Nevyãítej Ïivotu co Ti nedal, ale uã se oceÀovat to, co Ti dal!
L. N.Tolstoj
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Zpráva o vûcech veﬁejn˘ch
Ing. Libor K˘vala,
místostarosta obce
Milí spoluobãané,
chtûl bych se spoleãnû s Vámi krátce ohlédnout
za posledními ãtyﬁmi lety, které rámcují právû konãící volební období. Priority, které byly nastaveny na
zaãátku volebního období, tvoﬁily tyto body: Rekonstrukce v˘leti‰tû, Vybudování víceúãelového hﬁi‰tû,
Dokonãení III. etapy úpravy návsi, Dokonãení oprav
místních komunikací – Kopec, Obnova lesa, Obnova
rybníka KADLUB, Rekonstrukce nefunkãního b˘valého vodojemu, Pozemkové úpravy, Spolupráce obce
se spolky a podpora spolkového Ïivota, VyuÏívání
veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, Péãe o veﬁejnou zeleÀ,
dále pak Péãe o seniory, V rámci cestovního ruchu
propagovat místní turistické cíle, Spolupráce s podnikatelsk˘mi subjekty. KaÏd˘ z nás, pﬁi ãtení tohoto
seznamu, umí zhodnotit, které poloÏky a jak byly realizovány. Uskuteãnûní tûchto plánÛ není samozﬁejmû
jen otázka plnûní urãitého seznamu, ale v podmínkách malé obce, pﬁedev‰ím záleÏitost hledání finanãních zdrojÛ. O to víc jsem rád, Ïe vût‰ina z toho, co
bylo vyt˘ãeno, se podaﬁilo naplnit. Navíc souãasné
zastupitelstvo vstupovalo do volebního období po
v˘znamn˘ch investicích, spojen˘ch s rekonstrukcí
víceúãelového domu a návsi. Ne v‰e je ale vÏdy jen
otázkou velk˘ch penûz, a proto ﬁe‰ení, které propojují dobr˘ nápad a um lidí, není nikdy dost.
Spolupráce i zasedání zastupitelstva se nesly ve
tvÛrãí atmosféﬁe a rÛzné názory na stejnou vûc
nebyly dÛvodem rozporÛ, ale spí‰e pomáhaly najít
ﬁe‰ení, se kter˘m se vût‰ina mohla ztotoÏnit. Malou
úãast veﬁejnosti na zasedání zastupitelstva si sebevûdomû spojuji s tím, Ïe se správou obce panovala
spokojenost.
Dovolte, abych popﬁál budoucímu zastupitelstvu
mnoho zdaru, t˘mového ducha a v neposlední ﬁadû
angaÏované spoluobãany.

Ludmila Perutková,
ãlenka ZO a pﬁedseda
Finanãního v˘boru
V uplynulém volebním období jsem pracovala
v zastupitelstvu a poznala jsem, Ïe v‰e nejde tak,
jak bychom si asi v‰ichni pﬁedstavovali. I pﬁesto, Ïe
se udûlala spousta vûcí, problémÛ k ﬁe‰ení je stále
dost. Je to v‰e o penûzích a ne mal˘ch. Proto nûkteré plány ,které jsme na zaãátku mûli, bohuÏel musely do pozadí a neuskuteãnily se. I kdyÏ to nadále
nebude jednoduché a není moÏné zavdûãit se pﬁedstavû v‰ech lidí, chtûla bych novû zvolen˘m zastupitelÛm popﬁát hodnû elánu, tolerance, ale i dÛrazu
pﬁi dodrÏování obecnû závazn˘ch pﬁedpisÛ. Není mi
lhostejné, jak se obec Rouské bude i nadále rozvíjet a proto pokud budu moci ráda pomÛÏu.

VáÏení spoluobãané,
ãas nám ukrojil pﬁeváÏnou ãást volebního
období a na‰e pÛsobení spûje ke konci. Krátk˘m ohlédnutím mÛÏeme tuto nesnadnou etapu uzavﬁít. KaÏd˘ z vás se prÛbûÏnû mohl
seznamovat s tím, co jsme v tomto období ﬁe‰ili, co jsme opravili, postavili a ãeho jsme dosáhli. Poãátkem volebního období pﬁed námi stál
úkol dokonãit vybavení víceúãelového obecního domu a prostor návsi. Pﬁipravoval se projekt
obnovy rybníka Kadlub. Tato velká investice se
prolínala témûﬁ cel˘m volebním obdobím
a v souãasné dobû je projekt dokonãen˘. Jen
uplatÀování reklamaãních vad a komplikovaná
komunikace s realizaãní firmou nás stále zatûÏuje. Velk˘ problém byl pro nás také nákup
hasiãského vozidla. Setkali jsme se s neserióznosti a troufám si ﬁíci i s podvodem prodejce. S pomocí právníkÛ a s nasazením sv˘ch sil
a za cenu zkaÏen˘ch vánoãních svátkÛ, jsme
tento úkol zvládli a poﬁízení nového hasiãského vozu v pﬁí‰tím roce probûhlo v poﬁádku.
Dnes se místní hasiãi mohou py‰nit jak aktivním hasiãsk˘m t˘mem, tak vybavením jednotky. S vervou jsme se vrhli do úpravy veﬁejn˘ch
prostranství v obci, prostﬁednictvím pracovníkÛ
na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracech. Myslím si,
a nejen já, Ïe se úpravy povedly. Je mi jen líto,
Ïe nûkteﬁí majitelé psÛ nechají v˘sadbu niãit
a znehodnocují prácí a snahu o zvelebování
na‰i obce. Troufám si tvrdit, Ïe na‰e obec má
velkou nadûji, pokud se nûkdy v budoucnu pﬁihlásí do soutûÏe Vesnice roku usilovat o zelenou stuhu. JiÏ dva roky se pracuje na novém
územním plánu obce. Dokud není územní plán
schválen˘ je Ïiv˘m dokumentem, se kter˘m se
dá pracovat. V souãasné dobû jsme do nûj
zapracovali institut veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb. Toto opatﬁení platí od 1. 1. 2014 a je
nástrojem k bezplatnému pﬁevodu do majetku
obce pozemkÛ zastavûn˘mi právû tûmito stavbami. V rámci nového územního plánu do‰lo ke
zmûnám v plochách urãen˘ch k individuální
v˘stavbû. Prostﬁednictvím na‰í organizace „Za
na‰imi humny o.p.s„ jsme zrekonstruovali venkovní víceúãelov˘ areál a postavili nové multifunkãní hﬁi‰tû s umûl˘m trávníkem, kde se dá
provozovat 10 druhÛ sportÛ. Je nutné je‰tû svépomocí dokonãit terénní úpravy a ochranné prvky proti vodû, prodlouÏení opûrné a záchytné
zídky a vybudovat ‰tûrkov˘ chodníãek podél hrany hﬁi‰tû, aby zachytilo neãistoty (poseãenou
trávu apod.) vnû hﬁi‰tû. Doprovodnou akcí víceúãelového hﬁi‰tû a celého areálu je prodlouÏe-

