ZOR 2013-2

18.12.2013 11:36

Stránka 1

AÈ bylo, jak bylo, pﬁece jaksi bylo, je‰tû nikdy nebylo,
aby nûjak nebylo.
J. Ha‰ek, ·vejk
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Sloupek starostky

VáÏení spoluobãané,
za námi jsou i druhé volby,
do Poslanecké snûmovny
parlamentu âR, které si
niãím nezadaly s tûmi prvními. Jejich protagonisty
i v˘sledek máme kaÏd˘ den
pﬁed oãima. Doufejme jen, Ïe to co nám poslanci slíbili, budou také plnit. Jen velmi neradi si
pﬁipou‰tíme, Ïe se rychle blíÏí konec roku
a s ním spojen˘ poãátek zimního období. Nejinak tomu bylo i leto‰ní první adventní nedûli,
v prÛbûhu které se rozsvítilo nové vánoãní osvûtlení na lípách u místní kaple i vánoãní strom na
návsi. Adventní nedûli nám zpestﬁila vánoãní
v˘stavka a koncert pﬁátel z Dlouhé Louãky. Obû
akce byly pﬁíjemn˘m kulturním záÏitkem.
Co v‰ak bylo malou vadou na kráse, je nezájem
místních obyvatel. Celkovû se projevuje mal˘
zájem na‰ich obãanÛ úãastnit se místních kulturních a spoleãensk˘ch akcí. PﬁestoÏe v na‰í
obci je v rámci celého roku poﬁádáno pﬁes dvacet kulturních akcí, je paradoxní sly‰et povzdechy nûkter˘ch obyvatel nad mal˘m poãtem akcí.
KdyÏ jsou v‰ak podobné akce zorganizovány,
zúãastní se jich více pﬁespolních neÏ místních.
Poﬁádání kaÏdé akce je nároãné na voln˘ ãas
v‰ech organizátorÛ a tak nejenom mû mrzí
malá úãast obãanÛ. I v tomto ãísle opût naleznete zprávu o ãinnosti jednotliv˘ch spolkÛ. Zde
je prostor pro jejich presentaci. Aktivity místních
spolkÛ jsou tak rozmanité, Ïe si z nich mohou
vybrat obãané v‰ech vûkov˘ch kategorií. Za
jejich úsilí bych jim chtûla podûkovat a popﬁát
hodnû nápadÛ, elánu i pﬁíznivcÛ .
Pﬁí‰tí rok bude jiÏ patnáct˘m, kdy ná‰ obecní
zpravodaj vznikl. Styl i vlastní v˘roba zpravodaje pro‰ly od sv˘ch poãátkÛ pomûrnû v˘razn˘mi
zmûnami – od pÛvodního ãernobílého ruãního
kopírování aÏ k nynûj‰í podobû. Zpravodaj si
v‰ak zachoval své charakteristické základní
vnitﬁní uspoﬁádání a tak byly poloÏeny základy
pro úspû‰né fungování a poskytování informací pro na‰e obãany i v budoucnosti. AÈ Vám je
vÏdy dobr˘m pomocníkem na cestû za obecními informacemi.
Jménem zastupitelstva obce Rouské i jménem
sv˘m, vám v‰em, kteﬁí Ïijete v na‰í obci nebo
pﬁijíÏdíte na své chaty a chalupy, ãi jste se zde
narodili a dávno Ïijete jinde po svûtû, pﬁeji do
nadcházejíciho roku 2014 zdraví, pohodu, práci, nadhled a dobré lidi kolem sebe.
Milu‰e StrÏínková
starostka obce

Zpráva o vûcech veﬁejn˘ch
Ani tentokrát Vás neo‰idíme o informace, doãtete rovnûÏ v tomto zpravodaji. Velikonoãní
které se udály v druhé polovinû roku 2013. a vánoãní v˘stavy nav‰tûvuje ãím dál vût‰í
Zaãátek léta byl ve znamení dal‰ího, jiÏ 4. roã- poãet náv‰tûvníkÛ a jsou pﬁíjemn˘m zpestﬁením
níku hudebního festivalu BESTFEST a kter˘ dle kulturního Ïivota obce. Ani Sv. Mikulá‰ na nás
ohlasÛ poﬁadatelÛ i náv‰tûvníkÛ se ﬁadí k tûm nezanevﬁel a jeho náv‰tûvy kaÏdoroãnû potû‰í
vydaﬁenûj‰ím, zejména co se t˘ãe poãasí. Zde hlavnû dûti. Tradice v na‰í obci uÏ zapustily
bych poﬁadatelé akce chtûla pochválit, neboÈ koﬁeny, a mûli bychom vidût za tûmito akcemi
jiÏ v nedûli ráno byla vût‰ina areálu uklizená tu spoustu práce mnoha lidí z Rouského, za
a kromû jedné drobné ‰kody se to obe‰lo bez které jim patﬁí uznání a podûkování.
tûch vût‰ích. Dal‰í akcí horkého léta bylo sláNa poli obecním jsme se vûnovali úpravám
mování. Na‰e slamûné sochy zdobily i pro- veﬁejn˘ch prostranství. Vysazena byla ‰eﬁíková
stranství pﬁed hranickou sokolovnou, kde se alej pﬁed ã.p. 10, která je tvoﬁena z bíl˘ch
poﬁádala celonárodní konference VENKOV a nachov˘ch ‰eﬁíkÛ, které jsme získali aÏ v˘sta2013. Tyto v˘tvory jsou nedílnou souãástí vy v Kostelci nad âern˘mi lesy. Nikdy bych nevûvánoãní v˘zdoby obce. Konec prázdnin patﬁil ﬁila, Ïe sehnat stromov˘ ‰eﬁík dá takovou prásestavení a tréninku soutûÏního t˘mu pro XI. ci. Nicménû stromky jsme sehnali a teì se
olympiádu mikroregionu Záhoran. Representa- budeme tû‰it na jaro aÏ pokvetou. Dal‰ím proce na‰í obce se zhostil ná‰ t˘m na v˘bornou stranstvím byl prostor po zru‰eném chodníku
a umístil se na ‰estém místû. Ráda bych se od „nikud nikam“ pﬁed ã.p. 24 a posázen byl
zmínila o skuteãnosti, Ïe kaÏd˘m rokem se sna- kobercem pÛdopokryvn˘ch rÛÏí. V rámci této
Ïím dlouh˘m pﬁesvûdãodokonãení na stranû 2 
váním získat lidi pro
soutûÏ, v leto‰ním roce
v‰ak pﬁi‰li sami soutûÏící s návrhem, Ïe by do
toho ‰li znovu. S potû‰ením mohu konstatovat, Ïe mû to velice
potû‰ilo a dûkuji. V záﬁí
se tradiãních pouÈov˘ch
slavnostech, pﬁi m‰i
svaté angaÏovali místní
hasiãi v nov˘ch vycházkov˘ch
uniformách
a v ãele se sv˘m symbolem hasiãsk˘m praporem. Vûﬁím, Ïe tato
úãast se stane tradicí.
Cena nadûje za Ïiv˘ venkov, kterou jsme obdrÏeli v roce 2012 byla
také vyuÏita ve prospûch
obãanÛ a tak kromû
vánoãního osvûtlení
vyrazili „rouseãáci“ na
dva zájezdy za poznáním
jiÏní Moravy. Atmosféra
obou zájezdÛ byla pravá
sousedská a tak doufám, Ïe si tuto aktivitu
budeme moci zopakovat. Tû‰it se mÛÏeme
z rostoucí iniciativy místních hasiãÛ, o které se Zleva Hana Koukalová, Anna Hradilová a Ing. Jana Zamazalová –
pﬁi v˘sadbû prostranství
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akce bylo i pﬁeloÏení chodníku a zabránûní prÛniku vody z parku Rozárka do sklepa rodinného domu ã.p. 24. Zde jsme se o náklady podûlili
s majiteli domu. Poslední úpravou bylo prostranství pﬁed bytov˘m domem
ã.p. 70. Provedlo se tu vydláÏdûní pozemku a pﬁemístûní kontejnerÛ na
tﬁídûn˘ odpad, tak aby nehyzdily celkov˘ vzhled ulice. V souvislosti se
zkulturnûním pozemku pﬁed bytovkou byla rovnûÏ provedena nová v˘sadba. ·koda jen, Ïe nûkter˘m majitelÛm pejskÛ slouÏí toto hezky upravené prostﬁedí k venãení sv˘ch miláãkÛ. Zkuste si prosím v sezonû o‰etﬁovat sazenice mezi „poklady“ po va‰ich mazlíãcích! Vysázeny byly
i 3 stromy na návsi a náhradní strom v parku. Pﬁipraveny jsou dal‰í návrhy úpravy obecních pozemkÛ, které navrhla Ing. Jana Zamazalová. Prozatím jsme odstranili jiÏ pﬁerostlé jehliãnany. ProtoÏe se jedná o v˘sadbu pﬁeváÏnû listnat˘ch stromÛ, byl za úãelem úklidÛ listí zakoupen vysavaã listí, kter˘ se jiÏ pﬁi podzimním úklidu osvûdãil. Úspû‰ní jsme byli
s projektem v˘sadby stromoﬁadí na „hﬁádkách“ z operaãního programu
péãe o krajinu, kter˘ se bude realizovat na jaﬁe roku 2014. Jedná se
o v˘sadbu 30 ks stromÛ, pﬁeváÏnû lip, tﬁe‰ní a javorÛ.

