„To, co se rodilo po dlouh˘ ãas, i okamÏik zmaﬁí“
Cato
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VáÏení obãané,
leto‰ní léto bylo poznamenáno neb˘vale siln˘mi de‰Èov˘mi sráÏkami,
které pusto‰ily rozsáhlá
území nejen na území
âeské republiky, ale zasáhly celou Evropu. Aby toho v‰eho nebylo málo, pﬁi‰la
dal‰í pﬁírodní katastrofa, kdyÏ se probudila k Ïivotu sopka a vychrlila do atmosféry prachové ãástice do v˘‰e letové hladiny civilních letadel a zpÛsobila chaos na
vût‰inû evropsk˘ch leti‰È. Ale ani po tûchto katastrofách se ãas nezastavil a je tu
podzim, ve kterém jsme se opût ocitli na
konci jednoho volebního období, v nichÏ
jsme se rozhodli pro vlastní samosprávu.
Závûr volebního období je vÏdy ãasem
bilancování a proto mi dovolte, abych se
pokusila struãnû shrnout v‰echny v˘znamnûj‰í aktivity za uplynulé období.
Zastupitelstvo obce zahájilo svou ãinnost
7. 11. 2006 v tomto sloÏení: Milu‰e StrÏínková, starostka obce, Milan Sehnal,
místostarosta obce, Ludmila Perutková,
pﬁedsedkynû finanãního v˘boru, Veronika Pavli‰tíková, pﬁedsedkynû kontrolního v˘boru a ãlen zastupitelstva obce
Josef TvrdoÀ. Po celé toto funkãní období vykonávala práci úãetní Marie Va‰íãková, která v˘bornû zvládala nároãné
úãtování spojené s ve‰ker˘mi, krajsk˘mi, národními i evropsk˘mi dotacemi.
ProtoÏe vás pravidelnû informujeme
o v‰ech aktivitách na stránkách zpravodaje zmíním se pouze obecnû o v‰ech
projekech realizovan˘ch ve volebním
období 2006–2010 v rámci trvale udrÏitelného rozvoje obce Rouské.
V roce 2006 jsme opravili místní komunikaci „Vejvoz“ aÏ po ã.p. 8, upravili veﬁejné prostranství po b˘valé prádelnû a vybudovali koutek pro dûti a veﬁejnost s lanovkou, altánem a pískovi‰tûm. V roce 2007
jsme zrekonstruovali dal‰í veﬁejné prostranství uprostﬁed obce a dûti, které se
aktivnû zúãastnili pﬁípravn˘ch prací,
nazvali toto místo Rozárkou. I zde jsou
jak hrací prvky pro dûti (ãlovûãe nezlob
se, kámen „rypou‰“ a kreslící tabule), tak
i prvky pro náv‰tûvníky obce a turisty
(altánek, informaãní tabule a stojany na
kola). V˘razn˘m prvkem tohoto prostranství jsou sluneãní hodiny z pískovce
a mosazi, navrÏené a zhotovené Jindﬁichem Pevn˘m z Vysoãiny.
dokonãení na stranû 2 

Za vytrvalého de‰tû probûhl
v Rouském 1. Sraz rodákÛ
a pﬁátel obce

Slavnostní zahájení Srazu rodákÛ a pﬁátel
obce Rouské. Starostka obce Milu‰e StrÏínková (vpravo) s místostarostou Milanem
Sehnalem, poslankynû PSP âR MUDr. Jitka
Chalánková (vlevo) s faráﬁem místní farnosti
ing. Vratislavem Kozubem

O víkendu 11. a 12. záﬁí 2010 se na
rousecké návsi uskuteãnil pr vní Sraz
rodákÛ a pﬁátel obce Rouské, na kterém
se se‰lo pﬁes tﬁista obyvatel obce
a jejich rodákÛ. Aãkoliv témûﬁ po celou
sobotu vytrvale pr‰elo, dé‰È neodradil
náv‰tûvníky a vytrvali do konce. Slavnost
byla zahájena m‰í svatou, kterou vedl
faráﬁ zdej‰í farnosti Vratislav Kozub.
Následovalo slavnostní zahájení srazu
zazpíváním státní hymny rodákem obce
Pavlem Koukalem, minutou ticha za
zemﬁelé spoluobãany a rodáky obce
a uctûním památky v‰ech padl˘ch obyvatel obce Rouské v obou svûtov˘ch válkách poloÏením kytice k pomníku padl˘ch. Poté starostka obce pﬁívítala v‰echny pﬁítomné obãany i rodáky z nichÏ nûkteﬁí váÏili dlouhou cestu, aby se setkali
se sv˘mi kamarády a spoluÏáky. RovnûÏ
pﬁivítala poslankyni Poslanecké snûmovny Parlamentu âR Jitku Chalánkovou. Místostarosta obce Milan Sehnal

tlumoãil pozdrav rodáka rodákÛm od
ZdeÀka Ovãáãíka z Vala‰ského Meziﬁíãí.
Po úvodním proslovu starostky obce pan
faráﬁ spoleãnû s paní poslankyní Chalánkovou poÏehnali knihu Obec Rouské,
Vesnice roku 2007, Olomouckého kraje
– Dûjiny a souãasnost. Kniha byla
napsána samotn˘mi obãany za pﬁispûní
Jiﬁího Lapáãka, ﬁeditele Státního archivu
v Pﬁerovû a Ale‰e Drechslera, pracovníka Muzea Komenského v Pﬁerovû. Velk˘
podíl na kvalitû knihy má Vûra Koﬁínková, b˘vala uãitelka Základní ‰koly ve V‰echovicích. Obûma spoluautorÛm a korektorce srdeãnû dûkuji a vûﬁím, Ïe kniha
bude cenn˘m zdrojem informací a trvalou památkou pro v‰echny, kteﬁí Rouské
mají rádi. Úryvek vzpomínek z knihy, které jsou v knize publikovány pﬁeãetla Irena K˘valová. Pﬁílohou kníÏky je DVD
s témûﬁ ‰esti sty historick˘mi a souãasn˘mi fotografiemi ze Ïivota obce.
dokonãení na stranû 2 
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VáÏení obãané
 pokraãování z první strany

Dal‰í veﬁejné prostranství vzniklo u Domu s peãovatelskou
sluÏbou, které poskytuje venkovní zázemí pro nájemce tohoto domu a kde rádi k besedû pﬁisednou i kolemjdoucí. Od
armády âR jsme získali do uÏívání majetek a techniku pro
vybavení dílny, v˘leti‰tû i víceúãelového domu. Rok 2008 byl
pro nás ve znamení zahájení pﬁíprav rekonstrukce víceúãelového domu a návsi. Z krajsk˘ch zdrojÛ opravili havarijní stav
odpadního otevﬁeného pﬁíkopu, kter˘ odvádí spla‰kové vody
do sedimentaãní nádrÏe. Spoleãnû s obcí Malhotice v rámci
mikroregionálního projektu vysadili alej „ Za na‰imi humny“,
na kterou chceme navazovat dal‰ími projekty. Po roz‰íﬁení
vedení nízkého napûtí jsme pokraãovali v dal‰ím budování
inÏen˘rsk˘ch sítí k budoucím stavebním místÛm v lokalitû Za
Jankov˘m pro v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch domkÛ, opravou
komunikace a budováním plynovodního a vodovodního ﬁadu.
V roce 2009 probûhla kolaudace a závûreãné vyuãtování
rekonstrukce víceúãelového domu v souladu s uzavﬁen˘mi
smlouvami bez závad. V rámci samostatného projektu byla
vybavena spolková místnost v pﬁízemí. Ve dvou etapách probûhla rekonstrukce návsi, v rámci níÏ byla poﬁízena i technika na seãení a úpravu veﬁejn˘ch prostranství obce. Zrestaurovala se socha sv. Jana Nepomuckého a zhotoven byl nov˘
pomník padl˘m. V tomto roce se na‰e obec zapojila do projektu CZECH POINT a vybavila se novou poãítaãovou technikou k provádûní potﬁebn˘ch úkonÛ i úkonÛ spojen˘ch s chodem obce a úãetnictvím. V roce 2010 jsme dokonãili inÏen˘rské sítû za Jankov˘m – spla‰kovou kanalizaci a opravu zb˘vající ãásti komunikace. Provedli v˘mûnu ãásti kanalizace
pﬁed domem ã.p. 55 a 49, která byla neprÛchodná a v havarijním stavu. Uspoﬁádali jsme SRAZ RODÁKÒ A P¤ÁTEL OBCE
na kter ˘ obec obdrÏela dotaci k vydání v˘roãní publikace,
v˘stav a DVD. Díky spoleãnému projektu obcí mikroregionu
bylo zakoupeno pﬁíslu‰enství k malotraktoru pro údrÏbu místních komunikací a veﬁejn˘ch prostranství. Hasiãi si s pomocí
obce a krajsk˘ch zdrojÛ poﬁídili novou hasiãskou stﬁíkaãku
a obrÏeli dal‰í vybavení pro potﬁeby zásahu pﬁi poÏárech.
V rámci politiky zamûstnanosti jsme vytvoﬁili v tomto volebním období na 30 pracovních pﬁíleÏitostí v obci, které byly podpoﬁeny Úﬁadem práce dotacemi ve v˘‰i cca 1 800 tis. Kã.
Zatraktivnili prostory návsi o analeptické sluneãní hodiny, které jsou ve fázi v˘roby.
Za uplynulé volební období 2006–2010 jsme získali dotace
ve v˘‰i zhruba 12 mil. Kã. Bylo to zdaleka nejúspû‰nûj‰í období v rámci novodobé historie obce.
Abyste vÛbec mohli na tak malé obci nûco opravit, bez dotací se neobejdete. Myslím si, Ïe na‰e obec maximálnû vyuÏila tûchto fondÛ i vzhledem k moÏnosti na‰eho spolufinancování. Obec Rouské není v souãasné dobû nezdravû zadluÏená, a v‰echny závazky, které jsme uzavﬁeli jsme schopni bez

problému plnit. DÛleÏité v‰ak je to, Ïe plánované akce byly
uskuteãnûny v rámci dotaãních programÛ, protoÏe z vlastních rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ bychom nebyli schopni realizovat ani desetinu tûchto projektÛ. V pﬁí‰tím roce se poãítá
pouze s jednou v˘zvou pro malé obce a finance budou vyãerpány. I v tomto pro nás tak nároãném volebním období, jsme
neudûlali nevratné kroky, které by obec mohly nenávratnû
po‰kodit. SnaÏili jsme se o rozvoj, tak, aby na‰i následovníci nemuseli po nás zásadní vûci napravovat.
Dokázali jsme na‰i malou vesniãku pozvednout na úroveÀ
úspû‰nû se rozvíjející obce Olomouckého kraje. Podpoﬁili jsme
spolkovou ãinnost, která je v dne‰ní dobû nositelem kulturních akcí a spoleãenského Ïivota.. Dosáhli jsme úspûchÛ jako
je získání Zlaté stuhy v rámci soutûÏe VESNICE ROKU 2007
a právo uÏívat titul Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje,
coÏ je v˘sadou pouze 16 obcí v rámci kraje. Dokázali jsme,
Ïe umíme úspû‰nû a efektivnû spolupracovat i na poli mezinárodním. Sociální program byl a je stále souãástí trvale udrÏitelného rozvoje obce. VÏdy jsme v zastupitelstvu obce usilovali o to, aby byla obec pﬁíjemn˘m prostﬁedím nejen pro
obãany Rouského, investory ale i pro kaÏdého náv‰tûvníka.
V na‰í republice v rámci ãerpání fondÛ z EU je spu‰tûno 24
operaãních programÛ a krajsk˘ch, národních a evropsk˘ch
dotaãních titulÛ je na 700. Jistû se ptáte, komu slouÏí tato
dotaãní „dÏungle“? Pro odpovûì nemusíme chodit daleko, kaÏd˘ z nás si jistû úsudek udûlá sám, pﬁebujelá administrativa
státních institucí ministerstvy poãínaje na jejímÏ konci jsou
obce, které musí bez vyjímky zvládat administrativní nároãnost. Malé obce na tento fakt doplácí nejvíce. Proto se i na‰e
obec pﬁipojila k protestÛm mal˘ch obcí o rozpoãtovém urãení
daní a podporujeme její spravedlivé narovnání. Uvidíme zda
nová vláda alespoÀ trochu splní sliby, které v tomto ohledu
obcím dala. Potom by zástupci obecních samospráv nemuseli trávit vût‰inu ãasu papírováním, stresy a sami by si urãovali systematickou koncepci rozvoje obce. BohuÏel tato doba je‰tû nenastala a tak dál musíme absolvovat dotaãní maraton
a v labyrintu dotací vyhledávat pro nás finanãní prostﬁedky.
Tlak na malé obce je velik˘ a jeho cílem je pﬁinutit malé obce
do 500 obyvatel ke spolupráci jin˘mi slovy ke zpûtnému návratu ke stﬁediskov˘m obcím a sluãováním, nikoliv v‰ak systémem tzv. shora, ale nutností samotn˘ch obcí. Doufejme, Ïe
do budoucna na‰e politiky pﬁesvûdãíme, Ïe si obce umíme
spravovat sami, spolupracovat rovnûÏ umíme a úspory aÈ hledají jinde. Nechci v‰ak konãit pesimisticky a proto mi dovolte
popﬁát novû zvolenému zastupitelstvu elán, hodnû nápadÛ
a dostatek financí na dal‰í rozvoj na‰í obce. Na závûr bych
velice ráda vyjádﬁila podûkování v‰em firmám, které podporují
na‰e spolky nebo obec a zvlá‰È firmû GESS za spolupráci, která probíhá vzájemnû ke spokojenosti obou stran.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

Za vytrvalého de‰tû probûhl v Rouském 1. Sraz rodákÛ a pﬁátel obce
 pokraãování z první strany

Oficiální ãást slavnosti ukonãila hymna obce zpívaná dûtmi
a obãany obce Rouské a vystoupení krojovaného taneãního
souboru o.s. ·imon ze V‰echovic s ukázkami záhorsk˘ch tancÛ. Po spoleãném obûdû probûhla „ Pﬁehlídka dûtsk˘ch taneãních souborÛ“, v organizaci o.s. Californie, Rouské a koncert
hudebního souboru Cantabille z Hranic. Odpolední program byl
zakonãen vypu‰tûním stovky lampiónÛ ‰tûstí se sv˘mi pﬁáními do svûta. Po cel˘ den probíhaly v prostorách víceúãelového

domu videov˘stavy fotografiií z historie i souãasnosti obce. Pﬁipravena i hojnû nav‰tûvována byla v˘stavka archeologick˘ch
nálezÛ, objeven˘ch v na‰em katastru, kronik obce a historick˘ch dokumentÛ. Ti, kteﬁí vytrvali, se bavili na pouÈové zábavû
dlouho do noci a program jim zpestﬁili Mistﬁi svûta v párov˘ch
tancích – taneãní skupina Oldies Hranice. V nedûli na místním
v˘leti‰ti pokraãovaly slavnosti jiÏ tradiãním fotbalov˘m utkáním
svobodní proti Ïenat˘m o beãku piva. Vítûzství bylo na stranû
svobodn˘ch a v˘hru si budou uÏívat v místní klubovnû dle jejich
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dohody postupnû po cel˘ t˘den. Pro dûti bylo záÏitkem pﬁedvádûní leteck˘ch a automobilov˘ch modelÛ Václava Buránû
a jeho kolegÛ z klubu z Hranic. První Sraz rodákÛ a pﬁátel obce
Rouské se i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí vydaﬁil a proto bych chtûla
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jménem zastupitelstva obce podûkovat v‰em sponzorÛm
a místním spolkÛm za organizaci a zaji‰tûní akce, pﬁípravnému v˘boru za zaji‰tûní podkladÛ k obsahu knihy a na‰ím rodákÛm a pﬁátelÛm obce za jejich náv‰tûvu a uznání.

