Îivot je umûní kreslit bez moÏnosti gumovat.
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zastupitelstva obce
VáÏení obãané,
dovolte mi, abych svÛj úvodník vûnovala spolkovému, spoleãenskému a kulturnímu Ïivotu obce. Spolky, zájmová
sdruÏení a jiné formy obãanského hnutí
pÛsobí svou ãinností vût‰inou velmi pozitivnû na kvalitu Ïivota ve vesnicích. Nabízejí pﬁíleÏitost pro kaÏdého, aby byl aktivní. Pro mnoho lidí, kteﬁí uvaÏují o tom, Ïe
se na venkov pﬁestûhují, b˘vá právû toto
dÛleÏit˘m rozhodovacím kritériem. I na
vesnicích se zmûnil Ïivot. Navzdory tomu
v‰ak sociální systém venkovského Ïivota na mnoha místech funguje, v neposlední ﬁadû díky ãilé spolkové ãinnosti,
která je v regionech oznaãována za nosn˘ pilíﬁ vesnického kaÏdodenního Ïivota.
Nejinak je tomu i u nás v Rouském. Aktivní kulturní a spoleãensk˘ Ïivot je díky
ãinnosti spolkÛ velmi bohat˘. KaÏdé
sdruÏení má své specifické zamûﬁení,
coÏ pﬁispívá k rÛznorodosti kultury. PÛsobí tu mimo jiné spolky jako Klub seniorÛ
Rouské – V‰echovice, kter˘ se snaÏí
obohatit voln˘ ãas ãlenÛ, jakoÏ i ostatních spoluobãanÛ cestopisn˘mi a lékaﬁsk˘mi pﬁedná‰kami, které jsou u obãanÛ velice oblíbené. Zab˘vá se poﬁádáním
zájezdÛ na zajímavá místa na‰í republiky a rovnûÏ je poﬁadatelem rÛzn˘ch kulturních akcí. Klub seniorÛ je partnerem
mnoha akcí poﬁádan˘ch obecním úﬁadem a ostatními spolky.
Za uchování a rozvoj místních tradic
obohacuje Ïivot v obci velmi pûkn˘mi
velikonoãními a vánoãními v˘stavami.

Poﬁádá kursy rÛzn˘ch ﬁemesln˘ch technik. Náplní nejmlad‰ího sdruÏení v obci
Bestfestu je poﬁádání dnes jiÏ tradiãního hudebního festivalu, kter˘ si zejména mezi mladou a stﬁední generací jiÏ
získal svou popularitu. Rousecká dráãata se vûnují na‰í mládeÏi, kde jsou
aktivní pﬁedev‰ím dûvãata, která se
vûnují bﬁi‰ním tancÛm. PÛsobivé jsou
zejména kaÏdoroãní Ïivé betlémy v dobû
Vánoc. Pod svá kﬁídla si vzala organizaci Festivalu slámování, pﬁi kterém vznikají pÛvabné slamûné sochy, které
opou‰tí na‰í vesnici k v˘znan˘m kulturním akcím v regionu. Centrum aktivního odpoãinku JUKO propaguje jezdec-

Kulturní a spoleãensk˘ Ïivot je
díky ãinnosti spolkÛ velmi
bohat˘.
k˘ sport a jeho nejmlad‰í ãlenky sklízí
úspûch na kolbi‰tích. Zapojují mládeÏ
do chovu koní a jin˘ch venkovsk˘ch zvíﬁat. âasté jsou exkurze za zvíﬁátky dûtí
z mateﬁsk˘ch ‰kol a sdruÏení tûlesnû
postiÏen˘ch dûtí. V˘znamná je úãast
a propagace obce Jaroslava Juránû ml.
v národních i mezinárodních závodech
vozatajského sportu. První pokus tohoto sdruÏení o poﬁádání Farmáﬁského jarmarku se i díky poãasí vydaﬁil. âlenové
TJ Draci poﬁádájí sportovní akce, jako
je turnaj ve stolním tenise, minikopané
a ãlenové reprezentují obec na rÛzn˘ch
turnajích v sousedních obcích. Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ jako nejstar‰í spolek v obci proÏívá v souãasné dobû svou
renesanci. Jejich snahou je zapojit co
nejvût‰í poãet mládeÏe a nadchnout je
pro tuto ãinnost. Zájmem SdruÏení

ochráncÛ pﬁírody je péãe o r ybníky
v obci a údrÏba krajiny podél cyklotrasy
Krajem kamenn˘ch kﬁíÏÛ, boÏích muk
a památn˘ch stromÛ. Peãují rovnûÏ
o dﬁevûnou odpoãívku na této trase.
Myslivecké sdruÏení HÁJ Malhotice
– Rouské se stará o zvûﬁ na katastru
obou obcí a rovnûÏ v˘znamnou mûrou
pﬁispívá svou materiální pomocí
k zabezpeãení rÛzn˘ch kulturních akcí.
Je ‰koda, Ïe nepokraãují v akcích, jako
jsou otvírání a zavírání lesa, které zábavnou a zajímavou formou pﬁispívaly ke
znalostem pﬁírody nejen u mládeÏe.
Californie je taneãní soubor, kter˘ se
vûnuje pﬁeváÏnû country tancÛm a sloÏení jeho ãlenÛ je rovnûÏ meziobecní.
Prezentují sv˘mi vystoupeními jak na‰i
obec, tak cel˘ mikroregion Záhoran.
Posledním spolkem v na‰í obci je Spolek Ïen, kter˘ má ve své náplni podporu dûtsk˘ch domovÛ.
V leto‰ním roce vznikla Obecnû prospû‰ná spoleãnost Za na‰imi humny,
která spojuje organizace, spolky a podnikatele dvou obcí Rouského a Malhotic. Podrobné informace o o.p.s. Za na‰imi humny najdete uvnitﬁ zpravodaje.
V˘ãet uveden˘ch ãinností spolkÛ
svûdãí o aktivitû místních obãanÛ a snaze spolupracovat se sousedními obcemi. Tato spolupráce prospívá nejen na‰í
obci, ale i obcím par tnersk˘m. Pokud
spolky nezískají prostﬁedky na své aktivity hospodáﬁskou ãinností, zaji‰Èují si
finanãní prostﬁedky v rámci rozpoãtu
Olomouckého kraje, kde jsou v ãerpání
úspû‰né. V tomto jim v˘raznû pomáhá
mikroregion Záhoran. Na závûr bych
ráda podûkovala v‰em spolkÛm a sdruÏením za podporu spoleãenského a kulturního Ïivota v obci a popﬁála jim hodnû úspûchÛ a dobr˘ch nápadÛ.
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Zastupitelstvo obce
Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva 30. dubna 2011

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva 7. ãervence 2011

Zastupitelstvo projednalo:
• Kontrola usnesení ZO ze dne 28. 2. 2011
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2011
a 2/2011
• Zpráva o hospodaﬁení do 31. 3. 2011
• Územní plán obce
• V˘povûì smlouvy s firmou BIOPAS KromûﬁíÏ na tﬁídûn˘ odpad ke dni 1. 5. 2011
• Pﬁíspûvek Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
• Nájem prostor b˘valého vodojemu
• DODATEK ã. 1 k Nájemní smlouvû
o umístûní WiFi zaﬁízení na objektu b˘valého vodojemu
• Finanãní pﬁíspûvek z rozpoãtu OK na
zaji‰tûní akceschopnosti SDH Rouské
• Snûm SMO Zlín – kvûten – delegace starostky
• Nájemní smlouva na v˘leti‰tû o.p.s Za
na‰imi humny
• Prodej nepotﬁebného materiálu – kuchyÀské skﬁíÀky
• Nákup pozemku p.ã. 416 jiná plocha
o v˘mûﬁe 128 m2 v k.ú Rouské
• Informace starostky

Zastupitelstvo projednalo:
• Kontrola usnesení ZO ze dne 30. 4. 2011
• Zpráva lesního odborného hospodáﬁe
• Zpráva o hospodaﬁení obce za období do
30. 6. 2011
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2011
• Nákup pozemku ãást p.ã. 422/1
v k.ú Rouské – Smlouva o Smlouvû
budoucí kupní
• Vklad obce Rouské do o.p.s. Za na‰imi
humny
• Dar o.p.s. Za na‰imi humny – Projektová
dokumentace Stavební úpravy a roz‰íﬁení
venkovního víceúãelového areálu Rouské
• Pﬁihlá‰ka do soutûÏe Obec pﬁátelská rodinû
• Smlouva o spolupráci mezi Obcí Rouské
a o.p.s Za na‰imi humny.
• Informace starostky

• Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2011
• Zpráva ﬁeditelky o.p.s. Za na‰imi humny
o ãinnosti
• Schválení zástavy obce Rouské pro o.p.s.
Za na‰imi humny pro poskytnutí bankovního úvûru na pﬁedfinancování projektu
Stavební úpravy a roz‰íﬁení venkovního
víceúãelového areálu Rouské
• Informace starostky

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva 27. záﬁí 2011
Zastupitelstvo projednalo:
• Kontrola usnesení ZO ze dne 8. 8. 2011
• Zpráva o hospodaﬁení k 31. 8. 2011
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2011
• Zpráva finanãního v˘boru
• Nákup poÏárního vozidla – Kupní smlouva
• Pﬁíspûvek SDH
• Inventarizace majetku obce
• Informace starostky

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva 8. srpna 2011
Zastupitelstvo projednalo:
• Kontrola usnesení ZO ze dne 7. 7. 2011
• Zpráva o hospodaﬁení k 31. 7. 2011

Rozpoãet obce
Rozpoãet, rozpoãtová opatﬁení a plnûní rozpoãtu k 30. 9. 2011 obce Rouské
Pﬁíjmy:
oddíl. par.