Pﬁíprava probíhá i u projektu víceúãelového hﬁi‰tû na b˘valé Haderkové zahradû, kter˘ by mûl b˘t realizován z programu LEADER zaãátkem
mûsíce ãervence po ukonãení hudebního festivalu BESTFEST. V rámci
roku se provádûly údrÏbové práce na dﬁevûn˘ch prvcích (nátûry, montáÏ) a provádûly oplocenky v lesích. V souãasné dobû jsou oploceny
v‰echny lesní pozemky po tûÏbû dﬁeva. Pﬁirozená obnova lesa je schvalovaná odborem Ïivotního prostﬁedí MûÚ Hranice, kter˘ má na starosti
dohled nad hospodaﬁením v lesích.
V listopadu jsme zaznamenali krádeÏ ãásti kamenného kﬁíÏe na rozcestí u Babic. Jedná se o a odcizenou nejvy‰‰í ãást kﬁíÏe s Kristem.
Památku starou 122 let zniãila vandalova zlodûjská ruka a zpÛsobila
‰kodu minimálnû ve v˘‰i 50–70 tis. Kã. I kdyÏ pachatele Policie tûÏko
dopadne, nezbude neÏ památku z roku 1891 postavenou Antonínem
a Weronikou Mik‰ánkov˘mi z Babic, ke cti a chvále boÏí, jak je zﬁejmé
z nápisu na soklu, opravit a dát do pÛvodního stavu. Ostatnû i tento ãin
vypovídá o upadajících hodnotách této doby. Tyto finanãní prostﬁedky,
které budeme muset nyní vynaloÏit, mohly slouÏit jin˘m projektÛm dÛleÏit˘ch pro obec.

KﬁíÏ u Babic z roku 1891 pﬁed ‰kodní událostí

...a po

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Rouské
9. srpna 2013
1. Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Vystoupení zástupce o.p.s. Energie pod kontrolou – Jan Tejml, manaÏer projektu
4. Návrhy v˘sadby veﬁejn˘ch prostranství – Ing. Jana Zamazalová
5. Projekt MR Záhoran Hasiãi bez hranic, spolufinancování akce
6. XI. Hry MR Záhoran, spolufinancování akce – Ing. Pavla Krbálková
7. Zpráva o hospodaﬁení únor – do 31. 7. 2013
8. Rozpoãtové opatﬁení ã. 2-3/2013
9. Revokace usnesení ZO ze dne 15. 12. 2012 – OZV ã. 1/2012
10. Schválení OZVã.1/2013 o poplatku za provoz systému, shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ ã.1/2013
11. Seznámení s v˘sledky kontroly MVâR na úseku samostatné pÛsobnosti
12. Závûreãn˘ úãet DSO MR Záhoran za rok 2012
13. Darovací smlouva na ãást p.ã. 302/13 v k.ú. Rouské
14. Informace starostky
15. Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Rouské
8. ﬁíjna 2013
1. Zahájení,urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o hospodaﬁení do 30. 9. 2013
4. Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene
5. Územní plán obce
6. Nákup techniky – vysavaã na listí
7. Îádost Mûsta Hranic o poskytnutí fin. prostﬁedkÛ na poﬁízení termokamery pro Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor OK, poÏ. stanici Hranice
8. Îádost o poskytnutí daru HOSPICu NA SVATÉM KOPEâKU
9. Îádost SDH Rouské o poskytnutí pﬁíspûvku
10. Îádost o poskytnutí pﬁíspûvku OS Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice
11. Inventarizace majetku obce
12. Informace starostky
13. Usnesení a závûr
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Zpráva o hospodaﬁení obce
Za období leden–listopad 2013
Pﬁíjmová ãást: pﬁíjmy celkem
3.857.043,73 Kã
z toho: daÀové pﬁíjmy
2.161.917,04 Kã
nedaÀové pﬁíjmy
534.266,79 Kã
dotace
1.160.859,90 Kã
Rozpis k nedaÀov˘m pﬁíjmÛm:
pﬁíjem z lesa
232.475,00 Kã
stoãné
25.056,00 Kã
nájem DPS
114.294,00 Kã
pﬁíjem za tﬁídûn˘ odpad od EKO-KOM
29.312,00 Kã
od poji‰Èovny za po‰koz.alej
71.950,00 Kã
ostatní pﬁíjmy
61.179,00 Kã
Rozpis k obdrÏen˘m dotacím:
od Úﬁadu práce-refundace mezd VPP
977.580,00 Kã
z Krajského úﬁadu na volbu prezidenta a PS
53.000,00 Kã
z voleb prezidenta jsme vrátili
2.240,10 Kã
volby do PS je‰tû nejsou uzavﬁeny
z Krajského úﬁadu pﬁísp. na hospodaﬁení
v lesích
20.700,00 Kã
z Krajského úﬁadu na provoz hasiãÛ
1.820,00 Kã
z Krajského úﬁadu na v˘kon st.správy
49.500,00 Kã
pﬁevod na splátku hypoteã.úvûru
60.500,00 Kã
V˘dajová ãást: vydání celkem
3.565.241,21 Kã
z toho: bûÏné v˘daje
3.467.062,21 Kã
kapitálové v˘daje
98.179,00 Kã
Rozpis v˘dajÛ podle kapitol:
1011 – v˘daje na opravu rybníka
222.045,00 Kã
1031 – pûstební ãinnost (lesy)
55.553,00 Kã
2212 – silnice (zimní údrÏba)
24.918,80 Kã
2221 – provoz veﬁejné dopravy
34.600,00 Kã
3111 – pﬁed‰kolní zaﬁízení
8.185,00 Kã
3113 – základní ‰kola
41.311,50 Kã
3314 – ãinnosti knihovnické pﬁísp. V‰echovicím
3.653,00 Kã
3319 – záleÏitosti kultury
98.512,00 Kã
3419 – sport.areál hﬁi‰tû
55.220,00 Kã
3612 – bytové hospodáﬁství (vã.úrokÛ z úvûru)
50.136,90 Kã
3631 – veﬁejné osvûtlení
44.906,00 Kã
3639 – kom.sluÏby a územní rozvoj
57.930,00 Kã
3721 – sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
56.210,00 Kã
3722 – sbûr komunálních odpadÛ
100.833,00 Kã
3745 – péãe o veﬁejnou zeleÀ
1.251.317,25 Kã
více k této kapitole bude uvedeno v dal‰ím komentáﬁi
5512 – poÏární ochrana
42.378,98 Kã
6112 – zastupitelstvo
492.406,00 Kã
6114 – volby do parlamentu
18.234,00 Kã
6118 – volby prezidenta
24.259,90 Kã
6171 – ãinnost místní správy
821.763,88 Kã
6330 – pﬁevod na splátky hypoteãního úvûru
60.500,00 Kã
6402 – finanãní v˘poﬁádání minul˘ch let
367,00 Kã
V˘daje celkem
3.565.241,21 Kã
Stavy na bankovních úãtech k 30. 11. 2013:
Úãet u Komerãní banky
Úãet u âeské nár.banky
Úãet u hypoteãní banky
Pokladní hotovost
Celkem
Naproti pﬁíjmÛm jsou úvûry – dlouhodobé:
hypoteãní úvûr DPS
úvûr u KB (na rybník)
Státní fond Ïiv.prostﬁ. vratn˘ pﬁísp.na rybník
Úvûry celkem