ní sítû veﬁejného osvûtlení. Zb˘vá dobudovat
parkovi‰tû a objekt pro úschovu inventáﬁe jako
jsou sítû, sloupky a míãe. Celková investice do
tohoto areálu ve v˘‰i 2 mil. Kã se zcela jistû
vyplatí. Rezervace hﬁi‰tû bude probíhat prostﬁednictvím webov˘ch stránek a správce hﬁi‰tû. Instalací analematick˘ch sluneãních hodin
na návsi se nám podaﬁilo dokonãit soubor sluneãních hodin. Dnes jich má obec na svém území ‰est a jsou velkou atraktivitou po turisty.
Jednou z posledních akcí bylo prodlouÏení vodovodního ﬁadu smûrem na Malhotice. Vznikne tu
prostor pro stavbu 4 rodinn˘ch domkÛ. Do této
akce jsme se pustili svépomocí s pracovníky
na VPP a ve spolupráci se spoleãností Vodovody a kanalizace Vsetín. Znaãnou pomoc nám
poskytla fa GESS zapÛjãením techniky na zemní práce. V‰em bych chtûla vyjádﬁit podûkování za vstﬁícnost. Akci, která by stála cca
300 tis. Kã v pﬁípadû, Ïe by jí realizovala firma
nás pﬁi‰la na cca 50 tis. Kã. Je‰tû jednou dûkujeme. Opaãn˘ pﬁíklad zaÏíváme u bytovky, kde
jsme se snaÏili zvelebit prostor pﬁed bytov˘m
domem v˘sadbou okrasné zelenû a uspoﬁádání sbûrn˘ch nádob. Av‰ak kvÛli bezohlednosti
nûkter˘ch nájemníkÛ tohoto domu a nerespektování kompromisÛ, muselo b˘t instalováno
v tûchto místech dopravní znaãení zakazující
parkování, z dÛvodÛ pﬁíjezdu svozov˘ch vozidel
a zimní údrÏby. Niãení vysazené zelenû uÏ tímto zpÛsobem bohuÏel ovlivnit nemÛÏeme.
Nebuìte lhostejní a nebojte se napomenout
dûti i dospûlé, kdyÏ jste svûdkem niãení a vandalismu. Peníze vynaloÏené na opravy mohou
b˘t pouÏity nûkde jinde a smysluplnûji. Dnes si
nikdo nechce s nik˘m zadat. AÈ to ﬁe‰í obecní
úﬁad, potaÏmo starosta ãi nejlépe celé zastudokonãení na stranû 2 
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pitelstvo. Projekt, kter˘ se právû dokonãuje
a z ãásti si jej vynutilo ﬁádûní zlodûjÛ, je oprava tﬁí kamenn˘ch kﬁíÏÛ. Jak jsem vás informovala v loÀském roce, byla na rozcestí do Babic
zcizena ãást kﬁíÏe z roku 1891. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo souãasnû opravit v‰echny tﬁi
kamenné kﬁíÏe v majetku obce. Zde bych chtûla podûkovat spoleãnosti Záhoran a.s V‰echovice, která na obnovu kﬁíÏe u Babic vûnovala ãástku 15 tis. Kã. Je to akt dobré
vzájemné spolupráce a my si jí nesmírnû váÏíme. Oprava v‰ech tﬁí kﬁíÏÛ pﬁijde na 300 tis.
Kã. Bez dotací bychom tuto investici, pﬁi dal‰ích projektech jen tûÏko zvládli. S místními
zemûdûlci spolupracujeme i na opravách polních cest, které také uÏívají. V rámci revitalizace zelenû jsme vysázeli 30 stromÛ u b˘valé skládky. Bojovali jsme také s bezohledností
firem podnikajících v lesnictví. SnaÏili jsme se,
jak se dozvíte z projednávan˘ch bodÛ zastupitelstva obce, o‰etﬁit smlouvami vstupy a uÏívání obecních pozemkÛ vûcn˘mi bﬁemeny.
Obec nakupovala dal‰í pozemky pro její potﬁeby a dal‰í rozvoj. Nebudu se tu rozepisovat
o rozsáhlé agendû, která stále narÛstá, neboÈ
je to v souãasné dobû boj s vûtrn˘mi ml˘ny.
Celková ãinnost spolkÛ v leto‰ním roce trochu ochabla a je tﬁeba nabrat nov˘ vítr do plachet. V pﬁí‰tím období nebude probíhat vítání
obãánkÛ ve V‰echovicích, ale kaÏdá obec si
pojme tuto slavnost po svém. I zde je prostor
pro zapojení spolkÛ spolu s Obecním úﬁadem.
Dalo by se psát o problémech i úspû‰ích na‰í
obce je‰tû dlouho. Nicménû v tomto ãísle obecního zpravodaje jsem se snaÏila struãnû shrnout ãinnost na‰eho zastupitelstva. Nûkteré
informace jste mohli ãerpat i ze zpravodaje mikroregionu Záhoran.
V tomto volebním období jsme zaÏili i úspûch
v získání Ceny Nadûje, kterou obec obdrÏela
v soutûÏi Vesnice roku 2012. Její finanãní ocenûní nám umoÏnilo uspoﬁádat dva zájezdy na jiÏní Moravu a je‰tû poﬁídit krásné vánoãní osvûtlení na lípy u kaple pov˘‰ení sv. KﬁíÏe.
V‰eobecnû mají tyto soutûÏe obrovsk˘ motivaãní
stimul pro místní obãany.
Na závûr trochu filosofie. KaÏd˘ zastupitel se
ocitá ve schizofrenické situaci. Jako jedinec si
na urãitou vûc udûláte svÛj vlastní názor rela-
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âlenové zastupitelstva obce zleva: Milan Sehnal, Irena K˘valová, Milu‰e StrÏínková, Ludmila Perutková a Ing. Libor K˘vala

tivnû snadno, máte svoje zásady, potﬁeby
a Ïivotní styl. Ale jako zastupitel, zastupujete
lidi, kteﬁí vás volili i nevolili. Proto si kaÏd˘m
sv˘m rozhodnutím udûláte nepﬁátele na jedné
ãi druhé stranû a hlavnû mnohdy musíte jít sami
proti sobû. CoÏ je nejvût‰í dilema ãlenÛ zastupitelstva obce.
Chtûla bych podûkovat Vám obãanÛm na‰í
obce za podporu, pomoc a dÛvûru, kterou jste
mû po celou dobu funkãního období projevovali. âlenÛm zastupitelstva obce Ing. Liborovi
K˘valovi, p. Milanovi Sehnalovi, p. Ludmile
Perutkové a p. Irenû K˘valové za spolupráci
a chvíle strávené spoleãn˘m plnûním nûkdy
nelehk˘ch úkolÛ. Zvlá‰tní podûkování patﬁí
úãetní obce p. Marii Va‰íãkové za zodpovûdné

vedení úãetnictví a Ing. Pavle Krbálkové za její
pÛsobení v o.p.s. Za na‰imi humny a DSO mikroregionu Záhoran. Vám v‰em potom patﬁí velk˘ dík uÏ tﬁeba jenom za to, Ïe si uklízíte pﬁed
sv˘m domem a berete to jako samozﬁejmost.
Jako kaÏd˘ z Vás mám své chyby, ale to, Ïe
jsem dvacet let vykonávala funkci starostky,
povaÏuji za velkou ãest a pﬁeji nám, abychom
k sobû navzájem chovali úctu, slu‰nost,
respektovali názory druh˘ch a Ïili a pracovali
v pﬁátelské a klidné atmosféﬁe. Zkusme se
v‰ichni i nadále snaÏit o to, aby se v Rouském
dobﬁe Ïilo. V‰em Vám pﬁeji pevné zdraví
a zdrav˘ Ïivotní optimismus, bez kterého se
zkrátka Ïít nedá.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
Rouské 27. února 2014
1. Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o hospodaﬁení do 31. 1. 2014
4. Rozpoãet obce Rouské na rok 2014 vã. rozpoãtového v˘hledu
2015 – 2016
5. Vystoupení starosty obce V‰echovice – financování Z· a M· V‰echovice
6. Souhlas se zaﬁazením správního území obce Rouské do územní
pÛsobnosti MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko na roky
2014 – 2020

7. Smlouva o nájmu distribuãní soustavy el. energie sítû VO
8. Smlouva revitalizaci, svícení, obnovû a provozování distribuãní soustavy el. energie VO
9. Îádost OS Vãelí království U zeleného úlu, Hranice o pﬁíspûvek na
V. roãník v˘tvarní soutûÏe „Îivot vãely v úle“
10. Odkup pozemkÛ pod Komorov˘m rybníkem
11. Smlouva o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné
architektury místního v˘znamu v OK v roce 2014 ve v˘‰i 50 tis. Kã.
12. Smlouva o poskytnutí pﬁíspûvku z rozpoãtu OK ve v˘‰i 8 tis. Kã na
zaji‰tûní akceschopnosti SDH
13. Informace starostky
14. Usnesení a závûr
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Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
Rouské 11. dubna 2014
1. Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2013
4. Zpráva o hospodaﬁení v lesích
5. Financování Z· a M· V‰echovice
6. Smûna pozemkÛ TvrdoÀ Josef – Obec Rouské
7. ProdlouÏení vodovodního ﬁadu za ‰kolou
8. Financování v˘stavby víceúãelového hﬁi‰tû
9. Roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení v obci Rouské
10. Dopravní znaãení obce
11. Delegování zástupce na Valnou hromadu spol. Vala‰ská vodohospodáﬁská Vsetín a.s., dne 24. 4. 2014 ve Vsetínû
12. Informace starostky
13. Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
Rouské 13. ãervna 2014
1. Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
2. Kontrola usnesení
3. Informace o.p.s. Za na‰imi humny k v˘stavbû Víceúãelového hﬁi‰tû
v Rouském – Ing. Pavla Krbálková
4. Zpráva o hospodaﬁení do 31. 5. 2014
5. Úãetní závûrka obce za rok 2013
6. Závûreãn˘ úãet obce za rok 2013
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí pﬁíspûvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce 2014 na roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení v obci Rouské ve v˘‰i 100 tis. Kã
8. Schválení spolufinancování akce roz‰íﬁení veﬁejného osvûtlení v obci
Rouské ve v˘‰i 50% vynaloÏen˘ch skuteãn˘ch nákladÛ akce.
9. Stanovisko ke sjednocení dopravní obsluÏnosti v Olomouckém kraji
10. V˘povûì Smlouvy o závazku veﬁejné sluÏby ã. 2012075-09 uzavﬁenou dne 2. 1. 2009 se spol. ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava ke dni 31. 12. 2014
11. Zmûna stanov A.S.A skládka Bystﬁice pod Host˘nem
12. Závûreãn˘ úãet A.S.A skládka Bystﬁice pod Host˘nem za rok 2013
13. Pronájem pozemkÛ v p.ã. 323 o v˘mûﬁe 751 m2 a p.ã. 322 o v˘mûﬁe 615 m2 v‰e v k.ú Provodovice
14. Poskytnutí finanãního pﬁíspûvku o.p.s Za na‰imi humny ve v˘‰i
872 316 Kã
15. Poskytnutí pÛjãky o.p.s. Za na‰imi humny na pﬁedfinancování dotace na v˘stavbu víceúãelového hﬁi‰tû v Rouském ve v˘‰i 750 tis. Kã
16. Pﬁijetí krátkodobého úvûru u Komerãní banky a.s. ve v˘‰i 750 tis. Kã
se splatností do 1 roku.
17. Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene – Petr Koukal
18. Informace starostky
19. Îádost o pﬁíspûvek ¤K F Par‰ovice na opravu kostela v Par‰ovicích
20. Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce
Rouské 5. záﬁí 2014
Zahájení, urãení ovûﬁovatelÛ a zapisovatele
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaﬁení do 31. 7. 2014
3. Pﬁíspûvek SDH Rouské ve v˘‰i 25 tis. Kã
4. Inventarizace majetku obce – sloÏení komise
5. Kanalizaãní ﬁád obce Rouské
6. Smlouva o smlouvû budoucí – zﬁízení vûcného bﬁemene – Novosad
Vojtûch
7. Smlouva o nájmu plynárenského zaﬁízení
8. Prodej pozemkÛ p.ã. 322 a 323 v k.ú Provodovice
9. Systém uÏívání víceúãelového hﬁi‰tû
10. Informace starostky
11. Usnesení a závûr
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Zpráva
o hospodaﬁení obce
rozpoãet rozpoãet skuteãnost skuteãnost
rok 2014
po RO k 30.6.2014 k 31.8.14
sdílené danû od FÚ
2.030
2.030
1.003
1.425
poplatek za odpad
104
104
102
102
poplatek za psy
2
2
2
2
odvod z loterií
10
10
4
6
správní poplatky
1
1
0
0
daÀ z nemovitostí
230
230
169
181
neinv. transfery
0
24
24
24
transf. na v˘kon st. správy 54
54
27
36
transfer od ÚP na zamûstnan.30
200
120
232
neinvest. transfer od kraje
1
1
9
pﬁevody mezi úãty
60
60
30
42
pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ 18
18
0
0
trÏby z lesa
250
378
378
382
za stoãné
25
25
25
25
záleÏitosti kultura
10
10
0
nájmy DPS
116
116
65
85
pﬁíjem od EKO-KOM
40
40
5
15
ãinnost místní správy
90
126
70
70
pﬁíjem z úrokÛ
1
1
0
0
pﬁíjmy celkem
3.071
3.430
2.034
2.737
Vydání
UdrÏování zem. pÛd. fondu 10
10
0
0
lesy
70
70
0
0
silnice zim. údrÏba
20
20
0
0
provoz veﬁ. sil. dopravy
37
37
18
18
prodlouÏ. vodov. ﬁádu
0
50
17
45
pﬁed‰kolní zaﬁízení
20
20
0
0
základfní ‰kola
70
70
0
0
ãinnosti knihovnické
4
4
0
4
záleÏitosti kultury
69
69
16
16
tûlov˘ch. ãinnost – hﬁi‰tû 945
945
6
34
bytové hospodáﬁství – DPS 53
129
88
94
veﬁejné osvûtlení
51
51
8
8
komun. sluÏby a úz. rozvoj
10
31
21
21
(pozemky)
sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ 60
90
56
63
sbûr komunálních odpadu 110
110
60
78
péãe o vzhled obce a zeleÀ 160
450
278
398
poÏární ochrana
60
73
56
61
zastupitelstvo obce
547
547
279
387
volby do Evropského
0
19
18
19
parlamentu
ãinnost místní správy
776
918
554
714
pﬁevody mezi úãty
60
60
30
42
vratka z minul˘ch voleb(2013) 8
8
8
8
sportovní zaﬁízení – pﬁevod OPS
893
0
800
vydání celkem
3.140
3.781
1.513
2.810
Stavy prostﬁedkÛ na úãtech k 30. 6. 2014
úãet u Komerãní banky
716.784,11
92.452,77
na hypoteãním úãtu
5.572,22
7.273,42
u âeské národní banky
121.345,23
130.322,03
hotovost pokladny
41.069,00
45.624,00
Stavy úvûrÛ k 30. 6. 2014
U Komerãní banky
204.000,00
192.000,00
Hypoteãní úvûr
406.499,00
399.848,60
úvûr u státního fondu Ïiv. prostﬁedí 237.375,30
237.375,30
Pﬁíjmy