Sponzoﬁi Srazu rodákÛ a pﬁátel obec Rouské2010:
• Záhoran a.s V‰echovice
• ALMIO s.r.o. Praha
• Vodo topo – Zdenûk ·atran, Kelã
• Petr Vinklárek, Kelã
• GESS-CZ s.r o. Hranice
• ¤eznictví Kunovsk˘ s.r.o. Bohuslávky
• Brola spol. s.r.o. Malhotice
• Pekárna Zbra‰ov, Teplice nad Beãvou
• Obec Skaliãka

• Obec Malhotice
• Obec Horní Íujezd
• Obec V‰echovice
• Obe Provodovice
• Obec Par‰ovice
• Mikroregion Záhoran
• Piovar ZUBR, Pﬁerov
• âMSS Marie âernocká, Opatovice
• Myslivecké sdruÏení HÁJ Malhotice
–Rouské

• Keramika Kuãerka, Brno
• JUKO Jaroslav JuráÀ, Rouské
• Mlékárna Bystﬁice pod Host˘nem –
Kyjovsk˘
• ZD Partutovice
• Michael Hanzlíãek, Hranice
• Ramos J. Strnadel, Chorynû
• ManÏelé Olga a Vojtûch Dﬁímalovi,
Hranice

Pozdrav rodáka – rodákÛm!
VáÏení rodáci a milí hosté, dovolte, abych vás co nejsrdeãnûji pozdravil a pﬁivítal, také jako rodák, „na srazu rodákÛ
v milé vesniãce jménem Rouské“ a doufám, Ïe nám tu v‰em
bude dobﬁe.
Se‰lo se nás k této plánované události relativnû dost. Z toho
je vidût, Ïe svou rodnou ves máte v‰ichni rádi a usilujete v‰ichni o to, aby va‰e obec byla co nejhezãí, aby se vám v ní bydlelo co nejlépe. A kdyÏ uÏ v ní nebydlíte, a osud vás zavál
nûkde o kousek dál, vÏdy i pﬁi krátkodobém návratu, vám srdce zrychlí tep, zjihnou oãi, a i ten vzduch se vám se jeví jako
voÀavûj‰í – slad‰í. Je to vÛnû domova – vÛnû rodného hnízda,
která nám nikdy – nikdy nevymizí z pamûti, která zÛstane zakódovaná v na‰í pamûti navÏdy. A i kdyÏ se to rodné hnízdo z rÛzn˘ch dÛvodÛ ztratí, budeme stále cítit sladké pohlazení srdce,
k tomuto místu. PamûÈ vÏdy vydá impuls ke vzpomínce a moÏná i k zastavení a uctûní, poklonûní se i zavzpomínání na dobu
nedávno minulou, v níÏ jsme proÏívali dûtství i první lásky, své
vítûzství i prohry i mnoho krásn˘ch chvil, proÏívan˘ch právû na
vsi. Proto jsme se také dnes se‰li, abychom se nadechli –
ﬁeãeno obraznû – toho voÀavého vzduchu domova a zavzpomínali si, jak to bylo krásné, kdyÏ jsme byli s rodiãi a souro-

zenci nablízku. a nemuseli jsme stále hlídat a odráÏet slova
plná kliãek a nástrah, na nûÏ jsme nebyli zvyklí. Co bylo ãerné – bylo jednoznaãnû ãerné a nebylo tﬁeba pﬁem˘‰let, co chtûl
kdo ﬁíci mezi slovy. I to patﬁilo ke kouzlu domova.
Dnes si mÛÏeme popovídat a zavzpomínat na ‰kolu, na
v‰echno dobré i zlé, v‰echno co jen Ïivot pﬁiná‰í. VyuÏijte této
pﬁíleÏitosti a otevﬁete své srdce sv˘m nejbliÏ‰ím, sv˘m sousedÛm, kamarádÛm a buìte k nim mimoﬁádnû pﬁátel‰tí. Paní
starostce okázale vyslovte podûkování za starostlivost a velkou snahu Rouskému ve v‰em pomoct, coÏ dokazuje pﬁed
tﬁemi léty vítûzství v soutûÏi Olomouckého kraje o nejhezãí
regionální ves tohoto kraje, v níÏ se umístnila obec Rouské
na I. místû. CoÏ nûco znamená, ZaslouÏí si to jak paní starostka StrÏínková, i obec Rouské a jeho zastupitelstvo, tak
i jeho obãané.
Na závûr pﬁijmûte omluvu za mou nepﬁítomnost, která je
zpÛsobená dlouhodobou nemocí. Vûﬁte, Ïe rád bych se podílel na va‰ich úspû‰ích, ale není to moÏné. Je‰tû jednou prosím za omluvu a pﬁeji hezkou a upﬁímnou zábavu.
Vá‰ Zdenûk Ovãaãík (naproti kapli – z ãísla 21)
Vala‰ské Meziﬁíãí – dne 2010

Zastupitelstvo obce
Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo dne 21. 4. 2010
v 18 hodin v kanceláﬁi Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: dle presenãní listiny

ZO projednalo:
1. Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o hospodaﬁení obce za období do 31. 3. 2010
4. Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2010
5. Mimoﬁádn˘ pﬁíspûvek DSO Mikroregionu Záhoran
6. Poﬁízení zmûny ã. 1 územního plánu
7. Pracovní cesta Rumunsko Banát ve
dnech 5.–13. 5. 2010
8. Informace starostky (kácení máje

a spolupráce s fy GESS Hranice na
oslavách otevﬁení v˘robní haly, havarijní situace kanalizace u ã.p. 59, v˘leti‰tû – dﬁevûn˘ sklad, úprava Haderkovy zahrady, postup srazu rodákÛ,
zmûna pracovního pomûru Ing. Pavly
Krbálkové – obec Rouské, návrh programu pouÈov˘ch slavností 2010 spojen˘ch se Srazem rodákÛ,úspû‰nost
podan˘ch projektÛ v dotaãních programech
9. Usnesení a závûr

ZO schválilo:
* Program zasedání a ovûﬁovatele zápisu
* Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2010
* Mimoﬁádn˘ pﬁíspûvek DSO Mikroregionu Záhoran
* Poﬁízení zmûny ã. 1 územního plánu
obce Rouské

* Pracovní cesta Rumunsko Banát ve
dnech 5.–13. 5. 2010

ZO vzalo na vûdomí:
* Kontrolu usnesení
* Zprávu o hospodaﬁení
* Informace starostky

Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo dne 3. 6. 2010
v 18 hodin v kanceláﬁi Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: dle presenãní listiny. Omluveni: Veronika Pavli‰tíková

ZO projednalo:
1. Zahájení,urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
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3. Hospodaﬁení obce 30. 4. 2010
4. Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2010
5. Dotace kulturní aktivity – vydání publikace, DVD a v˘stav k v˘roãí obce
6. Dotace POV kanalizace a oprava
komunikace Za Jankov˘m
7. Dotace Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
– vybavení techniky
8. Darovací smlouva – euronástûnka
9. Poãet ãlenÛ zastupitelstva obce na
období 2010–2014
10. Smlouva o pÛjãce – RoPa regionu
Hranice
11. Pﬁíspûvek DSO Mikroregionu Záhoran
12. Finanãní dar
13. Informace starostky
13. Usnesení a závûr

* Dotace POV kanalizace a oprava
komunikace Za Jankov˘m
* Dotace Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ –
vybavení techniky
* Darovací smlouva – euronástûnka
* Poãet ãlenÛ zastupitelstva obce na
období 2010–2014
* Smlouva o pÛjãce – RoPa regionu Hranice na pﬁedfinancování par ty stanu
a prodejních stánkÛ pro mikroregion
Záhoran
* Pﬁíspûvek DSO Mikroregionu Záhoran

ZO projednalo:

ZO vzalo na vûdomí:

* Program zasedání a ovûﬁovatele zápisu
* Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2010

* Kontrola usnesení
* Hospodaﬁení obce 3/2010
* Informace starostky

ZO schválilo:
* Program zasedání a ovûﬁovatele zápisu
* Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2010
* Dotace kulturní aktivity – vydání publikace, DVD a v˘stav k v˘roãí obce
* Finanãní dar
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Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo dne 4. 8. 2010
v 18 hodin v kanceláﬁi Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: dle presenãní listiny

1. Zahájení,urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Hospodaﬁení obce do 30. 6. 2010
4. Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2010
5. Sraz rodákÛ 2010
6. Organizaãní záleÏitosti
7. Zpráva kronikáﬁky
8. Informace starostky
9. Usnesení a závûr

ZO schválilo:
ZO vzalo na vûdomí:
* Kontrola usnesení
* Hospodaﬁení obce do 30. 6. 2010
* Sraz rodákÛ 2010
* Organizaãní záleÏitosti
* Informace starostky

ZO odkládá:
* Zpráva kronikáﬁky

Hospodaﬁení obce
Rozpoãet, rozpoãtové opatﬁení a plnûní rozpoãtu
k 31. 8. 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
2141 splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ
0
1361 správní poplatky
1
2321 2111 pﬁíjmy za stoãné
18
1019 2131 pﬁíjmy z pronájmu 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
100
3111+ 3113 neinvestiãní transfery ‰kola, ‰kolka 260
3314
ãinnosti knihovnické
13
3319
záleÏitosti kultury
85
3330
ãinnosti církví
0
6114
volby do parlamentu
0
3419
tûlov˘chovná ãinnost – hﬁi‰tû
40
3612
bytové hospodáﬁství
53
3631
veﬁejné osvûtlení
140
3721
svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
35
3722
svoz komunálních odpadÛ
105
3745
péãe ovzhled obce
654
5512
poÏární ochrana
7
6112
zastupitelstvo obce
536
6171
ãinnost místní správy
1 049
6330
pﬁevody mezi úãty
66
6409
platba danû obcí
82
6402
vratka z minul˘ch voleb
1

8114

RO skuteãnost
1 570
82
100
2
309
4 491
50
1
23
17
300
80
108
30
1
66
83
7 313

1 151
82
100
2
165
4 476
50
0
23
6
1
39
79
14
1
36
8
6 233

20
303
30
426
260
13
125
0
21
44
53
143
35
105
687
45
518
826
66
82
1

3
21
15
99
170
6
37
0
21
22
27
113
16
73
702
42
223
470
66
82
0

splátka krátkob˘ch úvûrÛ
v˘daje celkem

2 606
5 803

3 676
7 478

3 698
5 875

Rozpis k dotaãním poloÏkám:
poloÏka 4116 – dotace na zamûstnanost
587.503,00 Kã
poloÏka 4111 – dotace na volby
21.000,00 Kã
poloÏka 4122 – pﬁíspûvek na v˘kon státní správy od kraje
53.600,00 Kã
poloÏka 4122 – pﬁíspûvek kraje hasiãÛm
1.390,00 Kã
– dotace kraje na opravu poÏ. stﬁíkaãky
12.000,00 Kã
– dotace krajského úﬁadu na opr. cesty za Jankov˘m 168.000,00 Kã
– dotace krajského úﬁadu na v˘dej knihy o obci
40.000,00 Kã
poloÏka 4222 – KÚ dotace na kanalizaci od nov˘ch domÛ
330.000,00 Kã
poloÏka 4213 – dotace ze státních fondÛ ( obecní dÛm a náves) 3.262.000,00 Kã

Po obdrÏení dotace ze státních fondÛ byl splacena poslední ãást úvûru
ve v˘‰i 3.697.740,49 Kã, kter˘ byl urãen k pﬁedfinancování rekonstrukce
víceúãelového domu a návsi. ZÛstatek úvûrÛ k dofinancování zmínûn˘ch
projektÛ k 31. 8. 2010 ãiní 511.700,00 Kã a je splácen mûsíãnû ãástkou
21.400,00 Kã. Vzhledem k tomu, Ïe k dotacím na poloÏkách 4122, 4222
a 4213 je ãást financování z vlastních zdrojÛ, proto bylo nezbytné pﬁijetí
úvûru. RovnûÏ tak u poloÏky 4116 – zamûstnanost je spoluúãast obce, která je ale prÛbûÏnû hrazena z vlastních prostﬁedkÛ obce.
Rozpoãtová opatﬁení jsou provádûna pravidelnû, tak aby ãerpání rozpoãtu bylo v souladu se zákonem o obcích a zákonem o úãetnictví. Jde pﬁedev‰ím o reakci na získané dotace v prÛbûhu roku a , jejich zúãtování jak
v pﬁíjmové tak i ve v˘dajové ãástí rozpoãtu.
KdyÏ bych mûla zhodnotit úãetnictví v uplynulém volebním období, nemohu opomenout poãet zmûn rozpoãtov˘ch pravidel a zmûn pravidel v prÛbûhu úãtování probíhajících projektÛ.Tyto skuteãnosti nesmírnû komplikovaly
úãtování o dotacích. Získané dotace ve volebním období 2006–2010, kter˘ch bylo celkem 22 ãinily 12 mil. Kã. I pﬁes sloÏitost úãtování na tzv. limitku, a nebo kde bylo podmínkou pﬁedfinancování, byla tato práce, nesmírnû
nároãná z dÛvodu, Ïe na kaÏdou obdrÏenou dotaci chodí kontroly jak ze strany poskytovatele, finanãního úﬁadu, úﬁadu práce tak i v neposlední ﬁadû
auditu hospodaﬁení. Nikdy v‰ak nebyly zji‰tûny rozdíly, kdy by obec dotaci
vracela.
Marie Va‰íãková, úãetní

Pokud nûkdo z obãanÛ bude mít zájem o podrobnûj‰í v˘klad
k hospodaﬁení obce, má moÏnost vÏdy v pondûlí a ve stﬁedu
v úﬁední hodiny, tj. od 13–17 hodin poÏádat úãetní obce o podání
informací.
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Volby do obecního zastupitelstva
a Senátu Parlamentu âR
Shon leto‰ních událostí roz‰íﬁily i volby do obecních zastupitelstev. Mnozí povaÏují tyto volby, za jedny z nejdÛleÏitûj‰ích,
ne-li vÛbec nejdÛleÏitûj‰í. VÏdyÈ u kter˘ch jin˘ch voleb známe
valnou vût‰inu kandidátÛ osobnû, víme tolik o jejich pﬁedpokladech vykonávat dané funkce, mÛÏeme posoudit jak skuteãnû Ïijí a pracují. ZároveÀ v tûchto volbách volíme ty, kteﬁí
budou bezprostﬁednû ovlivÀovat dûní v na‰í obci. Komunální
volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat na‰i obec v následujících ãtyﬁech letech.
V‰echny tyto argumenty by nás mûly vést k zapojení se do
rozhodování o budoucím Ïivotû v na‰í obci a zúãastnit se
voleb.

V pátek 15. ﬁíjna od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. ﬁíjna od
8 do 14 hodin se tedy znovu vydáme do volebních místností
ke komunálním i senátním volbám. Olomouck˘ kraj totiÏ ãekají rovnûÏ doplÀující volby do Senátu Parlamentu âR.
• V obci Rouské je tradiãnû pouze jeden volební okrsek
a volební místnost se nachází ve víceúãelovém domû – spolkové místnosti.
• Zastupitelstvo obce stanovilo pût ãlenÛ zastupitelstva pro
nadcházeící volební období 2010–2014.
• Starostka obce jmenovala do funkce zapisovatele paní Pavlu Stehlíkovou, Rouské ã.p. 53.

