‰ovci s ãasem 18.53 s. se umístili na
místû tﬁetím.
• SoutûÏní druÏstvo: Vladimír Koãnar, Radim
Kobliha, David ·ima, Jaromír Novák, Pavel
Novák, Oldﬁich Kube‰a, Jan Holeãek

nejmlad‰í úãastnice poroty, cena obce B˘‰kovice, cena obce Rouské, cena Hranické rozvojové
agentury, sousedská cena, cena mikroregionu
Záhoran…
Dále byla vyhodnocena aranÏmá podzimáãkÛ
dûtí z obce a mateﬁské ‰kolky. V neposlední ﬁadû
byla vyhodnocena nejtûÏ‰í d˘nû. PﬁestoÏe si
v‰ichni stûÏovali na celkovou neúrodu, leto‰ními „d˘Àoborci“ se stali Novákovi (ã.p. 69), podaﬁilo se jim vypûstovat d˘ni o váze 74,4 kg. V loÀském roce zvítûzila d˘nû o váze 40,3 kg. Za nimi
se umístili:
2. rodina Îákovská (ã.p. 17) – 45,3 kg
3. rodina Suchá (ã.p. 113) – 43 kg
4. rodina Tomková (ã.p. 25) – 34,6 kg
5. rodina Hradilová (ã.p. 144) – 33,3 kg
I kdyÏ nás naveãer zkropil dé‰È, akce se vydaﬁila i díky kapele a v neposlední ﬁadû i díky podpoﬁe Grantového programu regionu Hranicko.
• Náhradníci: Marek âernock˘, Pavel Hosta‰a,
Jakub JeÏek
• Dorostenci jednotlivci: Jaromír Novák, Pavel
Novák, Veronika ¤imáková
Zásahová jednotka:
• Velitelé druÏstev: Roman JeÏek, Radim Kobliha, David ·ima
• Strojníci: Miroslav âernock˘, Ladislav Hosta‰a,
Pavel Novák, Vladimír Koãnar
• âlenové: Ladislav Rák, Franti‰ek Kobliha, Jan
Holeãek, Oldﬁich Kube‰a, Jakub JeÏek
Dal‰í aktivity sboru
KaÏdoroãnû poﬁádají vodûní medvûda, kácení
máje a zúãastÀují se dal‰ích kulturních a spoleãensk˘ch akcí v obci.

SDH Malhotice srdeãnû zve v‰echny
obãany na oslavy 120 let zaloÏení sboru
a svûcení Hasiãského praporu, které se
uskuteãní 9. ãervence 2011.
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V Malhoticích se slavnostnû otevﬁel
zrekonstruovan˘ filiální kostel
Na Záhoranu byl dokonãen dal‰í projekt
z evropsk˘ch zdrojÛ, a to z Programu rozvoje
venkova. Tentokrát se t˘kal rekonstrukce filiálního kostela Neposkvrnûného poãetí Panny Marie
v Malhoticích. Kostel byl slavnostnû znovu otevﬁen za pﬁítomnosti v‰ech starostek a starostÛ
mikroregionu Záhoran, vãetnû v˘znamn˘ch hostÛ. Pozvání pﬁijal pan senátor Ing. Jiﬁí Lajtoch
a zástupce ﬁeditele Státního zemûdûlského intervenãního fondu Ing. Vladimír Divi‰. Îádost
o dotaci zpracovala Pavla Krbálková, manaÏerka
mikroregionu Záhoran a o technick˘ dozor se
postaral PhDr. Karel Îurek. Rekonstrukce spoãívala v obnovû fasády a v opravû vitráÏí. Stavební práce provedla firma SKD Lipník nad Beãvou
v ãele se stavbyvedoucím, panem Josefem
MaÀasem z Malhotic. Podûkování patﬁí v‰em,
kteﬁí se jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli na obnovû této v˘znamné kulturní památky, vãetnû v‰ech
obãanÛ obce Malhotice.
Josef Voldán
starosta obce Malhotice

Pozvánka k zápisu do 1. roãníku opatovské ‰koly
Zaãíná nov˘ rok a s ním se blíÏí termín zápisu dûtí do 1. roãníku základních ‰kol. Opatovská
‰kola pﬁivítá konãící pﬁed‰koláky dne 17. ledna
2011 od 13.30 hodin.
Ale nav‰tívit ‰kolu bude moÏné uÏ dﬁíve, a to
dne 12. ledna, kdy jsme pﬁipravili pro budoucí prvÀáãky
a jejich rodiãe Den otevﬁen˘ch dveﬁí. V tento den nabízíme náv‰tûvám úãast ve
v˘uce ve v‰ech roãnících
vãetnû malotﬁídky, prezentaci uãebnic, pracovních se‰itÛ a pomÛcek pro 1. tﬁídu.
·kola bude otevﬁena pro
veﬁejnost od 9 do 11 hodin.
Co prvÀáãkÛm nabízíme?
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, bﬁi‰ních tancÛ,
v˘tvarn˘ch technik a práce
na PC. Nabídka je ‰iroká,
doufáme, Ïe si v ní kaÏd˘
najde svoji oblíbenou ãinnost.
V rámci spolupráce
s málotﬁídkami v Ústí, Ska-

liãce, âernotínû a Jindﬁichovû si dûti zasoutûÏí
ve sportovních disciplínách, zpûvu, pﬁednesu
a sudoku. Kromû v˘‰e uveden˘ch ãinností se
ov‰em i uãíme.
Tímto zveme v‰echny pﬁed‰koláãky k zápisu.

Pozvánky budou rozeslány prostﬁednictvím
mateﬁsk˘ch ‰kol zaãátkem ledna. Tû‰íme se na
nové spoluÏáky a pﬁejeme v‰em hodnû ‰tûstí
a pevné zdraví do roku 2011!
Kolektiv zamûstnancÛ Z· a M· Opatovice
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Infrastruktura pro nové rodinné domy
v Opatovicích dokonãena
Po letech pﬁíprav a po pﬁekonávání rÛzn˘ch
obtíÏí provede obec Opatovice v závûru leto‰ního roku kolaudaci v˘stavby technické infrastruktury pro budoucích 15 rodinn˘ch domÛ
v lokalitû „U Panské stodoly“. V˘stavba byla
provádûna od ãervence firmou Vasil Mádr, ekoVAS Lipník nad Beãvou a byly pﬁi ní vybudovány vodovodní, plynové, kanalizaãní a elektrické
pﬁípojky k hranicím stavebních parcel. Navíc bylo

ke kaÏdé parcele zaji‰tûno budoucí pﬁipojení na
místní kabelovou televizi a pﬁipraveno je také
internetové pﬁipojení.
Na nov˘ch pozemcích budou moci zájemci
zaãít v˘stavbu sv˘ch rodinn˘ch domÛ v prÛbûhu roku 2011.
K jednotliv˘m parcelám byla vybudována
asfaltová komunikace s veﬁejn˘m osvûtlením
a pﬁístupov˘m chodníkem pﬁímo ze stﬁedu obce.

