V Ïivotû mû trápila spousta vûcí,
z nichÏ vût‰ina se nikdy nestala.

Mark Twain
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Ing. Libor K˘vala
místostarosta
VáÏení obãané,
v loÀském roce vznikl nápad, Ïe v psaní úvodníku zpravodaje se budou stﬁídat
jednotliví ãlenové zastupitelstva. PovaÏuji to za dobr ˘ zpÛsob jak pﬁedstavit
zastupitelstvo jako kolektivní orgán sloÏen˘ z jednotliv˘ch ãlenÛ a jak moÏná
ukázat, Ïe rozhodování obce vzniká jako
prÛnik více názorÛ.
Po víceleté pﬁípravû byla v loÀském
roce podána Ïádost na obnovu rybníka
Kadlub. Hodnota celé akce byla zkalkulována na necelé 3 miliony korun. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí prostﬁednictvím Státního fondu Ïivotního prostﬁedí
Ïádost o dotaci po jisté prodlevû schválilo a zavázalo se, Ïe uhradí dvû tﬁetiny
celkov˘ch nákladÛ. V souãasnosti se
hledá zpÛsob jak dofinancovat zb˘vající
tﬁetinu s tím, Ïe se ke konci blíÏí jednání s krajsk˘m úﬁadem o ãásteãném krytí této spoluúãasti. Získané finanãní prostﬁedky umoÏní uskuteãnit dÛleÏit˘ projekt, kter ˘ ﬁe‰í problémy s odpadními
vodami obce, formou odbahnûní rybníka, jeho pﬁítokÛ, zpevnûní bﬁehÛ a dal‰í
práce. V˘hodou, která nás nestaví pod
ãasov˘ tlak je, Ïe se projekt, dle podmínek dotace, nemusí realizovat v leto‰ním roce.
Obec dále podala Ïádost na Nadaci
âEZ v rámci programu OranÏové hﬁi‰tû,
kter˘ je mimo jiné zamûﬁen na modernizaci spor tovních hﬁi‰È. Získané prostﬁedky by mûly slouÏit na vybudování
travnatého hﬁi‰tû a úpravu okolí, jako
základ pro budoucí víceúãelové hﬁi‰tû na
b˘valé Haderkové zahradû. S pﬁíchodem
jara se rozbûhnou práce na revitalizaci
venkovního areálu, pro které Ïádáme
dotaci z Programu LEADER 2011. Jedná
se o opravu stﬁechy, pﬁístavbu skladu
a vybudování nového sociálního zaﬁízení,
které po témûﬁ dvaceti letech od vybudování vyÏaduje zásadní investici. Obec
také podala Ïádost na nákup auta-dodávky pro místní hasiãe, která by po
nûkolika letech vrátila hasiãÛm akceschopnost a mobilitu, ale také by jistû
na‰la ‰iroké vyuÏití mimo spolek. V pﬁí‰-

tím roce oslaví toto sdruÏení 70 let od
svého zaloÏení a chce b˘t na tuto událost pﬁipraveno. Cíle SDH na leto‰ní rok
jsou vysoké a vûﬁím, Ïe o plánovan˘ch
projektech na leto‰ní rok je‰tû usly‰íte.
Znovu oÏivená aktivita sboru a zapojení
mládeÏe jsou nejlep‰ím zpÛsobem, jak
si v˘roãí spolku s nejdel‰í tradicí v obci
pﬁipomenout.
Obec se dlouhodobû a soustavnû
vûnuje podpoﬁe v‰ech spolkÛ obce. Uvûdomuje si jejich dÛleÏitost a nezastupitelnost v Ïivotû obce a formy podpor y
jsou opravdu ‰iroké, a to od bezplatného poskytování Víceúãelového obecního
domu vãetnû audio a videotechniky.
Pomoc pﬁi získávání administrace dotací, pﬁímá finanãní podpora aÏ po vytváﬁení zázemí pﬁi akcích poskytovaná pracovníky VPP. Podpora spolkÛ od firem
a podnikatelÛ z Rouského a okolí je
dobrou vizitkou toho, Ïe pﬁispívat na
takové aktivity dává smysl.
Vhodnou pﬁíleÏitostí prezentovat obec
bude 9. Mikroregionální olympiáda, která se bude letos konat v na‰í obci. Rouské se mÛÏe pﬁedstavit i jako v˘znamné
místo na mapû sluneãních hodin nebo
jako ãerstv˘ drÏitel Ceny veﬁejnosti a tﬁetího místa v kategorii Nejlep‰í webová
stránka obce Olomouckého kraje v rámci soutûÏe Zlat˘ erb za rok 2011.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém
posledním zasedání rozpoãet obce na
rok 2011 v objemu 2,5 mil korun. Tato
ãástka je dostaãující pouze pro bûÏné
provozní v˘daje obce a základní opravy,
ale je zcela nedostaãují pro její rozvoj
a investice. Tyto prostﬁedky je nutné
zajistit v˘hradnû z dotací, ale rostoucí
podíl spoluúãasti obce, stejnû jako
narÛstající administrativní nároãnost
projektÛ jejich získávání stále více komplikuje. S tím souvisí i zlep‰ující se kvalita konkurenãních projektÛ, najímání
specializovan˘ch agentur, ale i sniÏovaní rozpoãtÛ kraje a dal‰ích zdrojÛ. Pﬁesto je úspû‰nost obce v této konkurenci více neÏ dobrá a dlouhodobû prokazuje, Ïe se díky starostce a vedení mikroregionu Záhoran umí v této problematice orientovat. ZadluÏenost obce je
minimální a men‰í krátkodob˘ úvûr
vznikl˘ pﬁi rekonstrukci návsi je schopna splácet bez v˘raznûj‰ího zatíÏení rozpoãtu. Detailnûj‰í informace se dozvíte
s pﬁíspûvku paní Marie Va‰íãkové –
úãetní obce.
Pevnû vûﬁím, Ïe Vás pr vní leto‰ní
vydání zpravodaje zaujme a Ïe se v dal‰ím ãísle zpravodaje doãtete, Ïe sklizeÀ
zaset˘ch dotací byla úspû‰ná. Pﬁeji
Vám, aby nadcházejících jarní dny, dodaly sílu a elán do Va‰ich plánÛ.
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Zastupitelstvo obce
Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelÛ 20. prosince 2010