Veﬁejnû prospû‰né práce
I v leto‰ním roce jsme vyuÏívali nabídky Úﬁadu práce a vytvoﬁili 8 pracovních míst jak z národních tak i evropsk˘ch dotaãních titulÛ. Do 31. 8. 2010 jsme vyãerpali dotace na politiku
zamûstnanosti ve v˘‰i 537 300 Kã. K mûsíci srpnu 2010 ãinila míra nezamûstnanosti v na‰í obci 14,5 %. KaÏdé vytvoﬁené pracovní místo v na‰í obci pomáhá lidem, kteﬁí chtûjí pracovat, ale rÛzná omezení jim to neumoÏÀují a na druhé stranû ‰etﬁí rozpoãet obce. V rámci tûchto prací se budují oplocenky pﬁi pﬁirozeném zalesÀování lesa, pracovníci se organizaãnû i technicky podíleli na pﬁípravû zázemí pro mikroregionální olympiádu a Srazu rodákÛ, provádûli zemní práce na
odstranûní havarijního stavu kanalizace pﬁed Válkov˘m a Houbov˘m a opravili kanál a osadili kanalizaãní ‰achtu pod K˘valovou zahradou, pﬁemístili sklad na zahradní sety z Haderkovy zahrady, podíleli se na úpravû cesty na v˘leti‰ti, vyrobili

stojany na mu‰káty pﬁed Obecním úﬁadem a nyní vyrábí stojany na podstavce zbylé po odstranûn˘ch sloupech veﬁejného osvûtlení k areálu firmy GESS. UdrÏují veﬁejnou zeleÀ a provádí úklid a asistenãní sluÏby v Domû s peãovatelskou sluÏbou. Vyrábûli propagaãní materiály obce a pﬁepisovaly historické kroniky. Pomáhali dal‰ím sdruÏením tﬁeba tím, Ïe u‰ili
kost˘my na vystoupení. Ve‰keré ãinnosti, které se dají vykonávat v rámci tûchto prací jsme kumulovali do pracovních
náplní pracovníkÛ veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. Vûﬁíme, Ïe
i nadále bude mít obec moÏnost vyuÏívat formy tohoto druhu
zamûstnávání. Kromû veﬁejnû prospû‰n˘ch prací má obec
Rouské na základû dohod s Probaãní a mediaãní sluÏbou
a Krajsk˘m soudem moÏnost vykonávat Obecnû prospû‰né
práce v rámci alternativních trestÛ.

Rouské – Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje

Dûjiny a souãasnost obce
K 690. v˘roãí první zmínky o obci Rouské, se rozhodlo zastupitelstvo vydat
publikaci o dûjinách
a souãasnosti obce Rouské. Pﬁípravn˘ v˘bor ve sloÏení: Milu‰e StrÏínková,
Ludmila Perutková, Irena
K˘valová, Mirek K˘vala,
Milan Sehnal, Zdenka TvrdoÀová, Josef TvrdoÀ, Vladimír Ovãáãík, Ludmila
JuráÀová, Mirek Plesník
st., Vladimír Helisek ml., Irena OdloÏilíková, Helmtraud Vojtková, Libûna Hre‰ková, Jan Machanec, Libor K˘vala a Vûra
Dohnalová mûli za úkol shromáÏdit podklady pro knihu.
Na knize se kromû obãanÛ obce metodicky i autorsky podí-

leli i Jiﬁí Lapáãek, ﬁeditel Státního okresního archivu v Henãlovû a Ale‰ Drechsler, pracovník Muzea Komenského v Pﬁerovû. Korektur y provádûla Vûra Koﬁínková, b˘valá uãitelka
Základní ‰koly ve V‰echovicích. Grafickou úpravu knihy navrhl Miloslav Fla‰ar a tisk firma Elan, spol.s.r.o. Pﬁerov. Její
nedílnou pﬁílohou je i DVD, na kterém je i velké mnoÏství historick˘ch i souãasn˘ch fotografií, které se na stránky knihy
neve‰ly.
V‰em spolutvÛrcÛm, ale i obãanÛm a rodákÛm, kteﬁí sv˘mi
vzpomínkami obohatili obsah publikace a poskytli staré rodinné fotografie bych chtûla vyjádﬁit podûkování . Autoﬁi knihy
pevnû doufají, Ïe bude pro rodáky i obãany obce Rouského
zdrojem informací a tr valou památkou. Pﬁeji v‰em kdo ji
budou ãíst aby se k ní rádi vraceli.
Kniha vy‰la nákladem 500 v˘tiskÛ je k dostání na Obecním
úﬁadû v Rouském za 270 Kã.
Ludmila Perutková, ãlenka zastupitelstva

Upozornûní obãanÛm
V leto‰ním roce se plánovala úprava b˘valé skládky, ale pro de‰tivé poãasí a podmáãenou pÛdu byly práce pﬁeru‰eny. Z technick˘ch dÛvodÛ se pﬁesouvá vstupní brána na protûj‰í stranu z cesty k rybníku smûrem od „Hﬁádek.,“
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Mikroregionální olympiáda
V sobotu 21. srpna 2010 se konala VIII. Mikroregionální
olympiáda v Horním Újezdû. Tradiãnû se soutûÏilo v pûti disciplínách – vûdomostní, hudební, zábavné, specifické a sportovní.

Malhotice a Rouské získalo ãtvrté místo. Je to zejména zásluha obãanÛ a jejich pﬁístupu k tﬁídûní odpadÛ. Je vidût, Ïe dnes
uÏ tﬁídit odpad má smysl a ve zprávû o hospodaﬁení se doãtete jak˘ finanãní efekt tﬁídûní obci pﬁiná‰í.

Obce se umístily v tomto poﬁadí

K v˘borné atmosféﬁe olympiády pﬁispûlo jak hezké poãasí,
tak vzornû pﬁipravená organizace i areál a moderátorsk˘ v˘kon
Ireny K˘valové.
Jménem zastupitelstva obce Rouské bych proto chtûla
vyjádﬁit podûkování obãanÛm, kteﬁí se aktivnû olympiády
zúãastnili, jmenovitû:
Kapitánce soutûÏního druÏstva Martinû Mrázkové a ãlenÛm
t˘mu Hanû Koukalové, Michaele Plesníkové, Anetce Mrázkové, Ivû Klimkové, Hynkovi Mrázkovi, Mirkovi Plesníkovi ml.,
Janû âechové, Helmtraud Vojtkové a Lucce Ovãáãíkové;
Martû K˘valové – ãlence poroty;
Marii Va‰íãkové a Ludmile Perutkové – hlavní pokladnû;
ManÏelÛm Jaroslavû a Václavovi V˘vodov˘m, kteﬁí udili a prodávali kabanos;
Marii Tobolové, která se starala o úklid technického zázemí;
Irenû K˘valové za moderování;
pracovníkÛm obce Rouské za pﬁípravu a úklid areálu v Honím
Újezdû;
Jaroslavu JuráÀovi za dovoz a odvoz stolÛ, lavic a stanÛ.
Velké podûkování patﬁí za organizaãní a finanãní zají‰tûní
akce Pavle Krbálkové, manaÏerce mikroregionu.
Dále dûkuji v‰em dal‰ím „rouseãákÛm“, kteﬁí na‰e druÏstvo pﬁi‰li do Horního Újezda podpoﬁit a povzbudit.
Vítûznému druÏstvu V‰echovic v‰ichni srdeãnû blahopﬁejeme.
Milu‰e StrÏínková, starostka

1. V‰echovice
2. Rakov
3. Horní Újezd
4. B˘‰kovice
5. Malhotice

6. Opatovice
7. Par‰ovice
8. Provodovice
9. Rouské

Na‰e druÏstvo po tﬁech kolech, kdy bylo na tﬁetí pﬁíãce spadlo na osmé místo v hudební disciplínû rozporupln˘m v˘kladem
sportovního hodnocení, podle kterého by nemûly b˘t hodnoceny vûdomostní a hudební soutûÏ. Nicménû ãlenové na‰eho
soutûÏního druÏstva se soutûÏního klání zhostili se ctí a svou
obec representovali dobﬁe, o ãemÏ svûdãí skuteãnost, Ïe se
stali nejsympatiãtûj‰ím druÏstvem olympiády. Dámská ãást
na‰eho soutûÏního t˘mu pak také vystoupila na pﬁehlídce módního salonu Alance jako manek˘nky a musím dodat, Ïe úspû‰nû. V doprovodném programu vystoupila Rousecká dráãata.
V˘tûÏek z dobrovolného vstupného a dal‰ích soutûÏí bylo
vûnováno mikroregionem obci Heﬁmanice, která byla postiÏena povodní a ve které na‰i obãané a mnozí dal‰í z obcí mikroregionu Záhoran byli pﬁedloni na zájezdû a úÏasnû se o nû
staral starosta obce Vladimír Stﬁíbrn˘ s manÏelkou.
V‰ichni obãané prostﬁednictvím obcí se zúãastÀují ekologické discipliny v mnoÏství vytﬁídûného odpadu na jednoho
obyvatele.V této soutûÏi se umístila na pr vním místû obec

2/2010

Z P R AV O D A J

O B C E

strana 7

SDH Rouské v roce 2010
Dnes se uÏ snad kaÏdému spojuje akce Vodûní medvûda
v Rouském s místními hasiãi. Ne jinak tomu bylo i v leto‰ním
roce, kdy na konci ledna vyrazila skupina asi dvaceti masek
v ãele s medvûdem na cestu po na‰í vesnici. Kapela Patutovjanka pomáhala zapomenout na mrazivé poãasí a doprovázela pﬁi tanci. Cel˘ prÛvod postupnû ovûﬁoval kvalitu nabízen˘ch domácích produktÛ s tím, Ïe se jako kaÏd˘m rokem
zamûﬁoval pﬁedev‰ím na domácí slivovici. Závûreãné vyhodnocení probûhlo v hasiãské zbrojnici, kde bylo pﬁipraveno
obãerstvení. Dûkujeme v‰em dárcÛm za pﬁíspûvky místnímu
sboru a vûﬁíme, Ïe tato tradiãní akce jim pomohla zkrátit dlouhé zimní dny.
Místní sbor v leto‰ním roce poﬁídil, za pﬁispûní finanãní dotace od kraje a od obce, novou hasiãskou stﬁíkaãku s v˘konem, kter˘ umoÏní dosahovat na soutûÏích ty nejlep‰í ãasy.
První moÏnost ovûﬁit její v˘kon se naskytl na okrskové soutûÏi v Provodovicích. Kvalita stroje v‰ak pﬁekonala moÏnosti
t˘mu a ná‰ t˘m hasiãsk˘ útok nedokonãil. Potvrdilo se, Ïe
bude nutné vûnovat více ãasu tréninku.
V létû skupina hasiãÛ vyznaãovala modrou bar vou víka
hydrantÛ a vodovodních pﬁípojek, aby byly v pﬁípadû potﬁeby
lépe viditelné.
Na konci ãervence hasiãi organizovali sbûr Ïelezného ‰rotu. Po vesnici mnoho ‰rotu nesesbírali, moÏná proto, Ïe lidé,
pokud se ‰rotu chtûjí zbavit, ho odváÏejí pﬁímo na místní
skládku, kde se pak podaﬁilo naplnit cel˘ kontejner. Ze získan˘ch penûz si mohou hasiãi poﬁídit nové savice a ko‰.
V leto‰ním roce je‰tû sbor plánuje dovybavit hasiãskou
zbrojnici o Ïelezné drÏáky pro hadice a vyrobit nové skﬁínû na
hasiãské vybavení. Pokud to dovolí finanãní situace, nakoupí nové hasiãské uniformy, jelikoÏ ty souãasné by mûly b˘t
podle naﬁízení do konce roku nahrazeny nov˘m typem,

Pﬁíprava na soutûÏ

v odstínu tmavû modré. Uniformy své vyuÏití jistû mají a pﬁíleÏitostí reprezentace sboru je v prÛbûhu roku nûkolik. JiÏ del‰í dobu plánují hasiãi s obcí poﬁízení víceúãelového vozidla,
pouÏitelného jak pro potﬁeby sboru, tak pro obec. Pro financování této investice budou hledat vhodn˘ dotaãní titul.
Chtûl bych vyuÏít této pﬁíleÏitosti a oslovit mládeÏ z Rouského, aby se pﬁi‰li do hasiãské zbrojnice podívat. Místní hasiãi jim hasiãskou techniku pﬁedvedou a vysvûtlí, k ãemu jednotlivé ãásti v˘zbroje slouÏí. Podmínky pro hasiãsk˘ sbor jsou
v na‰i vesnici na solidní úrovni a zapojení nové generace je
jedinou cestou, jak tuto ãinnost v obci uchovat.
Libor K˘vala, jednatel SDH Rouské, LiborKyvala@seznam.cz

BestFest summer
2010
17. ãervence 2010 se v na‰í obci uskuteãnil uÏ ãtvrt˘ roãník hudebního festivalu BESTFEST. Pﬁípravy nám letos zabraly skoro cel˘ t˘den, aby se do soboty v‰e nachystalo. Stejnû
jako v minulém roce bylo v t˘dnu vedro a na sobotu „rosniãky“ pﬁedpovídaly pohromu. ProtoÏe program festivalu se pﬁipravoval uÏ v lednu a v té dobû nikdo snad kromû kartáﬁky
paní Kludské netu‰il jaké poãasí bude.
Nakonec jsme v‰echno stihli a v sobotu se areál otevﬁel
ve 13 hodin a první náv‰tûvníci zaãali pﬁicházet chvíli poté.
Letos jsme nav˘‰ili kapacitu míst pod stany a celkovû zmûnili uspoﬁádání stánkÛ s obãerstvením. Náv‰tûvníci mûli na
v˘bûr ze ãtyﬁ druhÛ piv a spousty rÛzn˘ch jídel, napﬁ. uzeného bÛãku, gulá‰e vaﬁeného pﬁímo na akci atd…
Ve tﬁi hodiny zaãal program, zahájil ho vítûz soutûÏe kapel,
která probûhla na webu pﬁed festivalem, skupina Devon z Pot‰tátu. Dal‰í kapela byla uÏ známá Hádrama‰mátrá se sv˘m
punkfolkem, která hrála i na pﬁedchozím roãníku a fanou‰ky
si získala sv˘m osobit˘m stylem. Svoji premiéru v Rouském
si odbyla kapela George, která byla pro hodnû fanou‰kÛ velk˘m pﬁekvapením. Metalov˘ náﬁez si i tentokrát pﬁichystala
kapela Psycho Radio, která zahrála známé skladby, ale i písniãky z nového CD s ãesk˘mi texty. Bûhem vystoupení tûchto kapel se prostor pﬁed pódiem zaãal pomalu plnit.
Prvním ze tﬁí hlavních kapel byl Michal HrÛza s jeho kapelou. Bûhem jeho vystoupení bylo jen minimum laviãek pod

Ondﬁej Hejma s kapelou Îlut˘ pes
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stany obsazen˘ch a skoro v‰ichni stáli nebo tanãili u pódia.
Hlavní skupinou festivalu byl Îlut˘ Pes s Ondﬁejem Hejmou.
Bûhem svého vystoupení, pﬁi kterém se bl˘skalo v‰ude dokola, zahráli spoustu znám˘ch písniãek hran˘ch v rádiu nebo
v televizi. Frontmenovi kapely se na pódiu tak líbilo, Ïe hrál
jeden pﬁídavek za druh˘m, aÏ mu museli z dÛvodu ãasového
skluzu poﬁadatelé pohrozit odpojením aparatury.
Na kaÏdém roãníku festivalu zaznûly skladby skupiny Kabát.
Letos na festival pﬁijela slovenská kapela Kabát revival SK
s neuvûﬁitelnou hlasovou podobností s Pepou Vojtkem. UÏ
bûhem jejich vystoupení zaãalo pr‰et a ve 23 hod. musela
b˘t z technick˘ch dÛvodÛ produkce na chvíli pﬁeru‰ena. Pﬁesto dé‰È fanou‰kÛm nevadil a nadále ãekali na vystoupení
Ládi KﬁíÏka a kapely Vitacit, která se dala po letech zpátky
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dohromady. JelikoÏ se dé‰È ve dvû hodiny ráno vrátil, byli zvukaﬁi nuceni vypnout aparaturu a poﬁadatelé zru‰it vystoupení poslední skupiny Traktor z Hranic.
Festival se tû‰il ze zatím nejvy‰‰í náv‰tûvnosti a vzrÛstajícímu poãtu fanou‰kÛ ze vzdálen˘ch míst. Podílelo se na tom
i hlídané parkovi‰tû v areálu firmy Gess s.r.o. V souãasné
dobû se pﬁipravuje uÏ 5. roãník, na kter˘ chystáme spoustu
novinek. Informace budou na stránkách www.bestfest.cz. Podle následn˘ch ohlasÛ byli náv‰tûvníci s festivalem spokojeni
a tû‰í se na dal‰í roãník, za coÏ jim dûkujeme.
Na závûr chceme podûkovat i generálnímu sponzoru firmû
Almio s.r.o., firmû Gess s.r.o., obci Rouské a v‰em dal‰ím
sponzorÛm a par tnerÛm festivalu, bez kter ˘ch by se akce
nemohla uskuteãnit.
Sandra Marková

