Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.
Albert Einstein
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Milu‰e StrÏínková
starostka obce
VáÏení obãané,
dûkuji Vám za dÛvûru a podporu, kterou
jste vyjádﬁili mnû i ostatním kandidátÛm
do zastupitelstva obce v leto‰ních komunálních volbách. Dále podûkování patﬁí
také v‰em, kteﬁí k volbám pﬁi‰li, aÈ uÏ
volili kohokoliv. Znamená to, Ïe témûﬁ
tﬁiãtvrtinû obyvatel na‰í obce není lhostejn˘ její Ïivot, a to je dobﬁe. RovnûÏ mû
tû‰í, Ïe se nám od roku 1990 daﬁí naplÀovat rovné pﬁíleÏitosti (podíl Ïen
a muÏÛ) jak v zastupitelstvu samotném,
tak v jejím statutárním zastoupení,
a podíl mlad˘ch lidí na správû obce.
Ráda bych tímto podûkovala b˘val˘m
ãlenÛm zastupitelstva, panu Josefu TvrdoÀovi a paní Veronice Pavli‰tíkové, kteﬁí jiÏ nekandidovali. Patﬁí jim velk˘ dík,
za jejich osobní angaÏovanost ve prospûch své rodné obce. Pracovali, jak
nejlépe umûli, a sv˘m seriozním a zodpovûdn˘m pﬁístupem nesmazatelnou
mûrou pﬁispûli k rozvoji Rouského.
A nebyla to práce jednoduchá, vÏdyÈ
obec procházela rÛznû sloÏit˘mi obdobími realizace nejvût‰ích projektÛ. Celá
ﬁada rozhodnutí zastupitelstva nebyla
populární, a proto nebude nikdy docenûna. Podûkování patﬁí i paní Marii
Va‰íãkové, hospodáﬁce obecního úﬁadu,

Mnoho ‰tûstí, zdraví a pracovních úspûchÛ
v nadcházejícím novém roce 2011
Vám pﬁeje obec Rouské
za jejíhoÏ pÛsobení na obecním úﬁadû
i v mikroregionu Záhoran, jehoÏ je rovnûÏ úãetní, nebyly pﬁi kontrole hospodaﬁení zji‰tûny Ïádné chyby ani nedostatky.
Novû zvolen˘m ãlenÛm zastupitelstva:
panu Ing. Liboru K˘valovi, paní Irenû
K˘valové, paní Ludmile Perutkové
a panu Milanu Sehnalovi bych chtûla
popﬁát elán, nápady a trpûlivost. Také

jim bych chtûla podûkovat za odpovûdnost, se kterou se ujali nelehkého úkolu správy vûcí veﬁejn˘ch.
V minulém bilanãním ãísle zpravodaje
jsem zhodnotila témûﬁ celé volební období 2006–2010. Proto bych se v dne‰ním
úvodníku ráda vûnovala aktivitám, ve
kter ˘ch se angaÏujeme mimo obec
Rouské a které jsou neménû dÛleÏité.
dokonãení na stranû 2 

V˘sledky voleb do Zastupitelstva obce Rouské,
které se konaly ve dnech 15. a 16. ﬁíjna 2010
Kandidátní listina
ãís. název
2 KﬁesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
2 KﬁesÈ.demokr.unie-âs.str.lid.
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
2 KﬁesÈ.demokr.unie-âs.str.lid.
1 ZA TRV. UDRÎ. ROZ. OBCE ROUSKÉ
2 KﬁesÈ.demokr.unie-âs.str.lid.
2 KﬁesÈ.demokr.unie-âs.str.lid.

kandidát
p.ã. jméno
2
Antonín Dohnal
4
Ing. Libor K˘vala
1
Irena K˘valová
6
Václav Marek
5
Martina Mrázková
3
Ludmila Perutková
2
Milan Sehnal
5
Josef Strnadel
1
Milu‰e StrÏínková
4
Milan Válek
3
Ludmila Va‰íãková

Volební úãast voliãÛ v na‰í obci byla 71,28 % oprávnûn˘ch voliãÛ.

vûk
71
34
49
38
38
62
42
78
59
58
51

navrhující
strana
KDU-âSL
NK
KDU-âSL
NK
NK
NK
NK
KDU-âSL
NK
KDU-âSL
KDU-âSL

politická
pﬁíslu‰nost
KDU-âSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP

hlasy
21
107
90
38
68
82
66
15
105
18
40

mandát
ano
ano
ano
ano
ano
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VáÏení obãané
 pokraãování z první strany

Je to práce v mikroregionu Záhoran, kde se ve vût‰inû pﬁípadÛ realizují projekty neinvestiãní povahy, tzn. projekty zamûﬁené na práci s veﬁejností (tématické zájezdy za úspû‰n˘mi
projekty a pﬁedávání zku‰eností, olympiáda mikroregionu,
vydávání zpravodaje, propagaãní materiály, získávání mzdov˘ch prostﬁedkÛ na práci manaÏerky mikroregionu a dal‰í), ale
daﬁí se nám nacházet dotaãní zdroje i na investice. Pﬁíkladem
toho byl leto‰ní projekt, kdy jsme si poﬁídili do obce techniku
na údrÏbu veﬁejné zelenû. Dal‰ím orgánem, kde má prostﬁednicvím starosty, spolkÛ a podnikatelÛ obec Rouské
zastoupení, je místní akãní skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Plníme zde úkoly ve v˘boru partnerství a v programovém v˘boru, které jsou jedním z nedÛleÏitûj‰ích orgánÛ
místní akãní skupiny, coÏ je spoleãenství obcí, neziskov˘ch
organizací, podnikatelÛ a fyzick˘ch osob, které pracují na programu LEADER. Tento program je financován Evropskou unií
do roku 2013 a díky nûmu obdrÏíme kaÏd˘ rok finanãní ãástku cca 10 mil. Kã, které jsou z ãásti urãeny na úhradu provozních a mzdov˘ch nákladÛ dvou manaÏerÛ a z vût‰í ãásti se
na základû v˘bûrového hodnocení rozdûlují na podporu men‰ích projektÛ (dotace do 1 mil. Kã) právû obcím, neziskov˘m
organizacím a podnikatelÛm na Hranicku. Je to takov˘ mal˘
Program rozvoje venkova, kter˘ si sami vyhla‰ujeme, rozdûlujeme a administrujeme a z jehoÏ prostﬁedkÛ byla financována napﬁ. I. etapa úpravy rousecké návsi nebo poﬁízení velkokapacitního stanu a prodejních stánkÛ, které nám poskytly zázemí pﬁi Srazu rodákÛ. Bez tohoto zázemí si organizaci
tak velkého rozsahu nedovedu ani pﬁedstavit, zvlá‰È pﬁi de‰tivém poãasí, které nás po celou dobu provázelo. ProtoÏe se
jedná o pﬁerozdûlování penûz, nevyhneme se nûkdy i bouﬁliv˘m debatám, které ov‰em musí vyústit vÏdy ve smyslupn˘
kompromis a posouvá nás v‰echny dál. Dal‰í na‰í regionální
aktivitou je práce ve Spolku obnovy venkova Olomouckého
kraje, kde plníme zejména funkci prodlouÏené ruky v komunikaci s Olomouck˘m krajem, získáváme a pﬁedáváme zku‰enosti na krajské úrovni a propagujeme Olomouck˘ kraj u nás
i v zahraniãí. Obec Rouské je také ãlenem Spolku pro obnovu
venkova âeské republiky, Svazu mûst a obcí âR a SdruÏení
obcí Stﬁední Moravy. V roce 2013 konãí ﬁada dotaãních titulÛ

z evropsk˘ch fondÛ. Co se t˘ká dal‰ích investic vûﬁím, Ïe brzy
pﬁijde doba, kdy obce budou v rozdûlování daÀov˘ch pﬁíjmÛ
státu zrovnoprávnûny s vût‰ími celky a nebudeme muset na
kaÏdou men‰í opravu Ïádat o dotaci. Toto je spolu s iniciativami proti sluãování mal˘ch obcí cílem celorepublikového hnutí Starostové a nezávislí, kterého jsme rovnûÏ ãlenem.
Na‰e obec má ‰tûstí, Ïe se nenachází v oblastech, které
byly letos nûkolikrát postiÏeny niãiv˘mi záplavami jako napﬁ.
obec Heﬁmanice v Libereckém kraji. Proto jsme se rozhodli
zaslat této na‰í spﬁátelené obci finanãní pomoc na odstranûní následkÛ niãiv˘ch povodní. Heﬁmanice jsme si vybrali z
toho dÛvodu, Ïe na‰i obãané spolu s obãany ostatních obcí
mikroregionu Záhoran tuto obec nav‰tívili v roce 2008 a pan
starosta Vladimír Stﬁíbrn˘ se svou manÏelkou se jim obûtavû
po oba dva dny vûnoval tak, Ïe nûkteﬁí úãastníci tematického zájezdu prohlásili, Ïe ne Stﬁíbrná ale Zlatá byla celá rodina pana starosty. Zkrátka jsme cítili povinnost tuto finanãní
pomoc vûnovat adresnû právû Heﬁmanicím. KdyÏ jsme pﬁi
osobní náv‰tûvû zkázu záplavy vidûli na vlastní oãi, bylo to
hodnû depresivní. Doufáme, Ïe Heﬁmaniãtí v ãele s panem
starostou si s touto situací poradí elánem sobû vlastním
a pﬁejeme jim do roku 2011 hodnû sil, zdraví a penûz, které
k tomu budou potﬁebovat.
I pro nás je to pouãení. PﬁestoÏe v Rouském nemáme vût‰í vodní toky, mûli bychom s mimoﬁádn˘mi situacemi rovnûÏ
poãítat a pokud moÏno na nû b˘t pﬁipraveni. Pro tuto pﬁíleÏitost má obec uzavﬁenou pojistku a poji‰tûny má i tﬁetí osoby
pro pﬁípad úrazu a jin˘ch nenadál˘ch událostí.
Na závûr bych Vám chtûla jménem zastupitelstva obce
i Obecního úﬁadu Rouské popﬁát do nového roku 2011 pevné zdraví a spokojenost v osobním Ïivotû. Dále bych chtûla
podûkovat za odvedenou práci v‰em zamûstnancÛm obce,
dobrovoln˘m hasiãÛm, spolkÛm, sponzorÛm a v‰em spoluobãanÛm, kteﬁí se v roce 2010 podíleli na údrÏbû a provozu
na‰í obce. Jmenovitû pak dûkuji paní Pavlínû K˘valové za zdokumentování chybûjících let 2003–2009 do místní kroniky,
paní Pavle Krbálkové za osobní pﬁínos pro rozvoj mikroregionu Záhoran a panu Antonínovi Novosadovi, jednateli firmy
GESS-CZ za v˘raznou a celoroãní podporu místních spolkÛ
i za dobrou spolupráci s obcí Rouské.