5. 9. 2014
Va‰íãková Marie, úãetní
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Postﬁehy úãetní obce
U pﬁíleÏitosti ukonãení dal‰ího volebního období, v mém pﬁípadû jiÏ ‰estého, bych se ráda zamyslela nad mou prací, kterou vykonávám od roku 1990. V úpln˘ch zaãátcích, kdy jsem
práci úãetní vykonávala pﬁi mém hlavním zamûstnání v druÏstvu a to po pracovní dobû, nebo ve volné dny, bylo nároãné
skloubit tyto dvû rozdílné práce, aby nedocházelo k opoÏdûnému odevzdávání údajÛ na Okresní úﬁad. Tím, Ïe se v na‰í
obci jiÏ od samého zaãátku nûco budovalo, získávaly se dotaãní tituly, bez kter˘ch by v Ïádném pﬁípadû nebylo dosaÏeno
takov˘ch v˘sledkÛ, coÏ ale obná‰elo per fektní úãtování,
a dodrÏení v‰ech zásad, aby nedocházelo k vracení dotaãních
titulÛ z nedostatkÛ v mé práci, coÏ se nestalo ani v jednom
pﬁípadû, ãehoÏ si moc povaÏuji a sama jsem na sebe hrdá.
Postupem ãasu se pﬁecházelo z jednoduchého úãetnictví na
podvojné, které jsme zasílali ke zpracování na okres, od roku
2006 – 2010 se evidence zasílala k dal‰ímu zpracování na
krajsk˘ úﬁad, a od roku 2010 je úãetnictví uzpÛsobeno tak,
Ïe evidence formou v˘kazÛ se zasílá jak na Krajsk˘ úﬁad, tak
i do centrálního systému úãetnictví.
Jak se zaãínaly rozbíhat práce na obci, bylo od zaãátku vyuÏíváno pracovníkÛ na veﬁejnû prospû‰né práce, kter˘ch se za
tu dobu u nás vystﬁídalo spousta (okolo 200 lidí), coÏ zase
obná‰í práci jejich pﬁihlá‰ení a odhlá‰ení na poji‰Èovny VZP
a OSSZ, refundaci jejich mezd na Úﬁad práce atd.
Od roku 2001 kdy byl zaloÏen Dobrovoln˘ svazek obcí dûlám
úãetní i tomuto regionu, protoÏe se ﬁeklo: kde je pﬁedsedkynû spolku tam se povede i úãetnictví, rovnûÏ zde se pracuje
s dotacemi.

Statistika obce za rok 2013
K 1. 1. 2013 mûla obec Rouské
254 obyvatel z toho 131 muÏÛ
a 123 Ïen.
Narodili se:
Patrik Hosta‰a, Rouské ã.p. 49
·tûpán Zámorsk˘, Rouské ã.p. 63
Klárka Ovãáãíková
Zemﬁeli:
Josef Kubaãák, Rouské ã.p.33
Tomá‰ Steiner, Rouské ã.p.18
Pﬁistûhovali se k nám:
Josef Sanitrník st. Rouské ã.p 54
Josef Sanitrník ml. Rouské ã.p 54
Odstûhovali se od nás:
Eva Rolincová, Rouské ã.p.27
Filip Flaj‰ar, Rouské ã.p. 81
Pﬁestûhovali se:
Michal Tomek, Rouské ã.p.64
Petr Tobola, Rouské ã.p.64
Verona Cipsová, Rouské ã.p.18
SÀatek uzavﬁeli:
Lucie Hosta‰ová a Miroslav Koneãka, Rouské ã.p.19
Michaela Plesníková a Marek Elefant

16. 6. 2013
15. 7. 2013
16. 9. 2013
18. 10. 2013
10. 11. 2013
5. 8. 2013
5. 8. 2013
3. 12. 2013
6. 5. 2013
14. 2. 2013
27. 9. 2013
21. 11. 2013
22. 6. 2013
24. 8. 2013

Kontroly jak nad obcí, tak i nad DSO nám provádí pracovníci Krajského úﬁadu tzv. auditoﬁi 2x roãnû a to jako pﬁedauditt a po roãní uzávûrce audit – z toho jsem mívala takov˘
dost nepﬁíjemn˘ pocit, ale jako kaÏdá kontrola je na to aby
pro‰la v‰emi doklady, vyhlá‰kami, usneseními Obecního
zastupitelstva, náprava pﬁi pﬁípadn˘ch chybn˘ch úãtováních
je moÏná u pﬁedauditu. Je-li rok uzavﬁen, je provádûn koneãn˘ audit a tam jiÏ opravy do starého roku nelze provést.
Mimo tûchto kontrol chodily je‰tû kontroly z rÛzn˘ch ministerstev na jednotlivé dotaãní tituly, a také se ze Ïádné dotace
peníze nevracely.
Závûrem bych chtûla popﬁát svému nástupci hodnû úspûchÛ,
a novému starostovi ‰Èastnou ruku pﬁi pﬁijímání pracovníka.
Marie Va‰íãková, úãetní OÚ

Osvûdãení o úspoﬁe emisí
Rouské 2013
Díky rozvoji a provozu systému tﬁídûného sbûru a recyklace
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ, vãetnû obalov˘ch,
pﬁispûla na‰e obec ve spolupráci se spoleãností EKO-KOM ke
zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí a sníÏení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli: Emise CO ekv. 16,033 tun,
úspora energie: 742 736 5 MJ.
Za rok 2013 vyfakturovala obec Rouské spoleãnosti EKOKOM 8,122 tun tﬁídûného odpadu v ãástce 35 183 Kã.
Za mnoÏství vytﬁídûného odpadu na jednoho obyvatele jsme
obdrÏeli prvenství v ekologické soutûÏi na XII. Mikroregionální
olympiádû, která se konala 23. srpna 2014 v B˘‰kovicích.
Podûkovat bychom chtûli v‰em na‰im obãanÛm, kteﬁí tﬁídûní odpadu zaãlenili do svého Ïivotního stylu.
Zastupitelstvo obce

Zpráva o veﬁejném poﬁádku
ve sluÏebním obvodû OO PâR Hranice za dobu
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – obec Rouské.
V roce 2013 v pÛsobnosti OO Policie âR Hranice v teritoriu
obce Rouské do‰lo ke tﬁem trestn˘m ãinÛm, kdy se jednalo
o majetkové trestné ãiny, které se zatím nepodaﬁilo objasnit.
V uvedeném období, tu byly ﬁe‰eny celkem tﬁi pﬁestupky, dva
proti bezpeãnosti a plynulosti v dopravû, které byly objasnûny
a vyﬁízeny na místû v blokovém ﬁízení a jeden pﬁestupek proti
obãanskému souÏití.
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Volby do Zastupitelstva obce Rouské
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 10. a 11.
ﬁíjna 2014, sídlem volebního okrsku v na‰í obci je víceúãelov˘ obecní dÛm – spolková místnost. V pátek 10. 10. budou
volby probíhat od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 11. 10.
od 8:00 do 14:00 hodin. Voleb se mÛÏe zúãastnit státní
obãan âeské republiky, kter˘ je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu

v územním obvodu obce a nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhne 18 let. Dále se mÛÏe zúãastnit státní obãan jiného státu,
kter˘ je v obci pﬁihlá‰en k trvalému pobytu a nejpozdûji druh˘ den voleb dosáhne 18 let. Právo volit mu pﬁiznává mezinárodní úmluva, kterou je âR vázána.

