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Z P R AV O D A J

Seneca Lucius Annaeus

O B C E

ãíslo 1 • duben 2012 • roãník XIV • www.rouske.cz
Irena K˘valová,
ãlenka Zastupitelstva
obce

VáÏení spoluobãané,
vstoupili jsme do roku 2012 a z tisku
i médií jsme neustále informováni
o reformû ‰kolství. Tato pﬁipravovaná
reforma vzbuzuje ﬁadu nevolí. A není to jen
otázka financování vysok˘ch ‰kol, ale tato
reforma se t˘ká i stﬁedních a velkou
mûrou i základních ‰kol. Návrh financování regionálního ‰kolství, které pﬁedstavilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, je kritizován ze v‰ech stran
a ﬁada ‰kol a obcí se touto reformou cítí
oprávnûnû ohroÏena. Zatím je tato reforma v projednávání, proto se zmíním
o financování na úrovni základního ‰kolství dosud. Finanãní prostﬁedky na vzdûlání dûtí poskytuje stát (platy, odvody,
uãební pomÛcky, uãebnice, ‰kolení atd.).
Finanãní dotace na úhradu uãebních
pomÛcek, uãebnic a dal‰ích nákladÛ na
základní vzdûlání se stále sniÏuje
a v leto‰ním roce bylo schváleno sníÏení
cca o 32 %. Jedná se o velmi kritick˘ stav,
kter˘ ‰kolu znaãnû omezuje. Ohlednû krytí nákladÛ na provoz ‰koly (plyn, el. energie, vodné, stoãné, opravy, spotﬁeba
materiálu atd.) je ‰kola oprávnûna jednat
pouze se sv˘m zﬁizovatelem (pro nás
Obec V‰echovice). Zﬁizovatel poskytuje
finanãní prostﬁedky ve v˘‰i roãních nákladÛ, tzv. rozpoãtu ‰koly. âásteãnou úhradu
nákladÛ získává zpût od obcí, ze kter˘ch
dûti ‰kolu nav‰tûvují a od státu, kter˘
v r. 2011 poskytl 1.390 Kã na jednoho
Ïáka (dotace se rok od roku sniÏuje, pﬁiãemÏ náklady rok od roku rostou). Obec
Rouské se podílela za r. 2011 na nákladech provozu základní ‰koly ãástkou
207.813 Kã a ãástkou 34.040 Kã mateﬁské ‰koly. Ve ‰kolním roce 2011/2012
z na‰í obce dojíÏdí 2 dûti do M· V‰echovice a 22 dûtí do Z· V‰echovice. Urãitû je
na‰im hlavním pﬁáním zdraví dûtí, ale doufejme, Ïe pﬁipravovaná reforma ‰kolství
bude v souladu se zdrav˘m rozumem
a kompromisem v‰ech zúãastnûn˘ch.
Aktuální informace
o na‰í obci najdete na:
www.rouske.cz

Zpráva o vûcech veﬁejn˘ch
Je zvykem v prvním ãísle zpravodaje
v novém roce provést urãité zhodnocení roku minulého a pﬁedstavit plány na
rok leto‰ní.
V leto‰ním roce pokraãuje revitalizace r ybníka KADLUB, kter ˘ byl vybudován v roce 1991 a obec ho odkoupila
od správce konkursní postaty pﬁi likvidaci majetku ZD Záhoran v roce 2008.
Obec Rouské získala na tento projekt
dotaci z Operaãního programu Ïivotního
prostﬁedí v roce 2011 a témÏe roce probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele
stavby. Z 11 pﬁihlá‰en˘ch firem zvítûzila firma NEVIS s.r.o. Opava, s cenou
1 415 000 Kã. Na ãásteãné krytí spolufinancování nám bude Státním fondem Ïivotního prostﬁedí poskytnuta pÛjãka na dobu 10 let. Celá akce spoãívá
v odbahnûní rybníka, opravy stavebních
prvkÛ, zpevnûní hrází, tvorby mokﬁadu
a liniové v˘sadby stromÛ. Termín dokonãení v‰ech oprav a úprav je 31. kvûten
2012. Stavební dozor provádí p. Stanislav Srch z Par‰ovic. Práce probíhají
v souladu s plánovan˘m harmonogramem. V rámci této akce bude provedena rekultivace místní skládky. Cesty
a pozemky, které probíhající stavbou

byly po‰kozené, budou uvedeny firmou
NEVIS s.r.o. Opava do pÛvodního stavu.
Dokonãením revitalizace r ybníka KADLUBu, bude krom jiného zase toto prostﬁedí pﬁíjemn˘m relaxaãním místem pﬁi
cyklotrase Krajem kamenn˘ch kﬁíÏÛ
boÏích muk a památn˘ch stromÛ, která
v jeho sousedství vede. Chtûla bych
podûkovat OS Ochránci pﬁírody za jeho
spolupráci na tomto díle.
Rekonstrukce venkovního víceúãelového areálu byla témûﬁ dokonãena aÏ
na instalování herních pr vkÛ a opravy
dûtského hﬁi‰tû v areálu. Tento projekt
spoãíval ve v˘mûnû stﬁechy bufetu
a stavby pﬁilehlého skladu, zpevnûní pﬁístupové cesty a ploch za bufetem, vybudování nového sociálního zaﬁízení
a obnovy dûtského hﬁi‰tû. Nositelem
projektu byla Obecnû prospû‰ná spoleãnost Za na‰imi humny a jeho cena
byla 1 115 000 Kã, pﬁiãemÏ na realizaci byla poskytnuta dotace z Programu
Leader ve v˘‰i 950 tis. Kã. Projekt pro‰el závûreãnou kontrolou Státním zemûdûlsk˘m inter venãním fondem bez
závad a nyní se ãeká na proplacení
v‰ech v˘dajÛ souvisejícím s projektem.
Zde bych chtûla podûkovat Ing. Pavle
dokonãení na stranû 2 
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 pokraãování z první strany

Návrh vánoãního osvûtlení

Krbálkové za úspû‰né finanãní a monitorovací ﬁízení projektu aÏ do samého
závûru. I zde bude, jak v‰ichni doufáme
prostranství slouÏit ke spokojenosti
obãanÛ a zejména mládeÏe. Trápí nás
v‰ak vandalismus, kter ˘ dál na tûchto
prostranstvích probíhá a proto prosíme
obãany, kteﬁí v jeho v blízkosti bydlí, aby
v rámci sv˘ch moÏností hlásili po‰kozování, v˘trÏnictví a nebo sami zasáhli
v rámci moÏností. Za tento zájem pﬁedem dûkuji. Podûkovat bych chtûla
i panu Antonínovi Va‰íãkovi za umoÏnûní pﬁejezdu jeho pozemku v rámci prací.
V souãasné dobû je areál monitorován
právû kvÛli prevenci vandalismu.
Koncem roku nám doslouÏilo vánoãní
osvûtlení u místní kaple, proto jsme
poÏádali o drobnou dotaci na poﬁízení
a roz‰íﬁení nového. TakÏe doufejme, Ïe
dotaci získáme a vánoãní osvûtlení bude
vítan˘m doplÀkem vánoãní v˘zdoby
v ãase adventu a vánoc.
Územní plánování soustavnû a kompletnû ﬁe‰í funkãní vyuÏití území, stanoví zásady jeho organizace a vûcnû
a ãasovû koordinuje v˘stavbu a jiné ãinnosti ovlivÀující rozvoj území. Územní plánování vytváﬁí pﬁedpoklady k zabezpeãení tr valého souladu v‰ech pﬁírodních,
civilizaãních a kulturních hodnot v území,

zejména se zﬁetelem na péãi o Ïivotní
prostﬁedí a ochranu jeho hlavních sloÏek
– pÛdy, vody a ovzdu‰í. Taková je definice územního plánování vypl˘vajícího ze
zákona ã. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ﬁádu (stavební
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
V souvislosti se zmûnami, které chce
realizovat na území Rouského firma
GESS s.r.o. Hranice poÏádala tato
o zapracování tûchto zmûn do územního
plánu obce. Vzhledem ke skuteãnosti Ïe
od roku 2015 vzniká obcím povinnost zﬁizování nov˘ch územních plánÛ se ZO
rozhodlo nepoﬁizovat zmûnu, ale poﬁídit
nov˘ územní plán obce, ãímÏ by se
nahradil pÛvodní z roku 2004. Zde bych
chtûla zdÛraznit, Ïe územní plán není
direktivem, ale má povahu nabídky, jak
je moÏné území vyuÏívat. Územní plán
vná‰í do území prvek jistoty a je stabilizaãním ãinitelem území a to pﬁedev‰ím
jiÏ zastavûného území. Z tûchto dÛvodÛ
by se obãané o tvorbu územního plánu
mûli zajímat a sledovat zprávy t˘kající se
jednotliv˘ch fází poﬁizování územního plánu na webov˘ch stránkách obce ãi úﬁední desce Obecního úﬁadu.
Zastupitelstvo obce schválilo pﬁípravu
pozemkov˘ch úprav. Informace o nich
jsou souãástí obsahu zpravodaje.
Veﬁejnû prospû‰né práce jsou ãasovû
omezené pracovní pﬁíleÏitosti, které po
dohodû s úﬁadem práce vytváﬁí obec.
Spoãívají v ãinnostech ve prospûch obce
a jejich cílem je umoÏnit uchazeãÛm
o zamûstnání obtíÏnû umístiteln˘m na
trhu práce pracovat v dobû, kdy nemohou najít standardní práci. Stát na nû
poskytuje obci pﬁíspûvky na mzdové
náklady, maximálnû v‰ak po dobu 12
mûsícÛ. Obec se zároveÀ zavazuje, Ïe
místa na veﬁejnû prospû‰né práce budou
obsazovány v˘hradnû uchazeãi, které jim
doporuãí Úﬁady práce. V loÀském roce