Zastupitelstvo obce
Krátce z jednání zastupitelÛ
30. záﬁí
Zastupitelstvo projednalo:
• Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
• Kontrola usnesení
• Vyhodnocení nabídek a v˘bûr zhotovitele Analematick˘ch sluneãních
hodin
• Hospodaﬁení obce za období
1–8/2010
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2010
• Sraz rodákÛ 2010 – vyhodnocení
a vyúãtování akce
• Provozní ﬁád venkovního víceúãelového areálu
• Projednání stíÏnosti Romana SloveÀáka z Hranic

• Pﬁíspûvek Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
• Pﬁíspûvek OS Rousecká dráãata
• Îádost o prodej ãásti pozemku p.ã.
632/8 v k.ú. Rouské
• V˘bûr firmy pro tisk v˘roãní publikace
• Dodatek ã. 1 ke SOD ze dne 1. 4.
2010 s firmou STAREST na akci
Oprava místní komunikace a roz‰íﬁení kanalizaãního ﬁadu za Jankov˘m
• Informace starostky
• Zpráva kronikáﬁky
• Usnesení a závûr
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
• Kontrolu usnesení
• Hospodaﬁení obce za období
1–8/2010
• Volby 2010 do zastupitelstva obce
a Senátu PâR ve dnech 15.–16. 10.
2010

• Projednání stíÏnosti p. SloveÀáka
Romana z Hranic
• Informace starostky
• V˘bûr firmy pro v˘robu a tisk v˘roãní
publikace Rouské – historie a souãasnost
Zastupitelstvo schválilo:
• Program a ovûﬁovatele zápisu
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2010
• Zadání realizace Analematick˘ch
hodin p. Miroslavu Plesníkovi, Rouské ã.p. 2
• Sraz rodákÛ 2010 – vyhodnocení
a vyúãtování akce
• Dodatek ã. 1 ke SOD ze dne 1. 4.
2010 s firmou STAREST na akci
Oprava místní komunikace a roz‰íﬁení kanalizaãního ﬁadu za Jankov˘m
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• Provozní ﬁád venkovního víceúãelového areálu
• Pﬁíspûvek Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
• Pﬁíspûvek OS Rousecká dráãata
Zastupitelstvo zamítlo:
• Îádost o prodej ãásti pozemku p.ã.
632/8 v k.ú. Rouské

Krátce z jednání zastupitelÛ
11. listopadu
Zastupitelstvo projednalo:
• Zprávu o prÛbûhu voleb do Zastupitelstva obce Rouské
• SloÏení slibu zastupitelÛ – § 69
odst. 2 zákona o obcích
• Schválení programu, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• ZpÛsob volby orgánÛ obce
• Volba v˘konu funkce starosty a místostarosty
• Volba starosty a místostarosty
• Zﬁízení finanãního a kontrolního v˘boru
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2010
• Usnesení a závûr
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
• Zprávu o prÛbûhu a v˘sledky voleb
do Zastupitelstva obce Rouské
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• SloÏení slibu zastupitelÛ – § 69 odst.
2 zákona o obcích
Zastupitelstvo schválilo:
• Schválení programu, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• ZpÛsob volby orgánÛ obce jako veﬁejnou
• Volba v˘konu funkce starosty – uvolnûná a místostarosty – neuvolnûná
• Do funkce starosty obce Milu‰i StrÏínkovou
• Do funkce místostarosty Ing. Libora
K˘valu
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2010
Zastupitelstvo zﬁídilo:
• Finanãní a kontrolní v˘bor

Krátce z jednání zastupitelÛ
25. listopadu
Zastupitelstvo schválilo:
• Zapisovatele zápisu – Milu‰i StrÏínkovou
• Ovûﬁovatele zápisu – Ing. Libora
K˘valu a Ludmilu Perutkovou
• Program zasedání
• Odmûnu místostarostovi Ing. Liboru
K˘valovi

• V˘kon dal‰ích ãlenÛ zastupitelstva
bez mûsíãních odmûn
• SloÏení finanãního v˘boru:
1. Ludmila Perutková – pﬁedseda
2. Martina Mrázková – ãlen
3. Irena K˘valová – ãlen
• SloÏení kontrolního v˘boru:
1. Milan Sehnal – pﬁedseda
2. Václav Marek – ãlen
3. Antonín Dohnal – ãlen
• PouÏívání soukrom˘ch vozidel pro
potﬁeby obce v souladu se Smûrnicí
obce ã. 6
• SloÏení inventarizaãní komise :
1. Ludmila Perutková – pﬁedseda
2. Ing. Libor K˘vala – ãlen
3. Marie Va‰íãková – ãlen
4. Irena K˘valová – ãlen
5. Milan Sehnal – ãlen
6. Milu‰e StrÏínková – ãlen
• Harmonogram zasedání zastupitelstva obce na rok 2011
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
• Tvorbu nov˘ch webov˘ch stránek
obce
• Informace starostky

Rozpoãet, rozpoãtové opatﬁení a plnûní rozpoãtu obce
k 30. 11. 2010 (v tis. Kã)
oddíl parag. popis
rozpoãet
Pﬁíjmy:
pﬁíjmy od finanãního úﬁadu
1 570
1122 vlastní daÀ obce
82
1337 poplatky za odpad
100
1341 poplatky ze psÛ
2
1511 daÀ z nemovitostí
309
4111–4222 dotace
3 039
2441 splátky pÛjãen˘ch
prostﬁedkÛ
0
1361 správní poplatky
1
2321 2111 pﬁíjmy za stoãné
18
1019 2131 pﬁíjmy z pronáj. pozemkÛ
17
1031 2111 pﬁíjmy z lesa
300
3419 2132 pﬁíjmy z pronájmu hﬁi‰tû
80
3612 2139 pﬁíjmy z pronájmu DPS
108
3725 2324 pﬁíjem za zpûtn˘ prodej
nebezp. odpadu
30
6310 2141 pﬁíjmy z úrokÛ
1
4134 pﬁevod mezi úãty
66
6171
ãinnost místní správy
80
pﬁíjmy celkem
5 803
Vydání:
1031
pûstební ãinnost
20
2212
silnice
21
2221
provoz veﬁejné silniãní
dopravy
30
2321
odpadní vody
0
3111+3113 neinvestiãní transfery
‰kola, ‰kolka
260
3314
ãinnosti knihovnické
13
3319
záleÏitosti kultury
85
3330
ãinnosti církví
0
3419
tûlov˘chovná ãinnost
40

RO skuteã.
1 593
82
100
2
309
4 731

1 558
82
100
2
199
4 772

50
1
23
17
300
80
108

50
2
23
6
287
61
108

31
1
66
123
7 617

32
1
54
136
7 473

35
303

32
301

30
656

15
656

260
6
75
0
19

200
6
80
0
18

oddíl parag. popis
rozpoãet
3612
bytové hospodáﬁství
53
3631
veﬁejné osvûtlení
140
3721
svoz nebezpeã. odpadÛ
35
3722
svoz komunál. odpadÛ
105
3745
péãe o vzhled obce
654
5512
poÏární ochrana
7
6112
zastupitelstvo obce
536
6114
volby do parlamentu
6115
volby do zastupitelstev
6171
ãinnost místní správy
1 049
6330
pﬁevody mezi úãty
66
6409
platba danû obcí
82
6402
vratka z minul˘ch voleb
1
8114
splát. krátkodob. úvûrÛ 2 606
8124
splát. dlouhodob. úvûru
35
v˘daje celkem
5 803
Rozpis získan˘ch dotací (Kã):
ze SZIF
– doplatek dotace na víceuã. dÛm a náves
z Krajského úﬁadu:
neinvestiãní na v˘kon státní správy
investiãní roz‰íﬁení kanalizace
neinvestiãní na opravu cesty za Jankov˘m
neinvestiãní na volby
neinvestiãní – sjezd rodákÛ a kniha o obci
neinvestiãní na poÏární ochranu
neinvestiãní na poÏární ochranu
neinvestiãní – sãítání lidu
z Úﬁadu práce na zamûstnanost
ze státního rozpoãtu
– zbudování analematick˘ch hodin
dotace celkem k 30. 11. 2010

RO skuteã.
41
38
146
138
25
22
105
89
959
926
45
44
390
308
21
19
24
22
878
920
66
54
82
82
1
0
3 676 3 762
30
7 878 7 762

3 262 201
73 700
330 000
168 000
45 000
40 000
1 390
12 000
1 264
734 091
105 000
4 772 676
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Trvale udrÏiteln˘ rozvoj obce Rouské
Priority na volební období 2010–2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dokonãení oprav místních komunikací – Kopec
Rekonstrukce v˘leti‰tû
Vybudování víceúãelového hﬁi‰tû – Haderkova zahrada
Dokonãení III. etapy úpravy návsi
Obnova lesa
Obnova rybníka KADLUB
SnaÏit se o rekonstrukci nefunkãního b˘valého vodojemu v rámci vhodného dotaãního titulu ãi v˘znamného projektu pro Olomouck˘ kraj
Pozemkové úpravy
Spolupráce obce se spolky a podpora spolkového Ïivota v obci
Péãe o seniory
Podpora regionální, národní a mezinárodní spolupráce
V rámci ‰etrného cestovního ruchu propagovat místní
turistické cíle
Zapojení obãanÛ do zvelebování a propagace obce –
zejména dûti a mládeÏ
VyuÏívání veﬁejnû prospû‰n˘ch prací
Péãe o veﬁejnou zeleÀ
V rámci moÏností dokonãit úpravu nauãné stezky „Za
na‰imi humny“
Usilovat o získání pﬁedkupního práva na objekt Jednoty
v pﬁípadû prodeje
Pomoc spoluobãanÛm v krizov˘ch situacích
Informovanost obãanÛ – zpravodaj, web a úﬁední deska OÚ
Spolupráce s podnikatelsk˘mi subjekty

Rok 2011
Rekonstrukce v˘leti‰tû:
• Zpracovaná projektová dokumentace
• Svépomocí za pﬁispûní VPP vybudovat sklad na zahradní
techniku vã. nové stﬁechy bufetu a el. zabezpeãení
• Podat Ïádost do Programu LEADER na vybudování WC, popﬁ.
úpravy pﬁíjezdové komunikace na v˘leti‰ti
Obnova rybníka KADLUB:
• âeká se na v˘sledky vyhodnocení Ministerstva ÎP (zatím
Ïije). Pokud vyjde dotace, bude se muset obnova a mokﬁady realizovat do 24 mûsícÛ
Podpora regionální, národní a mezinárodní spolupráce:
• Byl úspû‰n˘ projekt Obce bez hranic ve spolupráci s polskou stranou. Obec bude mít náklady na tento projekt cca
12 tis. Kã
Obnova lesa:
• Pokraãovat v budování oplocenek pracovníky VPP
• Úklid lesa obãany

• Pﬁíprava palivového dﬁíví pro vytápûní obecních objektÛ
Dokonãení oprav místních komunikací – Kopec
• Dle finanãních moÏností obce poÏádat o dotaci z POV OK
Pozemkové úpravy:
• Zaãít s pﬁípravami (dotazník a Ïádosti vlastníkÛ pozemkÛ)
Péãe o seniory:
• PrÛbûÏnû pokraãovat
Spolupráce obce se spolky a podpora spolkového Ïivota
v obci:
• Technická pomoc pﬁi poﬁádání kulturních akcí
• Pomoc pﬁi pﬁípravû Ïádostí o dotace na ãinnost
• Pomoc s administrací projektÛ
• Spolupráce se spolky na propagaci obce
Péãe o veﬁejnou zeleÀ:
• Pokraãovat ve v˘sadbû uliãky ve Vejvoze
• Zkulturnit veﬁejné prostranství pﬁed bytov˘m domem ã.p. 70
• Zkulturnit prostranství u kontejnerov˘ch nádob (návrh spoleãného projektu Mikroregionu Záhoran)
Dokonãení III. etapy úpravy návsi:
• Pokud bude vyhlá‰ena v˘zva PRV, podat Ïádost o dotaci

