„Jádro lidskosti vyrÛstá z desetitisícÛ obyãejn˘ch
dobr˘ch skutkÛ, které vymezují na‰e dny.“ Motto Tﬁíkrálové sbírky
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ãíslo 1 • duben 2010 • roãník XII • rouske.zahoran.cz
VáÏení spoluobãané,
ráda bych Vám popﬁála
v novém roce 2010 hodnû
zdraví, spokojenosti v rodinách, jasnou mysl a ménû
sousedsk˘ch sporÛ, podnikatelÛm dobré v˘sledky a stabilitu, spoleãensk˘m organizacím aktivní ãleny, dobré
nápady a pospolitost.
Zaãátek leto‰ního roku byl ve znamení velk˘ch
snûhov˘ch nadílek, které byly mnohdy nad
na‰e síly, a proto dûkuji v‰em obãanÛm, kteﬁí se zapojili do úklidu chodníkÛ a prostranství
pﬁed rodinn˘mi domy .
Není to tak dlouho, co mÛj úvodník zaãínal
netrpûliv˘m oãekáváním vyhlá‰ení operaãních
programÛ pro ãerpání penûz z fondÛ EU.
Bûhem roku 2008 byly koneãnû spu‰tûny, leã
tato doba byla tak krátká, Ïe kdo stál, jiÏ stojí opodál. Peníze urãené na rozvoj venkova
doslova „profiãely“ rychlostí blesku a aã se
pí‰e rok 2010 a zb˘vají tﬁi roky do ukonãení
programovacího období EU, peníze jsou jiÏ
témûﬁ vyãerpány. Spousta pﬁipraven˘ch vût‰ích projektÛ tak nebude uskuteãnûna pro
nedostatek financí. Zku‰enosti draze získané
a peníze do tûchto projektÛ vloÏené nebude
moÏno dále zhodnotit. Zb˘vají pouze malé programy typu Leader a dále programy národního charakteru jako je Program obnovy venkova, pokud vÛbec bude politická vÛle je uchovat. Nicménû na‰e obec svou pﬁipraveností
vyãerpala v dané chvíli maximální poãet pﬁíleÏitostí, které se jí nabízely i vzhledem k moÏnostem v˘‰e jejího spolufinancování. Spolky
v obci tak mohou napﬁíklad ke sv˘m aktivitám
vyuÏívat nadstandardních prostor víceúãelového obecního domu, a to zcela zdarma.
V roce 2009 se realizovaly tyto v˘znamné
akce:
• Celková oprava víceúãelového domu
• Úprava návsi 1. a 2. etapa
• Czech POINT
• Vybavení spolkové místnosti ve víceúãelovém domû
• Oprava hasiãské stﬁíkaãky
• Politika nezamûstnanosti
Na zasedání zastupitelstva obce byla projednána situace ve financování obce za rok
2009. V dÛsledku ekonomické krize do‰lo
u sdílen˘ch daní k v˘padku pﬁíjmÛ, které jsem
podrobnû popsala v posledním ãísle zpravodaje. Díky rozpoãtové kázni obce nedo‰lo
k Ïádnému zru‰ení nebo nedokonãení investiãních akcí. Je zcela zﬁejmé, Ïe finanãní situace obcí se pro rok 2010 v Ïádném pﬁípadû
nezlep‰í a rozpoãet bude muset poãítat

s men‰ími pﬁíjmy právû v oblasti sdílen˘ch
daní. Útûchou nám má b˘t nav˘‰ení dotace
na státní správu pro na‰i obec o 79 tis. Kã.
I pﬁes tyto problémy zastupitelstvo obce rozpoãet schválilo jako vyrovnan˘. Rozpoãet na‰í
obce na rok 2009 byl nejvût‰ím v historii obce
a dosáhl ãástky témûﬁ 9 mil. Kã.
V˘znamná ãást tohoto rozpoãtu je tvoﬁena
dotacemi ze zdrojÛ krajsk˘ch, národních
a Evropské unie.
Jedná se o finanãní prostﬁedky, které jiÏ
v budoucnu nemusí b˘t v takovém rozsahu
k dispozici, a proto se vûnujeme maximálnímu úsilí k jejich získání, jak jiÏ bylo zmínûno
v˘‰e. Jedná se velice sloÏit˘ proces, ale pokud
vidíme konkrétní dosaÏené v˘sledky rozvoje
obce, potvrzuje se nám, Ïe tato snaha pﬁiná‰í ovoce.
Prioritou leto‰ního roku je vybudování kanalizace a úprava místní komunikace tak, aby byla
bezpeãná pro obãany, kteﬁí se rozhodli v této
lokalitû bydlet.
Dále je to celková revitalizace rybníka KADLUB. Tento projekt je podán na Státním fondu Ïivotního prostﬁedí a ãekáme na koneãn˘
v˘sledek.
A na‰í malou radostí je získání dotace na
poslední plánované sluneãní hodiny, tzv. analematické, na prostranství pﬁed víceúãelov˘m
domem, které se tak stanou v˘razn˘m interaktivním prvkem.
Vloni na podzim jsme podali projekt Úprava
návsi 3.–5. etapa, o kterém uÏ máme informace, Ïe nebyl pﬁijat.

Na‰e obec jiÏ 19. rokem pokraãuje v zamûstnávání dlouhodobû nezamûstnan˘ch osob,
financovan˘ch úﬁadem práce. Pracovníci, kteﬁí pracují na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracích, se
dnes mimo jiné vûnují právû veﬁejn˘m prostranstvím, úklidu lesa a letos i zalesÀování,
odvozu tﬁídûného odpadu, volnoãasov˘m aktivitám dûtí, knihovnické sluÏbû, úklidu, údrÏbû
obecních objektÛ a majetku, drobn˘m opravám, péãi o seniory v Domû s peãovatelskou
sluÏbou, v˘pomoci pﬁi zázemí pro kulturní akce
obce i spolkÛ, návrhÛm a v˘robû propagaãních materiálÛ a v neposlední ﬁadû pﬁevodu
místních kronik do digitální podoby a pﬁípravû
broÏury o historii obce.
V rámci projektu rekonstrukce víceúãelového
domu jsme povinni dodrÏet podmínky, ke kter˘m jsme se zavázali pﬁi podání projektu.
I kdyÏ se od doby podání situace znaãnû zmûnila, podmínky jsou jasnû dané po celou dobu
udrÏitelnosti projektu, coÏ je do roku 2012.
Tro‰ku nám to zkomplikovala ekonomická krize a s ní spojené ‰krty v oblasti politiky
zamûstnanosti, ale i s tím se musíme „ holt“
poprat a podmínky splnit. Právû v tomto nám
intenzivnû napomáhá Úﬁad práce. Ale i tato
rizika spojená s ãerpáním evropsk˘ch penûÏ
a striktními podmínkami jednotliv˘ch programÛ musí Ïadatelé podstoupit, pokud chtûjí b˘t
úspû‰ní. Nejen investice se v‰ak podílí na kvalitním Ïivotû obce, ale jsou to i volnoãasové
aktivity, sociální program, Ïivotní prostﬁedí
apod. Proto i neinvestiãní projekty realizované z podpor obce a kraje mají své místo v kvadokonãení na stranû 2 
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 dokonãení z první strany

litû venkovského Ïivota. A zde patﬁí podûkování spolkÛm pÛsobících
v obci. Podstata tkví v tom, Ïe jedno bez druhého se nemÛÏe obejít
a v koneãném dÛsledku vede tak k ãinorodému a rÛznorodému Ïivotu
v na‰í obci. Spolky se nauãily díky manaÏerce Pavle Krbálkové ãerpat
z krajsk˘ch zdrojÛ a tím v˘raznû ‰etﬁit zdroje obecní. Letos byly úspû‰né v‰echny, které si Ïádosti podaly.
I ná‰ obecní zpravodaj vychází letos jiÏ 11. rokem a úspû‰nû mapuje
dûní v obci tak, abyste mûli ucelené informace nejen o ãinnosti zastupitelstva, ale i dal‰ích ãinnostech, které se t˘kají Ïivota v obci. Obsah
jednotliv˘ch ãísel tohoto obãasníku a obecní kronika budou vyuÏity i pﬁi
pﬁípravû budoucí publikace v rámci Srazu rodákÛ obce Rouské 2010.
Kromû jiÏ zmínûné publikace se rovnûÏ pracuje na filmové dokumen-
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taci historie obce. Pro tyto úãely nám v prÛbûhu loÀského roku poﬁídili filmové zdokumentování rÛzn˘ch akcí manÏelé Dﬁímalovi a pan Václav Marek. Byl rovnûÏ ukonãen sbûr fotografií, kter˘ch se nám se‰lo
okolo 200. V‰em, kteﬁí dali k dispozici svá rodinná fota, moc dûkujeme.
Spolupracujeme také s PhDr. Jiﬁím Lapáãkem, ﬁeditelem Státního okresního archivu v Pﬁerovû, a po historii obce pátráme i v Okresním archivu ve Vsetínû, Krajském archivu Olomoucí a v Zemsk˘ch deskách
v Brnû.
Své místo v publikaci najdou pamûtníci i úspû‰ní obãané na‰í obce,
kteﬁí dosáhli v˘znamn˘ch úspûchÛ.
Milu‰e StrÏínková, starostka

Sraz rodákÛ a pﬁátel obce Rouské 2010
Jménem pﬁípravného v˘boru Srazu rodákÛ
Rouské 2010 bych ráda podûkovala v‰em
obãanÛm, kteﬁí zapÛjãili fotografie a dobové
dokumenty pro pﬁípravu broÏury o historii na‰í
obce. Vycházejíce z poznatkÛ zájmu o obecní
zpravodaj, doufáme, Ïe i pﬁipravovaná publikace bude vhodn˘m dárkem pro obãany
a rodáky obce Rouské. SnaÏíme se zachytit
co nejvûrnûj‰í obraz na‰ich dûjin v územní
pÛsobnosti obce Rouské. Pokud máte je‰tû
ve sv˘ch sbírkách ãi rodinn˘ch pokladech
dokumenty, fotografie ãi dobové pﬁedmûty
vztahující se k historii obce, prosím dejte nám
vûdût. V‰e v poﬁádku vrátíme zpût.
Pokud budete mít nápady pﬁímo se vztahující ke Srazu rodákÛ neváhejte a pﬁijìte se
o nich pobavit.
V‰echny pﬁipomínky a námûty jsou vítány
a pﬁedem za nû dûkujeme.
Jménem pﬁípravného v˘boru dûkuje
Ludmila Perutková
Pﬁípravn˘ v˘bor
1. Milu‰e StrÏínková
2. Ludmila Perutková
3. Irena K˘valová
4. Mirek K˘vala
5. Milan Sehnal
6. Zdenka TvrdoÀová
7. Josef TvrdoÀ
8. Vladimír Ovãáãík
9. Ludmila JuráÀová
10. Mirek Plesník
11. Vladimír Helisek
12. Irena OdloÏilíková
13. Ivo Plátek
14. Helmtraud Vojtková
15. Libûna Hre‰ková

Propagaãní materiály obce, které mimo jiné
vyrábí pracovníci na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracech v rámci tzv. mokrého programu.

âást pﬁípravného v˘boru pro Sraz rodákÛ obce Rouské 2010 pﬁi organizaãní schÛzce.
Zprava doleva: PhDr Jiﬁí Lapáãek, ﬁeditel Státního okresního archivu Pﬁerov, Libûna Hre‰ková, Vladimír Ovãáãík, Irena K˘valová, Irena OdloÏilíková, Helmtraud Vojtková, Vûra Dohnalová, Ludmila JuráÀová, Milu‰e StrÏínková, Zdenka TvrdoÀová, Ludmila Perutková.