V souãasné dobû této nové místní komunikaci chybí snad jen název ulice. Îe by se mohla
jmenovat „Stodolní, Panská ãi ·kolní“, nebo
docela jinak?
To v‰ak bude zcela jistû jednoduch˘ úkol pro
nové zastupitelstvo obce, které vze‰lo v Opatovicích z ﬁíjnov˘ch komunálních voleb.
Antonín Tomeãek

Par‰ovice 2010 aneb „Spoleãensk˘ Ïivot v kostce“
Nastal advent a blíÏí se konec roku – to je
doba, která pﬁímo vyz˘vá k bilancování.
Jak˘ tedy byl leto‰ní rok v na‰í obci?
Troufám si napsat, Ïe byl bohat˘ na kulturní
i spoleãenské akce, na nichÏ se podílejí jak ãlenové kulturnû-sociálního v˘boru, tak velkou
mûrou také sami obãané díky své práci v obãansk˘ch a zájmov˘ch sdruÏeních.
Jistû jste jiÏ mûli moÏnost o nich ãíst v dﬁívûj‰ích zpravodajích – mnohé z nich jsou tradiãní –
pﬁi Vítání obãánkÛ jsme tento rok pﬁivítali 4 dûti,
na leto‰ním Setkání seniorÛ vládla veselá nálada
do pozdních noãních hodin a 7 „mládeÏníkÛ“ roz‰íﬁilo ﬁady dospûl˘ch na Dni zletilosti.
Kromû tûchto slavnostních akcí se v na‰í obci
umíme i dobﬁe bavit – na Sokolském a Hasiãském plese nebo pﬁi veselé komedii ochotnického divadla z Dﬁevohostic. S exotick˘m Equádorem jsme se seznámili pﬁi velmi zajímavé besedû
p. Jiﬁího Máry s názvem „Na vozíku po rovníku“.
Osvobození obce jsme pﬁipomnûli lampiónov˘m
prÛvodem, zakonãen˘m táborákem na místním
hﬁi‰ti.
O podporu sportovního ducha se nám starali
TJ Sokol Par‰ovice spolu s SDH Par‰ovice – své
zdraví jsme zaãali „tuÏit“ Bandmintonov˘m turnajem, kter˘ byl mil˘m zpestﬁením vánoãního
leno‰ení, pokraãovali jsme hned v lednu novo-

roãním v˘‰lapem na Helf‰t˘n a od ledna do kvûtna také pravideln˘m cviãením Ïen, dûtí i mládeÏe. V listopadu a prosinci si na‰e dívky z vlastní
iniciativy domluvily a rády vyzkou‰ely nové cviãení zumba. Zajímav˘m sportovním záÏitkem
byla pro mnohé soutûÏ v hasiãském sportu, kterou na‰e SDH poﬁádalo jiÏ jako jubilejní 10. roãník. K pﬁedhodové sobotû uÏ neodmyslitelnû patﬁí fotbalové klání svobodní – Ïenatí a novû

i svobodné – vdané. Ani letos tomu nebylo jinak,
novinkou v‰ak byly krásné poháry pro vítûzné
t˘my.
Z iniciativy obãanÛ, napﬁíã vûkov˘m spektrem,
vznikla obecní posádka pro srpnov˘ závod draãích lodí ve Skaliãce, kde obec vzornû reprezentovali a dokázali, Ïe i u nás vládne t˘mov˘ duch.
Zdatní cyklisté se mohli zúãastnit cyklov˘letu

ZPRAVODAJ MIKROREGIONU ZÁHORAN

6

číslo 16 * prosinec 2010

„kamenolomy Hranicka“, turisté si za pûkného podzimního poãasí jistû uÏili zájezd do
JeseníkÛ. Na‰i nejmen‰í mûli moÏnost
vyzkou‰et svou zruãnost a obratnost pﬁi sportovním odpoledni na místním hﬁi‰ti.
V Par‰ovicích máme skuteãnû ‰ikovné dûti
a je vidût, Ïe kdyÏ se jim dospûlí pravidelnû
a soustavnû vûnují, dokáÏí vzornû reprezentovat svou obec. DruÏstvo na‰ich mlad˘ch
hasiãÛ bylo v roce 2010 zapojeno do celostátní hry PLAMEN 2010 a také soutûÏilo
v poÏárních útocích v rámci soutûÏí zaﬁazen˘ch do Velké ceny okresu Pﬁerov. V okresním kole se po nûkolika vítûzstvích v jednotliv˘ch disciplínách umístili na celkovém
prvním místû. Dal‰ím vynikajícím v˘sledkem
tohoto kolektivu je druhé místo ve Velké cenû
okresu Pﬁerov v poÏárních útocích.
Pozadu nezÛstali ani „odrostlí mládeÏníci“
a na‰e dvû druÏstva v kategoriích muÏi a Ïeny
se také zúãastÀovala soutûÏí v poÏárním sportu. Ve Velké cenû okresu Pﬁerov obsadili muÏi 15. místo a Ïeny 8. místo.
Tato druÏstva vznikla v loÀském roce a v podstatû pouze sbírala dÛleÏité
sportovní zku‰enosti, které urãitû v pﬁí‰tích letech vyuÏijí ke zlep‰ení sv˘ch
v˘konÛ.
Mezi sdruÏení pracující s mládeÏí patﬁí i krouÏek country tancÛ Happy Chick,
kter˘ jiÏ druh˘m rokem funguje jako obãanské sdruÏení. Sv˘mi vystoupeními nám zpestﬁovali program témûﬁ v‰ech kulturních akcí v obci a pﬁipravili si také sérii pûti country veãerÛ pro zájemce z ﬁad dospûl˘ch. Pﬁi ﬁadû
akcí, které v Par‰ovicích probûhly, kde mÛÏe, pomÛÏe par‰ovsk˘ Babinec,
neformální sdruÏení (hlavnû Ïen), které dokáÏe pﬁiloÏit ruce k dílu.
Co ﬁíci na závûr? Vím, Ïe jsem tímto krátk˘m pﬁehledem nezmínil ve‰kerou
ãinnost a dûní u nás, ale snad mi to prominete. Chtûl bych podûkovat Vám
v‰em, kteﬁí jste se bûhem roku jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli na spoleãenském Ïivotû v obci. Uvûdomuji si, Ïe bez lidí, kteﬁí jsou ochotni nezi‰tnû obûtovat svÛj voln˘ ãas, vûnovat své vûdomosti, dovednosti a schopnosti ostatním, by to ne‰lo.
V‰em spoluobãanÛm pﬁeji pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a v novém roce
2011 hodnû zdraví, ‰tûstí a osobní pohody.
V Par‰ovicích opût vítali zletilé