Rok 2012
Vybudování víceúãelového hﬁi‰tû – Haderkova zahrada
• Pﬁipravit projekt na rok 2012 a ãekat na vhodn˘ dotaãní titul
Spolupráce s podnikatelsk˘mi subjekty: prÛbûÏnû
• Maximálnû vyuÏívat spolupráci s firmou GESS, Záhoran a.s.,
SdruÏením podnikatelÛ Miroslav Plesník, firmou JUKO Jaroslav JuráÀ a dal‰ími podnikatelsk˘mi subjekty v obci

Harmonogram zasedání
zastupitelstva 2011
26. ledna
23. února
30. bﬁezna
27. dubna
25. kvûtna
29. ãervna
27. ãervence
31. srpna
27. záﬁí, úter˘
26. ﬁíjna
25. listopadu, pátek
16. prosince

veﬁejné
pracovní
veﬁejné
pracovní
veﬁejné
pracovní
veﬁejné
pracovní
veﬁejné
pracovní
veﬁejné
slavnostní
pracovní

v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
v 18 hod. v sále
víceúãelového centra
v 18 hod. v kanceláﬁi OÚ
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Odpady
Ke kontejnerÛm na tﬁídûn˘ odpad uÏ si zvykla docházet vût‰ina obyvatel Rouského. Nûkteﬁí to pﬁitom mají podstatnû
dále neÏ 113 metrÛ, coÏ je pr˘ prÛmûrná vzdálenost, jakou
musí lidé v âesku ujít k nejbliÏ‰ím kontejnerÛm na tﬁídûn˘
odpad.
V zelen˘ch, bíl˘ch a Ïlut˘ch kontejnerech v‰ak mnohdy skonãí i to, co do nich nepatﬁí. Recyklaci odpadu to pak znaãnû
komplikuje ãi dokonce znemoÏÀuje. Na kontejnerech jsou sice
nálepky popisující, co kam patﬁí a co ne, pokud v‰ak odpad
‰patnû roztﬁídíme uÏ doma, zpravidla se nám nechce u „popelnic“ v‰e znovu pﬁebírat. S na‰imi informacemi se vám uÏ nic
podobného nestane.

Víte, co kam patﬁí?
Sklo – lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, tabulové sklo z oken a ze dveﬁí, sklenice od keãupu, marmelád ãi zavaﬁenin a rozbité skleniãky. Vytﬁídûné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále tﬁídit!
Plasty – se‰lápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáãky a fólie, ãisté plastové obaly od mléka,
jogurtÛ a ostatních mléãn˘ch v˘robkÛ, plastové ta‰ky, prázdné plastové obaly od ‰amponÛ, ve‰keré plasty. Stále mÛÏete vyuÏívat sbûr plastÛ do Ïlut˘ch PVC pytlÛ, které se odváÏí
pﬁímo ze stanovi‰È pﬁed rodinn˘mi domy pracovníky obce kaÏdé druhé úter˘ a jsou stále k dispozici na obecním úﬁadû.
Îelezo – stále lze ukládat na b˘valé skládce v Hejnici

Upozornûní
Na sbûrném stanovi‰ti u Jednoty jsou dvû popelnice ve
vlastnictví SD Jednota a jsou urãeny pouze na popel. Proto
upozorÀujeme obãany, aby do nich nedávali komunální odpad.
Kontejnery na plasty jsou vyváÏeny pravidelnû kaÏdé první
úter˘ v mûsíci. Kontejnery na sklo po naplnûní. Kontejner spoleãnosti ASEKOL umístûn˘ na chodbû ve víceúãelovém domû
je urãen na drobnou elektroniku a je vyváÏen na poÏádání po
jeho naplnûní.

âerná skládka
v lese Li‰ky

O tom, Ïe tﬁídit smysl má, by vás mohla pﬁesvûdãit ãísla,
která pro informaci uvádím, i skuteãnost, Ïe od roku 2005
zÛstává poplatek za sbûr a likvidaci odpadÛ na stejné v˘‰i –
400 Kã za osobu, popﬁ. rekreaãní objekt.
Platba za sbûr a likvidaci komunálního odpadu
v roce 2010
103 499 Kã
Platba za sbûr a likvidaci nebezpeãného odpadu 3 147 Kã
Platba za sbûr a likvidaci tﬁídûného odpadu
20 692 Kã
Pﬁíjem za tﬁídûn˘ odpad
35 888 Kã

Termíny svozu odpadÛ v roce 2011
LEDEN
ÚNOR
B¤EZEN
DUBEN
KVùTEN
âERVEN
âERVENEC
SRPEN
ZÁ¤Í
¤ÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

11. 1.
8. 2.
8. 3.
5. 4.
3. 5.
9. 8.
6. 9.
4. 10.
8. 11.
6. 12.

19. 4.
17. 5.
14. 6.
12. 7.

25. 1.
22. 2.
22. 3.
31. 5.
28. 6.
26. 7.
23. 8.
20. 9.

18. 10.
22. 11.
20. 12.

Prosíme obãany, aby popelnicové nádoby umístili na svozové
místo do 6 hodin. Mûní se pouze ãas svozu.

Kolik nás bude stát vodné
VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN a.s. Jasenická 1106
VSETÍN, sdûlují sv˘m odbûratelÛm cenu vodného platnou od
1. 1. 2011 – 38,17 Kã/1 m3.
Rozhodující faktory pro zv˘‰ení ceny vodného:
• Zv˘‰ení ceny povrchové vody. Dle informace Povodí Moravy, s.p. nárÛst o 10 %. Pokraãuje tak vy‰‰í rÛst ceny jiÏ
z pﬁedchozích let. Na‰e spoleãnost je druh˘m nejvût‰ím
odbûratelem vody pro vodárenské úãely v povodí Moravy
a Dyje. Povodí Moravy, s.p. má nejvy‰‰í cenu ze v‰ech pûti
povodí.
• Vy‰‰í spotﬁeba oprav sítû u pitné vody i odpadní vody je
dána zpracovan˘m plánem financování obnovy vodohospodáﬁského majetku a dále bude potﬁeba prostﬁedky pro opravy majetku získaného vkladem z mûst a obcí.
• RÛst odpisÛ zvy‰ováním majetku pﬁevzatého jako nepenûÏní
vklady mûst a obcí. V leto‰ním roce jsou to vklady mûsta
Vala‰ské Meziﬁíãí a obce Branky na úseku pitné vody, pitná i odpadní voda vãetnû âOV obce Jarcová a pozemky pod
objekty mûst Vsetín a RoÏnov pod Radho‰tûm. V pﬁí‰tím
roce je plánován vklad obcí Za‰ová a Le‰ná, pﬁíp. II. Etapa
postupného vkladu majetktu mûsta Vala‰ské Meziﬁíãí.
• Promítnou se zv˘‰ené náklady na elektrickou energii v souvislosti s poplatky za obnovitelné zdroje.

• Postupné narovnání nájemného za provozování majetku
vytvoﬁeného v investiãním projektu âistá ﬁeka Beãva I. ﬁe‰en
formou zv˘‰ení ceny.
• U dal‰ích poloÏek nebyl nárÛst ﬁe‰en formou zv˘‰ení ceny.
Napﬁíklad nedo‰lo témûﬁ k nárÛstu mzdov˘ch nákladÛ a pﬁípadná valorizace mezd bude ﬁe‰ena úsporou poãtu zamûstnancÛ ve spoleãnosti. Spoleãnost hledá dal‰í moÏnosti
úsporn˘ch opatﬁení v hospodaﬁení spoleãnosti.
V˘voj odbûrÛ pitné vody.
Odbûr pitné vody vykazuje dal‰í pokles. Tento je zpÛsoben
pﬁedev‰ím dopadem celosvûtové hospodáﬁské krize na ãinnost firem, kdy ﬁada z nich omezuje ãi zcela zastavuje nûkteré v˘robní programy. Specifická spotﬁeba pitné vody na obyvatele regionu byla 86 litrÛ/osoba/den v roce 2009. Za rok
2010 je pﬁedpoklad v˘padku v prodané pitné vodû kolem 7 %
proti plánu. Proto se do ceny pitné vody promítá i sníÏení plánovan˘ch m3 na rok 2011.
Po zku‰enostech z posledních let, kdy nebyly zaznamenány zásadní nesrovnalosti ve fakturaci, nebude ani v leto‰ním
roce pﬁijímáno sdûlení o stavu vodomûrÛ k 31. 12. Stav bude
stanoven technick˘m propoãtem.
Dûkujeme za pochopení.
VaK Vsetín a.s.
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Farní charita V‰echovice
Farní charita V‰echovice se ﬁadí mezi dobrovolné charity. Z toho vypl˘vá, Ïe svou ãinnost
provozuje dobrovolnû, bez nároku na odmûnu.
V leto‰ním roce ve spolupráci s ¤ímskokatolickou farností V‰echovice svou ãinnost zamûﬁila na dûti a pﬁes
Ïáky Z· V‰echovice nabídla úãast v‰em dûtem na faﬁe ve V‰echovicích. O sobotách se dûti uãily vyrábût pomazánky, tousty a zdobit chlebíãky. Dal‰í sobotu si mohly vyrobit ozdobnou
svíãku, ãi smontovat letad˘lko.
V leto‰ním roce si od nás odvezla Diakonie Úpice skﬁíÀovou avii plnou o‰acení, obuvi a hraãek, které jste bûhem roku
charitû vûnovali. Dûkuji za vstﬁícnost dárcÛm, kteﬁí nezi‰tnû
souhlasili s pouÏitím obleãení, obuvi, batohÛ a hraãek v na‰í
farnosti. Dûkuji Vám v‰em, kteﬁí jste vûnovali finanãní obnos
na úhradu dopravy. Spolupracujeme s Charitou Hranice, která zaji‰Èuje sluÏby obãanÛm formou domácí péãe, osobního
asistenta a podobnû.
V roce 2011 Vám pﬁeji hodnû osobních i pracovních úspûchÛ, hodnû zdraví a spokojenosti.
Irena K˘valová, vedoucí FCH V‰echovice

Anetka Chrastinová pﬁi pﬁípravû salátÛ

Spolková ãinnost
Za uchování a rozvoj místních
tradic
Na‰e obãanské sdruÏení uspoﬁádalo na dva víkendové dny
20. aÏ 21. listopadu 2010 „Vánoãní v˘stavu“. Tentokrát jsme
ji pojali v duchu tradiãních lidov˘ch ﬁemesel. Dominantní expozicí v podobû selské jizby jsme chtûli náv‰tûvníkÛm pﬁipomenout, jak se slavily Vánoce v dﬁívûj‰ích dobách.

Na v˘stavû byla k inspiraci v‰ech spousta adventních
a vánoãních vûncÛ, svícnÛ, vánoãních dekorací a ozdob, aÈ
uÏ vyroben˘ch ze slámy, sena ãi proutí. Dále zde bylo moÏné
zhlédnout háãkované baÀky a zvoneãky, nádhernû nazdobené perníãky, ruãnû vyrábûnou keramiku, betlémy a zvíﬁátka
vyﬁezávané ze dﬁeva, originální obrázky z kÛÏe a su‰en˘ch kvûtin, voskové svíãky a figurky k nazdobení stromeãku, kvûtov˘
a lesní med, v˘bornou medovinu, kosmetiku z pﬁírodních ingrediencí.