Pﬁíprava zmûny územního plánu obce
V leto‰ním roce jsme zahájili práce na zmûnû územního
plánu tak aby aktuálnû odpovídal potﬁebám obce, obãanÛ
a místních firem.
K této problematice je Ïádoucí seriozní diskuse s obãany i odborníky a hlavnû zájem obãanÛ zapojit se do pﬁípravy.

Pozemkové úpravy obce
ZO rozhodlo i o pﬁípravû pozemkov˘ch úprav. V nejbliÏ‰í
dobû tak budete osloveni ãleny ZO a poÏádáni o souhlas
s tûmito úpravami. V pﬁípadû realizace dojde ke zhodnocení nemovitostí, opravû polních cest a v˘sadbû pr vkÛ
územního systému ekologické stability (coÏ je zejména
v˘sadba zelenû a pod).
Zpravodaj Obce Rouské • XII. 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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Zastupitelstvo obce
Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne
12. 2. 2010 v 18 hodin v sále víceúãelového centra obce Rouské.
Pﬁítomni: dle presenãní listiny
Omluvena: Veronika Pavli‰íková
Program:
1. Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zmûna územního plánu
4. Stanovisko obce k zam˘‰lené v˘stavbû FVE v k.ú. Rouské
5. Inventarizace majetku obce
6. Rozpoãtové opaﬁení ã.5
7. Dodatek ã.2 ke sluÏbû o závazku veﬁejné sluÏby
ã.2012075-09
8. Projekt: Oprava místní komunikace a roz‰íﬁení kanalizaãního ﬁádu „Za Jankov˘m“
9. Informace starostky
10. Usnesení a závûr
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Program zasedání a ovûﬁovatele zápisu
• Poﬁízení zmûny územního plánu obce
• PﬁedbûÏné kladné stanovisko firmû GESS s.r.o k zam˘‰lené v˘stavbû FVE.
• Inventarizace majetku obce a zpÛsob vyﬁazení majetku –
dle pﬁílohy
• Rozpoãtové opaﬁení ã.5
• Dodatek ã.2 ke sluÏbû o závazku veﬁejné sluÏby
ã. 2012075-09
• Projekt: Oprava místní komunikace a roz‰íﬁení kanalizaãního ﬁádu „Za Jankov˘m“
Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí:
• Kontrolu usnesení
• Informace starostky

Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne
26. 2. 2010 v 18 hodin v kanceláﬁi Obecního úﬁadu
Pﬁítomni: dle presenãní listiny,
Omluveni: Josef TvrdoÀ, Milan Sehnal
Program:
• Zahájení,urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
• Kontrola usnesení
• Rozpoãet obce na rok 2010
• Rozpoãtov˘ v˘hled na rok 2011–2012
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• Hospodaﬁení obce za období 1/2010
• Závûreãn˘ úãet obce za rok 2009
• Schválení v˘bûrového ﬁízení na pracovní místo Správce
obecních objektÛ
• Projekty na rok 2010
• Pﬁíspûvek OS Klubu seniorÛ Rouské-V‰echovice
• Informace starostky
• Usnesení a závûr
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Program zasedání a ovûﬁovatele zápisu
• Poﬁízení zmûny územního plánu obce
• Rozpoãet obce na rok 2010
• Rozpoãtov˘ v˘hled na rok 2011–2012
• Hospodaﬁení obce za období 1/2010
• Závûreãn˘ úãet obce za rok 2009
• Schválení v˘bûrového ﬁízení na pracovní místo Správce
obecních objektÛ
• Projekty na rok 2010
• Pﬁíspûvek OS Klubu seniorÛ Rouské-V‰echovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vûdomí:
• Kontrolu usnesení
• Informace starostky

Usnesení
z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne
23. 3. 2010 v 18 hodin v kanceláﬁi Obecního úﬁadu
Pﬁítomni: dle presenãní listiny
Omluveni:
Program:
1. Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Vyhodnocení v˘bûrového ﬁízení na Roz‰íﬁení kanalizaãní
sítû v lokalitû za Jankov˘m
4. Informace starostky
5. Usnesení a závûr
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Vyhodnocení v˘bûrového ﬁízení na Opravu komunikace a roz‰íﬁení kanalizaãní sítû v lokalitû za Jankov˘m
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
• Kontrola usnesení
• Informace starostky
Zastupitelstvo obce povûﬁuje:
• Starostku obce sepsáním a podepsáním smlouvy s firmou
STRAREST, s.r.o. Vlãnov, Star˘ Jiãín na akci roz‰íﬁení kanalizaãní sítû za Jankov˘m.
Termín: do 31. 3. 2010

Zpráva o stavu verûjného poﬁádku
ve sluÏebním obvodu OO policie âeské republiky Hranice
Shrnutí situace za rok 2009:
V pÛsobnosti obvodního oddûlení âR hranice, v teritoriu obce
Rouské, do‰lo v uvedeném období celkem k 6 trestn˘m
ãinÛm. Provûﬁovány byly dva pﬁípady krádeÏe vloupání chaty, kde se podaﬁilo zjistit pachatele, dva pﬁípady ublíÏení na
zdraví, a dále po jednom pﬁípadu krádeÏe, ﬁízení motorového vozidla bez ﬁídiãského oprávnûní a zanedbání povinnû
v˘Ïivy. V uvedeném období zde nedo‰lo ke spáchání Ïádného pﬁestupku. V prÛbûhu loÀského roku byly provádûny

nepravidelné preventivní dopravnû bezpeãnostní akce, které byly zamûﬁené na odhalování a odstraÀování hlavních pﬁíãin vzniku dopravních nehod a na poÏíváni alkoholu ﬁidiãi.
V tûchto opatﬁeních bude policie i nadále pokraãovat. Závûrem bych rád podûkoval v‰em ãlenÛm zastupitelstva obce,
zejména pak paní starostce Milu‰i StrÏínkové, za dobrou
spolupráci v uplynulém roce 2009.
Komisaﬁ npr. Mgr. Petr âech, vedoucí oddûlení
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Závûreãn˘ úãet obce Rouské
za rok 2009
Parag. Pol.
Pﬁíjmová ãást:
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1361
1511
4111
4112
4116
4122
4134
4213
4216
1019
1031
2321
3419
3612
3725
6171
6310
6402
V˘dajová ãást:
1031
2212
2221
2321
3113
3314
3319
3330
3419
3612
3631
3721
3722
3745
5512
6112
6117
6330
6402
6409

Text

Rozpoãet

Skuteãnost

DaÀ z pﬁíjmu fyzick˘ch osob ze záv. ãin. 338 000,00
DaÀ z pﬁíjmu fyz.osob ze SVâ
31.000,00
DaÀ z pﬁíjmu fyz.osob z kap.v˘nosÛ
32.000,00
DaÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob
389.000,00
DaÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob za obce 81.600,00
DaÀ z pﬁidané hodnoty
776.000,00
Poplatek za likvidaci kom.odpadu
100.000,00
Poplatek ze psÛ
2.600,00
Správní poplatky
1.000,00
DaÀ z nemovitosti
230.000,00
Neinvestiãní pﬁijatá dotace
20.000,00
Neivestiãní pﬁijatá dotace na st.správu
7.400,00
Ostatní neinvestiãní dotace
929.837,00
Neinvestiãní dotace od kraje
30.000,00
Pﬁevod z rozpoãtov˘ch úãtÛ
66.000,00
Investiãní dotace ze st.fondÛ
2.448.352,00
Ostatní incest-transf.ze státního rozp. 400.000,00
Pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
17.000,00
Pﬁíjmy z lesÛ
476.000,00
Pﬁíjmy ze stoãného
18.000,00
Nájmy z hﬁi‰tû
84.000,00
Pﬁíjmy za nájmy DPS
108.000,00
Pﬁíjmy za nebezpeãn˘ odpad
31.000,00
Pﬁíjmy z ãinnosti vnitﬁní správy
324.451,00
Pﬁíjmy z úrokÛ
3.000,00
Finanãní vypoﬁádání minul˘ch let
46.325,00
Rozpoãtové pﬁíjmy celkem
6.989.565,00

338 810,54
31,836,16
31.186,90
388.817,45
81.600,00
776.345,38
100.182,00
2.585,00
1.110,00
230.292,19
20.000,00
7.400,00
929.760,00
30.000,00
66.000,00
2.448.175,00
400.000,00
17.240,00
476.153,00
17.557,80
83.123,00
107.736,00
32.372,60
324.121,00
2.788,80
46.325,00
6.989.517,82

Pûstební ãinnost
12.000,00
Zimní údrÏba silnic
12.000,00
V˘daje na dopravní obsluÏnost
30.000,00
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
13.000,00
Základní a mateﬁské ‰koly
261.000,00
âinnost knihovnická
9.400,00
ZáleÏitosti kultury
89.000,00
Pﬁíspûvek na opravu kostela
15.000,00
Náklady na tûlov˘chovnou ãinnost-hﬁi‰tû 30.000,00
V˘daje na bytové hospodáﬁství
45.000,00
Veﬁejné osvûtlení
159.725,00
Sbûr a svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
33.500,00
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ
105.500,00
Péãe o vzhled obce a veﬁejnou zeleÀ 774.000,00
PoÏární ochrana dobrovolná ãást
66.000,00
Zastupitelstva obcí
479.000,00
Volby do Evropského parlamentu
20.000,00
Pﬁevody vlastním fondÛm
66.000,00
Finanãní vypoﬁádání minul˘ch let
1.222,00
Platby daní státnímu rozpoãtu
81.600,00
Rozpoãtové v˘daje celkem
8.545.987,00
Saldo pﬁíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci
1.556.422,00

11.915,00
12.150,00
30.000,00
12.840,00
260.875,00
9.752,00
89.182,00
15.000,00
30.536,00
44.169,50
159.244,50
33.979,00
105.511,00
771.361,00
65.429,00
478.420,50
19.713,55
66.000,00
1.222,00
81.600,00
8.542.036,81
1.552.518,99

Rozpis k dotacím:
4116 Od úﬁadu práce na zamûstnanost
Krajsk˘ úﬁad – CZECH-POINT
MMR – na zaﬁízení spolkové místnosti
4216 MMR invest.dotace návec
4213 SZIF na rekonstrukci víceúã.obecn.domu
4011 KÚ dotace na volby
4122 KÚ – poÏární ochrana

637.923,00
79.837,00
212.000,00
400.000,00
2.448.175,00
20.000,00
30.000,00

Dotace byly vyuÏity na úãely ke kter˘m byly uãené vãetnû dofinancování vlastními zdroji
nebo úvûrem

Pokud nûkdo z obãanÛ bude mít zájem o podrobnûj‰í v˘klad
k hospodaﬁení obce za uplynul˘ rok, 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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Inventarizaci provedla inventarizaãní komise ustanovena ZO a to v období od 28. 12.
2009 do 18. 1. 2010 Stavy majetku jsou následující:
Úãet: 018
019
031
021
028
042
063
315
321
331
336
379
231
951
281

drobn˘ dlouhodob˘ majetek
ostatní dlouhodob˘ majetek
pozemky
stavby
drobn˘ dlouhodob˘ majetek
nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
dlouhodob˘ fin. majetek
úãet pohledávek
úãet závazkÛ
mzdy za prosinec 2009
odvody na soc. a zdr. poji‰tûní za 12/09
ostatní závazky za 12/09
stav na základním bûÏném úãtu
hypoteãní úvûr – dlouhodob˘
dlouhodobé úvûry

71.944,20
275.000,00
17.032.106,74
17.803.888,80
1.444.574,65
153.991,00
2.350.000,00
143.929,00
181.973,35
59.799,00
23.739,00
1800,00
60.884,88
567.104,30
4.009.440,49

V roce 2009 byly poskytnuty 3 OS pﬁíspûvky, které byly do konce roku vypoﬁádány. Dne
29. 1. 2010 bylo provedeno pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Rouské za rok 2009 Krajsk˘m úﬁadem Olomouc a s tímto v˘sledkem: Nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky (par10
odst 3 písma) zákona.