Lubomír Dostál
starosta obce

K
Pva Pna YplesCovHouIC
A
H
sezonu
pﬁípra
KrouÏek country tancÛ HAPPY CHICK Par‰ovice zahájil pﬁípravu na taneãní sezonu roku 2011 dlouho oãekávanou událostí –
koneãnû jsme si poﬁídili taneãní kost˘my!
Nebyly zrovna levné, o to víc si jich budeme váÏit. âásteãnû
jsme si na nû vydûlali tancem, nûco pﬁispûla obec Par‰ovice, nûco
Olomouck˘ kraj a zbytek se uhradil z ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ.
Zatím jsme se pﬁedvedli pouze v Opatovicích na setkání seniorÛ, ale období plesÛ teprve zaãíná a tanãit se urãitû bude! Poãet
taneãníkÛ se ustálil na dvanácti. KaÏdé úter˘ pravidelnû trénujeme tance kruhové, ﬁadové, ãtverylky i sicilské kruhy. Pár tancÛ
z na‰eho repertoáru jsme nauãili i dospûláky v rámci v˘ukov˘ch
country veãerÛ pro veﬁejnost, které nav‰tûvovali taneãníci z Par‰ovic, Rakova a Hranic. Doãkali se i svého prvního vystoupení,
a to na závûreãné lekci v˘uky klasick˘ch tancÛ v Rakovû. Tancování se vyvedlo, nálada byla v˘borná, kéÏ by v‰em nad‰ení vydrÏelo po celou dobu plesové sezony 2011!!!
Jana Palová
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Na Záhoranu nastal adventní ãas...
u kostela k jiÏ 5.
v‰echov‰tí se‰li na návsi
V pátek 26. 11. 2010 se
Rozmar˘n napeÏen
oãního stromu. Spolek
slavnostnímu rozsvícení ván
pﬁipravily bás si
M·
z
i
dût
,
medovinu a ãaj
kl perníãky, nabídl horkou
û navodila také skunoãní atmosféru jiÏ tradiãn
niãky a písniãky a pﬁedvá
pina V‰echomor.

Mikulá‰ská besídka ve V‰echovicích

...do v‰ech obcí mikroregionu
zavítal Mikulá‰ a snad v‰ude
probíhají vánoãní v˘stavy
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Vánoãní v˘stava v Par‰ovicích

Vánoãní v˘stava v B˘‰kovicích
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Vánoãní v˘stava v Horním Újezdû

Vánoãní v˘stava v Malhoticích
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V Provodovicích se konala Velká cena OSH Pﬁerov
Dne 29. srpna 2010 se do venkovního centra
v Provodovicích, kde jsou vytvoﬁeny unikátní
podmínky pro v˘cvik vrcholového hasiãského
sportu na tartanovém povrchu, sjela druÏstva
dobrovoln˘ch hasiãÛ v rámci soutûÏe Velká cena
OSH Pﬁerov.
SoutûÏ spoãívala v poÏárním útoku druÏstev.
Akce se zúãastnilo celkem 25 druÏstev muÏÛ
a 15 druÏstev Ïen. Co se t˘ká muÏÛ, na prvním
místû skonãilo druÏstvo Kunovic (okres KromûﬁíÏ) s ãasem 16,84 s, druhé místo obhájili muÏi
z Malhotic (okres Pﬁerov) s ãasem 17,50 s a tﬁetí místo získalo druÏstvo z Rychlova (okres KromûﬁíÏ) s ãasem 17,65 s. U Ïen zabodovalo druÏstvo z Milotic (okres Pﬁerov) a s ãasem 18,27 s
se umístilo na prvním místû. Na druhém místû
skonãily Ïeny z Opatovic (okres Pﬁerov) s ãasem
18,69 s a na tﬁetím Ïeny z âernotína (okres Pﬁerov) s ãasem 19,05 s.
SoutûÏ pﬁispûla velkou mûrou k rozvoji odborné pﬁípravy soutûÏících poÏárních druÏstev
a jejich tûlesné zdatnosti. Akce byla finanãnû
podpoﬁena z rozpoãtu Olomouckého kraje.

Jak˘ byl rok 2010 v Rakovû?
V leto‰ním roce byl uzavﬁen
projekt Obnova sakrálních
staveb v obci Rakov, kter˘ byl podpoﬁen z evropsk˘ch zdrojÛ z Programu rozvoje venkova.
V rámci projektu byla provedena celková obnova zvonice, vãetnû revitalizace jejího okolí a dále
byly zrestaurovány dva kamenné kﬁíÏe, vãetnû
v˘sadby veﬁejné zelenû.
Dal‰í akcí financovanou z evropsk˘ch zdrojÛ
byla obnova v˘leti‰tû z programu Leader, v rámci které byl vybudován nov˘ kiosek, dále byl
opraven altán pro hudbu, byla vymûnûna vchodová vrata do pﬁístﬁe‰ku u hasiãské zbrojnice
a v neposlední ﬁadû bylo obnoveno oplocení

a provedena v˘sadba zelenû.
Stavební úpravy se dotkly také kulturního
domu, kde byla díky dotaci z Olomouckého kraje opravena stﬁecha, Ministerstvo pro místní rozvoj âR pﬁispûlo finanãnû na vybavení knihovny
a opravu sociálního zaﬁízení v kulturním domû.
V souãasnosti probíhá v˘stavba inÏen˘rsk˘ch
sítí v místní ãásti Na Doubravce, podpoﬁená taktéÏ Ministerstvem pro místní rozvoj âR, která
bude dokonãena v pﬁí‰tím roce.
Co se t˘ká kulturnû-spoleãenského Ïivota,
v ãervenci probûhla jiÏ tradiãní pﬁedhodová
zábava a hodová v˘stava nazvaná „Rakov

v obrazech“. V mûsíci srpnu bylo místním SDH
poﬁádáno fotbalové klání Dámy versus Páni. Na
podzim se konala v˘stava ovoce, zeleniny a ruãních prací poﬁádan˘ch ve spolupráci âZS Rakov
a mateﬁské ‰koly a na zaãátku prosince probûhlo pﬁedvánoãní setkání seniorÛ a mikulá‰ská
besídka pro dûti. 11. prosince poﬁádal místní
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ papuãovo-pyÏamov˘
bál a 19. prosince poﬁádala mateﬁská ‰kola se
SRP· vánoãní v˘stavu. Poslední akcí v tomto
roce bude IX. roãník vánoãního turnaje ve stolním tenise.
Jaroslav Ludka, starosta obce
a Vojtûch Skácel, místostarosta obce