popis

rozpoãet rozpoãet skuteãné
po rozp.
plnûní
opatﬁení
pﬁíjmy od finanãního úﬁadu
1.660
1.660
1.278
1337 poplatek za odpad
100
104
104
1341 poplatek ze psÛ
2
3
3
1361 správní poplatky
2
2
0
1511 daÀ z nemovitostí
238
246
247
4111 neinvest. dotace
1
1
4112 neinvest. dotace ze SR
60
60
45
4116 dotace z úﬁadu práce
36
454
297
4134 pﬁevody mezi úãty
60
60
48
4222 investiãní dotace od kraje
175
175
1019 2131 pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
17
17
2
1031 2111 pﬁíjmy z lesa
75
360
217
2321 2111 pﬁíjmy z poskytování sluÏeb
22
24
24
3319 2329 ost. nedaÀové pﬁíjmy
23
23
3419 2132 pﬁíjmy z pronájmu
70
20
20
3612 2132 pﬁíjmy z pronájmu DPS
107
107
90
3725 2324 náhrady za nebezp. odpad
30
30
30
6171
ãinnost místní správy
80
161
143
6310
pﬁíjmy z úrokÛ
1
1
1
rozpoãtové pﬁíjmy celkem
2.560
3.508
2.748
Vydání:
1031
pûstební ãinnost
62
33
31
2212
silnice
30
30
2221
provoz veﬁejné dopravy
30
32
16
3111+3113 zákl. ‰koly a ‰kolky
265
242
186
3314
ãinnosti knihovnické
1
5
0
3319
kultura
69
79
48

3419
tûlov˘chovná ãinnost
153
19
18
3612
bytové hospodáﬁství
45
45
29
3631
veﬁejné osvûtlení
56
51
57
3721
svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
26
26
21
3722
svoz komunálních odpadÛ
115
115
80
3745
péãe o vzhled obce a zeleÀ
130
714
472
5512
poÏární ochrana
20
306
116
6112
zastupitelstvo obce
465
429
276
6171
ãinnost místní správy
737
1.025
833
6330
pﬁevod vl. úãtÛm
60
60
48
6402
fin. vypoﬁádání min. let
4
4
4
rozpoãtové vydání celkem
2.268
3.215
2.235
Rozpis obdrÏen˘ch dotací:
poloÏka: 4111 neinvestiãní dotace ze SR
1.267,00 Kã
4112 neinvestiãní dotace ze SR
45.000.00 Kã
4116 dotace z úﬁadu práce
297.411.00 Kã
4222 investiãní dotace – rozvojov˘ dokument
50.000,00 Kã
4222 investiãní dotace na nák. poÏárního auta 125.000,00 Kã
Vysvûtlivky k nûkter˘m paragrafÛm a poloÏkám:
Paragraf 3419 – sníÏení rozpoãtu rozpoãtov˘m opatﬁením o 134 tis. Kã
je z toho dÛvodu, Ïe se pÛvodnû uvaÏovalo jen s men‰í úpravou v˘leti‰tû
a vzhledem k tomu, Ïe se podaﬁilo získat dotaci na tuto akci je úãetnictví
vedeno pﬁes Obecnû prospû‰nou spoleãnost.
PoloÏka 4116 – dotace od úﬁadu práce pÛvodní rozpoãet 36 tis.Kã po
rozpoãtovém opatﬁení 454 tis. Kã, zde se mÛÏe rozpoãtov˘m opatﬁením
úãtovat jen v tom pﬁípadû, Ïe jsou uzavﬁeny smlouvy s Úﬁadem práce, to
má rovnûÏ návaznost na paragraf 3745 kde jsou vedeny mzdy pracovníkÛ na VPP.
V souãasné dobû je uzavﬁeno s Úﬁadem práce 6 smluv do konce leto‰ního roku.

Zpracovala: Va‰íãková
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Odpadové hospodáﬁství
UpozorÀujeme obãany, Ïe v chodbû obecního úﬁadu je umístûn kontejner pro sbûr drobn˘ch elektrozaﬁízení napﬁ. kalkulaãky, poãítaãové my‰i, klávesnice, DVD pﬁehravaãe, MP3 pﬁehrávaãe, kamery, fotoaparáty, telefony a jiné elektrozaﬁízení
o maximálním rozmûru 27 × 28 cm. Sbûrn˘ box je docela
slu‰nû tímto odpadem zásoben a za rok je nûkolikrát vyvezen. V leto‰ním roce pﬁibyla nástavba v podobû E-boxu, kter˘ je urãen pro sbûr akumulátorÛ a baterií. Do sbûrné nádoby nepatﬁí Ïárovky a záﬁivky.

Dal‰í novinkou jsou kontejnery na bioodpad, kam mÛÏete
odkládat bioodpad ve formû poseãené trávy, plevele ze zahrádek ãi zkaÏenou zeleninu.
Vût‰í mnoÏství poseãené trávy, zbytky ze zahrady, jako jsou
oﬁezané vûtve ãi keﬁe a nebo stavební suÈ je stále moÏné vyváÏet na b˘valou skládku ze strany od Hﬁádek. Je tﬁeba ale odpad
shrnou dolÛ popﬁípadû upravit místo uloÏení tak, aby dal‰í obãané nemûli znemoÏnûn pﬁístup. V mûsíci únoru se plánuje pﬁistavení kontejneru na velkoobjemov˘ odpad.
obecní úﬁad

Vítání obãánkÛ do svazku obcí 2011
Vítáme Tû na svût dûÈátko malé,
tátova p˘cho a mámino ‰tûstí.
DûÈátko sladké,Ïivote nov˘,
kytiãko rozkvetlá na rozcestí.
V nedûli 16. ﬁíjna 2011 jsme v obﬁadní síni Obecního úﬁadu ve V‰echovicích na slavnostním vítání
obãánkÛ pﬁivítali do svazku obcí mimo jiné i dûti z na‰í
obce narozené v roce 2011 – Nikol Markovou, ·imona K˘valu a Vojtûcha Truneãka. Po pﬁivítání rodiãÛ
a jejich ratolestí, kulturním pásmu dûtí z Mateﬁské
‰kolky V‰echovice pod vedením sl. Martiny Sou‰kové a slavnostním projevu starosty V‰echovic p. Radovana Miku‰e se rodiãe dûtí podepsali do pamûtní knihy a pﬁevzali z rukou zástupcÛ jednotliv˘ch obcí kytiãku spolu s drobn˘m dárkem. Dûtem i jejich rodiãÛm
pﬁejeme hodnû zdraví, elánu i radosti.
Vítání obãánkÛ. Zleva Milu‰e StrÏínková, Václav Marek, 
Venduka Marková se setrou Nikolou, Magda Marková, Sandra Marková, Pavlína K˘valová se synem Filipem, Libor
K˘vala se synem ·imonem, Luká‰ Truneãka a Vûra Truneãková se synem Vojtûchem.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost
Za na‰imi humny
Spoleãnost vznikla zápisem do rejstﬁíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností vedeného Krajsk˘m soudem v Ostravû dne
24. bﬁezna 2011. Jejím úãelem je vytváﬁet ekonomickou
základnu pro plnûní sv˘ch cílÛ zejména formou grantÛ evropsk˘ch fondÛ, vytváﬁet ‰iroké moÏnosti uÏívání polních a lesních cest, cyklotras, turistick˘ch cílÛ, venkovních sportovi‰È
a veﬁejn˘ch prostranství pro zájemce z ﬁad veﬁejnosti, zejména mládeÏe. Dále také hájí zájmy sportovní veﬁejnosti uvnitﬁ
i navenek a za tímto úãelem spolupracuje s orgány obcí,
obãansk˘mi sdruÏeními, podnikateli i obãany. Dal‰ími formami
své ãinnosti napomáhá rozvoji veﬁejného Ïivota, kultury a zdraví,zejména formou prospû‰n˘ch prací, organizaãní a osvûtovou ãinností. Souãástí její náplnû je rovnûÏ provozování turistick˘ch sluÏeb. Orgány spoleãnosti jsou správní a dozorãí
rada. âlenové správní rady: Milu‰e StrÏínková, Rostislav ·igut
a Josef Voldán. Dozorãí rada má tyto ãleny: Ladislava JeÏková, Ing. Libor K˘vala a Milan Sehnal. ¤editelkou spoleãnosti
je Ing. Pavla Krbálková.
Obec Rouské je jedním ze spoluzakladatelÛ obecnû prospû‰né spoleãnosti Za na‰imi humny. Prvotní impuls zaloÏení byl dán historicky, kdy obãané chtûli navázat na jiÏ ﬁadu let
existující spolupráci dvou obcí – Malhotice a Rouské, které
spojuje nejen hranice katastrÛ a obûma obcemi vysazená alej

s názvem „Za na‰imi humny“, ale také spolková ãinnost,
napﬁ. Myslivecké sdruÏení Háj Malhotice – Rouské. Obãané
obou obcí se dále navzájem potkávají na nesãetn˘ch akcích.
Jedním z cílÛ obecnû prospû‰né spoleãnosti je mimo jiné pro-

Rekonstrukce v˘leti‰tû. Pokr˘vání stﬁechy pracovníky obce.
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vozování veﬁejn˘ch sportovi‰È a cyklotras, jejich revitalizace
a návrat k pÛvodním úãelÛm. Ze v‰ech v˘‰e zmiÀovan˘ch
dÛvodÛ se obãané obce Rouské rozhodli dát do dlouhodobého pronájmu obecnû spoleãné spoleãnosti i v˘leti‰tû, kde
se v souãasné dobû realizuje projekt Stavební úpravy a roz‰íﬁení venkovního víceúãelového areálu Rouské. V rámci toho-
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to projektu bude vystavûn nov˘ sklad pro obecní techniku,
zhotovena nová stﬁecha, vybudováno nové sociální zaﬁízení,
zpevnûní ploch zatravÀovacími dlaÏdicemi a rekonstrukce dûtského hﬁi‰tû. Ukonãení prací by mûlo probûhnout do konce
roku 2011. Formou vûcného plnûní se na projektu podílí jednak pracovníci obce, ale i místní hasiãi. Milu‰e StrÏínková