Rozpoãet obce Rouské
na rok 2010
Paragraf PoloÏka
Pﬁíjmová ãást:
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1511
4112
4116
4134
1361
4213
1019
2131
1031
2111
2321
2111
3612
2139
3419
2132
6171
2329
3725
2324
6310
2141
V˘dajová ãást:
1031
2212
2221
3113
3314
3319
3419
3612
3631
3721
3722
3745
5512
6112
6171
6330
6409
8114
6402

Text

tis. Kã

DaÀ z pﬁíjmu FO ze záv.ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmu fyzosob ze samostv˘d.ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmu FO z kapitálov˘ch v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmu právnock˘ch osob
DaÀ z pﬁíjmu právnock˘ch osob – obec
DaÀ – DPH
Poplatky za odpad
Poplatky ze psÛ
DaÀ z nemovitostí
Neinvestiãní dotace ze Strozpoãtu
Ostatní neiv.dotace – Úﬁad práce
Pﬁevody z rozpoãtov˘ch úãtÛ
Správní poplatky
Investiãní dotace
Pﬁíjem z pronájmu pozemkÛ
Pﬁíjem z lesa
Pﬁíjmy ze stoãného
Pﬁíjem z pronájmu DPS
Pﬁíjem z pronájmu v˘leti‰tû
Ostatní nedaÀové pﬁíjmy
Pﬁíjem za zpûtn˘ tﬁídûn˘ odpad
Pﬁíjmy z úrokÛ
Pﬁíjmy celkem

340
30
30
390
82
780
100
2
309
7
570
66
1
2462
17
300
18
108
80
80
30
1
5803

Pûstební ãinnost
Silnice – náklady na údrÏbu silnic-zimní
Silnice-dopravní obsluÏnost
Pﬁíspûvky na ‰kolu
âinnost knihovnická
ZáleÏitosti kultury
Hﬁi‰tû – tûlov˘chovna ãinnost
Bytové hospodáﬁství vã.úrokÛ z úvûru
Veﬁejné osvûtlení
Svoz nebezpeãného odpadu
Svoz komunálního odpadu
Náklady na veﬁejnou zeleÀ
PoÏární ochrana
Zastupitelstvo obce
âinnost místní správy
Pﬁevody vlastním fondÛm
Vlastní daÀ za obec
Úhrady pÛjãek
Vratky St.rozpoãtu
Vydání celkem

20
21
30
260
13
85
40
53
140
35
105
654
7
536
1049
66
82
2606
1
5803

Rozpoãet obce je sestaven a schválen jako vyrovnan˘
Datum vyvû‰ení:
11. 2. 2010
SÀato:
26. 2. 2010
Datum schválení OZ:
26. 2. 2010

1/2010

Z P R AV O D A J

strana 5

O B C E

Jak jsme nakládali s odpady
V roce 2009 byla v na‰í obci celková produkce komunálního
odpadu vãetnû oddûlenû sbíran˘ch sloÏek odpadu 68 tun,
coÏ je o 15 tun ménû neÏ v roce 2008. Z tohoto mnoÏství ãiní
svoz komunálního odpadu (popelnice) 62 tuny, coÏ je o 13
tun ménû neÏ v roce 2008. Svoz velkoobjemového odpadu
byl v roce 2009 pouze v rámci rekonstrukce víceúãelového
domu. V leto‰ním roce jsou plánovány dva sbûry velkoobjemového odpadu (mûsíc kvûten a ﬁíjen). Oddûlenû sbírané obalové odpady (plasty a sklo) se na celkové produkci komunálního odpadu podílely 6 tunami a bylo to o 2 tuny ménû neÏ
v pﬁedchozím roce. Celkové náklady na odpadové hospodáﬁství v roce 2009 ãinily 140 tis. Kã. Z této ãástky zaplatila
obec 106 tis Kã za v˘voz popelnic, 34 tis. Kã za tﬁídûn˘ odpad
vãetnû nebezpeãného. Proti roku 2008 jsou celkové náklady
i pﬁi niÏ‰í produkci odpadÛ vy‰‰í o 2 tis. Kã. Je to zpÛsobeno

Harmonogram svozu odpadÛ za rok 2010
Mûsíc

Tuh˘ komunální
odpad popelnice

Pytle
PVC

Sklo
kontejner

Plasty
kontejner

DUBEN

6. dubna
20. dubna
4. kvûtna
18. kvûtna
1. ãervna
15. ãervna
29. ãervna
13. ãervence
27. ãervence
10. srpna
24. srpna
7. záﬁí
21. záﬁí
5. ﬁíjna
19. ﬁíjna
2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince
28. prosince

6. dubna
20. dubna
4. kvûtna
18. kvûtna
1. ãervna
15. ãervna
29. ãervna
13. ãervence
27. ãervence
10. srpna
24. srpna
7. záﬁí
21. záﬁí
5. ﬁíjna
19. ﬁíjna
2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince
28. prosince

2. dubna

2. dubna

4. kvûtna

4. kvûtna

1. ãervna

1. ãervna

7. ãervence

7. ãervence

3. srpna

3. srpna

1. záﬁí

1. záﬁí

5. ﬁíjna

5. ﬁíjna

2. listopadu

2. listopadu

7. prosince

7. prosince

KVùTEN
âERVEN

âERVENEC
SRPEN
ZÁ¤Í
¤ÍJEN
LISTOPAD

PROSINEC

Nebezpeãn˘
odpad

Velkoobjemov˘
kontejner

22.–26. 4.
kvûten

ﬁíjen

25.–30. 10.

zv˘‰ením ceny za uloÏení odpadu na skládku a vy‰‰ími cenami za odvoz odpadu. Pﬁíjmy
obce v odpadovém hospodáﬁství
ãinily v roce 2009 132 tis. Kã.
V této ãástce jsou zahrnuty pﬁíjmy od obãanÛ a od spoleãnosti
EKO-KOM jako bonus pﬁi tﬁídûní
odpadu. Proti roku 2008 je tento pﬁíspûvek spoleãnosti EKOKOM vy‰‰í o 13 tis. Kã. Je to
v˘sledek stále se zlep‰ujícího
pﬁístupu obãanÛ k tﬁídûní odpadu. Rozdíl mezi pﬁíjmy a v˘daji
z odpadového hospodáﬁství je
hrazen z rozpoãtu obce. V roce
2009 ãinil tento rozdíl 8 tis. Kã,
coÏ ãiní 32 Kã na obãana.
Pro rok 2010 zÛstává poplatek
na stejné v˘‰i jako v letech pﬁedchozích, tj. 400 Kã na obyvatele
a rekreaãní objekt.
Cena stoãného je pro leto‰ní rok
(2010) 3 Kã za odebran˘ m3.

Za 20 let vzniklo v Olomouckém kraji 154 nov˘ch vesnic
KRAJSK¯ SEZNAM OBCÍ SE PO ROCE 1989 PO¤ÁDNù
ROZ·Í¤IL. KE VZNIKU VEDLY FINANCE I HISTORICKÉ SPORY.
Chceme b˘t zase sami. To si bûhem uplynul˘ch dvaceti let
ﬁekli lidé z více neÏ sto padesáti vesnic v Olomouckém kraji.
A od mûsta ãi obce, pod které se pﬁed desítkami let direktivnû dostali, se odtrhli. Zatím poslední staronovou vesnicí je
Petrov nad Desnou na ·umpersku. Sobotínu Petrov‰tí zamávali silvestrovskou pÛlnocí a nedávno se tam po desítkách
let uskuteãnily i volby do obecního zastupitelstva. Podobn˘ch
vesnic jako Petrov nad Desnou je v kraji víc. Vlnu osamostatÀování na stﬁední Moravû spustili uÏ v roce 1990 lidé
v osadách Strukov na Olomoucku a Alojzovû, Obûdkovicích
a Seloutkách na Prostûjovsku.
„Teì není co hodnotit, protoÏe jsme teprve na zaãátku. Vûﬁím
ale, Ïe si samostatn˘ Petrov v˘raznû polep‰í,“ ﬁekl jeden z iniciátorÛ odtrÏení Petrova a vítûz komunálních voleb Karel
Kulich. Vesnici Îerotín-Strukov nezachránilo pﬁed rozdûlením
ani to, Ïe obû ãásti v názvu byly zastoupeny rovnocennû.
„Pomlãková“ válka byla ale stejnû mírná jako mezi âeskem

a Slovenskem. „Kdybychom zÛstali pod Îerotínem, tak jsme
nûkde mnohem níÏ“. To otevﬁenû pﬁiznává i starosta Îerotína. „My bychom jim takovou pozornost a peníze urãitû nedávali,“ dodal. OdtrÏení od Klenovic na Hané byla podle starosty
Obûdkovic Franti‰ka Chluda náprava historické kﬁivdy. „Nikdo
se nás neptal. Poslanci to za bol‰evika odhlasovali a hotovo,“ uvedl Chlud. „Za 20 let jsme ukázali, Ïe i dûdinka s necel˘mi tﬁemi stovkami lidí mÛÏe prosperovat.“ Nejvíc nov˘ch vesnic vzniklo v roce 1991, celkem 121. V historickém roce
2000 se naopak odtrhla pouze Jezernice od Lipníku nad Beãvou. „Za deset let jsme stihli to, co se neudûlalo desítky let
pﬁedtím. Lipník bohuÏel jen zakonzervoval stav z komunistického reÏimu,“ ﬁekl starosta Jezernice Du‰an Poﬁízka. Ne vÏdy
lidé, kteﬁí nejvíc volali po samostatnosti, byli potom dobr˘mi
starosty. Své o tom ví napﬁíklad v obcích Pavlovice u Kojetína a Kobylé nad Vidnavkou, které se odtrhly v roce 2001 od
Moﬁic a Îulové. B˘valá starostka Pavlovic si pﬁevedla postupnû na svÛj úãet pﬁes sto tisíc z obecní kasy. Z obecních penûz
dokonce hradila dluhy svého syna. Trestu se nakonec vyhnula, protoÏe peníze vrátila. Obdobnû si poãínal i první staros-
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ta Kobylé. „KdyÏ chtûl v roce 2007 do dÛchodu, pﬁi‰li jsme
pﬁi kontrole na vûci, které nám vyrazily dech. V pokladnû chybûly statisíce korun,“ svûﬁila se tehdej‰í místostarostka
a pozdûj‰í starostka obce. Starosta byl z funkce odvolán
a soud jej odsoudil jen k podmínûnému trestu, protoÏe spolupracoval a chtûl peníze vrátit. „On sice podepsal splátkov˘
kalendáﬁ, ale peníze v dohodnutém termínu nevrátil.“
Jediná vesnice, která po roce 1989 utekla od vût‰ího partnera, a znovu se dohodla na spojení.je Savín, kter˘ se v roce
1992 odtrhl od Luké a devût let poté se spojil s Litovlí. „Pro
Lukou jsme byli jako vzduch. JenÏe se pozdûji ukázalo, Ïe
nedosáhneme na vût‰í projekty, takÏe jsme se dohodli s Litovlí,“ ﬁekl ‰éf osadního v˘boru. Pro Litovel ‰lo o v˘hodné spojení, i kdyÏ mezi mûstem a Savínem leÏí dvû samostatné vesnice. „Se Savínem jsme pﬁekroãili hranici deseti tisíc obyvatel a to znamenalo dal‰ích pûtmilionÛ do obecního rozpoãtu.
Pozdûji ale tahle v˘hoda bohuÏel padla,“ uvedl starosta Lito-
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vle. Pﬁesto v Savínû od spojení s Litovlí vystavûli hﬁi‰tû, opravili kulturní dÛm a v osadû je zaveden plyn. „Savín se viditelnû zvelebil“. To MladoÀov na ·umpersku na samostatnost
nedosáhl, i kdyÏ se o ni roky snaÏil. Od Oskavy se nakonec
odtrhl, ale okamÏitû se stal souãástí Nového Malína. „Do jednání o samostatnosti nám zasáhla zmûna zákona, kter˘ uÏ
neumoÏnil samostatnost nov˘m obcím s poãtem obyvatel pod
tisícovku. Pod Oskavou jsme ale b˘t dál nechtûli, protoÏe pro
nás neudûlala témûﬁ nic,“ vysvûtlila ‰éfka osadního
v˘boru. Nov˘ Malín pﬁevzal MladoÀov originálnû. „Zaplatili
jsme Oskavû 1,5 milionu za mladoÀovsk˘ katastr, takÏe jsme
si MladoÀov de facto koupili. K nám to mají lidé spádnûj‰í,
rodiny tu mají pﬁíbuzné, tak jsme jim vyhovûli a tohle byl nejrychlej‰í zpÛsob,“ popsal starosta Nového Malína. Souãástí
Nového Malína je MladoÀov od roku 2003. „Za tûch sedm let
máme kanalizaci, opraven˘ kulturák, ãistiãku“.