Kanalizaãní pﬁivadûã V‰echovice-Babice
Zaãátkem listopadu na‰e obec zahájila rekonstrukci kanalizaãního pﬁivadûãe na
âistírnu odpadních vod Babice. Pﬁivadûã i kanalizaãní síÈ v obci jsou na‰im majetkem, ãistiãku v Babicích vlastní VaK Vsetín. Havarijní stav pﬁivadûãe bylo nezbytné urychlenû ﬁe‰it, neboÈ netûsnost rour a prorÛstání koﬁenÛ do systému zpÛsobovalo jednak nabírání balastních vod do pﬁivadûãe a naopak v dobû sucha zase
únik spla‰kov˘ch vod do terénu. Pﬁi de‰tích byla kanalizace nefunkãní a voda ve
spodní ãásti obce vyvûrala z ‰achet na povrch. Bûhem dvou let se nám podaﬁilo
celou akci pﬁipravit, vypracovat projektovou dokumentaci, získat územní rozhodnutí, stavební povolení a souhlasy vlastníkÛ pozemkÛ. A zejména se nám podaﬁilo získat to nejdÛleÏitûj‰í – finanãní prostﬁedky. Celá akce v hodnotû 23 mil. Kã
mohla zaãít. V leto‰ním roce bude provedena ãást smûrem od âOV, v roce 2011
pak napojení Provodovic a dokonãení celého úseku v na‰í obci. Témûﬁ 2 kilometry nové kanalizace urãitû pﬁispûjí ke zlep‰ení odvodu spla‰kov˘ch vod ze V‰echovic
i Provodovic a pﬁedev‰ím dojde také ke zkvalitnûní Ïivotního prostﬁedí v okolí pﬁivadûãe.
Radovan Miku‰
starosta obce V‰echovice
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Obec Rouské
Za vytrvalého de‰tû probûhl
v Rouském 1. sraz rodákÛ a pﬁátel obce
O víkendu 11. a 12. záﬁí 2010 se na rousecké
návsi uskuteãnil první Sraz rodákÛ a pﬁátel obce
Rouské, na kterém se se‰lo pﬁes tﬁista obyvatel
obce a jejich rodákÛ. Aãkoliv témûﬁ po celou
sobotu vytrvale pr‰elo, dé‰È neodradil náv‰tûvníky a vytrvali do konce. Slavnost byla zahájena
m‰í svatou, kterou vedl faráﬁ zdej‰í farnosti Vratislav Kozub. Následovalo slavnostní zahájení
srazu zapûním státní hymny rodákem obce
Pavlem Koukalem, minutou ticha za zemﬁelé
spoluobãany a rodáky obce a uctûním památky
v‰ech padl˘ch obyvatel obce Rouské v obou
svûtov˘ch válkách poloÏením kytice k pomníku
padl˘ch. Poté starostka obce pﬁívítala v‰echny
pﬁítomné obãany i rodáky, z nichÏ nûkteﬁí váÏili
dlouhou cestu, aby se setkali se sv˘mi kamarády a spoluÏáky. RovnûÏ pﬁivítala poslankyni
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR Jitku Chalánkovou. Místostarosta obce Milan Sehnal tlumoãil pozdrav rodáka rodákÛm od ZdeÀka Ovãáãíka z Vala‰ského Meziﬁíãí. Po proslovu
starostky obce pan faráﬁ spoleãnû s paní poslankyní Chalánkovou poÏehnali knize Obec Rouské,
Vesnice roku 2007, Olomouckého kraje – Dûjiny a souãasnost. Kniha byla napsána samotn˘mi obãany za pﬁispûní Jiﬁího Lapáãka, ﬁeditele
Státního archivu v Pﬁerovû a Ale‰e Drechslera,
pracovníka Muzea Komenského v Pﬁerovû. Vel-

Slámování
v Rouském
Slamûné sochy byl nápad, kter˘ jsem si pﬁivezla z matiãky Prahy. U náv‰tûvy pana prezidenta pﬁi pﬁíleÏitosti vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe

k˘ podíl na kvalitû knihy má Vûra Koﬁínková,
b˘valá uãitelka Základní ‰koly ve V‰echovicích. Obûma spoluautorÛm a korektorce
srdeãnû
dûkuji
a vûﬁím, Ïe kniha bude
cenn˘m zdrojem informací a trvalou památkou pro v‰echny, kteﬁí
Rouské mají rádi. Úryvek vzpomínek z knihy,
které jsou v knize publikovány, pﬁeãetla paní Irena K˘valová. Pﬁílohou
kníÏky je DVD s témûﬁ ‰estisty historick˘mi
a souãasn˘mi fotografiemi ze Ïivota obce. Oficiální ãást slavnosti ukonãila hymna obce zpívaná
dûtmi a obãany obce Rouské a vystoupení krojovaného taneãního souboru o.s. ·imon ze V‰echovic s ukázkami záhorsk˘ch tancÛ. Po spoleãném obûdû probûhla „Pﬁehlídka dûtsk˘ch
taneãních souborÛ“, v organizaci o.s. Californie
Rouské a koncert hudebního souboru Cantabille z Hranic. Odpolední program byl zakonãen
vypu‰tûním stovky lampiónÛ ‰tûstí s pﬁáními do
svûta. Po cel˘ den probíhaly v prostorách víceúãelového domu videov˘stavy fotografiií z historie i souãasnosti obce. Pﬁipravena i hojnû nav‰tûvována byla v˘stavka archeologick˘ch nálezÛ
objeven˘ch v na‰em katastru, kronik obce a historick˘ch dokumentÛ. Ti, kteﬁí vytrvali, se bavili
na pouÈové zábavû dlouho do noci a program jim
Vesnice roku 2007 mû zaujal slamûn˘ betlém na
prvním hradním nádvoﬁí. Zaujal mû témûﬁ jako
samotn˘ pan prezident. Tak romantická dekorace, pﬁi níÏ jukaly oãi z dÛlkÛ i drobn˘m japonãíkÛm, mû okouzlila, Ïe po pﬁíjezdu domÛ jsme
zaãali pátrat po autorovi tûchto skvûl˘ch dûl. A to
by bylo, abychom tohle nedokázali. Podaﬁilo se
najít a oslovit pana Jiﬁího Jedliãku z âervené
¤eãice, ﬁeditele muzea v Havlíãkovû Brodû, jinak
absolventa UmûleckoprÛmyslové ‰koly ve Zlínû.
Na ná‰ dotaz, zda by
se nám nevûnoval
a neuãil slámování,
odvûtil tento skvûl˘
ãlovûk a dnes uÏ
kamarád Jirka, Ïe
velice rád. A tak
vzniklo slámování
u nás v Rouském. Pﬁi
své první cestû ho
provázela
smÛla
s
porouchan˘m
autem, a tak z jednoho dne byl cel˘
víkend, kdy se nám
vûnoval a svaﬁil
kovové kostry a nauãil nás zpÛsobu vázání slámy a tvoﬁení