bylo zamûstnáno u obce Rouské 7 pracovníkÛ a v leto‰ním roce plánujeme
obsazení 4 pracovních míst uchazeãi
o zamûstnání. Jejich pracovní ãinnost
bude spoãívat v tradiãních aktivitách jako
je úklid a údrÏba veﬁejn˘ch prostranství
a obecních budov, budování oplocenek,
úklid lesa a místních komunikací, sociální péãe, v˘roba propagaãních materiálÛ a rÛzn˘ch dal‰ích ãinností dle potﬁeby
obce apod. Oproti tomu veﬁejná sluÏba
je od roku 2012 ãinnost, za níÏ pracovníci nedostávají mzdu. Jde tedy o bezplatnou pracovní sílu pro obce. Má vliv
také na v˘‰i pﬁíspûvku na Ïivobytí u lidí,
kteﬁí ho pobírají déle neÏ ‰est mûsícÛ –
nedochází u nich k poklesu této dávky
na existenãní minimum. V této oblasti
poãítá obec, Ïe tuto sluÏbu poskytne cca
10 pracovníkÛm.
I v leto‰ním roce budeme pokraãovat
v tûÏbû dﬁíví a obnovû lesa v rámci
schválen˘ch Lesních hospodáﬁsk˘ch
osnov. Oslovujeme obãany a nabízíme
jim samov˘robu palivového dﬁíví v rámci
úklidu po tûÏbû. Pﬁíjmy z lesa nám tak
pomáhají dofinancovávat nûkteré realizované projekty. DodrÏování lesních hospodáﬁsk˘ch osnov je kontrolováno Mûstsk˘m úﬁadem Hranice odborem Ïivotního prostﬁedí, se kter˘m ﬁe‰íme i pﬁípadné poru‰ování lesního zákona ãi jin˘ch
pﬁestupkÛ na lesních pozemcích. âást
pﬁíjmÛ navracíme zpût do lesÛ v podobû
obnovy lesa a budování oplocenek. Vût‰inu tûchto prací zaji‰Èují pracovníci
obce. Obãané, kteﬁí mají zájem o zpracování palivového dﬁíví a úklidu lesa se
mohou hlásit jiÏ nyní na Obecním úﬁadû.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

Obnova rybníka KADLUB, technick˘ dozor investora ing. Stanislav Srch a vedoucí stavby pan Rudolf Rak na jednom z kontrolních dnÛ
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Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva dne 11. listopadu
2011
ZO projednalo:
• Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
• Kontrola usnesení
• Zpráva o hospodaﬁení k 31. 10. 2011
• Povûﬁení starostky k rozpoãtovému opatﬁení
• Pozemkové úpravy
• Zmûna stanov MRZ – podpisová práva
• Odpisov˘ plán majetku obce
• V˘bûrové ﬁízení na Rouské - rybník KADLUB - obnova rybníku a tvorba mokﬁadÛ
– v˘bûr dodavatele
• Vûcné bﬁemeno – pﬁípojka nn Ovãáãík
Zdenûk – úhrada PD
• Informace starostky
• Pﬁíspûvek OS Californie – Mikulá‰ská
besídka s nadílkou
• RÛzné – pﬁíspûvek na kostel V‰echovice,
• Pﬁijetí pÛjãky finanãních prostﬁedkÛ ve
v˘‰i 80 tis. Kã
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva dne 29. prosince
2011
ZO projednalo:
• Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele

• Odstoupení od Kupní smlouvy ze dne
27. 9. 2011
• Vrácení dotace ve v˘‰i 125 tis. Kã na
poﬁízení poÏárního vozidla Olomouckému kraji
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva dne 28. února 2012
ZO projednalo:
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení
• Rozpoãet obce na rok 2012 vã. rozpoãtového v˘hledu do roku 2014
• Rozpoãet DSO mikroregionu Záhoran
na rok 2012 vã. rozpoãtového v˘hledu
do roku 2014
• Závûreãn˘ úãet obce Rouské za rok
2011
• Smlouva o dílo na sbûr a likvidaci tﬁídûného odpadu
• Pozemkové úpravy – zahájení
• Nájemní smlouva na ãást pozemku p.ã.
26/4 v k.ú. Rouské
• Projekty na rok 2012
• StíÏnost manÏ. SloveÀákov˘ch
• âinnost spolkÛ
• Vstup obce Rouské do DSO mikroregionu Hranicko
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva dne 27. bﬁezna
2012
ZO projednalo:
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení
• Hospodaﬁení obce za období do
29. 2. 2012
• Schválení pﬁíspûvku z rozpoãtu OK na
poﬁízení hasiãského vozidla pro potﬁeby
SDH
• Schválení spolufinancování obce ve v˘‰i
120 tis. Kã
• Schválení Smlouvy a poskytnutí pﬁíspûvku z rozpoãtu OK na poﬁízení hasiãského vozidla pro potﬁeby SDH
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Schválen˘ rozpoãet obce na rok 2012
Pﬁíjmy:
ood
par
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1361
1511
4112
4116
4134
1019
2131
2321
2111
3612
2132
3725
2324
6171
2132
2322
2329
6310
2141
1011
2111
6171
2119
pﬁíjmy celkem

Kã
DaÀ z pﬁíjmu FO záv. ãinnost
DaÀ z pﬁíjmu FO ze SVå
DaÀ z pﬁíjmu FO z kap. v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmu PO
DPH
poplatky za odpady
poplatek za psy
správní poplatky
daÀ z nemovitostí
dotace neinv. Od KÚ
dotace na VPP
pﬁevod z rozpoãtov˘ch úãtÛ
pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
pﬁíjmy ze stoãného
za pronájem DPS
trÏba za nebezpeãn˘ odpad
pﬁíjem z pronájmu vodárky
pﬁijaté pojistné náhrady
ostatní nedaÀové pﬁíjmy
pﬁíjem z úrokÛ
pﬁíjem z lesÛ
pﬁíjem – vûcná bﬁemena

370 000
35.000
34.000
350.000
839.000
103.000
2.000
1.000
298.000
60.100
232.000
60.000
20.000
23.000
107.000
46.000
46.000
25.000
30.000
1.000
200.000
1.000
2.883.100

V˘daje:
1031
2212
2221
3111
3113
3319

5156
5169
5193
5321
5321
5139
5169
5175

pûst. ãinnost PHM
údrÏba silnic
provoz veﬁejné silniãní dopravy
pﬁed‰kolního zaﬁízení
‰kola
kultura – materiál
kultura – sluÏby
poho‰tûní
celkem

5223
5139
5154

církve
tûlov˘chova – materiál
el. energie
celkem

15.000
10.000
11.000
21.000

5021
5139
5141

DPS OOV
DPS materiál
úroky hypoteãní
celkem

11.000
1.000
24.000
36.000

5139
5154
5171

veﬁejné osvûtlení materiál
veﬁejné osvûtlení – el. energie
veﬁejné osvûtlení – opravy
celkem

2.000
63.000
5.000
70.000

5169

sbûr a svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ

26.000

3319
3330
3419
3419
3612
3612
3631
3631
3721

102.000
9.000
33.600
4.000
180.000
10.000
20.000
10.000
40.000
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3721
3745

5169
5011
5031
5032
5038
5132
5139
5156
5164
5167
5167

sbûr a svoz komunálních odpadÛ
péãe o zeleÀ - mzdy
odv.soc.zabezp.
odvod ZP
úrazové poji‰tûní
ochranné pomÛcky
materiál
PHM
nájemné
‰kolení
opravy
veﬁejná zeleÀ celkem

100.000
300.000
102.000
33.000
4.000
3.000
20.000
20.000
10.000
4.000
3.000
499.000

5139
5154
5171
5169

PO materiál
PO el.energie
PO opravy
PO sluÏby
poÏární ochrana celkem

116.000
8.000
8.000
4.000
136.000

5021
5031
5032

zastupitelé mzda
sociál. zab.
zdrav.poji‰È.
zastupitelé celkem

390.000
122.000
40.000
552.000

3745
5512
5512
5512
6112
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6112
6171
5011
5031
5032
5136
5139
5141
5151

ãinnost místní správy:
platy zamûstnancÛ
sociální zabezp.
zdrav.poji‰tûní
knihy,uã.pomÛcky a tisk
materiál
úroky
voda

96.000
34.000
11.000
5.000
40.000
10.000
8.000
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5153
5154
5161
5162
5163
5164
5166
5168
5169
5171
5173
5175
5176
5179
5194
5229
5329
6171
6330
2212

plyn
el.energie
sluÏby po‰t
telefon
sluÏby penûÏních ústavÛ
nájemné
konzultaãní sluÏby
sluÏby zpracování dat
ostatní sluÏby
opravy a udrÏování
cestovné
poho‰tûní
úã. poplatky konference
dálniãní známka
vûcné dary
neivenvestiãní transfery

61.000
110.000
3.000
46.000
30.000
3.000
5.000
15.000
130.000
40.000
38.000
10.000
2.000
1.500
10.000
100.000
41.400
849.900

správa celkem
53454
8114
5156

pﬁevod na splátku hypotéhy a úvûru
splátka krátkodobého úvûru
zimní údrÏba chodníkÛ-PHM
vydání celkem

60.000
147.600
2.000
2.883.100

Rozpoãet je navrÏen jako pﬁebytkov˘ bez zapojení zÛstatku roku 2011.
Vyvû‰eno:
SÀato:

1. 2. 2012
28. 2. 2012

Odpadové hospodáﬁství
Po rekultivaci bude skládka opût otevﬁená pouze v sobotu v dobû od 16 do 17 hodiny zejména pro vût‰í odpad ze
zahrad a suÈ. Po zimní pﬁestávce byly po obci rozmístûny
kontejnery na bioodpad, které budou sváÏeny ve 14 denních
intervalech. Od 1. kvûtna 2012 do‰lo ke zmûnû u svozu tﬁídûného odpadu. Tento bude sváÏet firma A.S.A. skládky Bystﬁice pod Host˘nem. Pro velk˘ zájem bude v podzimních
mûsících opût pﬁistaven velkoobjemov˘ kontejner, kter˘ byl
v mûsíci bﬁeznu dvakrát naplnûn.