9. Hry mikroregionu Záhoran
(od pÛvodního názvu Mikroregionální olympiáda jsme museli upustit na základû v˘hrad âeského olympijského v˘boru)
V sobotu 13. srpna 2011 se do Rouského sjely obce mikroregionu Záhoran spolu s delegací z polského regionu Kluczbork, aby se utkaly v soutûÏích v rámci 9. roãníku Her mikroregionu Záhoran. Celá akce zaãala ve 13.00 hodin pﬁed obecním úﬁadem, odkud se vydal prÛvod za zvukÛ dechové hudby
z Hustopeã nad Beãvou do víceúãelového venkovního areálu.
Hudebníci se postarali také o ãeskou i polskou hymnu, která zaznûla pﬁed slavnostním zahájením. Hry zahájil místostarosta obce Rouské, Ing. Libor K˘vala, následován paní starostkou obce Rouské, Milu‰í StrÏínkovou, která je zároveÀ
pﬁedsedkyní mikroregionu Záhoran, a to jiÏ 10 let. Slovo
dostala i Ewa Bukowská z Kluczborku, která vyzdvihla spolupráci obou regionÛ. Potû‰eni jsme byli i náv‰tûvou paní
poslankynû Jitky Chalánkové s manÏelem, kteﬁí nás pﬁi‰li jiÏ
tradiãnû do Rouského pozdravit a povzbudit. Stejnû jako
v pﬁedchozích roãnících i letos byla vyhodnocena ekologická
disciplína. Na základû podkladÛ firmy Eko-kom nejlépe tﬁídí
obec Opatovice, na druhém místû skonãila obec B˘‰kovice
následována obcí Horní Újezd. Na‰e obec se umístila na pﬁedposledním místû. Co se t˘ká samotného soutûÏení, tak ãlenové desetiãlenn˘ch t˘mÛ byli jiÏ tradiãnû nominováni podle
pﬁedem daného klíãe. Ve v‰ech skupinách musela b˘t zastou-

pena kategorie dûtí do 15 let a seniorÛ nad 55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva. Na soutûÏící ãekalo celkem
pût disciplín. Scénáristy první soutûÏe byli partneﬁi z Kluczborku. Jednalo se o sportovní disciplínu, v rámci které museli závodníci pﬁekonat vytyãenou dráhu nejpr ve po jednom
s vajíãkem na lÏíci, pak po dvojicích se svázan˘ma nohama,
jeden s druh˘m na zádech a nakonec v pozici „trakaﬁe“. Vûdomostní soutûÏ provûﬁila znalosti soutûÏících nejen o mikroregionu Záhoran, ale také o regionu Kluczbork. Následovala
soutûÏ specifická, spoãívající v pﬁenosu vody z hrnce do nádoby vzdálené nûkolik metrÛ, a to pomocí brãka. V prÛbûhu této
soutûÏe se spustila první vlna pﬁívalového de‰tû, kter˘ v‰ak
nijak závodníky neodradil. BohuÏel se nejednalo o jedinou
bouﬁku v tento den. Po ní zvládla druÏstva je‰tû zábavnou disciplínu, a to ‰tafetu s tenisov˘m míãkem pod bradou. Poté
pﬁi‰la druhá prÛtrÏ, kvÛli které musela b˘t z technick˘ch dÛvodÛ zru‰ena poslední – hudební disciplína a následnû i cel˘
dal‰í program. Na starosty obcí, pﬁípadnû kapitány druÏstev,
v‰ak ãekal je‰tû jeden úkol. Myslivecké sdruÏení Opatovice
– Rakov vûnovalo mikroregionu sele, které bylo vypu‰tûno
mezi úãastníky s tím, Ïe kdo si sele chytí, ten ho i získá.
·Èastn˘m majitelem se stala obec Rakov, díky svému starostovi Jaroslavu Ludkovi, kter˘ po praseti doslova skoãil. Dle
jeho vyjádﬁení si budou rakov‰tí uÏívat silvestrovké zabíjaãky.

V˘sledky IX. mikroregionální olympiády 2011
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:
9. místo:
10. místo:
11. místo:

Rouseck˘ t˘m. Zleva Aneta Mrázková, Klára JuráÀová, Martina Mrázková, Josef Novosad, Martin âech, Hynek Mrázek, Zdenûk Ovãáãík,
Lucie Ovãáãíková a Martin Ovãáãík.

Obec Horní Újezd
Obec Malhotice
Obec B˘‰kovice
Kluczbork 2
Obec Rakov
Obec Rouské
Obec V‰echovice
Obec Opatovice
Kluczbork 1
Obec Provodvice
Obec Par‰ovice

Nejmlad‰ím úãastníkem byl témûﬁ tﬁílet˘ Tomá‰ Grabovski
z Provodovic a nejstar‰í úãastnicí klání se stala paní Emílie
Kuchaﬁová z Malhotic. V rámci her bylo vyhodnoceno také druÏstvo nejsympatiãtûj‰í, kter˘m se stala obec Malhotice. Také
náv‰tûvníci si pﬁi‰li na své a mohli se tû‰it z bohatého doprovodného programu. âas mezi soutûÏními vstupy byl vyplÀován
kolem ‰tûstí a bungee-jumping trampolínou. Dûti byly nad‰ené ze Zemanova divadla. Nejmen‰í si mohli zaskotaãit ve skákacím hradu nebo vyuÏít nabídky malování na obliãej. Nechybûlo ani vystoupení maÏoretek Bystﬁinky a obãanského sdruÏení Rousecká dráãata spolu se Zuzanou Roderovou. Pﬁedstavila se také finalistka Miss aerobic âR sleãna Denisa Biskupová i se sv˘mi pánsk˘mi kolegy ãi taneãní skupina Marie
·efãíkové. Velk˘ obdiv si zaslouÏili staﬁí páni z Opatovic, kteﬁí
i v hustém de‰ti zatanãili kankán. O ozvuãení a moderování
celé akce se v˘teãnû starali pánové Petr Andrys a Petr Koukal, kter˘m promokla celá aparatura. Ing. Pavla Krbálková
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Podûkování
Zastupitelstvo obce Rouske vyjadﬁuje podûkování
za reprezentaci obce a za organizaci
9. Her mikroregionu Záhoran v Rouskem
• Kapitánce soutûÏního druÏstva paní Martinû Mrázkové
a ãlenÛm t˘mu sl. Anetce Mrázkové a Klárce JuráÀové, p.
Hynkovi Mrázkovi, ZdeÀkovi, Martinovi a Lucce Ovãáãíkov˘m, Martinu âechovi, Filipovi Flaj‰arovi a Josefu Novosadovi.
• Porotkyni paní Irenû OdloÏilíkové
• Hlavní pokladnû paní Marii Va‰íãkové a Ludmile Perutkové
• ManÏelÛm Jaroslavû a Václavovi V˘vodov˘m, kteﬁí udili
a prodávali kabanos, Pepovi Klimkovi a ZbyÀkovi Mackovi za v˘teãné steaky
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• Paní Marii Tobolové, která se starala o úklid a dozor technického zázemí
• Panu Petrovi Koukalovi a Petrovi Andr˘sovi za skvûlé
moderování a ozvuãení areálu
• PracovníkÛm obce Rouské za pﬁípravu a úklid areálu .
• Panu Jaroslavu JuráÀovi za projíÏìku koÀsk˘m spﬁeÏením.
• ManÏelÛm Vojtovi a Olze Dﬁímalov˘m za dokumentaci olympiády a nacviãení krátkého uvítacího pásma s dûtmi.
• A v‰em dal‰ím, kteﬁí na‰e druÏstvo pﬁi‰li podpoﬁit a hlavnû
vydrÏeli v tom pﬁírodním masakru, kter˘ nastal.
• Velké podûkování patﬁí v‰em poﬁadatelÛm jednotliv˘ch obcí,
dále pracovníkÛm jednotliv˘ch obcí, kteﬁí pﬁipravovali areál, v‰em soutûÏícím, úãinkujícím a v‰em sponzorÛm, kteﬁí
se podíleli na finanãním a materiálním zabezpeãení olympiády. Akce byla spolufinancována ze zdrojÛ EU, resp.
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci mikroprojektu z pﬁeshraniãní spolupráce Euroregionu Pradûd.
Milu‰e StrÏínková