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelÛ 26. ledna 2011

Zastupitelstvo projednalo:
• Zprávu o hospodaﬁení obce k 30. 11.
2010
• Zprávu lesního odborného hospodáﬁe
• Zprávu starostky
• Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
1/2010 o místních poplatcích
• Povûﬁení rozpoãtov˘m opatﬁením pro
starostku obce do konce roku 2010
• Rozpoãtové provizorium na rok 2011
– obec Rouské
• Rozpoãtové provizorium na rok 2011
– mikroregion Záhoran
• Dodatek ã. 2 ke smlouvû o nájmu
nebytov˘ch prostor ze dne 1. 7.
2009 – klubovny Víceúãelového
obecního domu
• Dodatek ã. 1 ke smlouvû o nájmu
nebytov˘ch prostor ze dne 1. 7.
2008 – bufetu Víceúãelového venkovního areálu
• Vyhodnocení a ocenûní pﬁedzahrádek
2010
• Informace starostky

Zastupitelstvo projednalo:
• Zprávu o hospodaﬁení k 25. 1. 2011
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 6/2010 a
7/2010
• Kupní smlouva na pozemek p.ã. 417
o.p. v k.ú. Rouské
• Zpráva o poÏární ochranû za rok
2010
• Spolupráce obce v roce 2011
• Schválení v˘sledkÛ inventarizace
majetku obce za rok 2010
• Kronika obce 2003 - 2009
• Informace starostky
• ZaloÏení obecnû prospû‰né spoleãnosti „Za na‰imi humny“ a delegování zástupcÛ do pﬁípravného v˘boru
• Informace starostky

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelÛ 28. února 2011
Zastupitelstvo projednalo:
• Zprávu o hospodaﬁení k 27. 2. 2011
• ¤e‰ení pohledávek za rok 2010 od
obãanÛ za sbûr a likvidaci komunálního odpadu

• Rozpoãet obce na rok 2011 vã. rozpoãtového v˘hledu do r. 2013
• Závûreãn˘ úãet obce za rok 2010
• Revokace usnesení ZO ze dne 21. 4.
2010
• Revokace usnesení ZO ze dne 30. 9.
2010
• Smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene p.ã.
1130/1 v k.ú. Rouské s âEZ a.s,.
distribuce Dûãín
• Úplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 1302
st. v k.ú. Rouské od Pozemkového
fondu âR
• Pﬁíspûvek Záchranné stanici a centra
ekologické v˘chovy Barto‰ovice na
Moravû
• âinnost spolkÛ za rok 2010
• Îádost o prodej ãásti pozemku p.ã.
632/8 v k.ú. Rouské
• Podûkování KDU-âSL za poskytnut˘
dar
• Informace starostky
• Aktualizace nájemní smlouvy o umístûní WiFi zaﬁízení .
• Informace starostky

Rozpoãet obce na rok 2011
Návrh rozpoãtu byl sestaven ve spolupráci finanãním v˘borem a byl zveﬁejnûn 7. února 2011 (v tis. Kã)
Pﬁíjmy:
daÀ z pﬁíjmu FO ze záv.ãinnosti
daÀ z pﬁíjmu FO ze sam.,v˘dûleãné ãinnosti
daÀ z pﬁíjmu FO z kapitálov˘ch v˘nosÛ
daÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob
daÀ – DPH
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psÛ
daÀ z nemovitostí
neivestiãní dotace – kraj
úﬁad práce – zamûstnanost
správní poplatky
pﬁevody z rozpoãtov˘ch úãtÛ
zv pronájmu pozemkÛ
pﬁíjem z lesa
pﬁíjem za stoãné
pﬁíjem z pronájmu DPS
pﬁíjem z v˘leti‰tû
pﬁíjem za tﬁídûn˘ odpad
pﬁíjem z úrokÛ
ostatní nedaÀové pﬁíjmy
pﬁíjmy celkem

335
80
40
380
825
100
2
238
60
36
2
60
17
75
22
107
70
30
1
80
2560

V˘daje:
pûstební ãinnost
silnice
dopravní obsluÏnost
pﬁíspûvek na ‰kolu a ‰kolku
náklady na knihovnu
náklady na kulturu
náklady na tûlov˘chovu-hﬁí‰tû
náklady na bytové hospodáﬁství
náklady na veﬁejné osvûtlení
náklady na svoz nebezpeãného odpadu
náklady na svoz komunálního odpadu
náklady na veﬁejná prostranství
náklady na poÏární ochranu
náklady – zastupitelstvo
náklady místní správy
pﬁevod na hypoteãní úãet
splátka úvûru
splátka hypoteãního úvûru
vratka z voleb
v˘daje celkem