Volby do Senátu
Parlamentu âeské republiky
První kolo voleb do Senátu PâR probûhne rovnûÏ ve dnech
10. a 11. ﬁíjna 2014.
Volební místnost je stejná s volbami komunálními, tj. víceúãelov˘ obecní dÛm – spolková místnost v Rouském.
V pátek 10. 10. budou volby probíhat od 14:00 do 22:00
hodin, v sobotu 11. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.
Voliãem je státní obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let. Ve druhém kole
voleb do Senátu mÛÏe volit i obãan, kter˘ alespoÀ druh˘ den
konání druhého kola voleb dosáhl vûku nejménû 18 let. Druhé kolo voleb se uskuteãní v pﬁípadû, Ïe v prvním kole nezíská Ïádn˘ z kandidátÛ nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ. Druhé kolo
se pak bude konat ve dnech 17. a 18. 10. – v pátek od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do14:00 hodin.
Pro volby do Senátu PâR vydává obecní úﬁad na Ïádost voliãe voliãské prÛkazy. S voliãsk˘m prÛkazem mÛÏe voliã hla-

sovat v jiné volební místnosti, musí se v‰ak jednat o stejn˘
senátní volební obvod. Na‰e obec je v obvodu 63, tzn. Ïe
voliã, kter ˘ je hlá‰en˘ k trvalému pobytu v na‰í obci, mÛÏe
na voliãsk˘ prÛkaz hlasovat jen v tûch obcích, které jsou také
zaﬁazené do obvodu 63. Îádost o vydání voliãského prÛkazu
je moÏné zaslat písemnû s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem,
v elektronické podobû podepsané uznávan˘m elektronick˘m
podpisem, v elektronické podobû zaslané prostﬁednictvím
datové schránky nebo osobnû. Osobnû mÛÏe voliã poÏádat
o vydání voliãského prÛkazu nejpozdûji do 8. 10. 2014
v ostatních pﬁípadech nejpozdûji do 3. 10. 2014.V pﬁípadû,
Ïe v prvním kole senátních voleb bude voliã hlasovat mimo
„svÛj“ volební okrsek, tedy na voliãsk˘ prÛkaz, nebude moci
hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde institut voliãsk˘ch prÛkazÛ není zaveden.
Obecní úﬁad

Kandidáti do zastupitelstva obce Rouské
Chcete vûdût, proã jdou do nadcházejících obecních voleb jednotliví kandidáti? Jaké zámûry chtûjí v zastupitelstvu prosazovat,
co zmûnit? Ná‰ zpravodaj se rozhodl dát v‰em kandidátÛm voleb
do zastupitelstva obce prostor pro zveﬁejnûní sv˘ch názorÛ a my‰lenek, kter˘mi chtûjí pﬁesvûdãit voliãe, Ïe právû oni jsou ti praví
budoucí zastupitelé. Chceme v‰em objektivnû nabídnout prostor
ke své prezentaci. Tato moÏnost byla dána v‰em 9 kandidátÛm.
Pokud zde nûãí pﬁíspûvek nenacházíte, kandidát se rozhodl ji nevyuÏít. Pﬁíspûvky nejsou nijak upravovány.
Zdravím v‰echny obãany na‰í obce.
Mám-li se vyjádﬁit k tomu, jak bych si pﬁedstavovala budoucí smûﬁování obce, ﬁekla bych, Ïe se mi líbí, jak je obec spravována a co
v‰echno se souãasnému zastupitelstvu podaﬁilo vybudovat. Jen si
myslím, Ïe by bylo ku prospûchu vûci „VLÍT DO ÎIL NOVOU KREV“.
Ráda bych pﬁispûla k dal‰ímu rozvoji obce, získávání v‰ech vûkov˘ch kategorií obãanÛ k aktivnûj‰ímu pﬁístupu Ïivotu v obci, podporovat jiÏ fungující spolky, rozvíjet a udrÏovat i okrajové ãásti obce.
Dále také vyuÏít a rozvíjet dosavadní bohaté zku‰enosti souãasn˘ch
zastupitelÛ získané dosud pﬁi správû obce.
S pozdravem Jana Havranová.
VáÏení spoluobãané,
v minul˘ch volebních obdobích se v na‰í obci uskuteãnilo mnoho projektÛ, které zlep‰ily spoleãenské a sportovní vyÏití obãanÛ.
Stavebními úpravami budov a veﬁejn˘ch prostranství se v˘raznû
zlep‰il vzhled na‰í obce, o kterém se pochvalnû vyjadﬁuje spousta
lidí se kter˘mi spolupracuji, nebo kteﬁí nav‰tívili obec bûhem festivalÛ Bestfest jako náv‰tûvníci nebo hudebníci.
Svojí kandidaturou do obecního zastupitelstva chci v tomto rozvoji obce pokraãovat a navíc bych chtûl vrátit obãanÛm zájem o v‰e-