Tématick˘ zájezd mikroregionu Záhoran
do Kluczborku
V pátek 7. ﬁíjna 2001 v 16 hodin se padesát úãastníkÛ
zájezdu ze v‰ech obcí mikroregionu Záhoran vydalo do sousedního Polska k na‰im dobr˘m pﬁátelÛm z Kluczborka, kteﬁí u nás pob˘vali koncem mûsíce srpna a rovnûÏ se úãastnili devát˘ch her mikroregionu Záhoran.
V 16 hodin jsme vyjeli ze V‰echovic a do Kuniowa jsme
dorazili ve 21 hodin. Po slavnostním pﬁivítání a skvûlé veãeﬁi jsme se odebrali nocovat do novû vybudované ubytovny
sportovního areálu v Kluczborku.
Správa vesnic v Polsku je odli‰ná od na‰eho systému. Obce
samosprávnû spadají pod mûsto Kluczbork. Investice tûmto
obcím financuje samotné mûsto Kluczbork, které má na tyto
záleÏitosti svÛj odbor. Funkce starosty v obci Kuniow je neplacená. Mûsto Kluczbork má okolo 20 tis. obyvatel a spoleãnû
s okolními obcemi, které spádovû spadají po jejich správu,
je to 38 tis. obyvatel. Neinvestiãní projekty, tzv. mûkké (to
jsou projekty t˘kající se aktivit lidí, napﬁ. festivaly, rÛzné konání tradiãních i netradiãních akcí apod.), zpracovává, administruje a pomáhá realizovat manaÏerka Eva Bukowská, kterou
jsme rovnûÏ mûli moÏnost poznat u nás v Rouském. Mûli
jsme moÏnost seznámit se s realizovan˘mi projekty a zhlédnout tak napﬁíklad úpravu základní ‰koly, kde v pÛdním prostoru vzniklo klimatizované víceúãelové centrum s kuchyÀkou
a ve‰ker˘m vybavením potﬁebn˘m pro volnoãasové aktivity
a vzdûlávání (video a audio technika), dále se v této budovû
nacházela novû zrekonstruovaná knihovna, místnost pro
kuleãník a stolní fotbálek. Tyto prostory se uvolnily po sníÏení poãtu ÏákÛ. ·kola slouÏí ÏákÛm do 6. tﬁídy. V blízkosti ‰koly a ‰kolky, nacházející se rovnûÏ v uvedené budovû, bylo novû
vybudováno dûtské hﬁi‰tû a dal‰í objekt pro setkávání obãanÛ a spolkÛ a vyuÏívá se také pﬁi rÛzn˘ch v˘znamn˘ch a spoleãensk˘ch událostech. Z nevyuÏit˘ch prostor okolních staveb vznikl kováﬁsk˘ a pekaﬁsk˘ skanzen. Posléze jsme se
vydali k poÏární zbrojnici, kde nám zÛstával rozum stát, jak
obec se zhruba 1000 obyvateli mÛÏe vlastnit tak rozsáhl˘
vozov˘ park s profi vybavením. Byla tam ãtyﬁi nákladní zásahová vozidla zn. Mercedes, z nichÏ poslední byl poﬁízen v loÀském roce, a tranzitní vozidlo pro zhruba 9 hasiãÛ, které slouÏilo rovnûÏ jako sanitní vÛz v dobû havárie. Hasiãi nás srdeãnû pﬁivítali, pﬁedvedli techniku v plné zbroji i pﬁi zásahu
u dopravní nehody. Poté v‰echny, kdo mûli zájem, vyzvedli
30m poÏárním Ïebﬁíkem nad obec Kuniow a vûnovali jim tak
neskuteãn˘ záÏitek. Na‰i hasiãi ti‰e závidûli a konstatovali,

Ïe takové zaﬁízení u nás je srovnatelné s v˘bavou profesionálních hasiãÛ. Hasiãi v obci Kuniow jsou se sv˘mi 50 ãleny
nejsilnûj‰í organizací a dalo by se ﬁíci, Ïe i taÏnou silou spolkového Ïivota obce. Mezi dal‰í zajímavé objekty, jimiÏ se nám
na‰i hostitelé mohli pochlubit, patﬁila i smuteãní obﬁadní síÀ.
Následnou procházkou jsme mûli mmoÏnost se seznámit se
spoleãn˘mi projekty s nûmeckou stranou. Vybudovali spoleãné zastavení pro BoÏí tûlo. Kluczbork bylo v minul˘ch
dobách nûmecké mûsto a na rozdíl od nás tito pÛvodní obyvatelé nebyli odsunuti, ale postupnû odcházeli do Nûmecka
a ãásteãnû i vymírali. Dnes jich tu zbyla hrstka, pﬁesto zde
nûmãina není neznám˘m jazykem.

Tématick˘ zájezd do Klutzborku. ManÏelé Mrázkovi, Milu‰e StrÏínková a Martin âech

Po skvûlém obûdû jsme se vydali do sousední vsi Ligota Dolna, kde nám p. starosta pﬁedstavil projekt s názvem Zelen˘
ostrov, coÏ byla úprava veﬁejn˘ch prostranství v obci. Posledním projektem byla úprava nevyuÏit˘ch prostor budovy obecního úﬁadu a mateﬁské ‰kolky na víceúãelovou místnost pro setkávání obãanÛ a spolkÛ s nadstandartním vybavením. V jejím
bezprostﬁedním okolí je vybudováno nové dûtské hﬁi‰tû. Na
závûr nám krojované seniorky zazpívaly ãeskou písniãku a my
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na oplátku „My jsme Vala‰i...“. Aãkoliv se na‰e náv‰tûva uskuteãnila v sobotu a v nedûli, vyãlenili si na nás v‰ichni ãas a my
jsme zaÏívali srdeãné a milé pﬁijetí. V nedûli jsme se rozlouãili s na‰imi hostiteli a je‰tû na rozlouãenou nás pol‰tí pﬁátelé
obdarovali samorostem ve tvaru tuláka. Ihned jsme ho pojmenovali Stanislav. Kdo Stanislava poznal, ten pochopí, a kdo jej
nemûl moÏnost poznat, tak jeho Ïiveln˘ naturel a upﬁímnou
povahu urãitû pozná pﬁi nûkteré z cest, které se doufám je‰tû
uskuteãní. Potom jsme se vydali na náv‰tûvu Dinoparku Krasejow. RovnûÏ tento projekt vznikl v roce 2005 za podpory EU
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a ohromil nás svou velikostí a poãtem dinosaurÛ. Jedná se
o vytûÏen˘ lom s velk˘m nalezi‰tûm koster tûchto pravûk˘ch
zvíﬁat. SlouÏí jak k turistice, tak k badatelsk˘m úãelÛm. Náv‰tûva dinoparku a jízda tunelem ãasu byla pro v‰echny mimoﬁádn˘m záÏitkem. Pol‰tí pﬁátelé nám de‰tivé poãasí, které zaÏili
na hrách mikroregionu v Rouském, oplatili, ale zatímco u nás
zaÏili doslova de‰Èov˘ masakr, u nich nám dé‰È servírovali po
dávkách. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí, které nás provázelo byl tento zájezd jako ty pﬁede‰lé pln˘ srdeãné atmosféry, nov˘ch záÏitkÛ a informací.
Martina a Hynek Mrázkovi

Brusel – sídlo Evropské unie
Na‰e cesta do Bruselu, centra sídla Evropského parlamentu, na pozvání europoslance Jana Bﬁeziny zaãala 21. záﬁí
2011 ve ãtyﬁi hodiny ráno, kdy jsme spoleãnû s 25 kolegy
starosty a starostkami a dal‰ími ãleny KDU ·umperk nasedali do autobusu v Olomouci a vyrazili. Po zhruba 15hodinové cestû jsme unaveni dorazili do mûsteãka Liége v Belgii,
kde jsme pﬁenocovali a ráno se vydali do Bruselu do sídla
Evropské unie, kde nás jiÏ ãekal pan europoslanec Jan Bﬁezina se sv˘mi asistenty. JelikoÏ v Bruselu právû probíhala stávka „metaﬁÛ“, museli jsme pokraãovat mûstem pû‰ky. V‰ude
hoﬁely popelnice a po ulicích se válel jejich obsah. Totálnû
ucpané ulice auty a tato událost v nás nezanechaly zrovna
pﬁíjemné vzpomínky. Nicménû jsme zhruba s pÛlhodinov˘m
zpoÏdûním dorazili do síla EU a pﬁivítali se s panem Janem
Bﬁezinou. Po povinném fotografování u symbolÛ státÛ ãlensk˘ch zemí jsme se odebrali do zasedacího sálu, kde jsme
byli seznámeni s fungováním a organizaãní strukturou tohoto politického tûlesa. Dozvûdûli jsme se, jaké pravomoci má
eurokomisaﬁ p. ·pidla a jakou úlohu plní 22 europoslancÛ za
âeskou republiku i jak funguje Rada Evropské unie. MÛj
dojem z fungování celého molochu EU je zejména o tom, Ïe
probíhá neustál˘ lobbing za zájmy jednotliv˘ch státÛ napﬁíã
ãlensk˘mi státy, ale i politick˘m spektrem europoslancÛ za
âR. V zemûdûlské politice, kde se angaÏuje p. Bﬁezina, tak
spoleãnû prosazují své cíle zemû, které si nesou své problémy je‰tû z dob pﬁed rokem 1990, a jsou to zejména âeská,
Slovenská a Maìarská republika a ãást Nûmecka, dﬁíve NDR.
Jde zejména o velké v˘mûry zemûdûlsk˘ch farem oproti tûm
západoevropsk˘m. Zatímco uvedené zemû projevují podporu
napﬁ. zemím, u kter˘ch je hlavní obchodní artikl rybolov, mezi
nûÏ patﬁí ·panûlsko, Itálie, Portugalsko, naopak tyto jim vyjadﬁují podporu pﬁi ﬁe‰ení jejich regionálních a státních problémÛ. Velice zﬁetelnû se ukázalo, jak tûsnû spjatá je na‰e ekonomika s nûmeckou. TakÏe hlavní slovo mají stejnû velcí hráãi, jako jsou Francie a Nûmecko. KdyÏ jsme vidûli zasedací
sál pro 750 europoslancÛ se 700 tlumoãníky (v pﬁípadû dÛleÏit˘ch jednání se povolává je‰tû 2500 externích tlumoãníkÛ),
uvûdomili jsme si, jak obrovská a sloÏitá musí b˘t komunikace a je‰tû sloÏitûj‰í je zaãlenit evropskou legislativu do 27
ãlensk˘ch státÛ. Po chutném obûdû v parlamentní jídelnû a po
rozlouãení s panem europoslancem p. Bﬁezinou jsme se vyda-