zpestﬁili mistﬁi svûta v párov˘ch tancích – taneãní skupina Oldies Hranice. V nedûli na místním
v˘leti‰ti pokraãovaly slavnosti jiÏ tradiãním fotbalov˘m utkáním svobodní proti Ïenat˘m o beãku piva. Vítûzství bylo na stranû svobodn˘ch
a v˘hru si uÏívali v místní klubovnû dle jejich
dohody postupnû po cel˘ t˘den. Pro dûti bylo
záÏitkem pﬁedvádûní leteck˘ch a automobilov˘ch
modelÛ p. Václava Buránû a jeho kolegÛ z klubu. První Sraz rodákÛ a pﬁátel obce Rouské se
i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí vydaﬁil, a proto bych chtûla jménem zastupitelstva obce podûkovat v‰em
sponzorÛm a místním spolkÛm za organizaci
a zaji‰tûní akce. Pﬁípravnému v˘boru za zaji‰tûní podkladÛ k obsahu knihy a na‰im rodákÛm
a pﬁátelÛm obce za jejich náv‰tûvu a uznání.
Milu‰e StrÏínková
starostka obce Rouské

soch. Pﬁi druhé náv‰tûvû letos pﬁijel i se svou
manÏelkou a dûtmi a byl z toho rovnûÏ krásnû
stráven˘ víkend jak pro nás, tak doufám Ïe i pro
nû. Nejen Ïe nás nauãil slámovat, ale odvezl si
od nás i zku‰enosti se získáváním dotací, práce
ve spolcích a vÛbec o Ïivotû na malé vesnici.
Na‰e slamûné sochy zdobí nejen prostranství
v Rouském , ale byly souãástí vánoãní v˘stavy
v B˘‰kovicích, Hustopeãsk˘ch slavností na zámku tamtéÏ a naposledy se pﬁedstavily v zámku ve
Vsetínû pﬁi vánoãním betlému. Slamûn˘m zvíﬁátkÛm tam bylo tak dobﬁe, Ïe nám tam zÛstala
do února. Je vidût, Ïe není tﬁeba ani velk˘ch
penûz, aby se vytvoﬁilo nûco hezkého, ale chce
to trochu elánu, svého ãasu a smysl pro legraci. ProtoÏe pﬁitom bylo legrace spousta. Tak
obãanské sdruÏení Rousecká dráãata zaloÏilo
festival slámování, pﬁi kterém je kaÏdoroãnû moc
hezká a srdeãná atmosféra a to je dobﬁe. Podûkovat bychom touto cestou chtûli v‰em, zejména panu Antonínu Ovãáãkovi, jehoÏ kovové kostry jako by z oka vypadly tûm Jirkov˘m. Tonda uÏ
sice mezi námi není, ale sochy nám ho pﬁipomínat budou. Díky patﬁí i maÏelÛm JuráÀov˘m za
dovoz slámy ze Îlutavy. V leto‰ním roce budou
na‰i „ slamáci“ ozdobou vánoãní Flory v Olomouci ve dnech 11. - 20.12.2010, na kterou Vás
srdeãnû zveme.
Milu‰e StrÏínková
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V leto‰ním roce uspoﬁádala knihovna ve V‰echovicích kromû ﬁady kulturnû v˘chovn˘ch akcí
také anketu o úrovni ãtenáﬁství na‰ich dûtí. Chtûli bychom se s vámi podûlit o velmi zajímavé
v˘sledky, které nám tato anketa odhalila. Na
na‰e otázky anonymnû odpovûdûlo celkem 70
dûtí takto:
âtete ve volném ãase?
ANO 64 %, NùKDY 23 %, NE 13 %
Z toho ãtou a chodí do knihovny 34 %, ãtou
a nechodí do knihovny 53 %, neãtou a nechodí
do knihovny 10 % a neãtou, ale chodí do knihovny 3 %.
Proã neãtou zdÛvodÀují pﬁedev‰ím: hraním na
poãítaãi, sportováním, pomáháním doma, uãením se nebo pﬁiznávají, Ïe jsou nepoﬁádní
a v nûkter˘ch pﬁípadech je ãtení nebaví...
Myslím si, Ïe by tato ãísla nemûla zajímat jen
knihovníky, ale také rodiãe a pedagogy. Mûlo by
b˘t na‰ím spoleãn˘m úsilím probouzet v dûtech
dobr˘ vztah ke knihám a ke ãtení vÛbec. Îádná
technika nemÛÏe nahradit v du‰evním rozvoji
dítûte dobrou knihu.
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Sonda do du‰e mal˘ch ãtenáﬁÛ

L˘die Trlifajová
vedoucí Stﬁediskové knihovny V‰echovice

Mikroregion Záhoran se vydal do Hornolideãska
Témûﬁ 50 zástupcÛ samosprávy, spolkÛ
a veﬁejnosti ze v‰ech obcí mikroregionu Záhoran se vydalo ve dnech 8.–9. ﬁíjna 2010 do obce
Lideãko, která byla v roce 2008 vyhlá‰ená jako
Vesnice roku 2008 âR.
Cel˘ zájezd byl zamûﬁen˘ na prezentaci úspû‰n˘ch projektÛ SdruÏení obcí Hodnolideãska, a to
jak mikroregionálních, tak jednotliv˘ch obcí.
Mezi nejzajímavûj‰í patﬁila napﬁ. rozhledna na
Vartovnû v obci Seninka ãi nové sportovní are-

ály a multifunkãní domy. Záhoran‰tí v‰ak zjistili, Ïe ani jejich mikroregion na tom není s investicemi nejhÛﬁ. V pomûru investic na obyvatele
jsme na tom zhruba stejnû, a to s daleko men‰ími dotaãními moÏnostmi. U nich jde spí‰e
o velké projekty pﬁeváÏnû z pﬁeshraniãní spolupráce se Slovenskem, zatímco u nás se investuje po men‰ích ãástkách a pﬁeshraniãní spolupráce mÛÏe b˘t u nás díky velké vzdálenosti
zamûﬁena pouze na malé neinvestiãní projekty,