434.030,53 Kã
64.720,75 Kã
11.608,02 Kã
33.274,00 Kã
543.633,30 Kã
429.364,10 Kã
246.000,00 Kã
258.321,30 Kã
933.685,40 Kã

Vzhledem k tomu, Ïe Ministerstvem financí bylo pozastaveno proplácení
dotací, coÏ se t˘kalo i na‰eho projektu Obnova rybníka KADLUB, dostala se
obec do prodlení s úhradami faktur za uvedenou akci firmû NEVIS. Uvedená firma po tﬁech mûsících po ukonãení díla poÏadovala dle podmínek SOD
penalizaci. Penále bylo poÏadováno daleko vy‰‰í, ale díky jednání zastupitelstva se obû strany dohodly na poloviãní v˘‰i penalizace a to ve v˘‰i 370
tis. Kã.
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Trochu podrobnûji se vrátím ke kapitole 3745 péãe o vzhled obce a veﬁejnou zeleÀ:
Jsou zde naúãtovány ve‰keré mzdy pracovníkÛ pﬁijat˘ch na VPP, které vã.
odvodÛ na sociální a zdravotní poji‰tûní ãiní 1.094.214 Kã. Jak je uvedeno
v pﬁíjmech je dotace od Úﬁadu práce ve v˘‰i 977.580 Kã, takÏe obec stojí
tito pracovnicí 116.634 Kã.
Dal‰í vût‰í poloÏkou je nákup ostatního materiálu které je ve v˘‰i 99.894,25
Kã z toho nákup v˘sadby a stromÛ ãiní 39 tis. Kã. Dal‰í poloÏka je za
nákup PHM a to ve v˘‰i 20.585 Kã, dále jsou tu poloÏky za ‰kolení pracovníkÛ o bezp.práce, za sluÏby, ochranné pomÛcky, úrazové poji‰tûní atd.

Odpadové hospodaﬁení
I kdyÏ není je‰tû uzavﬁen rok je moÏné se zmínit o odpadovém hospodáﬁství:
náklady na svoz odpadu
157.043 Kã
trÏba za tﬁídûn˘ odpad
- 29.312 Kã
dal‰í trÏbu za tﬁídûn˘ odpad - 12.874 Kã obdrÏíme v prosinci 2013
rozdíl
114.857 Kã kdyÏ vydûlíme poãtem obyvatel
252 a poãtem rekreaãních objektÛ 8 = 260 vyjde nám na jednoho obyvatele ãi rekreaãní objekt 441 Kã. Obec pﬁispívá na kaÏdého obyvatele ãástkou ve v˘‰i 41 Kã.
Svozové dny v 1. pololetí roku 2014 7. ledna, 21. ledna. 4. února,
18. února, 4. bﬁezna, 18. bﬁezna, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna, 13.
kvûtna, 27. kvûtna, 10. ãervna a 24. ãervna. Od mûsíce záﬁí je na
sbûrném místû u bytovky umístûn kontejner na sbûr odûvÛ, obuvi a textilu. Do kontejneru lze vkládat bytov˘ textil, odûvy, obuv
a hraãky. OdloÏením Va‰eho nepotﬁebného obleãení, obuvi a hraãek poslouÏíte dal‰ím lidem. Pomáháte nejen ekologickému vyuÏití, ale i vytváﬁet nová pracovní místa.
Cena vodného pro rok 2014 je ve v˘‰i 40,40 Kã a stoãného 3 Kã.
Va‰íãková Marie, úãetní

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
S TRVAL¯M POBYTEM V SÍDLE
OHLA·OVNY OBCE ROUSKÉ
Obecní úﬁad ROUSKÉ upozorÀuje obãany, kter˘m byl zru‰en
údaj o trvalém pobytu a kteﬁí mají pﬁidûlenu jako svou adresu
sídlo ohla‰ovny, tedy adresu ROUSKÉ ãp. 64, Ïe tato adresa
je pouze evidenãním údajem, nevypl˘vají z nûj Ïádná konkrétní
práva a povinnosti k objektu a slouÏí k administrativním úãelÛm.
Na sídlo ohla‰ovny nelze doruãovat písemnosti, neboÈ v budovû OÚ ROUSKÉ nikdo z obãanÛ s úﬁední adresou fyzicky nebydlí a není moÏné jim Ïádnou korespondenci doruãit.
OÚ ROUSKÉ není oprávnûn pﬁebírat soukromou korespondenci fyzick˘ch osob.
Obãané, kteﬁí mají v dÛsledku zru‰ení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohla‰ovny, si doruãování sv˘ch zásilek musí ﬁe‰it pﬁímo s âeskou po‰tou.
V pﬁípadû, Ïe obãan toto nebude ﬁe‰it, bude reÏim doruãování na adresu ohla‰ovny probíhat následovnû:
Obyãejné listovní zásilky: budou doruãovatelem vráceny odesílateli.
Doporuãené zásilky: Doruãovatel nechá na podatelnû OÚ
ROUSKÉ ãp. 64 v˘zvu, aby si obãan písemnost vyzvedl v úloÏní dobû a ve v˘zvû sdûlí místo, kde je písemnost uloÏena. Souãasnû doruãovatel zanechá, existuje-li pouãení pro adresáta.
Pokud si adresát zásilku nevyzvedne v zákonné lhÛtû do 10
kalendáﬁních dnÛ ode dne, kdy byla pﬁipravena k vyzvednutí,
bude zásilka posledním dnem této lhÛty povaÏována za doruãenou.
Obãané obce s tr val˘m pobytem v sídle ohla‰ovny obce
ROUSKÉ mají moÏnost zjistit, zda pro nû byla zanechána v˘zva
o uloÏení doporuãené zásilky na pracovi‰ti podatelny OÚ ROUSKÉ, tel. ã. 581 622 859, email: ourouske@tiscali.cz.
Obecní úﬁad
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PODùKOVÁNÍ
Jménem zastupitelstva obce Rouské bych chtûla vyjádﬁit
podûkování za reprezentaci obce a organizaci XI. Her mikroregionu
Záhoran v Par‰ovicích, které se konaly 31. srpna 2013 tûmto
obãanÛm:
• âlenÛm soutûÏního t˘mu: Janû âechové st., Hanû Koukalové, Lucce Ovãáãíkové, Janû âechové ml., Josefu Novosadovi, ZdeÀku Suchánkovi, Luká‰i Klimkovi, Laìovi Helískovi ml., Renatû Hosta‰ové a Markétû Povalové.
• Porotkyni p. Irenû OdloÏilíkové.
• Hlavní pokladnû: p. Marii Va‰íãkové a Ludmile Perutkové.
• Za stánkov˘ prodej: Miroslavu Hrstkovi, Irenû K˘valové,
Marii Tobolové, Jaroslavû V˘vodové a Ludmile JuráÀové.

