Úspûch je ‰patn˘ uãitel. Svádí chytré lidi myslet si,
Ïe nemohou prohrát.
Bill Gates

Z P R AV O D A J

O B C E

ãíslo 1 • ãer ven 2013 • roãník XV • www.rouske.cz
■ Sloupek starostky

Milu‰e strÏínková
starostka obce
VáÏení spoluobãané,
extrémnû dlouhá zima nás potrápila aÏ do
mûsíce dubna, a proto mi úvodem dovolte
vyjádﬁit podûkování v‰em, kteﬁí nám pomohli
zdolat její nástrahy a úklid snûhové nadílky.
Zimní volební humbuk okolo pﬁímé volby prezidenta âeské republiky je uÏ také za námi.
V prostorách obecního úﬁadu jsme nahradili
obraz státníka státním znakem, kter˘ je nemûnnou státní veliãinou. Poãátkem roku se na obci
rozbûhl tradiãní kolotoã pln˘ hlá‰ení, statistik,
kontrol, plánování a Ïádostí o dotace. UÏ dnes
mÛÏeme konstatovat, Ïe ze v‰ech podan˘ch
Ïádostí nám vy‰la zatím jen ta nejmen‰í – dotace pro hospodaﬁení v lesích. Ale i to je úspûch,
neboÈ i v tomto dotaãním titulu byl velk˘ pﬁevis
Ïádostí a finanãní prostﬁedky byly vyãerpány
hned z kraje roku.
MÛÏeme se v‰ak tû‰it z úspû‰n˘ch Ïádostí
mikroregionu Záhoran. Jedná se o dotaci v rámci ãesko-polského projektu Hasiãi bez hranic,
o kterém se doãtete dále. Dal‰ím úspû‰n˘m
projektem je poﬁádání XI. her mikroregionu
Záhoran, kde bude shrnuto programovací období 2007–2013. V rámci projektu bude navíc
poﬁízen DVD záznam neboli videokronika obcí
mikroregionu, kde nebude chybût ani Rouské.
V rámci v˘zvy programu LEADER jsme je‰tû
pﬁipravili a podali projekt víceúãelového hﬁi‰tû,
které v obci dlouhodobû postrádáme, a pro které jsme vykoupili pozemky b˘valé Haderkovy
zahrady. V souãasné dobû je projekt ve fázi
hodnocení.
Velké úsilí vûnujeme a budeme i nadále
vûnovat péãi o upravené a ãisté prostﬁedí obce.
Zamûﬁili jsme se proto na realizaci takov˘ch
opatﬁení, která mÛÏeme realizovat vlastními
silami a sanovat z dotací Ministerstva práce
a sociálních vûcí âR prostﬁednictvím veﬁejnû
prospû‰n˘ch prací. Ve zprávû o závûreãném
úãtu najdete informace, Ïe poskytovaná ãástka na tyto úãely není malá a v˘znamnou mûrou
pomáhá jak obci, tak i pracovníkÛm samotn˘m.
Jedná se o úpravu drobn˘ch veﬁejn˘ch prostranství pﬁed rodinn˘mi domy ã.p. 10, ã.p. 24,
bytov˘m domem ã.p.70 a dal‰ích.
V dohledné dobû budeme ﬁe‰it nákupy a prodeje pozemkÛ, coÏ je bûh na dlouhou traÈ.

Vítání obãánkÛ Michaela Plesníková s Markem Elefantem a dcerou Dominikou, manÏelé
Hana a Miroslav Plesníkovi se synem Tadeá‰em, manÏelé Vendula a Antonín Bekovi se
synem Davidem, ãlenka ZO Irena K˘valová

Zvlá‰tû v této dobû, kdy pozemky v obci skupují rÛzné skupiny spekulantÛ, s kter˘mi,
pokud je vypátráme, vedeme sloÏitá jednání
o vlastnictví, nákupu ãi smûnû pro obec dÛleÏit˘ch pozemkÛ.
Voda, voda a zase voda… v takovém znamení uplynula témûﬁ celá polovina roku 2013.
V tomto znamení jsme také uskuteãnili zájezd
s názvem Expedice za Ïivou vodou do Modré
u Velehradu. Financován byl z Ceny nadûje pro
Ïiv˘ venkov, kterou jsme obdrÏeli v minulém
roce. Putování za Ïivou vodou probûhlo ke v‰eobecné spokojenosti v‰ech úãastníkÛ a rádi
bychom si toto poznávání na‰í vlasti zopakovali. Dal‰í zájezd pro ãleny místních spolkÛ se
uskuteãní na podzim. Bude se jednat o podobn˘ program, i kdyÏ s men‰ím rozdílem. Sladká
teãka totiÏ nebude v cukrárnû, ale ve vinném
sklípku. Doufejme, Ïe tuto cestu jiÏ voda provázet nebude. Z dÛvodÛ organizace a realizace samotného zájezdu v mûsíci kvûtnu jsme
pro leto‰ní rok neuskuteãnili akci Kácení máje.
K dÛvodÛm pﬁibyly navíc extrémnû nepﬁíznivé
klimatické podmínky, kdy bychom jen tûÏko hledali vhodn˘ termín, a proto nás to ani nemrzelo. Pﬁí‰tí rok si to vynahradíme. Úspû‰nû ale
probûhly dal‰í kulturní akce jako vodûní medvûda, jarní v˘stava, pálení ãarodûjnic, preven-