Starostka obce Horního Újezda paní Alena Veliãková a starostka
obce Rouské Milu‰e StrÏínková s europoslancem Ing. Janem Bﬁezinou v jednacím sále Evropského parlamentu.

li poznávat krásy Bruselu. Mûsto na nás pÛsobilo smutn˘m
a ponur˘m dojmem s mnoÏstvím balkonÛ a minimem kvûtin.
Dojem na nás uãinil aÏ chrám St. Michala jako kopie Katedrály Notre-Dame v PaﬁíÏi. Pﬁekrásné bylo námûstí Grande place, jeÏ mnozí povaÏují za jedno z nejpÛvabnûj‰ích námûstí na
svûtû. RovnûÏ jsme si nemohli nechat ujít symbol Bruselu
„ãÛrajícího chapeãka“. Po nákupu prav˘ch belgick˘ch pralinek a noãní prohlídce ATOMIA jsme odjíÏdûli do severobelgického starobylého mûsta mûsta Bruggy, které je zapsáno
v seznamu památek UNESCO. Po jeho prohlídce a krátkém
zastavení u moﬁe nás ãekala 18hodinová cesta zpátky domÛ.
Je‰tû jednu zku‰enost jsem si ze sídla EU odvezla. Aãkoliv
nám údajnû Evropská unie „pﬁikázala“ v˘mûnu bezdotykov˘ch
baterií v‰ude, kde se dalo, v centru EU jsou baterie kohoutkové. Na ná‰ dotaz proã, nám bylo ﬁeãeno, Ïe to byla specialita âeské republiky vytvoﬁit si pro spﬁíznûné firmy zlaté doly.
EU je tak mohutn˘ a sloÏitû rodící se mechanismus s v˘znamem snad aÏ pro na‰e dûti a vnuky. Vûﬁme tomu. Cesta zpátky nevede.
Milu‰e StrÏínková

Skaliãka se umístila na prvním místû v krajském kole
Blahopﬁejeme
a na tﬁetím místû v celostátní soutûÏi Vesnice roku 2011.
Petra Koãnarová je starostkou Skaliãky,vesnice v Olomouckém kraji, pát˘m rokem. Dﬁíve pracovala napﬁíklad na
Obecním úﬁadûv obci Rouské, odkud také pochází. Na post
starostky nastoupila v dobû, kdy byly jejímu synovi dva roky.
„Nelituji toho. Ta práce je v‰estranná a mnû dost hodnû
baví!,“ ﬁíká. Za dobu, kdy je starostkou, uÏ toho mnoho doká-

zala. Její obec byla jiÏ dvakrát úspû‰ná v celostátním kole
soutûÏe Vesnice roku.
Jménem obãanÛ obce Rouské srdeãnû blahopﬁejeme paní
starostce, zastupitelstvu obce i jejím obãanÛm k umístûní
a pﬁejeme dal‰í úspûchy a zejména ‰Èastn˘ Ïivot v‰em „skaliãákÛm“.
redakce

2/2011

Z P R AV O D A J

O B C E

strana 7

Olomouck˘ kraj chce, aby byl Helf‰t˘n více
vidût z celé Moravské brány
Porosty v celkové plo‰e 1,41 hektarÛ kolem hradu Helf‰t˘n
by mohly b˘t v budoucnu ãásteãnû odstranûny, aby památka
byla více viditelná a pﬁístupná náv‰tûvníkÛm. Kraj na odlesnûní tohoto turistického cíle vyãlení pﬁes 600 tisíc korun ze
svého rozpoãtu. V úter˘ 13. záﬁí se na tom shodli kraj‰tí radní. Rada Olomouckého kraje povûﬁila Muzeum Komenského
v Pﬁerovû zpracováním Ïádosti o vydání stanovisek a povolení pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ státní správy nutn˘ch k realizaci úprav
porostÛ podél hradu Helf‰t˘n. Muzeum si v nejbliÏ‰ích dnech
vyÏádá také vyjádﬁení vlastníka porostÛ k tomuto zámûru.
„Lesní porosty neumoÏÀují hradu Helf‰t˘n dÛstojnou propagaci, silueta hradu v krajinû zaniká a ztrácí svou dominanci. Rozhodli jsme se pro úpravu lesních porostÛ v tûsné blízkosti hradu, která v‰ak nenaru‰í ekologickou stabilitu lokality. Bude je‰tû nutné pﬁi následném hospodaﬁení na odlesnûn˘ch pozemcích zajistit ochranné funkce tak, aby nedocházelo k erozím a sesuvÛm na prudk˘ch svazích, které Helf‰t˘n obklopují. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe v˘sledn˘ efekt podpoﬁí
cestovní ruch v této oblasti,“ uvedl Martin Tesaﬁík, hejtman
kraje. Olomouck˘ kraj chce hrad Helf‰t˘n zviditelnit z pohledu od Moravské brány, zejména z komunikace I/47, dálnice
D 47, Ïelezniãní trati v úseku Lipník nad Beãvou – Hranice.

Odlesnûní probûhne na pozemcích obhospodaﬁovan˘ch státním podnikem Lesy âeské republiky, a to podél severní a ãásteãnû severozápadní strany areálu hradu.

Základní organizace vãelaﬁÛ Skaliãka
ZO Skaliãka vznikla dne 10. ledna 2011 oddûlením od
Základní organizace Hranice. Máme 38 ãlenÛ z 9 obcí, které
tvoﬁí Skaliãka, Ústí, Zámrsky, Horní a Dolní Tû‰ice, Rouské,
Provodovice, V‰echovice a Horní Újezd. Na‰e organizace má
29 ãlenÛ, kteﬁí mají dohromady 384 vãelstev a 9 ãlenÛ je bez
vãel. Nemoci se na‰í organizaci a hlavnû na‰im vãelkám vyh˘bají. Na základû zimních rozborÛ jsme mûli v‰echna vãelstva
v poﬁádku. Varroáze i vãelímu moru se stále bráníme léãením, v˘mûnou mezistûn a obmûnou star˘ch úlÛ za nové. âlenové organizace jsou velmi aktivní a podílí se na kulturním
Ïivotû ve sv˘ch obcích. Jednou z velk˘ch akcí bylo Mezinárodní setkání krojovan˘ch vãelaﬁÛ a pﬁátel z âech, Slovenska
a Polska. Na‰e organizace má své vlastní kroje, (bílá ko‰ile,
vestiãka medové bar vy zelenû olemovaná a zelená stuha),
které byly vysvûceny spoleãnû se znakem spolku na svatém
Host˘nû v kvûtnu roku 2010, pﬁi pﬁíleÏitosti vãelaﬁské pouti.
Do pﬁí‰tích let máme v plánu zhotovení praporu se svat˘m
AmbroÏem patronem vãelaﬁÛ. Dal‰í osvûtu bychom chûli zacílit nevãelaﬁskou veﬁejnost a hlavnû dûti, které by v této krásné tradici na Záhoﬁí pokraãovaly.
Jaroslav JuráÀ, Skaliãka

Já nic,
já muzikant...

Setkání krojovan˘ch vãelaﬁÛ 2011. Slavnostní prÛvod obcí

!

V posledních mûsících se ve víceúãelovém venkovním areálu dûjí podivné vûci. Napﬁ. nûkdo ulomí kliku u nového sociálního zaﬁízení, nebo vykopne cetrisovou v˘plÀ skladu anebo
zãistajasna vnikne do prostor bufetu a tam ﬁádí jak ãerná ruka
tak, Ïe vysype a vylije, co mu pod ní pﬁijde (hoﬁãice, keãup,
sÛl a jiné ingredience), do mrazáku, lednice a nebo na zem.
Podium je plné nedopalkÛ a lahví od alkoholu apod. Îe by tu
ﬁádil nûjak˘ zl˘ skﬁítek nebo parta vandalÛ? Co myslíte?