Vystoupení Scholy z Kelãe
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Ochránci pﬁírody Rouské
OS Ochránci pﬁírody Rouské dûkuje v‰em pﬁíznivcÛm a partnerÛm za spolupráci v roce 2010 a do nového roku 2011 pﬁeje splnûní v‰ech tajn˘ch i veﬁejn˘ch pﬁání, hodnû osobních
i pracovních úspûchÛ a pﬁedev‰ím hodnû zdraví.
Miroslav Plesník, pﬁedseda o.s. Ochránci pﬁírody Rouské

Californie bilancuje

Ukázka tradiãních ﬁemesel – Markétka SloveÀáková

ZaslouÏil˘ obdiv sklidily ‰ité hraãky, vonné jehelníãky, zvoneãky, patchworkové pol‰táﬁe, prostírání, ubrusy, hedvábné
‰átky a ‰ály, ruãnû malovaná triãka a halenky, háãkované
ãepiãky a ‰ály pro dûti a ko‰íky, o‰atky z pediku a pﬁírodních
materiálÛ, suché vazby, korálkové ‰perky a bonsaje.
Na‰e sdruÏení pﬁedstavilo své v˘robky, které vznikly na kurzech lidov˘ch ﬁemesel. Pozadu nezÛstaly ani místní dûti, které vyrobily krásné vánoãní dekorace.
Sv˘mi v˘robky se prezentovali: SOÚ Kelã, ÚSP Skaliãka, OÚ
Rouské. K vidûní byly ukázky v˘roby dﬁevûn˘ch zvíﬁátek
a ozdob, pletení z pedigu, netradiãní ‰perky, vánoãní ozdoby
z proutí a spousta jin˘ch dekorací, které si náv‰tûvníci na místû vyzkou‰eli.
Zpestﬁením pro v‰echny byl pûveck˘ sbor Schola Kelã se
smûsí vánoãních písní. Podaﬁilo se jim navodit tu pravou
vánoãní atmosféru a zaslouÏil˘ obdiv v‰ech pﬁítomn˘ch.
Zimní restaurace jiÏ tradiãnû nabídla v˘borné cukroví paní
HuÀkové, bramboráky, ovocné ãaje a spoustu jin˘ch dobrot.
Dal‰í na‰í aktivitou byl „Kurz adventních vûncÛ“, kter˘ se
konal 26. 11. 2010 v sále kulturního domu a opût se tû‰il
velikému zájmu. V‰ichni si vyrobili a podle vlastní fantazie
nazdobili adventní vûnec, aÈ na povû‰ení na dveﬁe nebo zkrá‰lení sv˘ch domácností.
V pátek 10. 12. 2010 se pro velik˘ zájem konal v prostorách kulturního domu „Kurz vánoãních svícnÛ“.
NemÛÏeme opomenout podûkovat OÚ Rouské, Milu‰i StrÏinkové, Pavle Krbálkové, Olomouckému kraji, sponzorÛm,
spolkÛm a v‰em, kteﬁí nám rádi v na‰ich aktivitách pomáhají, za coÏ jim patﬁí na‰e srdeãné podûkování.
Jménem na‰eho obãanského sdruÏení bych Vám v‰em chtûla popﬁát v‰e nejlep‰í do nového roku 2011.
Irena OdloÏilíková, pﬁedsedkynû
o.s. Za uchování a rozvoj místních tradic

Podûkování
V˘bor SDH Rouské dûkuje v‰em sv˘m ãlenÛm za celoroãní
práci pﬁi poﬁádání kulturních akcích a spolupráci s místním
obecní úﬁadem. Dûkujeme také spor tovnímu druÏstvu za
reprezentaci na‰eho sboru a obce. Do pﬁí‰tího roku pﬁejeme v‰em na‰im spoluobãanÛm hodnû zdraví, ‰tûstí a co
nejménû starostí jak v soukromém, tak v pracovním Ïivotû.
Miroslav K˘vala, velitel SDH

Rok 2010 byl pro o.s. Californie, respektive pro taneãní
soubor country tancÛ, velice rozmanit˘ a bohat˘ na ãinnost.
V Základní ‰kole V‰echovice jsme uspoﬁádali víkendová soustﬁedûní, kde jsme tancovali, hráli rÛzné hry, ale hlavnû jsme
mûli dÛvod pﬁespat ve ‰kolní druÏinû, kde jsme si dlouho do
noci povídali. V bﬁeznu jsme uspoﬁádali Andersenovu noc, která splnila v‰echna oãekávání. Nejprve jsme si pﬁed Víceúãelovou budovou v Rouském kreslili kﬁídou na beton, hráli rÛzné hry a soutûÏe, absolvovali stezku odvahy (pro men‰í s vût‰ím vypûtím, pro vût‰í jiÏ brnkaãka), pﬁesto vylovení neznámé vûci (pavouka) v zakryté sklenici dalo zabrat asi v‰em. Po
veãeﬁi jsme se odebrali do knihovny, kde jsme si stﬁídavû ãetli z Andersenov˘ch pohádek, malovali, vyprávûli si o obsahu
a absolvovali drobné testy. Pak jsme se odebrali k spánku.
Pokud se tomu tak dá ﬁíct. Dlouho do noci jsme si povídali
a brzy ráno se po snídani roze‰li domÛ. Sv˘m vystoupením
jsem zaji‰Èovali program pﬁi kácení máje v Rouském. Byli jsme
rádi, Ïe se na‰e vystoupení líbilo i firmû GESS a jeho bulharské delegaci. Dal‰í akcí, které jsme se zúãastnili jen jako
spolupoﬁadatelé, byla Dûtská olympiáda v Rouském. Hlavním
organizátorem bylo obãanské sdruÏení Draci. Dal‰ím spolupoﬁadatelem byl Spolek Ïen Rouské. Ve spolupráci s ¤ímskokatolickou farností V‰echovice jsme poﬁádali 2 kurzy pletení z pedigu, podíleli jsme se na letním pﬁímûstském táboﬁe (navlékání korálkÛ, práce s ubrouskovou technikou, canisterapie, malování na obliãej). V rámci pﬁímûstského táboru
jsme nav‰tívili hasiãe a mûstskou policii v Hranicích, nav‰tívili les v Malhoticích, kde nás P. Rolinc seznamoval s tajemstvím pﬁírody. Dále jsme si vy‰lápli na propast Macocha
v Teplicích nad Beãvou. Cel˘ t˘den jsme hráli hry, druÏstva
soutûÏila mezi sebou navzájem a poslední noc jsme pﬁespali pod ‰irákem. Pﬁedtím jsme ale absolvovali stezku odvahy
a plnili bobﬁíka mlãení. Na závûr jsme po m‰i sv. opékali buﬁty a rodiãÛm, babiãkám, dûdeãkÛm a sourozencÛm jsme
pﬁedvedli krátké taneãní pásmo, které jsme se ve volném
ãase nauãili. Poãasí jsme mûli nádherné, takÏe vzpomínáme
i na vodní bitvu. Pak pﬁi‰lo záﬁí a mezi nás (nûkteﬁí jiÏ od srpna) pﬁi‰li noví ãlenové pﬁeváÏnû z 2. a 3. tﬁídy. Nás v‰ak ãekal
velk˘ úkol. Zorganizovat veﬁejné vystoupení taneãních souborÛ pﬁi pﬁíleÏitosti Srazu rodákÛ v Rouském. Nacviãovali jsme
a nacviãovali, aÏ jsme z toho kolikrát padli únavou a usnuli
hned, jak nás vedoucí pustila do ‰kolní druÏiny se vyspat. Ale
v˘sledek stál za to. Na pﬁehlídku jsme pozvali na‰e kamarády z Dûtského domova v Hranicích a z taneãních souborÛ: Z·
Drahotu‰e, Happy Chiks Par‰ovice, Ruty ‰uty Kelã, Hazard
Ostrava, Najmah Hustopeãe, o.s. Rousecká dráãata. Sami
jsme se pﬁedvedli ve dvou skladbách. Jednu jsme trochu
spletli, ale byla hodnû prostorovû nároãná a my jsme mûli
mal˘ prostor a nûjak jsme se tam zapletli. Své umûní jsme
mimo v˘‰e jmenované akce pﬁedvedli i na Merendû v Hranicích, Charitním dnu v Lipníku nad Beãvou, D˘Àování v Horním
Újezdû a Mikulá‰ské nadílce ve V‰echovicích. Poslední akcí,
kterou jsme poﬁádali, byla Mikulá‰ská nadílka v Rouském.
Zase jsme soutûÏili, hráli hry, tancovali, hráli na flétnu a recitovali. Obohacením programu bylo Ïivé vystoupení Krist˘nky
Koukalové z Rouského, která nám zpívala. Sv. Mikulá‰e ohla‰ovala druÏina andûlÛ. Sv. Mikulá‰ byl velmi laskav˘ a obda-
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Mikulá‰ská besídka s nadílkou

roval nás dárky. âerti, kteﬁí sedûli v koutû, odná‰eli v pytli jen
opravdu velké zlobivce a dûti, které provokovaly. My jsme sv.
Mikulá‰i slíbili, Ïe budeme hodní a sv. Mikulá‰ slíbil na oplátku nám, Ïe pﬁí‰tí rok pﬁijde zase. âeká nás je‰tû vystoupení
na Vánoãním jarmarce v Z· V‰echovice. Pak si uÏijeme vánoãních prázdnin a tû‰íme se na dal‰í ãinnost v pﬁí‰tím roce. Na
závûr bych chtûla podûkovat obci Rouské, Olomouckému kraji, firmû Gess (Antonínu Novosádovi), firmû SITAP H. Újezd,
obci B˘‰kovice a Petru Strnadlovi za finanãní podporu, Spolku Ïen z Rouského za vzájemnou spolupráci, p. Va‰ku Markovi za bezplatné ozvuãení pﬁi pﬁehlídce taneãních souborÛ,
rodiãÛm dûtí a Vám v‰em za pomoc a podporu pﬁi organizaci i samotné úãasti na akcích. Do nového roku Vám ze srdce
pﬁeji hodnû lásky, zdraví, osobních i pracovních úspûchÛ.
Irena K˘valová, vedoucí o.s. Californie Rouské

kém. Koncert se konal první adventní nedûli. Zahájila ho paní
Irena K˘valová sv˘m poutav˘m pﬁiblíÏením v˘znamu adventu
a vánoãního období. První zapálenou svíãku doprovázelo vystoupení pûveckého sdruÏení „Pﬁátelé z Dlouhé Louãky“ pod vedením Mgr. HorÀákové. Sv˘m krásn˘m vystoupením zpﬁíjemnili
nastávající adventní ãas a stali se z nás opravdoví pﬁátelé, kteﬁí u nás v Rouském rozhodnû nebyli naposledy. K zahﬁátí
náv‰tûvníkÛ jsme podávali v˘born˘ punã, ovocn˘ ãaj a koláãky.
K na‰í velké radosti pﬁijeli i obãané z okolních vesnic V‰echovice, Malhotice, Ústí a Hranice, pro které je náv‰tûva na‰eho
koncertu kaÏdoroãním zpestﬁením adventu.

Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
Rok 2010 pomalu konãí a my si ﬁíkáme, Ïe jsme na‰ím programem v leto‰ním roce alespoÀ trochu pﬁispûli k vyplnûní
jak volného ãasu nás – ãlenÛ, tak i ostatních obãanÛ. Prostﬁednictvím cestopisn˘ch pﬁedná‰ek jsme se snaÏili virtuálnû nav‰tívit místa nám hodnû vzdálená.
Rádi jsme mezi sebou pﬁivítali Mgr. Ale‰e Drechslera, pracovníka Muzea Komenského v Pﬁerovû a rodáka ze sousedních Babic. Své záÏitky z mapování prehistorie na Záhoﬁí nám
pﬁiblíÏil poutavou formou i díky ukázkám nálezÛ z na‰ich obcí.
Pﬁedná‰ky se zúãastnilo okolo 30 lidí.
Na‰í snahou bylo také pﬁispût svou pomocí pﬁi jin˘ch kulturních akcích, které poﬁádaly ostatní spolky jako jsou tradiãní
v˘stavy a rÛzné dal‰í akce v na‰í obci.
Ani zima nás neodradila od jiÏ tradiãního adventního koncertu, kter˘ jsme poﬁádali u kaple Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe v Rous-

Vystoupení hudebního uskupení Pﬁátelé z Dlouhé Louãky na
adventním koncertû u místní kaple
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Nûkteré ãlenky na‰eho sdruÏení se zúãastnily vánoãního
koncertu ve Zlínû, kde byl hostem veãera Vlastimil Harapes.
Závûrem bych chtûla podûkovat obecnímu úﬁadu v Rouském, paní Milu‰i StrÏinkové, Olomouckému kraji, panu Radovanu Miku‰ovi – starostovi obce V‰echovice a Ing. Pavle
Krbálkové – manaÏerce mikroregionu.
V‰em, kteﬁí nám po cel˘ rok v na‰ich aktivitách pomáhali,
pﬁeji jménem Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice v novém
roce 2011 ‰tûstí, zdraví, pohodu a na‰emu spolku hodnû
nov˘ch aktivit i ãlenÛ.
Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Spolek Ïen – Rouské
Spolek Ïen pÛsobí v na‰í obci krátkou dobu, ale snaÏí se
pár akcí uspoﬁádat a obec Rouské dobﬁe propaguje nejen
u nás, ale i za hranicemi na‰eho státu.
Zaãaly jsme první akcí hned v lednu 2010, kdy pﬁedsedkynû
mûla tu ãest prezentovat Olomouck˘ kraj na Regiontouru
v Brnû. Tady se setkala s hvûzdou ãeskoslovenskou superstar
Martinem ChodÛrem, kde mu pﬁedala námi vyrobené dárky.
Ke konci ledna jsme nav‰tívily dûtsk˘ domov v Hranicích,
kde jsme si popovídaly s dûtmi a odcházely jsme s krásn˘m
pocitem.
V mûsíci únoru jsme byly spolupoﬁadatelkami akce ‰kola
smyku na V·B Ostrava. Se‰lo se zde 25 posádek – 50 lidí,
kteﬁí se touto akcí bavili natolik, Ïe chtûjí pﬁí‰tí rok, aby se
akce opakovala.
V mûsíci bﬁeznu jsme uspoﬁádaly dûtskou merendu v Hranicích. Tato merenda byla urãena nejen ‰iroké veﬁejnosti, ale
také dûtem a mládeÏi z dûtsk˘ch domovÛ a soc. ústavÛ. Volné chvilky vyplnil kouzelník a ‰ikovné taneãnice z obãanského sdruÏení Californie Rouské. Odpoledne nás nav‰tívil senátor a primátor mûsta Pﬁerova Ing. Jiﬁí Lajtoch, kter˘ dekoroval nejkrásnûj‰í masky.
Náv‰tûvnost byla velká a v‰ichni pﬁítomní si moc tuto akci
pochvalovali.
Zaãátkem dubna se Lidu‰ka Va‰íãková a Libûna Hre‰ková
zúãastnily okresní rady âSÎ Olomouckého kraje, kde jsme získaly nejen obdiv ostatních pﬁedsedkyÀ z Olomouckého kraje,
ale také jsme obdrÏely ocenûní za v˘bornou propagaci Olomouckého kraje.
Ke konci dubna se na‰e ãlenky Aniãka Strnadlová a Libûna
Hre‰ková zúãastnily soutûÏe „svatební vazba“ na jarní etapû
flora Olomouc. Na celou soutûÏ se pﬁipravovaly asi 2 mûsíce,
Aniãka Strnadlová vyﬁezala svatební kytici ze zeleniny – batát,
celer, koﬁen taro. Za tuto práci byly odmûnûny svazem kvûtináﬁÛ a flóristÛ zvlá‰tním ocenûním, které nikdo nedostal, a to
ãestn˘m uznáním za originální ztvárnûní svatební kytice.
V mûsíci kvûtnu se nám dostalo velké pocty, a to podílet
se na spoluorganizaci slavnostního otevﬁení v˘robní haly firmy GESS-CZ.s.r.o. v na‰í obci. Majitel haly pan Antonín Novosad byl s na‰í prací velmi spokojen a ne‰etﬁil chválou.
Mûsíc ãerven se jako kaÏd˘ rok nesl ve znamení dûtské olympiády, na které se spolek podílel svou spoluorganizací. Na tuto
olympiádu jsme vûnovaly vítûzné poháry a ply‰ové hraãky.
V ãervenci jsme mûly tu ãest setkat se s prezidentem Slovenské republiky Ivanem Ga‰paroviãem. Pﬁedaly jsme mu
námi vyrobené dárky z pedigu, coÏ ho mile potû‰ilo. Moc se
zajímal o na‰i práci.
V srpnu jsme si udûlaly krásné odpoledne plné krásy, vÛnû
a odpoãinku. âlenka Ilonka Kopeãková nám ukázala pﬁírodní
kosmetiku MARY KAY. Mûly jsme moÏnost se seznámit s denním a veãerním líãením, vyãi‰tûním pleti. KaÏdá odcházela
s pﬁíjemn˘mi pocity a krásnû nalíãená.
V záﬁí jsme poﬁádaly jiÏ 3. roãník akce urãené nejen ‰iroké
veﬁejnosti, ale také dûtem a mládeÏi z dûtsk˘ch domovÛ
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a soc. ústavÛ. Akci jsme poﬁádaly na leti‰ti v Drahotu‰ích.
V dopoledních hodinách za námi pﬁijely veteránské skvosty.
Pﬁítomní hosté volili auto a moto elegance. Po odjezdu veteránÛ nám k tanci a poslechu hrál DJ – Milan. Dûti mezi sebou
soutûÏily a vydovádûly se v bohaté pûnû, kterou nám udûlali
místní hasiãi. Poháry a vûcné ceny pﬁedával senátor a primátor mûsta Pﬁerova Ing. Jiﬁí Lajtoch.
Ke konci listopadu se zúãastnila na‰e ãlenka, Aniãka Strnadlová, svûtové kuchaﬁské v˘stavy soutûÏe v Luxembourg
Culinary World Cup 2010. Dne 24. 11. získala na této soutûÏi zlaté ocenûní v kategorii D1 car ving vyﬁezávání ovoce
a zeleniny. Zlaté ocenûní získala za pohádkovou fantazii.
O víkendu 26.–27. 11. 2010 se pﬁedsedkynû zúãastnila
slavnostního pﬁedání pohárÛ za umístûní v absolutním poﬁadí ‰ampionátu automobilov˘ch závodÛ do vrchu. Jejím koníãkem je jiÏ 30 let automotoklub Ecce Homo ·ternberk, za kter ˘ mûla tu ãest pﬁevzít dva pohár y t˘mu. T˘m AMK – Ecce
Homo ·ternberk se umístil na krásném 3. místû ze 120 t˘mÛ.
Slavnostní vyhlá‰ení se konalo v Rakovníku. Na‰e akce zaãínají b˘t hodnû nav‰tûvované a to nám dodává sílu do dal‰ích
let. Chci v‰em podûkovat za jakoukoliv pomoc, které se nám
dostalo a v‰em popﬁát hodnû ‰tûstí, zdraví a lásky v novém
roce 2011.

Já na stupni vítûzÛ

Závûrem chci v‰em ãlenkám spolku popﬁát nejen ‰tûstí,
zdraví, lásku, ale i hodnû dobr˘ch nápadÛ a inspirací v novém
roce 2011.
Libûna Hre‰ková, pﬁedsedkynû spolku Ïen

Rousecká Dráãata
Opût tu máme zaãátek nového roku a s ním v‰ichni vzpomínáme, co jsme za cel˘ rok proÏili, dobrého udûlali nebo
zapomnûli udûlat. Také ãlenky na‰eho sdruÏení hodnotí své
aktivity. V hodnocení na‰í ãinnosti musíme vzpomenout na
loÀské pûkné vystoupení na‰ich dûtí, nastudování Îivého Betlému, se kter˘m jsme vystupovali na Vsetínû pﬁi zámeckém
adventním kouzlení. I v Rouském se vystoupení dûtí v‰em líbilo a celkem nás potû‰il velk˘ zájem nejen místních ale i okolních spoluobãanÛ. Dûtem, které nacviãovaly, bylo odmûnou
posezení v Pﬁíleském ml˘nû, kde dostali pizzu a pohár. V lednu, kdy napadlo hodnû snûhu, jsme se domluvili na karnevalu na stráni pod Vodárkou. Se‰li se dûti i se sv˘mi rodiãi
ba i babiãky a dûdové. Krásnû jsme si zaﬁádili. Nejen malí,
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Rousecká dráãata s Luckami na vsetínském zámku

ale i dospûlí si vzpomnûli na svá dûtská léta a bez ostychu
sedali na sánû ãi boby a s vûtrem o závod frãeli z kopce. Pro
ty, co mûli zájem, bylo pﬁipraveno malé obãerstvení v podobû
ãaje a sladkosti.
ProtoÏe jsme byli celí zmrzlí a prokﬁehlí, vydali jsme se do
na‰eho „kulturáku“ ohﬁát a sníst nûco dobrého. Mamky pﬁipravily s na‰í pomocí palaãinky a rohlíky peãené v domácí
pekárnû. Po vydatné svaãince pﬁipravila star‰í dûvãata pro ty
men‰í malou diskotéku s rÛzn˘mi hrami a mamky posedûly
ve spolkové místnosti, kde zhlédly videa z celoroãní ãinnosti. V zimních a pﬁedjarních dnech se dûti opût scházely
s maminkami kaÏdé pondûlí. Pod vedením Zuzany Roderové
nacviãují bﬁi‰ní tance, o které je velk˘ zájem. Dûvãata jsou
úspû‰ná i ve vystupování pro veﬁejnost ve vedlej‰ích vesnicích. První vystoupení mûla dûvãata na domácí scénû pﬁi ma‰karním plese, dále vystupovala ve V‰echovicích, B˘‰kovicích
a Horním Újezdû. S vystoupením bﬁi‰ních tancÛ dûvãata zabodovala nejen v Otrokovicích, ale i v Praze.
JiÏ tradicí se stalo poﬁádaní Sletu âarodûjnic na v˘leti‰ti
a v leto‰ním roce nás v Rouském nav‰tívil Harry Potter, coÏ
bylo pro v‰echny pﬁítomné pﬁíjemné pﬁekvapení. Na‰el tu
spoustu kamarádÛ, kteﬁí s ním vesele soutûÏili. Poãasí nám
pﬁálo, ãarodûjnic se slétlo hodnû a po zajímavém vystoupení
jsme se oãerstvili peãen˘m selátkem a za velkého jásotu ve
veãerních hodinách akci ukonãil hlavní ãarodûj podpálením
vatry s ãarodûjnicí.
I dal‰í dny jsme nezaháleli. Dûvãata, ale i nûkteré maminky se stále zdokonalovaly v bﬁi‰ních tancích, se kter˘mi jsme
opût vystupovali na taneãní festivalu v Kelãi a na Kácení máje
v Rouském. V mûsíci kvûtnu jsme pro dûti a pro v‰echny, kdo
mají rádi zvíﬁata, zvlá‰tû sovy, uspoﬁádali soví den. Dûti se
seznámily s Ïivotem noãních dravcÛ.
O prázdninách poﬁádáme nejvût‰í akci na‰eho sdruÏení –
dvoudenní slámov˘ festival.
Po oba dny slámujeme. Vyrábíme nové sochy a opravujeme
ty stávající. Pﬁíchozí si mohou vyzkou‰et slámování na pﬁipra-