Tﬁíkrálová sbírka 2010
9. ledna 2010 probûhla celorepubliková jubilejní 10. Tﬁíkrálová sbírka. V‰ichni si pﬁipomeÀme, Ïe v Olomouckém kraji probíhal takzvan˘ nult˘ (zku‰ební) roãník, a tím pádem se
v Rouském koledovalo jedenáckrát. Velké podûkování patﬁí
vedoucím skupinek: pí Jaroslavû Pavelkové, Marii JuráÀové,
Vûﬁe Dohnalové, Irenû K˘valové ml. a Irenû K˘valové st. Velké podûkování patﬁí dûtem – koledníkÛm, které není zrovna
lehké motivovat k dobrovolnému bezplatnému koledování,
protoÏe jeden rok jsme si museli koledníky dovést ze V‰echovic. ¤ada z nich jiÏ patﬁí mezi dospûlou mládeÏ. Vûﬁím, Ïe
aÏ jednou nebudeme moci, pﬁevezmou za nás pomyslnou ‰tafetu a budou ve sbírce pro potﬁebné pokraãovat. Tﬁíkráloví
koledníci bûhem uplynul˘ch 11 let: Petra JuráÀová, Pavel
JuráÀ ml., Irena K˘valová ml., Jana âechová ml., Michaela
Plesníková, Martina Sou‰ková, Nicola a Aneta Mrázkovy, Tereza a Markéta Povalovy, Lucie Hlavová, Klára JuráÀová, Karolína a Vladimír Heliskovi, Luká‰ Klimek, Lucie a Luká‰ Havranovi, Aneta Chrastinová. Skupinky musely sná‰et rÛzné
poãasí. Nûkter˘ rok bylo jako na jaﬁe, nûkter˘ rok byla krásná zima. V leto‰ním roce koledníci ãelili extrémnímu zimnímu
poãasí, kdy závûje, ledovice, popﬁ. i dé‰È spí‰ nabádaly
k domácímu leno‰ení. Pﬁesto koledníci prokázali znaãnou
odvahu a vydali se prosit o almuÏnu pro sociálnû slabé, popﬁ.
pro zemû postiÏené Ïivelnou katastrofou. Ze sbírek se mimo
jiné pﬁispívalo na Hospic na Sv. Kopeãku, na pﬁímou pomoc
lidem v nouzi, zdravotnû postiÏen˘m, lidem postiÏen˘m Ïivelnou katastrofou, popﬁ. finanãní prostﬁedky byly pﬁevedeny do
rezer vního fondu, kde byly k dispozici Arcidiecezní charitû

Tﬁíkráloví koledníci v Rouském 2010

v Olomouci, která tyto prostﬁedky dále poskytovala dle vlastního uváÏení.
V leto‰ním roce se koledovalo 9. ledna 2010 a v na‰í obci
se vykoledovalo 9.490,- Kã. Tyto finanãní prostﬁedky byly pﬁevedeny na úãet Charity Praha. Chtûla bych podûkovat Vám
v‰em, kteﬁí se podíleli na zabezpeãení sbírek, aÈ jiÏ aktivní
ãinností, finanãním pﬁíspûvkem, ãi moblitbou. Irena K˘valová – vedoucí dobrovolné charity
Irena K˘valová
vedoucí farní charity V‰echovice

Veﬁejná sbírka na opravu farního kostela
ve V‰echovicích
20. 3. 2010 probûhla veﬁejná sbírka na opravu stﬁechy farního kostela ve V‰echovicích. I sluníãko se smilovalo a svítilo koledníkÛm na cestu, kdy dÛm od domu prosili o finanãní pﬁíspûvek na opravu na‰eho spoleãného farního kostela.
Pﬁesto Ïe se ﬁada rodin pot˘ká s finanãními problémy a koledování je ãím dál tím tûÏ‰í, byli jsme mile pﬁekvapeni ochotou a vstﬁícností spoluobãanÛ. Sbírka probíhala i v ostatních

obcích. Celkem se vykoledovalo 168.087,- Kã (B˘‰kovice
20.925,- Kã; Komárno 27.960,- Kã; Malhotice 26.290,- Kã;
Provodovice 14.330,- Kã; Rouské 19.740,- Kã a V‰echovice 58.842,- Kã). Je‰tû jednou pﬁijmûte upﬁímné Pán BÛh
zaplaÈ.
I. K˘valová

Jak ‰el ãas

1 | 5
2 | 6
3 | 7
4

1 – Rousecká dráãata po svém vystoupení na Olympiádû v B˘‰kovicích.
2 – âást soutûÏního t˘mu Mikroregionální olympiády v Opatovicích 2007
(vzadu Hynek Mrázek, Radek âech, vpﬁedu Ludmila JuráÀová, Luká‰
Klimek a Milan Sehnal).
3 – ManÏelé Anna a Jan Machancovi pﬁi poho‰tûní prÛvodu Vodûní medvûda.
4 – SoutûÏní t˘m I. Mikroregionální olympiády ve V‰echovicích 2003 (zleva Îaneta Novosadová, Martina Mrázová, Vojtûch Rolinc, uprostﬁed
starostka Milu‰e StrÏínková, Milan Sehnal, Martina Sou‰ková, Monika Rolincová, dítû Anetka Mrázová, sedící Zdenûk Ovãáãík, Pavla Stehlíková, Jaroslav JuráÀ ml. a Vladimír Helisek ml.).
5 – SoutûÏní t˘m Mikroregionální olympiády v B˘‰kovicích 2005 (zleva
Martina Mrázková, Irena K˘valová, Îaneta Novosadová, uprostﬁed starostka Milu‰e StrÏínková, Veronika Pavli‰tíková, Ondﬁej Sehnal, Pavla Stehlíková, dole Milan Sehnal, Zdenûk Ovãáãík a Luká‰ek Havran
6 – Rousecká dráãata a p. Jaroslav JuráÀ star‰í na tradiãním Kácení máje.
7 – SoutûÏní t˘m II. Mikroregionální olympiády v Provodovicích 2004 (zleva Milan Sehnal, Marta K˘valová, Marie Tobolová, Hynek Mrázek, Martina Mrázková, Michaela Plesníková, Ondﬁej Sehnal, Radek âech a Zdenûk Ovãáãík).
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Harry Potter z Bradavic pﬁiletí do Rouského
Duben konãi! Je to sen?
Poletime opût ven!
Ber si ko‰te, pﬁidej plyn!
Pﬁidej se k nám, ostatním!
Obãanské sdruÏení Rousecká dráãata
ve spolupráci s Obecním úﬁadem Rouské
poﬁádají

9. Slet ãarodûjnic
v pátek 30. dubna 2010
sraz v 17.hod na v˘leti‰ti v Rouském (ãarodûjnice pﬁed obecním úﬁadem.)
V leto‰ním roce pro nás pﬁipravila umûlecká agentura LEV
ãarodûjné odpoledne
Uãíme se kouzlit s Harry Potterem
Vstupné 50 Kã. Pro ãarodûjnice je vstup zdarma.
Budem opékat selátko na ãarodûjném ohni. Lektvaru rÛzného druhu bude téÏ dostatek.V‰ichni jste zváni malí i velcí, staﬁí, mladí v‰ichni ti, co mají rádi dobrou zábavu. V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí bude akce pﬁesunuta do víceúãelového obecního domu v Rouském.
Zvou poﬁadatelé

PÛvod a historie pálení ãarodûjnic
Filipojakubská nebo také ValpurÏina noc z 30. dubna na 1.
kvûtna je povaÏována za jednou z magick˘ch nocí, kdy mají
zlé síly vût‰í moc neÏ jindy. O pÛlnoci pﬁed sv. Filipem a Jakubem, kdy mûly zlé síly moc ‰kodit lidem, daly se pr˘ podle
legend nalézt ãetné poklady. Není v‰ak prokázáno zda se to
nûkomu podaﬁilo, nebo zda jde opravdu jen o legendy. Lidé
také vûﬁili, Ïe v povûtﬁí poletuje spousta ãarodûjnic, které se
slétají na sabat. Proto se této noci ﬁíká „noc ãarodûjnic“.
Na ochranu pﬁed ãarodûjnicemi se na vyv˘‰en˘ch místech
pálily ohnû. Postupem doby se z tûchto ohÀÛ stalo tradiãní

„pálení ãarodûjnic“, úãastníci tûchto shromáÏdûní zapalovali ko‰Èata a vyhazovali je do v˘‰ky, aby vidûli ãarodûjnice létající na ko‰Èatech v povûtﬁí.
V minulosti mûly v‰ak tyto zvyky i ryze praktick˘ dÛvod. Mûly
za úkol ochranu úrody a dobytka. Pﬁi této filipojakubské noci
se vesniãané chránili pálením ohÀÛ proti ãarodûjnicím, které
umûly jejich dobytek i úrodu uhranout a tím hospodáﬁe po‰kodit.
Dnes jsou tyto akce poﬁádány pro pobavení dûtí i dospûl˘ch, nejinak je tomu i u nás v Rouském.