62
30
30
265
1
69
153
45
56
26
115
130
20
465
737
60
257
35
4
2560
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Závûreãn˘ úãet obce Rouské za rok 2010
rozpoãet
Pﬁíjmy:
daÀ z pﬁíjmu fyzick˘ch osob ze záv. ãin.
daÀ z pﬁíjmu fyz.osob ze SVâ
daÀ z pﬁíjmu fyz.osob z kap. v˘nosÛ
daÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob
daÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob za obce
daÀ z pﬁidanéhodnoty
poplatek za likvidaci kom.odpadu
poplatek ze prÛ
správní poplatky
daÀ z nemovitosti
neinvestiãní pﬁijatá dotace
neivestiãní pﬁijatá dotace na st.správu
ostatní neinvestiãní dotace
neinvestiãní dotace od kraje
pﬁevod z rozpoãtov˘ch úãtÛ
investiãní dotace ze st. fondÛ
ostatní incest-transf. ze státního rozp.
investiãní pﬁijaté transfery od krajÛ
splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ od obcí
pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
pﬁíjmy z lesÛ
pﬁíjmy ze stoãného
nájmy z hﬁi‰tû
pﬁíjmy za nájmy DPS
pﬁíjmy za nebezpeãn˘ odpad
pﬁíjmy z ãinnosti vnitﬁní správy
pﬁíjmy z úrokÛ
rozpoãtové pﬁíjmy celkem

skuteãnost

337.400,00 337.451,96
79.500,00
79.593,94
40.400,00
40.409,06
381.000,00 380.984,97
82.000,00
82.000,00
821.600,00 821.649,06
100.000,00
99.966,00
2.400,00
2.470,00
2.000,00
2.130,00
238.600,00 238.619,36
46.264,00
46.264,00
79.800,00
79.800,00
764.091,00 764.091,00
221.390,00 221.390,00
60.000,00
60.000,00
2.743.262,00 2.743262,00
105.000,00 105.000,00
330.000,00 330.000,00
50.000,00
50.000,00
23.000,00
23.040,00
375.700,00 375.776,00
18.000.00
22.656,00
73.200,00
73.195,00
107.000,00 107.736,00
35.500,00
35.889,00
682.539,00 682.781,00
800,00
862,35
7.805.146,00 7.807.016,70

V˘daje:
pûstební ãinnost
32.000,00
31.730,00
silnice
310.500,00 310.121,00
v˘daje na dopravní obsluÏnost
30.000,00
30.000,00
odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
656.121,00 655.589,00
základní a mateﬁské ‰koly
267.000,00 267.001,00
ãinnost knihovnická
6.600,00
6.478,00
záleÏitosti kultury
86.300,00
85.905,29
náklady na tûlov˘chovnou ãinnost-hﬁi‰tû
18.600,00
17.691,00
v˘daje na bytové hospodáﬁství
42.000,00
40.641,60
veﬁejné osvûtlení
139.200,00 138.261,10
sbûr a svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
26.000,00
25.705,00
sbûr a svoz komunálních odpadÛ
111.200,00 111.183,00
péãe ovzhled obce a veﬁejnou zeleÀ
984.680,00 982.649,60
poÏární ochrana dobrovolná ãást
43.600,00
42.489,00
zastupitelstva obcí
368.950,00 368.294,00
volby do Parlamentu âS
21.000,00
18.620,00
volby do místních zastupitelstev
24.000,00
22.469,00
ostatní v‰eobecní vnitﬁní správa
1.264,00
1.264,00
ãinnost místní správy
1.064.236,00 1.049.363,49
pﬁevody vlastním fondÛm
60.000,00
60.000,00
platby daní a poplatkÛ st. fondÛm
82.000,00
82.000,00
finanãní vypoﬁádání minul˘ch letet
1.000,00
286,45
rozpoãtové v˘daje celkem
4.376.251,00 4.347.741,53
saldo pﬁíjmÛ a v˘dajÛ po konsolidaci
3.428.895,00 3.459.275,17

V roce 2010 bylo splaceno celkem 3.461.300,72 Kã úvûrÛ.
K 31. 12. 2010 má obec 528.434,27 Kã krátkodob˘ch úvûrÛ a dlouhodob˘ úvûr na DPS 534.442,10 Kã.
Rozpis k dotacím:
od úﬁadu práce na zamûstnanost
od Krajského úﬁadu na opravu komunikace
od Krajského úﬁadu na poﬁízení knihy o obci
od krajského úﬁadu PO oprava stﬁíkaãky
od Krajského úﬁadu na PO – ‰kolení
od SZIF – doplatek dotace na víceúã. dÛm
od SZIF – dotace na úpravu návsi
od Krajsého úﬁadu – kanalizace
od Krajského úﬁadu souhr. dot. vztah
od MMR na analematické sluneãní hodiny
od krajského úﬁadu na dvoje volby
od Krajského úﬁadu na sãítání lidu
dotace získané celkem

764.091,00
168.000,00
40.000,00
12.000,00
1.390,00
2.069.078,00
674.184,00
330.000,00
79.800,00
105.000,00
45.000,00
1.264,00
4.289.807,00

Mimo tûchto dotací obec odrÏela finanãní prostﬁedky na pokrytí DPH
k investiãním dotacím z podpÛrného fondu, které jsou úãtovány na par.
6171 poloÏce 2329 a jsou ve v˘‰i 518.939,00 Kã
Inventarizaci provedla inventarizaãní komise ustanovena ZO a to v období
od 29. 12. 2010 do 25. 1. 2011 Stavy majetku jsou následující:
drobn˘ dlouhodob˘ majetek
ostatní dlouhodob˘ majetek
pozemky
stavby
samostatné movité vûci
drobn˘ dlouhodob˘ majetek
nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
dlouhodob˘ fin. majetek
úãet pohledávek
zálohy krátkodobé (plyn, elektr, voda)
jiné pohledávky (neuhrazené popl. za odpad)
bûÏn˘ úãet u hypoteãní banky
dlouhodobé závazky – hypoteãní úvûr
krátkodobé úvûry
úãet závazkÛ
mzdy za prosinec 2009
daÀ ze mzdy
zÛãtování i institucemi SP a ZP za 12/10

71.944,20
275.000,00
17.031.665,74
18.505.888,80
1.070.756,00
1.423.573,41
171.991,00
2.325.000,00
114.969,00
172.110,00
800,00
6.491,63
534.442,10
528.434,77
14.526,25
81.765,00
7.234,00
41.367,00