ven˘ch kostrách kytiãek, ‰neãkÛ, mot˘lÛ nebo se zapojit do
v˘roby velk˘ch soch znázorÀující postavy z betlému. O ná‰ slámov˘ betlém je velk˘ zájem. Loni putoval po okolních vesnicích
a mûstû Vsetínû. Nejvût‰í úspûch na‰i „slamáci“ zaÏívají letos,
kdy jsou ústﬁedním motivem Vánoãní Flory v Olomouci. Prezentují tak nejen na‰e sdruÏení, ale i obec Rouské.
Podzim a nastávající zimní mûsíce opût nacviãujeme Ïiv˘
betlém a letos jsme 12. prosince pro velk˘ úspûch opût s dûtmi a zvíﬁaty vystupovali na vsetínském zámku. Tentokrát byl
úspûch je‰tû vût‰í neÏ vloni. Ná‰ pﬁíbûh o zrození Pánû zhlédlo na dvûstûpadesát obãanÛ mûsta Vsetína a okolí.
V‰em vám jménem Rouseck˘ch dráãat pﬁeji do nového roku
hodnû zdraví, ‰tûstí a pohodu. Dûkuji v‰em za pﬁízeÀ a podporu v roce 2010, p. Antonínovi Novosadovi a OS Za uchování a rozvoj místních tradic za pﬁíspûvek na u‰ití kost˘mÛ pro
vystoupení dûtí v rámci akce Fitness aneb Dûti proti drogám
v Praze. Ludmila JuráÀová, pﬁedsedkynû Rouseck˘ch dráãat

Îiv˘ betlém v reÏii Rouseck˘ch dráÏat na vetínském zámku: Lucinka Hlavová – Marie, Verunka OdloÏilíková – Josef, Markétka Povalová a Anetka Mrázková – andûlé, Luká‰ek Havran
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Tﬁíkrálová sbírka 2011
VáÏení spoluobãané, stalo se jiÏ tradicí, Ïe v dobû okolo
svátkÛ Tﬁí králÛ Vás nav‰tíví skupinka koledníkÛ s písní na
rtech a s Ïádostí o finanãní pﬁíspûvek pro potﬁebné. Nutno
dodat, Ïe jen o peníze zde opravdu nejde… Koledníci nosí
hlavnû poÏehnání domu. Pﬁed kaÏd˘m obydlím zazpívají koledu, podûkují za pﬁíspûvek a vedoucí skupinky pak udûlá svûcenou kﬁídou nad vstupními dveﬁmi tradiãní znamení tﬁí králÛ
– K+M+B 2011 (coÏ znamená: BÛh Ïehnej tomuto domu).
V roce 2010 se v na‰í obci vybralo 9 490 Kã. Tyto peníze byly
zaslány jako souãást celkové sbírky na úãet âeské charity.
Následnû po odpoãtu celorepublikov˘ch nákladÛ byla zb˘vající ãástka pﬁevedena do rezervního fondu. Zde byly finanãní
prostﬁedky pouÏity na základû zváÏení Arcidiecezní charity,
pﬁeváÏnû slouÏily k v˘pomoci lidem, které v leto‰ním roce
postihly povodnû nebo jiné pﬁírodní katastrofy.
V roce 2011 je plánována sbírka na sobotu 8. ledna. Pﬁed

tím bych si Vás je‰tû dovolila pozvat na
Tﬁíkrálové poÏehnání, a to 6. ledna
2011 do farního kostela ve V‰echovicích. RovnûÏ bych Vás chtûla upozornit,
Ïe 2. ledna 2011 v 17.30 hodin pobûÏí na âT1 Tﬁíkrálov˘ koncer t, kter ˘ slouÏí pﬁedev‰ím k propagaci sbírky. RovnûÏ 5
zástupcÛ z na‰í farnosti se tohoto pﬁímého vysílání zúãastní.
Nevím, co si ve spolupráci s Charitou Hranice pﬁipravíme jako
podûkování pro koledníky, ale v leto‰ním roce mûli moÏnost
zhlédnout film v letním kinû, na 1 hodinu nav‰tívit kryt˘ bazén
v Hranicích a rovnûÏ 5 koledníkÛ se úãastnilo pﬁímého vysílání Tﬁíkrálového koncertu 2010 v Brnû. BliÏ‰í informace o TS
2011 obdrÏíte formou letáãku pﬁed uskuteãnûním sbírky.
Do roku 2011 Vám pﬁeji BoÏí poÏehnání, laskavé srdce,
hodnû lásky a hodnû rodinné pohody.
Irena K˘valová, vedoucí Farní charity V‰echovice

Náv‰tûva letního kina

Veﬁejná sbírka na opravu farního kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích
Dne 24. ﬁíjna 2010 nám bylo schváleno pokraãování veﬁejné sbírky na opravu farního kostela Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích. Tato sbírka je povolena do 23. záﬁí 2013. Chtûla
bych podûkovat paní Vûﬁe Dohnalové a paní Marii JuráÀové
st. za ochotu pﬁi organizaci sbírky. RovnûÏ velké podûkování
patﬁí dûtem, Vladimíru a Karolínû Heliskov˘m, které se také

na sbírce podílely. Pﬁi jarní sbírce 20. bﬁezna 2010 se v na‰í
obci vybralo 19 740 Kã. Pﬁi podzimní sbírce – 24. ﬁíjna 2010
– obãané pﬁispûli ãástkou 20 464 Kã. Vám v‰em patﬁí velké
podûkování za ‰tûdrost, neboÈ do konce roku nám stále chybí uhradit fakturu ve v˘‰i 232 tisíc korun.
I. K˘valová, povûﬁená osoba organizací VS
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Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce ROUSKÉ se na svém zasedání dne
20. 12. 2010 usnesením ã. 7/2010 usneslo vydat na základû § 14 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tuto obecnû
závaznou vyhlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka“):

âÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec ROUSKÉ. zavádí touto vyhlá‰kou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psÛ,
b) poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,,
d) poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ,
(2) ¤ízení o poplatcích vykonává Obecní úﬁad Rouské (dále
jen „správce poplatku“).1

âÁST II.
POPLATEK ZE PSÒ
âl. 2
Poplatník a pﬁedmût poplatku
(1) Poplatek ze psÛ platí drÏitel psa. DrÏitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trval˘ pobyt nebo sídlo na území obce Rouské.2
(2) Poplatek ze psÛ se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ.3
âl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká drÏiteli psa v den, kdy pes
dovr‰il stáﬁí tﬁí mûsícÛ, nebo v den, kdy se stal drÏitelem
psa star‰ího tﬁí mûsícÛ.
(2) V pﬁípadû drÏení psa po dobu krat‰í neÏ jeden rok se platí poplatek v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu i zapoãat˘ch kalendáﬁních mûsícÛ. Pﬁi zmûnû místa trvalého
pobytu nebo sídla platí drÏitel psa poplatek od poãátku
kalendáﬁního mûsíce následujícího po mûsíci, ve kterém
zmûna nastala, novû pﬁíslu‰né obci.4
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pﬁestala b˘t fyzická nebo právnická osoba drÏitelem psa (napﬁ. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pﬁiãemÏ se
poplatek platí i za zapoãat˘ kalendáﬁní mûsíc, ve kterém
taková skuteãnost nastala.
âl. 4
Ohla‰ovací povinnost
(1) DrÏitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnÛ ode dne jejího vzniku.
Stejn˘m zpÛsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit drÏení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
(3) Pﬁi plnûní ohla‰ovací povinnosti je drÏitel psa povinen sou§ 14 odst. 3 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
1

ãasnû sdûlit správci poplatku nûkteré dal‰í údaje stanovené v ãl. 24 této vyhlá‰ky.
âl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendáﬁní rok ãiní:
a) za prvního psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kã
b) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa
téhoÏ drÏitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kã
âl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 30. 3. pﬁíslu‰ného
kalendáﬁního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatn˘ nejpozdûji do 15.
dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozdûji do konce pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
âl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psÛ je osvobozen drÏitel psa, kter˘m je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, které byl pﬁiznán III. stupeÀ mimoﬁádn˘ch
v˘hod podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu, osoba provádûjící v˘cvik psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto osob, osoba provozující útulek zﬁízen˘ obcí pro ztracené nebo opu‰tûné psy nebo osoba, které stanoví povinnost drÏení
a pouÏívání psa zvlá‰tní právní pﬁedpis.5

âÁST III.
POPLATEK ZA UÎÍVÁNÍ VE¤EJNÉHO PROSTRANSTVÍ
âl. 8
Pﬁedmût poplatku, poplatník
(1) Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství se vybírá za
zvlá‰tní uÏívání veﬁejného prostranství, kter˘m se rozumí
provádûní v˘kopov˘ch prací, umístûní doãasn˘ch staveb
a zaﬁízení slouÏících pro poskytování prodeje a sluÏeb,
pro umístûní stavebních nebo reklamních zaﬁízení, zaﬁízení cirkusÛ, lunaparkÛ a jin˘ch obdobn˘ch atrakcí, umístûní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uÏívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potﬁeby tvorby filmov˘ch a televizních dûl.6
(2) Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství platí fyzické
i právnické osoby, které uÏívají veﬁejné prostranství zpÛsobem uveden˘m v odstavci 1.7
âl. 9
Veﬁejné prostranství
Poplatek podle této vyhlá‰ky se platí za uÏívání veﬁejn˘ch
prostranství, která jsou graficky vyznaãena na mapû v pﬁíloze ã. 1. Tato pﬁíloha tvoﬁí nedílnou souãást této vyhlá‰ky.
âl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy zaãalo uÏívání veﬁejného prostranství, aÏ do dne, kdy toto uÏívání fakticky skonãilo.
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
5
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âl. 11
Ohla‰ovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozdûji
1 den pﬁed zahájením uÏívání veﬁejného prostranství pﬁedpokládanou dobu, místo, zpÛsob a v˘mûru uÏívání veﬁejného prostranství. V pﬁípadû uÏívání veﬁejného prostranství po dobu krat‰í neÏ 5 dní je povinen splnit ohla‰ovací povinnost nejpozdûji v den zahájení uÏívání veﬁejného
prostranství. Pokud tento den pﬁipadne na sobotu, nedûli nebo státem uznan˘ svátek, je poplatník povinen splnit
ohla‰ovací povinnost nejblíÏe následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku nûkteré dal‰í údaje stanovené v ãl. 24 této vyhlá‰ky.
(3) Po ukonãení uÏívání veﬁejného prostranství je poplatník
povinen ohlásit skuteãn˘ stav údajÛ uveden˘ch v odst. 1
nejpozdûji do 15 dnÛ.

v˘tûÏek je urãen na charitativní a veﬁejnû prospû‰né
úãely.9
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Místní spolky

âl. 12
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ãiní za kaÏd˘ i zapoãat˘ m2 a kaÏd˘ i zapoãat˘ den:
a) za umístûní doãasn˘ch staveb a zaﬁízení slouÏících
pro poskytování sluÏeb 1 Kã
b) za umístûní doãasn˘ch staveb slouÏících
pro poskytování prodeje . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kã
c) zaﬁízení slouÏících pro poskytování prodeje . . . 20 Kã
d) za provádûní v˘kopov˘ch prací . . . . . . . . . . . . 10 Kã
e) za umístûní stavebního zaﬁízení . . . . . . . . . . . 10 Kã
f) za umístûní zaﬁízení lunaparkÛ a jin˘ch
obdobn˘ch atrakcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kã
g) za umístûní zaﬁízení cirkusÛ . . . . . . . . . . . . . . 5 Kã
h) za umístûní skládek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kã
i) za uÏívání veﬁejného prostranství pro kulturní
akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kã
j) za uÏívání veﬁejného prostranství pro
sportovní akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kã
k) za uÏívání veﬁejného prostranství pro reklamní
akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kã
l) za uÏívání veﬁejného prostranství pro potﬁeby
tvorby filmov˘ch a televizních dûl . . . . . . . . . . . . 10 Kã
(2) Obec stanovuje poplatek pau‰ální ãástkou takto:
• za umístûní reklamního zaﬁízení . . . . 3000 Kã/mûsíc
• za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1000 Kã/rok

âl. 16
Ohla‰ovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozdûji 7. dnÛ pﬁed konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu
jejího konání, v˘‰i vstupného a dal‰í údaje podle ãl. 47
této vyhlá‰ky.
(2) Do 7 dnÛ po skonãení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou v˘‰i vybraného vstupného sníÏenou o daÀ z pﬁidané hodnoty, jestliÏe byla v cenû vstupného obsaÏena.