Vpﬁedu zleva Milu‰e StrÏínková, Vladimír Helisek ml., nahoﬁe
zleva Markéta Povalová, Josef Novosad, Jana âechová ml.,
Lucie Ovãaãíková, Hana Koukalová, Jana âechová st., Luká‰
Klimek, Zdenûk Suchánek, Renata Hosta‰ová

MUDr. Petr Mitá‰ pﬁedává kapitánce soutûÏního t˘mu Janû
âechové st. cenu za umístûní

• Za skvûlé moderování a ozvuãení areálu: panu Petru Koukalovi a Petru Andr˘sovi.
• Za vystoupení: Kláﬁe JuráÀové a Anetû Mrázkové
• Za dopravu soutûÏících: Martinu Ovãáãíkovi
A v‰em dal‰ím, kteﬁí na‰e druÏstvo pﬁi‰li podpoﬁit.
Na olympiádû v Par‰ovicích jsme se umístili na ‰estém místû a v ekologické disciplínû, kde se hodnotí nejvût‰í mnoÏství
vytﬁídûného odpadu na 1 obãana obsadila obec Rouské 1.
místo. TakÏe milí obãané tﬁiìte, tﬁiìte, tﬁiìte.
Milu‰e StrÏínková
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Hasiãi bilancují rok 2013

VáÏení spoluobãané, milé sestry a milí bratﬁi hasiãi,
prosinec pomalu ale jistû odsypává svá poslední zrníãka
písku a tím se i zároveÀ ch˘lí konec tohoto kalendáﬁního roku.
Nastává ãas rekapitulací a bilancování. Pojìme tedy i my
zavzpomínat na leto‰ní bezpochyby zajímav˘ rok, rok 2013.
JiÏ tradiãnû zaãátek roku proÏíváme oslavami konce masopustu. Leto‰ní ,,Vodûní medvûda“ provázel dé‰È, ale i dobrá
nálada a to je dÛleÏité, kvÛli tomu se pﬁece tyto akce dûlají.
V kaÏdém domû jste nás mile pﬁivítali a bohatû pohostili,
mnohdy i ná‰ Sbor finanãnû podpoﬁili. Je‰tû jedenkrát bych
chtûl za v‰e podûkovat s pﬁáním, aÈ i v pﬁí‰tích letech se
s dobrou náladou ve dveﬁích za zvuku Partutovjanky potkáváme.
V kvûtnu jsme se úãastnili oslav, na‰eho patrona, sv. Floriana ve V‰echovicích. Pﬁi oslavách nejprve jde slavnostní prÛvod od V‰echovské zbrojnice ke kostelu Nejsvûtûj‰í Trojice,
kde se svûtí M‰e svatá, právû k uctûní na‰eho patrona. Po
M‰i následuje jiÏ tradiãní proslov jednotliv˘ch starostÛ, kde
pﬁedstavují svoji obec. Úãast v‰ech sborÛ a jejich ãlenÛ je
hojná. Ná‰ sbor od leto‰ního roku disponuje jiÏ sedmi ãleny
se slavnostní vycházkovou uniformou. Úãastníme se i s na‰ím
nov˘m slavnostním praporem, kter˘ jsme dostali v loÀském
roce.
V záﬁí jsme se podíleli na pouÈov˘ch oslavách, bûhem kter ˘ch ukázali svÛj um na‰í mladí hasiãi, kter ˘m jsme se po
cel˘ rok vûnovali pﬁi rÛzn˘ch aktivitách.
Bûhem celého roku trénoval ná‰ sportovní t˘m, kter ˘ se
letos úãastnil celkem 11 soutûÏí, se stále se zvy‰ujícím
potenciálem. Jde vidût, Ïe kluky to baví a uÏ nyní se tû‰í na
dob˘vání dal‰ích sportovních met.
Zásahová jednotka obce JPO Rouské mûla oproti loÀskému roku ménû práce, coÏ je sv˘m zpÛsobem dobrá zpráva.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁi slavnostní m‰i. Zleva Miroslav K˘vala
velitel SDH a Ing. Libor K˘vala starosta SDH.

VÏdy pﬁipraveni! Martin âech a Mirek K˘vala
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Úãastnila se námûtové evakuace Domov
Vûtrn˘ ml˘n ve Skaliãce, kde jsme si mohli
vyzkou‰et evakuaci, manipulaci, v˘stavbu
provizorního ubytování, vedení evidence
evakuovan˘ch osob a jejich transport.
Po cel˘ rok jsme spravovali a udrÏovali
pﬁidûlenou techniku. Byly zakoupeny nové
zimní gumy na auto, dokonãená vestavba
do zadní ãásti hasiãského auta, zakoupeny
zásahové hadice spolu se sportovním rozdûlovaãem, ruãní svítilna a v neposlední
ﬁadû zásahové pﬁilby Kalisz Vulkán s Led
svítilnou v poãtu 4 ks. Spolupracovali jsme
s ostatními spolky. Úãastnili se schÛzí
a reprezentovali na‰i obec.
Závûrem mi dovolte podûkovat v‰em
na‰im ãlenÛm, vedení SDH, spor tovnímu
t˘mu, mlad˘m hasiãÛm a jejich rodiãÛm,
obecnímu zastupitelstvu, sponzorÛm a pﬁívrÏencÛm, vÏdyÈ bez Vás by to ne‰lo. Krásnû
proÏijte Vánoãní ãas, nejlépe v blízkosti
sv˘ch rodin a blízk˘ch. Do nového roku
vykroãte tou správnou nohou.
P.S. A kdyby nûco, nevû‰te hlavu, jsme tu
my, Va‰i HASIâI ☺
Miroslav K˘vala,
velitel SDH, velitel JPO Rouské
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Zleva: Lucie Havranová, Aneta Chrastinová, Michal Ovãáãík, Vladimír Helisek, Luká‰
Havran, Luká‰ Klimek, Josef K˘vala, Radek Chrastina, Filip K˘vala

Rouské pohltila atmosféra Vánoãní v˘stavy
OS – Za uchování a rozvoj místních tradic pﬁi OÚ v Rouském, uspoﬁádalo na pr vní adventní víkend 30. 11.–1. 12.
2013 v prostorách sálu kulturního domu „IX.Vánoãní v˘stavu“. Poﬁadatelé nabídly v‰em pﬁítomn˘m bezpoãet inspirací,
které souvisí s nastávajícími svátky vánoãními, ale i neuvûﬁitelnû zruãné ﬁemeslníky, kteﬁí tvoﬁili a pﬁedvádûli pletení ko‰Û
z proutí, tkaní lnûn˘ch kobercÛ, ozdoby z korálkÛ, netradiãní
‰perky.
K vidûní byly voskové svíãky, pokojové kvûtiny, suché kvûtinové vazby, patchvork, ‰ité hraãky, paliãkované obrázky, kera-