V roce 2010 byly poskytnuty tﬁem obãansk˘m sdruÏením pﬁíspûvky, které
byly do konce roku vypoﬁádány.
Dne 1. 2. 2010 bylo provedeno pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Rouské za
rok 2010 Krajsk˘m úﬁadem Olomouc a s tímto v˘sledkem: Nebyly zji‰tûny
chyby a nedostatky (par. 10 odst 3 písma) zákona.
Pokud nûkdo z obãanÛ bude mít zájem o podrobnûj‰í v˘klad k hospodaﬁení obce za uplynul˘ rok, má moÏnost vÏdy v pondûlí a ve stﬁedu v úﬁední
hodiny, tj. od 13–17 hodin.
Milu‰e StrÏínková, starostka

Marie Va‰íãková, úãetní
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Statistika obce za rok 2010
K 1. 1. 2011 má obec Rouské 246 obyvatel, z toho 121 muÏÛ a 125 Ïen.
Narodili se:
Robin Studen˘, Rouské ã. 14
Terezie JuráÀová, Rouské ã. 32
Nikol Marková, Rouské ã. 43
Zemﬁeli:
Vladimír Helisek, Rouské ã. 10
Jiﬁina StrÏínková, Rouské ã. 30
Anna Vinklárková, Rouské ã. 63
Pﬁistûhovali se k nám:
Joná‰ Va‰íãek, Rouské ã. 28
Ondﬁej Va‰íãek, Rouské ã. 28
Agáta Va‰íãková, Rouské ã. 28
Martina Va‰íãková, Rouské ã. 28
Petra Rosová, Rouské ã. 32
AneÏka Sanitrníková, Rouské ã. 78

13. 3. 2010
8. 6. 2010
21. 12. 2010
22. 3. 2010.
2. 6. 2010
29. 6. 2010
11. 1. 2010
11. 1. 2010
11. 1. 2010
11. 1. 2010
3. 2. 2010
16. 8. 2010

Luká‰ Truneãka, Rouské ã. 57
Vûra Truneãková, Rouské ã. 57
Vlastimil Va‰íãek, Rouské ã. 28
Miroslav Hrstka, Rouské ã. 42
Odstûhovali se od nás:
Iveta Koukalová, Rouské ã. 58
Petr Vozák, Rouské ã. 70
Darina Hamplelová, Rouské ã. 70
Veronika Hampelová, Rouské ã. 70
Lenka Ka‰párková, Rouské ã. 70
Jiﬁina Orlová, Rouské ã. 30
Vlastimil Sanitrník, Rouské ã. 78
SÀatek uzavﬁeli:
Jiﬁina Beková, Rouské ã. 30 a Miroslav Orel, Kelã

18. 10. 2010
18. 10. 2010
10. 11. 2010
14. 12. 2010
22. 1. 2010
26. 4. 2010
7. 7. 2010
7. 7. 2010
7. 7. 2010
12. 7. 2010
29. 12. 2010
3. 7. 2010

V˘sledky Tﬁíkrálové sbírky 2011
B˘‰kovice
Horní Újezd
Malhotice
Provodovice
Rouské
V‰echovice
Celkem

12.736,00 Kã
13.449,00 Kã
13.098,00 Kã
4.880,00 Kã
10.334,00 Kã
25.659,00 Kã
80.156,00 Kã

Îehnání Tﬁíkrálov˘m koledníkÛm na m‰i svaté
ve farním kostele Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích,
dne 5. 1. 2011

Tato ãástka byla odeslána na úãet Charity âeské republiky
Praha.
Jménem charity dûkuji v‰em, kteﬁí do sbírky pﬁispûli finanãnû, aktivní úãastí nebo modlitbou.
Je‰tû jednou: BÛh Vám oplaÈ za Va‰e ‰tûdré dary.
Irena K˘valová – FCH V‰echovice
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VáÏení a milí obãané obce Rouské,
dovolte mi pﬁispût do Va‰eho zpravodaje okénkem z mikroregionu Záhoran.
Co se t˘ká mikroregionálních projektÛ na leto‰ní rok, byli
jsme úspû‰ní s Ïádostí o dotaci v rámci ãesko-polské spolupráce s projektem Obce bez hranic, v rámci kterého se bude
na podzim konat zájezd do polského regionu Kluczbork. Dal‰í aktivitou bude uspoﬁádání mikroregionální olympiády, kde
budou mít své zastoupení také na‰i partneﬁi z Kluczborku.
Olympiáda se bude konat 13.8.2011 právû ve Va‰í obci, coÏ
bude pro nás velkou ctí a pﬁijmûte tímto pﬁedem podûkování
za Va‰i ochotu a vstﬁícnost, neboÈ bez shovívavosti a pomoci hostující obce by se tato akce v Ïádném pﬁípadû neobe‰la. Jedná se uÏ o 9. roãník olympiády, kterou mikroregion kaÏdoroãnû poﬁádá, av‰ak po tolika letech budeme muset pﬁistoupit ke zmûnû názvu, neboÈ âesk˘m olympijsk˘m v˘borem
byl název olympiáda napadnut v zájmu ochrany Zákona o
ochranû olympijsk˘ch symbolik. AÈ uÏ se v‰ak olympiáda pﬁejmenuje na „Hr y bez hranic“ ãi jak˘koliv jin˘ název, pevnû
vûﬁím, Ïe pro v‰echny obãany a náv‰tûvníky Záhoranu neztratí tato akce na jiÏ, troufám si uvést, vûhlasném v˘znamu.