tivní pﬁedná‰ka Integrovaného záchranného
systému ãi jarní jarmark. V‰echny se vydaﬁily,
proto díky tûm, kteﬁí se na spoleãenském Ïivotû v obci podílejí. Za zastupitelstvo mohu slíbit, Ïe kulturní a spoleãensk˘ Ïivot budeme
i nadále podporovat, neboÈ je du‰í celé obce.
Dílãím úspûchem vyjednavaãÛ ze Spolku pro
obnovu venkova a SdruÏení místních samospráv je nové rozpoãtové urãení daní, na základû kterého bychom v leto‰ním roce mûli získat
do obecní pokladny cca 20% nav˘‰ení finanãních zdrojÛ, coÏ je jistû potû‰itelná zpráva. Je
dÛleÏité zde zmínit podporu v‰em, kteﬁí sv˘m
podílem a angaÏovaností pﬁispûli k tomuto
úspûchu. Je také nutno dodat, Ïe potﬁebují ve
svém snaÏení cítit podporu tûch, v jejíchÏ zájmu
jednají, tj. mal˘ch obcí. Jsou to drobné ale viditelné protesty zástupcÛ místních samospráv,
aÈ jiÏ formou vyvû‰ení modr˘ch cedulí a nebo
protestu s hrábûmi. Za na‰i obec dûkujeme,
Ïe neztratili chuÈ do zdánlivû marného boje se
souãasnou vládou.
Optimistickou zprávou na závûr je urãitû ta,
Ïe poãet na‰ich obyvatel roste a co je nejdÛleÏitûj‰í – roste i poãet narozen˘ch dûtí. Pro
b˘valou zánikovou obec je tato zpráva moÏná
dÛleÏitûj‰í neÏ v˘‰e obecního rozpoãtu. Hezké
léto.
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Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Rouské 14. února 2013
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení
• Zpráva lesního odborného hospodáﬁe
o stavu obecních lesÛ
• Zpráva o hospodaﬁení obce za období
do 31. 1. 2013
• Rozpoãet obce na rok 2013 vã. rozpoãtového v˘hledu
• Rozpoãet DSO mikroregionu Záhoran na
rok 2012 vã. rozpoãtového v˘hledu
• Zmûna stanov DSO MR Záhoran
• Îádost OS Rousecká dráãata o finanãní
pﬁíspûvek na ãinnost spolku
• Darovací smlouva – Petr Pﬁílesk˘, Rouské ã.p. 18
• Îádost OS Za rozvoj a uchování místních tradic a ﬁemesel o finanãní pﬁíspûvek na uspoﬁádání IX. v˘stavy
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Rouské 17. dubna 2013
• Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
• Kontrola usnesení
• Zpráva o hospodaﬁení – únor–bﬁezen
2013
• Závûreãn˘ úãet obce za rok 2012
• VyuÏití ceny nadûje pro Ïiv˘ venkov
• Zveﬁejnûní zámûru prodeje pozemku p.ã.
136/6 a ãásti p.ã. 136/1 v k.ú. Rouské
• Nákup nebo smûna pozemkÛ pod
Komorov˘m rybníkem – fy BASELAND
s.r.o. Polkovice
• Îádost ¤ímskokatolické farnosti V‰echovice o finanãní pﬁíspûvek
• Informace starostky
• Usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Rouské 11. ãervna 2013
• Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele

• Kontrola usnesení
• Vystoupení ﬁeditele spoleãnosti Záhoran
a.s. V‰echovice Ing. Josefa Mikesky
• Zpráva o hospodaﬁení do 31. 5. 2013
• Úãetní závûrka obce za rok 2012
• Úãetní závûrka DSO MR Záhoran za rok
2012
• Îádost o pﬁíspûvek ¤K farnost V‰echovice
• Nákup pozemku p.ã. 159/4 v k.ú. Rouské
• Smûna pozemkÛ Obec Rouské - Pokorn˘ Tomá‰
• Îádost o pﬁíspûvek Klubu seniorÛ Rouské - V‰echovice
• Prodej pozemku p.ã. 136/6 a 136/1
v k.ú Rouské
• Vyvû‰ování Moravské vlajky
• Pronájem nebytov˘ch prostor Víceúãelového obecního domu v Rouském
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Zpráva o hospodaﬁení obce
Hospodaﬁení obce Rouské k 31. 5. 2013 v tis. Kã
Pﬁíjmy:
název
sdílené danû od finanãního úﬁadu
poplatek za odpad
poplatek ze psÛ
správní poplatky
daÀ z nemovitostí
transfery z krajského úﬁadu
transfery ze státního rozpoãtu
dotace z úﬁadu práce
pﬁevod vlastních prostﬁedkÛ
celkem
pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
pﬁíjmy z lesa
pﬁíjmy za stoãné
za pronájem domu s peãovatelskou sluÏbou
za tﬁídûní odpadu
ãinnost místní správy
pﬁíjmy z úrokÛ
rozpoãtové pﬁíjmy po jednom RO celkem
V˘daje:
udrÏov. potenciál vzemûdûlství
pûstební ãinnost
údrÏba silnic
provoz veﬁejné silniãní dopravy
pﬁed‰kolní zaﬁízení
základní ‰kola
ãinnosti knihovnické
záleÏitosti kultury
tûlov˘chovná ãinnost – hﬁi‰tû
bytové hospodáﬁství
veﬁejné osvûtlení
sbûr nebezpeãného odpadu
sbûr komunálního odpadu
péãe o vzhled obce
poÏární ochrana
zastupitelstvo obce
volba prezidenta republiky

rozpoãet
1.625
103
2
1
300
27
54
300
60
2.472
20
200
23
107
36
71
1
2.930

skut.
829
103
2
1
1
27
22
333
25
1.343
0
89
23
58
12
26
0
1.551

25
42
22
35
12
71
4
42
21
55
70
25
100
552
120
525
26

24
O
25
0
0
0
0
29
48
34
13
24
44
462
10
233
26

ãinnost místní správy
pﬁevod vl. rozp. úãtu
vratka z voleb
splátka krátkodob˘ch úvûrÛ
splátky dlouhodob˘ch úvûrÛ
Vydání celkem
Stavy prostﬁedkÛ k 31. 5. 2013 v Kã
úãet u Komerãní banky
Hypoteãní úãet
úãet u âNB
pokladní hotovost
Stavy úvûrÛ k 31. 5. 2013 v Kã
hypoteãní úvûr
úvûr u KB
úvûr u St. fondu ÎP

971
60
1
150
41
2.930

351
25
1
25
1.415

476.436,40
6.504,42
9.465,72
42.551,00
448.463,90
282.000,00
272.285,30

Statistika obce za rok 2012
K 1. lednu 2012 má obec Rouské 254 obyvatel,
z toho 130 muÏÛ a 124 Ïen.
Narodili se:
David Bek, Rouské ã.p. 30
Dominika Elefantová, Rouské ã.p. 2
Tadeá‰ Plesník, Rouské ã.p. 2
Kateﬁina Truneãková, Rouské ã.p. 57
Zemﬁeli:
Marie Rolincová, Rouské ã.p. 27
Bﬁetislav Indruch, Rouské ã.p. 54
Marie Machálková, Rouské ã.p. 18
Pﬁistûhovali se k nám:
Roman Studen˘, Rouské ã.p. 14
Lucie Hosta‰ová, Rouské ã.p. 19
Miroslav Koneãka, Rouské ã.p. 19
Jakub Zámorsk˘, Rouské ã.p. 63
Odstûhovali se od nás:
Luká‰ Plesník, Rouské ã.p. 2
Jana Strnadlová, Rouské ã.p. 8
SÀatek uzavﬁeli:
Miroslav Plesník, Rouské ã.p. 2
Hana Flaj‰arová, Rouské ã.p. 2