Atmosféra vánoãní v˘stavy.
Vystoupení ZUÂ Hranice na Vánoãní v˘stavû

miku, porcelán, háãkované a slamûné ozdoby, perníky,
adventní vûnce, decoupage, pletení z papíru, dﬁevûné doplÀky, biÏuterii, potravinové doplÀky, ovocné ãaje, pﬁírodní dekorace, kvûtinové vazby a spoustu jin˘ch inspirací.
Pﬁíjemn˘m zpestﬁením v˘stavy, byl dûtsk˘ pûveck˘ sbor
„ZU· Hranice“, která si pﬁipravila vánoãní hudební vystoupení a sv˘m umem okouzlila v‰echny pﬁítomné.
Jsme rádi, Ïe náv‰tûvnost v˘stav, které poﬁádá na‰e obãanské sdruÏení je rok od roku vût‰í, coÏ je pro nás v‰echny tvoﬁivé to nejvût‰í ocenûní, Ïe na‰e práce má smysl.
Irena OdloÏilíková, pﬁedsedkynû spolku
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Senioﬁi poznávali olomouck˘ kraj
Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice nav‰tívil závûrem léta
Archeoskanzen a expozici Îivá voda v obci Modrá. V rámci
této cesty, které se zúãastnilo zhruba 30 ãlenÛ jsme je‰tû
nav‰tívili Velehrad s jeho památkami a zámek Buchlovice. PﬁestoÏe to nebylo v plánu akcí pro leto‰ní rok, vydali se ãlenové klubu je‰tû za poznáním nûkter˘ch míst olomouckého kraje. První zastávka byla na hradû Helf‰t˘n. Vyslechli jsme si
v˘klad o historii a v˘stavbû hradu, pﬁi nûmÏ jsme si uvûdomili, Ïe jsme o Kateﬁinû z Ludanic sly‰eli pﬁi besedû o knize
Rozmary lásky – poslední paní roÏmberská od spisovatelky
Jaroslavy âerné, kterou pro nás pﬁipravila p. Lydie Trlifajová,
knihovnice ze V‰echovic. Následovala prohlídka hradu, mincovny a expozice umûleckého kováﬁství. Zaujala nás nejen
velká díla, jako ukﬁiÏování JeÏí‰e, ale i men‰í a nápadité v˘tvory ãarodûjnice na ko‰tûti a na ãtyﬁkolce, nebo dílo tlukot srdce. Líbilo se nám, Ïe i kováﬁi mají smysl pro humor, napﬁíklad
utaÏen˘ opasek s názvem „klausova dírka“ a nebo uzel na
kapesníku s názvem „nezapomeÀ“. V Lipníku nad Beãvou
jsme si prohlédli jednu ze zajímavostí a to stﬁe‰ní zahradu na
místním zámku. Pokroãilá roãní doba a také de‰tivé poãasí
ubraly na kráse zahrady. Po obûdû ná‰ autobus smûﬁoval do
Olomouce. Nejdﬁíve jsme nav‰tívili arcidiecézní muzeum. Na
zaãátku expozice jsme si prohlédli nádhern˘ arcibiskupsk˘
koãár, v archeologické ãásti pak pozÛstatky tzv. pﬁemyslovského paláce s klenotnicí monstrancemi a kalichy a spoustou dal‰ích zajímav˘ch exponátÛ. Poté následovala prohlídka
katedrály Sv. Václava a reprezentaãních sálÛ Arcibiskupského paláce s bohatou v˘zdobou a dobov˘m nábytkem. Myslím, Ïe se zájezd vydaﬁil a tû‰íme se aÏ uskuteãníme pﬁí‰tí
rok dal‰í .
Zástupci Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice se vydali
v mûsíci ﬁíjnu do obce Skalka, která má zhruba 250 obyvatel
a provozuje obecní láznû. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z Rouského s ﬁidiãem Martinem Ovãáãíkem zajistili dopravu a hned
první zastávka patﬁila prohlídce nejvût‰ího ãeského v˘robce
emulzních likérÛ závodu Prostûjovská staroreÏná, kde nám
byla panem starostou obce Skalka Antonínem Frgalem domluvena krátká prezentace a prohlídka nejstar‰ího závodu na
v˘robu lihovin ve stﬁední Evropû. Po této zajímavé prohlídce
jsme jiÏ zamíﬁili do Skalky, kde nás ãekala propagátorka nordic wolkingu a pozvala nás na krátkou tﬁíkilometrovou procházku s hÛlkami. Pﬁi aktivní procházce jsme debatovali o prospû‰nosti této disciplíny vhodné zejména pro seniory. Domluvili jsme náv‰tûvu paní lektorky u nás v pﬁí‰tím roce. Ráda
nám pﬁedá vlastní zku‰enosti, které získala v rámci své léãby pohybového ústrojí právû touto technikou. Po prohlídce lázní nás ãekalo pﬁíjemné posezení s panem starostou Antonínem Frgalem, jeÏ nám s p˘chou ukazoval úspûchy Skalky.
Napﬁ. víceúãelovou knihovnu, zrekonstruované láznû a víceúãelové hﬁi‰tû. Po ochutnávce léãivé vody ze v‰ech ãtyﬁ lázeÀsk˘ch pramenÛ jsme se s panem starostou i obcí Skalka roz-

louãili a podûkovali za milé pﬁijetí a ãas nám vûnovan˘. Vûﬁíme, Ïe jim náv‰tûvu a srdeãnost budeme moci oplatit.
KaÏdoroãnû zve ná‰ spolek na svou cestopisnou pﬁedná‰ku rodinu Márov˘ch z Pﬁerova a tak ani leto‰ní rok nebyl v˘jimkou. Mlad˘ Jirka spoleãnû se sv˘mi rodiãi Alenou a Jirkou
star‰ím nás ve své presentaci pﬁenesli do Austrálie a podûlili se se sv˘mi dojmy a záÏitky z této zemû. ProÏili jsme spoleãnû s nimi pﬁíbûh pln˘ dobrodruÏství, napûtí a radosti. Rodina Márov˘ch je autorem sedmi cestopisn˘ch knih a dokumentárních filmÛ, které tvoﬁí nedílnou souãást na‰í rousecké knihovny.

Zleva Alena Márová, Jaroslava V˘vodová Helmtraut Vojtková, Ludmila Perutková, Jiﬁí Mára st. vpﬁedu Jiﬁí Mára ml. – pﬁi cestopisné
pﬁedná‰ce o Austrálii.

Ani zdraví a jeho prevence není téma, které bychom pﬁi
sv˘ch aktivitách vynechali. A proto jsme ve spolupráci s MUDr.
Romanem Husarem pﬁipravili v listopadu zdravotní pﬁedná‰ku na téma onemocnûní srdce a prevence srdeãních chorob
21 století. âinnost v leto‰ním roce jsme ukonãili Adventním
koncertem u Kaple pov˘‰ení sv. KﬁíÏe v Rouském, kde vystoupil soubor pﬁátel z Dlouhé Louãky. Touto cestou bychom chtûli srdeãnû podûkovat za podporu obcí Rouské a V‰echovic
a za spolupráci s Ing. Pavlou Krbálkovou .
V‰em na‰im ãlenÛm a pﬁíznivcÛm pﬁejeme do roku 2014
pevné zdraví a pohodu.
Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû klubu