Californie
Nastalo záﬁí a do krouÏku country tancÛ se pﬁihla‰ují noví
ãlenové, zatím co star‰í dûti krouÏek country tancÛ opou‰tûjí. Pﬁíchodem nov˘ch ãlenÛ nastává opûtovná nekoneãná práce s nácvikem základních krokÛ, choreografií. Îe tato snaha
není marná, jste mohli vidût na pﬁehlídce taneãních souborÛ
pﬁi pﬁíleÏitosti Srazu rodákÛ a pﬁátel obce dne 11. 9. 2010.
Dûti, které je‰tû do krouÏku nechodily (Helisek Vladimír ml.,
Luká‰ Klimek a Anetka Chrastinová), nacviãovaly od poloviny
srpna základní kroky a choreografie, které Vám se sv˘mi kamarády pﬁedvedly. Nesejde na tom, Ïe se v jedné choreografii na
chvíli ztratily, protoÏe byly zaskoãeny mal˘m prostorem podia,
bylo dÛleÏité, Ïe dûti tanãily s radostí, Ïe se mohou pﬁedvést
a ukázat sv˘m babiãkám, dûdeãkÛm, tetám, str˘ãkÛm a rodiãÛm, Ïe nûco umí. Taky jsme mezitím tancovali v Lipníku n.
Beãvou a v Horním Újezdû. Co nás ãeká v dal‰ím období? Pﬁí‰tí víkend pojedeme na soustﬁedûní do Lipníka nad Beãvou,
potom do Prahy a taky si uspoﬁádáme víkendové soustﬁedûní
ve ‰kole ve V‰echovicích. VÏdy se na soustﬁedûní tû‰íme, protoÏe to jsou dny plné tancování, her a zábavy. Mezi dal‰í akci,
která nás ãeká, je Mikulá‰ská nadílka. TakÏe, my budeme
nacviãovat a budeme se tû‰it, Ïe se na nás opût pﬁijdete podívat a pobavit se.
Irena K˘valová, o.s. Californie

Kulturní vystoupení Californie na kácení máje

Za uchování a rozvoj místních tradic
Rok 2010 obãanské sdruÏení Tradic pﬁivítalo vypu‰tûním
balonkÛ ‰tûstí a kaÏd˘ z nás si pﬁál, aby zaãínající rok byl lep‰í neÏ rok minul˘, aby se kaÏdému daﬁilo v osobním Ïivotû
v práci a splnilo se mu v‰e po ãem v Ïivotû touÏí.
V mûsíci lednu jsme zaãali s pﬁípravami velikonoãní v˘stavy, zaji‰Èováním vystavovatelÛ, pﬁípravou v˘robkÛ, které jsme
vyrobili v kurzech ﬁemesel a s, kter˘mi jsme se prezentovali.
Uspoﬁádali jsme kurz v˘roby rámeãkÛ na fotografie a kaÏd˘
z pﬁítomn˘ch si mohl vlastnoruãnû vytvoﬁit a dle vlastní fantazie zkrá‰lit sklenûn˘ rámeãek, kter˘m si ozdobil svÛj byt.
Vyrábûli jsme velikonoãní dekorace, vûnce, zdobili jsme
vajíãka nejrÛznûj‰ími technikami, pletli jsme z papíru a mnoho jin˘ch v˘robkÛ. Opût se se‰lo hodnû tvoﬁiv˘ch dûtí, maminek, seniorÛ, aby si zpﬁíjemnili zimní odpoledne.
Rouské pohltila atmosféra velikonoãní v˘stavy obãanské
sdruÏení uspoﬁádalo na bﬁeznov˘ víkend 13. 3.–14. 3. 2010
v prostorách sálu kulturního domu „VIII. Velikonoãní v˘stavu“.
Poﬁadatelé v˘stavy pﬁipravili náv‰tûvníkÛm bohatû nazdoben˘ sál, jejíÏ dominantou byl netradiãní zahradní nábytek pana
Pavla Humplíka, kter˘ v kombinaci ze záplavou kvûtin, zurãící fontánkou, atmosféru obohacující zpûv okrasn˘ch ptáãkÛ
a pﬁedev‰ím dûti zaujal v˘bûh s kuﬁátky.

Ukázky ﬁemesel v podobû pletení ko‰íkÛ, pomlázek a velikonoãních ozdob z proutí, v˘robû svíãek z vosku, zdobení perníkÛ a velikonoãních kraslic, klapotek a ﬁehtaãek, dﬁevûn˘ch
dekorací, v˘roba marcipánov˘ch ozdob, paliãkování, háãkovan˘ch dekorací,malování na hedvábí, patchvorkové dekorace, pol‰táﬁe, v˘roba ‰perkÛ, hraãek, vûncÛ, aranÏmá, svícnÛ,
pletení z papíru, ruãnû vyrábûnou keramiku, obrázkÛ, ozdob
z pﬁírodních materiálÛ a spoustu jin˘ch dekorací. Souãástí
v˘stavy byla i expozice obrazÛ paní Hany Kﬁenkové, která se
prezentovala obrazy s mysliveckou tématikou a sklidila zaslouÏen˘ obdiv. Zahradnictví Lebi‰ Boskovice pro v‰echny zájemce pﬁipravil ukázku kvûtin, truhlíkÛ, hnojiv. Petr Lebi‰ ochotnû v‰em pﬁítomn˘m poskytl odborné poradenství, t˘kající se
pûstování kvûtin, okrasn˘ch rostlin, letniãek a zeleniny. Sv˘mi v˘robky se prezentovali SOU Kelã, stacionáﬁ Andûl Kelã,
domov Vûtrn˘ ml˘n Skaliãka. Jarní restaurace byla pﬁipravena pro v‰echny náv‰tûvníky v˘stavy, kde si mohli zpﬁíjemnit
pobyt a vnímat jarní atmosféru.
V kvûtnu jsme pﬁipravili pﬁehlídku ﬁemesel ,kde si kaÏd˘
z pﬁítomn˘ch mohl prohlídnout v˘robu ‰perkÛ, voskov˘ch svíãek, ruãnû vyrábûnou keramiku, pletení o‰atek, ko‰Û, oplétaní lahví a mnoho jin˘ch.
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Zúãastnili jsme se kurzÛ, ve kter˘ch jsme se uãili základy
paliãkování z nejrÛznûj‰ích materiálÛ. Vyzkou‰eli jsme ‰ití nejrÛznûj‰ích dûtsk˘ch hraãek a poznali krásu patchworku a jeho
bezpoãet moÏností vyuÏití v podobû pol‰táﬁÛ, hraãek, prostírání, pﬁehozÛ, pﬁikr˘vek a mnoho jin˘ch.
Na‰i novou zku‰eností byla pﬁíprava letní Flóry v Olomouci,
kde jsme uãili aranÏovat v pavilonu A. Svou skromnou pomocí jsme pﬁispûli v expozici s názvem „MÓDA V KVùTECH“. Byla
to krásná práce a nová zku‰enost, ve které budeme i v dal‰ích roãnících rádi pokraãovat.
Na‰e sdruÏení pﬁispûlo pﬁi pﬁípravách na první sraz rodákÛ
v Rouském. Prezentovali jsme se sv˘mi v˘robky vyrobené
v kurzech ﬁemesel. Podíleli jsme se i na pﬁípravû knihy o na‰í
obci, kde sdruÏení pﬁiblíÏilo svoji ãinnost .
V leto‰ním roce máme v plánu je‰tû spoustu zajímav˘ch
aktivit pro v‰echny vûkové kategorie. Tímto Vás v‰echny zveme k náv‰tûvû na‰ich kurzÛ, vánoãní v˘stavy, která se koná
20. a 21. listopadu 2010 vÏdy od 13 do 19 hodin a opût pﬁipravujeme zajímavou expozici.
NemÛÏeme opomenout podûkovat OÚ Rouské, Milu‰i StrÏinkové, Pavle Krbálkové, Olomouckému kraji, sponzorÛm,
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Realizaãní t˘m. Zleva: Martina Mrázková, Dana Hlavová, Jana
âechová, Irena OdloÏilíková. Vzadu Jana Havranová

spolkÛm a v‰em, kteﬁí nám rádi v na‰ich aktivitách pomáhají za coÏ jim patﬁí na‰e srdeãné podûkování.
Irena OdloÏilíková, pﬁedsedkynû spolku

Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
Dovolte mi, abych Vás jménem obãanského sdruÏení Rouské – V‰echovice seznámila s aktivitami, které jsme v tomto
roce uskuteãnili.
Leden jsme zahájili v˘roãní schÛzi, která se konala ve víceúãelovém centru v Rouském.
Únor jsme proÏili hezkou besedou nad knihou „Bíla Masajka“, kterou nás provázela ve V‰echovicích Lidie Trlifajová.
V mûsíci bﬁeznu jsme si dali relaxaãní dostaveníãko k svátku MDÎ v Teplicích nad Beãvou, abychom tento svátek oslavili pﬁíjemnou relaxací v bylinné koupeli a nebo pobytem v solní jeskyni. Zakonãení bylo v kavárnû pﬁi povídání a sklence
dobrého vína s chutn˘m dezertem. Podíleli jsme se také na
velikonoãní v˘stavû, kterou poﬁádalo OS Za uchování a rozvoj místních tradic.
V dubnu jsme mûli cestopisnou pﬁedná‰ku o Japonsku, kde
jsme pozornû poslouchali Jiﬁího Máru a jeho manÏelku, kteﬁí
tuto cestu absolvovali. Také pro nás zastupitelstvo obce jako
kaÏd˘ rok uspoﬁádalo spoleãné posezení s besedou. JiÏ tradiãnû jsme se koncem dubna zÛãastnily sletu ãarodûjnic.
A v kvûtnu jsme se zúãastnili otevírání nové v˘robní haly
Antonína Novosáda a samozﬁejmû kácení máje.
Dal‰í mûsíc jsme se tû‰ili na zájezd ,kde jsme nav‰tívili
zámek ve Velk˘ch Losinách, ruãní papírnu a po obûdû nás
ãekal v˘jezd krásnou krajinou na pﬁeãerpávající vodní elektrárnu Dlouhé stránû. Poãasí nám pﬁálo a myslím, Ïe v˘let se
vydaﬁil, a budou-li pﬁí‰tí rok nûjaké finanãní prostﬁedky rádi
uskuteãníme nûjak˘ dal‰í zajímav˘ poznávací zájezd.
Na‰e ãlenky se aktivnû zapojily pﬁi tvoﬁení slámov˘ch figur
v rámci festivalu slámování Rouské 2010, kter˘ poﬁádalo OSDráãata.

Jako kaÏd˘ rok se poﬁádala Mikroregionální olympiáda tentokrát v Horním Újezdû,kde jsme nemohli chybût, pﬁesto, Ïe
jsme se umístili na 9. místû mûli jsme radost kdyÏ jsme vyhráli cenu za nejsympatiãtûj‰í duÏstvo olympiády.
Také jsme se zúãastnili na pouti a srazu rodákÛ. Na ukonãení jsme vypustili lampionek s pﬁáním coÏ bylo nádherné
a doufáme, Ïe nám ‰tûstí pﬁinese i v dal‰ím období ãinnosti
na‰eho klubu..
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû sdruÏení

V˘let k vodní nádrÏi Dlouhé stránû

TJ Draci
Drazí spoluobãané, dovolte i na‰emu sdruÏení, aby se
pochlubilo s ãinností v tomto roce. Nedûle 28. února 2010
vypadala jako setkání kamarádÛ ze sousední vesnice. Ale
ne‰lo jen tak o nûjaké setkání. âlenové OS TJ Draci Rouské,
ale i jejich pﬁíznivci a kamarádi se utkali jiÏ po tﬁetí v turnaji
ve stolním tenise v kulturním domû v Rouském. Po deváté
hodinû ranní se se‰lo 13 kamarádÛ, a zahráli si turnaj – kaÏd˘ s kaÏd˘m na dva vítûzné sety. Nemûli nouzi o fanou‰ky

a takzvané radily. NeÏ rozhodãí dopsal tabulku, jak bude vypadat finále, bylo nutné zasytit Ïaludky a doplnit tekutiny. Po
malé pﬁestávce na lehk˘ obûd hra zapoãala se stejnou vervou
jako na zaãátku. Poslední souboje rozhodly o umístûní v‰ech
zúãastnûn˘ch.
1. Zdenûk Ovãaãik
2. Blaho ml. – Horní Tû‰ice
3. Radek Slezák – Hranice
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4. Vladimír Helisek
5. Franti‰ek Hlavica – Horní Tû‰ice
6. Tomá‰ Pokorn˘
7. Zdenûk Suchánek
8. Ladislav DuchoÀ – Horní Tû‰ice
9. Jiﬁí Hlava
10. Pavel Tomaník – Hranice
11. Jakub Zámorsk˘
12. Dalibor Hosta‰a
13. Miroslav Plesník
KaÏd˘ z hráãÛ dostal mal˘ upomínkov˘ pﬁedmût, a tﬁi nejlep‰í byli ocenûni poháry. Nedûle utekla jako voda, ale byl to
velmi hezky stráven˘ den pln˘ sportovních záÏitkÛ. Nejvíce mû
jako poﬁadatele tû‰í, Ïe hráãÛ pﬁib˘vá, a to ne jen ve stolním
tenise, ale i v kuleãníku, i kdyÏ zpoãátku to vÛbec nevypadalo
na velk˘ kuleãníkov˘ turnaj. Ale bûhem 14. dní se zaãali hlásit do turnaje muÏi, o kter˘ch víme, Ïe to hrají velmi dobﬁe, ale
i ti ménû odváÏní. MoÏná jen potﬁebovali ãas na rozmy‰lenou,
protoÏe jsme lehce pozmûnili pravidla. Po celou dobu turnaje
se poﬁád pﬁihla‰ovali noví a noví hráãi, aÏ koneãn˘ poãet byl
12. Podle pﬁedem stanoven˘ch pravidel na to bylo dosti ãasu,
s Ïádnou hrou se nemuselo spûchat. Ani nové pravidlo rozehrávky ãi dohry nic nezmûnilo na sportovním úsilí dát do kaÏdé hry v‰e co hráã umí. Hrálo se dennû. Poﬁád se bylo na co
dívat, byly dny, kdy odehrané zápasy velmi zamíchaly s poﬁadím v tabulce. Ale v‰ichni hráli ãestnû, s radostí, a bûhem turnaje jsme zaÏili spoustu legrace. A jednoho dne bylo dohráno.
Tabulku jsme spoãítali na v˘hry, remízy a odehrané strky, aby
bylo jasné kdo jde do finále. 4. hráãi, kteﬁí nasbírali nejvíce
v˘her si domluvili den, nedûli 5. dubna a zapoãala hra o semifinále. Semifinále spoãívalo o hﬁe na dva vítûzné zápasy, a poté
hráli spolu dva vítûzové. V pozdních veãerních hodinách bylo
rozhodnuto. Musím ﬁíci, Ïe to byl veãer pln˘ napûtí a zvratÛ,
ale postup na stupnû vítûzÛ byl ãestn˘ a zaslouÏen˘.
1. Lubo‰ Machanec
2. Josef Kubaãák.
3. Zdenûk Ovãaãík
4. Vítûzslav Hlava st.
Dal‰í na‰í akcí byla dûtská olympiáda, která se konala
3. ãervence na rouseckém v˘leti‰ti, kterou poﬁádalo OS TJ
Draci Rouské ve spolupráci s OS Spolkem Ïen Rouské a OS
Californie Rouské. Bylo pﬁipraveno nespoãet soutûÏí - stﬁel-