obecné dûní v obci. Tento sníÏen˘ zájem uÏ pozoruji del‰í dobu na
rÛzn˘ch akcích v obci. VÏdyÈ tyhle akce se poﬁádají hlavnû pro místní obãany.
Samozﬁejmû jsou je‰tû dal‰í vûcí, které se dají zmûnit a k tomu
chci pﬁispût sv˘mi profesními, technick˘mi a organizátorsk˘mi zku‰enostmi. Tohle rozhodnutí je uÏ pouze na Vás.
Václav Marek
Na‰e obec je hezká, udrÏovaná, pûknû vysázená, jsou tu dostupné sluÏby a proto by bylo dobré udrÏet tento standart i nadále. Obec
by mohla podporovat rozvoj a aktivitu spolkÛ, aby se mohly díky
spoleãensk˘m akcím rozvíjet pﬁátelské vztahy mezi obãany, aby se
na‰e dûti rády vracely a nebo zÛstaly a dále rozvíjely na‰i obec pro
dal‰í generace.
Martina Mrázková
Proã jsem ‰la kandidovat na ãlenku zastupitelstva do nadcházejících voleb? Stojí za to ohlédnout se zpût na uplynulé období a je
tﬁeba konstatovat, Ïe pro rozkvût na‰í obce se udûlala spousta práce. Na veﬁejné zasedání OZ jsem sice nechodila, ale daly se ãerpat poznatky o dûní v obci ze zpravodajÛ, které se pravidelnû vydávají. Není tﬁeba vyjmenovat v‰echny vûci, které se v na‰í obci udûlaly, staãí se jen po na‰í vesnici rozhlédnout a aby nové OZ pokraãovalo dál v takovém duchu jako doposud, aÈ se jedná o renovaci
a údrÏbu objektÛ obce, v˘sadby a údrÏby zelenû, rozvoje sportovního areálu, vybudování cyklotras. Vezmu pﬁíklad z na‰eho spolku
Tradic a jeho poﬁádání akcí jako jsou kurzy ﬁemesel a tradiãní v˘stavy. Bez podpory ZO a dotací by se tyto akce nedaly poﬁádat.
Kandidovat do OZ by mûli obãané, kteﬁí jsou ochotni vûnovat svÛj
ãas a mít snahu se podílet na rozvoji na‰í vesnice.
Irena OdloÏilíková
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Milí spoluobãané,
chtûla bych nadále pokraãovat ve smûru podpory Mikroregionu,
ve kterém je efektivní realizovat projekty rozvoje venkova. DÛleÏitá
je podpora a rozvoj místních spolkÛ a udrÏení vlastních tradic. Zv˘‰it zájem o dûní v obci ze strany obãanÛ. Aktivnû pÛsobit v regionálních uskupeních a uváÏlivû vyuÏívat dotaãních titulÛ. Tím zabránit odchodu mlad˘ch lidí do mûst, udrÏet rodiny s dûtmi a vytvoﬁit
v‰em obãanÛm kvalitní spoleãenské prostﬁedí, samozﬁejmû s pomocí v‰ech. Hlavnû mladí potﬁebují perspektivu, Ïe zde najdou prácí,
nebo se za ní snadno dopraví, budou moci své dûti umístit do
mateﬁsk˘ch ãi základních ‰kol a ve volném ãase najdou pﬁíleÏitosti pro sport ãi kulturní vyÏití, a to je potﬁeba zajistit. ZároveÀ zabránit pﬁistûhování nepﬁizpÛsobiv˘ch obãanÛ. DÛleÏité je také udrÏet
ãi zlep‰it dopravní obsluÏnost obce
Ing. Daniela TvrdoÀová
VáÏená paní starostko obce Rouské,
hlavním dÛvodem mojí kandidatury do obecního zastupitelstva
je neutû‰en˘ stav komunikace mezi lidmi z vesnice a Obecním
úﬁadem, v nûkter˘ch pﬁípadech. Hlavním úkolem nov˘ch zastupitelÛ si myslím, bude udrÏet stávající chod vesnice, v rámci
dotací, bez vût‰ího zadluÏení. Dle ãasov˘ch moÏností jsem ochoten organizaãnû spolupracovat a pomáhat pﬁi rÛzn˘ch spoleãensk˘ch a kulturních akcích a tím zlep‰it vlastnû komunikaci
lidí vzájemnû. Rád pracuji s lidmi a jsem ochotn˘ se skoro vÏdy
domluvit na kompromisech. I kdyÏ jsem tady v rodné vesniãce
del‰í ãas nebydlel, o to víc mû to zde pﬁitahuje. Jsem optimista
a vûﬁím, Ïe se najde vÏdy ﬁe‰ení. Samozﬁejmû nezáleÏí jen na
mû, ale na v‰ech obãanech této vesnice.
S pozdravem Petr Koukal
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Zdravím obãany na‰í obce a posílám jen pár vût co si myslím.
Nyní se zamûﬁit na tro‰ku vzdálenûj‰í okolní místa obce, stﬁed obce
máme vskutku krásn˘, ale je tﬁeba podpoﬁit úpravu stávajících chodníkÛ, uskuteãnit plán vodárka, a úpravu cest smûrem na Malhotice. Dále, vycházková cesta smûr od novostaveb: nebylo by od vûci,
zde umístit nauãnou stezku s rÛzn˘mi prvky, smûr rybník tak, aby
mladé rodiny i senioﬁi zde mohli na procházky s koãárkem, ale
i s dítûtem na kole (a star˘ ãlovûk si nezlomil nohu) toto v‰e
s návazností na stávající cyklotrasu. Na trase by mohly b˘t vyhlídky (nûkterá vyhlídková místa máme vskutku úÏasná). Smûr vodárka rybníky. Dále podpoﬁit sociální sluÏby pro seniory i mladé lidi.
OÏivit ãinnost spolkÛ a vytipovat nové tahouny akcí v Rouském.
Ludmila JuráÀová
Milí „rouseãáci“,
v posledních 25 letech se pﬁevratnû zmûnila komunální politika
i sm˘‰lení lidí. Po témûﬁ 38 letech stráven˘ch v komunální politice
to mohu posoudit. Je dobﬁe, Ïe lidé Ïijící v obci si o jejím rozvoji rozhodují sami. Je tﬁeba stále získávat nové lidí ochotné pracovat pro
rozvoj obce. Zvlá‰tû mlad˘m by nemûla b˘t lhostejná její budoucnost. V Rouském je stále co zvelebovat. Doﬁe‰ena není obnova
místních komunikací a chodníkÛ, ãi‰tûní odpadních vod od V‰echovic, vyuÏití nefunkãního vodojemu, dobudování zázemí v˘leti‰tû
a víceúãelového hﬁi‰tû, obnova lesa, majetkoprávní vyrovnání
pozemkÛ, rybníky, ale obnova polních cest a dal‰í. Pﬁedpokládám,
Ïe i nadále bude Rouské vyuÏívat nabídku veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. Stále je tﬁeba motivovat spolky k poﬁádání spoleãensk˘ch a kulturních akcí. Je tu spousta mlad˘ch a ‰ikovn˘ch lidí, kteﬁí to dokáÏí. V‰ude tam, kde budu uÏiteãná, ráda pomohu a pﬁedám své zku‰enosti, pokud o to novû zvolené zastupitelstvo bude stát.
Milu‰e StrÏínková

Sepsáno historií
aneb Jak jsme budovali v˘leti‰tû
U pﬁíleÏitosti otevﬁení nového víceúãelového hﬁi‰tû jsem chtûla
seznámit obãany s tﬁicetilet˘m budováním celého v˘leti‰tû a popis
podmínky a dobu, ve které vznikalo. V minulosti obec citelnû postrádala víceúãelové zázemí pro poﬁádání spoleãensk˘ch akcí v pﬁírodû, ale i prostor pro sportovní vyÏití (do té doby se vyuÏíval prostor
dne‰ního kolbi‰tû firmy JUKO). Proto se ãlenové Obãanského v˘boru rozhodli najít nové prostory pro tyto úãely. V úvahu pﬁicházely
pozemky u rybníka, na b˘valé skládce, „za Jankov˘m“ a nebo vedle b˘valé Haderkovy zahrady. Ten nakonec získal nejvût‰í podporu
v‰ech ãlenÛ OV. Uprostﬁed pozemku byla provizorní hasiãská nádrÏ
a v rohu v místû, kde se dnes nachází budova bufetu, byl mal˘ rybníãek s okolostojícími vrbami. Cel˘ prostor byl zarostl˘ a neudrÏovan˘, takové smutné a nevzhledné místo hned na zaãátku obce.
Pan Milan Válek nechal zpracovat situaãní návrh celého areálu
a zapoãalo se s terénními pracemi, které spoãívaly v odvodnûní,
odtûÏení svahu a pﬁebyteãné zeminy, tak aby se vyrovnala plocha
pro travnaté hﬁi‰tû. Ve‰keré zemní práce ﬁídil ãlen obãanského v˘boru p. Jan Machanec. Technika byla vyuÏívána z rÛzn˘ch staveb, které provádûl Místní národní v˘bor V‰echovice. Podûkování patﬁí
zejména b˘valé pﬁedsedkyni paní Marii Kolaﬁíkové, která ti‰e trpûla na‰e „nelegální aktivity“, t˘kající se v˘stavby. Naãerno a bez dokumentace. Dal‰í dík posílám za vedoucím stavebního úﬁadu Jaroslavem Smahlem, bez jehoÏ pﬁiãinûní by to rovnûÏ ne‰lo. Po
úpravách byl problém kvalitnû plochu zatravnit. Tohoto úkolu se na
v˘bornou zhostil p. Josef Novosad. Jaroslav JuráÀ ml. i star‰í, setbu povláãeli a uváleli, a tak byl poloÏen základ a mohlo se alespoÀ
„ãutat“. V roce 1988 jsem spoleãnû s JUDr. Spáãilem zaãala ﬁe‰it
majetkové vyrovnání s vlastníky dotãen˘ch pozemkÛ. Jednalo se
o sourozence Hru‰kovi, Antonína Va‰íãka, Vojtûcha a Josefa Novosadovi. U pﬁedchozích vlastníkÛ do‰lo k odprodeji a pan Josef Novo-

sad smûnil ãást pozemku za pozemek u skládky. V˘kup se provádûl tehdy za cenu 4 Kã/1 m2. V dal‰í etapû se vybudovala provizorní cesta, která slouÏí aÏ do dne‰ka. Bylo nutné vybudovat zázemí pro prodej a sklad zboÏí. První zamûstnanec, kterého obec mûla
na veﬁejnû prospû‰né práce p. Emil Cips, dostal za úkol rozebrat
stodolu na místû dne‰ní zahrádky pana Josefa Va‰íãka a z tohoto
materiálu se zaãal stavût bufet opût pod stavením dozorem a za
vydatného pﬁispûní p. Jana Machance. Dﬁevûnou pﬁístavbu spolu
s venkovními latrínami vybudovala firma p. Franti‰ka Vosáhla
Terénní úpravy okolí víceúãelového hﬁi‰tû: Toník Bek s dûtmi, Mirek
K˘vala, Laìa Helísek ml., Ondra Va‰íãek, Mar tin âech a Zdenûk
Suchánek.
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Zaãátek budování hﬁi‰tû – zakládání kamenitého podkladu na drenáÏe.