17. 5. 2012
26. 6. 2012
24. 9. 2012
14. 11. 2012
8. 1. 2012
15. 2. 2012
7. 10. 2012
20. 2. 2012
16. 5. 2012
16. 5. 2012
28. 11. 2012
26. 3. 2012
30. 4. 2012
8. 6. 2012

Zpravodaj Obce Rouské • XV. roãník • Vydal Obecní úﬁad Rouské • Redakãní rada: Milu‰e StrÏínková, Milan Sehnal, Ludmila Perutková, tel. 581 622 859
• Pﬁíspûvky zasílejte na e-mail: ourouske@tiscali.cz • Grafická pﬁíprava Miloslav Fla‰ar • Tisk ELAN spol. s r.o. Pﬁerov • Náklad 120 ks
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Rozpoãet obce na rok 2013
Pﬁíjmy:
DaÀ z pﬁíjmu FO záv. ãinnost
DaÀ z pﬁíjmu FO ze SVå
DaÀ z pﬁíjmu FO z kap. v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmu PO
DPH
poplatky za odpady
poplatek za psy
správní poplatky
daÀ z nemovitostí
dotace neinv. Od KÚ
dotace na VPP
pﬁevod z rozpoãtov˘ch úãtÛ
pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
pﬁíjmy ze stoãného
za pronájem DPS
trÏba za nebezpeãn˘ odpad
pﬁíjem z pronájmu vodárky
pﬁíjem z lesa
ostatní nedaÀové pﬁíjmy
pﬁíjem z úrokÛ
pﬁíjmy celkem
V˘daje:
pûst. ãinnost – PHM + materiál
údrÏba silnic
provoz veﬁ. sil. dopravy
pﬁed‰. zaﬁízení
‰kola
kultura – materiál
kultura – sluÏby
kultura – poho‰tûní
kultura celkem
církve
tûlov˘chova – materiál
tûlov˘chova – el. energie
tûlov˘chova celkem
DPS – OOV
DPS – materiál
DPS – úroky hypoteãní
DPS celkem
veﬁ. osv. materiál
veﬁ. osv. – el. energie
veﬁ. osv. – opravy
veﬁ. osv. celkem
sbûr a svoz nebezp. odpadÛ
sbûr a svoz komunálních odpadÛ
péãe o zeleÀ – mzdy
péãe o zeleÀ – odv. soc. zabezp.
péãe o zeleÀ – odvod ZP
péãe o zeleÀ – úrazové poji‰tûní
péãe o zeleÀ – ochranné pomÛcky
péãe o zeleÀ – materiál
péãe o zeleÀ – PHM
péãe o zeleÀ – nájemné
péãe o zeleÀ – ‰kolení
péãe o zeleÀ – opravy
péãe o zeleÀ celkem
poÏární ochrana – materiál
poÏární ochrana – el.energie
poÏární ochrana – opravy
poÏární ochrana – sluÏby
poÏární ochrana celkem
zastupitelé – mzda
zastupitelé – sociál. zab.
zastupitelé – zdrav. poji‰È.
zastupitelé celkem
místní správa – platy zamûstnancÛ
místní správa – sociální zabezp.
místní správa – zdrav. poji‰tûní
místní správa – knihy, uã. pomÛcky a tisk
místní správa – materiál

400.000
10.000
40.000
400.000
770.000
103.000
2.000
1.000
306.000
54.100
300.000
60.000
20.000
23.000
107.000
30.000
46.000
200.000
15.000
1.000
2.888.100
42.000
9.000
33.600
4.000
180.000
10.000
20.000
10.000
40.000
15.000
10.000
11.000
21.000
11.000
5.000
24.000
40.000
2.000
63.000
5.000
70.000
26.000
100.000
300.000
105.000
45.000
4.000
3.000
20.000
20.000
10.000
4.000
3.000
499.000
100.000
8.000
8.000
4.000

místní správa – úroky
místní správa – voda
místní správa – plyn
místní správa – el. energie
místní správa – sluÏby po‰t
místní správa – telefon
místní správa – sluÏby penûÏních ústavÛ
místní správa – nájemné
místní správa – konzultaãní sluÏby
místní správa – sluÏby zpracování dat
místní správa – ostatní sluÏby
místní správa – opravy a udrÏování
místní správa – cestovné
místní správa – poho‰tûní
místní správa – úã. poplatky konference
místní správa – dálniãní známka
místní správa – vûcné dary
místní správa – neivenvestiãní transfery
místní správa – pﬁíspûvky MR
místní správa celkem
pﬁevod na splátku hypotéky a úvûru
splátka krátkodobého úvûru
zimní údrÏba chodníkÛ – PHM
úprava návsi – III. etapa
vydání celkem

10.000
8.000
61.000
70.000
3.000
50.000
30.000
3.000
5.000
15.000
130.000
30.000
50.000
15.000
2.000
1.500
3.000
60.000
40.000
797.000
60.000
150.600
2.000
145.500
2.888.000

Rozpoãet je navrÏen jako pﬁebytkov˘ bez zapojení zÛstatku
roku 2012.
Schválen ZO 14. 2. 2013

Odpadové hospodaﬁení
Dobrou zprávou je, Ïe zastupitelstvo obce zanechalo ãástku za likvidaci a odvoz komunálního odpadu na pÛvodní v˘‰i,
i pﬁesto Ïe doplácí na 1 obãana zhruba 50 Kã. Zvy‰uje se
podíl tﬁídûného odpadu, a tak pﬁedpokládáme, Ïe pokud
v˘znamnû neporostou náklady svozov˘ch firem a v˘‰e poplatkÛ za skládkování, nemusel by se tento poplatek zvy‰ovat.
Na‰í snahou je roz‰íﬁit poãet sbûrn˘ch míst. UvaÏujeme o zﬁízení sbûrného místa pro ulici Za Jankov˘m. Nejvût‰í problém
je v‰ak najít pro nû vhodné místo tak, aby byly dostupné pro
svozové firmy a nehyzdily krajinu. Ne‰varem, kter˘ se nám
rozmáhá, je dlouhodobé skládkování materiálu na veﬁejn˘ch
prostranstvích. Platí obecnû závazná vyhlá‰ka, která ﬁe‰í uÏívání obecních pozemkÛ. Dosud ji obec ve vztahu ke sv˘m
obãanÛm neuplatÀovala, ale v pﬁípadech, Ïe toto skládkování bude dlouhodobé a navíc bez souhlasu obecního úﬁadu,
bude se postupovat v mezích této vyhlá‰ky. Skládky materiálÛ jednak brání zamûstnancÛm obce v úklidu prostranství
a následnû vedou i k po‰kození trávníkÛ. UvaÏte sami, Ïe
nejenom soukromé pozemky, ale i veﬁejná prostranství mohou
b˘t ãistá a hezky upravená. Co je‰tû obãany soustavnû trápí,
je volné pobíhání psÛ a niãení veﬁejné, ale i soukromé zelenû. Lidé investují nemalé ãástky do zvelebení okolí sv˘ch
obydlí, aby potom pﬁihlíÏeli jejímu niãení. Prosíme proto obãany, aÈ si svá zvíﬁata zajistí proti pobíhání a toulání. Dûkuji.
Milu‰e StrÏínková