Veﬁejná sbírka
na opravu
farního kostela
ve V‰echovicích
19. 3. 2011 probûhla veﬁejná sbírka na opravu stﬁechy farního kostela ve V‰echovicích. Z pátka na sobotu se opûtovnû pﬁihlásila paní „Zima“ a svou bílou, ale mokrou nadílkou
znepﬁíjemnila koledování dvojicím, kteﬁí obûtavû vyrazili s
kasiãkou a s prosbou na rtech o finanãní pﬁíspûvek na dokonãení oprav stﬁechy farního kostela ve V‰echovicích. Pﬁesto Ïe
se ﬁada rodin pot˘ká s finanãními problémy a koledování je
ãím dál tím tûÏ‰í, byli jsme mile pﬁekvapeni ochotou a vstﬁícností spoluobãanÛ. Sbírka probíhala i v ostatních obcích. Celkem se vykoledovalo 151.685 Kã (B˘‰kovice 20.217 Kã;
Komárno 21.775 Kã; Malhotice 23.038 Kã; Provodovice
9.410 Kã; Rouské 18.610 Kã a V‰echovice 58.635 Kã). Je‰tû jednou pﬁijmûte upﬁímné Pán BÛh zaplaÈ. Podûkování patﬁí v‰em koledníkÛm, v na‰í obci pí Dohnalové Vûrce, JuráÀové Marii, Karolínû a Vladimíru Heliskovi.
I. K˘valová – povûﬁená osoba organizací veﬁejné sbírky
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V leto‰ním roce Záhoran navíc oslaví jiÏ 10. v˘roãí od svého zaloÏení. Je mi velk˘m potû‰ením konstatovat, Ïe spousta obãanÛ mikroregionu ãím dál více chápe jeho fungování a
vyuÏívá sluÏeb mikroregionu, aÈ uÏ se jedná o zpracování projektÛ pro obce, spolky a podnikatele, ale také sluÏby pro nezamûstnané, kteﬁí mohou vyuÏít internetového zprostﬁedkování
v rámci jejich kontaktÛ s úﬁadem práce.
O v‰ech akcích a ãinnosti budete i nadále pravidelnû informováni na internetov˘ch stránkách www.zahoran.cz, které jiÏ
v brzké dobû budou zprovoznûny v „novém kabátû“ stejnû
jako stránky Va‰í obce, které získaly 3. místo v rámci krajského kola soutûÏe Zlat˘ erb 2011 a navíc se staly absolutním vítûzem „Ceny veﬁejnosti“ jako nejlep‰í webové stránky.
Pﬁijmûte srdeãné gratulace. Snad i na‰e mikroregionální stránky budou následovat Vá‰ úspûch. Dal‰ím informaãním zdrojem pro Vás bude i nadále mikroregionální zpravodaj. Kromû
toho mû mÛÏete kdykoliv kontaktovat a pokud to bude moÏné, ráda poradím ãi pomohu.
V‰em Vám pﬁeji krásné proÏití jara a tû‰ím se na dal‰í spolupráci.
Pavla Krbálková

Podûkování

Zastupitelstvo obce dûkuje ãlenÛm místní organizace KDU-âSL za poskytnut˘ dar ve formû sklolaminátového pﬁístﬁe‰ku, kter˘ byl pouÏit na zakrytí zadního vchodu na terasu víceúãelového obecního domu.
Milu‰e StrÏínková, starostka
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Zpráva o stavu veﬁejného poﬁádku
pro obec Rouské za rok 2010
V roce 2010 nedo‰lo v pÛsobnosti Obvodního oddûlení Policie âR Hranice v teritoriu obce Rouské k Ïádnému trestnému
ãinu. V uvedeném období zde byly ﬁe‰eny celkem 2 pﬁestupky. Nebyl zde v‰ak zaznamenán Ïádn˘ pﬁestupek v dopravû
ani pﬁestupek proti majetku.
V roce 2010 bylo zji‰tûno v pÛsobnosti OO PâR Hranice celkem 682 trestn˘ch ãinÛ, z nichÏ 367 pﬁípadÛ bylo objasnûno, tj. 53,81%. V porovnání s rokem 2009 je zaznamenán
pokles spáchan˘ch trestn˘ch ãinÛ o 101 pﬁípadÛ.
V prÛbûhu roku 2010 byly prÛbûÏnû provádûny preventivní
dopravnû bezpeãnostní akce, zamûﬁené na odhalování
a odstranûní hlavních pﬁíãin vzniku dopravních nehod – alkohol, nepﬁimûﬁená rychlost, dále pak byly provedeny preventivní akce zamûﬁené na poÏívání alkoholu nezletil˘mi a mladistv˘mi osobami.
Ke zlep‰ení bezpeãnosti obãanÛ, ochrany soukromého
i obecního majetku navrhujeme:
• vést obãany a organizace ke zlep‰ování zabezpeãování svého majetku, a to jak zv˘‰enou pozorností v okolí svého bydli‰tû, tak i technick˘mi prostﬁedky, napﬁ. zabezpeãovacími

systémy, zejména v místech, kde je trestná ãinnost ãetnûj‰í,
u rekreaãních ãi odlehl˘ch objektÛ apod. Dále obãany pouãit vhodnou formou o prospû‰nosti vãasného podávání
informací Policii âR na bezplatnou linku 158, ãi pﬁímo na
Obvodní oddûlení Policie âeské republiky Hranice tel.
581/601690, o pohybu podezﬁel˘ch osob ãi vozidel v obci
jako prevenci pﬁed pácháním trestné ãinnosti, v poslední
dobû ãasto páchanou na osobách vy‰‰ího vûku, kdy se
pachatelé pod rÛzn˘mi záminkami vloudí do domu a zde
pak nejãastûji odcizí vût‰í finanãní hotovost. Podnûty, návrhy ãi pﬁipomínky lze rovnûÏ zasílat i elektronickou po‰tou
na adresu: proophrani@mvcr.cz
• nadále pokraãovat ve vzájemném vãasném informování
v oblasti poﬁádání kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch
akcí k ﬁádnému zabezpeãení veﬁejného poﬁádku.
Závûrem chci podûkovat v‰em ãlenÛm obecního zastupitelstva, zejména pak paní starostce Milu‰i StrÏínkové za dobrou spolupráci v roce 2010.
pprap. Lucie Pechová, vrchní asistent
komisaﬁ npor. Mgr. Petr âech, vedoucí oddûlení