Úmyslná devastace zázemí venkovního areálu
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Spolková ãinnost
Tancujeme, závodíme
a bavíme se cel˘ rok
Takhle se dá nazvat uplynul˘ rok 2011 o.s. Californie. Scházíme se pravidelnû kaÏd˘ pátek, kde nacviãujeme s dûtmi
nové choreografie a pﬁipravujeme dal‰í aktivity zamûﬁené na
smysluplné vyuÏití volného ãasu dûtí. Uspoﬁádali jsme víkendová soustﬁedûní na Z· V‰echovice, kde jsme kromû her
a tancování absolvovali stezku odvahy s hledáním pokladu.
Museli jsme vynaloÏit znaãnou odvahu, kdyÏ jsme si ze sklenice mûli vytáhnout my‰ nebo pavouka, ale nakonec se ukázalo, Ïe se jedná o umûlou napodobeninu. Na jaﬁe jsme pro
dûti ze ‰irokého okolí uspoﬁádali ve Víceúãelovém domû
v Rouském Andersenovu noc. Velk˘m zklamáním bylo neuskuteãnûní plánované stezky odvahy. Ale Snûhová královna,
která svÛj pﬁíchod ohla‰ovala hust˘m de‰tûm a následnû nás
z pátku na sobotu nav‰tívila a pokryla krajinu ãerstv˘m, ale
mokr˘m snûhem, nám tento plán zhatila. Spoleãenské hr y
se stﬁídaly s rÛzn˘mi soutûÏemi, kvizy, rébusy a program zaujal i malé odpÛrce spoleãensk˘ch her. Pﬁed spaním jsme si
vymalovali mandalu a pﬁeãetli ãást z nûkter˘ch Andersenov˘ch pohádek. Druhou akcí poﬁádanou pro ‰irokou veﬁejnost
patﬁil Den pln˘ her a soutûÏí – a to v mûsíci kvûtnu. Fantastické poãasí, fantastiãtí soutûÏící a skvûlí v‰ichni pﬁítomní se
se‰li v dopoledních hodinách na v˘leti‰ti v Rouském. Dûti
z Dûtského domova Hranice sv˘m divadelním vystoupením
„Legendû o sv. Jiﬁím“ vytvoﬁily bájeãnou atmosféru a zahájily
pﬁipravovan˘ program. Devadesátpût soutûÏících dokazovali
svou manuální zruãnost i vûdomostní znalostí pﬁi orientaãním
závodû v okolí Rouského. Této akce se zúãastnily dûti aÏ ze
StﬁíteÏe nad Ludinou, Pot‰tátu, Hranic, Malhotic, B˘‰kovic,
Horního Újezda, Provodovic, V‰echovic, Horních Tû‰ic, ale pﬁedev‰ím z Rouského.V˘herci mimo jiné obdrÏeli medaile, hodnotné kniÏní ceny, obãerstvení, sladkosti a upomínkové pﬁedmûty. Musím se zmínit o tom, Ïe trasa vedla okolo místního
ZOO koutku, rybníkÛ a následnû „Hejnicí“ a vesnicí zpût na
v˘leti‰tû. ZmiÀuji se o tom proto, protoÏe kladné hodnocení
pﬁírodního okolí obce, ãistota, upravenost a pohoda obce mû
je‰tû dnes hﬁeje na srdíãku. ·koda jen, Ïe veãerního opékání jsme se jiÏ nedoãkali. âerná obloha a zpráva, Ïe v Hranicích je jiÏ prÛtrÏ mraãen, rozehnala v‰echny pﬁítomné do sv˘ch
Den pln˘ her a soutûÏí

domovÛ. Pﬁesto si star‰í dûti stihly vyzkou‰et caraoke a men‰í se zase povozit na koníãcích. V programu dále vystoupila
i rousecká dûvãata s orientálními tanci a zazpívala nám Krist˘na s tatínkem. Pﬁi organizaci hlavnû této akce, ale i za celoroãní spolupráci bych chtûla podûkovat pí M. StrÏínkové,
H. Vojtkové, P. Stehlíkové, M. Heroldové, M. Voldánové,
J. âechové, L. JuráÀové, I. OdloÏilíkové, D. Hlavové, S. Chrastinové, I. Klimkové, P. Havranové, T. Heliskové, M. Tobolové,
D. Îatecké, J. V˘vodové, T. Povalové, P. KlvaÀové, T. Ovãaãíkové, M. MaÀasové, V. Kube‰ové, A. ·kaﬁupové, S. Markové, L. Smolkové, R. Rochlové, D. Veselkové, M. Sou‰kové,
I. K˘valové ml., p. Vl. Havranovi, P. Tobolovi, P. Ovãaãíkovi,
Vl. Heliskovi, V. Markovi, J. Hlavovi, J. Klimkovi, L. Plesnikovi, Tad. a Tom. Cíchovi, J. Koukalovi, M. Plesnikovi st., P. Koukalovi, O. a V. Dﬁímalov˘m, p. Mánkovi, firmû Gess, s.r.o.
A. Novosád, ¤eznictví Ol. Kube‰a, Masnû Krásno, pí L. HuÀkové, B. âíhalové, o.s. TJ Draci Rouské, Mariva V‰echovice,
Mikroregion Záhoran, Cement Hranice, Pﬁílesk˘ Ml˘n V‰echovice, Farní charita V‰echovice, Arcidiecezní charita Olomouc, Zape Opatovice, obcím Provodovice, V‰echovice, Malhotice, Horní Újezd, B˘‰kovice, Opatovice a Rouské, Z· V‰echovice. Velké podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí jakkoliv pﬁispûli
ke zdaru této akce. Tato akce byla podpoﬁena KÚ Olomouckého kraje. Kromû zaji‰Èování kulturního programu na akcích,
pﬁeváÏnû poﬁádan˘ch okolními obcemi (Svátek matek, Beseda se seniory apod.), nás ãeká je‰tû jedna vût‰í akce, a to
Mikulá‰ská nadílka v Rouském, která se uskuteãní v nedûli
4. prosince 2011. Ale to aÏ pﬁí‰tû.
Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em, kteﬁí v roce 2011
jakkoliv pﬁispûli k zaji‰tûní ãinnosti na‰eho sdruÏení, pﬁi organizacích akcí, soustﬁedûní pro dûti, rodiãÛm za jejich bezplatn˘
odvoz na akce, obãansk˘m sdruÏením a Obci z Rouského za
celoroãní spolupráci a podporu a popﬁála Vám hodnû lásky,
zdraví a pohody do roku 2012.
I. K˘valová, vedoucí o.s. Californie Rouské

Hasiãi jedou!
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ byl v leto‰ním roce úspû‰n˘ a získal od Olomouckého kraje, jako jeden z mála sborÛ okresu,
v˘znamnou dotaci ve v˘‰i 125 tis. Kã na poﬁízení hasiãského
auta. Obec dle pravidel dotace pﬁispûje stejnû vysokou ãást-
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Hasiãsk˘ den

kou a nejpozdûji do konce listopadu budou mít místní hasiãi
k dispozici zásahov˘ vÛz znaãky FIAT Ducato. Po mnoha letech
tak sbor získá vozidlo schopné pﬁepravit 9 osob a potﬁebnou
techniku. Kromû toho pokraãoval sbor v nákupech techniky
pro poÏární sport – sportovní proudnice, rozdûlovaã, souprava
sportovní hadic a ko‰. Za úãelem zlep‰ení reprezentace sboru a obce, a také z dÛvodu nového standardu pro hasiãské
stejnokroje, si 5 ãlenÛ poﬁídilo, s pﬁispûním sponzorÛ
a samotn˘ch hasiãÛ, nové vycházkové stejnokroje.
Hasiãi se nechtûjí pouze spoléhat na rozpoãtové zdroje obce,
a proto získávají finanãní prostﬁedky ze sbûru Ïeleza, kter˘
letos stihli jiÏ podruhé, také se snaÏí oslovovat sponzory a b˘t
sami aktivní. První ﬁíjnov˘ víkend ãlenové odstranili, formou
brigády, starou stﬁechu z bufetu na místním v˘leti‰ti.
Kromû toho se sportovní jednotka pravidelnû schází v hasiãské zbrojnici a formou tréninku se pﬁipravují na soutûÏe a provádí údrÏbu techniky. Cílem je také vytvoﬁení dûtského druÏstva,
jakoÏto mimo‰kolní aktivity dûtí, pro které ale bude tﬁeba zajistit dal‰í vybavení. Do konce roku tak bude jednotka disponovat
technick˘m vybavením, které zaji‰Èuje její akceschopnost.
Pro svoji osvûtovou ãinnost a rozvoj hasiãského sportu získal sbor dotaci Olomoucké kraje a na konci léta zorganizoval
Hasiãsk˘ den v Rouském 2011. První polovina této akce byla
vûnována dûtem. Asi 25 dûtí procházelo rÛzn˘mi disciplínami a po vyhodnocení byly ve tﬁech kategoriích ohodnoceny
vûcn˘mi cenami. To uÏ ale pozornost dûtí smûﬁovala na jednotku SDH Hranice, která jiÏ pﬁipravovala pûnu. Dûti si metrovou hromadu hasící pûny v krásném poãasí opravdu uÏily.
Poté následovaly ukázky poÏárních útokÛ a to jak jednotky
obce, tak i staré gardy b˘val˘ch aktivních rouseck˘ch hasiãÛ.
Jsem velmi rád, Ïe se naplnila na‰e oãekávání ze zaãátku
leto‰ního roku a podaﬁilo se zajistit kvalitní hasiãské vybavení a pﬁedev‰ím, Ïe se rozjíÏdí aktivita jednotky i budoucích
hasiãÛ.
Libor K˘vala, námûstek starosty SDH

Za uchování a rozvoj místních
tradic
Na‰e obãanské sdruÏení tradic ani bûhem léta nezahálelo
a zapojilo se do kulturních aktivit místních spolkÛ a obecní-

Brigáda hasiãÛ na demolici stﬁechy bufetu na v˘leti‰ti. Zleva
Roman OdloÏilík, Jakub Zámorsk˘, Ale‰ Hosta‰a, Libor K˘vala, Dalibor Zámorsk˘. Sedící je Pavel Pﬁílesk˘