120.000
350.000
119.000
56.000
525.000
96.000
34.000
14.000
5.000
63.000

Rozpis svozu popelnic
do 31. prosince 2013
9. a 23. ãervence
6. a 20. srpna
3. a 17. záﬁí
1. a 15. a 29. ﬁíjna

12. a 26. listopadu
10. a 24. prosince – zmûna
svozu vyhrazena
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Expedice Îivá voda Rouské 2013
aneb spoleãnû pod vodou, po vodû i za vodou
Na expedici Îivá voda vyrazilo v sobotu 25. kvûtna 2013
v 7 hodin ráno ãtyﬁicet obãanÛ a obãánkÛ obce Rouské. Jednalo se o zástupce spolkÛ, rodinné t˘my a seniory. Plánovaná cesta byla jak˘msi podûkováním pro aktivní obãany v obci.
Byla financována díky ocenûní v rámci ceny Nadûje pro Ïiv˘
venkov, kterou na‰e obec získala v soutûÏi Vesnice roku
2012.
UÏ od samotného rána nás voda provázela v podobû de‰tû. Nicménû v Otrokovicích, kde jsme se nalodili na loì Moravu, jí bylo ménû a ménû, a tak jsme si plavbu po ﬁece Moravû a ãásti BaÈova kanálu s odborn˘m v˘kladem a lehk˘m
obãerstvením v podpalubí náleÏitû vychutnali. Nádherná scenérie a úÏasná atmosféra byla bonusem této plavby. Z Babic,
kde byla koneãná na‰í vodní cesty, jsme se autobusem pﬁesunuli do obce Modré, cíle na‰eho putování. Po letmé prohlídce krásnû upravené obce a v pﬁíjemném prostﬁedí hotelu
Skanzen jsme nasytili své Ïaludky, abychom dobﬁe naladûní
absolvovali dal‰í cíl na‰í cesty, a to náv‰tûvu expozice Îivá
voda. Mohli jsme se tak seznámit s projektem, kter˘ spoãívá v pﬁedstavení v˘znamu vody v krajinû a Ïivota v ní formou
kontaktu s Ïivoãichy a rostlinami nad i pod vodou. Mûli jsme
moÏnost sledovat Ïivot v potoce pﬁes prosklenou stûnu, dále
ve velké tÛni s chladnomiln˘mi rybami, napﬁ. pstruhy, mníky,
apod. V podzemí jsme vstoupili do prÛhledného 8m dlouhého tunelu pﬁímo do svûta pod vodou. Ocitli jsme se 6,5m pod
hladinou rybníka. Po levé stranû jsme mûli moÏnost sledovat

Ïivot ve velké tÛni, po pravici a nad sebou Ïivot v rybníce se
sumci, vyzami, kapry, líny, candáty, atd. Ve velkém akváriu
v prvním podlaÏí bylo moÏné nahlédnout na Ïivot Ïelv bahenních a jin˘ch drobn˘ch ryb. Na stûnách jsme obdivovali umístnûné plastické makety ryb v Ïivotní velikosti s popisem v Braillovû písmu urãené pro zrakovû handicapované náv‰tûvníky.
Dal‰í prohlídku jsme vûnovali dﬁevûnému archeoskanzenu
pﬁedstavující Ïivot obyvatel Velké Moravy. Byli jsme seznámeni se stﬁedovûkou vesnicí ze zaãátku 9. století vãetnû historick˘ch kopií obydlí, dílen, církevní ‰koly i vûrné kopie malého kostelíku na vr‰ku, kde roãnû uzavírá své manÏelství témûﬁ
80 párÛ. V areálu se volnû pohybovala malá i velká zvíﬁata,
coÏ bylo zajímavé zvlá‰tû pro dûti. Ale i dospûlí se dozvûdûli
spoustu informací o pﬁíchodu Cyrila a Metodûje na Velkou
Moravu. Roãnû tento areál nav‰tíví cca 55 tis. náv‰tûvníkÛ.
PÛvabnou procházkou okolo modransk˘ch rybníkÛ jsme do‰li
k Velehradu, kde jsme se kochali monumentálností poutního
místa, které se pﬁipravuje na velké v˘roãí 1150 let od pﬁíchodÛ Cyrila a Metodûje na Velkou Moravu. Cel˘ areál spolu
s kaplí národÛ dokonãenou v leto‰ním roce, bazilikou a nádvoﬁím s ostatními budovami v nás zanechal hlubok˘ dojem.
Závûr na‰í expedice byl ve znamení sladké teãky na konci
cesty. V místní cukrárnû jsme vykoupili témûﬁ cel˘ sortiment.
Po nákupu nezbytn˘ch suven˘rÛ a dárkÛ nás v bezpeãí dopravil zpût do Rouského ﬁidiã pan ¤imák, kterému dûkujeme i za
shovívavost pﬁi na‰em cestování.

Úãastnící expedice Îivá voda
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Malí plavãíci – Luká‰ Klimek s Anetou Chrastinovou

Pûknû to houpe – Petra Pospí‰ilová, Vendula Marková a Laìa Helisek ml.

V podpalubí bylo také dobﬁe – o BaÈovû kanále a ﬁece Moravû jsme
se dozvûdûli mnoÏství zajímav˘ch informací

SpoluÏaãky a kamáradky – Iva Klimková a Sylva Chrastinová

Poslu‰nû hlásím – Tereza a Markéta Povalovy

Tak a teì pﬁebírám velení já – Lucie Ovãáãíková
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âást zastupitelstva obce – Milu‰e StrÏínková a Libor K˘vala

Neboj, my jsme kamarádi – Krist˘nka Klimková, Laìa Helisek a Ondra Va‰íãek

Moﬁ‰tí vlci – Petr Koukal a Hynek Mrázek

Modrá – prohlídka archeoskanzenu s odbornou debatou

Skoro jako u nás v Rouském – Filíp K˘vala

Dnes je bydlení pﬁece jen lep‰í – Ludmila JuráÀová s Renatou Hosta‰ovou v archeoskanzenu v Modré
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Rouseck˘ potûr – Filip K˘vala, Agáta Va‰íãková, Krist˘nka Klimková, Ondﬁej Va‰íãek, Josef K˘vala, Lucka Havranová, Joná‰ Va‰íãek, Luká‰ Havran a Laìa Helisek