Spolková ãinnost
Andersenova noc
Náladu pohádkové noci si náleÏitû uÏily dûti z Rouského
a ãlenové country taneãního krouÏku Californie. V pátek 18. 3.
2011 se dûti se‰ly ve Víceúãelovém domû v Rouském. Odlo-

Zleva: Veronika Seidlová, Lucie Havranová, Aneta Chrastinová,
Hana Kube‰ová, Markéta Masaﬁová, Petra Michnová, Franti‰ek Matu‰ka, Michaela KlvaÀová, Kateﬁina TvrdoÀová, Jitka
Mánková, Luká‰ Klimek, Tereza Icelová, Veronika OdloÏilíková,
Tereza Losertová, Klára JuráÀová, Aneta Mrázková, Markéta
Povalová, Lucie Hlavová

Ïily si své spacáky, karimatky a se svût˘lky v oãích oãekávaly program, kter˘ jsme si pro nû pﬁipravili. Velk˘m zklamáním
bylo neuskuteãnûní plánované stezky odvahy. Snûhová královna, která svÛj pﬁíchod ohla‰ovala hust˘m de‰tûm a následnû nás z pátka na sobotu nav‰tívila, pokryla krajinu ãerstv˘m,
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Laìa Helisek pﬁi soutûÏní disciplínû a pﬁihlíÏející Sandra Marková
s Petrou Pospí‰ilovou na Andersenovû noci

ale mokr ˘m snûhem, nám tento plán zhatila. Spoleãenské
hry se stﬁídaly s rÛzn˘mi soutûÏemi, kvizy a rébusy. Program
zaujal i malé odpÛrce spoleãensk˘ch her. ...Zdaleka jsme
nestaãili v‰echno, co jsme mûli nachystáno. Nûkter ˘m se
zastesklo pro rodiãích, pﬁesto si vût‰ina pﬁed spaním vymalovala mandalu a pﬁeãetla ãást z nûkter˘ch Andersenov˘ch
pohádek. Ráno chtûly dûti v soutûÏích pokraãovat, ale byl jen
ãas na rozdání úãastnick˘ch listÛ a ﬁadu sladkostí. Rodiãe si
své unavené, ale spokojené ratolesti po vydatné snídani
odvezli domÛ. „Na shledanou pane Andersene pﬁí‰tí rok!“
Irena K˘valová – o.s. Californie Rouské

Úãastníci Ïivého betlému: zleva Laìa Helisek ml., Karinka Studená a Luká‰ Klimek

Úãastníci akce: Klimek Luká‰, Klimková Krist˘na, Chrastinová
Aneta, OdloÏilíková Veronika, Hlavová Lucie, JuráÀová Klárka,
Povalová Markéta, Povalová Tereza, Mrázková Aneta, Helisek
Vladimír, Helisková Karolína, Havranová Lucie, Marková Vendula,
Marková Sandra, Pospí‰ilová Petra, Michnová Petra, Losertová
Tereza, KlvaÀová Michaela, Mánková Jitka, Kube‰ová Hana, Icelová Tereza, Masaﬁová Markéta, Seidlová Veronika, TvrdoÀová
Kateﬁina, Matu‰ka Franti‰ek, ·kaﬁupová Anna, StrÏínková Milu‰e, Sou‰ková Martina, K˘valová Irena ml., K˘valová Irena st.,
Îatecká Dá‰a a taky se tam mihla Tobolová Marie.
V‰em dík za vytvoﬁení pﬁíjemné atmosféry i pomoc pﬁi organizaci.

Obãanské sdruÏení Rousecká
dráãata ukonãilo velice pûkn˘m
pﬁedstavením „Îiv˘ betlém“
âinnost loÀského roku. V‰em zúãastnûn˘m patﬁí „velké
dûkuji“ za trpûlivost pﬁi nacviãování. Hlavnû rodiãÛm ,kteﬁí se
s námi úãastnili vystoupení i mimo vesnici a to v Hustopeãích
nad Beãvou a ve Vsetínû. Po vánocích jsme dlouho neleno‰ili a zahájili jsme své aktivity cviãením a pﬁípravou na rÛzná
vystoupení s bﬁi‰ními tanci, s kter ˘mi dûvãata vystupují na
akcích v okolních vesnicích a tím se také pﬁipravují opût na
soutûÏ Fitnness aneb Dûti proti drogám. Pro dûti jsme pﬁipravili dûtsk˘ karneval. Mûl b˘t na snûhu a na ledû, ale poãasí
nám nepﬁálo a tak jsme odpoledne strávili na sále kulturního
domu pﬁi diskotékové hudbû pana Koukala. Dûti si zde se sv˘mi rodiãi nejen zasoutûÏily, ale i zazpívaly podle obrazovky
s pﬁehrávaãem tak zvané „Karaoke“. Není dÛleÏité pro kolik
dûtí se takové akce na vesnici dûlají, ale dÛleÏité je,abychom
se pobavili a odnesli si hezk˘ záÏitek z tûchto akcí a nemysleli jen na zisk sdruÏení. Dûtem, ale i rodiãÛm jsme dopﬁáli

Soví den: zleva Karolina Helisková, Josífek a Filípek K˘valovi se
svou maminkou Pavlou a Laìa Helisek

mnoho odmûn a obãerstvení. Veãer jsme se rozcházeli s pocitem dobré nálady a tû‰ením na dal‰í akci,coÏ bude „Pálení
ãarodûjnic“, které probûhne 30. dubna. Tímto bych pozvala
v‰echny na tuto akcí a jako tradiãnû bude prasátko na roÏni.
Velkou plánovanou akcí bude v˘jezdní olympiáda dûtí a rodiãÛ do tajemna. A protoÏe je to akce tajemná a tajná, pﬁekvapení pﬁijde aÏ na konec. Plánujeme opût festival slámování a nacviãování pásma „Îiv˘ betlém.“
Ludmila JuráÀová, pﬁedsedkynû spolku