napﬁ. na olympiádu. KaÏdopádnû se ani my
nemáme za co stydût, coÏ mimo jiné dokazuje
i to, Ïe hasiãi z Horní Lidãe jezdí trénovat k nám
do Provodovic do venkovního areálu, kde se
nachází hasiãské v˘cvikové centrum dotované
z evropsk˘ch zdrojÛ.
Pro v‰echny úãastníky to byla velice inspirativní cesta, pﬁi které navíc pﬁálo poãasí.
Tato studijní cesta byla financována Ministerstvem pro místní rozvoj âR.
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VIII. MIKROREGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA 2010
Vítûzn˘ putovní pohár jiÏ VIII.
roãníku mikroregionální olympiády, kter˘ se konal v Horním
Újezdû, si odvezla obec V‰echovice.
V sobotu 21. srpna 2010 se do areálu TJ
Sokol Horní Újezd sjely stovky lidí, kteﬁí pﬁi‰li
fandit sv˘m druÏstvÛm z obcí mikroregionu
Záhoran. Ta se utkala jiÏ v 8. roãníku mikroregionální olympiády.
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. Na soutûÏící ãekalo celkem pût disciplín. Vûdomostní okruh provûﬁil,
jak dÛkladnû soutûÏící ãetli zprávy v mikroregionálních zpravodajích za loÀsk˘ a leto‰ní rok.
Otázky se t˘kaly právû ãlánkÛ z tûchto zpravodajÛ, které mikroregion pravidelnû vydává.
V rámci sportovní disciplíny se pak jednalo
o ‰tafetov˘ závod mezi kuÏely s florbalov˘mi
hokejkami. Zábavná disciplína byla tro‰ku nároãnûj‰í, soutûÏící se na ãas vrátili do mlad˘ch let,
kdy se v hodinách tûlocviku provádûly závody
trakaﬁÛ. Hudební disciplína byla zamûﬁená na
poznávání znám˘ch hudebních dûl. A koneãnû
pátá disciplína byla opravdu specifická, a to
v tom, Ïe jejím cílem bylo nasbírat od divákÛ co
nejvíce drobn˘ch. Peníze z této akce putovaly do
zaplavené obce Heﬁmanice na Fr˘dlanstku.
Nebudou to ale jediné peníze. K nim se pﬁidaly
finanãní prostﬁedky z tzv. tubusÛ sympatií, kde
mohli diváci vhazovat peníze a rozhodnout tak

o nejsympatiãtûj‰ím druÏstvu. Právem si toto
ocenûní letos odvezlo druÏstvo z Rouského. Do
Heﬁmanic pak byla pﬁedána ãástka 9 833,- Kã,
ke které pﬁibyla je‰tû dal‰í ãást dobrovolného
vstupného. Celkem bylo do Heﬁmanic odvedeno
20 000,- Kã.
Stejnû jako v pﬁedchozích roãnících i letos
byla vyhodnocena ekologická disciplína. Na
základû podkladÛ firmy Ekokom nejlépe tﬁídí
obec Malhotice.
Co se t˘ká celkového hodnocení, první místo
obsadila obec V‰echovice, na druhém místû
skonãila obec Rakov a na tﬁetím místû se umístila obec Horní Újezd. Nejmlad‰ím úãastníkem
byl 5let˘ Matûj Michna z Rouského a nejstar‰ím
úãastníkem klání se stal pan Franti‰ek Koukal
z obce Horní Újezd.
Atraktivní podívanou doplÀoval v Horním
Újezdû 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. Nejmen‰í si mohli i zaskákat
ve skákacím hradu nebo vyuÏít nabídky malování na obliãej. Nechybûlo ani vystoupení maÏoretek Bystﬁinky a obãanského sdruÏení Happy
Chick Par‰ovice. S bﬁi‰ními tancemi pﬁijela Rousecká dráãata vãele se Zuzanou Roderovou.
Nechybûla ani finalistka Miss aerobic âR sleãna
Denisa Biskupová i se sv˘mi svûﬁenkynûmi
a podívanou zpestﬁili i malhot‰tí teenageﬁi se
sv˘m street dance. Pﬁed vyhlá‰ením v˘sledkÛ
mohli v‰ichni obdivovat sílu samotného Îelezného Zekona a dámy si v podveãerních hodinách
pﬁi‰ly na své pﬁi módní pﬁehlídce. Od 20 hodin
k poslechu i tanci hrála taneãní skupina Kalibra,
kterou okolo 21. hodiny pﬁeru‰il ohÀostroj.

Velké podûkování patﬁí Z· V‰echovice a panu
Milanu ·vachovi 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
Centrum zateplení Jiﬁí DoleÏel V‰echovice
âeská spoﬁitelna a.s.
Dopravní projektování s.r.o. Ostrava
Elan s.r.o. Pﬁerov
Farma KlvaÀa Par‰ovice
Kolaﬁíková Alena - V‰echovice
Komerãní banka a.s.
Kyjovsk˘ Antonín
Maso Jirex, a.s. Brno
Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem
Orság stavby s.r.o. Horní Újezd
Pekárna Zbra‰ov
Renetra – Libor PoníÏil
SITAP s.r.o. Horní Újezd
SKANSKA a.s.
Smí‰ené zboÏí BoÏena âíhalová V‰echovice
·igut Rostislav
Tiskárna Mariva V‰echovice
TON a.s. Bystﬁice pod Host˘nem
VIVA Kelã
Záhoran a.s. V‰echovice
ZAPE Opatovice spol. s r.o.
ZUBR, a.s. Pﬁerov

Vyúãtování olympiády
Pﬁíjmy
Pﬁímé pﬁíjmy z akce (vstupné, kolo ‰tûstí, tubusy sympatie, bungee-jumping, obãerstvení)
147 449,- Kã
Sponzoﬁi
49 000,- Kã
Pﬁíjmy celkem
196 449,- Kã
V˘daje
Obãerstvení a reÏijní náklady
Doprovodn˘ program
Ceny vítûzÛm
V˘daje celkem
V˘tûÏek celkem

103 642,- Kã
61 100,- Kã
10 000,- Kã
174 742,- Kã
21 707,- Kã

Z v˘tûÏku zaslána ãástka 20 000,- Kã jako pomoc
na povodnû do obce Heﬁmanice na Fr˘dlantsku.
Marie Va‰íãková
úãetní mikroregionu

Fotky z olympiády si mÛÏete prohlédnout na webov˘ch stránkách http://zahoran.rajce.idnes.cz/Olympiada_2010/PK
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V sobotu 4. záﬁí 2010 se areál v˘leti‰tû
v Rakovû zaplnil myslivci z celého mikroregionu
Záhoran. Právû v sobotu se zde konal 1. roãník
mikroregionálních stﬁeleck˘ch závodÛ, které
spoãívaly ve stﬁelbû na asfaltové holuby. KaÏdá
obec postavila do souboje tﬁíãlenné druÏstvo.
Vyhodnocen byl nejlep‰í stﬁelec, ale také obec
a myslivecké sdruÏení, kter˘ch je na Záhoranu
celkem ‰est.
Nejlep‰ím stﬁelcem se stal Bﬁetislav Wagner
z Opatovic, kter˘ hájil barvy Mysliveckého sdruÏení Opatovice – Rakov, druhé místo patﬁilo
Milanu Novákovi z Horního Újezda a tﬁetí Ivanu
·imonovi z Malhotic. Co se t˘ká celkového hodnocení obcí a mysliveck˘ch sdruÏení, prvenství
v obou pﬁípadech získali právem myslivci z B˘‰kovic. V hodnocení obcí se na druhém místû
umístil Horní Újezd a na tﬁetím Par‰ovice.
U mysliveck˘ch sdruÏení druhé místo obhájili
myslivci z Mysliveckého sdruÏení Opatovice –
Rakov a tﬁetí z Mysliveckého sdruÏení Záhoran
V‰echovice – Provodovice.
Pﬁíjemnou atmosféru závodÛ dokonale navodily i myslivecké speciality, takÏe i diváci si pﬁi-
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V Rakovû se 4. záﬁí stﬁílelo

‰li na své, a to i pﬁes nepﬁíznivé de‰tivé poãasí.
Akci poﬁádalo Myslivecké sdruÏení Opatovice

– Rakov ve spolupráci s mikroregionem Záhoran za finanãní podpory Olomouckého kraje.