Termíny svozu komunálního odpadu:
3. dubna
17. dubna
2. kvûtna
15. kvûtna
29. kvûtna
12. ãervna
26. ãervna
10. ãervence
24. ãervence
7. srpna
21. srpna
4. záﬁí
18. záﬁí
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Informace obãanÛm
CZECH POINT
Od 09. 11. 2009 nabízí v úﬁedních
hodinách pracovi‰tû CzechPoint na
Obecním úﬁadû v Rouském tyto sluÏby:
• úﬁednû ovûﬁen˘ v˘pis z obchodního
rejstﬁíku
• úﬁednû ovûﬁen˘ v˘pis ze Ïivnostenského rejstﬁíku
• úﬁednû ovûﬁen˘ v˘pis z rejstﬁíku trestÛ
• úﬁednû ovûﬁen˘ v˘pis z rejstﬁíku
insolvenãních ﬁízení
• v˘pis z registru bodového hodnocení ﬁidiãe
• úﬁednû ovûﬁen˘ v˘pis z katastru
nemovitostí
V˘pis z rejstﬁíku trestÛ a v˘pis z
registru bodového hodnocení ﬁidiãe je
moÏné vydat pouze osobnû Ïadateli,
nebo zmocnûnci, kter˘ pﬁedloÏí úﬁednû
ovûﬁenou plnou moc.
Za v˘pis je dle ust. zák. ã. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, vybírán
poplatek 100 Kã za první a 50 Kã za
kaÏdou dal‰í zapoãatou stranu. Poplatek se platí na místû v hotovosti.
Podrobné informace o Czech Pointu
na http://www.czechpoint.cz/

Vodné

cena pro rok 2012 je 42 Kã za m3 odebrané vody (vãetnû DPH)

Stoãné
cena pro rok 2012 je 3 Kã za m3 odebrané vody (vãetnû DPH), pro odbûratelé
z vlastních a nebo obecních studní se
poãítá pau‰ální odbûr ve v˘‰i 46 m3 na 1
osobu

Sbûr a likvidace odpadu
• cena zÛstává stejná jako v minulém
roce 400 Kã/osobu za rok
• u rekreaãních objektÛ 400 Kã za objekt

Poplatek za psa
50 Kã za jednoho a 70 Kã za kaÏdého dal‰ího. Místní poplatky je moÏné
uhradit i bankovním pﬁevodem na úãet
ã. 25831/0100. Variabilní symbol: rodné ãíslo poplatníka.
Pﬁi tomto zpÛsobu platby si prosím

pﬁedem ovûﬁ te konkrétní v˘‰i va‰ich
poplatkÛ na Obecním úﬁadû,
telefon 581 622 859
nebo e-mail: rouske@tiscali.cz.
Neuhrazením tûchto poplatkÛ se obãané vystavují sankcím.
Nicménû, aã nerada, musím zde vzpomenout volné pobíhaní psÛ a jin˘ch zvíﬁat
po veﬁejn˘ch prostranstvích. Tento problém je o‰etﬁen Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 1/2008 O ãistotû a poﬁádku v obci
ROUSKÉ. Tato vyhlá‰ka upravuje pohyb
zvíﬁat v obci a vymezuje, ãi pﬁímo zakazuje vstup se zvíﬁaty do jednotliv˘ch ãástí
(areálÛ) na‰í obce. Ale vûﬁte, staãí tak
málo! Ohledupln˘ pﬁístup. Pﬁi venãení
va‰eho miláãka seberete exkrementy
a uloÏte tam kam patﬁí. Stále opakuji, Ïe
pracovníkÛm pﬁi údrÏbû zelenû to dokáÏe
znaãnû znepﬁíjemnit práci. Zkusme si okolí svého bydli‰tû ohlídat od neukáznûn˘ch
majitelÛ zvíﬁat.

Nové obãanské prÛkazy
Od 1. ledna 2012 jsou vydávány nové
typy obãansk˘ch prÛkazÛ. Novinkou je,
Ïe obãan si o nûj mÛÏe zaÏádat na kterémkoliv úﬁadû s roz‰íﬁenou pÛsobností.
U nás nejãastûji do Hranic, kde rovnûÏ
bude nov˘ OP vydán. Dosud vydané
obãanské prÛkazy není potﬁeba mûnit,
platí do data, které je na nich uvedeno.
Pﬁi podání Ïádosti o nov˘ OP si budete
moci vybrat standardní verzi prÛkazu se
strojovû ãiteln˘mi údaji (ta je zdarma)
nebo variantu s kontaktním elektronick˘m
ãipem (za 500 Kã). Do ãipu bude moÏné
nahrát elektronick˘ podpis. Nepovinn˘m
údajem zÛstává titul. K Ïádosti uÏ nebudete pﬁedkládat fotografii, tu poﬁídí úﬁedník – podobnû jako jiÏ dﬁíve u cestovních
pasÛ. Velkou novinkou je, Ïe od roku
2012 mohou o obãansk˘ prÛkaz poÏádat
rodiãe i pro dûti mlad‰í 15 let. Tento prÛkaz bude mít platnost 5 let a bude vydáván za poplatek 50 Kã. K Ïádosti se pﬁedkládá rodn˘ list dítûte a rodné listy rodiãÛ. Je nutná osobní pﬁítomnost dítûte kvÛli poﬁízení fotografie. Praktické vyuÏití tûchto dûtsk˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ bude
v‰ude, kde je potﬁeba doloÏit vûk dítûte
a pﬁi cestách po Evropské unii mohou
nahradit cestovní pas. Od 26. ãer vna
2012 podle zákona musí mít dítû pﬁi
cestû mimo republiku vlastní doklad –
obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní pas
(nestaãí, aby bylo zapsáno v cestovním
pase rodiãÛ).
Cestujete-li s dûtmi mimo státy Evropské unie, doporuãujeme pro dítû poÏádat
o cestovní pas, protoÏe oproti obãanskému prÛkazu s cestovním pasem mÛÏete
cestovat po celém svûtû. Cestovní pas

pro dítû platí 5 let a stojí 100 Kã. V roce
2012 uÏ nebude potﬁeba pﬁedkládat
osvûdãení o státním obãanství, ve vût‰inû pﬁípadÛ postaãí rodn˘ list dítûte a rodné listy rodiãÛ. Je nutná i osobní pﬁítomnost dítûte kvÛli poﬁízení fotografie.
Obecní úﬁad v Rouském
Vás srdeãnû zve na

Zábavné
odpoledne vûnované seniorÛm
dne 29. dubna 2012 ve 14 hodin,
v nedûli v sále kulturního domu.
Program:
14:00 Zahájení a vystoupení starostky obce
14:30 – 17:00
Kulturní vystoupení dûtí z Rouského
17:00
Na závûr vystoupí se sv˘m koncertem MuÏsk˘
pûveck˘ sbor BESEDA z Vala‰ského Meziﬁíãí pod
vedením sbormistra Stanislava Machance
18:00 – 19:00 veãeﬁe
Cel˘m odpolednem nás bude provázet
hudební skupina V‰echomor ze V‰echovic

Moje milá dûvãata, pﬁipravte si ko‰Èata,
nade‰el ten slavn˘ den, kdy je Vám let povolen.
Obãanské sdruÏení Rousecká dráãata
ve spolupráci s Obcí Rouské na v˘leti‰ti v Rouském
poﬁádají v pondûlí 30. dubna 2012 v 17 hod.

XII. Slet ãarodûjnic
sraz v 16:30 hod na pﬁed Obecním úﬁadem.
V zábavném programu vystoupí: Ukázky ·panûlsk˘ch
a bﬁi‰ních tancÛ v podání sleãen a holãiãek z Rouského, dûti z Mateﬁské ‰kolky, country tance pod vedením
Jany Palové z Par‰ovic. Pﬁipraveny jsou i rÛzné soutûÏe.
Bude nám ctí pﬁivítat ãlenky ãarodûjnického senátu EU
a veãer nás okouzlí ohnivá show Boca Fuego.
KaÏdá maska obdrÏí lístek do ãarodûjnické tomboly.
O hudební doprovod se bude snaÏit
hudební ãarodûjnické seskupení V‰echomor.
Za nepﬁíznivého poãasí se akce pﬁesouvá do víceúãelového obecního domu v Rouském.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ a Obec Rouské
ve spolupráci s místními spolky poﬁádají
v sobotu 26. kvûtna 2011
v prostorách víceúãelového obecního domu
a rousecké návsi.