Druh˘ turnaj v kuleãníku. Zleva Zdenûk Ovãáãík, Lubo‰ Machanec,Josef Kubaãák a Vítûzslav Hlava st.
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Druhá dûtská olympiáda

ba, bûh, skok z místa, hod na ko‰, skok v pytli, pochod na
chÛdách, pﬁenos míãkÛ na tenisové raketû a jiné. Dûti byly
rozdûleny podle vûku do tﬁí kategorií – pﬁed‰koláci, ‰koláci
a star‰í ‰koláci.
Nejmen‰í úãastníci byli pﬁed‰koláci, zúãastnili se pouze 2.,
ale o to byla vût‰í radost na konci, protoÏe nûkteré disciplíny byly nemoÏné namûﬁit a pro velk˘ potlesk se i opakovaly.
1. místo – Karin Studená a Toniãka Kolaﬁíková
V kategorii ‰kolákÛ 6–10 let byla velká konkurence, ale mûli
jen velmi tûsné rozdíly v souãtech na vyhodnocení.
1. místo – Vladimír Helisek
2. místo – Lucie Havranová
3. místo – Josef Kolaﬁík
U star‰ích ‰kolákÛ 10–13 let rozhodovaly jen desetiny.
1. místo – Karolína Helisková
2. místo – Markéta Povalová
3. místo – Nikola R˘parová
KaÏd˘ ze soutûÏících dostal úãastnick˘ list a úãastnickou
medaili, ti nejlep‰í tﬁi z kaÏdé kategorie získali diplom a pohár.
V‰echny dûti byly obdarovány vûcn˘m dárkem a sladkostmi.
Na ukonãení sportovního dopoledne se uskuteãnila vytouÏená opékaãka. A jako pﬁekvapení v‰em zúãastnûn˘m byla paní
Alena Kolaﬁíková, která maluje na tûlo velmi krásné a originální obrazy. Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em dûtem za
úãast a sportovní chování. V‰em spolkÛm za spolupráci, obûtavost, dary a obãerstvení. V neposlední ﬁadû patﬁí dík i myslivcÛm za pomoc pﬁi stﬁelbû, obecnímu úﬁadu za podporu
a paní Kolaﬁíkové za krásné zakonãení sportovního dopoledne. Na‰í dal‰í prázdninovou akcí byl jiÏ tradiãní turnaj v minikopané. Velké fotbalové klání se pﬁipravovalo na sobotu 10.
ãervence, ale osud tomu chtûl jinak. Na v˘leti‰ti v Rouském
se odehrál turnaj v mini kopané, ale bohuÏel s men‰í úãastí,
neÏ byl plán. V 8 hodin se mûlo sjet 6 druÏstev s poãtem 46
hráãÛ, ale na poslední chvíli 2 druÏstva úãast odvolaly. Po
zapsání povinn˘ch náleÏitostí zb˘vajících druÏstev do‰lo k rozlosování a v 9 hodin se odehrával jiÏ první zápas. Hrálo se
vÏdy 2x 15 minut pod dohledem zku‰eného rozhodãího a zapisovatelky. Kolem 14. hodiny se zápasy ch˘lily ke svému konci a následovaly penalty, které musely rozhodnout o 4. místech. Vyhodnocení znûlo takto: na 1. místû se umístilo
Komárno, 2. druÏstvo s názvem Elita, 3. V‰echovice, 4. OS
TJ Draci Rouské. Následovalo vyhodnocení jednotlivcÛ. Nejlep‰ím brankáﬁem se stal Petr Hrbata, kter˘ vychytal nejvíce
útokÛ na bránu druÏstva Elita. Nejlep‰ím stﬁelcem se stal
Vlastimil Paliãka, kter˘ hrál za t˘m Elita. SympaÈákem turnaje se stal Ivo Herman z t˘mu Komárno. Smolaﬁem tohoto turnaje byl oznaãen, a odmûnûn malou pozorností Lubo‰ Macha-
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nec. Tento hráã mûl hrát za t˘m OS TJ Draci Rouské, ale má
zranûné rameno, tudiÏ vÛbec nenastoupil, ale po celou dobu
byl se sv˘m t˘mem. Dal‰ím ocenûn˘m byl nejstar‰í hráã Kuãa
Vlastimil z t˘mu V‰echovice. Nejmlad‰í hráã Du‰an Klas
z t˘mu Komárno. Na‰í kuriozitou leto‰ního turnaje byli hráãi
pouze star‰í 30 let. Do soutûÏe o nej penaltu se zapojili v‰ichni hráãi, ale jen jeden mohl získat tuto cenu a byl to Barto‰
z t˘mu Elita. Po celou dobu turnaje panovala dobrá nálada,
emoce jen mal˘mi okamÏiky naru‰ovaly pﬁátelská utkání, ale
i pﬁesto jsme posedûli do pozdních odpoledních hodin u dobrého piva a peãeného ãuníka. A kdyÏ nejen spor tovce pﬁemohla únava tak jsme se rozcházeli do sv˘ch domovÛ s pocitem hezky proÏitého sportovního dne. Na závûr nemohu opo-
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menout akci, která se koná vÏdy o pouti, a to je fotbalové klání „svobodní – Ïenatí“ V leto‰ním utkání pﬁekvapili svobodní,
bohuÏel nûkolik let odcházeli s prohrou, a osud jim nepﬁál
v˘hru, aÏ letos se jim podaﬁilo tyto smolné roky prolomit. Po
celou dobu to bylo jako na houpaãce. Chvíli vyhrávali svobodní, chvíli zase Ïenatí, aÏ na závûr rozhodly penalty o v˘hﬁe
svobodn˘ch. Vítûzn˘ t˘m dostal sud piva.
Závûrem bych chtûla podûkovat v‰em zúãastnûn˘m, sponzorÛm, pﬁíznivcÛm na‰ich sportovních aktivit a v neposlední
ﬁadû starostce Milu‰i StrÏínkové a celému zastupitelstvu za
pomoc a zázemí a pozvat Vás na dal‰í turnaje, které jsou
naplánované na dlouhé podzimní a zimní veãery.
TaÈana Helisková, TJ Draci Rouské

Rousecká dráãata v Praze
âeskoslovenské finále soutûÏe Dûti fitness se konalo v Praze. Na praÏské finále se holky probojovaly postupem ze semifinálového kola v Otrokovicích, kde pod vedením zku‰ené lektorky Zuzany Röderové vybojovali 4 místo.

Pﬁední ﬁada zleva Aneta Chrastinová, Luká‰ Klimek, Radeãek
Chrastina a Krist˘nka Klimková. Zadní ﬁada zleva: Klára JuráÀová,
Aneta Mrázková, Karolina Helisková, Tereza Povalová, Lucka Hlavová, Markéta Povalová a Veronika OdloÏilíková

V sobotu 22. 5. 2010 se za veliké úãasti rodiãÛ odjelo do
Prahy, i kdyÏ v‰echny mrzelo,Ïe neuvidí tradiãní Kácení máje.
SoutûÏní t˘m byl posílen o dva nové ãleny Luká‰e Klimka
a Anetu Chrastinovou,kter˘m byla vymy‰lena choreografie na
míru. Díky finanãnímu pﬁispûní firmy GESS a OS Tradice byla
zakoupena látka a materiál na nové taneãní kost˘my. Tyto
nároãné kost˘my u‰ili pracovnice Oú Rouské za coÏ patﬁí
podûkování i paní starostce.
Samotná soutûÏ byla velmi nároãná o medaile bojovalo 2000
dûtí v 15 kategoriích. Mezi porotci zasedl i Stanislav Huml
dopravní expert znám˘ ze snídanû s novou. Aãkoli na‰i soutûÏící museli vstávat uÏ ve 3 ráno, nebyla na nich pﬁi soutûÏním
vystoupení znát únava ani tréma. Pﬁesto, Ïe zklamala technika
a skladba skonãila v polovinû, vybojovali nádherné 4. místo.
Velk˘m pﬁekvapením bylo, Ïe na 1.místû se umístil taneãní
krouÏek z Hustopeã nad Beãvou, také pod vedením Zuzany
Röderové. Tímto jim k jejich velkému úspûchu blahopﬁejeme.
Po nároãné soutûÏi jsme se odmûnili procházkou po Praze,
vidûli jsme Václavské námûstí ti zdatnûj‰í stihli i KarlÛv most
a staromûstské námûstí.
Velké podûkování patﬁí i lektorce Zuzanû Röderové,rodiãÛm
soutûÏících, kteﬁí se na fandûní vybavili i transparenty a soutûÏnímu t˘mu za vzornou reprezentaci obce Rouské. Jmenovitû: Kláﬁe JuráÀové, Anetû Mrázkové, Tereze a Markétû Povalov˘m, Lucce Hlavové, Veronice OdloÏilíkové, Karolínû Helískové a Krist˘nce Klimkové. Foto ze soutûÏe mÛÏete zhlédnout
na www.rouske.zahoran.cz
Iva Klimková, ãlenka sdruÏení

Léto budiÏ pochváleno
aneb jak jsme hodnotili kvûtinovou
v˘zdobu obce
Léto nás provázelo ﬁadou nádhernû proslunûn˘ch dní. Komise na hodnocení pﬁedzahrádek, zahrádek a truhlíkÛ se se‰la
pod laskav˘mi paprsky slunce v úter˘ 3. srpna 2010.
Po krátké poradû a vyt˘ãení trasy se vydala po okruÏní cestû kolem celé vsi. Cílem v‰ak letos nebylo pouhé hodnocení
zelenû a vysázen˘ch truhlíkÛ, které vkusnû zdobí okna na‰ich
obãanÛ, ale zároveÀ se dala do zmapování a nafilmování
v‰ech domkÛ se sv˘mi majiteli, aby se do budoucna uchoval
dokument, kter˘ by se za desítky let mohl pouÏít pﬁi dal‰ím
vzácném setkání v‰ech rodákÛ.
âlenové komise si tedy na vlastní kÛÏi vyzkou‰eli, jak je tûÏké hovoﬁit na kameru, jak obtíÏné je volit slova, protoÏe pro
nû práce moderátora není zrovna vûcí pﬁirozenou. Tuto zku-

Hodnotící komise: Lucie Ovãáãíková, Irena K˘valová, Milu‰e StrÏínková, Ludmila Perutková, Jaroslava V˘vodová a Petr Koukal
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‰enost jim v‰ak zlehãovalo vûdomí, Ïe na‰i obãané o své
domky a nejbliÏ‰í okolí dbají s nev‰ední láskou.
AÏ se jednou jejich potomci na jiÏ zpracovan˘ film podívají,
uvidí, kdo v kterém domku v roce 2010 Ïil, jak peãoval
o zeleÀ, budou moci rovnûÏ srovnat nynûj‰í ná‰ Ïivot a prostﬁedí, které si na‰i obãané vytvoﬁili s tím, jak a v ãem se Ïije
právû v dobû, kdy se vrací s filmem do minulosti na‰í obce.
Cestou si spoluobãané se ãleny komise povídali, také v‰ak
otevﬁenû vyprávûli o dal‰ích cílech ãi opravách, které zvelebí
jejich pﬁíbytky a zároveÀ na‰i krásnou obec. Nûkteﬁí komisi
dokonce vítali nejen vlídn˘m slovem, ale také chutn˘m ﬁetíz-
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kujícím mokem. Pﬁátelství je tedy v na‰í obci velmi patrné.
Nena‰el se nikdo, kdo by nás mile nevítal.
Slunce se jiÏ uchylovalo k západu, kdyÏ komise dokonãila
svou leto‰ní práci. Hodnocení bylo opût velmi tûÏké. Ceny
budou pﬁedány na posledním zasedání zastupitelstva obce
Rouské v mûsíci prosinci 2010. Komise dûkuje v‰em na‰im
obãanÛm za jejich nelehkou práci a snahu pﬁi zkrá‰lování obce
a pﬁeje sv˘m spoluobãanÛm hodnû krásn˘ch podzimních dnÛ,
které jistû budou protknuty spoustou úsmûvÛ blahodárného
slunce.
Hodnotící komise

Rousecká dráãata
poﬁádala trénink
bojového umûní
NINJUTSU
I pﬁes krásné poãasí, které panovalo venku, se v ãervnu na
tréninku se‰lo asi 30 dûtí. Trenér Jan Brabec uãil dûti základy sebeobrany, pády, kopy, chvaty a ﬁe‰ení rÛzn˘ch konfliktních situací. Pro ty, které tento trénink zaujal máme dobrou
zprávu. Pravidelné tréninky NINJUTSU – SEBEOBRANA budou
probíhat od záﬁí 2010 a to kaÏdou stﬁedu v 16 hodin v sále
víceÛãelového domu v Rouském. S sebou si vÏdy pﬁineste cviãební obuv a karimatku.

Z tréninku NINJUTSU

Spolek Ïen Rouské
Dûtská merenda
Sál v Jugo klubu byl zaplÀen do posledního místeãka,
masek bylo nespoãítanû mohli jsme vidût apaãe, pejsky, ãarodûjnice, princezny, lékaﬁe, karkulku, vodníka, ãer tíky, ãarodûje, vãelky, snûhurky, r ytíﬁe, mot˘lky, kominíãky, princové
i zorra. V doprovodném programu nás nav‰tívila i královna
AlÏbûta. Tento kousek si pro nás pﬁipravil jeden ze sponzorÛ.
Tímto dûkujeme za nezapomenuteln˘ záÏitek. Odpoledne se
rozvíjelo ve víru tance, her a soutûÏí. Jedna ze soutûÏí byla
urãena i pro tatínky nebo dûdeãky s dûtmi, mûli za úkol pﬁebalit miminko, byla to veliká legrace jelikoÏ tatínkové uÏ vy‰li
ze cviku. Na‰i merendu zpestﬁil kouzelník sv˘mi kousky a dûti
zapojil do tajÛ kouzel. Pro merendu si pﬁipravil spolek Ïen taky
jedno pﬁedstavení a to napodobeninu Maximturbulenc a jejich
ma‰inka. Tímto se dûti dostávaly do víru skotaãení a tance
i my Ïeny spolku jsme sklidily u divákÛ obrovsk˘ aplaus.
V pauzách nám v‰em zatanãily dûvãata z Californie i tyto dívky sklidily obrovsk˘ potlesk, tímto bych jim chtûla moc podûkovat za jejich úãast. Bûhem merendy nás nav‰tívil i pan
senátor a primátor Mûsta Pﬁerova pan Ing. Jiﬁí Lajtoch, kter˘
pﬁivezl dûtem nejen dárky, ale kaÏdé Ïenû ãi dívce pﬁedal rÛÏi.
Maminky i babiãky byly dojaté, aÏ k slzám, kdyÏ jim pan senátor pﬁedával rÛÏi. V 17 hodin vrcholil program jelikoÏ se volila MISS MERENDA a MISS POROTA. Dûti mûli od 16.30 hodin
za úkol ukázat co v nich je a co umí, aby porota vybrala ty nejlep‰í masky. Tento úkol byl velice tûÏk˘ neboÈ jedna maska
byla hezãí neÏ druhá. KaÏdá zvolená maska dostala ‰erpu,
korunku, diplom a dárky, ale Ïádná maska nezÛstala bez dárku. Po volbû se v‰echny masky seﬁadili pﬁed pódiem a dostaly osvûdãení o merendû a ply‰ovou hraãku. Po tomto v˘ru se

losovala bohatá tombola. Dûti i rodiãe odcházely s krásn˘m
pocitem. Pﬁicházeli za námi a dûkovali za krásnû pﬁipravenou
akci s tak bohat˘m programem. Jedna z maminek nám ﬁekla, Ïe nezaÏila Ïádnou takovou akci na, které by si mohla v klidu vypít kafíãko a dûti se bavily bohat˘m programem.

Flora Olomouc
Ve dnech od 22. 4 do 25. 4. 2010 probíhala jarní etapa flora Olomouc. Náv‰tûvnost byla kolem 80 tisíc náv‰tûvníkÛ.