Jarmark v Rouském provonûla zabijaãka i burãák
Myslíme si, Ïe farmáﬁské trhy poﬁádané na malé vesnici
jsou velkou v˘jimkou. Obãanské sdruÏení Centrum aktivního
odpoãinku pﬁi jezdecké stáji JUKO v leto‰ním roce poﬁádalo
jiÏ pát˘ jarmark, kter˘ se v Rouském celkem zabydlel a stává se tradicí. Do Rouského se sjeli drobní zemûdûlci, pûstitelé, ﬁemeslníci i Ïivnostníci z celého Hranicka.
Farmáﬁsk˘ jarmark nenabízel jen zabijaãkové speciality jako
napﬁíklad ãerstv˘ uvaﬁen˘ ovar a zabijaãkov˘ gulá‰, ale nabíd-

ka byla vskutku pestrá. Lidé si mohli zakoupit ovoce i zeleninu pﬁímo od pûstitelÛ, pﬁírodní s˘ry a mléãné v˘robky, med
a v˘robky,víno a pro podzimní mûsíce tolik charakteristick˘
burãák, kter˘ byl mimochodem v˘born˘. Dále bylo moÏné tak
jako na kaÏdém jarmarku zhlédnout ukázky ﬁemeslné v˘roby
– napﬁíklad svíãky z vãelího vosku, ruãnû zdobené plátno nebo
sponky a pﬁívûsky. Celé krásné odpoledne hrála Ïivá hudba
písniãky z ‰edesát˘ch let. Souãástí podzimního jarmarku byly
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ukázky cviãení mal˘ch hasiãÛ z Rouského, B˘‰kovic a Opatovic. Dûti pﬁedvedly rÛzné zpÛsoby útokÛ. V‰ichni úãinkující
za tento velmi pûkn˘ záÏitek pro diváky, byli odmûnûni poháry a vûcn˘mi cenami. Na rouseck˘ jarmark se sjíÏdí stále více
lidí ze ‰irokého okolí. V‰em, kteﬁí ná‰ jarmark nav‰tívili a pro-

O B C E

2/2013

Ïili pohodové odpoledne dûkujeme a tû‰íme se na pﬁí‰tû. Za
na‰e sdruÏení pﬁejeme hodnû zdraví a úspûchÛ do nového
roku 2014.
Ludmila JuráÀová

Californie Rouské
o.s. Californie Rouské v souãasné dobû ãásteãnû omezilo
svou ãinnost. Pﬁesto se úãastní jednotliv˘ch akcí, popﬁípadû
pﬁipraví program na jednotlivé spoleãenské události. Spolupracujeme s ¤ímskokatolickou farností V‰echovice a podílíme se o hlavních prázdninách na organizaci „pﬁímûstského

farního táboru“. Od podzimu dûti z obãanského sdruÏení a
Z· V‰echovice pilnû nacviãovaly scénku „O sv. Mikulá‰i“. Se
sv˘m vystoupením dûti obohatily program na Mikulá‰ské
nadílce v Provodovicích, na adventním jarmarce „Od adventu do Vánoc“ v Z· V‰echovice a neposlednû na Mikulá‰ské
nadílce v Rouském, které poﬁádalo OZ Rouské ve
spolupráci s o.s. Californie.
Pﬁeji Vám poÏehnané Vánoce a hodnû zdraví, pohody, osobních i pracovních úspûchÛ v Novém roce
2014.
I. K˘valová – vedoucí o.s. Californie Rouské
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P¤ÁTELSKÉ SETKÁNÍ
S PREZIDENTEM SLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Pﬁedsedkynû spolku Ïen a také ãlenka Automotoklubu Ecce
Homo ·ternberk Libûna Hre‰ková z obce Rouské mûla tu ãest
se zúãastnit Mistrovství Evropy v závodech do vrchu s nov˘m
teamem Jiﬁího Sedláãka na v˘chodním Slovensku ve mûstû
Dob‰iná. Nad tímto závodem mûl zá‰titu i Slovensk˘ prezident Ivan Ga‰paroviã. Pﬁedsedkynû spolku Libûna Hre‰ková
mûla tu ãest se tady setkat a pﬁedat dárky Slovenskému prezidentovi Ivanu Ga‰paroviãovi. Je to nejen pro mû samotnou
velká pocta, ale i pro ná‰ spolek, potﬁást si rukou s takovou
osobností ﬁíká pﬁedsedkynû. Pan prezident pﬁi rozhovoru
s pﬁedsedkyní pozval ná‰ spolek na prezidentsk˘ hrad, kde
ho máme poctít svojí náv‰tûvou.
Dûkujeme za pozvání pane prezidente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Libûna Hre‰ková s prezidentem Slovenské republiky Ivanem Ga‰paroviãem.
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KDO SI HRAJE NEZLOBÍ…
Dne 28. záﬁí 2013 probûhl jiÏ 6. roãník akce: ,,KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, aneb procházka pﬁírodou“ kterou poﬁádal Spolek Ïen Rouské za finanãní podpory Olomouckého kraje. Akce
probíhala na sportovním hﬁi‰ti u Hranické sokolovny, na kterou byly pozvány nejen dûtské domovy z celého Severomoravského kraje, ale také veﬁejnost. Akci nav‰tívilo na stovky
dûtí i dospûl˘ch. Po celé odpoledne k tanci a poslechu hrál
DJ-Milan. U lesních bytostí byly nachystány rÛzné hry – puzzle, lovení rybiãek, pﬁetahování lanem, skákaní v pytlích a mnoho dal‰ích. Tûchto her se s radostí zúãastnili i mnozí dospûlí. Za dûtmi pﬁijeli automobiloví závodníci se sv˘mi speciály –
team SEDLÁâEK MOTORSPORT ze ·ternberka a team VERONIKY CICHÉ z Uniãova. Nav‰tívila nás farma KOZÍ HRÁDEK
z Hustopeã nad Beãvou s koziãkami, které si dûti mohly pohladit, nakrmit a zároveÀ ochutnat jejich v˘borné kozí v˘robky.
Psovodi Mûstské policie Hranice nám ukázali nûkolik konkrétních situací ze Ïivota, pﬁi kter˘ch je nutn˘ zásah policie,
samotn˘ch psÛ a jejich pánÛ. Pejsci odvedli prestiÏní v˘kon,
kter˘ byl odmûnûn velk˘m potleskem. K vidûní i pomazlení
byla dal‰í zvíﬁátka napﬁíklad králíãek, morãata, koníci.V dal‰ím doprovodném programu nás pﬁi‰el nav‰tívit „lesní pán“,
b˘val˘ profesor lesnické ‰koly v Hranicích, pan Dvoﬁák, kter˘
krásnû mluvil a ukázal v‰em kÛÏe lesních zvíﬁat, jejich lebky
a paroÏí. Dûti byly velmi nad‰ené a moc je zajímala hlavnû
kÛÏe z li‰ky. Dûkujeme za krásn˘ v˘klad. Zpestﬁením odpoledne byly také poníci, kteﬁí dûti vozili po areálu hﬁi‰tû. HIT
RÁDIO ORION malovalo na obliãej a obdarovalo kaÏdé dítû
balónkem a dvd. Dûti mûli za úkol také vyplnit tajenku, do
které otázky se ukr˘valy po celém areálu hﬁi‰tû a za kterou
dostaly odmûnu. V prÛbûhu odpoledne jsme rozdávaly lízátka, oplatky, bonbóny, Ïelatinové hady. V‰echny dûti dostaly
také svaãinku, zákusek i veãeﬁi. Dûtské domovy soutûÏily mezi
sebou a bylo vidût, jak poctivû se na tento den pﬁipravily. Krásné masky byly ohodnoceny jak v kategorii dûtí, tak i dospûl˘ch. Dûti obdrÏely ‰erpu, korunku a ply‰ovou hraãku. Dospûlí obdrÏeli Pohár primátora Mûsta Pﬁerova, ‰erpu, korunku
a moudrou sovu. V závûru odpoledne se v‰echny dûti obdrÏely ply‰ovou hraãku a úãastnick˘ list. Velmi dojemné pro nás
bylo, kdyÏ jsme pﬁedávaly ply‰áky dûtem z Vincentina ·ternberk, tak si je tiskly k tûlíãku a sem tam ukápla i slziãka. To
je nejkrásnûj‰í pocit. Dûkujeme v‰em za pomoc pﬁi realizování na‰ich akcí.
SPOLEK ÎEN ROUSKÉ VÁM V·EM P¤EJE KRÁSNÉ PROÎITÍ
VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ, HODNù ·TùSTÍ A ZDRAVÍ.
Libû‰na Hre‰ková, pﬁedsedkynû spolku