Prosklen˘ tunel pod rybníkem

Nelehká v˘chova knûÏí – Pavlína K˘valová se synem Filipem

Moﬁské vlãice a dal‰í ãást zastupitelstva obce – Ludmila Perutková a Irena K˘valová

Cyrda s Metodem – Josef Klimek a Hynek Mrázek

Po dobrém obûdû
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Rok 2014 probûhne na Záhoranu ve znamení
spolupráce ãesk˘ch a polsk˘ch hasiãÛ
Mikroregion Záhoran byl úspû‰n˘ s Ïádostí Hasiãi bez hranic spolufinancovaného z Fondu mikroprojektÛ v rámci ãesko-polské spolupráce. Projekt vznikl na základû spolupráce
s polsk˘mi partnery, kde stejnû jako v mikroregionu Záhoran,
i tam funguje v kaÏdé obci sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. Tato
komunita je silná na obou stranách partnerÛ.
V˘znamnou roli zde hraje také poﬁádání hasiãsk˘ch akcí.
Jednou z nejzajímavûj‰ích hasiãsk˘ch akcí je v záhoranském
mikroregionu poﬁádání tzv. Záhorské stovky, která spoãívá
v bûhu na 100m a kde si mûﬁí síly hasiãi z ‰irokého okolí.
Právû tuto akci by rádi místní pﬁedstavili i polsk˘m partnerÛm.
Stejnû tak soutûÏ v poÏárním útoku, která se pravidelnû
koná ve v‰ech obcích mikroregionu. Polsk˘m partnerÛm tak

bude pﬁedstavena jedna z akcí, která je zaﬁazena do Velké
ceny OSH-âSM Pﬁerov.
âlenové sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mikroregionu Záhoran
naopak budou mít moÏnost v rámci studijní cesty poznat ãinnost dobrovoln˘ch hasiãÛ v obcích polského regionu Kluczbork.
Realizace projektu probûhne v roce 2014. Hlavním cílem
projektu je utuÏení a prohloubení par tnerství mezi ãesk˘m
mikroregionem Záhoran a polsk˘m regionem Kluczbork, které velkou mûrou pﬁispívá k rozvoji a zv˘‰ení spolupráce mezi
komunitami na obou stranách hranice. Projekt nepﬁímo naváÏe na jiÏ realizovan˘ projekt Obce bez hranic v roce 2011,
v rámci kterého probûhla ãesko-polská olympiáda v Rouském
a studijní cesta do Polska.
Pavla Krbálková, manaÏerka DSO Mikroregionu Záhoran

Ministerská náv‰tûva
V lednu nav‰tívil na‰i obec Ministr zemûdûlství âR Ing. Petr
Bendl spoleãnû se zástupci ministerstva. V Olomouckém
kraji byly k náv‰tûvû vytipovány ãtyﬁi obce. Kromû Rouského je‰tû Par tutovice, Bûlotín a Tuãín. Krátkou prezentaci
obce jsme museli pﬁizpÛsobit jeho ãasovému harmonogramu.
V prostoru pﬁed firmou GESS s.r.o. probûhlo oficiální pﬁivítání. Jako velk˘ milovník koní uvítal jízdu koãárem s dvojspﬁeÏím pana Jaroslava Juránû na místní v˘leti‰tû, kde mu
dûvãata Klára JuráÀová, Aneta a Nicola Mrázkovy a Sylva
Kamazová pﬁedvedly koÀskou ãtver ylku. Místo kulturního
domu jsme zvolili prostory firmy GESS, kde jsme spojili prohlídku firmy s mal˘m kulturním vystoupením na‰ich dûvãat.
Je nám známo, Ïe pan ministr je i zdatn˘ muzikant a tak nám
na poÏádání zahrál na kytaru a zazpíval. Ministrova náv‰tûva
Ministr si to u nás opravdu uÏil Jaroslav JuráÀ, Pavla Krbálková,
Petr Bendl a Milu‰e StrÏínková

Romantická impozantní ãtverylka na
koních pﬁi ministerské náv‰tûvû
– Klára JuráÀová,
Aneta a Nicola
Mrázkovy a Sylva
Kamasová
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Propagaãní materiály pro ministra Milu‰e StrÏínková a Pavla Krbálková pﬁedaly ministrovi Petru Bendlovi propagaãní materiály obce
a mikroregionu – proã ta‰ka a ne krabice?

Podûkování s kytiãkou za skvûlé vystoupení Ministr Petr Bendl
s dûvãaty Klárou JuráÀovou a Anetou Mrázkovou

byla opravdu krátká, ale i tak se nám podaﬁilo pﬁedstavit
na‰i obec jako kulturnû a podnikatelsky úspû‰nou. Dûkovn˘
dopis ministra a pﬁedsedy Spolku pro obnovu venkova âR,
kter˘ jsme následnû obdrÏeli, byl toho dÛkazem.

Petr Bendl: Na oplátku zazpívám já vám

S ministrem Petrem Bendlem ve firmû GESS s.r.o. s majitelem Antonínem Novosadem
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Spolková ãinnost
SDH Rouské

BEST-FEST summer 2013

Zaãátek leto‰ního roku zahájili hasiãi tradiãním bilancováním roku 2012. Za úãasti vût‰iny místních ãlenÛ SDH, zástupcÛ bratrÛ hasiãÛ z okrsku se uskuteãnila na konci ledna v˘roãní valná hromada. LoÀsk˘ rok byl rokem skuteãnû v˘roãním
– oslava 70. let zaloÏení, poﬁízení nového vozu a slavnostního praporu.
Pravé zimní poãasí provázelo leto‰ní Vodûní medvûda. Na
konci února se dvacítka místních i pﬁespolních seﬁadila do
prÛvodu a za doprovodu Par tutovjanky rozveselila nejednu
domácnost. Akce se ﬁadí mezi stálice kulturního Ïivota obce
a místní hasiãi jsou jejím dlouholet˘m nositelem.
Hasiãi si dali za cíl dále rozvíjet aktivitu zaãínajících hasiãÛ. Proto v zimních mûsících zahájili tréninky s mlad˘mi hasiãi a hasiãkami. Dûti od 6 do 14 let se scházely kaÏdé dva t˘dny na sále víceúãelového domu, aby si provûﬁily svoje pohybové schopnosti a zároveÀ se dozvûdûly nûco ze základÛ teorie hasiãiny. Nauãily se tﬁeba rozeznávat typy hasiãsk˘ch pﬁístrojÛ, jak pﬁedcházet ohni, jak nahlásit poÏár a spoustu dal‰ích jak zajímav˘ch tak i dÛleÏit˘ch informací.
Nezapomínáme ani na bezpeãnost seniorÛ. Proto ve spolupráci s Klubem seniorÛ jsme zorganizovali pﬁedná‰ku na
téma prevence kriminality a poÏárÛ. Dvouhodinová pﬁedná‰ka pod vedením zástupcÛ Policie âR a Hasiãského záchranného sboru se setkala s pozitivním ohlasem.
V oblasti poÏárního sportu se místní hasiãi v kvûtnu úãastnili zatím jen okrskového kola v Provodovicích. Vûﬁím, Ïe se
nám podaﬁí vypoﬁádat s nedostatkem lidí a dal‰í úãasti na
soutûÏích je‰tû pﬁibudou.
V letních mûsících plánujeme uspoﬁádat hasiãsk˘ den, kter˘ sklidil pﬁedev‰ím u mlad˘ch velk˘ úspûch.
Pﬁeji v‰em ãlenÛm i pﬁíznivcÛm pûkné léto. Libor K˘vala