âl. 13
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve v˘‰i stanovené podle ãl. 12 odst. 1 je splatn˘:
a) pﬁi uÏívání veﬁejného prostranství po dobu krat‰í 7
dnÛ nejpozdûji v den zahájení uÏívání veﬁejného prostranství,
b) pﬁi uÏívání veﬁejného prostranství po dobu 8 dnÛ
a del‰í nejpozdûji v den ukonãení uÏívání veﬁejného
prostranství.
(2) Pﬁipadne-li lhÛta splatnosti na sobotu, nedûli nebo státem uznan˘ svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíÏe následující pracovní
den.
âl. 14
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
zdravotnû postiÏenou,8
b) z akcí poﬁádan˘ch na veﬁejném prostranství, jejichÏ
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 poslední vûta zákona o místních poplatcích
10
§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

âÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
âl. 15
Pﬁedmût poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, spor tovní, prodejní nebo reklamní akce, sníÏeného
o daÀ z pﬁidané hodnoty, je-li v cenû vstupného obsaÏena. Vstupn˘m se rozumí penûÏitá ãástka, kterou úãastník akce zaplatí za to, Ïe se jí mÛÏe zúãastnit.10
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci poﬁádají.11

âl. 17
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ãiní z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %,
b) sportovní akci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %,
c) prodejní akci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %,
d) reklamní akci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %.
âl. 18
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatn˘ 1 den ode dne skonãení akce.
âl. 19
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichÏ cel˘ v˘tûÏek je urãen na charitativní a veﬁejné prospû‰né úãely.12
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Místní spolky

âÁST V.
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAÎëOVÁNÍ,
SBùRU, P¤EPRAVY, T¤ÍDùNÍ, VYUÎÍVÁNÍ A ODSTRA≈OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADÒ
âl. 20
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
platí:13
a) fyzická osoba, která má v obci trval˘ pobyt; za domácnost
mÛÏe b˘t poplatek odvádûn spoleãn˘m zástupcem, za
rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádûjí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou
nebo slouÏící k individuální rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba; má-li k této
stavbû vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 1 vûta poslední zákona o místních poplatcích
13
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

8

11

9

12
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poplatek spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
âl. 21
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle ãl. 20 písm. a) a b)
této vyhlá‰ky ãiní 400 Kã a je tvoﬁena:
a) z ãástky 150,- Kã za kalendáﬁní rok a
b) z ãástky 250,-Kã za kalendáﬁní rok. Tato ãástka je
stanovena na základû skuteãn˘ch nákladÛ obce
pﬁedchozího roku na sbûr a svoz netﬁídûného komunálního odpadu za poplatníka a kalendáﬁní rok.
(2) Rozúãtování skuteãn˘ch nákladÛ obce pﬁedchozího roku
na sbûr a svoz netﬁídûného komunálního odpadu za osobu je obsaÏeno v pﬁíloze, která tvoﬁí nedílnou souãást této
vyhlá‰ky.“
(3) V pﬁípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo zmûny vlastnictví stavby, která je urãena nebo slouÏí k individuální
rekreaci v prÛbûhu kalendáﬁního roku, se uhradí poplatek v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáﬁních
mûsícÛ pobytu nebo vlastnictví stavby v pﬁíslu‰ném kalendáﬁním roce. Dojde-li ke zmûnû v prÛbûhu kalendáﬁního
mûsíce, je pro stanovení poãtu mûsícÛ rozhodn˘ stav na
konci tohoto mûsíce.14
âl. 22
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle ãl. 20 písm. a) této vyhlá‰ky
je splatn˘ ve dvou stejn˘ch splátkách, vÏdy nejpozdûji do
31. 3. a do 30. 6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle ãl. 20 písm. b) této vyhlá‰ky
je splatn˘ jednorázovû nejpozdûji do 30. 3. pﬁíslu‰ného
kalendáﬁního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 je poplatek splatn˘ nejpozdûji do 15.
dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla - nejpozdûji do konce pﬁíslu‰ného
kalendáﬁního roku.
âl. 23
Osvobození a úlevy
(1) Nárok na úlevu úhrady poplatkÛ má:
• úlevu ve v˘‰i 100,- Kã má poplatník, kter˘ je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu na adrese Rouské ã.p. 53

3/2010

O B C E

a) jméno, popﬁípadû jména, a pﬁíjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecn˘ identifikátor, byl-li pﬁidûlen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popﬁípadû
dal‰í adresy pro doruãování; právnická osoba uvede
téÏ osoby, které jsou jejím jménem oprávnûny jednat
v poplatkov˘ch vûcech,
b) ãísla v‰ech sv˘ch úãtÛ u poskytovatelÛ platebních
sluÏeb, vãetnû poskytovatelÛ tûchto sluÏeb v zahraniãí, uÏívan˘ch v souvislosti s podnikatelskou ãinností,
v pﬁípadû, Ïe pﬁedmût poplatku souvisí s podnikatelskou ãinností poplatníka nebo plátce,
c) dal‰í údaje a skuteãnosti rozhodné pro stanovení
v˘‰e poplatkové povinnosti, vãetnû skuteãností zakládajících nárok na úlevu nebo pﬁípadné osvobození od
poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, kter˘ nemá sídlo nebo bydli‰tû na
území ãlenského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodáﬁském prostoru nebo
·v˘carské konfederace, uvede kromû údajÛ poÏadovan˘ch v odstavci 2 adresu svého zmocnûnce v tuzemsku
pro doruãování.16
(3) Dojde-li ke zmûnû údajÛ ãi skuteãností uveden˘ch v ohlá‰ení, je poplatník nebo plátce povinen tuto zmûnu oznámit do 15 dnÛ ode dne, kdy nastala.17
âl. 25
Nav˘‰ení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûﬁí obecní úﬁad poplatek platebním
v˘mûrem.18
(2) Vãas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ãást
tûchto poplatkÛ mÛÏe obecní úﬁad zv˘‰it aÏ na trojnásobek; toto zv˘‰ení je pﬁíslu‰enstvím poplatku.19
âl. 26
Zru‰ovací ustanovení
Zru‰uje se OZV ã. 1/2003 ze dne 12. 12. 2003, OZV
ã. 1/2005 ze dne 4.5.2005 a OZV ã. 1/2007 ze dne
14. 12. 2007.
âl. 27
Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 1. 1.
2011.

âÁST VI.
USTANOVENÍ SPOLEâNÁ A ZÁVEREâNÁ
âl. 24
Spoleãná ustanovení k ohla‰ovací povinnosti
(1) V ohlá‰ení poplatník nebo plátce uvede15
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
16
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Ing. Libor K˘vala v.r.
místostarosta obce

Milu‰e StrÏínková v.r.
starostka obce

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
19
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

14

17

15

18

Provozní ﬁád víceúãelového venkovního
areálu v Rouském
âl. I.
Vstup do areálu
1. Víceúãelov˘ venkovní areál v Rouském (dále jen areál) je
zaﬁízením pro rekreaãní, sportovní, spolkovou, kulturní
a spoleãenskou ãinnost.
2. Areál je urãen ke kolektivním a individuálním míãov˘m
hrám.
3. Do areálu je voln˘ pﬁístup a je vyuÏíván se souhlasem

4.
5.
6.
7.

správce. Pﬁi vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto ﬁádu.
V areálu se nesmí venãit psi a jiná domácí zvíﬁata.
Do areálu je zákaz vstupu s otevﬁen˘m ohnûm a je zde
rovnûÏ zákaz kouﬁení.
V areálu je zakázána konzumace alkoholu (vyjma kulturních a spoleãensk˘ch akcí) a uÏívání omamn˘ch látek.
Je zakázáno pﬁiná‰et do areálu stﬁelné zbranû, v˘bu‰ni-
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ny, jedovaté látky, chemikálie a jiné pﬁedmûty ohroÏující
zdraví a bezpeãnost a jak˘mkoliv zpÛsobem s nimi manipulovat.
Vstupující osoby se zavazují udrÏovat poﬁádek v celém
areálu a ve‰ker ˘ odpad budou po tﬁídûní vhazovat do
odpadkov˘ch ko‰Û.
UÏivatelÛm je zakázáno provádût veﬁejnou produkci, která by ohroÏovala klidné vyuÏívání areálu a klid obyvatel
Ïijících v pﬁilehlém okolí.
Míãe, jakoÏ i jiné sportovní náãiní, si hráãi zaji‰Èují sami.
Ten, kdo si pronajme od správce areál, ãi jeho ãást, ruãí
za to, Ïe po jeho odchodu bude areál vÏdy ﬁádnû uklizen
a zabezpeãen. ZneuÏití klíãe nebo jeho ztráta je 1 000 Kã
jako náhrada za pﬁípadnou v˘mûnu zámkÛ.
UÏivatelé vstupují do areálu na vlastní nebezpeãí a zodpovûdnost. Provozovatel nenese odpovûdnost za ‰kody
a úrazy, které si uÏivatelé zpÛsobili vlastní neopatrností
nebo nedodrÏováním provozního ﬁádu.
Do areálu nemají pﬁístup osoby, které jsou zjevnû pod vlivem alkoholu nebo jin˘ch návykov˘ch látek a které by
mohly sv˘m jednáním naru‰it poﬁádek, bezpeãnost a ãistotu v areálu.