Rousecká dráãata
Rouské ve znamení slámy, tak by se dal nazvat Festival
slámování v Rouském, kter˘ se konal v letních hork˘ch dnech
3. a 4. srpna 2013 pod patronací Obãanského sdruÏení Rousecká dráãata. Jednalo se o jiÏ 5. roãník festivalu „Slámování“. Souãástí této dvoudenní akce, pﬁi které se vyrábûly
nové slamûné sochy v Ïivotní velikosti, tvoﬁící spoleãn˘ soubor vánoãního Betlému, probíhal i kulturní program napﬁ.
vystoupení skupiny historick˘ch ‰ermíﬁÛ, kteﬁí pﬁipravili nûkolik praktick˘ch ukázek historick˘ch stﬁeln˘ch zbraní, historického obleãení, v˘zbroje a v˘stroje, ‰ermíﬁsk˘ch zápasÛ, divadelního pﬁedstavení ve kterém si zahráli i diváci. DivákÛm se
program velmi líbil a pozitivnû hodnotili tematické spojení slámy, jako prastarého materiálu pouÏívaného k v˘robû nejrÛznûj‰ích pﬁedmûtÛ denní potﬁeby a pﬁedstavení historick˘ch
kost˘mÛ, v˘zbroje a divadla a obdivovali v˘kony úãinkujících

Ludmila Perutková a Eva Studená pﬁi v˘robû slámov˘ch v˘robkÛ
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v parném poãasí. O pﬁestávkách dûti bavila dvojice
nemotorn˘ch klaunÛ, kteﬁí aktivnû zapojili do svého pﬁedstavení dûti i dospûlé a nechali je vyzkou‰et jednoduché ar tistické v˘kony. Veãerní atmosféru doplnila taneãní zábava s hudební smûsicí
pro v‰echny vûky. Pro v˘robu sochy musel nejdﬁíve
autor návrhu a ná‰ uãitel slámování MgA. Jiﬁí Jedliãka svaﬁit z drátÛ pevnou konstrukci, na kterou
následnû zúãastnûní navazovali provázkem nûkolik
vrstev slámy, aÏ do koneãné podoby. Práce je to
fyzicky nároãná i ãasovû velmi zdlouhavá, ale odmûnou tvÛrcÛm jsou trvanlivé sochy, které budou po
cel˘ zimní ãas vystaveny na návsi. Od roku 2008
kdy tento festival vznikl stále pﬁib˘vají nové postavy i zvíﬁata ãítáme jich na ‰estnáct. Je ov‰em nutné sochy vyrobené v dﬁívûj‰ích letech, neustále
opravovat, neboÈ stará sláma a provázky vlivem
poãasí ztrácí pevnost. Proto se skupinka nad‰encÛ schází aby sochy renovovali a neustále opravovali. Slamûné sochy do Betléma vyrábûla skupina
asi patnácti skalních nad‰encÛ, ke kter˘m se prÛbûÏnû pﬁidávali náv‰tûvníci z blízkého i ‰irokého
okolí, jejich poãet se, bûhem tûchto dvou dnÛ ‰plhal témûﬁ ke stovce. Ti, kteﬁí si na v˘robu velk˘ch
soch netroufli, mohli si ze slámy vyrobit dekoraci
do zahrádky, do oken nebo na dveﬁe, v podobû srdce, kvûtiny, ‰neka, ãtyﬁlístku apod. V leto‰ním roce
úãastníci vytvoﬁili i dvû nadmûrné sochy, kaÏdou ze
dvou kulat˘ch balíkÛ slámy, které nabarvili do podoby vãelek a po festivalu umístili k pﬁíjezdové cestû
do na‰í vesnice,kde vãelí brouãci vítají v‰echny pﬁijíÏdûjící do na‰í vesnice. Za technickou pomoc
a materiál bychom chtûli podûkovat zejména firmû
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Irena K˘valová – kaÏdoroãní úmorná dﬁina
Mladí hasiãi Filip K˘vala, Josef K˘vala a Luká‰ Klimek
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GESS s.r.o.Hranice a spoleãnosti Záhoran a.s. V‰echovice.
U dûtí jednoznaãnû zvítûzil program, kter ˘ pro nû pﬁipravil
místní spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ. Jeho souãástí byly vûdomostní a sportovnû dovednostní soutûÏe s hasiãsk˘m náãiním, které musely b˘t, pro velkou úãast, vyhodnoceny v pûti
vûkov˘ch kategoriích. Dále pak probûhl ukázkov˘ hasiãsk˘
sportovní útok místních dûtí – hasiãÛ juniorÛ. V programu na
závûr bylo plánováno rodeo v hasiãské pûnû, které se pro
technickou poruchu nekonalo. Do‰lo pouze k osvûÏení pﬁi
závûreãném sprchování vodou, neboÈ teploty se v tûchto
dnech ‰plhaly vysoko nad 30 stupÀÛ.
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Závûrem lze ﬁíci, Ïe tento festival pﬁinesl zúãastnûn˘m
a divákÛm, aktivní a smysluplné trávení volného ãasu, spoleãnou aktivitu pro v‰echny vûkové skupiny, vytvoﬁení v˘robkÛ trvalej‰í hodnoty, které propagují Olomouck˘ kraj a na‰i
obec.
Není moÏné vyjmenovat v‰echny, kteﬁí se do pﬁíprav festivalu zapojili aÈ na nûkoho nezapomeneme, proto dûkujeme
v‰em, kteﬁí jste nám pomohli, ale i tûm, kdo jste tento festival nav‰tívili a podpoﬁili nás.
Pohodov˘ rok 2014.
Za ãlenky sdruÏení JuráÀová Ludmila

Nejen za historií hasiãÛ
Nejen za historií hasiãÛ, BaÈovû Ïeleznici a zpívající fontánou, ale i za dobr˘m vínem a svatomartinskou husou, jsme
se vydali v sobotu 16.listopadu v dopoledních hodinách na
poznávací zájezd po JiÏní Moravû. Byl to jiÏ druh˘ zájezd, kter˘ mohli na‰i obãané obce Rouské absolvovat díky ocenûní
Ceny nadûje pro Ïiv˘ venkov, kterého se jim dostalo v rámci
soutûÏe VESNICE ROKU 2012. Program byl pestr˘. Je‰tû neÏ
jsme dojeli do kraje okurkÛ, krásn˘ch krojÛ a dobrého vína
zastavili jsme se v Hasiãském muzeu ve Dﬁevohosticích, kde
jsme mohli pﬁi poutavém vyprávûní pana Josínka, zhlédnout
snad v‰echny dochované koÀské hasiãské stﬁíkaãky nejen z
âR. Souãástí expozice jsou i hasiãské motory, vycházkové
obleky ãi helmy. Dal‰í cíl na‰eho zájezdu se nacházel v Ratí‰kovicích. Mají zde Muzeum ve vagónu a ‰lapací drezíny.
Bûhem jízdy na drezínû po BaÈovû Ïeleznici, i pﬁi vyprávûní
místního prÛvodce pana Tomana, jsme zaÏili nespoãet vtipn˘ch situací a dozvûdûli jsme se spoustu zajímav˘ch informací nejen o BaÈovû rodinû. Nyní se, ale pﬁesuÀme do Hodo-