Libûna Hre‰ková na Floﬁe Olomouc
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Tak jako kaÏd˘ rok se zde prezentoval spolek Ïen Rouské ve
spolupráci automotoklubem Ecce Homo ·ternberk, kde pﬁedsedkynû spolku jiÏ 30 let pomáhá poﬁádat závody do vrchu.
Leto‰ní název se nesl v duchu historie – labyrint svûta a ráj
srdce. Na‰e expozice byla velice atraktivní, protoÏe jsme
v expozici mûly historické auto – aerovku z roku 1936, která
byla dekorována kvûtinami.
V leto‰ním roce jsme poprvé zabodovaly v soutûÏi svatební vazba – svatební kytka a pol‰táﬁek pod prst˘nky. Na‰e ãlenka Anna Strnadlová vyﬁezala kvûty ze zeleniny a to batáty,
koﬁen taro, celer. Pol‰táﬁek pod prst˘nky tvoﬁila fontánka, kte-
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rá nesla prsteny a vyﬁezané rÛÏe z brambor - batátu. Na soutûÏi jsme spolupracovaly spoleãnû, ale vyﬁezávání dûlala celé
Aniãka Strnadlová je velmi ‰ikovná a tato práce ji moc baví,
za tuto práci získala jiÏ mnoho ocenûní a vût‰inou obsadila
pr vní pﬁíãky. Na‰e kytice a fontánka sklidili velk˘ obdiv
i u náv‰tûvníkÛ. Svaz kvûtináﬁÛ a floristÛ nás ocenil zvlá‰tním ocenûním, které je‰tû nikdo nedostal a to ãestné uznání za originální ztvárnûní svatební kytice. Je to pro nás velká
ãest utkat se s velk˘mi profesionály z celé Evropy a odnést
si ocenûní.
Libûna Hre‰ková, pﬁedsedkynû spolku

Analematické sluneãní hodiny na návsi
Jak jste si jiÏ nemohli nev‰imnout tak v na‰í obci se nachází 6 sluneãních hodin a brzy k nim pﬁibudou sedmé. Bude to
typ kter ˘ v obci zatím nemáme a kter ˘ patﬁí k tûm nejzajímavûj‰ím a to analematické. Název mají od slova analema
coÏ je oznaãení pro dráhu Slunce po obloze pro danou zemûpisnou ‰íﬁku a délku. Tyto hodiny se stavûjí nejãastûji ve vodorovné poloze a tvar ãíselníku je eliptick˘. PrÛmûtem ãíselníku rovníkov˘ch hodin do roviny vodorovné je právû tvar elipsy. ProtoÏe Slunce není po cel˘ rok na obloze na stejném místû, a tedy sluneãní hodiny neukazují po cel˘ rok stejnû, ﬁe‰í
se tento problém zavedením vícero stupnic. Analematické
hodiny tento problém ﬁe‰í pﬁesouváním ukazatele po stupnici uvnitﬁ ãíselníku. V období slunovratÛ se ukazatel nachází
buì v jiÏní poloze (v zimû) nebo v severní poloze (v létû)
a v období rovnodenností uprostﬁed.
Tyto sluneãní hodiny nemají jen funkci atraktivnosti, ale
dávají i pﬁíleÏitost k zamy‰lení, tﬁeba o pomíjivosti lidského
Ïivota. AÏ tedy pÛjdete kolem, zastavte se na chvíli a podívejte se pozornû co v‰echno vám skrze sluneãní paprsky sdûlují. Jen v na‰í obci mÛÏete b˘t souãástí mûﬁení sluneãního
ãasu a na okamÏik se tak stanete sami sobû ukazatelem.
Milan Sehnal

Podûkování
VáÏená paní starostko,
ráda bych Vám touto cestou srdeãnû podûkovala za pozvání
na „Sraz rodákÛ“.
Velmi si váÏím obûtavosti a ãasu, kter˘ jste Vy osobnû, ãlenové zastupitelstva a ostatní obãané obce Rouské vûnovali
pﬁípravû této úÏasné akce. OceÀuji perfektní program, obãerstvení, videoprojekce a v neposlední ﬁadû Vá‰ velmi mil˘ proslov ke v‰em pﬁítomn˘m.
Byl to pro mne moc pﬁíjemn˘ den, kdy jsem se mohla nejen
setkat s lidmi, kteﬁí dﬁíve b˘vali m˘mi sousedy, ale uÏít si
i legraci pﬁi vtipn˘ch scénkách, prohlédnout si spoustu historick˘ch fotek a dovûdût se o své rodné obci mnoho zajímav˘ch informací z historie i souãasnosti. Celá slavnost nepostrádala vtip, pohodu, preciznost a perfektní servis.
Podaﬁilo se Vám vykouzlit úsmûvy na tváﬁích, aÈ star‰ích, ãi
mlad‰ích rodákÛ na‰í vesniãky. V‰ichni jsme se rázem ocitli
v období ‰Èastn˘ch dûtsk˘ch let.
Odnesla jsem si, a myslím, Ïe tím mluvím za v‰echny
náv‰tûvníky, krásné vzpomínky na cel˘ víkend a pﬁíjemn˘ pocit,
Ïe se ãlovûk má kam vracet a Ïe ho s láskou pﬁivítají.
Velkou radost mám i z nové knihy a po pﬁeãtení úryvku, kter˘ v‰echny pﬁítomné tak velmi pobavil, vûﬁím, Ïe ji pﬁeãtu jedním dechem.

Hana Helisková (vpravo) na srazu rodákÛ v Rouském

Závûrem mi dovolte popﬁát Vám hodnû pohody a elánu jak
v pracovním, tak i v soukromém Ïivotû.
S úctou a velk˘m obdivem...
Hana Helisková :-)
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Pﬁíspûvek
nejmlad‰ího
dopisovatele

70. v˘roãí postavení svûtelného kﬁíÏe
na Svatém Host˘nû
Stavba svûtelného elektrifikovaného dﬁevûného kﬁíÏe na Host˘nû se provádûla v prÛbûhu roku 1939, tedy pﬁed 70 lety. KﬁíÏ
byl vztyãen 28. záﬁí 1939 a zapnut byl na zkou‰ku pﬁed veãerem. V noci svítit nesmûl, protoÏe bylo naﬁízeno zatemnûní.
1. záﬁí 1939 totiÏ vypukla 2. svûtová válka, fa‰istické Nûmecko napadlo Polsko. Po celou dobu této války kﬁíÏ nesvítil.
Znovu se kﬁíÏ rozzáﬁil 2. ãervence 1945 u pﬁíleÏitosti oslav
100. v˘roãí obnovení host˘nského chrámu. KﬁíÏ byl postaven
po levé stranû trafostanice pod bﬁehem. Dodnes jsou na tomto místû zabetonována Ïeleza a trubka pro pﬁívod osvûtlení.
KﬁíÏ postavily V˘chodomoravské elektrárny Pﬁerov, které spolu s poutníky hradily náklady.
KﬁíÏ byl 28 metrÛ vysok˘, ãasopis Hole‰ovsk˘ kraj uvádí
dokonce v˘‰ku 30 metrÛ. Rozpûtí ramen bylo 18 metrÛ (jin˘
pramen uvádí 20 metrÛ). Stavba byla nároãná. Pro zhotovení ramen bylo nutno postavit le‰ení 15 aÏ 20 metrÛ vysoké.
KﬁíÏ byl postaven z trámÛ o síle (tlou‰Èce) 10 aÏ 12 cm a 12
aÏ 12 cm. VyztuÏení /pantonování/ bylo provedeno úhlovou
ocelí 35 aÏ 40 mm. Konstrukce vytvoﬁena z tûchto trámÛ byla
v pÛdoryse zhruba ãtverec o rozmûrech 1,00 aÏ 1,15 matrÛ.
V˘‰ku ramen nad terénem lze podle rÛzn˘ch fotografií odhadnout na 18 aÏ 19 metrÛ.

Tato konstrukce byla probita deskami a opatﬁena bíl˘m
nátûrem, trnová koruna mûla nátûr ãer ven˘. Vrch kﬁíÏe
a ramen byly zakr yty asfaltovou lepenkou. Na kﬁíÏi bylo asi
900 patnáctiwattov˘ch Ïárovek. Zapojení bylo rozloÏeno do
tﬁí fází, celkov˘ v˘kon byl 13,5 kW. Porcelánové objímky byly
namontovány na povrchu kﬁíÏe a vedení bylo také venku.
Stavba kﬁíÏe si vyÏádala nákladu 200 000 Kãs. Proti vichﬁici a zimní nepohodû byl kﬁíÏ zabezpeãen dvanácti kotevními
ocelov˘mi lany, které byly upevnûny do kotevních blokÛ v okolí kﬁíÏe. Spodní ãást kﬁíÏe byla upevnûna v plochém betonovém základu (základová patka). Rozsvícen˘ kﬁíÏ byl viditeln˘
do vzdálenosti nûkolika desítek kilometrÛ a tak jej bylo vidût
z Vala‰ského Meziﬁíãí, z Olomouce, z Pﬁerova, z Vy‰kova,
z Brna, ze Slovácká, z úpatí ChﬁibÛ a Odersk˘ch vrchÛ a také
z âeskomoravské vysoãiny.
V prosinci roku 1947 mezi Vánocemi a Nov˘m rokem byl
kﬁíÏ v noci siln˘m severozápadním vûtrem od Pﬁerova vyvrácen na bﬁeh, pﬁes kter˘ se zlomil. V místech kde bylo dﬁevo
spojované, zatékala voda a tak stavba byla nahnilá. Odhadovalo se, Ïe kﬁíÏ by mohl vydrÏet asi pût let a musel by se
z bezpeãnostních dÛvodÛ odstranit. Snad právû z tûchto dÛvo-
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dÛ snad kﬁíÏ uÏ nesmûl b˘t obnoven. Host˘nsk˘ kﬁíÏ tedy záﬁil
do kraje prakticky dva a pÛl roku.
Základem tohoto ãlánku byly vzpomínky a informace pana
Josefa Kolaﬁíka z Bystﬁice pod Host˘nem, kter˘ bal ve funkci
elektromontéra zamûstnancem VME Pﬁerov (pﬁedtím Stﬁedomoravské elektrárny) a v pováleãn˘ch letech nûkolikrát provádûl opravy osvûtlení na tomto kﬁíÏi. Zúãastnil se také spolu s dal‰ími pracovníky VME Pﬁerov likvidace lﬁíÏe v lednu
roku 1948.
Druh˘m materiálem, kter˘ byl vyuÏit k vyhotovení tohoto
ãlánku byl ãlánek „Host˘nskému svûtelnému kﬁíÏi by letos
bylo sedmdesát“ , kter˘ byl uveﬁejnûn ve zpravodaji mûsta
Bystﬁice pod Host˘nem ã. 10 z ﬁíjna 2009. Autorem ãlánku
je Mgr. Karel Zahradník, kter ˘ objevil záznam o stavbû
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host˘nského kﬁíÏe v ãasopise Hole‰ovsk˘ kraj ã. 42 z 21. ﬁíjna 1939.
Bylo pﬁevzato také nûkolik informací ze ãlánku „Svûteln˘
kﬁíÏ na Svatém Host˘nû“, kter˘ byl uveﬁejnûn v ãasopise Listy svatohost˘nské ã. 4 z prosince roku 1998. Autorem ãlánku je Ing. Mgr. Franti‰ek R˘znar ze Vsetína.
Co je‰tû dodat k pozoruhodnému objektu, kter˘ byl postaven na host˘nské temeni pﬁed 70 lety. Snad jen malou úvahu: uzraje nûkdy v budoucnosti ãas na jeho obnovení? Pokud
ano, pak by se nov˘ svûteln˘ kﬁíÏ mohl stát vedle chrámu, rozhledny a vûtrné elektrárny dal‰í dominantou tohoto vûhlasného poutného místa na Moravû.
V Bystﬁici pod Host˘nem 26. listopadu 2009

·kolní kronika aneb co v knize nenajdete
·kolní rok 1966/1967
V obci Rouské zru‰ena 31. 7. 1966 jednotﬁídní ‰kola. Budovu pﬁevzala Základní devítiletá ‰kola ve V‰echovicích. Z b˘valé knihovny (pÛvodnû patﬁila místnost k bytu) zﬁízena tﬁída.
Jsou zde umístûny 2. a 3. tﬁída. 2. tﬁ. 21 ÏákÛ (12 chlapcÛ
a 9 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová, 3. tﬁ. 26 ÏákÛ (10 chlapcÛ a 16 dívek) tﬁ. uã. Jarmila ·varcová.
¤editelem ‰koly je Ervin Kráãmar, zástupcem ﬁeditele Zdenûk Navrátil. Do Rouského dojíÏdûjící Ïáci ze V‰echovic, Provodovic, H. Tû‰ic. V budovû v Rouském je ‰kolnicí i topiãem
Marie Ovãáãíková na 0,3 úvazku v létû a na 0,4 úvazku
v zimû.
K 1. 9. byla zﬁízena ‰kolní druÏina. Byla umístûna do 1. tﬁídy v budovû zámku ve V‰echovicích. Provoz zaãíná po ukonãení vyuãování v 1. tﬁídû.
Pﬁihlá‰ky do náboÏenství si podalo ve 2. tﬁídû 86% a ve 3.
tﬁ. 81% ÏákÛ.
V prvním pololetí prospûli v‰ichni Ïáci. Ve druhém pololetí
neprospûl i po opravné zkou‰ce 1 Ïák ze 3. tﬁídy.
Od druhého pololetí zavedeny volné soboty a vyuãovalo se
v 11 denním cyklu.

·kolní rok 1967/1968
Letos byl ‰kolní rok zahájen pouze v jednotliv˘ch tﬁídách,
protoÏe sál kina ve V‰echovicích je kvÛli opravû stále je‰tû
mimo provoz.
V Rouském ve vût‰í uãebnû vyuãována 2. tﬁída (2. a 4.
postupn˘ roãník) – 39 ÏákÛ (15 chlapcÛ a 24 dívek – tﬁ. uã.
Josef Novák.
V men‰í uãebnû je 3. tﬁída (3. post. Roã.) s 22 Ïáky (12
chlapcÛ a 10 dívek) – tﬁ. uã. Jarmila ·varcová.
âinnost PO dobﬁe organizoval skupinov˘ vedoucí Stanislav
Hlobilek. Pion˘ﬁi se roze‰li do oddílÛ podle svého bydli‰tû a do
zájmov˘ch oddílÛ. Pro celou skupinu byly i nadálé poﬁádány
soutûÏe sportovní i rÛzné kulturnû spoleãenské akce, z nichÏ
nejvût‰í úspûch zaznamenala Po‰Èácká veselice a oslava
MDD, uspoﬁádána spoleãnû se SRP·.
Letos byl uspoﬁádán tradiãní ples SRP· v kulturním domû
v Rouském.
Na jaﬁe 1968 byla provedena oprava stﬁechy na budovû ‰koly v Rouském a novû instalovány bleskosvody.

·kolní rok 1968/1969
·kolní rok byl zahájen 2. záﬁí. slavnostní zahájení se uskuteãnilo v sále kina.
Do funkce zástupce ﬁeditele byl ustaven dosavadní uãitel
zdej‰í ‰koly Josef Medvedík. Vzhledem k nízkému poãtu ÏákÛ
vyuãovány spoleãnû 2. a 3. post. Roã. spojená tﬁída a 4. post.

Roã. umístûny v budovû v Rouském. 2. a 3. roã. – 31 ÏákÛ
(12 chlapcÛ a 19 dívek) – tﬁ. uã. Vûra Luke‰ová, 4. tﬁída 20
ÏákÛ (10 chlapcÛ a 10 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová Ïáci
se mohou stravovat ve ‰kolní jídelnû.
Kuchynû je v hlavní budovû ‰koly ve V‰echovicích.
V jídelnu se zmûní sousední tﬁída, jakmile skonãí vyuãování. Îáci 1.–5. p.r. platí za obûd 3 Kãs. âinnost âs. Pion˘ra
úspû‰nû pokraãovala v oddílech zájmov˘ch i v oddílech v místních bydli‰tích ÏákÛ jeho ãinnost vrcholila o prázdninách pobytem na táboﬁe v Rajnochovicích.