Obec Rouské ve spolupráci s firmou GESS s.r.o. Hranice a místními spolky
poﬁádají

KÁCENÍ MÁJE
které se koná v sobotu 22. kvûtna 2010 v 16 hodin na v˘leti‰ti v Rouském
Program:
• Vystoupení dûtí OS Rousecká dráãata
• Vystoupení OS Califonie
• Kácení máje
• DraÏba máje
• Hudební vystoupení hudební skupiny ABBA revival Hranice
• K tanci aposlechu bude hrát Hudební skupiny RK Band Hranice
• DoplÀkov˘ program pro dûti
Pﬁipraveno bude bohaté obãerstvení v podobû grilovan˘ch selat a uzeného domácího kabanosu.
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Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky
Od „sametové revoluce – listopad 1989“ uplynulo jiÏ 20 let.
Bylo to zlomové období, bez krveprolití. Oãekávání obãanÛ
se ale naplnila jen ãásteãnû. Aktuální prÛzkum zjistil, Ïe 45
% lidí si myslí, Ïe se mají lépe neÏ za komunismu, 20 % má
stejnou Ïivotní úroveÀ a 35 % naopak, Ïe se má hÛﬁe.
Vzato z ‰ir‰ího pohledu, byrokracie kterou v‰ichni kritizujeme, stále roste. Pﬁíkladem je napﬁ. v˘poãet daní, kter˘ patﬁí mezi nejsloÏitûj‰í na svûtû (171. místo ze 183, v rámci
EU 25. místo z 27). Je o ãem pﬁem˘‰let i ve vztahu k volební úãasti na tûchto volbách.

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se konají:
v pátek 28. kvûtna 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 29. kvûtna 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volební okrsek v obci Rouské je jiÏ tradiãnû jeden.
Volební místnost bude ve víceúãelovém obecním domû –
spolková místnost. Starostka obce stanovila poãet ãlenÛ
Okrskové volební komise na 4 ãleny. Starostka obce jmenovala zapisovatelku Okrskové volební komise sl. Michaelu Plesníkovou.
Obecní úﬁad

Kronika ‰koly
·kolní rok 1931/1932

Obecní volby r. 1931

Zaãátek ‰kolního roku
·kolmí rok 1931–32 zapoãal v úter ˘ dne 1. záﬁí 1931
zapûním státních hymen a pﬁeãtením disciplinárního ﬁádu.

Poãet ÏákÛ
·kolu nav‰tûvuje 42 ÏákÛ a to 14 chlapcÛ a 28 dûvãat. Îáci
rozdûleni dle nov˘ch normálních osnov na 4 oddûlení a to:
v 1. odd:
4 chlapci
a 8 dûvãat
v 2. odd:
5 chlapcÛ
a 8 dûvãat
ve 3.odd:
4 chlapci
a 9 dûvãat
ve 4.odd:
1 chlapec
a 3 dûvãata
Novû do ‰koly nastoupilo 10 ÏákÛ a to 4 chlapci a 6 dûvãat. V‰ichni Ïáci jsou státní pﬁíslu‰nosti ãeskoslovenské,
národnosti ãeskoslovenské. 1 Ïaãka je vyznání ãeskoslovenského, ostatní ﬁím.-katol.

Rozdûlení Ïactva dle ‰kolních rokÛ
v 1. ‰kolním roce:
v 2. ‰kolním roce:
v 3. ‰kolním roce:
v 4. ‰kolním roce:
v 5. ‰kolním roce:
v 6. ‰kolním roce:
v 7. ‰kolním roce:
v 8. ‰kolním roce:

4 chlapci
1 chlapec
3 chlapci
2 chlapci
3 chlapci
1 chlapec
0 chlapcÛ
0 chlapcÛ

6 dûvãat
3 dûvãata
6 dûvãata
4 dûvãata
5 dûvãat
3 dûvãata
1 dûvãe
0 dûvãat

= 10 ÏákÛ
= 4 Ïáci
= 9 ÏákÛ
= 6 ÏákÛ
= 8 ÏákÛ
= 4 Ïáci
= 1 Ïák
= 0 ÏákÛ

Náv‰tûva mû‰Èanské ‰koly
Mû‰Èanskou ‰kolu v Kelãi nav‰tûvuje 11 ÏákÛ a to: 5 chlapcÛ a 6 dûvãat

Uãitelsk˘ v˘bor
V uãitelském sboru a místní ‰kolní radû nenastaly zmûny
Ïádné.

Nov˘ pan inspektor
Nástupcem pana inspektora Miroslava Kotta, kter˘ jmenován ﬁeditelem uãitelského ústavu v KromûﬁíÏi, jmenovaní dosavadní inspektor na Vsetínû p. Str ˘ãek. Uãitelstvo pﬁivítalo
nového pana inspektora ve své pr vní schÛzi. Pﬁedchází ho
k nám ze Vsetínska povûst ‰kolského odborníka a povûst pravého pﬁítele uãitelstva, coÏ ve‰keré uãitelstvo na‰eho okusu
naplnily v‰emi nadûjemi do budoucna. Svou odpovûdí na pﬁivítání získal si nov˘ pan inspektor rázem sudcí a sympatii uãitelstva, které sobû i jemu pﬁeje dlouhého pÛsobení na na‰em
okresu.

Dne 27. záﬁí t.r. konány volby do obcí. V Rouském podány
tﬁi kandidátky 1. Strany republikánské (sedláci), 2. âs. Strany lidové a 3. Domoviny domkaﬁÛ a malorolníkÛ. Strany republ. a Domovina se sdruÏily pro zbytek hlasÛ. Strana republikánská obdrÏela 40 hlasÛ, lidovci 94 hlasy a Domovina 77hlasÛ. Volební ãíslo bylo 17. ObdrÏeli tudíÏ republikáni 2 mandáty, lidovci 5 mandátÛ a Domovina 5 mandátÛ. Jeví se tudíÏ
pomûr 7 : 5. Pﬁi posledních obecních volbách obdrÏela jednotná kandidátka strany republikánské 124 hlasy, strana lidová 71 hlasy. Ztrácí tudíÏ strana republikánská 7 hlasÛ a 1
mandát, strana lidová získává 23 hlasy a 1 mandát.
Nové zastupitelstvo sloÏeno následovnû:
za Stranu republikánskou: Frant. Ovãáãík ã. 21
Met. Va‰íãek ã. 7
za Domovinu :
Karel Jirásek ã. 4
Josef Vinklárek ã. 63
Josef Ovãáãík ã. 44
Josef Mareãek ã. 50
Ant. Perutka ã. 14
za Stranu lidovou:
Adolf Rolinc ã. 27
Josef Strnadel ã. 3
Pelc Antonín ã.
Ferd. Indruch
Julius Pﬁílesk˘ ã. 62
V první schÛzi nového obecního zastupitelstva zvolen starostou ãlen republ. strany Karel Jirásek, obchodník ã. 4. –
námûstkem zvolen ze strany lidové Adolf Rolinc, rolník ã. 27,
prvním radním Josef Mareãek domkaﬁ za stranu republikánskou, druh˘m radním Josef Strnadel, domkaﬁ ã. 3 za stranu
lidovou.
·kolní rozpoãet na rok 1932 vykazuje ﬁádnou potﬁebu
4.629 kã. rozpoãet projednán ve schÛzi místní ‰kolní rady,
konané dne 22. listopadu 1931, pro ‰kolu zakoupeno za
1.070 kã uãebn˘ch fyzikálních pomÛcek z oboru elektﬁiny na
3 roãní splátky. Usne‰eno vymalovat kuchyÀ správce ‰koly
a novou podlahu dáti d kuchynû. Na tyto opravy rozpoãteno
800 kã.

·kolní pokladník
Ve schÛzi místní ‰kolní rady, konané dne 13. 12. usne‰eno, aby zvolen byl pokladník místní ‰kolní rady, tak aby byly
úãty ‰kolní oddûleny od obecních. Pokladníkem zvolen Adolf
Nûmec, rolník ã. 1.
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82. narozeniny pana presidenta
82. narozeniny pana presidenta oslaveny dne 7. bﬁezna
tichou, ale dÛstojnou ‰kolní slavností s obvykl˘m programem.
Zde na památku proslov pana presidenta ve ‰kolském

President Masaryk dûtem...
„Mil˘ doroste, vítám vás pﬁi tom podivuhodném pﬁístrojí,
kter˘ nám umoÏÀuje na dálku si pohovoﬁit. V tuto chvíli jsme
po celé republice spojeni.
O velikonoãních dnech vzpomeneme si na staré lidi. Sly‰ím, Ïe pﬁem˘‰líte, jak by jste své babiãce a dûdeãkovi udûlali radost. Îe pr˘ budete pﬁedãítat slepé tetiãce sousedov˘ch a Ïe peãete buchty pro staré lidi v chorobincích. Je to
velmi pûkné.
Snad jste jiÏ sly‰eli, Ïe vzdûlanost národa poznává se podle toho, jak si dovede ctít stáﬁí. SnaÏte se tedy sv˘m chováním k star˘m lidem osvûdãovat vzdûlanost národa. Nejen ve
velkém, ale i v malém. Na ulici star‰ímu chodci ustupte,
v elektrice udûlejte místo, vstaÀte, kdyÏ star˘ ãlovûk vstoupí
do místnosti. Ke star˘m, jako mezi sebou, buìte pﬁímí, mluvte jasnû a svobodnû, to nevyluãuje úctu.
Nemluvím dnes k mládeÏi po prvé, mluvil jsem vlastnû vÏdy
hlavnû k mládeÏi, a st˘kal se hlavnû s ní. UÏ na ‰kolách byl
jsem star‰í neÏ spoluÏáci, Ïivil jsem se dlouho vyuãováním
mlad‰ích, jako profesor jsem byl ve stálém styku s mládeÏí,
a za války, kdyÏ jsme za hranicemi zvedli boj za svobodu, byl
jsem zase s mlad˘mi legionáﬁi a mûl jsem mladé spolupracovníky. Na pﬁ. ministr Bene‰ a generál ·tefánik byla cel˘
muÏn˘ vûk se mnou. KdyÏ vypukla svûtová válka, bylo teprve
34, Bene‰ovi jen 30 let, kdeÏto mnû byly uÏ 64 roky. a se
v‰emi mlad˘mi a mlad‰ími byli jsme kamarádi a pﬁáteli tak
dobr˘mi, jako bychom byli vyrÛstali spolu od dávna. NezáleÏí na tom, jestli je nûkomu více, jinému ménû let, ale na tom,
mají-li spoleãn˘ zájem, jdou-li za spoleãn˘m cílem a jsou-li
k sobû upﬁímní. Také doma na‰i nejlep‰í lidé, aÈ mladí, tak
staﬁí, v tûch zl˘ch dobách, jak se ﬁíká „táhli za jeden provaz“.
A teì v na‰í republice je to nejinak. Vidím, Ïe máte leccos
lep‰í, neÏ jak to b˘valo ve ‰kole za m˘ch dûtsk˘ch let. Teì se
staráte spoleãnû se sv˘mi uãiteli uãitelkami o to, aby tﬁída
byla ãistá a slu‰ná, máte jednatele a pokladníky, dozorce,
které si volíte a kteﬁí zastávají ve va‰í tﬁídû nebo ‰kolní obcí
podobné úkoly jako dospûlí zvolení funkcionáﬁi v mûstû nebo
na vesnici. Vy tam na Slovensku se dnes uãíte ve své vlastní mateﬁské ﬁeãi. Máte v‰ude také více hﬁi‰È a zahrad neÏ za
nás. Více se pûstuje tûlocvik, skauting a hry. Dbá se toho,
aby ãistotou, otuÏováním a vÛbec správnou Ïivotosprávou pﬁede‰ly nemoci a ãlovûk zÛstal dlouho zdráv. Doufám proto, Ïe
dosáhnete vy‰‰ího vûku. Mnû samému byl dán vysok˘ vûk
právû proto, Ïe vÏdy jsem se snaÏil Ïít tak, jak chce Ïít rozumná ãást dne‰ní mládeÏe.
Máte letos heslo „Vdûãnost stáﬁí“. Heslo pûkné ale my star‰í budeme také vdûãni mlad˘m. AÏ budete sami staﬁí, poznáte, Ïe stáﬁí samo o sobû nedûlá z lidí mudrce. Hleìte mladé
lidi pochopit, pﬁejte jim a uãte se od nich. Uvidíte, Ïe vás pak
mladí budou mít rádi a nebudou se vás bát.
Konãím radou, abyste se nebáli slunka, ãerstvého vzduchu,
vody, budete-li k tomu jíst stﬁídmû a rozumnû, doÏijete se dlouhého vûku ve zdraví. Budete v letech, ale nebudete staﬁí,
budete svûÏí na tûle i na duchu.
Sbohem, milé dûti. A na Bílou sobotu pozdravte ode mne
své milé, drahé, pﬁátelé, doma i v obcích“!