nína, kde uÏ na nás ãekají v Muzeu naftového dob˘vání a geologie. Wau, tak to jsme asi neãekali nikdo – pr vní ropa se
zaãala tûÏit v Evropû! Kdo by to kdy ﬁekl. Pouãeni o blahodárn˘ch vlivech ãisté ropy na lidskou kÛÏi, jsme si tento pokus
mohli vyzkou‰et sami na sobû. Poutavá i pouãná byla pﬁedná‰ka na téma tûÏení bﬁidlicového plynu, kdy nám bylo vysvûtleno v‰e od jeho tvorby, pﬁes zji‰Èování nalezi‰È aÏ po ekologickou tûÏbu. A to uÏ jsme na Masarykovû námûstí v Hodonínû. Pﬁi pohledu nad na‰imi hlavami vidíme vûÏ kostela sv.
Vavﬁince, jak odbíjí 16 hodinu a pﬁed námi zaãíná ukazovat
své kouzlo Zpívající fontána. Vyvrcholení tohoto dne proÏíváme v Petrovû. Pochutnáváme si na skvûlé Svatomartinské
husiãce a po vydatné veãeﬁi se pﬁesouváme do nedalekého
vinného sklípku pana Stanislava Vajãnera. Pﬁi konzumaci jeho
v˘born˘ch vín nás doprovází veselá nálada se zpûvem podtrÏená hudebním doprovodem pana Petra KrasÀáka. Zkrátka
prima vydaﬁen˘ v˘let.
Mirek K˘vala, velitel hasiãÛ z Rouského

Úãastníci druhého zájezdu na jiÏní Moravu pﬁed hasiãsk˘m muzeem v Dﬁevohosticích.
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MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko
Za zku‰enostmi Místních akãních skupin (MAS) ve stﬁední
Itálii se pod patronací Celostátní sítû pro venkov, ·koly obnovy venkova OK a Spolku pro obnovu venkova Olomouckého
kraje vydali ve dnech 29. ﬁíjna–2. listopadu 2013 zástupci
Místních akãních skupin v Olomouckém kraji. Hranick˘ region zastupovali Alena Veliãková, Milu‰e StrÏínková, Lucie
Machová, Franti‰ek Kopeck˘, Zdenûk Lév a Petra Koãnarová
– ãlenové MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko.
Cílem exkurze jak název napovídá bylo získání zku‰eností
s financováním a organizací MAS v Itálii a ukázky úspû‰n˘ch
projektÛ realizovan˘ch zejména z programu LEADER, s kter˘m pracujeme i v na‰í MASce.
V rámci tematické exkurze jsme nav‰tívili Národní technologicko archeologick˘ park v Gavorranu v provincii Grosseto,
kde nás pﬁivítala ﬁeditelka parku p. Alessandra Casini,
a seznámila s projektem realizovan˘m z ãásti právû z v˘‰e

uvedeného programu. Jedná se o lom, ve kterém se provádûla povrchová i hlubinná tûÏba Ïelezné rudy a vápence,
z nichÏ se získával zejména pyrit, síra a mûì. Ve spolupráci
s universitou zde vznikl projekt zamûﬁen˘ na dal‰í vyuÏití lomu
zejména v oblasti kulturní, vzdûlávací a turistické. Souãástí
projektu je pﬁírodní amfiteátr s nezbytn˘m zázemím, jehoÏ
okolní kulisu tvoﬁí vápencové stûny. SlouÏí pro poﬁádání velkokapacitních kulturních akcí, dále vyuÏití krápníkové jeskynû jako unikátního divadla. Z programu LEADER bylo vybudováno muzeum b˘valého nejvût‰ího dolu tûÏby pyritu v Evropû, s kongresov˘m sálem a galerií minerálÛ. Celkové náklady projektu se pohybovaly okolo 3 mil. Eur. Kamenivo z lomu
se v souãasné dobû pouÏívá na zaplÀování míst vznikl˘ch po
hlubinné tûÏbû, které jsou v hloubce 500 m pod zemí.
Dal‰í projekt se t˘kal ﬁe‰ení klasického browfieldu, kter˘
vznikl po uzavﬁení dolu, ke kterému do‰lo ve dvou etapách
v roce 1964 a 1984, a kdy zde zaniklo témûﬁ 700 pracovních

míst. Na popud veﬁejnosti, která kritizovala zchátralost areálu, obec Gavorrano areál od spoleãnosti odkoupila a zaãala
realizovat projety na zachování technické památky a její vãlenûní do turisticky atraktivních lokalit v rámci cestovního ruchu.
Okolo areálu jsou vybudovány nauãné stezky které pojednávají o historii lomu, zpÛsobu tûÏby, ale i pﬁírodní lokalitû, ve
které se nachází. Paní Alessandra Casinni kladla dÛraz na
udrÏitelnost projektu a zaji‰tûní financování, neboÈ v celém
parku je zamûstnáno 50 pracovníkÛ. Kladnû tyto projekty hodnotí zejména horníci, které k tomuto místu váÏe pracovní
minulost. Propojení v‰ech jiÏ zmiÀovan˘ch aktivit projektu uãinilo z tohoto typického browfieldu turisticky atraktivní místo
regionu. Roãnû jej nav‰tíví cca 85 tis. náv‰tûvníkÛ.
Siln˘m záÏitkem byla procházka pﬁírodní rezervací Maremmy. Tato oblast b˘vala divoãinou plnou neprÛchodn˘ch, zrádn˘ch moãálÛ, zamoﬁen˘ch zhoubnou malárií. Dnes z Maremmy zÛstaly jen nepatrné zbytky, chránûné jako pﬁírodní rezer vace. Kdo
sem vstoupí, má dojem, Ïe uÏ není
v Evropû, ale v jakési exotické krajinû Afriky. Parco Naturale della
Maremma je jedním z mála civilizací
nedotãen˘ch pobﬁeÏních pásÛ v Itálii. Rozprostírá se na rozloze cca
100 km2 a nachází se tu 13 pﬁírodních rezervací rÛzn˘ch typÛ. ZaloÏen
byl v roce 1975, aby se zachovala
pÛvodní flóra a fauna a zabránilo
v˘stavbû. Park mÛÏete prozkoumat
pouze pû‰ky nebo vyhlídkov˘m autobusem. V parku je podporována pﬁirozená obnova v pﬁírodním reÏimu
a Ïije zde na 500 druhÛ ÏivoãichÛ.
Z programu LEADER byly zbudovány
nauãné stezky a ochrann˘ val proti
zaplavování parku moﬁskou vodou,
kter˘ by zabránil postupnému odumírání zelenû.
Souãástí programu byla i náv‰tûva
ovãí farmy s v˘robou bios˘rÛ obohacen˘ch nenasycen˘mi mastn˘mi
kyselinami zvan˘mi Omega3. Majitelka farmy je úspû‰nou propagátorkou této nové technologie v˘roby
s˘rÛ. Posledním projektem byla ukázka nového etiketovacího stroje zakoupeného s dotací zmiÀovaného programu pro
v˘robce olivového oleje a vína. Se zátupci MAS comune Gavorrano jsme debatovali i o obecní spolupráci a ‰kolství v regionu Grosseto. Zjistili jsme, Ïe problémy venkova jak v Itálii
tak u nás jsou témûﬁ totoÏné a jejich ﬁe‰ení bude spoãívat na
spolupráci obcí i ostatních organizací.
Pﬁi zpáteãní cestû jsme na krátkou chvilku nav‰tívili Florencii
s jejími nejv˘znamnûj‰ími památkami.
Milu‰e StrÏínková

Dejme spoleãnû sbohem starému roku.
JiÏ tradiãnû se rozlouãíme se star˘m rokem 2013
a pﬁivítáme ten nov˘ 2014 na rousecké návsi na
Silvestra o pÛlnoci. Pﬁijìte popﬁát a pﬁipít si se sv˘mi
sousedy a spoluobãany.
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