ho úﬁadu. Pomáhali jsme pﬁi pﬁípravû celé ﬁady akcí, aÈ uÏ to
byla Mikroregionální olympiáda, která se tentokrát konala
v Rouském, setkání seniorÛ, ãi pouÈové slavnosti. Zúãastnili jsme se nûkolika v˘stav s rÛznou tématikou v blízkém i dalekém okolí, kde jsme se prezentovali sv˘mi v˘robky. SnaÏíme
se neustále zdokonalovat v ﬁemesln˘ch kurzech, v nichÏ jsme
se opût nauãili nebo pﬁipomenuli v˘tvarné techniky – v˘roba
netradiãních ‰perkÛ, paliãkování, drátkování, patchwork, drhání, aranÏování, dekorace z kÛÏe a pﬁírodních materiálÛ, batikování a spoustu jin˘ch.
Na‰e sdruÏení uspoﬁádalo na páteãní podzimní podveãer
7. 10. 2011 v kulturním domû v Rouském v prostorách knihovny kurz pro v‰echny tvoﬁivé. Tentokrát jsme v kurzech
ﬁemesel vyrábûly technikou decoupage krabiãky na ãaje. Do
kouzla této techniky nás zasvûtila paní Jiﬁina Vlasáková
z v˘tvarné dílny netradiãních technik. KaÏd˘ z nás si ji zkrá‰lil dle svého vkusu a fantazie, aby na‰la své místo v kaÏdé
domácnosti. Dûti okouzlily motivy zvíﬁat, Ïeny naopak daly
pﬁednost kvûtinov˘m vzorÛm ubrouskÛ. KaÏdá krabiãka mûla
svoje osobité kouzlo.
Dále budeme v kurzech dekorovat hodiny, a to hned nûko-
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znamení pouÈov˘ch slavností a pﬁípravy obãerstvení a v˘bûru
vstupného na pouÈové zábavû. Koncem záﬁí probûhla pﬁedná‰ka o zdravém Ïivotním stylu a vlivu rizikov˘ch faktorÛ na
kvalitu Ïivota. V ﬁíjnu jsme u nás opût po roce pﬁivítali na‰eho
dobrého známého a kamaráda Jirku Máru se svou rodinou,
aby nám vyprávûli záÏitky z cest po Dánsku, Faersk˘ch ostrovech a Grónsku. Jeho náv‰tûva je vÏdy milá a srdeãná a uÏ
v pﬁedstihu se obãané ptají na datum pﬁí‰tí expedice. Letos
jsme Márovu rodinu pﬁivítali u nás jiÏ popáté. Dále plánujeme
27. listopadu 2011 v místní kapli adventní koncert, kde nám
zahrají a zazpívají ãlenové Scholy Kelã. Závûr roku uzavﬁeme
8. 12. 2011 náv‰tûvou divadla v Novém Jiãínû koncertem Petra Maláska s Martou Kubi‰ovou. UÏ teì se mÛÏete hlásit u p.
Helmtraut Vojtkové nebo Jitky Smahlové. A úpln˘ konec roku
oslavíme v‰ichni spoleãnû na rousecké návsi o pÛlnoci 31.
12. 2011 vypu‰tûním lampionÛ ‰tûstí.

Kurz zdobení

lika technikami, budeme vyrábût vánoãní ozdoby, adventní
vûnce, vánoãní svícny, ‰perky z fimo hmoty, drátkovat a zkusíme spoustu jin˘ch ﬁemesln˘ch technik.
Chtûli bychom Vás v‰echny pozvat na Vánoãní v˘stavu, která se bude konat v sále kulturního domu v Rouském ve dnech
19. 11.–20. 11. 2011 vÏdy od 13 do 19 hodin. Jako kaÏd˘
rok si na‰e ãlenky pro náv‰tûvníky v˘stavy pﬁipravily opût nûco
nového jak v podobû vystavovatelÛ, tak ukázek ﬁemesln˘ch
technik. K navození vánoãní atmosféry po cel˘ víkend pﬁispûje
vystoupení dûtského pûveckého sboru „Schola Kelã „ se
sv˘m repertoárem písní, které okouzlily náv‰tûvníky pﬁede‰l˘ch v˘stav. Zimní restaurace urãitû v‰em pﬁinese v‰ehochuÈ
nabízen˘ch pochutin aÈ uÏ k zahﬁátí, ãi k uspokojení chuÈov˘ch bunûk.
Irena OdloÏilíková, pﬁedsedkynû spolku

I nadále platí, Ïe na‰ich akcí se mÛÏou zúãastnit i nelãenové, které moc rádi mezi sebou pﬁivítáme.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû sdruÏení

Senioﬁi informují o sv˘ch aktivitách

Bestfest summer 2011

V minulém ãísle zpravodaje jsme skonãili poutavou pﬁedná‰kou o rumunském Banátu, ale ani potom ná‰ spolek nezahálel a pokraãoval v plánovan˘ch aktivitách, o kter˘ch bych
vás ráda informovala.
V dubnu se uskuteãnil zájezd na v˘stavu FLORA Olomouc,
kde se ãlenové spolku pokochali krásn˘mi kvûtinov˘mi vazbami a málokterá ãlenka pﬁijela domÛ bez zakoupeného kvûtinového exempláﬁe.
V mûsíci kvûtnu se na‰e sdruÏení podílelo spoleãnû s obcí
a ostatními spolky na organizaci Kácení máje 2011. Zaji‰Èovali jsme vstupné a obsluhu v bufetu. Mûsíc ãerven byl ve znamení Festivalu slámování, kde jsme pomáhali vyrábût slamûné sochy a zároveÀ pﬁipravovali a uskuteãnili zájezd do Punkevních jeskyní, kde jsme nav‰tívili propast Macochu. Souãástí zájezdu byla prohlídka zámku v Rájci-Jestﬁebí a náv‰tûva zahradnictví Lebi‰ v Boskovicích. V ãervenci jsme pomohli
dokonãit slamûné sochy, od kter˘ch nás minule vyhnal dé‰È.
V polovinû srpna ãlenky na‰eho sdruÏení pomáhaly s organizací 9. Mikroregionální olympiády a zaji‰Èovaly podpisy úãastníkÛ olympiády na podporu ankety Stromu roku ve Skaliãce.
Podíleli jsme se na pﬁípravû jídel a obsluze polsk˘ch pﬁátel
z Klutzborku u nás ve víceúãelovém obecním domû. Jak srdeãné bylo setkání, o to srdeãnûj‰í bylo louãení. Záﬁí se neslo ve

Hezké poãasí a hlavní hvûzdy veãera kapela TURBO a V. âok
& BYPASS zcela zaplnily v˘leti‰tû v Rouském. JiÏ od 15 hodin,
kdy se na svoje vystoupení pﬁipravovala skupina HEVER, zaãali pﬁicházet první náv‰tûvníci a jejich poãet stoupal pﬁi kapelách NE¤E· a The HURICAN. S pﬁíchodem Viléma âoka zaãínal festival gradovat a náv‰tûvníci zaÏívali poﬁádn˘ rockov˘
náﬁez, kter˘ vyvrcholil se skupinou TURBO, kdy jejich poslední skladbu Chtûl jsem mít zpívalo celé v˘leti‰tû. Festival
zakonãila více neÏ dvouhodinov˘m vystoupením skupina
KABÁT revival SK, kterou donutili spokojení fanou‰ci tﬁikrát
k návratu na pódium a k pﬁídavku.
Mediálním partnerem festivalu bylo Hitrádio Apollo. Náv‰tûvníkÛm festivalu rozdávali zástupci rádia drobné dárky. Pro pﬁítomné dûti pﬁipravili soutûÏe o ceny. Zajímavou atrakcí bylo
malování na obliãej.
V pﬁestávkách, ve kter ˘ch se na pódiu chystaly na svá
vystoupení dal‰í kapely, probíhaly na travnaté plo‰e v˘leti‰tû
soutûÏe pro dospûlé. Moderátor si pro nû pﬁichystal pivní soutûÏe a jednu hudební, pﬁi které si sami náv‰tûvníci vytvoﬁili
hudební skupinu. Název této kapely zvolili podle bydli‰tû hráãÛ Oujezdská kapela.
V pﬁestávce pﬁed vystoupením skupiny TURBO probûhlo

Helmtraud Vojtková, Jiﬁí Mára st., Alena Márová, Lucie Havranová, Jiﬁí Mára ml. a Luká‰ Klimek
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BestFest a Vilém âok

vyhlá‰ení v˘sledkÛ prvního roãníku soutûÏe o titul BEST Slivovice Rouské 2011. Porota, která pﬁihlá‰ené vzorky hodnotila, zvolila jako vítûze ‰vestkovou slivovici roãník 2009, kterou do soutûÏe pﬁihlásil Milan Sehnal. Na druhém místû skonãil Va‰ek Havran a tﬁetí místo obsadil Lubo‰ Machanec. Ceny
pro vítûze byly pohár a 30litrov˘ sud piva Bernard. V‰em umístûn˘m gratulujeme a ostatním, kteﬁí nevyhráli, dûkujeme za
úãast v soutûÏi.
Podûkování patﬁí v‰em náv‰tûvníkÛm za vynikající atmosféru a bezproblémov˘ prÛbûh akce a také firmám Almio
s.r.o., GESS s.r.o., obci Rouské a ostatním sponzorÛm za
podporu festivalu. Akce se uskuteãnila za finanãní podpory
Olomouckého kraje. Fotografie z akce najdete na www.bestfest.cz.
Václav Marek, obãanské sdruÏení Bestfest,
poﬁadatel festivalu

Obãanské sdruÏení
Centrum aktivního odpoãinku
– jezdecká spoleãnost JUKO
„Proã rád jezdím na koni? ProtoÏe je to nejrychlej‰í tûlocvik.
To se cviãí najednou celé tûlo, ruce, nohy, plíce, srdce – jen
to zkuste!“ T. G. Masaryk
S jarními mûsíci do na‰ich stájí pﬁichází nov˘ Ïivot v podobû narozen˘ch kÛzlat, ovcí, kachen a s nimi i zvûdavci dospûlí i dûti. Nav‰tívily nás dûti z okolních ‰kolek a ‰kol, prohlédly si zvíﬁátka a na závûr pobytu si kaÏd˘ vyzkou‰el jízdu na
koni a v koãáﬁe. Nûkteﬁí odváÏlivci se zapojili i do ãesání koní
a kydání hnoje. Nejvût‰í úspûch v‰ak u v‰ech má ochoãená
„sviÀka“ Otylka. TaktéÏ nás dvakrát t˘dnû nav‰tûvují dûti, které mají zájem o práci se zvíﬁaty. Prázdniny probíhají v podobû
pobytu jak zdrav˘ch, tak i zdravotnû postiÏen˘ch dûtí. âinnost
na‰eho sdruÏení jde také sportovním smûrem, a tak závodíme ve vozatajsk˘ch a parkurov˘ch soutûÏích. MÛÏeme ﬁíct, Ïe
velmi dobr˘mi v˘sledky stáj Juko Rouské reprezentují Nicola
a Aneta Mrázkovy, Silvie Kamasová, Vendula ·imãíková, Markéta âoãková, Klára JuráÀová a Jana Klainová. V‰echny reprezentují na‰e sdruÏení a stáj v parkurov˘ch soutûÏích. Ve vozatajsk˘ch soutûÏích to jsou Jaroslav JuráÀ junior a Jaroslav
JuráÀ senior. V‰em musíme gratulovat, protoÏe vÏdy reprezentovali velmi dobﬁe a bez poháru ãi stuhy jsme domÛ ze
Ïádn˘ch závodÛ nejeli. Jen pro zajímavost star tovali jsme
v Radkové Lhotû, Mariánovû, BohuÀovicích, Trojanovicích,
Hradci nad Moravicí, Kladrubech nad Labem a v zahraniãí
v Rakousku a na Slovensku.
V mûsíci ﬁíjnu jsme uspoﬁádali pr vní ﬁemesln˘ a prodejní