Oslavu 70 let trvání
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
a KÁCENÍ MÁJE
Program:
10:00 Sraz hasiãÛ pﬁed poÏární zbrojnicí
10:30 Slavnostní prÛvod za doprovodu krojované
hudby Hasiãského záchranného sboru Olomouc k pomníku padl˘m a k místní kapli
11:00 M‰e svatá
12:00 Slavnostní schÛze Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
12:30 Obûd
13:00–15:00
Promenádní koncert na rousecké návsi
15:00–22:00
Kácení máje s doprovodn˘m programem
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Informace pro majitele pozemkÛ a lesÛ
V posledních nûkolika t˘dnech obdrÏeli nûkteﬁí z vás dopis
s nabídkou na odkup zemûdûlské pÛdy nebo lesního pozemku, a to jak od pﬁím˘ch zájemcÛ nebo od zprostﬁedkovatelÛ.
Je právo kaÏdého majitele naloÏit se sv˘m majetkem dle vlastní úvahy a obec v tomto ohledu nemá Ïádné kompetence
tento prodej ovlivnit. Nicménû, chtûli bychom vybídnout místní obãany k obezﬁetnosti pﬁi uzavírání kupních smluv na tyto
nemovitosti, jelikoÏ ne vÏdy jsou zájmy kupujícího zﬁejmé.
I kdyÏ nedílnou souãástí kupní smlouvy je znaleck˘ posudek,

prodejní cena nemusí odpovídat reálné hodnotû pozemku.
Pﬁedev‰ím prodej lesního pozemku mohou provázet komplikace, kdy dojde pouze k prodeji dﬁeva nikoliv také lesního
pozemku a povinnosti spojené s následnou péãí (zalesnûní,
vyÏínání atd.) zÛstává na majiteli pozemku.
Pokud budete mít pochybnosti , nebo se budete chtít informovat na kupujícího, mÛÏete se obrátit na místní obecní úﬁad,
kter˘ se pokusí pﬁípadné dotazy zodpovûdût.
Obecní úﬁad

POZEMKOVÉ ÚPRAVY JSOU ·ANCÍ PRO
VENKOVSKÁ ÚZEMÍ
V roce 2002 pﬁijala âeská republika Evropskou úmluvu o krajinû.Cílem
úmluvy je podpoﬁit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat
evropskou spolupráci v této oblasti.
Krajina v âeské republice pro‰la vlivem a pÛsobením ãlovûka
sloÏit˘m v˘vojem, na kterém se podepsaly stﬁídající se politické
a hospodáﬁské vlivy. V dÛsledku velkoplo‰ného obdûlávání pÛdy
pak do‰lo k zániku polních cest, pﬁirozen˘ch liniov˘ch prvkÛ
a dal‰ích pﬁírodních a krajinotvorn˘ch elementÛ. NeudrÏované
a nerespektované vlastnictví pozemkÛ zpÛsobilo, Ïe pÛvodní
vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí âeské republiky neodpovídají skuteãnému stavu v terénu. Existují
rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skuteãn˘m uÏíváním pÛdy.
Více neÏ tﬁi ãtvrtiny obhospodaﬁované pÛdy se pronajímá od soukrom˘ch vlastníkÛ. Bez vyﬁe‰ení vlastnictví pozemkÛ není moÏno v území realizovat nezbytná ekologická, pÛdoochranná ãi krajinotvorná opatﬁení.
Zastupitelstvo obce Rouské hodlá v nejbliÏ‰í dobû zahájit
sloÏit˘ proces komplexních pozemkové úprav v na‰í obci.
Pozemkové úpravy ﬁe‰í dané území ucelenû a ve veﬁejném
zájmu se jimi prostorovû a funkãnû uspoﬁádávají pozemky,
scelují se nebo dûlí a zabezpeãuje se jejich pﬁístupnost a vyu-

Ilustraãní foto

Ïití, vyrovnání hranic a vytvoﬁení podmínek pro racionální hospodaﬁení vlastníkÛ pÛdy. V tûchto souvislostech se uspoﬁádávají vlastnická práva a související vûcná bﬁemena. Souãasnû se zaji‰Èují podmínky pro zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí,
ochranu a zúrodnûní pÛdního fondu, vodní hospodáﬁství a zv˘‰ení ekologické stability krajiny. V˘sledky pozemkov˘ch úprav
slouÏí pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytn˘ podklad pro územní plánování.
Dovolte mi vyjmenovat základní atributy nesporn˘ch v˘hod pro
zainteresované strany, kter˘ch se pozemkové úpravy dot˘kají.
V˘znam pozemkov˘ch úprav pro vlastníky pozemkÛ a jejich
uÏivatele – nájemce:
1. upﬁesnûní vlastnictví pozemkÛ co do v˘mûry i polohy
2. moÏnost scelení pozemkÛ a jejich bezplatné vytyãení
v terénu
3. úprava tvaru pozemkÛ
4. moÏnost reálného rozdûlení spoluvlastnictví
5. zpﬁístupnûní pozemkÛ vytvoﬁením sítû polních cest
6. zv˘‰ení trÏní ceny pozemkÛ
7. moÏnost zahájení uÏívaní sv˘ch pozemkÛ (pﬁed pozemkovou úpravou nepﬁístupn˘ch)
8. ukonãení zatímního uÏívání cizích pozemkÛ
9. uzavﬁení nov˘ch nájemních smluv na jiÏ zcela pﬁesnou
v˘mûru jednotliv˘ch parcel
10. lustrování pozemkÛ
11. vy‰‰í efektivita vyuÏití pozemkÛ vãetnû stabilizace jejich
uÏívání
12. vytyãení lesních pozemkÛ
V˘znam pozemkov˘ch úprav pro obec:
1. zprÛhlednûní vlastnick˘ch vztahÛ k pozemkÛm
2. vymezení pÛvodního církevního majetku ze státní pÛdy
3. dohledání doposud nezapsaného obecního majetku
a jeho optimální rozmístûní v kontextu s veﬁejnû prospû‰n˘mi zámûry v krajinû
4. pﬁevedení vût‰iny pozemkÛ pod navrÏen˘mi spoleãn˘mi
zaﬁízeními do vlastnictví obce, coÏ vede ke zjednodu‰ení
jejich budoucí realizace
5. realizace prvkÛ spoleãn˘ch zaﬁízení pozemkov˘m úﬁadem
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ze státních prostﬁedkÛ nebo zdrojÛ EU pﬁecházejí do
majetku obce, pokud není stanoveno jinak
7. sníÏení pohybu zemûdûlské techniky uvnitﬁ obce v dÛsledku realizace polních cest kolem obcí v rámci schválen˘ch
pozemkov˘ch úprav
8. v‰estranné vyuÏití vybudovan˘ch polních cest napﬁ. jako
cyklotras a tím zatraktivnûní oblastí pro turistiku
9. vyﬁe‰ení ne‰kodného odvedení povrchov˘ch vod a ochrany území pﬁed záplavami
10. pomocí realizace protierozních a vodohospodáﬁsk˘ch
opatﬁení
11. zv˘‰ení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny
v dÛsledku v˘sadby místních prvkÛ ÚSES
12. zjednodu‰ení a zlevnûní zpracování územního plánu obce
konkretizace nûkter˘ch prvkÛ dle platného územního plánu aÏ na úroveÀ jednotliv˘ch parcel nové uspoﬁádání
pozemkÛ tak, aby byly pﬁístupné a zemûdûlsk˘ vyuÏitelné
i po realizaci
VáÏení spoluobãané, v nejbliÏ‰í dobû ty z Vás, kteﬁí jste
vlastníky zemûdûlsk˘ch pozemkÛ v k.ú Rouské nav‰tívím
vysvûtlím základní principy pozemkov˘ch úprav a poÏádám
o souhlas, kter˘ vyjádﬁíte sv˘m podpisem. Úspû‰ná realizace pozemkov˘ch úprav nám (dle zku‰eností z okolních vesnic) otevﬁe cestu k dotacím na dobudování a opravy infrastruktury, a to v horizontu nûkolika let.
Jedinou cestou k nápravû tohoto stavu jsou pozemkové
úpravy, které jsou naz˘vány „projekty krajinného inÏen˘rství“.
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Chceme-li pﬁispût k nápravû, pak musíme podporovat ty
ozdravné iniciativy, které samy na venkovû vznikají. A zde je
právû to v˘znamné a nezastupitelné místo pozemkov˘ch
úprav. Perfektnû odvedená komplexní pozemková úprava ve
své projekãní ãásti, tak i ve své síle navrÏen˘ch opatﬁení v plánu spoleãn˘ch zaﬁízení, mají ohromnou realizaãní a motivaãní váhu.
Pozemkov˘ úﬁad je povinen zahájit pozemkové úpravy vÏdy,
kdyÏ se pro nû vysloví vlastníci pozemkÛ nadpoloviãní v˘mûry zemûdûlské pÛdy dotyãného katastrálního území. âasto
také k vyjasnûní vlastnick˘ch vztahÛ popoÏene své obãany
obec. Tam, kde pozemkové úpravy probûhly, hodnotí je obce
a jejich obyvatelé jednoznaãnû kladnû. Pomohly k vyjasnûní vlastnick˘ch vztahÛ tak, aby byly v‰echny zúãastnûné
strany spokojené. Díky ﬁe‰ení pozemkov˘ch úprav se ãasto
objevily i pozemky jiÏ zemﬁel˘ch vlastníkÛ a dûdici mnohdy
obnovovali dûdická ﬁízení, aby získali opomenut˘ majetek
sv˘ch pﬁedkÛ do vlastnictví. Tyto úpravy zároveÀ také leckde umoÏnily zpﬁístupnit pozemky ãi vybudovat cesty, stejnû jako vznik digitální mapy s logick˘m a pﬁehledn˘m ãíslováním parcel. V˘sledkem pozemkov˘ch úprav je nejen
scelení pozemku, ale rovnûÏ vytvoﬁení nov˘ch pﬁístupov˘ch
cest, které budou moci místní i náv‰tûvníci vyuÏívat. Pozemkové úpravy nabízí i pﬁesah do protipovodÀové a protierozní ochrany. Krátce tedy, pozemkové úpravy jsou jednoznaãnû dobrou investicí do budoucnosti obce.
Vûﬁím ve Va‰i spolupráci na tomto projektu.