z Ol‰ovce. Podium a oplocení bylo vybudováno pracovníky zemûdûlského druÏstva s podporou a mechanizátora JZD p. Josefa K˘valy. Mladé bﬁízky byly dovezeny z nedalekého tû‰ického lesíku a vysazeny brigádnicky. Sloupy na osvûtlení byly poﬁízeny z tehdy
skromn˘ch finanãních zdrojÛ âeského svazu Ïen a stavûny byly rovnûÏ naãerno pﬁi stavbû stoÏárÛ vysokého napûtí. Asfaltová plocha
vznikala jako vedlej‰í produkt pﬁi úpravû místních komunikací v obci
stejnou metodou jako v‰echny pﬁede‰lé. Elektroinstalaci provedl
Miroslav Hubáãek z Kunovic. S pomocí p. Petra Cíchy ze V‰echovic byla postavena udírna s venkovním grilem. V roce 1994 se slavnostnû areál pﬁedal veﬁejnosti. Po prodeji nemovitostí v blízkosti
v˘leti‰tû se zaãaly objevovat stíÏnosti nov˘ch vlastníkÛ. Kopací míã
hravû hráãi pﬁekopávali na soukrom˘ pozemek. Vznikaly konflikty
a proto obec pﬁistoupila k vybudování zv˘‰eného oplocení ve v˘‰ce 4m. Poprvé byly na tento areál vyuÏity dotaãní zdroje Ministerstva pro místní rozvoj. (Realizaci provádûla fa Funny sport ze Zlína
a hodnota díla byla 300 tis. Kã.) V roce 2009 obec získala dal‰í
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dotaci z programu LEADER ve v˘‰i 1 mil Kã. V rámci této dotace
byla provedena pﬁístavba skladu na techniku, poloÏena nová stﬁecha, vybudován komín, mobilní kontejnerové sociální zaﬁízení, byl
zpevnûn terén v okolí bufetu a vjezdu do skladu. Tento projekt realizovala fa STAREST Star˘ Jiãín. S úãastí obãanÛ na brigádách nebyl
nikdy problém. VÏdy se jich zúãastnil velk˘ poãet. Není v m˘ch silách
vyjmenovat v‰echny, kteﬁí na v˘stavbû areálu podíleli. V‰em patﬁí
obrovsk˘ dík, za to Ïe venkovní areál v na‰í obce je a slouÏí veﬁejnosti. V roce 2008 byla od pana ZdeÀka Haderky ml. odkoupena
zahrada i se zahradním domkem. Pan Zdenûk Haderka star‰í se
s tímto aktem nemohl smíﬁit a koneãné zapsání do Katastru nemovitostí provázely dramatické chvíle. Nesl velice tûÏce tento prodej,
kter˘ uskuteãnil jeho syn Zdenûk a hrozil soudní pﬁí. Témûﬁ pﬁed
svou smrtí v den jeho osmdesát˘ch narozenin mû pﬁinesl velik˘ klíã
od brány na dÛkaz usmíﬁení. Tento klíã nosím na svazku dodnes
jako symbol, kter˘ mi pﬁipomíná sloÏitost lidského Ïivota. Dûtské
hﬁi‰tû navrÏené Evou a Vojtûchem Rolincov˘mi a zbudované v roce
2002 firmou pana Miroslava Plesníka nahradila dnes jeho vûrná
kopie. Materiál byl pouÏit z vlastních zdrojÛ a práci provedla fa Starest z Nového Jiãína v rámci rekonstrukce areálu. Jak je vidno z ãlánku byl tento areál budován po dobu cca 30 let z poãetn˘ch finanãních zdrojÛ. I proto se tu dnes míchají rÛzné stavební styly, které
jsou popisem celé v˘stavby areálu. V roce 2012 se nám prostﬁednictvím obecnû prospû‰né spoleãnosti Za na‰imi humny podaﬁilo
získat dotaci z Programu LEADER ve v˘‰i 750 tis. Kã na v˘stavbu
víceúãelového hﬁi‰tû. Hodnota díla je necelé 2 mil. Kã. Osvûtlení
hﬁi‰tû je zbudováno z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve v˘‰i 200 tis. Kã. Travnat˘ plácek nahradilo multifunkãní zaﬁízení hodné dne‰ní doby. Z nevzhledného pozemku s Ïabím kuÀkáním vznikl krásn˘ areál, ve kterém se dají poﬁádat takové akce jako
je napﬁ. Best Fest s tisícovkou lidí, PouÈové slavnosti, jarmarky ãi
jiné vût‰í kulturní a spoleãenské akce. Tﬁicet let je dlouhá doba,
moÏná jsem si na v‰echno a v‰echny nevzpomnûla, ale cítila jsem
potﬁebu popsat vznik areálu a dobu, za jak˘ch podmínek jsme tenkrát obec rozvíjeli. Tolik o historii. Velké podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se na jeho v˘stavbû jak˘mkoliv zpÛsobem podíleli.
Milu‰e StrÏínková

Hasiãi jsou t˘m!
Pﬁelom jara a léta je pro hasiãe, a hasiãsk˘ sport pﬁedev‰ím,
obdobím velmi aktivním. Bûhem jednoho víkendu se místní jednotka úãastní i dvou závodÛ, sbírá zku‰enosti a ovûﬁuje si svoji pﬁipravenost v nabité konkurenci. Technické vybavení je díky podpoﬁe obce a sponzorÛ na solidní úrovni a sportovní t˘m je motivovan˘ podat vÏdy nejlep‰í v˘kon.
Ale vraÈme se v ãase zpût na zaãátek roku, kdy sbor vyhodnocoval pﬁedchozí rok a nastavoval si cíle na rok leto‰ní. V˘roãní valná
hromada byla pﬁíleÏitost pro hodnocení, setkání celé ãlenské základny (jednou z nejvût‰í v obci) a také se podûlit s názory a postﬁehy
s hasiãi z okolních vesnic okrsku. Zimní období hasiãi vyuÏívají
k úãasti na rÛzn˘ch ‰koleních a také se úãastní valn˘ch hromad
okresu, okrsku nebo jednotliv˘ch obcí. V rámci zimní pﬁípravy se
jednotka vûnovala údrÏbû techniky, která se, k na‰í radosti, neustále roz‰iﬁuje. Byly provedeny napﬁíklad drobné úpravy úloÏného
prostoru hasiãského auta, opravena zásahová ma‰ina a mnoho
dal‰ích vûcí, a to vlastními silami a se zapojením ãlenÛ.
Poslední nedûli pﬁed postním obdobním si dechovka z Partutovic pí‰e do kalendáﬁe: Vodûní medvûda Rouské. Ani letos nebylo
potﬁeba na tomto zvyku nic mûnit a v‰ichni místní i pﬁespolní si
mohli vychutnat zábavu spojenou s touto obnovenou tradicí.
V jarních dnech, pod vedením místních hasiãÛ, probíhaly s rouseck˘mi dûtmi a omladinou sportovní aktivity na místním sále, aby si tak
mohly zkrátit dny, kdy poãasí venkovním sportÛm moc nepﬁeje.
Patrona hasiãÛ sv. Floriana, kterého má místní sbor i na svém

Závûreãné úãtování akce Vodûní medvûda – Ivana K˘valová, Vladimír Ovãáãík a Ing. Libor K˘vala.

praporu, si na zaãátku kvûtna pﬁipomnûli hasiãi nejen úãastí na
slavnosti ve V‰echovicích, ale letos vÛbec poprvé také na pouti na
sv. Host˘nû.
Hasiãi z Rouského, jako tradiãní udrÏovatelé místních tradic, uspoﬁádali v první letní den táborák na místním v˘leti‰ti. Vatra nestála
na hﬁi‰ti jiÏ pûknou ﬁádku let, proto vûﬁím, Ïe pohled na hoﬁící hranici dﬁeva potû‰il kaÏdého náv‰tûvníka této akce.
SDH Rouské byl v leto‰ním roce také hlavním poﬁadatelem pouÈov˘ch slavností. Ve spolupráci s obecním úﬁadem a za finanãní
podpory MAS Hranicko jsme úãastníkÛm mohli nabídnout bohat˘
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program, kter˘ zahájil Franta Uher z LanÏhota se sv˘m zábavn˘m
pouÈov˘m odpolednem. Po nûkolika letech odmlky nav‰tívily Rouské kolotoãe, které zaplnily areál v˘leti‰tû a okoﬁenily odpolední program slavností. Dal‰í v˘znamn˘m bodem programu bylo slavností
otevﬁení nového víceúãelového hﬁi‰tû, kdy za úãasti pﬁátel z polského Kluczborku, zástupcÛ MAS Hranicko, vedení mûsta Pﬁerov
byl paní starostkou Milenou StrÏínkovou a manaÏerkou Mikroregionu Záhoran Pavlou Krbálkovou proveden slavností v˘kop. De‰tivé
poãasí, které pﬁimûlo mnoho úãastníkÛ si navléct holínky, sice ovlivnilo prÛbûh a úãast na leto‰ních slavností, ale vûﬁím, Ïe to nemûlo Ïádn˘ vliv uspoﬁádat stejnou akci v roce pﬁí‰tím. Navíc ukázky
útokÛ mlad˘ch hasiãÛ byly pﬁíkladem toho, Ïe se mladí pﬁed Ïádn˘m de‰tíkem nezastaví!
Dûkuji v‰em hasiãÛm za jejich aktivitu a snahu dûlat prostﬁedí,
ve kterém se nám lépe Ïije.
Ing. Libor K˘vala, strarosta SDH

Oslava sv. Floriana ve V‰echovicích 2014.
Pr vní ﬁada zleva: Martin Ovãáãík, Jaroslav Jemelík,
Ludmila Perutková, ãlenka ZO, Ing. Libor K˘vala, místostarosta obce a starosta SDH.
Druhá ﬁada zleva: Ondﬁej Horák, Pavel JuráÀ, Miroslav
K˘vala, velitel SDH a Martin âech

Rouseãtí hasiãi spoleãnû s hasiãi z Kluczborku pﬁi
náv‰tûvû v Rouském.