V Malhoticích
zvítûzil âernotín
Dne 11. záﬁí 2010 probûhl v Malhoticích Mikroregionální nohejbalov˘ turnaj, kterého se
i pﬁes velmi nepﬁíznivé poãasí zúãastnilo 5 druÏstev. Vítûzn˘ pohár si odvezli hráãi z âernotína,
na druhém místû se umístili tzv. Cardovci z Olomouce a tﬁetí místo obhájili místní. KaÏdopádnû
díky patﬁí obci Malhotice, která se postarala
o perfektní zázemí, vãetnû doprovodného programu a pﬁispûla tak k roz‰íﬁení sportovních
aktivit na Záhoranu.

Program Leader
O programu Leader jste jiÏ byli informováni
v pﬁede‰l˘ch ãíslech zpravodaje. Organizace, která tento program zastﬁe‰uje, se naz˘vá místní
akãní skupina (dále MAS). Pro zaloÏení místní
akãní skupiny je potﬁeba splnit urãité poÏadavky. Jedním z nich je 10 000 obyvatel, coÏ Záhoran se sv˘mi 4 000 obyvateli nesplÀuje, a proto
se obce Záhoranu pﬁipojily k místní akãní skupinû Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, která územnû kopíruje obec s roz‰íﬁenou pÛsobností Hranice.
V podstatû se jedná o místní dotaãní program,
v rámci kterého je kaÏd˘m rokem pﬁidûlen urãit˘ objem penûz (tato alokace se pohybuje okolo
8 mil. Kã) a sama místní akãní skupina nastavuje podmínky pro pﬁedkládání a hodnocení pro-

jektÛ, a to v souladu se strategick˘m plánem.
V rámci programu jsou vyhla‰ovány tzv. v˘zvy.
KaÏdá v˘zva je zamûﬁená na rÛzné oblasti podpory jako je rozvoj zemûdûlství, zemûdûlské
a potravináﬁské produkty, lesnická technika,
veﬁejná prostranství, spolkov˘ Ïivot a sport ãi
rozvoj cestovního ruchu.
Místní akãní skupina má v souãasné dobû 35
ãlenÛ – zástupcÛ podnikatelÛ, spolkÛ, místních
samospráv, fyzick˘ch osob a zemûdûlcÛ. Co se
t˘ká organizaãní struktury, nejvy‰‰ím orgánem
je valná hromada s pﬁedsedou a místopﬁedsedou, v˘konn˘m orgánem pak v˘bor partnerství
a nad správn˘m fungováním sdruÏení dohlíÏí
kontrolní v˘bor. Dále zde funguje programov˘
v˘bor, kter˘ dohlíÏí na realizaci strategického plánu vãetnû monitorování prÛbûhu programu,
a v˘bûrová komise, která hodnotí registrované
Ïádosti o dotaci podle preferenãních kritérií sta-

noven˘ch místní akãní skupinou.
Mikroregion Záhoran je
ãlenem místní akãní skupiny, kde máme i zastoupení
v podobû místních samospráv, spolkÛ, fyzick˘ch osob, zemûdûlcÛ i jin˘ch
podnikatelÛ. Pﬁedsedou sdruÏení se stal Vojtûch
Skácel, místostarosta obce Rakov. V‰em, co se
angaÏují, patﬁí velké podûkování, jelikoÏ je to práce velmi nároãná.
SnaÏila jsem se o co nejstruãnûj‰í popis programu. BliÏ‰í informace najdete na stránkách
www.regionhranicko.cz/leader nebo se mÛÏete
obrátit na kanceláﬁ mikroregionu Záhoran, Pavla Krbálková, tel.: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@seznam.cz nebo kanceláﬁ MAS,
jejichÏ kontakt najdete na v˘‰e uvedené webové
adrese.
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Kulturní kalendáﬁ 2011
B˘‰kovice
22. ledna rybáﬁsk˘ spoleãensk˘ bál v Horních Nûtãicích
8. bﬁezna MDÎ – pﬁání seniorkám
12. bﬁezna vodûní medvûda
10. dubna vyná‰ení Moreny
30. dubna rybáﬁské závody
7. kvûtna v˘roãí osvobození a slavnostní otevﬁení
minimuzea
8. kvûtna svátek matek – slavnost pro matky
4. ãervna dûtsk˘ den
25. ãervna III. B˘‰kovické Letnice
Horní Újezd
15. ledna sousedsk˘ obecní ples
12. února hasiãsk˘ ma‰karní karneval
27. února dûtsk˘ ma‰karní karneval
12. bﬁezna sportovní bál
bﬁezen vodûní medvûda
16.–17. dubna velikonoãní v˘stava
30. dubna stavûní máje
6. kvûtna májové oslavy osvobození obce, lampiónov˘ prÛvod, vatra na hﬁi‰ti
8. kvûtna svátek matek
14. kvûtna Záhorská stovka – venkovní areál Provodovice
21. kvûtna okresní kolo v poÏárním útoku – venkovní
areál Provodovice
28. kvûtna kácení máje
18. ãervna turnaj minipﬁípravek SITAP CUP
ãerven dûtsk˘ den
16. ãervence hasiãská pohárová soutûÏ
ãervenec ãervencová noc
23. ãervence zájezd na turnaj ÚjezdÛ do Horního Újezdu
u Litomy‰le
6.–7. srpna sjezd rodákÛ a pﬁátel obce
Malhotice
31. prosince novoroãní pﬁípitek u Vánoãního stromu
14. ledna ples o.s. Klubko
19. února mysliveck˘ ples
únor kurz drátkování
bﬁezen kurz korálkování
duben velikonoãní v˘stava
6. kvûtna oslavy osvobození obce
8. kvûtna svátek matek
21. kvûtna kácení máje
4. kvûtna dûtsk˘ den
Opatovice
8. ledna zimní novoroãní v˘stup na moravské
vrcholy – Helf‰t˘n
15. ledna hasiãsk˘ ples
22. ledna snûhová královna