âl. II
Provozní doba
1. Hﬁi‰tû slouÏí obãanÛm obce Rouské.
2. Doba vyuÏití pro veﬁejnost se stanovuje takto:
Dennû od 8:00 do 22:00 hodin
Provozní doba mÛÏe b˘t po posouzení správcem zkrácena
dle svûteln˘ch ãi klimatick˘ch podmínek.
3. Rezervace je moÏná u správce, minimálnû 7 dní dopﬁedu.
Pﬁi rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl b˘t v pﬁípadû neoãekávaného uzavﬁení areálu správcem nebo provozovatelem informován a sloÏit
poplatek za pronájem areálu a kauci ve v˘‰i 1 000 Kã, která mu bude po pﬁevzetí vrácena, popﬁ. z ní budou uhrazeny vzniklé ‰kody, anebo propadne ve prospûch obce Rouské pﬁi nedodrÏování provozního ﬁádu.
4. Pokud budou chtít areál vyuÏívat rousecké zájmové organizace, jsou povinny si termín objednat u správce, minimálnû v‰ak 7 dnÛ dopﬁedu.
5. Nelze-li ze strany objednavatele dodrÏet pﬁedem smluven˘
ãas, je povinen tuto zmûnu správci neprodlenû nahlásit,
nejpozdûji 12 hodin pﬁedem.
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6. Z dÛvodu nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek nebo z bezpeãnostních ãi technick˘ch dÛvodÛ mÛÏe b˘t rozhodnutím
provozovatele, prostﬁednictvím správce, provoz omezen ãi
zru‰en na dobu nezbytnû nutnou. S pﬁípadn˘m rozhodnutím o omezení (vãetnû rezer vace areálu) musí správce
objednatele pronájmu neprodlenû seznámit.
7. V pﬁípadû turnajÛ nebo jin˘ch vût‰ích akcí je tﬁeba termín
dohodnout individuálnû ve vût‰ím pﬁedstihu.
8. Správce hﬁi‰tû: Jaroslava V˘vodová, tel: 731 744 740.
âl. III
Provozní pokyny pro náv‰tûvníky a ceník
1. Místním obãanÛm a rouseck˘m zájmov˘m organizacím je
areál pﬁístupn˘ dle tûchto cen za pronájem:
• pro místní obãany . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Kã/akci
• pro místní zájmové organizace . . . . . . . . 200 Kã/akci
• pro cizí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 Kã/akci
• kauce na úhradu ‰kod v areálu ãi nedodrÏení provozního ﬁádu (ru‰ení noãního klidu, v˘trÏnictví, ‰kody na majetku) ãiní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Kã/akci
Poplatek vã. kauce musí b˘t uhrazen pﬁi pﬁevzetí klíãÛ
a podpisu smlouvy o pronájmu.
2. Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Pﬁehled rezervací je pro informaci veﬁejnosti u správce. V pﬁípadû, Ïe se hráã nedostaví do smluvené doby, jeho rezervace se ru‰í.
3. UÏivatelé jsou povinni dodrÏovat pokyny správce a v pﬁípadû jakéhokoliv poru‰ení tohoto ﬁádu mohou b˘t uÏivatelé správcem z uÏívání areálu vylouãeni a akce ukonãena.
4. Pro soukromé úãely není povoleno uÏívat ozvuãovací techniku a akce musí b˘t ukonãena nejpozdûji do 24:00 hodin.
âl. IV
Závûreãná ustanovení
Provozní ﬁád víceúãelového venkovního areálu v Rouském
byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Rouské dne
30. 9. 2010 a je platn˘ od 1. 9. 2010.
Provozovatel: Obec Rouské, Rouské ã.p. 64, 753 53 V‰echovice, telefon 581 622 859.

Milan Sehnal v.r.
místostarosta obce

Milu‰e StrÏínková v.r.
starostka obce

100 let host˘nského schodi‰tû
V roce 2010 uplynulo 100 let od vybudování host˘nského
schodi‰tû. Tvoﬁí ho celkem 250 schodÛ, z nichÏ 221 je z pískovce a zb˘vajících 29 schodÛ je ze slezské Ïuly. Podnût
k vybudování schodi‰tû dal lékárník Jan Harna z KromûﬁíÏe,
hospodáﬁ Matice svatohost˘nské, na valné hromadû této
instituce v roce 1909. SvÛj návrh odÛvodnil obtíÏn˘m pﬁístupem k chrámu pro prudk˘ spád terénu v prostoru mezi Vodní kaplí a chrámovou stavbou. NeschÛdn˘ byl tento prostor
hlavnû pro staré a nemocné náv‰tûvníky Host˘na. Návrh byl
pﬁijat a stavba byla zahájena je‰tû na sklonku roku 1909.
Stavbu vedl a provádûl Otto Zeman, stavitel z Bystﬁice pod
Host˘nem. Pískovec tûÏili a opracovávali pﬁímo v lomu na âerÀavû pracovníci kamenického mistra Ludvíka Korabeãného
z Rajnochovic, kter˘ se pak pozdûji pﬁestûhoval do Bystﬁice
pod Host˘nem. Opracované pískovcové kvádr y se pak koÀsk˘mi potahy pﬁeváÏely z lomu na âerÀavû (840 m nad
moﬁem, druhá nejvy‰‰í hora Host˘nsk˘ch vrchÛ) na staveni‰tû
na Host˘nû.
29 schodÛ, kter ˘mi schodi‰tû zaãíná pﬁed hlavním vcho-

dem do chrámu, bylo vytesáno z tvrdé Ïuly, dovezené z jednoho lomu ze Slezska. Byly poloÏeny i se zábradlím podle plánu architekta E. Sochora z Prahy a ing. J. Holeãka z Olomouce. Ve schodech jsou vyryta jména i bydli‰tû dobrodincÛ, kteﬁí na stavbu host˘nského schodi‰tû pﬁispûli penûÏními obnosy. Schodi‰tû bylo pÛvodnû Ïelezn˘m zábradlím rozdûleno na
dvû ãásti tak, aby vzhÛru stoupající a sestupující náv‰tûvníci
Host˘na si navzájem v cestû nepﬁekáÏeli. Toto zábradlí (tehdy oznaãované jako Ïelezné pruty) jiÏ mnoho let neexistuje.
V roce 2000 od kvûtna do ãervence byla provedena rozsáhlá rekonstrukce horní ãásti schodi‰tû, tj. schodÛ ze Ïuly,
vãetnû balustrád (tj. kamenného zábradlí). Navázalo se na
tradici a jména nov˘ch souãasn˘ch dárcÛ byla také vysekána
do schodÛ. Rekonstrukce byla nutná kvÛli rozestupování schodÛ. Mohutnost host˘nského schodi‰tû potvrzují jeho rozmûr y. ·íﬁka schodÛ se pohybuje vût‰inou mezi sedmi a osmi
metry. Vyjímkou je úsek horní ãásti schodi‰tû, kde je ‰íﬁka
schodÛ 12,7 metrÛ. Délka horní ãásti schodi‰tû (ze Ïuly) je
13,6 metrÛ. Stﬁední ãást schodi‰tû, oddûlená cestou k pout-
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ním domÛm od horní ãásti a probíhající v prostoru mezi dvûmi ﬁadami prodejních stánkÛ, je dlouhá 86,6 metrÛ. Dolní
ãást schodi‰tû, oddûlená cestou ze zastávky autobusÛ do
Zboﬁilov˘ch sadÛ od stﬁední ãásti, je nejdel‰í. Po okraji s vnûj‰ím obloukem, tj. okraji bliÏ‰ím restauraci Ovãárna, je dlouhá 141,7 metrÛ. Celková délka schodi‰tû je tedy 241,9 metrÛ. Jde o údaj ve smûru sklonu terénu, tedy nikoliv ve smûru
vodorovném, kter˘ se nabízí z letadlového pohledu. V˘‰e uvedené rozmûry host˘nského schodi‰tû byly zji‰tûny 25. srpna
1990 zamûﬁením (tj. omûrkami) pﬁímo v terénu. Údaje o rozmûrech host˘nského schodi‰tû pak pﬁevzaly a uveﬁejnily
nûkteré z dal‰ích publikací s host˘nskou tematikou, které
byly vydány v pozdûj‰ích letech. Jména dárcÛ a jejich bydli‰tû, vyrytá do jednotliv˘ch schodÛ jsou i dnes vût‰inou ãitelná. Na nûkolika schodech je zvûãnûn i letopoãet 1910. Mezi
mnoha jmény dobrodincÛ je ﬁada obãanÛ z na‰eho okresu.
Nejvíce tûchto dárcÛ je z KromûﬁíÏe a z Bystﬁice pod Host˘nem. Následují obãané ze Îálkovic, Îeranovic, Hulína a z Tﬁebûtic (u nûkter˘ch jmen je uvedeno Stﬁebûtice), z Ludslavcic
(Rudslavic) a jména dobrodincÛ z dal‰ích devatenácti obcí
souãasného kromûﬁíÏského okresu (v roce 1910 ‰lo ov‰em
o obce z okresÛ – hejtmanství KromûﬁíÏ a Hole‰ov).
Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí horní ãást schodi‰tû pod chrá-
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mem Nanebevzetí Panny Marie. Schodi‰tû zde totiÏ bylo jiÏ
v dﬁívûj‰ích letech. Dokazují to vzácné zachovalé fotografie
z 1. záﬁí 1897, které zvûãÀují vítání císaﬁe Franti‰ka Josefa I.
na Host˘nû právû pod tímto schodi‰tûm. V letech 1909–1910
tedy do‰lo vlastnû k rekonstrukci tohoto pÛvodního schodi‰tû.
Pan Ludvík Korabeãn˘ je zvûãnûn v dolní ãásti pamûtní desky z pískovce, která je asi ve vzdálenosti osmi metrÛ od Vodní kaple, umístûná ve svahu nad první pûticí schodÛ. Deska
je vysoká 130 cm, ‰íﬁka je 80 cm, tlou‰Èka desky je 12 cm.
Ostatní nápisy na desce jsou bohuÏel neãitelné nebo málo
ãitelné. Vyjímkou je nápis v horní ãásti desky, kter˘ zní: LÉTA
PÁNù MCMX (tj. rok 1910).
Schodi‰tû, jehoÏ v˘stavba byla zahájena koncem roku
1909, bylo postaveno v létû roku 1910. Stavba trvala devût
mûsícÛ a stála pﬁes 40 tisíc tehdej‰ích korun (kolik by asi
podobná stavba stála dnes?).
Slavnostní otevﬁení schodi‰tû bylo provedeno 12. záﬁí
1910. V ten den bylo schodi‰tû posvûceno biskupem z Olomouce dr. Karlem Wisnarem, starostou Matice svatohost˘nské. Popr vé v popﬁevratové dobû byl ãlánek o host˘nském
schodi‰ti uveﬁejnûn v T˘deníku KromûﬁíÏska 21. listopadu
1990. Podruhé byl ãlánek o host˘nském schodi‰ti uveﬁejnûn
v publikaci „Svat˘ Host˘n“, kterou v ãervnu roku 1991 vydala soukromá spoleãnost REGIOPRESS KROMù¤ÍÎ, vedoucí
redaktor Mgr. Miroslav Karásek. âlánek o schodi‰ti byl jedním ze sedmi ãlánkÛ, které tehdy vydavatel vybral pro vytvoﬁení své publikace. V˘stavba mohutného schodi‰tû v prostoru mezi chrámem a Vodní kaplí byla na svou dobu velk˘m
dílem a jedním z dÛleÏit˘ch opatﬁení pﬁed v˘znamnou událostí,
kterou byly korunovaãní slavnosti. Zahájeny byly 15. srpna
1912, tr valy jedenáct dní a probûhly za obrovské úãasti
zájemcÛ z âech, Moravy, Slezska, Slovenska, Vídnû, ale i ze
vzdálené Ameriky.
I tato velkolepá a nespornû nejvût‰í událost na Svatém
Host˘nû ve dvacátém století bude mít tedy za dva roky své
dal‰í jubileum.
Vlastimil DoleÏel

Osobní podûkování
Chtûla bych osobnû podûkovat obãanÛm, kteﬁí mû pﬁihlásili do soutûÏe STAROSTA ROKU 2010, kterou vyhlásila Po‰tovní spoﬁitelna spoleãnû s Nadací VIA.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