Habrman mrtev
Dne 22. bﬁezna zemﬁel ve Skebkovû sanatoriu v Praze senátor Gustav Habrman ve vûku 68 let. G. Habrman narodil se
24. ledna 1864 v âeské Tﬁebové jako syn pekaﬁe. Po vyuãení truhláﬁem odchází do Vídnû a pracuje pro politické hnutí,
je obvinûn z velezrady a odsouzen na 4 léta tûÏkého Ïaláﬁe.
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V prvních volbách podle v‰eobecného hlasovacího práva byl
zvolen ﬁí‰ské rady. Za války byl jedním z vÛdcÛ domácího
odboje. Po pﬁevratu se stal prvním ministrem ‰kolství a národní osvûty a pozdûji ministrem sociální péãe. V roce 1929 zvolen byl do senátu. Stát ztrácí v nûm vÛdce dûlnictva a nad‰eného stoupence legální cesty v˘boje a obrany dûlnické tﬁídy
na pÛdû parlamentarismu. Sociálnû demokratická strana
v nûm ztrácí ideového vÛdce, kter˘ ostﬁe vÏdy protíral komunismus a jeho internacionalismus. Mûl vﬁelé pochopení pro
národní celek. ·kola v nûm ztrácí svého vysvoboditele ze
zastaral˘ch názorÛ a uãitelstvo ztrácí vûrného pﬁítele. „Vûãnaja pamûÈ“!

·kolní úãty
Místní ‰kolní rada projednala ve své schÛzi konané dne
14.dubna t.r. v˘roãní úãet ‰kolní za minul˘ rok 1931, kter˘
se jeví v rozvaze následovnû:
1) ﬁádné hospodaﬁení: souãet pﬁíjmÛ
5.060,- Kã
souãet vydání
4.350,75 Kã
hotovost
709,25 Kã
2) mimoﬁ. hospodaﬁení: souãet pﬁíjmÛ
1.100,- Kã
souãet vydání
1.087,80 Kã
zb˘vá
12,- Kã
Souãet obou hotovostí souhlasí s pokladním deníkem.
Dne 15. kvûtna zemﬁel ve V‰echovicích po krátké nemoci
pan faráﬁ P. Bohumil Fukala. JelikoÏ na zdej‰í ‰kole vyuãoval
ﬁ. katol. NáboÏenství, zúãastnily se jeho pohﬁbu ve V‰echovicích i zdej‰í ‰kolní dûti se správcem ‰koly. Zemﬁel˘ byl v‰eobecnû oblíben a váÏen pro svou sná‰enlivost politickou
i náboÏenskou. Byl sociálnû cítícím ãlovûkem. Podporoval jak
mohl chudé a nezamûstnané, kteﬁí jeho ztrátu trpce pociÈují.
Byl nadprÛmûrnû inteligentní a vysoce vzdûlan˘m ãlovûkem.
Ovládal jazyk nûmeck˘ a anglick˘. V˘bornû hrál na klavír
a pûstoval hudbu klasickou. Pocházeje sám z uãitelské rodiny byl uãitelstvu prav˘m kolegou v my‰lení i cítûní. Jaké oblibû se tû‰il zesnul˘, svûdãí ohromné davy lidu, v‰ech vrstev
bez rozdílu politického a náboÏenského, které se ze ‰iroka
daleka zúãastnily jeho pohﬁbu. Pohﬁben byl na vlastní Ïádost
ve V‰echovicích. âesÈ jeho památce.
Do konce ‰kolního roku docházel vyuãovati náboÏenství
P. Alois Hlaváã, kaplan a administrátor ve V‰echovicích. Narodil se 18. ﬁíjna 1891 ve Staﬁíãi u Místku. Studoval gymnázium v Místku, kde r. 1910 maturoval. Semináﬁ nav‰tûvoval
v Olomouci v letech 1910–14. Na knûze vysvûcen 5. 7. 1914.
byl kaplanem v Nezdûnicích do r. 1918, kdy byl pﬁeloÏen do
V‰echovic.

Inspekce
Dne 20. kvûtna vykonána inspekce ‰koly p. ‰kolním inspektorem R. Str˘ãkem, kter˘ projevil spokojenost jak s prospûchem ‰koly, tak i s její správou.

V˘kaz na me‰kání
V˘kaz s zame‰kání ‰koly v tomto roce: 1:1 % omluveného,
0:9 % neomluveného, v‰eho 2 %

Konec ‰kolního roku
·kolní rok 1931–1932 zakonãen v úter˘, dne 28. ãervna
1932 státními hymnami a vzpomínkou svûtlé památky
M. Jana Husa.
Josef HoleÀa
správce ‰koly
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·kolní rok 1932/1933
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·kolní rok 1932–33 zapoãal ve ãtvrtek dne 1. záﬁí 1932
zapûním státních hymen a pﬁeãtením discipl. ·kolního ﬁádu.

v Hranicích za spoluúãasti okresního osvûtového sboru v Hranicích uspoﬁádali ve dnech 12.–14. prosince 1932 v Hranicích „V˘stavu obrazÛ zrakové nauky „Pestr ˘ t˘den ‰kole
a rodinû“ se zahajovací pﬁedná‰kou D. B. Markalouse. –
náv‰tûva v˘stavy doporuãena ‰kolám k hromadn˘m náv‰tûvám.

Poãet ÏákÛ

Pomocná akce pro nezamûstnané

Zaãátek roku

·kolu nav‰tûvuje 48 ÏákÛ a to: 16 chlapcÛ a 38 dûvãat

Rozdûlení ÏákÛ do oddûlení
Îáci rozdûleni dle nov˘ch normálních osnov na 4 oddûlení
a to:
v 1. odd.
4 chlapci
a 6 dûvãat
v 2. odd.
6 chlapcÛ
a 9 dûvãat
v 3. odd.
3 chlapci
a 11 dûvãat
v 4. odd.
3 chlapci
a 6 dûvãat
Novû do ‰koly nastoupilo 7 ÏákÛ a to 3 chlapci a 4 dûvãata.V‰ichni Ïáci jsou státní pﬁíslu‰nosti ãeskoslovenské
a národnosti ãeskoslovenské. Jedna Ïaãka je vyznání ãeskoslovenského, ostatní ﬁím.-katol.

Rozdûlení Ïactva dle ‰kolních rokÛ:
v
v
v
v
v
v
v

1. ‰kolním roce:
2. ‰kolním roce:
3. ‰kolním roce:
4. ‰kolním roce:
5. ‰kolním roce:
6. ‰kolním roce:
7. ‰kolním roce:

3 chlapci
5 chlapci
1 chlapec
1 chlapec
3 chlapci
3 chlapci
3 chlapci

a 4 devãata
a 6 dûvãat
a 4 dûvãata
a 6 dûvãat
a 4 dûvãata
a 5 dûvãat
a 2 dûvãata

= 7 ÏákÛ
= 11 ÏákÛ
= 5 ÏákÛ
= 7 ÏákÛ
= 7 ÏákÛ
= 8 ÏákÛ
= 5 ÏákÛ

Náv‰tûva mû‰Èanské ‰koly
Mû‰Èanskou ‰kolu v Kelãi nav‰tûvuje 13 ÏákÛ a to: 6 chlapcÛ a 7 dûvãat.

Zmûna v uã. sboru:
V uãitelském sboru nastala zmûna. NáboÏenství dochází
vyuãovat P. Karel Dolansk˘, kaplan z Kelãe. Narodil se
16.bﬁezna 1906 ve v‰emínû, okres Hole‰ov. Studoval gymnázium v Opavû, bohosloveckou fakultu v Olomouci, vysvûcen na knûze 1928. NáboÏenství vyuãuje je‰tû ve skaliãce,
Nûmeticích, Kladerubech, Komárovicích, Babicích a na
pomocné ‰kole v Kelãi.
Ve sloÏení místní ‰kolní rady nenastalo Ïádn˘ch zmûn.

28. ﬁíjen 1932
Oslaven v besídce s rodiãi, v níÏ po ﬁeãi správce ‰koly dûti
pﬁedná‰ely básnû, zpívaly vhodné písnû a vzdaly hold ãs. Vlajce.

Poselství p. presidenta
Pan president toho dne ve svém poselství národu a politick˘m ãinitelÛm zdÛraznil, Ïe v popﬁedí diskusí doma i jinde
jsou pomûry hospodáﬁské jak se vyvinuly po válce a do znaãné míry válkou. ZdÛraznil, Ïe se na‰e demokracie, parlament
a vlády osvûdãily. Îaluje právem na korupci a Ïádá, je-li nûkdo
korupãníkem nebo spojencem korupce – aby byl v zájmu státu odstranûn. Konstatuje dle v˘sledku voleb, Ïe lid Ïádá od
sv˘ch pﬁedstavitelÛ klidnou práci (uznává). Sizina uznává na‰i
vnitﬁní a zahraniãní politiku. Pﬁeje si spojit v‰echny státotvorné
Ïivly k loyální spolupráci o spravedlivé vyrovnání hospodáﬁsk˘ch a sociálních protiv, starost o nezamûstnané a reformy
‰kol. A kulturní.

100. v˘roãí narozenin Miroslava Tyr‰e
Na sobotu 17. záﬁí 1932 pﬁipadlo sté v˘roãí narozenin
D. Miroslava Tyr‰e. V˘znamu Tyr‰ova pro národní v˘chovu
a jeho zásluÏného díla bylo vhodb˘m zpÛsobem vzpomenuto
na v‰ech ‰kolách s ãeskosloven. Jazykem vyuãovacím.

V˘stava obrazÛ znakové nauky v Hranicích
Krajinské sdruÏení uãitelÛ mû‰È. ·kol a uãitelské jednoty

V prosinci t.r. provedena v okrese pomocná akce dobroãinná pro strádající nezamûstnané. Za tím úãele zﬁízen v kaÏdé obci obecní sbor pro péãi o nezamûstnané 4–8 ãlenn˘ za
pﬁedsednictví starosty obce z lidí dobré vÛle, znám˘ch lidumilÛ ze zástupcÛ sociálních a humanitních institucí, zamûstnavatelsk˘ch a dûlnick˘ch organizací a pod., kter˘ bude provádûti podpÛrnou akci ve svém obvodu obce pro nezamûstnané bydlící v obci a to v intenci sboru okresního. Uãitelstvo
bylo poÏádáno, aby se ujalo této zásluÏné sociální ãinnosti
a ze v‰ech sil ji podporovalo.
JiÏ pﬁed tím ustaven v okrese spolek pro péãi o nezamûstnané, jehoÏ ãleny se stali i ãlenové uã. sboru zdej‰í ‰koly
s dobrovol. Mûs. Pﬁíspûvkem 10 kã a 8 kã.