·kolní rok 1969/1970
·kolní rok byl zahájen 1. záﬁí. slavnostní zahájení se konalo v sále kina.
Vlivem nízkého poãtu ÏákÛ ve 3. a 4. roãníku byly tyto vyuãovány spoleãnû a to ve ‰kole v Rouském. Ve tﬁídû je 32 ÏákÛ
(12 chlapcÛ a 20 dívek) tﬁ. uã. Vûra Luke‰ová. Ve druhé tﬁídû
je 22 ÏákÛ (16 chlapcÛ a 6 dívek) – tﬁ. uã. Josef Novák.
Vlivem celostátní epidemie chﬁipky byly prodlouÏeny zimní
prázdniny v âSR o 14 dní.
Îáci se zúãastnili veﬁejn˘ch oslav: V¤SR, Vítûzného února,
1. a 9. kvûtna. V sobotu 9.kvûtna pokraãovaly oslavy tûlov˘chovn˘m vystoupením ÏákÛ, kteﬁí pod vedením uãitelÛ nacviãili spartakiádné skladby a za toto vystoupení sklidili zaslouÏen˘ potlesk.
V ãervnu jely tﬁídy na ‰kolní v˘let. 3. a 4. roã. do Brna, 2. tﬁída do Teplic nad Beãvou.

·kolní rok 1970/1971
·kolní rok zahájen 1. 9. slavností v sále kina.
Organizace ‰koly: Rouské
2. tﬁ. 24 ÏákÛ (9chlapcÛ a 15 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová, 3. tﬁ. 21 ÏákÛ (15 chlapcÛ a 6 dívek) tﬁ. uã. Josef Novák,
Ïáci se aktivnû zúãastnili veﬁejn˘ch oslav v obci. Pion˘rská
skupina má 14 oddílÛ. âlenové dramatického oddílu pod
vedením uãitelky Jaroslavy Loveãkové nastudovali pouãnou
a v˘chovnou pohádkovou hru Moudrá ‰evcová, kterou Ïáci
shlédli 10. 5. vyvrcholením práce byl letní pion˘rsk˘ tábor
v Rajnochovicích. pro Ïáky 1.–5. p.r. uspoﬁádán zájezd do divadla v Olomouci.
Na ‰kolní budovû v Rouském provedena nová plechová krytina, dále tam byla roz‰íﬁena jedna uãebna a oplocena zahrada okolo ‰koly.

·kolní rok 1971/1972
·kolní rok byl slavnostnû zahájen v sále kina. Ke shromáÏdûn˘m ÏákÛm, uãitelÛm a rodiãÛm promluvil ﬁeditel ‰koly.
V Rouském jsou opût jsou opût umístûny 2. a 3. tﬁída. 2.
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tﬁ. 23 ÏákÛ (11 chlapcÛ 12 dívek) tﬁ. uã. Josef Novák, 3. tﬁ.
23 ÏákÛ (9 chlapcÛ a 14 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová.
Ke v‰em v˘znamn˘m v˘roãím mûla také ‰kola samostatné
oslavy, pﬁípadnû rozhlasové relace nebo besedy.
Bûhem roku uskuteãnûny zájezdy do Olomouce na divadelní
pﬁedstavení. V rámci otevﬁení kulturního domu ve V‰echovicích se Ïáci zúãastnili pﬁedstavení Ka‰párkova dobrodruÏství.
V kinû pro Ïáky bylo promítnuto nûkolik filmÛ.
Také v tomto ‰kolním roce velmi dobﬁe pracovala pion˘rská
skupina – skupinov˘ vedoucí St. Hlobilek. Organizace oddílÛ
není podle tﬁíd, jsou to vût‰inou specializované zájmové oddíly i ve spádov˘ch obcích vyvrcholením ãinnosti pion˘rÛ je tábor
v Rajnochovicích.

·kolní rok 1972/1973
·kolní rok byl zahájen 4.záﬁí slavnostním shromáÏdûním
v‰ech ÏákÛ 1.–9. post. Roã. v sále kina. Po kulturním programu ÏákÛ promluvil ﬁeditel ‰koly a pﬁivítal nové Ïáky.
Organizace ‰koly : Rouské
2. tﬁ. 24 ÏákÛ (12 chlapcÛ a 12 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová, 3. tﬁ. 19 ÏákÛ (9 chlapcÛ a 10 dívek) tﬁ. uã. J. Novák,
pion˘rská skupina uspoﬁádala jiÏ tradiãní Po‰Èáckou veselici.
Divadelní soubor pion˘rské skupiny sehrál dûtskou hru „jak
se stal Rumcajs loupeÏníkem“. Bûhem roku byly tﬁídy 1.–5.
p.r. dvakrát na divadle v Olomouci. V sále KD vystoupila skupina K. Kopeckého z Ústí nad Labem s Veselou estrádou loutek. V kinû byla uspoﬁádána ‰kolní filmová pﬁedstavení.
Îáci se zúãastnili ‰kolních a obecních oslav v˘znamn˘ch
v˘roãí: V¤SR, 25. v˘roãí Vítûzného února, 1. a 9. kvûtna.
Za úãasti pozorovatele bylo provedeno zimní a letní branné
cviãení. Obû cviãení splnila pﬁedepsané branné prvky a byla
dobﬁe hodnocena.
3. 6. MDD – cviãení ÏákÛ (skladby pro tûlov˘chovné slavnosti).

·kolní rok 1973/1974
·kolní rok byl slavnostnû zahájen shromáÏdûním v‰ech
ÏákÛ v sále kulturního domu dne 4. záﬁí.
Na místo zástupce ﬁeditele byl ustaven Josef Doãkal (Josef
Medvedík ode‰el do dÛchodu).
V leto‰ním roce má ‰kola 11 tﬁíd. Jsou umístûny ve tﬁech
budovách. V Rouském je 2. a 3. tﬁída. 2. tﬁ. 20 ÏákÛ (11
chlapcÛ a 12 dívek – tﬁ. uã. Josef Novák), 3. tﬁ. 23 ÏákÛ (11
chlapcÛ a 12 dívek) tﬁ uã. Dagmar Paﬁenicová.
·kolní prostor y nevyhovují a obãané na schÛzích SRP·,
veﬁejn˘ch schÛzích MNV poÏadují pro své dûti v˘stavbu nové
‰koly. ¤editelství ZD· spolu s MNV (tajemníkem s. Randusem jednalo jiÏ nûkolikrát na ONV i Sn. KNV. V˘sledky písemn˘ch Ïádostí i osobních jednání jsou nadûjné. Po provûrce
provedené Sn. KNV jsme byli zaﬁazeni mezi stavebnû havarijní ‰koly v krajském poﬁadí na 15. místo (ze 100 provûﬁen˘ch ‰kol) a je nadûje, Ïe v˘stavba nové 13 tﬁídní ZD· se
dostane do smûrnic pro 6. pûtiletku.
Cel˘ ‰kolní rok probíhal ve znamení 25.v˘roãí zaloÏení PO
SSM a 30.v˘roãí SNP. Na ‰kole a pro celou obec byla nacviãena ﬁada kulturních vystoupení pro oslavy a schÛze.
Pion˘rská skupina byla 17.kvûtna vyznamenána Rudou stuhou SmKV KSâ, kterou jim na slavnostní akademii spolu
s pozdravn˘m dopisem pﬁedal ãlen KV KSâ ing. J. Sumara za
pﬁítomnosti dal‰ích hostÛ. V ãervnu se ZD·, PO SSM a SRP·
uspoﬁádal v rámci MDD velk˘ brann˘ den Mírov˘ oheÀ. Îáci
1.–5. p.r. byli v Olomouci a v Gottwaldovû na divadelních pﬁedstaveních.
V Plénu ‰koly byly rozpracovány v˘znamné dokumenty,
zejména z plénu UV KSâ a pléna OV KSâ k práci s mládeÏí,
dokument O· ONV Pﬁerov o úãelném vyuÏití volného ãasu mládeÏe. Na pedagogické poradû jsme pak pﬁijali usnesení, Ïe
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kaÏd˘ uãitel vûnuje 1 volnou sobotu mûsíãnû zájmové ãinnosti
ÏákÛ.
Bylo zapoãato s nácvikem na âs. Spartakiádu 1975.
V ãervnu obû tﬁídy jely na ‰kolní v˘let do RoÏnova pod Radho‰tûm.

·kolní rok 1974/1975
·kolní rok byl zahájen spoleãnou slavností v kulturním domû
2. záﬁí.
V leto‰ním roce má ‰kola 11 tﬁíd. 2. a 3. tﬁída je v budovû
ZD· v Rouském. 2. tﬁ. 25 ÏákÛ (10 chlapcÛ a 15 dívek) – tﬁ.
uã. D. Paﬁenicová, 3. tﬁ. 20 ÏákÛ (6 chlapcÛ a 14 dívek) tﬁ uã.
Josef Novák.
V 1.–8. p.r. pro‰la vlna plan˘ch ne‰tovic. Témûﬁ v‰ichni Ïáci
1., 2., 3. tﬁídy tuto nemoc prodûlali. Ve 2. tﬁídû byl prÛmûr
zame‰kan˘ch hodin 47,6.
Îáci nacviãovali vystoupení na slavnostní akademii ZD·
„Pﬁinesli nám svobodu“ – k 30. v˘roãí osvobození âeskoslovenska Sovûtskou armádou, která se uskuteãnila 18. 4.
Dále nacviãovali spartakiádní skladby, se kter˘mi vystoupili na místní spartakiádû ve V‰echovicích 11. 5..
Na konci ‰kolního roku nav‰tívili ZOO Kopeãek u Olomouce a ·ternberk.
25. 6. 1975 uskuteãnilo se jednání o v˘bûru staveni‰tû pro
novou 13. tﬁídní ZD·. S v˘stavbou se má zapoãít v roce 1979.

·kolní rok 1975/1976
Vyuãování bylo zahájeno slavností v kulturním domû.
Organizace ‰koly: na ‰kole je 12 tﬁíd a 1 oddûlení ‰kolní
druÏiny. V Rouském je opût 2. a 3. tﬁída. 2. tﬁ. 19 ÏákÛ
(9 chlapcÛ a 10 dívek) – tﬁ. uã. Josef Novák, 3. tﬁ. 25 ÏákÛ
(10 chlapcÛ a 15 dívek) tﬁ uã. Dagmar Paﬁenicová.
Îáci zame‰kali celkem 12 463 hodin, coÏ ãiní 45,8 hodin
na Ïáka. Absence ovlivnûna chﬁipkovou epidemií koncem bﬁezna a poãátkem dubna. Ve 2. tﬁídû byl prÛmûr 54,6 zame‰kan˘ch hodin.
Nejvût‰í akcí byla pﬁíprava ‰kolní akademie k 55. v˘roãí zaloÏení KSâ, provedené 14. 5. 1976 dopoledne pro Ïáky na‰í
‰koly a obvodních malotﬁídních ‰kol, veãer pak pro veﬁejnost.
Byl uskuteãnûn zájezd do divadla v Olomouci. Pro Ïáky 1.–5.
p.r. v sále KD uskuteãnûn poﬁad hercÛ z Olomouce „Hodinka
v lese“. 1! 4. koncert dudáka Jana Motáska ze Strakonic.
V kinû byla pro nû sehrána dvû ‰kolní filmová pﬁedstavení.
27.1. nav‰tívili v˘chovn˘ koncert L·U v Hranicích.
Uãitelé pﬁipravili pro Ïáky o voln˘ch sobotách 21 akcí pﬁeváÏnû se sportovním a brann˘m zamûﬁením.
·kolní v˘let 1., 2., 3. tﬁída spoleãnû nav‰tívili Helf‰t˘n
a okresní mûsto Pﬁerov.

·kolní rok 1976/1977
·kolní rok byl slavnostnû zahájen 1.záﬁí v kulturním domû.
Byl pﬁítomen ãlen okresní ‰kolské komise s. Vykydal, pﬁedseda MNV s. Randus a rodiãe prvÀáãkÛ, které pﬁi‰li pﬁivítat
i zástupci SPOZ s. Pe‰ák a Skalická.
V leto‰ním roce je na ‰kole 13. tﬁíd a 1 oddûlení druÏiny.
V Rouském jsou umístûny 2. a 3. tﬁída. 2. tﬁ. 21 ÏákÛ
(9 chlapcÛ a 12 dívek) tﬁ. uã. Dagmar Paﬁenicová, 3. tﬁ. 34
ÏákÛ (19 chlapcÛ a 15 dívek) tﬁ. uã. J. Novák, poãet ÏákÛ ve
3. tﬁídû se oproti loÀskému roku zv˘‰il o Ïáky pﬁevedené ze
ZD· 1.–5. p.r. Horní Újezd a Malhotice. Tím jsme umoÏnili,
aby kooperací na tûchto ‰kolách byl v kaÏdé tﬁídû jen jeden
roãník: Malhotice 1. a 2. tﬁída, v Horním Újezdû 4. a 5. tﬁída.
Ve ‰kole pracovalo 17 uãitelÛ a 1 vychovatelka ·D.
Uklizeãkou v Rouském je stále Marie Ovãáãíková.
Pro Ïáky 1.–5. p.r. uspoﬁádány dva zájezdy do divadla v Olomouci a v˘chovn˘ koncert L·U Hranice.
Nav‰tívili vystoupení iluzionisty Valda a ‰kolní filmová pﬁed-
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stavení v kinû ve V‰echovicích. Ke kladÛm patﬁí cyklus zájezdÛ na bazén do Vsetína s plaveck˘m v˘cvikem.
Hlavní událostí roku byly volby do v‰ech zastupitelsk˘ch
sborÛ. Ve v‰ech vyuãovacích pﬁedmûtech byl ÏákÛm pﬁístupnou formou vysvûtlován v˘znam voleb. Îáci vytvoﬁili pod vedením uã. V. Koﬁínkové politicky angaÏované pásmo, se kter˘m
vystoupili na veﬁejn˘ch schÛzích ve v‰ech obcích integrovaného MNV a také v první den voleb. Pion˘ﬁi vítali ve volebních
místnostech star‰í voliãe a pﬁedávali jim vlastnoruãnû vyrobené vkusné upomínkové dárky.
Na ‰kolním v˘letû si Ïáci prohlédli zoo Le‰ná a muzeum ve
·ternberku.

·kolní rok 1977/1978
·kolní rok byl zahájen 1. záﬁí v sále kulturního domu. Za
ONV byl pﬁítomen s. Josef Merta, za MNV s. Josef Randus.
PrvÀáãky pﬁi‰li pﬁivítat zástupci SPOZ s. Pe‰ák a Skalická.
Ve ‰kole bylo 12 tﬁíd. V Rouském tﬁídy 3. a 4. 3. tﬁ. 20 ÏákÛ
(9 chlapcÛ a 11 dívek) tﬁ. uã. Jitka Smahlová, 4. tﬁ. 34 ÏákÛ
(19 chlapcÛ a 15 dívek) tﬁ. uã. ZdeÀka Malachtová, Ïáci 1.–5.
p.r. jezdili v rámci TV dvakrát za mûsíc na plaveck˘ v˘cvik do
N. Jiãína : v 1. pololetí 2., 3. a 5. tﬁída, v 2. pololetí 1. a 4.
tﬁída. Ze 118 ÏákÛ, kteﬁí se v˘cviku zÛãastnili, se nauãilo plavat 57.
Uskuteãnûny dva zájezdy do divadla v Olomouci a jeden
v˘chovn˘ koncert v sále KD.
Na ‰kolním v˘letû si Ïáci prohlédli hrad Bouzov a Javoﬁiãské jeskynû.
Ve ‰kole v Rouském provedena elektroinstalace, zazdûní
dveﬁí v men‰í tﬁídû.
Pﬁíprava na v˘stavbu nové ‰koly pokraãovala zadáním projektu v˘kupem pozemkÛ. ·kolsk˘ areál, v nûmÏ bude i mateﬁská ‰kola, je v zahradách smûrem k Kelãi.