Statistika obce za rok 2011
K 1. 1. 2012 má obec Rouské 251 obyvatel z toho 127 muÏÛ a 124 Ïen.
Narodili se:
·imon K˘vala, Rouské ã.p. 9
Vojtûch Truneãka, Rouské ã.p. 57
Zemﬁeli:
Milada åubová, Rouské ã.p. 49
Pﬁistûhovali se k nám:
Filip Flaj‰ar, Rouské ã.p. 81
Filip Flaj‰ar ml. Rouské ã.p. 81
Hana Flaj‰arová, Rouské ã.p 81

9. 2. 2011
15. 7. 2011
24. 10. 2011
10.1.2011
10. 1. 2011
10. 1. 2011

Petr Pﬁílesk˘, Rouské ã.p. 18
9. 5. 2011
Vendula Beková , Rouské ã.p. 30
1. 8. 2011
Ondﬁej Bek, Rouské ã.p. 30
1. 8. 2011
Odstûhovali se od nás:
Lenka Pospí‰ilová, Rouské ã.p. 52
5. 9. 2011
Hana Braunerová, Rouské ã.p. 3
3. 2. 2011
SÀatek uzavﬁeli:
Antonín Bek a Vendula Humplíková, Rouské ã. 30
23. 7. 2011

V˘sledky Tﬁíkrálové sbírky 2012
B˘‰kovice
Horní Újezd
Malhotice
Provodovice
Rouské
V‰echovice
Celkem

12.980,00 Kã
13.518,00 Kã
13.315,00 Kã
5.157,00 Kã
9.049,00 Kã
27.339,00 Kã
81.358,00 Kã

Tato ãástka byla odeslána na úãet Charity âeské republiky Praha.
Jménem charity dûkuji v‰em, kteﬁí do sbírky pﬁispûli finanãnû, aktivní úãastí nebo modlitbou.
Stále je moÏno pﬁispívat prostﬁednictvím SMS ve tvaru DMS
Koleda na telefon 87777. Cena SMS ãiní 30 Kã, popﬁ. v hotovosti paní Irenû K˘valové – vedoucí FCH V‰echovice, nebo na
úãet 66008822/0800, VS 7040.
Je‰tû jednou: BÛh Vám oplaÈ za Va‰e ‰tûdré dary.
V‰echovice: 19. ledna 2012
Irena K˘valová – FCH V‰echovice
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Zpráva o stavu veﬁejného poﬁádku v obci
Rouské za rok 2011
V roce 2011 do‰lo v pÛsobnosti OO Policie âR Hranice
v teritoriu obce Rouské k 1 trestnému ãinu, kdy se jednalo
o majetkovou trestnou ãinnost, a to krádeÏ jízdního kola.
V uvedeném období zde byly dále ﬁe‰eny celkem dva pﬁestupky, kdy oba byly na úseku majetku. V prÛbûhu roku 2011
byly prÛbûÏnû provádûny preventivní dopravnû bezpeãnostní
akce ve spolupráci s DI Pﬁerov, zamûﬁené na odhalování
a odstranûní hlavních pﬁíãin vzniku dopravních nehod (alkohol, nepﬁimûﬁená r ychlost – zejména v obci), dále pak byly
provádûny preventivní akce zamûﬁené na poÏívání alkoholu
nezletil˘mi ãi mladistv˘mi osobami.
Ke zlep‰ení bezpeãnosti obãanÛ, ochrany soukromého
i obecního majetku navrhujeme:

Vést obãany k obezﬁetnosti a zlep‰ování zabezpeãování svého majetku, a to jak zv˘‰enou pozorností v okolí svého bydli‰tû, tak i technick˘mi prostﬁedky, napﬁ. zabezpeãovacími
systémy. Dále pouãit obãany vhodnou formou o prospû‰nosti vãasného podávání informací Polici âR na bezplatnou linku 158, ãi pﬁímo na OO Policie âR Hranice telefon
581 601 690 o pohybu podezﬁel˘ch osob ãi vozidel v obci
jako prevenci pﬁed pácháním trestné ãinnosti, v poslední dobû
páchanou na osobách vy‰‰ího vûku, kdy se pachatelé pod
rÛzn˘mi záminkami vloudí do domu a zde potom odcizí vût‰í
finanãní obnos, ãi vloupání do objektÛ a odstaven˘ch vozidel.
Podnûty, návrhy ãi pﬁipomíny lze rovnûÏ zasílat i elektronickou
po‰tou na adresu: proophrani@mvcr.cz.

Spolková ãinnost
Jak pravil Jan Werich: „Jenom dﬁíve ãi pozdûji pochopíme, co je nutnû
zapotﬁebí k Ïivotu“
Îijeme v dobû ekonomické i spoleãenské krize, nemáme
na nic ãas a ze v‰ech stran na nás útoãí média. UÏ v dobách
minul˘ch nám právû kultura pomáhala pﬁená‰et se pﬁes mnohé problémy a díky ní jsme se mohli setkávat a proÏívat pﬁíjemné chvíle spojené se zábavou. O totéÏ se dnes snaÏí spolky v na‰í obci, a proto bych chtûla jménem zastupitelstva
obce podûkovat v‰em nad‰encÛm, kteﬁí svÛj voln˘ ãas rádi
vûnují bohulibé ãinnosti, kterou je kultura na vesnici. Zejména si váÏíme tûch spolkÛ, které se angaÏují ve prospûch sv˘ch
spoluobãanÛ.
Nelze se zavdûãit v‰em lidem, ale nûkteré akce se setká-

Vodûní medvûda – hostitelka Marie Tobolová
s Ondrou Horákem a Hynkem Mrázem

vají s velmi mal˘m zájmem veﬁejnosti, nûkteré jsou naopak
hojnû nav‰tûvovány.
I pﬁes nepﬁíznivou finanãní situaci slibujeme, Ïe budeme
i nadále podporovat místní spolky a sdruÏení bezplatn˘m
poskytováním zázemím víceúãelového obecního domu a venkovního areálu. Prostﬁednictvím zpravodaje budete dále informování o ãinnosti tûchto sdruÏení a pﬁedpokládáme, Ïe svou
úãastí podpoﬁíte jejich snahu o kvalitní rozvoj kulturního a spoleãenského Ïivota v obci.
M.S.

Hasiãi Rouské
Leto‰ní rok zahájil místní sbor tradiãnû v˘roãní valnou hromadou, kdy za hojné úãasti hasiãi bilancovali minul˘ rok. Rok
2011 patﬁil rozhodnû k tûm nejaktivnûj‰ím za nûkolik let, o ãemÏ
jste byli ve zpravodaji pravidelnû informováni. Nicménû konec
roku provázelo zklamání pﬁi nákupu hasiãského vozu. Vozidlo
nesplÀovalo parametry uvedené ve smlouvû, kvalita proveden˘ch prací byla katastrofální, jednání prodávajícího více neÏ neseriózní a proto jedin˘m moÏn˘m ﬁe‰ením bylo odstoupením od
smlouvy. Díky novû získané dotaci z Olomouckého kraje, budou
mít hasiãi moÏnost v leto‰ním roce nákup hasiãského vozu opût
realizovat.
Místní obãané si zimní období jiÏ tradiãnû spojují s akcí Vodûní medvûda. âlenové SDH spoleãnû s mládeÏí z okolí, pﬁevleãeni do masek a za doprovodu Partutovjanky, pomohli nabudit
dobrou náladu v nejedné místní domácnosti. V leto‰ním roce
pﬁipadla tato akce, kterou se sbor snaÏí uchovat dlouholetou
tradici, na 19. února.
Rok 2012 je pro SDH Rouské rokem jubilejním. Právû pﬁed
70ti lety, v roce 1942, byl zaloÏen Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Rouské. V˘roãní slavnost nejstar‰ího spolku v na‰í obci se uskuteãní 26. kvûtna 2012 a bude spojena s oslavou Kácení máje.
Pﬁípravy jiÏ byly zahájeny a myslím, Ïe se obãané mohou tû‰it
na bohat˘ program, kter˘ bude provázet celodenní oslavy.
Libor K˘vala, SDH Rouské
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BESTFEST summer 2012
v Rouském
Od roku 2007 probíhá kaÏdoroãnû v ãervenci v Rouském
multiÏánrov˘ hudební festival BESTFEST summer. Leto‰ní roãník festivalu, kter˘ probûhne 7. ãervence 2012 je v poﬁadí uÏ
‰est˘.
Tak jako v pﬁedchozích letech vyroste na travnaté plo‰e festivalov˘ areál s velkoplo‰n˘mi stany, stánky s obãerstvením
a v obci se na nûkolik hodin nûkolikanásobnû zv˘‰í poãet obyvatel. Od pátého roãníku jsme zmûnili strukturu programu
a zmen‰ili celkov˘ poãet úãinkujících. Díky tomu se podaﬁilo
prodlouÏit ãas vystoupení hlavní kapely na 90 minut. V leto‰ním roce bude touto kapelou rocková legenda KATAPULT.
I letos budou v technick˘ch pﬁestávkách pﬁi stﬁídání vystupujících skupin probíhat rÛzné soutûÏe pro náv‰tûvníky o zajímavé ceny. Pro dûti budou pﬁipraveny soutûÏe a facepainting
s Hitrádiem Orion, kter ˘ je mediálním partnerem festivalu.
Pro soutûÏící dûti bude obãerstvení zdarma.
Souãástí festivalu bude 2. roãník soutûÏe „Best Slivovice
2012“. V prÛbûhu odpoledne bude vybraná porota hodnotit
vzorky slivovic pﬁihlá‰en˘ch do soutûÏe a pﬁed vystoupením
hlavní kapely probûhne vyhlá‰ení vítûzÛ. Ceny pro pr vní aÏ
tﬁetí místo vûnují sponzoﬁi. V porotû, která bude pﬁihlá‰ené
vzorky hodnotit zasednou zástupci partnerÛ akce. Tak jako
kaÏd˘ rok budou na na‰ich webov˘ch stránkách probíhat soutûÏe o vstupenky. Aktuální informace najdete na www.bestfest.cz. Prodej vstupenek v pﬁedprodeji bude na stejn˘ch místech jako v minulém roce. Ke vstupenkám v pﬁedprodeji
budou festivalová triãka zdarma (omezen˘ poãet).
Na festivalu uÏ vystoupily známé skupiny ( Îlut˘ pes, Michal
HrÛza, Dûda Mládek Ilegal Band, Anna K. & BAND, Vitacit,