BEST-FEST v Rouském
skonãil s posledními tóny
V sobotu 5.ãervence probûhl v Rouském osm˘ a zároveÀ
poslední roãník hudebního festivalu. Pﬁes poãáteãní pﬁíznivé
pﬁedpovûdi poãasí jsme nakonec obdrÏeli v˘strahu na bouﬁky. Navzdor y tomu si do Rouského na‰lo cestu pﬁes 1000
fanou‰kÛ, kter˘m zahrály skupiny, jeÏ na festivalu uÏ jednou
vystoupily a mûly u náv‰tûvníkÛ nejvût‰í ohlasy.
Jedinou novinkou byla skupina RYBIâKY48, kterou si jiÏ
dlouhou dobu pﬁálo zejména mladé publikum.
Cel˘ festivalov˘ program probûhl s pÛlhodinov˘m zpoÏdûním zpÛsoben˘m de‰tûm, ale nakonec se poãasí umoudﬁilo.
Na zaãátku vystoupila skupina Hádrama‰mátrá, která svou
osobitou energií v˘bornû festival rozjela. Dále pokraãoval
Kabát revival s nejvût‰ími hity této nejpopulárnûj‰í ãeské rockové kapely. Zklidnûní pﬁed trojitou dávkou poﬁádného rocku
pﬁinesla skupina Prajzsk˘ V˘bûr s akustick˘m podáním znám˘ch rockov˘ch skladeb.
Potom uÏ patﬁilo pódium hlavním kapelám veãera. Postupnû vystoupily skupiny RYBIâKY 48, Îlut˘ pes a o závûreãnou
show s vybuchující toitoi se postaral Vilém âok se skupinou
BYPASS.
Na závûr bych chtûl upﬁesnit, Ïe festival nekonãí pro mal˘
zájem náv‰tûvníkÛ, ale z dÛvodu nulové podpory z dotaãních
programÛ kraje, pﬁestoÏe jeho hranice festival uÏ dávno pﬁekroãil. Aãkoli nám obec Rouské pomáhá v rámci sv˘ch moÏností, dlouhodobû se nedá toto riziko nést a festival dotovat
ze soukromého rozpoãtu.
Nejlep‰í slivovice je od HeliskÛ. Vladimír Helisek st. pﬁebírá 1. cenu.
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Pro pﬁedstavu jak je tato akce finanãnû, ãasovû a logisticky nároãná, níÏe uvádím v˘dajové poloÏky leto‰ního roãníku.
Tyhle v˘daje se musí uhradit pﬁi jakékoliv náv‰tûvnosti. V tûchto poloÏkách není Ïádná ãástka za zorganizování, které zaãíná vÏdy v srpnu po skonãení aktuálního roãníku a vrcholí dva
mûsíce pﬁed festivalem.
Na závûr dûkuji v‰em, kteﬁí na festival chodili a vytváﬁeli
vynikající atmosféru, kterou hodnû chválily i vystupující kapely. KaÏd˘ byl pﬁekvapen˘, Ïe se dá taková akce uskuteãnit
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Honoráﬁe skupin a moderátora
149.000 Kã
Pódium, zvuk a svûtla
47.000 Kã
Mobilní oplocení, chemické WC
15.000 Kã
Velkoprostorové stany
14.000 Kã
Ostraha areálu
5.000 Kã
OSA – autorská práva
6.500 Kã
Poji‰tûní
5.600 Kã
Honoráﬁ – obsluhy ve stáncích
15.000 Kã
Reklamní trika s tiskem
10.900 Kã
Propagace(v˘lep plakátÛ, rádiov˘ spot,
plakáty, vstupenky…)
10. 000 Kã
celkem
278.000 Kã
Pﬁíprava areálu, doprava a v˘stavba stanÛ,
pﬁíprava obãerstvení
2.–4. 7. 2014
Úklid, demontáÏe, odvoz a uvedení
areálu do pÛvodního stavu
6.–10. 7. 2014

v obci s 250 obyvateli. Tohle byl ná‰ zámûr, poskytnout obyvatelÛm mimo mûsta kvalitní kulturní záÏitek, kter˘ ov‰em ve
mûstech dotují z mûstsk˘ch rozpoãtÛ.
Velké podûkování patﬁí rodinû, generálnímu partneru akce
firmû Almio s.r.o., obci Rouské, Zofi fasády, Gess s.r.o.
a v‰em ostatním firmám a obcím, kteﬁí nás podporovali.
Václav Marek, pﬁedseda Obãanského sdruÏení Bestfest
Porada organizátorÛ akce Václav Marek, Milan Sehnal

Za na‰imi humny
se stále nûco dûje...
V roce 2008 realizovaly spoleãnû Rouské a Malhotice projekt
liniové v˘sadby stromÛ pod názvem „Za na‰imi humny“. Na
dvûstû obãanÛ obou obcí se tehdy se‰lo, aby vysadilo cca 350
stromÛ. V cíli spoleãného setkání na hranici katastrÛ byla aÏ
dojemná atmosféra setkání star˘ch znám˘ch. I kdyÏ spousta
z nich se bûÏnû potkává u lékaﬁe ãi náv‰tûvû po‰ty ve V‰echovicích, toto setkání bylo naplnûno srdeãnou atmosférou setkání star˘ch dobr˘ch sousedÛ a znám˘ch. Po ‰esti letech se rozhodli zástupci obou obcí, Ïe na tento projekt volnû naváÏí akcí
„Sejdeme se za na‰imi humny po letech“, aby lidé mohli zhod-

notit své dílo z roku 2008 a jeho pﬁínos kter˘ spoãívá v oÏivení
krajiny a cyklotrasy, která vede z Rouského do Malhotic a naz˘vá se Krajem kamenn˘ch kﬁíÏÛ, památn˘ch stromÛ a boÏích muk.
Chladné odpoledne neodradilo 50 úãastníkÛ, kteﬁí vyrazili ve
22. dubna 2014 ve 14 hodin ze stanovi‰È obou obcí pﬁes luhy
a háje, aby posbírali odpad a znovu po ‰esti letech se setkali
na hranicích sv˘ch obcí. Zhodnotili stav aleje za na‰imi humny,
pozdravili se, popili spolu léãivé vody na zahﬁátí a jako lahÛdka
za odvedenou práci i za to Ïe vÛbec pﬁi‰li je ãekala dobrota ve
formû uzené vepﬁové k˘ty, táboráku a opeãen˘ch ‰pekáãkÛ.
Upﬁímnou lítost vyjádﬁili zúãastnûní v‰em, kteﬁí zÛstali doma. Do
sv˘ch obcí se rozcházeli zmrzlí, ale spokojení s dobﬁe stráven˘m odpolednem. V‰ichni vûﬁí, Ïe spoleãnû zaloÏili novou tradici setkávání sousedÛ pﬁi spoleãn˘ch projektech.
Milu‰e StrÏínková, starostka obce Rouské

XII. roãník her mikroregionu Záhoran
aneb Tak jsme druzí, no a co…
Leto‰ní hry se uskuteãnily dne 23. srpna 2014 od 14 hodin
v obci B˘‰kovice. Rouseck˘ soutûÏní t˘m ve sloÏení Jana âechová st., Jana âechová ml., Martin âech, Martin Ovãáãík, Josef
Novosad, Hana Koukalová, Mirek K˘vala, Martina Sou‰ková,
Luká‰ Klimek a Vláìa Helisek ml., se ve ãtvrtek v podveãerních
hodinách pﬁed samotn˘mi hrami se‰el k pekelnému soustﬁedûní a ladûní taktiky na místním v˘leti‰ti. Samotná generálka
probûhla ve skvûlé t˘mové spolupráci a aÏ na jedno rozbité vajíãko v rámci nácviku discipliny se nestal Ïádn˘ úraz ãi jiná mimoﬁádná událost. V sobotu jsme se pﬁesunuly do obce B˘‰kovice
a slavnostním prÛvodem do‰la v‰echna druÏstva na místní fotbalové hﬁi‰tû. Po státní hymnû zpívané na Ïivo Pavlem Koukalem a samotném zahájení, sportovní klání mohlo zaãít. Na úvod
byly vyhlá‰eny v˘sledky ekologické disciplíny, v rámci níÏ jsou

vyhodnoceny obce podle mnoÏství vytﬁídûného odpadu na jednoho obyvatele. JiÏ tﬁetím rokem se drÏíme na první pﬁíãce, za
coÏ patﬁí podûkování zejména na‰im obãanÛm. Úsmûv na tváﬁích pﬁítomn˘ch vykouzlil nejmlad‰í úãastník rouseckého t˘mu
Luká‰ Klimek pﬁi pﬁebírání symbolické ceny prohlá‰ením, Ïe teì
koneãnû zaãneme tﬁídit.
Samotné hry se skládaly z pûti soutûÏí. Úvodní byla divoká jízda na rodeo b˘kovi, kde tﬁi nejstateãnûj‰í z druÏstva se snaÏili
o co nejdel‰í ãas udrÏení se v jeho sedle.
Následovala ‰tafeta v sázení a sbûru brambor na ãas, zde se
projevila dlouhodobá praxe nûkter˘ch soutûÏících. SoutûÏ pavouãí vejce byla nároãná zejména na úvodní taktiku druÏstva, kterou díky tréninku ná‰ t˘m zvládl na jedniãku. Hod vajíãkem absolvovali bez ztráty kytiãky a pﬁená‰ení vody v maxigumácích uÏ
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bylo pro na‰e soutûÏící hraãkou. Rousecké druÏstvo spoleãnû
se sv˘mi v‰echovsk˘mi kolegy vytvoﬁilo na hﬁi‰ti skvûlou atmosféru plnou humoru. PorotcÛm zamotalo hlavu umístûní Rouského a Malhotic na prvním místû. Proto se pﬁistoupilo k rozstﬁelu a závûreãná ‰tafeta rozhodla. Se ztrátou necelé vteﬁiny
zvítûzilo druÏstvo Malhotic. Na‰e druÏstvo divok˘m tancem
a skandováním „tak jsme druzí no a co“, rozveselilo celé obecenstvo a získalo si sympatie v‰ech divákÛ. Cena za nejsympatiãtûj‰í druÏstvo podpoﬁené nejvy‰‰í finanãní ãástkou od divákÛ putovala do Horního Újezda. Byla to sladká náplast za poslední místo v soutûÏi. Za cel˘ch dvanáct let drÏí toto umístûní tradiãnû jiÏ obec Provodovice, kterou pouze v roce 2008 v Opatovicích vystﬁídala na‰e obec. DruÏstvo Provodovic se z tohoto
úspûchu radovalo více, neÏ kdyby se umístili v ãele hodnocení
a jejich upﬁímná radost nakazila ostatní soutûÏní t˘my. Podûkování patﬁí nejen soutûÏnímu t˘mu za vzornou reprezentaci
obce, ale i ãlence poroty Martinû Mrázkové, a ostatním poﬁadatelÛm Marii Va‰íãkové, Ludmile Perutkové, Marii Tobolové,
Helmtraud Vojtkové, Miroslavu Hrstkovi, Josefu Irglovi, Jaroslavû V˘vodové, Jakubovi Zámorskému a Davidovi Vondráãkovi.
Hosty leto‰ních her byly Mudr. Jitka Chalánková, poslankynû
Parlamentu âR, Ing. Michal Symersk˘, námûstek hejtmana
Olomouckého kraje a RNDr. Jitka Seitlová b˘valá zástupkynû
Ombudsmana âR a nyní kandidátka do Senátu P âR.
Závûreãn˘ ohÀostroj pﬁekvapil sv˘mi nov˘mi aranÏemi. Potom
se uÏ jenom tanãilo v de‰ti. I pﬁes tento de‰tiv˘ závûr byly hry
úspû‰né a proto aÈ Ïijí 13. hry mikroregionu Záhoran.