100. v˘roãí narozenin Björnsona
Pan ministr ‰kolství a národní osvûty doporuãil v˘nosem ze
dne 22. 11. 1932, aby v nûkteré vyuãovací hodinû bylo na
v‰ech ‰kolách vzpomenuto stého v˘roãí narozenin norského
básníka Björnsona Bjärnstjerna, upﬁímného pﬁítele SlovákÛ,
jehoÏ (sté) narozeniny pﬁipadly na den 8. prosince t.r.

T˘den dobré knihy
Aby byl v mládeÏi podporován zájem o vhodnou mimo‰kolní ãetbu, která je mocn˘m v˘chovn˘m prostﬁedkem, svolilo
minist. ‰kolství a nár. osvûty, aby byla letos v prvém t˘dnu
mûsíce prosince ‰kolní mládeÏ na ‰kolách národních vhodn˘m zpÛsobem upozornûno na v˘znam dobré knihy, na v˘bûr
vhodn˘ch knih a na ‰kodlivost literárního braku.

Zmûna titulu uãitele
Podle v˘nosu min. ‰k. a nár. osv. o zavedení jednotného
oslovování „paní“ v‰ech zamûstnankyÀ bez rozdílu jde-li o vdanou neb svobodnou, bylo zji‰Èováno, kolik svobodn˘ch
zamûstnankyÀ je pro dosavadní zpÛsob oznaãování a kolik je
pro „paní“. Zdej‰í sleãna uãitelka se vyslovila pro titul „paní“.

Mikulá‰sk˘ veãírek
Jako kaÏdého roku poﬁádán i letos tradiãní mikulá‰sk˘ veãírek. Sehrána veselohra „·vejk má dvojãata“. Na ukonãení
roku poﬁádán Sylvestrovsk˘ veãírek ve formû kabaretu. Oba
podniky konány za reÏie správní ‰koly.

·kolní rozpoãet na rok 1933
·kolní rozpoãet na rok 1933 vykazuje ﬁádnou potﬁebu 3365
kã. V dÛsledku stálé stoupající hospodáﬁské krize a nedostatku obecních financí omezeny v rozpoãtu jednotlivé poloÏky na minimum. Proti rozpoãtu loÀskému je rozpoãet men‰í
o 1.264 kã.

Vánoce
Vánoãní svátky byly vãetnû od 21. prosince do 3. ledna
1933.

Zákon o úsporn˘ch opatﬁeních
Vláda dala v‰em státním zamûstnancÛm „JeÏí‰ka“ – sníÏení platÛ. Nepomohly spontánní protesty státních zamûstnancÛ sdruÏující se v jednotnou exekutivu, vláda nedbala návrhÛ exekutivy, která proukazovala na nové zdroje pﬁíjmÛ na
úkor vrstev kapitalistick˘ch, hojila se na úkor tûch nejslab‰ích – kteﬁí se bránit nemohou. Strany koaliãní (mezi nimiÏ
i strana soc.-dem. a ãs. nár. socialistÛ) schválili jednomyslnû zákon o úsporn˘ch opatﬁení personálních, kter ˘ byl stûÏejním bodem programu pﬁedsedy vlády Malypetra, kter ˘
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vystﬁídal ze zdravotních dÛvodÛ odstoupiv‰ího pﬁedsedu vlády UdrÏala. Zákon rychle schválen snûmovnou poslaneckou
i senátem. Je‰tû neÏ byl publikován, úãtárny uÏ mûly propoãítány platy s r ychlostí snad popr vé chvály a úcty hodnou
(v úﬁední praxi posud nesl˘chanou), aby jiÏ 1.ledna vypláceny se sráÏkou. Tedy jsou to opût státní zamûstnanci – kteﬁí
pﬁíná‰ejí „nové obûti na oltáﬁ vlasti“.
Zákon ze dne 28.prosince 1932, ã.204 sb.z.a.u. o úsporn˘ch opatﬁeních personálních stanoví sráÏky z platÛ presidenta republiky, z platÛ ãlenÛ obou snûmoven Národního shromáÏdûní (10%), z dal‰ích platÛ pﬁedsedÛ obou snûmoven
(15%) a místopﬁedsedÛ (10%), z pﬁíjmÛ guvernéra Podkarpatské Rusi (15%), z pﬁíjmÛ pﬁedsedy vlády a ostatních ãlenÛ vlády (15%), státním úﬁedníkÛm a soudcÛm mimo platové
stupnice (15%).
SráÏky platové
Z aktivních platÛ ostatních státních zamûstnancÛ se sráÏí,
ãiní-li sráÏková základna
nad 9.000 kã aÏ vãetnû 10.800 kã 3%
10.800 kã
12.600 kã 5%
12.600 kã
14.400 kã 8%
14.400 kã
10%
SráÏkové základny – tuto tvoﬁí podle zákona pensijní základna – zamûstnanci nesmí po sráÏce zÛstati na sráÏkové základnû ménû, neÏ zÛstane zamûstnanci s nejvy‰‰í sráÏkovou
základnou, pro niÏ je stanoveno nejblíÏe niÏ‰í sráÏkové procento, pro pﬁípadû není sráÏka stanovena vÛbec.
SráÏka z odpoãivn˘ch platÛ
Z odpoãivn˘ch (zaopatﬁovacích) platÛ státních zamûstnancÛ a jejich pozÛstal˘ch se sráÏí, ãiní-li základna
nad 9.000 kã aÏ vãetnû 12.600 kã 5%
12.600 kã
14.400 kã 8%
14.400 kã
33.600 kã 10%
33.600 kã
49.800 kã 12%
49.800 kã
15%
sráÏkové základny
SráÏky kongresov˘ch pﬁíjmÛ
Z doplÀkÛ kongresy duchovenstva kongruálních církví
a náboÏensk˘ch spoleãností státem uznan˘ch se sráÏí obdobnû jako státním zamûstnancÛm.
Zru‰ení vánoãního pﬁíspûvku
Vánoãní pﬁíspûvek (podle zák. ze dne 14. 10. 1930, ã.144)
se nevyplácí
Pensijní pﬁíspûvek
Zamûstnanci jsou povinni platiti pensijní pﬁíspûvek ve v˘‰i
8% (!) pensijní základny, kter˘ se snaÏí v mûsíãních ãástkách
ze sluÏebního platu.
Upravení zpÛsobu v˘platy
Vládním naﬁízením mÛÏe b˘ti upraven zpÛsob v˘platy sluÏebních a odpoãivn˘ch platÛ státních zamûstnancÛ neb pozÛstal˘ch po nich, jakoÏ i posunutí v˘platy platÛ pﬁedem splatn˘ch aÏ vãetnû do 15. Dne mûsíce splatnosti.
Resoluce národního shromáÏdûní
K zákonu pﬁipojena resoluce, pﬁijatá poslaneckou snûmovnou Nár. shromáÏdûní v niÏ se vláda vyz˘vá aby bez ohledu
na dobu platnosti tohoto zákona, uãinila opatﬁení na jeho zru‰ení, kdyby finanãní situace státu to umoÏÀovala pﬁed koncem roku 1934,
Dále resoluce pﬁijatá senátem Nár. shromáÏdûní, v níÏ se
vláda vybízí, aby upustila od svého usnesení o nepensionování tûch, kdo podle zákonn˘ch ustanovení mohou do v˘sluÏby odejíti.
Oba tyto sliby pisatel zaznamenává, aby nûkdy zjistil na
kolik se mÛÏe vû‰iti v budoucnu pánÛm zákonodárcÛm, kteﬁí uÏ tolikráte podobn˘mi sliby ukonej‰ili státní zamûstnance
– ale bohuÏel – aÏ dosud jim nikdy nedostáli.
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Pololetní prázdniny
Pololetní prázdniny na ‰kolách nár. byly ve dnech 1. února
aÏ 5. února t.r.

V˘stava zrakové nauky v Kelãi
V sobotu dne 5.února nav‰tívili Ïáci zdej‰í ‰koly v doprovodu správce ‰koly V˘stavu zrakové nauky v Kelãi, poﬁádanou
Rodiãovsk˘m sdruÏením tamtéÏ.

25. v˘roãí Sv. âecha
23.února t.r. vzpomenuto bylo ve ‰kole 25. v˘roãí Sv. âecha
ukázkami jeho dûl, ãtením jeho básní a vylíãením jeho Ïivotopisu a v˘znamu v ãeské literatuﬁe.

83. narozeniny pana presidenta
Oslava 83. narozenin pana presidenta republiky konána
tich˘m zpÛsobem v hodinû vyuãování dne 7.bﬁezna. ve vkusnû vyzdobené uãírnû vzpomnûl správce ‰koly ohromn˘ch
zásluh p. presidenta v díle osvobozenském, vylíãil jeho Ïivotopis a osvûtlil jeho Ïivotní heslo : „Pravda vítûzí“. Îáci pﬁedná‰eli pﬁíleÏitostní básnû a zpívali vlastenecké písnû. Dopoledne naslouchali ‰kolskému rozhlasu, jehoÏ program cel˘
byl pro v‰echny stupnû vyplnûn oslavami narozenin p. presidenta. ·kolní Ïáci chtûli poﬁádati v rámci oslav narozenin divadlo. Nacviãována báchorka : „Tﬁi halíﬁe“. Pﬁedstavení muselo b˘ti odloÏeno aÏ na 1.kvûtna pro nemoce ÏákÛ v té dobû.

Velikonoãní prázdniny
Velikonoãní prázdniny trvaly letos vãetnû od 10.dubna do
20.dubna. – ‰kolní zprávy za 3. âtvrtletí byly rozdány aÏ po
svátcích 20.dubna.

Mír a heslo âs. âerv. kﬁíÏû
Na Bílou sobotu byl v Praze slavnostním zpÛsobem prohlá‰en mír velikonoãní za pﬁítomnosti p. presidenta republiky, pﬁedsedy vlády Malypetra ústy pﬁedsedy posl. snûmovny
StaÀka v pﬁítomnosti delegátÛ zahraniãních církví âerv. KﬁíÏÛ. Ve dvou minutách ticha vzpomínali jsme v‰ichni obûtí války. âs. âer v. KﬁíÏ razil heslo „âistota ve v‰em, více dÛvûr y
a vzájemné pomoci“. Cel˘ prÛbûh slavnosti byl vysílán rozhlasem. Ve zdej‰í obci popr vé obãanstvo zachovalo 2
min.klid, jsouc doma pouãeno ‰kolními dûtmi.. na návsi, pﬁed
domy, pﬁed ‰kolou, v‰ude zametaly dûti, okrá‰lily také záhonek pﬁed pomníãkem a vysázely tam rÛÏe. Tak dokázaly, Ïe
si uvûdomují heslo „âistota ve v‰em... “

Zákon o pÛjãce práce
Nár. shromáÏdûní usneslo se na zákonû o pÛjãce práce ze
dne 21. bﬁezna 1933. Tato pÛjãka má ohromnou dÛleÏitost.
Z v˘tûÏku budou hrazeny investiãní potﬁeby stát. podnikÛ,
opatﬁena práce provádûním nutn˘ch národohospodáﬁsk˘ch
úãeln˘ch a obecnû prospû‰n˘ch investic a tím zmírnûna nezamûstnanost. Pan president napsal na okraj zákonu pﬁedloÏeného k podpisu : „Mají-li lidé pracovati – nesmí peníze zaháleti“. Tak zdÛraznil krásnû prav˘ úãel pÛjãky. PÛjãka práce
bude zúroãena 5% a s 10% prémií v plné jmenovité hodnotû.
Poskytuje daÀové v˘hody. – o pÛjãce práce a jejím ohromném
v˘znamu pro zmen‰ení bídy zpÛsobené nezamûstnaností –
pouãeny dûti v hodinách obãanské v˘chovy.