OS – Za uchování a rozvoj místních
tradic pﬁi OÚ v Rouském
SdruÏení uspoﬁádalo na pﬁedadventní víkend 19.–20. 11.
2011 v prostorách sálu kulturního domu VIII. Vánoãní v˘stavu. Poﬁadatelé nabídli v‰em pﬁítomn˘m bezpoãet inspirací,
které souvisí s nastávajícími svátky vánoãními, ale i neuvûﬁitelnû zruãné ﬁemeslníky, kteﬁí tvoﬁili dﬁevûné hraãky, ozdoby
z korálkÛ, netradiãní ‰perky, pergamano a malování. K vidûní byly voskové svíãky, suché kvûtinové vazby, patchvork, ‰ité
hraãky, paliãkované obrázky, keramika, porcelán, háãkované
a slamûné ozdoby, perníky, adventní vûnce, decoupage, pletení z papíru, biÏuterie, potravinové doplÀky, pﬁírodní dekorace, kvûtinové vazby a spousta jin˘ch inspirací.
Pﬁíjemn˘m zpestﬁením v˘stavy byl dûtsk˘ pûveck˘ sbor
„Schola Kelã“ ,která si pﬁipravila vánoãní hudební vystoupení a sv˘m umem okouzlila v‰echny pﬁítomné. Jsme rádi, Ïe
náv‰tûvnost v˘stav, které poﬁádá na‰e obãanské sdruÏení je
rok od roku vût‰í, coÏ je pro nás v‰echny tvoﬁivé to nejvût‰í
ocenûní, Ïe na‰e práce má smysl.
OS –Za uchování a rozvoj místních tradic ve spolupráci s OÚ
v Rouském, uspoﬁádalo na bﬁeznov˘ víkend 17.–18. 3. 2012
v prostorách sálu kulturního domu X. Velikonoãní v˘stavu.
Poﬁadatelé v˘stavy pﬁipravili náv‰tûvníkÛm nev‰ední záÏitek,
pln˘ inspirací, nápadÛ jak si zpﬁíjemnit, ozdobit a zkrá‰lit jedny z nejkrásnûj‰ích svátkÛ v roce, kter˘mi jsou Velikonoce,
kdy s pﬁicházejícími jarními dny a probouzející se pﬁírodou
navodí v kaÏdém z nás zaãátek nûãeho nového, krásného
a ãistého.
KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ v˘stavy si na‰el nûco, co ho zaujalo,
aÈ to byly háãkovaná vajíãka, nev‰ední zdobení kraslic vos-

Hudební skupina KATAPULT

V.âok & BYPASS, TURBO) , vynikající revivaly (Ozzy Osbourne, Rolling Stones, Nighwish, Schelinger, KABÁT) a autorské
kapely (Neﬁe‰, Devon, Hydrant, Hádrama‰mátrá, Psycho
rádio...).
Na ‰est˘ roãník festivalu Vás srdeãnû zve poﬁadatel Obãanské sdruÏení Bestfest.
Václav Marek, pﬁedseda sdruÏení a poﬁadatel BESTFESTU

kem, barvami, látkou, slámou, paliãkované obrázky, ruãnû
‰ité látkové panenky, decoupage, pol‰táﬁe, prostírání, triãka
nejrÛznûj‰ích barev, které oslovily hlavnû muÏe sv˘mi motivy,
kde na‰el kaÏd˘ svou zálibu: myslivost, rybáﬁství, hasiãi. Velikonoãní vûnce a dekorace z nejrÛznûj‰ích materiálu, vyﬁezávané klapotky, ﬁehtaãky, pomlázky, trakaﬁe, pletené ko‰íky
z proutí a papíru, vonné a voskové svíãky, med, kosmetika
s propolisem, keramika, biÏuterie a ‰perky Swarovski a fimo
hmoty, uÏitkového i okrasného porcelánu, dﬁevûného nábytku, zvíﬁat a ozdob interieru z pryskyﬁice ãi dﬁeva. Ochutnávka
ovocn˘ch a bylinn˘ch ãajÛ Boigena, krásnû nazdoben˘ch perníãkÛ a spoustu jin˘ch ozdob.
V˘robky dûtí z mateﬁské ‰kolky z Ústí potû‰ily kaÏdého sv˘mi vystﬁihovánkami, které zaplnily oponu. Netradiãnû zdobené kraslice, vûneãky, mot˘lky jenom umocnilo jejich barev10. velikonoãní v˘stava
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nost. SOU Kelã se prezentovalo sv˘mi pokojov˘mi a venkovními kvûtinami aÈ okrasné kvûtem ãi listem.
Stﬁed sálu zaplnilo aranÏmá se zahradním nábytkem, truhlíky s jarní v˘sadbou a záplavou rÛznobarevn˘ch kvûtin. Snad
v‰echny pﬁítomné dûti nejvíc oslovil koutek se zvíﬁátky, kde
pozorovaly kuﬁátka, králíky, morãata a andulky.
Nedûlním odpolednem nás provázel dûtsk˘ pûveck˘ sbor
„Schola Kelã“ se sv˘m hudebním vystoupením, tentokrát
s pásmem písniãek z pohádek. Bylo to pﬁíjemné zpestﬁení
v˘stavy a v‰em se zpûv dûtí moc líbil a potû‰il kaÏdého
z náv‰tûvníkÛ.
Desátá velikonoãní v˘stava se vydaﬁila k pﬁáním v‰em poﬁadatelÛ.
Na‰e podûkování patﬁí v‰em vystavovatelÛm, poﬁadatelÛm,
OÚ Rouské, Olomouckému kraji, sponzorÛm a v‰em náv‰tûvníkÛm díky, kter˘m mají na‰e akce smysl.
Irena OdloÏilíková, pﬁedsedkynû spolku
âlenky spolku Ïen Rouské – Ludmila Va‰íãková a Libûna Hre‰ková
– Miss merenda 2012

O. S. Californie v roce 2012

Spolek Ïen – Rouské

Zdravím Vás v‰echny v novém roce a i pro tento rok jsme
si pﬁipravili pro dûti a ‰irokou veﬁejnost ﬁadu akcí. V mûsíci
dubnu je plánována Andersenova noc a chceme se zúãastnit
soutûÏe Dûti fitness.
V ãervnu chceme uspoﬁádat kulturnû-sportovní odpoledne
s orientaãním závodem v Rouském, 18.–20. kvûtna poﬁádáme tﬁídenní soustﬁedûní se soutûÏí o Moravsk˘ country pohárek. âeká nás ﬁada kulturních vystoupení. Je to jen v krátkosti
o ãinnosti na‰eho sdruÏení na 1. pololetí 2012, ale vûﬁím, Ïe
akce zaujmou nejen ãleny, ale i ‰irokou veﬁejnost. TakÏe na
shledanou s Vámi.
I. K˘valová

Spolek Ïen v loÀském roce uspoﬁádal nûkolik akcí, a to vÏdy
s velkou náv‰tûvností z ﬁad jak dûtsk˘ch domovÛ, tak veﬁejnosti.
Spolek Ïen prezentoval Olomouck˘ kraj v Praze. âlenky spolku
Ïen v Rouském prezentovaly Olomouck˘ kraj v Praze v Kanicovû paláci. Îeny ukázaly nejen v˘robky spolku, ale také se podílely na celkové prezentaci Olomouckého kraje. Tato prezentace
se konala u pﬁíleÏitosti Ústﬁedního shromáÏdûní v‰ech krajÛ
âeské republiky. Ve v‰ech prostorách paláce si pﬁítomní hosté
mohli prohlédnout tradiãní lidová ﬁemesla a rukodûlné práce
Ïen. V jedné z místností paláce se konal raut, na kterém se podílely v‰echny ãlenky celého Olomouckého kraje. Pro ná‰ spolek
byla veliká ãest, moci se zúãastnit tak velkolepé akce a ukázat
v‰em, ãím se dokáÏeme bavit ve volném ãase. âlenka spolku
paní Lidu‰ka Va‰íãková pﬁevzala z rukou prezidenta âeského
ãerveného kﬁíÏe RNDr. Marka Jukla nejvy‰‰í ocenûní za dárcovství krve a krevních derivátÛ – Zlat˘ kﬁíÏ 1. stupnû. Pro ná‰ spolek je to velká ãest mít takou ãlenku, jako je paní Lidu‰ka Va‰íãková, která touto vzácnou tekutinou zachránila nejeden lidsk˘
Ïivot.
Spolek Ïen – Rouské nav‰tívil na ·tûdr˘ den – 24. 12. 2011
Dûtsk˘ domov v Hranicích. JiÏ druh˘m rokem se ná‰ spolek snaÏí tûmto dûtem zpﬁíjemnit vánoãní svátky. V domovû zÛstalo jen
pár dûtí, kteﬁí sdílely s tetami ·tûdr˘ den. Ná‰ spolek má velkou radost, kdyÏ na‰e malé dárky v podobû her, pastelek, fixÛ,
pohádek a hraãek potû‰í nejedno dítû v tomto domovû. Je to
nepopsateln˘ záÏitek vidût u tûchto dûtí radost z dárkÛ. Tady je
vidût, jak tety umûjí dobﬁe vychovat tyto dûti k zodpovûdnosti,
vdûãnosti a lásce k druh˘m lidem.
Spolek Ïen – Rouské uspoﬁádal 18. 2. 2012 jiÏ 5. roãník dûtské merendy, která se konala v JUGO klubu v Hranicích. Merenda jako kaÏd˘ rok byla urãena nejen ‰iroké veﬁejnosti, ale
i dûtem z dûtsk˘ch domovÛ. Na na‰i akci zveme dûtské domovy a stacionáﬁe z celého kraje. Na merendû je nejkrásnûj‰í vidût
skotaãit v‰echny dûti dohromady. Pﬁi pohledu na malé dûtské
ruãiãky, které se nás chytnou a vytvoﬁí s námi taneãní kolo, nás
nûkdy dohání aÏ k slzám. Nesmírnû nás tû‰í, Ïe se na‰e merenda tû‰í oblibû i v dalek˘ch Pardubicích, kde z tohoto mûsta nás
pravidelnû nav‰tûvuje celá rodina. Nevíme, zda byly více utahané dûti nebo rodiãové, ale v kaÏdém pﬁípadû si myslíme, Ïe
se nám tento 5. roãník moc vydaﬁil. Nadále v tomto roce budeme spolupracovat nejen s dûtsk˘mi domovy, ale i s ostatními
obãansk˘mi sdruÏeními. V plánu máme mnoho akcí, jen ãas
ukáÏe realizaci na‰ich akcí.
Libûna Hre‰ková, pﬁedsedkynû spolku