pátek 5. ãervence

Vodûní medvûda

Od roku 2007 probíhá kaÏdoroãnû v ãervenci v Rouském
multiÏánrov˘ hudební festival BESTFEST summer pro v‰echny vûkové kategorie. Leto‰ní roãník festivalu, kter˘ probûhne v pátek 5. ãervence 2013, je v poﬁadí uÏ sedm˘.
Tradiãnû vyroste na travnaté plo‰e v˘leti‰tû festivalov˘ areál s velkoplo‰n˘mi stany a stánky s obãerstvením. V minulém roce jsme posunutím pódia tento areál zvût‰ili a i letos
zÛstaneme u stejného rozmístûní.
V programu leto‰ního roãníku festivalu, kter˘ zaãíná v 15
hod. vystoupí 7 skupin v ãele s legendou ãeského heavymetalu skupinou CITRON. Dále se pﬁedstaví mladá kapela z Horního Újezda Report Of Messengers. Skupina Neﬁe‰ na festivalu dﬁíve uÏ hrála a letos opût zahrají svoje novinky i star‰í
pecky. Z Kravaﬁ pﬁijede Prajzsk˘ V˘bûr, kter˘ pﬁedstaví svÛj
nov˘ „Acoustic project“ se znám˘mi rockov˘mi skladbami
v akustickém podání. O zbytek programu se rozdûlí tﬁi revivaly kapel KABÁT, Hork˘Ïe SlíÏe a zpûváka Jiﬁího Schellingera.
I letos budou v technick˘ch pﬁestávkách pﬁi stﬁídání vystupujících skupin probíhat rÛzné soutûÏe pro náv‰tûvníky o zajímavé ceny. Pro dûti budou pﬁipraveny soutûÏe a facepainting
s Hitrádiem Orion, kter˘ je mediálním partnerem festivalu.
Souãástí festivalu bude finále 3. roãníku soutûÏe „Best Slivovice 2013“. V prÛbûhu odpoledne bude vybraná porota,
která se bude skládat se zástupcÛ partnerÛ akce a „místních
znalcÛ“ hodnotit 5 vzorkÛ slivovic, které postoupily ze základního kola a pﬁed vystoupením hlavní kapely probûhne vyhlá‰ení vítûzÛ. Ceny obdrÏí v‰ech pût finalistÛ.
Prodej vstupenek v pﬁedprodeji bude na stejn˘ch místech
jako v minulém roce. KaÏdá vstupenka v pﬁedprodeji za
160 Kã má poukaz na pivo nebo kofolu na festivalu zdarma.
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Kapela Citron

Ke vstupenkám za 190 Kã dostanete navíc festivalové triãko. Triãka jsou pouze do vyprodání.
Srdeãnû Vás zve poﬁadatel Obãanské sdruÏení Bestfest.

Milovnice koní – Klára JuráÀová, Krist˘na Koukalová, Nicola Mrázková, Markéta âoãková a Aneta Mrázková

Spoleãensk˘ veãer
V sobotu 16. bﬁezna 2013 probûhl první spoleãensk˘ veãer
s vyhlá‰ením v˘sledkÛ finále halového vozatajského poháru.
Do na‰eho kulturního domu se pﬁi‰lo pobavit na 90 hostÛ.
Cel˘ veãer moderoval hlasatel pan Jaroslav Hrnãíﬁ.
Spoleãensk˘ veãer zahájila starostka obce nejen jménem
sv˘m, ale i za poﬁádající organizaci o.s. CAO JUKO Rouské.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina „V‰echomor“ ze
V‰echovic.
Vystoupením dûtské country taneãní skupiny „Californie“
bylo zahájeno vyhlá‰ení v˘sledkÛ halového poháru. Tuto oficiální ãást veãera ukonãila dûvãata taneãní skupiny „KAT“ se
sv˘mi bﬁi‰ními tanci. Pﬁed pÛlnoci nás dojely pobavit babky
„Kladrubanky“ se sv˘mi taneãky na populární scény z filmÛ
pana Tro‰ky. PÛlnoc byla ve znamení tomboly. Snad kaÏd˘ si
odnesl nûjakou cenu, která byla díky dárcÛm opravdu bohatá.
Na‰e podûkování patﬁí v‰em, kdo nám pomohl s pﬁípravou,
nebo pﬁispûl finanãní ãástkou ãi dárkem do tomboly.
Na ceny pro vítûze nám pﬁispûli: Obec Rouské (www.rouske.cz), Roman Studen˘ (www.zatepleni-fasad.eu/Lide), Iveta
Biolková (www.konetrojanovice.estranky.cz), Petra Koãnarová (www.obecskalicka.cz), ZD Keleãsko (www.kelec-

V‰achno musí klapnout – poﬁadatelé spoleãenského veãera Martina Mrázková a manÏelé Libu‰e a Jaroslav JuráÀovi

sko.cz/ksmes.htm), Ladislav Zámorsk˘ – plastová okna
a Lubo‰ Machanec – ãlen sdruÏení. ·erpy dodala a vyrobila
www.tiskarnamariva.cz. Floty dodala a vyrobila Linda Janebová. Obrázky Jaroslav JuráÀ st. Deky pro pr vní místa ve
v‰ech kategoriích MVDr. Franti‰ek Horník a Svaz chovatelÛ
Moravy a Slezska. Prezentaci v˘sledkÛ a foto dodal Petr Vrána (foto-vrana.cz). Cel˘ veãer moderoval Jaroslav Hrãíﬁ.
Informaãní stránky o jezdectví www.jezdectvi.info, zde najdete seznam vyhodnocen˘ch i umístûní v jednotliv˘ch kolech.