TJ Draci
Drazí spoluobãané, dovolte i na‰emu sdruÏení, aby se
pochlubilo s ãinností v tomto roce.
Pr vní akcí roku 2011 byl turnaj v kuleãníku. Tento turnaj
zapoãal v listopadu roku 2010, ale byla to hra na del‰í dobu,
a tak finále se dohrávalo aÏ po novém roce a to 16. ledna.
Cel˘ turnaj bylo jedno velké pﬁekvapení, hr y plné zvratÛ
a neãekan˘ch proher zamíchaly s poﬁadím. Na stupnû vítûzÛ
se dostali nejlep‰í z nejlep‰ích.
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Úãastníci 4. turnaje ve stolním tenise

1. Hlava Vítûzslav st.
2. Ovãaãík Zdenûk
3. Hlava Jiﬁí
Vítûzové turnaje byli odmûnûni poháry a balíãkem uzenáﬁsk˘ch dobrot od místního v˘robce.
Nedûle 13. února 2011 vypadala jako setkání kamarádÛ i ze
sousední vesnice. Ale ne‰lo jen tak o nûjaké setkání. âlenové OS TJ Draci Rouské, ale i jejich pﬁíznivci a kamarádi se utkali jiÏ po ãtvrté v turnaji ve stolním tenise v kulturním domû
v Rouském. Na 10.00 hodin byl sraz, a s velk˘m pﬁekvapením
se se‰lo 18 kamarádÛ, a zahráli si turnaj – kaÏd˘ s kaÏd˘m
na dva vítûzné sety. Nemûli nouzi o fanou‰ky a takzvané radily. NeÏ rozhodãí dopsal tabulku, jak bude vypadat finále, bylo
nutné zasytit Ïaludky a doplnit tekutiny. Po malé pﬁestávce na
lehk˘ obûd hra zapoãala se stejnou vervou jako na zaãátku.
Poslední souboje rozhodly o umístûní v‰ech zúãastnûn˘ch.
1. Hosta‰a Jaroslav – Malhotice
2. Zamazal Zdenûk – Malhotice
3. Frydrych Radomír – Vitonice
4. Ovãaãik Zdenûk – Rouské
5. Hlava Vítûzslav – Rouské
6. Fry‰ák Roman – V‰echovice
7. Bátrla Tomá‰ – V‰echovice
8. Flaj‰ar Filip – Rouské
9. PoníÏil Martin – V‰echovice
10. Kopeãn˘ Michal – V‰echovice
11. Hosta‰a Dalibor –Rouské
12. Suchánek Zdenûk – Rouské
13. Hlava Jiﬁí – Rouské
14. Zámorsk˘ Jakub – Rouské
15. ·ípek Jiﬁí - Pﬁerov
16. Tomaník Pavel – Hranice
17. Plesník Miroslav - Rouské
18. Revajová Jana - Bystﬁice pod Host˘nem

Vítûzové 4. turnaje zleva: Frydrych Radimír z Vítonic, Zamazal Zdenûk a Jaroslav Hosta‰a, oba z Malhotic

Interiér klubovny TJ Draci
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KaÏd˘ z hráãÛ dostal mal˘ upomínkov˘ pﬁedmût, úãastnick˘ list a tﬁi nejlep‰í byli ocenûni poháry a mal˘mi balíãky s uzenáﬁsk˘mi v˘robky od místního v˘robce. Nedûle utekla jako
voda, ale byl to velmi hezky stráven˘ den pln˘ sportovních
záÏitkÛ. Nejvíce mû jako poﬁadatele tû‰í, Ïe hráãÛ pﬁib˘vá,
a to ne jen ve stolním tenise.
V‰em hráãÛm a úãastníkÛm na‰ich sportovních akcí dûkuji za úãast, sportovní chování a tû‰ím se na dal‰í akce.
Akce na rok 2011:
23. 4.–24. 4. 2011
2. 7. 2011
20. 8. 2011
17. 11.–20. 11. 2011
18. 12. 2011

velikonoãní turnaj v kuleãníku
Dûtská olympiáda
Turnaj v mini kopané
podzimní turnaj v kuleãníku
Turnaj ve stolním tenise
TaÈana Helisková

Centrum aktivního odpoãinku

Úãastníci pﬁedná‰ky o chovu koní

Obãanské sdruÏení centrum aktivního odpoãinku pro Vás
má na leto‰ní rok pﬁipraveny následující akce. V mûsíci lednu jiÏ probûhl semináﬁ pro v‰echny chovatelé zvíﬁat,kterého
se zúãastnili i zájemci z okolních vesnic a mûst. Na semináﬁi byli chovatelé seznámeni s podmínkami chovu zvíﬁat.
O tûchto podmínkách hovoﬁili MVDr. Lochmanová a MVDr.
Zatloukal.
Z plemenáﬁsk˘mi zásadami v‰echny úãastníky seznámila
p. Dvoﬁáková a p. Ing. Rydal.
Nadále v jarních mûsících se budeme vûnovat jezdeckému
v˘cviku koní i jezdcÛ. V leto‰ním roce se poprvé skokové konû
a jezdci zúãastní závodÛ v nedaleké Radkové Lhotû. Vozatajové se jiÏ úãastnili halov˘ch závodÛ,které probíhaly v zimních
mûsících v kryt˘ch halách v Trojanovicích a ve Fren‰tátû pod
Radho‰tûm. ·ampionát ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm, kter˘
se skládal ze tﬁí závodÛ, vyhrál Jaroslav JuráÀ ml. se sv˘mi
koÀmi,které pﬁipravuje na mistrovství svûta ve Francii. Pr vní
kvalifikaãní závod s mezinárodní úãasti pojede v Kladrubech
nad Vltavou 14. 4–17. 4. 2011. Jaroslav JuráÀ st. uÏ s koÀmi narozen˘mi a vychovan˘mi i v na‰í stáji, a které startují prvním rokem, se ‰ampionátu ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm také