Den pln˘ her, Rouské 21. 5. 2011. Zleva: Lucie Hlavová, Dominik Hone‰, Luká‰ Klimek, Luká‰ Havran, Tomá‰ Cícha, Veronika
Kube‰ová
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Aktivity Klubu seniorÛ Rouské
– V‰echovice
âlánek v minulém obecním zpravodaji jsme konãili pozvánkou
na Adventní koncert. Tento koncert se uskuteãnil za velké úãasti místních i pﬁespolních na prostranství pﬁed místní kapliãkou.
Poslechli jsme si v pﬁedvánoãním ãase koledy a vánoãní písniãky v podání Scholly Kelã. Jako tradiãnû bylo podáváno v‰em
zúãastnûn˘m obãerstvení v podobû v˘born˘ch koláãkÛ a punãe.
Nálada byla srdeãná a v pravém smyslu sousedská. Dal‰í vydaﬁenou akcí byla náv‰tûva divadla v Novém Jiãínû, vánoãního recitálu Marty Kubi‰ové s hudebním doprovodem Petra Maláska.
Jako host veãera byl Milan Hein, ﬁeditel divadla Ungelt v Praze.
Potvrdilo se nám, Ïe tyto zájezdy jsou seniory Ïádány a pﬁiná‰í
vÏdy velk˘ záÏitek. Závûr roku patﬁil louãení s rokem 2011 na
rousecké návsi. Pﬁátele si pﬁi‰li popﬁát v‰e nejlep‰í, hlavnû zdraví do Nového roku a svá pﬁání poslali do svûta spoleãnû s lampiony ‰tûstí. I na této akci jsme se poﬁadatelsky podíleli. Vzhledem ke kalamitní situaci v mûsíci únoru byla odloÏena v˘roãní
schÛze spolku a její konání bylo pﬁeloÏeno na 8. bﬁezen.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû sdruÏení

V˘roãní ãlenská schÛze Klubu seniorÛ spojená s oslavou MDÎ
v léãebném domû Beãva v Teplicích nad Beãvou

100. v˘roãí korunovaãních slavností
na Host˘nû
V létû r. 1912 byl Host˘n místem velkolepé a jedineãné události, kterou byly korunovaãní slavnosti.
Trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do 25. 8. 1912. Hned první den, ãtvrtek 15. srpna, byl dnem hlavním a nejv˘znamnûj‰ím. V tento korunovaãní den bylo podle úsudku tehdej‰ích vojensk˘ch znalcÛ pﬁítomno na
Host˘nû pﬁes 100.000 lidí (Josef Krumpolec ve své kronice „Soudní
okres bystﬁick˘“ a Franti‰ek Vídensk˘ ve své knize „Sv. Host˘n ve svém
pÛvodu a sv˘ch osudech“ uvádûjí údaj 90 tisíc náv‰tûvníkÛ, ãasopis
„Hlasy svatohost˘nské“ ã. 9 ze záﬁí 1937 uvádí dokonce jen 80 tisíc
poutníkÛ). Byla to tﬁetí stotisícová náv‰tûva zaznamenána na Host˘nû.
První náv‰tûvu sto tisíc lidí uvádûjí písemné materiály pﬁi manifestaãní pouti 4. 9. 1881, druhou pﬁi konsegraci chrámu 15. 8. 1891.
Na obrovské náv‰tûvû se podíleli zájemci a marián‰tí ctitelé z Moravy, ze Slezska, z âech, z Uherského Slovácka (t.j. ze Slovenska), z Vídnû i z jin˘ch míst z Rakouska, ale i ze vzdálené Ameriky. Za celou dobu
korunovaãních slavností zavítalo na Svat˘ Host˘n asi 200 tisíc úãastníkÛ. Poutních prÛvodcÛ bylo nûkolik set bûhem jedenácti slavnostních
dnÛ, pﬁi velkém návalu lidí nebylo moÏno je spoãítat, ale i tak je zachováno velke mnoÏství jin˘ch ãíseln˘ch údajÛ. Nejvíce poutníkÛ pﬁijelo
z Uherského Ostrohu a okolí – 1500, následovali Uherské Hradi‰tû
a okolí 1400, Olomouc 1100, Bﬁeclav 950, VídeÀ 800, Prosenice a Rajhrad po 765(!), Brno 700, Tovaãov a Sobûchleby po 500, Louãka 450,
Kelã, Vizovice a V‰echovice po 400 poutních atd. Na bystﬁické nádraÏí pﬁijelo ve dnech 14. a 15. srpna 1912 64 zvlá‰tních vlakÛ.
Pro korunovaci byly poﬁízeny korunky ze zlata, perel a drahokamÛ.
Jejich autorem byl architekt Josef Fanta, profesor ãeské techniky v Praze, proslul˘ odborník ve svém oboru. SvÛj návrh vypracoval zadarmo,
bez honoráﬁe. Korunky jsou vysoce hodnotn˘m umûleck˘m dílem,
v˘sledkem práce ãesk˘ch ÏivnostníkÛ, kteﬁí tak znovu dokázali svou
dovednost a zdatnost.
Zlatnické, rytecké emailové a klenotnické práce byly provedeny v Praze, brou‰ením kamenÛ bylo provedeno v Turnovû. Náklady na poﬁízení korunek zajistili ‰lechetní dárci a obûtaví vûﬁící sv˘mi dary a pﬁíspûvky (nau‰nice, prsteny, ﬁetízky, zlaté ‰perky a dal‰í cenné klenoty
a skvosty). Korunky byly 21. ãervence 1912 posvûceny v ¤ímû papeÏem Piem X.
Korunka mariánská je vût‰í a bohatûj‰í. Bylo do ní vsazeno celkem
27 démantÛ (diamantÛ), 546 perel, 148 rubínÛ, 138 smaragtÛ, 113