O B C E

SoutûÏní t˘m:
vpﬁedu zleva: Martin Ovãáãík, Mirek K˘vala, Laìa Helisek ml., Luká‰
Klimek
stojící zleva: Martin âech, Hana Koukalová, Jana âechová ml., Martina Sou‰ková, Milu‰e StrÏínková (nebyla ãlenka t˘mu),a Josef Novosad. Kapitánka Jana âechová zﬁelmû fotila a na snímku chybí.

Dal‰í umístûní obcí:
3. místo
V‰echovice
4. místo
B˘‰kovice
5. místo
Opatovice
6. místo
Rakov
7. místo
Par‰ovice
8. místo
Provodovice
9. místo
Horní Újezd
Obci Malhotice srdeãnû blahopﬁejeme.

Tak jsme druzí ano a co...

Mirek K˘vala pﬁi krocení rodeo b˘ka.

Martin âech pﬁi sbírání brambor.
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Senioﬁi v akci
Aktivity Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice jiÏ tradiãnû zaãínají v mûsíci lednu slavnostní v˘roãní ãlenskou schÛzí, na které hodnotí uplynul˘ rok. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
zúãastnilo 40 ãlenÛ a ãlenek klubu. Na schÛzi jsme pﬁivítali
zástupce obou obcí p. Milu‰i StrÏínkovou, starostku obce
Rouské a p. Radovana Miku‰e, starostu obce V‰echovice.
Oba nám vyjádﬁili podporu sv˘ch zastupitelstev a popﬁáli hodnû zdraví a elánu do dal‰í ãinnosti. K dobré pohodû nám
zahrála oblíbená kapela V‰echomor ze V‰echovic. V únoru se
konalo posezení nad knihou. Nezávaznû jsme u knihy Tisíc
planoucích sluncí besedovali s knihovnicí p. Lydií Trlifajovou.
Na tuto akci pﬁi‰lo 25 ãlenÛ. JiÏ tradiãnû v bﬁeznu slavíme
svátek Mezinárodního dne Ïen. Oslavu jsme si zpestﬁili ochotnick˘m divadelním pﬁedstavením „Jak je dÛleÏité míti Filipa“
ve skvûlém podání souboru Ventyl z Hranic.
Mûsíc kvûten byl ve znamení kvûtin a to doslovnû, neboÈ
jsme pro své ãleny pﬁipravili zájezd na kvûtinovou v˘stavu FLORIA KromûﬁíÏ. ÚÏasné prostﬁedí nového v˘stavi‰tû s originálními aranÏemi nás zcela uchvátilo. V‰ichni se vraceli obtûÏkáni nákupem kvûtin, keﬁÛ i stromkÛ a plní inspirací. Cestovatelskou vá‰eÀ jsme ukojili v ãer vnu zájezdem do Mûsta
·ternberka za historií hodin a hodinek v Expozici ãasu. Po
prohlídce jsme pokraãovali do Arboreta v Pasece a dopoledním cílem byla Pradûdova galeriei v Jiﬁíkovû. Po v˘teãném obûdû jsme si je‰tû zajeli prohlédnout baziliku na sv. Kopeãku.
Po chvilce rozjímání v tomto nádherném chrámu jsme si
dopﬁáli malé obãerstvení v místní kavárnû a spokojeni ujíÏdûli k domovu. Krásné poãasí doladilo pﬁíjemnou atmosféru
celé cesty.
V srpnu cestoval ná‰ klub takzvanû „okolo komína“. Poznávali jsme místa nedaleko na‰í obce. První zastávku byl zámek
Kunín. Po roce 1945
slouÏil jako chlapeck˘ v˘chovn˘ a vzdûlávací ústav. V˘znamn˘m Ïákem zde byl
historik
Franti‰ek
Palack˘. V pozdûj‰ích
dobách byl vyuÏíván
zemûdûlsk˘m druÏstvem, Vysokou ‰kolou veterinární Brno
a v neposlední ﬁadû
skonãil jako sklad
Muzeum kloboukÛ
v Novém Jiãínû.

Skotnice - dûkujeme a louãíme se.

Spoleãné foto ze zámeckého parku v Kunínû.

léãiv. V roce 1999 se stal zámek vlastnictvím Obce Kunín,
která se postarala se v‰emi, kdo byli nápomocni, o záchranu této barokní památky. Prohlídku jsme zavr‰ili náv‰tûvou
zámecké pÛdy s unikátním barokním komínov˘m systémem.
Z Kunína jsme zamíﬁili do mûsta kloboukÛ Nového Jiãína. Zde
jsme nav‰tívili expozici klobouãnictví a muzeum kloboukÛ.
Ná‰ obdiv zaslouÏil postup v˘roby klobouku z houby, kterou
v‰ichni jistû znáte – choro‰e. V‰echny klobouky byly k vyzkou‰ení a tak nûkteré z dam si pﬁipadly jak na velk˘ch koÀsk˘ch
dostizích. Po skvûlém obûdû nás oãekávala paní starostka
Anna MuÏná spoleãnû se seniorkami a hudebním doprovodem. Pﬁijali nás písniãkou a pochlubili se místním muzemem
venkovského Ïivota a zemûdûlství, vybudovan˘m v podkroví
obecního úﬁadu. Potom jsme pﬁi hudbû a prohlídkou místního v˘leti‰tû trávili hezké chvilky pﬁi muzice s dobr˘mi pﬁáteli.
Na závûr náv‰tûvy jsme pozvali obãany Skotnice na náv‰tûvu u nás. A protoÏe k venkovu patﬁí drobní zemûdûlci nav‰tívíli jsme v Bûlotímû farmu pana Kozáka, kter ˘ pûstuje jablka, hru‰ky, ‰vestky a vyrábí z nich su‰ené ovoce a mo‰ty. Ná‰
zájezd vûnovan˘ venkovu jsme zavr‰ili projíÏìkou Bûlotína
s podrobn˘m v˘kladem pana ﬁidiãe Josefa ¤imáka.
V plánu je zdravotní pﬁedná‰ka, která by mûla probûhnout
v Rouském v ﬁíjnu, na téma nemoci Ïen. Pﬁipravujeme zájezd
za památkami Olomouckého kraje a nejen za nimi. Závûr roku
bude jiÏ tradiãnû patﬁit rodinû Márov˘ch a jejich cestovatelsk˘m záÏitkÛm. Poslední teãkou v tomto roce je adventní koncert a zájezd na vánoãní koncer t. A znovu budeme zaãínat
v mûsíci lednu…
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku
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Blahopﬁání k umístûní
Klárce JuráÀové
Klára JuráÀová reprezentovala OS Centrum aktivního odpoãinku pﬁi jezdecké stáji JUKO Rouské v srpnu na vozatajsk˘ch
soutûÏích na Mistrovství severomoravské oblasti v Tû‰ánkách. PﬁestoÏe to byl její první samostatn˘ závod, umístila se
na pûkném ãtvrtém místû. Blahopﬁejeme Klárko a pﬁejeme
je‰tû hodnû dal‰ích úspûchÛ.
Klárka (druhá zprava) pﬁi vyhla‰ování v˘sledkÛ soutûÏe

Klárka pﬁi soutûÏi

Podûkování
Zastupitelstvo obce Rouské dûkuje spoleãnosti
Záhoran a.s. V‰echovice za poskytnutí finanãního daru
na obnovu zcizeného kamenného kﬁíÏe z roku 1891 na
rozcestí u Babic.

Podûkování
Jménem rouseck˘ch hasiãÛ bych chtûl podûkovat paní
Mudr. Jitce Chalánkové, poslankyni P âR za finanãní dar
ve v˘‰i 10.000 Kã, která poskytla místnímu sboru. Získané prostﬁedky vyuÏijeme na nástavbu a dovybavení poÏárního vozidla, ale pﬁedev‰ím pak pomáhají rozvoji sportovní a spolkové aktivitû hasiãÛ a podporují pﬁipravenost jednotky k zásahu.
Dûkujume
Ing. Libor K˘vala – starosta SDH Rouské

Obecní zpravodaj
je místní ti‰tûn˘ obãasník, kter˘ zdarma dostávají
v‰ichni obyvatelé obce do sv˘ch schránek. V souãasné
dobû vychází tato tiskovina nepravidelnû. Pokud byste
chtûli pﬁispût do zpravodaje i Vy, budeme rádi! Nebojte
se prezentovat své firmy, úspûchy ãi kritické pﬁipomínky.

Svoje ãlánky, fotky a nebo i postﬁehy posílejte
na email obecního úﬁadu: ourouske@tiscali.cz.
Opraven˘ kamenn˘ kﬁíÏ z roku 1891 záﬁí novotou i díky práci
pana Jaroslava Pavli‰tíka z Kunovic.
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