29. ledna
5. února
12. února
únor
únor
19. února
20. února
26. února
5. bﬁezna
bﬁezen
12. bﬁezna
19. bﬁezna
26. bﬁezna
duben
duben
duben
29. dubna
kvûten
7. kvûtna
kvûten
4. ãervna
5. ãervna
18. ãervna
19. ãervna
25. ãervna
Par‰ovice
8. ledna
15. ledna
leden
26. února
únor
únor
17. bﬁezna
bﬁezen
bﬁezen
19. bﬁezna
duben
duben
duben
kvûten
kvûten
kvûten
kvûten
4. ãervna
5. ãervna
ãerven
ãerven

sokolsk˘ ples
turnaj ve stolním tenise
mysliveck˘ ples
zimní olympiáda mlad˘ch hasiãÛ
halová soutûÏ mládeÏe v Havíﬁovû
karneval na snûhu aneb zimní sportovní hry
dûtsk˘ karneval
turnaj mikroregionu Záhoran ve stolním
tenise
turnaj âlovûãe nezlob se
denní zamûstnání s dûtmi z M·
taneãní zábava
opatovská ãtvrÈka
lesní bûh
turnaj v bowlingu
promítání historick˘ch fotografií
úãast na hasiãské pouti sv. Host˘n
pálení ãarodûjnic
turistick˘ v˘‰lap
lampiónov˘ prÛvod, táborák na hﬁi‰ti
turnaj petangue
soutûÏ O putovní pohár SDH mlad˘ch hasiãÛ
dûtsk˘ den, ukázky hasiãské techniky
mezinárodní fotbalov˘ turnaj Ïákovsk˘ch
pﬁípravek ZAPE CUP
turnaj Ïen v kopané
soutûÏ hasiãsk˘ch druÏstev muÏÛ a Ïen
O putovní pohár Zastupitelstva obce Opatovice – Velká cena okresu Pﬁerov
novoroãní v˘‰lap na Ondﬁejník
sokolsk˘ ples
knoflíkiáda rodiãÛ s dûtmi
hasiãsk˘ ples
par‰ovsk˘ biatlon
sportovní odpoledne na snûhu
cestopisná beseda s Jiﬁím Márou
divadelní pﬁedstavení – Dﬁevohostice
karneval pro dûti
‰ibﬁinky
setkání seniorÛ
velikonoãní tvoﬁení dûtí s rodiãi
oslava Dne Zemû
akademie ke Dni matek
lampiónov˘ prÛvod
jarní v˘‰lap
pohádkov˘ les
dûtsk˘ den
soutûÏ mlad˘ch hasiãÛ v poÏárním útoku
nocování se skﬁítky v M·
louãení s pﬁed‰koláky

Provodovice
12. bﬁezna vodûní medvûda
14. kvûtna okrsková hasiãská soutûÏ
ãerven okresní hasiãská soutûÏ
Rakov
19. prosince vánoãní v˘stava
28. prosince IX. roãník vánoãního turnaje ve stolním
tenise
8. ledna novoroãní v˘‰lap na Hel‰t˘n
9. ledna mikroregionální turnaj ve stolním tenise
druÏstev
22. ledna ples SRP· pﬁi M· Rakov
5. února ma‰karní karneval
12. února hasiãsk˘ ples
26. února vodûní medvûda
kvûten vítání obãánkÛ
ãerven dûtsk˘ den spojen˘ s oslavami ukonãení
‰kolního roku
Rouské
23. prosince Ïiv˘ Betlém pﬁed místní kaplí
31. prosince louãení se star˘m rokem a vítání nového
roku 2011
bﬁezen Andersenova noc
únor turnaj ve stolním tenise
2.–3. dubna velikonoãní v˘stava
17. dubna seniorské besedování s programem
30. dubna pálení ãarodûjnic
kvûten kácení máje
ãerven dûtsk˘ den
V‰echovice
19. prosince
26. prosince
15. ledna
21. ledna
22. ledna
12. února
19. února
27. února
19. bﬁezna
16.–17. dubna
duben
8. kvûtna
kvûten
18.–19. ãervna

adventní koncert v kostele
‰tûpánská zábava
ples o.s. ·imon
ples SRP·
dûtsk˘ karneval
sousedsk˘ ples
taneãní zábava – myslivecké sdruÏení
divadlo o.s. ·imon
taneãní zábava – myslivecké sdruÏení
velikonoãní v˘stava Spolku Ïen Rozmar˘n
divadlo o.s. ·imon
oslavy Dne matek
slavnosti sv. Floriána
pouÈové slavnosti

Mikroregionální projekty v roce 2010
Stﬁedisko sluÏeb venkovu II
V leto‰ním roce byla ve v‰ech obcích mikroregionu poﬁízena nová technika na údrÏbu obcí,
a to ãásteãnû v rámci projektu Stﬁedisko sluÏeb
venkovu II. Projekt byl celkovou ãástkou
472.000,- Kã podpoﬁen z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2010. Celkem byly
poﬁízeny 4 motorové sekaãky rider s pﬁedním
seãením, 1 malotraktor vãetnû pﬁíslu‰enství, dále
byl poﬁízen mulãovací stroj, návûs a jiná zaﬁíze-

ní jako sbûraã trávy, zametací kartáã, rozmetadlo ãi kﬁovinoﬁezy. Obce dofinancovaly poﬁízenou techniku z vlastních zdrojÛ.
Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
V rámci v˘‰e zmiÀovaného programu obdrÏel
mikroregion pﬁíspûvek ve v˘‰i 30 000,- Kã, a to
na ãásteãné krytí kulturního programu olympiády, dále na vydání 2 ãísel zpravodaje a broÏury
mikroregionu Záhoran.

Záhoran umí spolupracovat
Dal‰í leto‰ní projekt byl podpoﬁen Ministerstvem pro místní rozvoj âR, a to ãástkou
199.000,- Kã. Tato finanãní ãástka byla taktéÏ
doplnûna o vlastní zdroje a celkovû pﬁispûla
k financování mikroregionální olympiády a studijní cesty do Lideãka. O obou akcích najdete
podrobné informace v samostatn˘ch ãláncích.

Mikroregionální projekty v roce 2011
Mezinárodní projekt Obce bez hranic
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@centrum.cz)
www.zahoran.cz
DTP a tisk
ELAN spol. s r. o. Pﬁerov
Zpravodaj byl vydán za finanãní podpory Olomouckého kraje

S radostí v‰em mohu oznámit, Ïe mikroregion byl úspû‰n˘ s mezinárodním projektem Obce
bez hranic z Fondu mikroprojektÛ v rámci ãesko-polské spolupráce. V roce 2011 tak budeme
moci ãerpat finanãní prostﬁedky na olympiádu,

která bude mít tentokrát mezinárodní charakter,
dále na mezinárodní studijní cestu a dal‰í aktivity vypl˘vající z projektu.
Samozﬁejmû se budeme snaÏit o dal‰í finanãní prostﬁedky z krajsk˘ch a národních zdrojÛ,
o nichÏ budete informováni.