·kolní rok 1878/1979
·kolní rok byl slavnostnû zahájen 4. záﬁí. Slavnostního zahájení v kulturním domû se zúãastnili hosté : o‰i R. Doãkal, M.
Kolaﬁíková, místopﬁed. MNV, Z. Pe‰ák a M. Skalická za SPOZ
a rodiãe ÏákÛ 1. tﬁídy.
V 9 hodin vyslechli Ïáci projev ministra ‰kolství doc. Vondru‰ky.
Poãet tﬁíd se nezmûnil – 12, v Rouském je 4. a 5. tﬁída. 4.
tﬁ. 23 ÏákÛ (11 chlapcÛ a 12 dívek) tﬁ. uã. Anna Foukalová,
5. tﬁ. 34 ÏákÛ (19 chlapcÛ a 15 dívek) tﬁ. uã. ZdeÀka Malachtová.
V dÛsledku energetické kalamity vyhlásilo ministerstvo ‰kolství mimoﬁádné zimní prázdniny v dobû od 8. do 28. ledna.
Îáci byli tﬁikrát povoláni k zadání a vysvûtlení domácích úkolÛ.
Koncem února a poãátkem bﬁezna chﬁipková epidemie
postihla témûﬁ v‰echny Ïáky, coÏ se projevilo na zame‰kan˘ch hodinách. V 5. tﬁídû je prÛmûr 56,3 hodiny.
Uskuteãnûny 2 zájezdy do Olomouce na pﬁedstavení Tﬁi zlaté vlasy dûda V‰evûda a Byl jednou jeden drak a uspoﬁádán
v˘chovn˘ koncert S hudbou do pohádky.
Îáci se zúãastÀovali sportovních akcí poﬁádan˘ch obcemi.
Plaveck˘ v˘cvik ÏákÛ 4. a 5. tﬁídy organizován ve 2. pololetí v Pﬁerovû, t˘dnû 1 hodina.
Ve v˘tvarné v˘chovû uskuteãnûny 4 soutûÏe: Dûti, mír
a umûní, na‰e JZD, Ochrana proti poÏárÛm, Bezpeãnost silniãního provozu.
K 30. v˘roãí vzniku PO SSM pﬁipravili pion˘ﬁi a Ïáci pod vedením uãitelÛ akademií. Pásmo pﬁedvedli pro spoluÏáky a Ïáky
okolních ‰kol dopoledne a veãer pro své rodiãe a obãany.
Podûkování zaslouÏí pion˘ﬁi i za to, Ïe se rozhodli ãást ãistého v˘tûÏku vûnovat a budování památníku v Hrabyni a ãást
na Fond solidarity vietnamsk˘m dûtem.
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Mezi nejlépe pracující pion˘rské oddíly patﬁí oddíl ãtyﬁlístek,
kter˘ vede Vlasta Machaãova.
I v leto‰ním ‰kolním roce probíhaly akce o voln˘ch sobotách. Jejich zamûﬁení je rÛzné a neopomíjí zájem ÏákÛ. V zimních mûsících jsou populární zájezdy na hory a rÛzné zimní
soutûÏe a závody s drobn˘mi cenami pro vítûze. Na jaﬁe a na
podzim organizují uãitelé pro Ïáky niÏ‰ích roãníkÛ vycházky
do pﬁírody, které vyuÏívají ke sbûru léãiv˘ch bylin a rÛzn˘ch
pﬁírodnin do pracovního vyuãování. K nejpopulárnûj‰ím programÛm patﬁí zábavné programy z nichÏ na prvním místû je
kaÏdého roku pﬁedvánoãní Po‰Èácká veselice.
Na podzim roku 1978 provedena nová fasáda na budovû
‰koly v Rouském.
Vzhledem k zimním prázdninám, mohly se konat ‰kolní v˘lety pouze mimo vyuãování. Obû tﬁídy podnikly pû‰í v˘let do nejbliÏ‰ího okolí.

·kolní rok 1979/1980
·kolní rok zahájen slavnostním shromáÏdûním v sále KD
v pondûlí 3. záﬁí. vyslechnut projev ministra ‰kolství do.
M. Vondru‰ky. Po kulturním pásmu ÏákÛ a projevu ﬁeditele
‰koly pozdravil Ïáky a uãitele pﬁedseda OR POSSM J. Vykydal. Nejmlad‰í ‰koláky pﬁivítali kytiãkami zástupci SPOZ.
Poãet tﬁíd se nezmûnil, celkem 12. V Rouském 2. a 5. tﬁída. 2. tﬁ. 21 ÏákÛ (11 chlapcÛ a 10 dívek) tﬁ. uã. Jitka Smahlová, 5. tﬁ. 36 ÏákÛ (20 chlapcÛ a 16 dívek) tﬁ. uã. Anna Foukalová
24. 3. ukonãen pracovní pomûr uklizeãky v Rouském Marie
Ovãáãíkové, které byl dÛchod zv˘‰en na 780 Kã, jako jedin˘
zdroj pﬁíjmu, a proto nemÛÏe pracovat déle neÏ 60 pracovních
dní v roce. Topení a úklid do konce roku zaji‰Èovala uã. J.
Smahlová.
V pohybov˘ch a sportovních hrách i v rámci povinné tûlesné v˘chovy byly uã. I. Ëulpíkovou, J. Smahlovou, J. Vykopalem
nacviãeny skladby pro mlad‰í Ïákynû a mlad‰í Ïáky, se kter˘mi vystoupily na místních spartakiádách ve V‰echovicích,
Sobûchlebích, By‰kovicích a okrskové v Hranicích.
Îáci se zúãastnili v˘tvarné soutûÏe v na‰em JZD a Daben
– mûsíc bezpeãnosti.
SoutûÏe tﬁídních zdravotních hlídek se zúãastnila hlídka 5.
tﬁídy, v okresním kole 11.6. v Pﬁerovû obsadila 3. místo.
Îáci se zapojili do sbûru odpadov˘ch hmot , léãiv˘ch bylin,
‰ípkÛ a pomeranãové kÛry.
Zimní i letní branné cviãení provedeno v souãinnosti s patronátním VÚ 7356 Hranice.
1.–5. tﬁ. spoleãn˘ v˘let dvûma autobusy – Le‰ná, Vizovice,
Plo‰tina.
V Budovû v Rouském dokonãena rekonstrukce sociálního
zaﬁízení – zavedení splachovacích WC, poloÏena nová parketová podlaha a natﬁená stﬁecha.

·kolní rok 1980/1981
·kolní rok byl slavnostnû zahájen 1.záﬁí v sále KD za pﬁítomnosti rodiãÛ prvÀáãkÛ a hostÛ.
J. Randus pﬁedseda MNV, M. Kolaﬁíková místopﬁedsedkynû MNV, Z. Pe‰ák pﬁedseda SPOZ, S. BlaÏek vedoucí provozu TON V‰echovice, J. Machaã pﬁedseda JZD. Po slavnosti
odnesli Ïáci kytice k pamûtní desce a na hrob partyzána Holuba a k pomníku padl˘ch z 1. a 2. svûtové války.
Na ‰kole je opût 12 tﬁíd. V Rouském 2. a 3. tﬁída. 2. tﬁ. 31
ÏákÛ (19 chlapcÛ, 12 dívek – tﬁ. uã. Zdenka Sedláãková, po
odchodu na mateﬁskou dovolenou zastupoval Vítûzslav Pﬁykryl), 3. tﬁ. 21 ÏákÛ (11 chlapcÛ, 10 dívek) – tﬁ. uã. J. Smahlová
Od 1.9. 1980 opût nastoupila uklizeãka v Rouském Marie
Ovãáãíková.
Îáci se starají o poﬁádek v nejbliÏ‰ím okolí ‰kolních budov.
Zapojili se do sbûru odpadov˘ch surovin a léãiv˘ch bylin.
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Úãastní se kulturnû politick˘ch akcí: oslava V¤SR, Vítûzného února, 1. máje, v˘roãí osvobození… pﬁipravují program
na ‰kolní akademii k 60. v˘roãí KSâ, zájezdu do divadla
v Gottwaldovû, v˘chovného koncertu a rÛzn˘ch besed.

·kolní rok 1981/1982
·kolní rok byl slavnostnû zahájen 1. záﬁí.
Po zru‰ení správy ‰koly v Horním Újezdû byly pﬁevzaty tﬁídy
ZD· V‰echovice. Na ‰kole je 14 tﬁíd a 1 oddûlení ‰kolní druÏiny.
V Rouském jsou umístûny tﬁídy 3. a 4.A. 3. tﬁ. 29 ÏákÛ (17
chlapcÛ, 12 dûvãat) – tﬁ. uã. Jaroslav Vykopal, 4.A 23 ÏákÛ
(12 chlapcÛ, 11 dívek) – tﬁ. uã. J. Smahlová
Îáci se úãastnili na oslavách v˘znamn˘ch v˘roãí, v˘chovn˘ch koncer tÛ, zájezdÛ do divadla, besed (o spisovatelích
a ilustrátorech, k Mûsíci myslivosti) .
Îáci 3. tﬁ. absolvovali plaveck˘ v˘cvik v krytém bazénu v Pﬁerovû.
Zúãastnili se dvou v˘tvarn˘ch soutûÏí : Dûti, mír a umûní,
Bezpeãnost na silnici.
Pomáhali podle sv˘ch sil pﬁi úpravû okolí ‰kolních budov,
údrÏbû zelenû. Zapojili se do sbûru starého papíru, textilu
a léãiv˘ch bylin.
Mezi nejlep‰í pion˘rské oddíly patﬁí âtyﬁlístek z Rouského.

·kolní rok 1982/1983
·kolní rok byl zahájen slavnostním shromáÏdûním 1.záﬁí
v sále KD.
Ve ‰kole je 13 tﬁíd a 1 oddûlení ‰kolní druÏiny.
V budovû v Rouském je 2.A a 4.A. 2.A 24 ÏákÛ (8 chlapcÛ,
16 dívek) – tﬁ. uã. J. Smahlová, 4.A 29 ÏákÛ (17 chlapcÛ, 12
dívek) – tﬁ. uã. J. Vykopal

O B C E

2/2010

Ïáci se zapojili do dopravní soutûÏe Zlatá zebra (soutûÏ
z dopravních pﬁedpisÛ), matematické soutûÏe 4. tﬁíd a v tûlesné v˘chovû o získání Dûtského odznaku zdatnosti.
Uskuteãnily se 2 zájezdy do divadla v Olomouci, v˘chovn˘
koncert, ‰kolní filmová pﬁedstavení.
Na ‰kolní v˘let Ïáci jeli do zoo Kopeãek, ·ternberka a Úsova.

·kolní rok 1983/1984
·kolní rok byl zahájen slavnostním shromáÏdûním 1.záﬁí
v KD.
Organizace ‰koly: do ‰koly dochází 374 ÏákÛ, kteﬁí jsou rozdûlení do 16 tﬁíd. 8 tﬁíd na prvním stupni a 8 tﬁíd na druhém
stupni.
V Rouském jsou tﬁídy 2.A a 3.A. 2.A 27 ÏákÛ (13 chlapcÛ,
14 dûvãat) tﬁ. uã. Z. Sedláãková, 3.A 27 ÏákÛ (10 chlapcÛ,
17 dûvãat) tﬁ. uã. J. Smahlová
Îáci 3.tﬁídy absolvovali ve 2. pololetí plaveck˘ v˘cvik na
bazénu v Pﬁerovû.
Îáci se zúãastnili rÛzn˘ch ‰kolních oslav, besed
– oslava k 65.v˘roãí âSR s mírovou manifestací, prvomájov˘ prÛvod, lampiónov˘ prÛvod k v˘roãí osvobození
– Po‰Èácká veselice, Dûtsk˘ den s úãastníky z druÏební ‰koly v Marhani
– Beseda s knihovnicí paní Navrátilovou o ilustrátorech dûtsk˘ch knih
·kolní v˘let: Vizovice – Plo‰tina – Le‰ná

·kolní rok 1984/1985
Od 3. záﬁí 1984 se vyuãuje v nové ‰kolní budovû ve V‰echovicích.
Ze ‰kolní kroniky ZD· V‰echovice
vypsala Jitka Smahlová

Farní charita V‰echovice
V leto‰ním roce se na Tﬁíkrálové sbírce 2010 vybralo
68 043 Kã (Rouské 9 490 Kã). Tyto peníze byly odeslány na
úãet Charity âeské republiky Praha. Farní charita V‰echovice
mûla moÏnost si zaÏádat o navrácení 65 % finanãní ãástky ve

Tﬁíkráloví koledníci: Veronika OdloÏilíková, Lucie Hlavová, Michaela Plesniková, Irena K˘valová st., Jaroslava Pavelková, Martina
Sou‰ková a Jana âechová

v˘‰i 44 230 Kã a vyuÏít je pro potﬁeby sociálnû znev˘hodnûn˘ch rodin ve farnosti V‰echovice a Horní Újezd.
Po zváÏení závaÏnosti situace po leto‰ních povodních jsme
této moÏnosti nevyuÏili a tyto prostﬁedky byly pﬁevedeny do
Nouzového fondu. Tento fond slouÏí na pomoc rodinám a jednotlivcÛm ve váÏn˘ch existenãních krizích.
Aby se nám daﬁilo motivovat dûti k zapojení se do Tﬁíkrálového koledování, mûli moÏnost i s rodinn˘mi pﬁíslu‰níky nav‰tívit kryt˘ bazén v Hranicích, zhlédnout filmové pﬁedstavení
Boﬁíkovy lapálie v letním kinû a v neposlední ﬁadû se mohli
v sobotu 18. záﬁí zúãastnit setkání dobrovolníkÛ v KromûﬁíÏi.
V Domû kultury byly pro nû pﬁipraveny hry, soutûÏe, mûli moÏnost si prohlédnout Kvûtnou a Podzámeckou zahradu, KromûﬁíÏsk˘ zámek, vy‰lapat na zámeckou rozhlednu a úãastnit
se aktivit, které si pro nû Charita KromûﬁíÏ pﬁipravila. Je ‰koda, Ïe na‰i koledníci této aktivity nevyuÏili. Je‰tû v lednu tohoto roku se koledníci zúãastnili Tﬁíkrálového koncertu, kter˘
pﬁená‰ela âeská televize a jeho prÛbûh jste mûli moÏnost
zhlédnout v nedûlním programu na âT1. Vûﬁím, Ïe v 2011 jiÏ
nebude takové nevlídné poãasí jako v roce 2010. I kdyÏ nutno podotknouti, Ïe dûti si to na rozdíl od nás dospûl˘ch uÏívaly, protoÏe nebyla závûj, do které by neskoãily a nemûly
radost, kdyÏ se ledov˘ krun˘ﬁ pod nimi proboﬁil. Pﬁesto dûti
uvítaly, kdyÏ se mohly u nûkoho ohﬁát, osu‰it a vypít tepl˘ ãaj.
Dûkuji v‰em, kteﬁí sv˘mi finanãními pﬁíspûvky podporují ãinnost Charity, dûkuji v‰em, kteﬁí pﬁi odevzdávání o‰acení do
‰atníku pamatují finanãním pﬁíspûvkem na zaji‰tûní pﬁepravy
a také Vám v‰em, kteﬁí na v‰echny dobrovolníky i profesionální pracovníky charit myslíte ve sv˘ch modlitbách.
Irena K˘valová, FCH V‰echovice
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Jak ‰el ãas

1 | 5
2 | 6
3 | 7
4

1 – Z tréninku NINJUTSU
2 – Koledníci Tﬁíkrálové sbírky 2010
3 – Rousecké klapotání 2010
4 – Soví den v Rouském
5 – Irena OdloÏilíková pﬁi aranÏování na Floﬁe Olomouc 2010
6 – âestná stráÏ pﬁi pietním aktu srazu rodákÛ obce 2010 – Miroslav Jirásek st., Libor K˘vala, Ondﬁej Horák a Lubo‰ Machanec
7 – Pﬁi m‰i svaté – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
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1 | 5
2 | 6
3 | 7
4

1 – Pﬁi m‰i svaté – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
2 – ManÏelé Zdenka a Josef Novosadovi – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
3 – Jaroslav Pavlík a Jan Machanec – Sraz rodákÛ obce Rouské
2010
4 – Paní Marie Rolincová se sv˘mi dcerami Eli‰kou, Marií a synem
Vojtûchem – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
5 – Obãané a rodáci – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
6 – Vypou‰tûní balónkÛ ‰tûstí – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010
7 – Stanislav, Antonín a Jan Machancovi s manÏelkami – Sraz rodákÛ obce Rouské 2010