Klára JuráÀová na koni Optima v Hradci nad Moravicí, kde získala
1. místo.

jarmark v Rouském na v˘leti‰ti, kter˘ se nám vydaﬁil a chtûli bychom ho zopakovat. Dne 22. ﬁíjna 2011 jsme poﬁádali jiÏ
tradiãní Hubertovu jízdu se slavnostním veãerem, kter˘ probûhl v restauraci u KoblihÛ ve V‰echovicích.
Ludmila JuráÀová, za ãleny sdruÏení

Spolek Ïen Rouské
Dne 17. záﬁí uspoﬁádal spolek Ïen Rouské akci pod názvem
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.
Tato akce byla urãena dûtem a mládeÏi z dûtsk˘ch domovÛ
a ‰iroké veﬁejnosti za finanãní pomoci Olomouckého kraje.
Sobotní ráno ukázalo krásné letní poãasí. V dopoledních
hodinách jsme odstartovaly posádky, které jely dle itineráﬁe
v okolí Hranic a plnily rÛzné úkoly. Nûkteré posádky pﬁijely aÏ
z Ostravy. Dokonce jela celá rodinka i s dûtmi a soutûÏ se jim
moc líbila. V obci Rouské ve spoleãnosti GESS-CZ s.r.o. plnily úkoly, jako skládání puzzle a v˘mûna kola na ãas. V‰ichni
tento úkol splnili na jedniãku.V odpoledních hodinách pﬁijely
do obce Ústí, kde probíhala jiÏ samostatná akce spolku Ïen.
Posádky po obãerstvení dostaly test ze znalosti auto‰koly.
Ve 13 hodin se dostavily dûti z dûtsk˘ch domovÛ. V leto‰ním roce nás nav‰tívilo ‰est dûtsk˘ch domovÛ a mezi nov˘mi byly dûtské domovy Budi‰ov nad Budi‰ovkou a Plumlov.
Téma této akce byla: silniãní doprava a dopravní znaãky.
První disciplína byla namalovat na asfalt co nejvût‰í dopravní znaãku dle pﬁedlohy, kterou si dûti vylosovaly. Dûti malovaly s takovou radostí, Ïe pomalovaly celou cestu. Po této
disciplínû nám pﬁi‰el zazpívat mlad˘ talentovan˘ zpûvák z Olomouce - Tino Richter, zazpíval pût písniãek, které mûly velk˘
ohlas nejen u dûtí, ale i u dospûl˘ch. Následovala druhá disciplína, ta spoãívala opût v znalostech dopravních znaãek.
KaÏd˘ dûtsk˘ domov obdrÏel sloÏku, ve které byly obrázky znaãek a dûti mûly urãit jejich nejpﬁesnûj‰í název. Po druhé disciplínû za námi pﬁi‰el Milan ·melko - kouzelník moderní
magie. Malé i velké diváky zaujal hlavnû kouzly se Ïiv˘mi zvíﬁátky, z klobouku vytahoval králíãka a holubice.
Po vystoupení sklidil obrovsk˘ aplaus. Po kouzelníkovi se
dûti mohly tû‰it na hasiãsk˘ útok SDH Ústí. Bylo vidût, Ïe tûmto hasiãÛm se podaﬁí vÏdy vãas oheÀ uhasit. Malí capar ti
nestaãili ani vnímat sled událostí, jak byl útok rychl˘. Po hasiãích se dûti nemohly doãkat ukázkov˘ch jízd závodních aut
závodÛ do vrchu majitele Josefa Kreãmera z Opavy a OSRychlí draci z Ostravy. Po ukázkové jízdû byly vybrány 2 nejhodnûj‰í dûti z kaÏdého dûtského domova, které si mohly
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vychutnat jízdu spolujezdce v tûchto závodních vozech. Po projíÏìkách se za námi pﬁi‰el rozlouãit kouzelník se sv˘mi magick˘mi kouzly. Poté následovala poslední soutûÏní disciplína
v libovolném stylu. KaÏd˘ domov mûl své zástupce, kteﬁí prezentovali dan˘ domov sv˘m umûním.
Zatímco dûti pﬁedvádûly své dovednosti, chystal se na pódiu
pan Josef Bouda alias Karel Gott revial Morava. V‰ichni si
mohli zazpívat hity Karla Gotta a pﬁitom si zatanãit pár taktÛ.
Mezitím odborná porota vyhodnotila soutûÏe a udûlila bodové
ohodnocení. Nejprve se vyhodnotila mototuristická soutûÏ Hranick˘ drak, kde vítûzové obdrÏeli poháry a autokosmetiku. Poté
se vyhodnotily dûtské domovy. V‰echny dûtské domovy si
odnesly nejen pûkné záÏitky, ale i vítûzné poháry a hraãky.
Dûti skotaãily aÏ do setmûní. Spolek se snaÏí uspoﬁádat
pro tyto dûti a mládeÏ co nejzajímavûj‰í odpoledne plné her
a zábavy. V‰ichni se jiÏ tû‰í na 5. roãník této akce. Tímto chceme také v‰em podûkovat za spolupráci.
Libûna Hre‰ková, pﬁedsedkynû spolku

povozit se na koni a v koãáﬁe. Tímto chceme dokázat nejen
sami sobû, ale i okolí, Ïe obãané z vesnic umí pﬁijmout i obãany postiÏené nemocí a podporovat spoleãnou ãinnost a souÏití dûtí, rodiãÛ i prarodiãÛ na vesnici s pocitem hrdosti na
vytvoﬁená díla. Zhotovili jsme i figuru b˘ka pro pﬁedsedu zemûdûlského druÏstva Partutovice p. Mar‰álka jako podûkování
za materiální podporu pﬁi poﬁádání na‰ich akcí. S potû‰ením
a nad‰ením tento dárek pﬁijal a urãil mu v˘znamní místo ve
spoleãné jídelnû, jelikoÏ mu bylo líto vystavit slamûné dílo
nepﬁízni poãasí.
Festival slámování

Festival slámování
o.s. Rousecká dráãata
Obãanské sdruÏení Rousecká dráãata poﬁádají svou nejvût‰í akci slámování jiÏ tﬁetím rokem, dnes jiÏ pod názvem
Festival slámování. Je to jedineãná akce poﬁádaná na území
Olomouckého kraje. Cílem projektu je originálním zpÛsobem
a jedineãnou technikou tvoﬁit z pﬁírodních materiálÛ, drátÛ,
provázkÛ a slámy umûlecká díla. Po celé období uplynul˘ch
tﬁí let se snaÏíme vytvoﬁit ze slámy ucelen˘ soubor postaviãek znázorÀujících Ïiv˘ betlém. Pokud chceme, aby nás sochy
ze slámy opût potû‰ily, musíme kaÏd˘ rok tyto sochy opravit.
Festival slámování je jiÏ tradiãnû dvoudenní akce, která se
letos poﬁádala ve dnech 30.–31. ãervence za velmi nepﬁiznívého poãasí, ale i pﬁesto jsme pod dohledem lektora slámování Jiﬁího Jedliãky z âervené ¤eãice vytváﬁeli nové postavy
ze slámy. Na‰i akci nav‰tívily také dûti a mládeÏ z klubu Auxilium, které zde byly na letním pobytu. Byly to dûti zdravotnû
postiÏené. Spoleãnû se sv˘mi asistenty dostaly z drátu vytvoﬁenou postaviãku, kterou si samy omotávaly slámou, z ãehoÏ
mûli v‰ichni velkou radost. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí festival pﬁi‰li zhlédnout nejen místní, ale i pﬁespolní. Nûkteﬁí sice jen
koukali, ale vût‰í ãást náv‰tûvníkÛ si pro sebe nûco vytvoﬁila. Úãastníci si taktéÏ mohli vyzkou‰et stﬁelbu z luku a ku‰e,

Na poãátku záﬁí opût zaãal kurs bﬁi‰ních tancÛ. V leto‰ním
roce jsme vytvoﬁili jiÏ dvû skupiny - malé dûvãátka a velká dûvãata. V‰ichni jiÏ mûli moÏnost vystoupit pﬁi akci v Rouském
na v˘leti‰ti pﬁi Farmáﬁském jarmarku, na pﬁehlídce bﬁi‰ních
tancÛ. Jako dal‰í akci budeme pﬁipravovat Ïiv˘ betlém, na kter˘ Vás jiÏ nyní srdeãnû zveme v pﬁedveãer ·tûdrého dne pﬁed
místní kapli.
Ludmila JuráÀová, o.s. Rousecká dráãata

Obecní úﬁad
doporuãuje
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