safírÛ, 21 toupasÛ a 47 opálÛ. V ãele korunky je nápis: „ZÛstaÀ Matkou lidu svému“. Nad nápisem jsou umístûny znaky Moravy, âech
a Slezska. Korunka JeÏí‰kova je nen‰í, jednodu‰‰í a skromnûj‰í. Je do
ní vsazeno celkem 30 rubínÛ, 20 velk˘ch adulárÛ/polodrahokamÛ/a 5
topasÛ.
Pﬁípravy na korunovaci byly rozsáhlé a ﬁídili je iniciativní a obûtaví
hodnostáﬁi, dr. Antonín Cyril Stojan, probo‰t z KromûﬁíÏe, poslanenec
a jednatel Matice svatohost˘nské, Antonín Ostrãilík, superior host˘nsk˘, rodák z nedalekého Fry‰táku u Hole‰ova a lékárník Jan Herna
z KromûﬁíÏe, hospodáﬁ Matice svatohost˘nské. Host˘nské temeno bylo
slavnostnû vyzdobeno. Na dolní ãásti schodi‰tû nad Vodní kaplí a na
cestû od Slávkova byly zﬁízeny dvû slavnostní brány, po obou stranách
schodi‰tû a vozové cesty byly postaveny ﬁady ovûnãen˘ch stoÏárÛ,
chrám i ostatní host˘nské budovy byly okrá‰leny mnoÏstvím praporÛ.
Chrám byl oãi‰tûn a bylo v nûm postaveno zvlá‰tní schodi‰tû pro
korunovaci. Bystﬁick˘ malíﬁ Jan JeÏek, otec akademického malíﬁe Stanislava JeÏka, dovednû opravil chrámové malby. Zvenku byl na prÛãelí chrámu vyhotoven nádhern˘ mozaikov˘ obraz Panny Marie. Obraz má
plochu 26m2, je sloÏen z dvûstû‰edesáti tisíc barevn˘ch kaménkÛ
a jeho autorem byl ãesk˘ malíﬁ Viktor Forster z Prahy. Byla teké provedena opatﬁení pro zaji‰tûní bezpeãnosti a zdraví host˘nsk˘ch hostÛ.
V pohotovosti byla desetiãlenná hasiãská hlídka (sbor) z Bystﬁice p. H.
se stﬁíkaãkou a stejnû poãetná bezpeãnostní stráÏ. V provizornû zﬁízené nemocnici byli stále pﬁipraveni MUDr. Ale‰ Váhala z Bystﬁice p. H.
a okresní lékaﬁ dr. Kozák z Hole‰ova . Pﬁítomen byl i kominick˘ mistr
Emanuel Skoãilas z Bystﬁice, cestáﬁ a deset zametaãÛ. K zaji‰tûní bezpeãnosti patﬁila i technická opatﬁení. Pro náhlou a rychlou potﬁebu byl
zﬁízen místní telefon, kter˘ spojoval poutní kanceláﬁ, sakristii, vûÏ, klá‰ter, nemocnici a útulnu. Bylo zabezpeãeno osvûtlení chrámu, dal‰ích
budov a celého host˘nského temene (elektrifikace Host˘na byla provedena aÏ v letech 1923–24) elektﬁinou.
Firma Wichterl z Prostûjova zapÛjãila k tomu úãelu parní stroj, cukrovar KromûﬁíÏ dynamo, ostatní zaﬁízení a osvûtlování obstarala firma
bratﬁi PivodÛ z KromûﬁíÏe. Parní stroj, lokomobila, slouÏící k pohonu
dynama, váÏil 45 g. Byl na Host˘n dopraven pûti páry volského spﬁeÏení pana Franti‰ka ·evãíka ze V‰echovic.
Velké problémy byly s ubytováním. Vojáci z KromûﬁíÏe (c.k. 25 pluk
zemûbrany) postavili 35 nocleÏních vojensk˘ch stanÛ, kaÏd˘ pro 100
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lidí. Dále bylo moÏno se ubytovat v hotelu (t.j. dne‰ní dvoupodlaÏní
budova vpravo po vstupu do objektu „Poutní dÛm ã. 1“– hotel Poutní
dÛm ã. 3 byl postaven aÏ v r. 1928) a v nové útulnû, pozdûji restaurace Ovãárna, která vznikla v r. 1912 rekonstrukcí b˘valé ovãírny.
Stﬁechu nad hlavou poskytly i klá‰ter s ambity (objekty kolem chrámového nádvoﬁí) kostel,veranda za hotelem a v‰echny tﬁi kaple. Mnoho hostÛ bylo ubytováno v Bystﬁici zásluhou barona Arno‰ta Gedeona
Loudona, továrníka Thoneta a Zboﬁila, faráﬁe Vorla a ﬁeditele ‰koly PapeÏíka. V‰echna tato opatﬁení dohromady v‰ak zajistila ubytování jen malé
ãásti náv‰tûvníkÛ, vût‰ina potníkÛ musela ztrávit noc pod ‰ir˘m nebem.
Vojáci z KromûﬁíÏe postavili také dva slavnostní stany: dvorní stan v prostoru mezi kaplí Jana Sarkandra a Románskou kaplí a pohostínsk˘ mar‰alsk˘ stan po pravé stranû klá‰tera, tedy v prostoru nynûj‰í hlavní
budovy hotelu Poutní dÛm – t.j. Poutní dÛm ã. 3.
Korunovace se nemohla obejít bez hudby, které pﬁipadla dÛleÏitá role
a která pﬁispûla sv˘m dílem ke zvelebení slavnosti. Host˘nské temeno oÏivovaly Thonetova hudba ze Vsetína, krojovaná slovácká kapela
z Vlãnova, vala‰ská kapela z Louãky, hudba ze ·títné nad Vlárou,
hanácká kapela z BeÀova, slovácká kapela z Vnorov a fanfáristé ze
Îerotína u Litovle
Vlastní obsáhl˘ korunovaãní obﬁad zahájil prÛvodem od klá‰tera pﬁes
schodi‰tû ke chrámu. V jeho ãele ‰el hlavní poﬁadatel, dr. A. C. Stojan,
pak fanfáristé, jednotlivé spolky a prapory, druÏiãky, Orli, duchovenstvo,
za nímÏ pod baldach˘nem (nebesa) byly na nosítkách neseny korunky.
Za baldach˘nem kráãela hlavní osoba celé korunovace, metropolita
moravsk˘ a kardinál dr. Franti‰ek Salesk˘ Bauer, arcibiskup olomouck˘, za ním pak rada v˘znamn˘ch svûtsk˘ch osobností.
V prostoru pﬁed chrámem pak zástupcové jednotliv˘ch stavÛ a spolkÛ pﬁestupovali pﬁed dr. Bauera s prosbou o provedení korunovace
sochy Panny Marie s Dítûtem, následovalo dlouhé kázání F. Bauera
z kazatelny, pﬁipravené nad schodi‰tûm. Po kázání ve‰el prÛvod do
chrámu a kardinál dr. Bauer se sv˘mi tﬁemi asistenty vystoupil po pﬁipraveném a bohatû vyzdobeném schodi‰ti za hlavním oltáﬁem k so‰e
P. Marie a jejího sny a vloÏil zlaté korunky na jejich hlavy. Po sestoupení se schodi‰tû je‰tû tﬁikrát kadidlem korunovanou sochu okouﬁil.
Hlaholem zvonÛ, hudbou, zpûvem a modlidbami byl korunovaãní ceremoniál ukonãen.
Ru‰no na host˘nském temeni v‰ak bylo je‰tû dal‰ích deset dní. Hned
druh˘ den, v pátek 16. srpna, byla uspoﬁádána pouÈ a valná hromada
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Matice svatohost˘nské, která mûla lví podíl na zdárném prÛbûhu korunovace. V dal‰ích dnech probûhly poutû: matek a dûtí, muÏÛ, duchovenstva, mariánsk˘ch druÏin, terciáﬁÛ, omladiny, studenstva, akademikÛ, uãitelÛ, profesorÛ a koneãnû pouÈ Apo‰tolátu sv. Cyrila
a Metodûje. Také tyto dny mûly nabit˘ a pestr˘ program, kter˘ tvoﬁily
prÛvody, m‰e, kázání, proslovy, pozdravy, pﬁijímání, hudba, zpûvy a schÛze.
Korunovace byla také pﬁíleÏitostí k setkání nejvy‰‰ích církevních hodnostáﬁÛ. Mezi nejvzácnûj‰í hosty patﬁili oba kardinálové arcibiskupové,
vedle korunovatele dr. Bauera to byl kardinál Lev Skrbensk˘, arcibiskup praÏsk˘. Pﬁitomto bylo i pût biskupÛ: dr. Karel Wisnar z Olomouce,
starosta matice svatohost˘nské, Hrabû Pavel Huyn z Brna, dr. Josef
Doubrava z Hradce Králové, Josef Antonín HÛlka z âesk˘ch Budûjovic
a Josef Koudelka, ãesk˘ biskup z Milwaukee v USA, pﬁedtím generální vikaﬁ a biskup v Clevelandu. V ãele nejv˘znamnûj‰ích svûtsk˘ch osobností byl moravsk˘ zemsk˘ hejtman hrabû Otto Serényi.
Svobodn˘ pán Lev Skrbensk˘ se narodil 12. ãervna 1863 na zámku v Hukovicích, okres Nov˘ Jiãín. Své dûtství ov‰em proÏil u své babiãky v blízk˘ch Dﬁevohosticích na zámku, kter˘ vlastnili jeho rodiãe baron
Filip Skrbensk˘ a Leonie Skrbenská. Dne 15. záﬁí 1899 byl jmenován
arcibiskupem praÏsk˘m. V r. 1920 ze zdravotních dÛvodÛ odstoupil
a 24. prosince 1938 zemﬁel v Dlouhé Louãce u Olomouce.
Nelze opomenout ani dal‰í akce, které oÏivovaly a zpestﬁovaly korunovaãní dny. Kromû zvonÛ, hudby a krásn˘ch melodick˘ch zpûvÛ to byly
úchvatné veãerní svûtelné prÛvody, lampiony, ohÀostroje, rakety, prskavky, hﬁmûní hmoÏdíﬁÛ, rachot dûla, fotografování atd. To v‰echno
dotváﬁelo nádhernou kulisu slavnostních dnÛ.
Korunovaãní slavnosti na Host˘nû jsou vlastnû pﬁipomínány cel˘ch
sto let. Zásluhu na tom mají dvû pamûtní desky z bílého mramoru, které jsou umístûny v chrámu po obou stranách hlavního oltáﬁe. Byly zhotoveny v dílnû akademického sochaﬁe Ferdinanda Neumanna v KromûﬁíÏi. Text vyryt˘ do desky zasazené po levé stranû pﬁipomíná vlastní
korunovaci.
Co je‰tû dodat? Korunovaãní slavnosti v r. 1912 byly nespornû nejvût‰í událostí na Host˘nû ve dvacátém století. Zaﬁadily se také k nejv˘znamnûj‰ím událostem v dûjinách Host˘na vÛbec. V duchu tûchto
historick˘ch hodnot by mûly také probûhnout leto‰ní jubilejní oslavy
100. v˘roãí této památné a nezapomenutelné slavnosti.
Vlastimil DoleÏel, Bystﬁice pod Host˘nem

Zastav se ãlovûãe a skloÀ svou hlavu,
zde b˘vá koneãná a je vÏdy v právu,
neví‰, ba ani nemá‰ zdání...,
zda nekonãí tu i Tvoje Ïití klání.
Tu i velké utrpení se mûní,
ve vûãn˘ klid – ve vûãné snûní,
TvÛj Ïivot skonãí, ale svût se nezmûní…,
z nemoci stáﬁí bohuÏel jiné v˘chodisko není.
AÈ v noci, a nebo v dobû denní,
pokloÀ s pﬁevozníkÛm ﬁeky zapomnûní,
potûÏkej obolos a vdûãnû k nim pohlédni…,
budou Tû drÏet za ruku, moÏná pﬁi cestû poslední.

S hlubok˘m zármutkem oznamujeme v‰em „rouseãákÛm“, Ïe 1. dubna 2012 dopsal svÛj poslední pﬁíbûh
a zavﬁel knihu Ïivota pan Zdenûk Ovãáãík z Vala‰ského
Meziﬁíãí, rodák a patriot Rouského. Sv˘mi mil˘mi povídkami a básniãkami obohacoval ná‰ zpravodaj. ZÛstane dál
v na‰ich vzpomínkách, a ãerpat z jeho tvorby budeme je‰tû dlouho. Dovolte mi, rozlouãit se s panem ZdeÀkem Ovãáãíkem jeho básní z roku 2003.
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Pﬁem˘‰lej nad Ïivotem, zda dobﬁe jsi ho Ïil,
zda vûdomû jsi nikomu neublíÏil,
a pokud snad, naprav ten lidsk˘ rest,
neb nesl bys svÛj vûãn˘ trest.
AÏ na konci tunelu uvidí‰ velk˘ jas
a z hÛry usly‰í‰ ten mocn˘ hlas,
jak rozhodn˘m hlasem volá nás….
to jiÏ nikdo nikdy nebude mít na nápravu ãas