Californie Rouské

Rodinn˘ soutûÏní t˘m ve vozatajské soutûÏi Jaroslav JuráÀ jr., Klára JuráÀová a Jaroslav JuráÀ.

A máme ‰kolní rok za sebou a hurá na prázdniny! Vzhledem
k tomu, Ïe na‰e ãinnost je pﬁizpÛsobena spí‰ ‰kolnímu roku,
neÏ roku kalendáﬁnímu, není toto zvolání vÛbec od vûci. âervenec aÏ listopad 2012 jsem hodnotila ve zpravodaji, kter˘
vy‰el v závûru roku 2012, takÏe se jen v krátkosti vrátím
k Mikulá‰ské nadílce, kterou jsme uspoﬁádali v prosinci 2012
a kterou organizujeme za podpory Obce Rouské, která pﬁispívá dûtem s trval˘m bydli‰tûm v Rouském na balíãky. Program si pﬁipravily dûti formou básniãek a hr y na hudební
nástroj. Pﬁítomné dûti se zapojily do pﬁipraven˘ch her a soutûÏí. To v‰e nám hudbou podbarvoval Petr Koukal. Nechybû-
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Californie Horní ﬁada zleva Luká‰ Kocourek, Julie Belasová, Michaela KlvaÀová, Zuzana Kalová, Veronika Seidlová, Kateﬁina TvrdoÀová, Aneta Chrastinová, Eli‰ka Kalová. Dolní ﬁada Veronika Svobodová, Fanda Matu‰ka, Hanka Kube‰ová a Marek Kocourek. LeÏící
Luká‰ Klimek. Vzadu vedoucí Irena K˘valová

la skupina andûlÛ, která sv˘m vystoupením zvûstovala pﬁíchod
sv. Mikulá‰e. Tato akce je oblíbena i u stále vût‰ího poãtu
dûtí, kteﬁí do Rouského pﬁijíÏdí ke sv˘m babiãkám a dûdeãkÛm. Tak a teì jiÏ k roku 2013. Nacviãili jsme kulturní pásma
na „Besedy se seniory“, „Svátek matek“, „Pálení ãarodûjnic“.
Se sv˘m vystoupením jsme zpﬁíjemnili nejednu kulturní akci
v Rouském, V‰echovicích, Horním Újezdû, Komárnû, ale vystupovali jsme i na „Dni tance“ v Hranicích. Tûmto vystoupením
pﬁedcházely víkendová soustﬁedûní, kde jsme sestavovali choreografie a trénovali jejich nácvik. Stalo se jiÏ tradicí, Ïe jsme
na Z· ve V‰echovicích poﬁádali country soustﬁedûní „O Moravsk˘ country pohárek,“ kterého se zúãastnily soubory: Hazard
Ostrava, Ruty ·uty Kelã, Hanácké Prosének z Prosenovic,
Simarelka Vy‰kov, Fireball Lipník nad Beãvou, Sokol Dance
Vala‰ské Meziﬁíãí, ·umaváãek z Louãovic a samozﬁejmû ãlenové countr y krouÏku Californie. Je jen ‰koda, Ïe jsme se
z dÛvodu neúãasti dvou taneãníkÛ nemohli zúãastnit soutûÏe.
Pﬁesto v‰ichni pﬁítomni na toto tﬁídenní soustﬁedûní hned tak
nezapomenou. Pﬁítelkynû hlavního lektora Míry mûla termín
porodu a snad z dÛvodu dlouhé cesty (pﬁijeli k nám aÏ z JiÏních âech) se opravdu plánovan˘ termín stal skuteãností. JiÏ
v pátek v noci jsme jeli do Vala‰ského Meziﬁíãí a v sobotu
dopoledne se narodila Krist˘nka, která tak roz‰íﬁila ﬁady pﬁíznivcÛ country. Prostû bylo veselo. V ãervenci ¤ímskokatolická farnost V‰echovice, se kterou úzce spolupracujeme, poﬁádá „t˘denní pﬁímûstsk˘ farní tábor s pohybovou aktivitou,“ kterého se mohou ãlenové taneãního krouÏku rovnûÏ úãastnit.
Za uplynulé období bych chtûla podûkovat Obci Rouské, ﬁeditelství Z· V‰echovice, Obcím Provodovice, V‰echovice, Horní
Újezd, B˘‰kovice a Malhotice za spolupráci a podporu.
Velké podûkování patﬁí rodiãÛm za bezplatn˘ dovoz a odvoz
dûtí z akcí a za podporu celé ãinnosti, v‰em obãansk˘m sdruÏením a dûvãatÛm z Rouského za pomoc pﬁi organizaci akcí.
Pﬁeji v‰em pohodové prázdniny nebo sluneãnou a klidnou
dovolenou.
Irena K˘valová – o.s. Californie Rouské
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vy, ukázky star˘ch ﬁemesel a betlémÛ. Po nákupech a obãerstvení jsme se unaveni plni dojmÛ vraceli domÛ. První akce
nového roku s povûstnou tﬁináctkou, bylo promítání filmu Vrásky z lásky. Chtûli jsme vyplnit zimní ãas, novou aktivitou.
V únoru jsme se se‰li na V˘roãní ãlenské schÛzi, která se
konala v Rouském ve víceúãelovém obecním domû, na které
jsme zhodnotili ãinnost klubu za rok 2012 a plánovali akce
roku 2013. Zájem o ãlenství má stále více obãanÛ a tak na
bﬁeznové schÛzi bylo pﬁijato pût nov˘ch ãlenÛ. Mûsíc bﬁezen
byl ve znamení Mezinárodního dne Ïen, kter˘ jsme oslavily
náv‰tûvou solné jeskynû a pﬁi drobném obãerstvení v lázních
Teplice nad Beãvou pak nevázanû besedovaly. Oslavu toho
v˘znamného svátku si nenechal ujít i muÏsk˘ ãlen spolku. âinnost na‰eho klubu pokraãovala pﬁedná‰kou Integrovaného
záchranného systému Policie âR spoleãnû s hasiãi Olomouckého kraje. Poukazovali zejména na kriminalitu páchanou na seniorech. Nebezpeãí manipulace a nátlaku na star‰í spoluobãany v rámci pﬁedvádûcích akcí a nebezpeãí poÏáru. Tyto dÛleÏité informace sice star‰í lidé sly‰í ãasto ve sdûlovacích prostﬁedcích, ale není na ‰kodu je stále zdÛrazƒovat. Duben je jak známo ve znamení knihy a proto jsme tomuto tématu pﬁizpÛsobili dal‰í akci, kterou byla beseda nad knihou. Knihovnice paní Lydie Trlifajová nás seznámila s se spisovatelkou Jaroslavou âernou, která pochází z nedalek˘ch
Teplic nad Beãvou a její poslední knihou Rozmary lásky. Máj
patﬁil kvûtinám a tak ná‰ klub nav‰tívil poãátkem mûsíce
v˘stavu FLORIA v KromûﬁíÏi. Krom záÏitkÛ z krásn˘ch kvûtinov˘ch aranÏí a areálu nového v˘stavi‰tû nás ãekalo je‰tû
jedno pﬁekvapení. Paní Ludmila Nagyová se sv˘m synem