Îákovské divadlo „Tﬁi halíﬁe“
23. dubna sehráli Ïáci v˘pravnou báchorku se zpûvy a tanci „Tﬁí halíﬁe“ od Frant. Jaro‰e. Úspûch po stránce morální
i finanãní byl ohromn˘. V sobotu 22. dubna hráno pro dûti.
pﬁi‰li Ïáci z Kelãe, z Malhotic, z Babic a ze V‰echovic. Vstupné bylo jednotné 1 kã. Dûti chud˘ch a nezamûstnan˘ch mûli
vstup zdarma. Pﬁesto vybráno 127 kã. V nedûli bylo pﬁedstavení pro dospûlé, na nûmÏ vybráno 387 kã. V˘prava hry, kroje a souhra dûtí se nesmírnû líbila. Zpûvy doprovázel kvintet
místních ochotníkÛ. âist˘ v˘nos divadla (300kã) vûnován na
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zarámování a zasklení obrazÛ k k ozdobû chodby ve ‰kole,
zbytek na ‰kolní potﬁeby pro chudé Ïáky.

·kolní v˘let
Ve stﬁedu dne 16. kvûtna vykonán byl ‰kolní v˘let na Hel‰t˘n. Zúãastnilo se ho 32 dûtí. Pﬁedseda místní ‰kolní rady
p. Adolf Rolinc ÏebﬁiÀákem odvezl dûti aÏ za Par‰ovice, odkud
pû‰ky ‰lo se na hrad. Vykonána prohlídka hradu. Z Hel‰t˘na
nastoupena cesta po svahu hor a dále podél Beãvy do Hranic. Po prohlídce parku ‰lo se do Teplic a propasti. V Teplicích nás ãekal opût povoz p. Ad. Nûmec, kter˘ nás unavené
odvezl domÛ. V˘let se krásnû zdaﬁil.

10.v˘roãí úmrtí pí. Masarykové
Dne 13. kvûtna vzpomenuto bylo 10. v˘roãí úmrtí vzácné
Ïeny, choti pana presidenta Charlotty G. Masarykové.

Ustavující schÛze nové místní ‰kolní rady
Dne 13. ãervna byla konána ustavující schÛze místní ‰kolní rady. Jako zástupce okresního ‰kolního v˘boru byl pﬁítomen p. vrchní rada a okresní hejtman Bohdan Wachsmuth.
âleny nové místní ‰kolní rady jsou za uãitelstvo: Josef HoleÀa a Frant. Sehnálková, za stranu agrární p. Metodûj Va‰íãek a A. Nûmec ã.1, za stranu lidovou Adolf Rolinc a Josef
Strnadel. Po vykonaném slibu pﬁikroãeno k volbû pﬁedsedy
místní ‰kolní rady a zvolen Adolf Rolinc a námûstkem p.
Nûmec Adolf.
Pﬁi nejbliÏ‰í schÛzi místní ‰kolní rady zvolen pokladníkem
opût p. Nûmec Adolf.

Visitaãní zpráva
Dne 16. ãervna provedena p. inspektorem visitace ‰koly.
Dle visitaãní zprávy jest vûãn˘ stav ‰koly aÏ na vlhkost zdiva

Statistika

obce za rok 2009
k 1. 1. 2010 má obec Rouské
z toho

243 obyvatel
118 muÏÛ a 125 Ïen

Narodili se:
Anna Kostková, Rouské ã.70

4. 9. 2009

Zemﬁeli:
Dagmar Sanitrníková, Rouské ã.78
Antonín Ovãáãík, Rouské ã.37

8. 10. 2009
1. 10. 2009

Pﬁistûhovali se k nám:
Hana Strnadlová, Rouské ã.3
Petr Koukal, Rouské ã.58
Hana Koukalová, Rouské ã.58
Krist˘na Koukalová, Rouské ã.58
Zuzana JaroÀová,Rouské ã.8

30. 9. 2009
24. 6. 2009
24. 6. 2009
24. 6. 2009
26. 1. 2009

Odstûhovali se od nás:
Pavlína Barto‰ová, Rouské ã.28
Zuzana JaroÀová, Rouské ã.70
Filip Vokurka, Rouské ã.70
Roman Vokurka,Rouské ã.70
Marcela Vokurková,Rouské ã.70

24. 8. 2009
15. 6. 2009
26. 1. 2009
26. 1. 2009
26. 1. 2009

SÀatek uzavﬁeli:
Pavlína Va‰íãková, Rouské ã.28
Jaroslav Barto‰
Josef Strnadel, Rouské ã.3
Hana Braunerová
Eva Perutková, Rouské ã.14
Roman Studen˘

1. 8. 2009
19. 9. 2009
13. 6. 2009
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‰kolní budovy a nevyhovující záchody, jeÏ nelze vûtrati, jest
uspokojiv˘. Budova nevyhovuje poãtu ÏákÛ, jenÏ vyÏaduje dvou
tﬁíd a nutno pom˘‰leti na opatﬁení druhé uãebny a pﬁimûﬁeného kabinetu.
Vnitﬁní stav ‰koly jest zcela dobr˘, ﬁízení ‰koly velmi dobré.
Vyuãování vykazuje vût‰inou velmi dobré ucelené v˘sledky.
Písemné práce ÏákÛ mají velmi úhlednou úpravu a peãlivé písmo. KázeÀ Ïáku je dobrá.
V budovû jest dbáno peãlivé ãistoty a pﬁimûﬁené v˘zdoby.

Konec ‰kolního roku
·kolní rok 1932–33 ukonãen u úter ˘ dne 27. ãer vna t.r.
s 49 Ïáky (16 chlapcÛ a 33 dûvãat)

Zame‰kání ‰koly
Procento zame‰kání za cel˘ rok : omluveného 1.4%, neomluveného 1.0 %. Propou‰tûcí vysvûdãení obdrÏelo 1 dûvãe.

Zdravotní stav dûtí
Zdravotní stav dûtí po cel˘ rok byl dobr˘.

Opravy ve ‰kole
Hned v pr vní polovinû prázdnin vykonány ãetné opravy
a práce ve ‰kole. Tak opravena byla ‰kolní pumpa, probourány v bytû správce ‰kolykomíny aÏ do sklepa. Vymalován byt
správce ‰koly (kuchyÀ a dva pokoje) , vymalována síÀ a uãebna, vylíãeny záchody, spraveny okna, zlep‰eny komíny, vysypán ‰tûrkem chodník pﬁed ‰kolou aj. za to v‰e dík obûtavému novému pﬁedsedovi místní ‰k. Rady p. Ad. Rolincovi, jakoÏ
i pochopení ostatních ãlenÛ m. ‰. rady pro zlep‰ení a lep‰í
stav ‰koly.
Josef HoleÀa
správce ‰koly

Sãítání lidu,
domÛ a bytÛ 2011
Dovolte mi, abych Vám v souvislosti s pﬁipravovan˘m Sãítáním lidu, domÛ a bytÛ 2011 podala nûkolik informací:
Sãítání lidu, domÛ a bytÛ se pﬁipravuje opût po deseti letech
a navazuje na pﬁedchozí sãítání, která probíhají jiÏ od roku
1869. Poprvé v historii v‰ak bude probíhat jako souãást jednotného sãítání v rámci celé Evropské unie. Obsah, práva
a povinnosti ve vztahu k tomuto SLDB vycházejí ze zákona
ã. 296/2009 Sb., o sãítání lidu, domÛ a bytÛ v roce 2011.
Podle § 11 tohoto zákona spolupracuje âesk˘ statistick˘ úﬁad
pﬁi pﬁípravû SLDB 2011 rovnûÏ s Obecními úﬁady, které se
vyjadﬁují k základním sídelním jednotkám a k seznamu budov,
vãetnû staveb pro rodinnou rekreaci. Obecní úﬁad vás bude
neprodlenû informovat o termínech, zpÛsobu a osobách, které toto sãítání budou provádût.
Buìte prosím shovívaví a snaÏte se se sbûrateli údajÛ spolupracovat. V‰ichni, kteﬁí se budou na sãítání podílet, budou
vázáni mlãenlivostí, kterou se zavazují písemnû pﬁi spu‰tûní
celé akce a poru‰ení této podmínky je sankcionováno.
Obecní úﬁad
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Rousecká dráãata zabodovala v Otrokovicích
Dne 17. 4. 2010 jsem se s na‰imi dûvãaty
zúãastnila 10. roãníku soutûÏe Dûti fitness
– sportem proti drogám v Otrokovicích. SoutûÏ pro nás dopadla více neÏ dobﬁe, vybojovaly jsme si postup na finále do Prahy a to
i pﬁesto, Ïe dûvãata trénují teprve osm mûsícÛ. Chtûly bychom podûkovat orientální
taneãnici Zuzanû Roderové, která holky na
soutûÏ vzornû pﬁipravila. Myslím, Ïe v‰echny si tento den poﬁádnû uÏily, aÈ uÏ to byla
cesta vlakem, nebo líãení ‰minkami a tﬁpytkami, které k orientálním tancÛm urãitû patﬁí. Bylo se na co koukat a porota to mûla
velice tûÏké. SoutûÏilo se v pûti kategoriích:
hip hop, dance, maÏoretky, orientální tance
a aerobic. Velice se také v‰em líbily ‰ité
kost˘my, na jejichÏ v˘robû se také holky podílely. Nikoho by nenapadlo, Ïe byly u‰ity
z vyﬁazené jevi‰tní opony. Musím na‰im dûvãatÛm moc podûkovat. Nyní zb˘vá jen nacviãit novou skladbu a vymyslet nové kost˘my
na finále do Prahy, které se koná v sobotu
6. ãer vna 2010. V‰ichni v Rouském budeme drÏet palce.
Iva Klimková
ãlenka Rouseck˘ch dráãat

Zamy‰lení
V poslední dobû se nám v Rouském bohuÏel rozmáhá záliba jednotlivcÛ v nesmyslném niãení hodnot. Konkrétní projevy vandalismu nás obklopují
prakticky v‰ude v primitivní formû zniãeného majetku, zaﬁízení ãi vybavení obecních a veﬁejn˘ch objektÛ slouÏících veﬁejnosti. K napsání tohoto zamy‰lení mû vedly projevy úmyslného vandalismu v na‰í
obci. Nesetkáváme se s ním poprvé. Nedávno byl
na v˘leti‰ti po‰kozen kolotoã pro dûti, zlomen˘
okrasn˘ strom v aleji podél komunikace na veﬁejném
prostranství Rozárka. Vandalismus pokraãuje i rok
po kolaudaci víceúãelového domu, kde jsme nuceni odstraÀovat úmyslné po‰kození jako jsou prokopnuté vstupní dveﬁe do knihovny, prokopnuté dveﬁe u pánsk˘ch záchodÛ, zneãi‰tûní a po‰kození fasády, bezdÛvodné vyprázdnûní hasiãsk˘ch pﬁístrojÛ
a dal‰í.
Vinicí tûchto ‰kod se sami v tomto ãlánku jistû
poznají a vás ostatní bych chtûla vyzvat, dívejte se
kolem sebe a nebojte se zasáhnout pokud vidíte Ïe
se kolem vás niãí majetek, kter˘ slouÏí v‰em.
Dûkuji
Milu‰e StrÏínková, starostka

Podûkování
Zastupitelstvo obce dûkuje paní Pavle Stehlíkové za vedení obecní knihovny, kterou vzornû vedla po dobu 7 let. Svou
ãinnost ukonãila a tato byla od 1. 4. 2010 pﬁevedena na
paní Jaroslavu V˘vodovou.