V˘roãní ãlenská schÛze klubu seniorÛ – zleva Anna Helisková, Marta K˘valová, Marta Horáková, Marie Tobolová, Danu‰e Va‰íãková a
Ludmila Hosta‰ová

Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
Svou bohatou ãinnost jiÏ tradiãnû vykazuje Klub seniorÛ
Rouské – V‰echovice a proto mi dovolte seznámit Vás s na‰imi aktivitami.
Závûrem loÀského roku jsme se podívali na tradiãní Vala‰sk˘ jarmak ve Vala‰sk˘ch Klobúkách. Opojeni atmosférou jarmarkov˘m veselím, jsem si prohlédli rÛzné expozice a v˘sta-

V˘roãní ãlenská schÛze klubu seniorÛ – zleva Jaroslava Ovãáãíková, Jaroslava Pavelková a pﬁedsedkynû spoílku Helmtraut Vojtková
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Beseda nad knihou s knihovnicí Lydii Trlifajovou

Pavlem, b˘valí obãané Rouského nás pﬁi‰li pozdravit a pozvali po prohlídce na krátké obãerstvení. Z ãasov˘ch dÛvodÛ se
toto setkání omezilo na pozdravy a stisky rukou. Paní Nagyová vûnovala v‰em „rouseã ákÛm“ na cestu domÛ koláãe.
·koda, Ïe kvalitu koláãÛ mohli posoudit pouze ti, kteﬁí se
zapomnûli rozdûlit. âerven bude ve znamení zdravotní pﬁedná‰ky na téma prevence onemocnûní srdce a cév. Ke stému
v˘roãí objevení Aragonitov˘ch jeskyní v Teplicích nad Beãvou
plánujeme náv‰tûvu této místní turistické zajímavosti. Závûrem léta, v srpnu chceme vyjet do obce Modré nav‰tívit archeoskanzen, expozici Îivá voda, Velehrad a zámek Buchlovice.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Jedenáctá velikonoãní v˘stava
Obãanské sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic ve
spolupráci s OÚ v Rouském, uspoﬁádalo na bﬁeznov˘ víkend
23. 3. – 24. 3. 2013 v prostorách sálu kulturního domu
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„XI. Velikonoãní v˘stavu“. Poﬁadatelé v˘stavy pﬁipravili náv‰tûvníkÛm nev‰ední záÏitek, pln˘ inspirací, nápadÛ jak si zpﬁíjemnit, ozdobit a zkrá‰lit jedny z nejkrásnûj‰ích svátkÛ v roce,
kter ˘mi jsou „Velikonoce“, kdy s pﬁicházejícími jarními dny
a probouzející se pﬁírodou navodí v kaÏdém z nás zaãátek
nûãeho nového, krásného a ãistého.
KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ v˘stavy si na‰el nûco co ho zaujalo, aÈ
to byly háãkovaná vajíãka, nev‰ední zdobení kraslic voskem,
barvami, látkou, slámou, paliãkované obrázky, ruãnû ‰ité látkové ozdoby, decoupage, pol‰táﬁe, prostírání, triãka nejrÛznûj‰ích barev, které oslovily hlavnû muÏe sv˘mi motivy, kde
na‰el kaÏd˘ svou zálibu aÈ to byla myslivost, r ybáﬁství, hasiã.
Velikonoãní vûnce a dekorace z nejrÛznûj‰ích materiálu, vyﬁezávané klapotky, ﬁechtaãky, pomlázky, trakaﬁe, pletené ko‰íky z proutí a papíru, vonné a voskové svíãky, med, kosmetika a propolisem, keramika, biÏuterie a ‰perky Swarovski
a fimo hmoty, uÏitkového i okrasného porcelánu, dﬁevûného
nábytku, zvíﬁat a ozdob interiéru z pryskyﬁice ãi dﬁeva. Ochutnávka ovocn˘ch a bylinn˘ch ãajÛ Boigena, Holandsk˘ch s˘rÛ,
medoviny, nebo v˘robky pekaﬁství Hon‰ a krásnû nazdoben˘ch perníãkÛ a spoustu jin˘ch ozdob.
V˘robky dûtí z mateﬁské ‰kolky z Ústí potû‰ily kaÏdého sv˘mi vystﬁihovánkami, netradiãnû zdobené kraslice, vûneãky,
mot˘lky jenom umocnilo jejich barevnost. SOU Kelã se prezentovalo sv˘mi pokojov˘mi a venkovními kvûtinami aÈ okrasné kvûtem ãi listem.
Stﬁed sálu zaplnilo aranÏmá se zahradním nábytkem, truhlíky s jarní v˘sadbou a záplavou rÛznobarevn˘ch kvûtin.
Jedenáctá velikonoãní v˘stava se vydaﬁila k pﬁáním v‰em
poﬁadatelÛ, krásné víkendové poãasí a pln˘ sál náv‰tûvníkÛ,
které stále oslovuje krása tradiãních lidov˘ch ﬁemesel, v˘tvarn˘ch technik i v dne‰ní dobû oslovuje ãím dál vût‰í ﬁadu tvoﬁiv˘ch bez rozdílu vûku.
Na‰e podûkování patﬁí v‰em vystavovatelÛm, poﬁadatelÛm,
OÚ Rouské, sponzorÛm a v‰em náv‰tûvníkÛm díky, kter˘m
mají na‰e akce smysl.
Irena OdloÏilíková –pﬁedsedkynû spolku

Dana Hlavová a pohled do sálu
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Expedice
Îivá voda Rouské
2013

Sladká teãka na závûr – náv‰tûva cukrárny

Monumentálnost Velehradu

Pﬁíjemná procházka po Velehradu

Velehrad

ÚÏasné panorama Velehradu

Kaple národÛ na Velehradû – dokonãení 2013
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Vodûní medvûda
2013
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Rousecká
dráãata
na soutûÏi
v Uherském Ostrohu

Vodûní medvûda
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