Nikola Mrázková se sv˘m konûm Selektou

Klára JuráÀová se sv˘m konûm âagynkem

zúãastnili a umístili se na pûkném pátém místû. âlen na‰eho
sdruÏení Zdenûk Îákovãík se sv˘mi huculky se ve své kategorií umístil na prvním místû. Dal‰í akci ,kterou plánujeme by
mûly b˘t vozatajské závody 24. dubna pokud nám terén dovolí toto klání uspoﬁádat. V‰echny srdeãnû zveme. Nadále se
vûnujeme spolupráci s hendikepovan˘mi obãany. V tomto mûsíci na‰e sdruÏení pro nû pﬁipravilo „Studentskou zabijaãku“,
kterou mÛÏete zhlédnout na obecních stránkách. V kvûtnu pro
tyto obãany pﬁipravujeme paraolympiádu a v letních mûsících
plánujeme pro dûti zdravé i hendikepované pobyty s jízdou na
koni. Na‰í nejvût‰í plánovanou akci bude 24. záﬁí jarmark
s názvem „Co jsi vypûstoval nebo vyrobil, tím se také pochlub!“
Nadále se úãastníme akcí, které se poﬁádají nejen v Rouském,ale i v okolních vesnicích mikroregionu i mimo nûj.
A pokud Vás zajímají tﬁeba jak na‰i ãlenové si vedou na závodech a kde se v‰ude závodÛ úãastní, staãí se podívat na stránky na‰eho sdruÏení. A Ïe dûvãata reprezentují dobﬁe, je vidût
i na jejích v˘sledcích. Za dosaÏené v˘sledky gratulujeme a do
dal‰ích pﬁejeme mnoho úspûchÛ. AÈ nám konû jdou.
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Za uchování a rozvoj
místních tradic
Obãanské sdruÏení i v novém roce 2011 má v plánu spoustu akcí. NaváÏeme na pﬁede‰lé aktivity v kter ˘ch budeme
pokraãovat a roz‰iﬁovat jejich rozsah.
Na slavnostní v˘roãní ãlenské schÛzi, která se konala 23. 3.
2011 jsme projednali a zhodnotili akce konané v minulém
roce. Probûhly nové volby vedení spolku, které zÛstaly beze
zmûn a naplánovali plán akcí pro rok leto‰ní.
Pokud se ohlédneme za loÀsk˘m rokem 2010 jsme spokojeni, Ïe se nám vydaﬁily k na‰í radosti dvû v˘stavy – velikonoãní, vánoãní a, Ïe okruh z ﬁad vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ v˘stav se rok od roku zvy‰uje.Velkému zájmu se tû‰í i tradiãní kurzy ﬁemesel, které oslovily v‰echny vûkové skupiny
nejenom z ﬁad místních ,ale na‰ly si cestu i v ‰irokém okolí.
âlenky obãanského sdruÏení pﬁipravily na jarní víkend
2. 4.–3. 4. 2011 IX. velikonoãní v˘stavu.Tentokrát jsme pﬁipravily bohatou expozici, jejiÏ hlavním bodem byl stﬁed v˘stavy, kde byl instalován zahradní nábytek pana Pavla Humplíka
ze Lhotky, byl doplnûn jarními vazbami,vûncemi,okrasn˘mi
pokojov˘mi a balkonov˘mi kvûtinami.Nechybûl ani zurãící
vodopád, kter˘ vtékal do nádoby s rybiãkami, okrasná skalka s tr valkami, keramikou, proutûn˘mi ko‰íky a spoustou
jin˘ch dekorací, které zaplnily stﬁed sálu.
Jako v posledních letech jsme se opût zamûﬁili na ukázku
tradiãních lidov˘ch ﬁemesel. KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ mohl zhlédnout v˘robu voskov˘ch svíãek a zakoupit kosmetiku s pﬁídavkem propolisu a medu, medovinu a nûkolik druhÛ medu.
Dále byly k vidûní dﬁevûné dekorace a hraãky, v˘robky pletené z pediku a papíru a ubrouskové techniky, ukázka v˘roby
‰perkÛ, malování na hedvábí. Paní z domeãku pﬁedvedly ukázku paliãkování a zuberské v˘‰ivky. Nechybûla ani ruãnû vyrábûná keramika nejrÛznûj‰ích druhÛ a vyuÏití.
Zleva: Veronika Pavli‰tíková, Irena K˘valová, Lenka Sou‰ková
a Martina Sou‰ková pﬁi v˘robû adventních vûncÛ

Josífek K˘vala na Velikonoãní v˘stavû

Poznali jsme nûkolik druhÛ zdobení kraslic technikou malování voskem, slámou, bar vou, pﬁírodním materiálem, papírem a látkou. Pletení pomlázek patﬁí neodmyslitelnû k svát-
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Zleva: Veronika Cipsová a Marcela MaÀásková na Vánoãní v˘stavû 2010

kÛm velikonoãním a kaÏd˘ se mohl nauãit hned nûkolik druhÛ pletení a zdobení. Dﬁevûné v˘robky v podobû dekorativních
trakaﬁÛ, vû‰ákÛ, klapotek, budky pro ptáãky a stolních her.
Velkému zájmu se tû‰ily ‰ité v˘robky technikou petchwork,které byly pouÏity na deãkách, pol‰táﬁích, obalech na knihy,
ubrousky, vûnûãky a hraãky. Velk˘ zájem byl o ruãnû vyﬁezávané dﬁevûné ozdoby aÈ v podobû zvíﬁat, postav, stoliãek, sluníãek. Háãkované ozdoby v podobû ko‰íãkÛ, vajíãek, mot˘lkÛ, kraslic si získaly zaslouÏen˘ obdiv.
Neodmyslitelnû k v˘stavû patﬁí pﬁekrásnû nazdobené perníãky a velikonoãní beránci. Letos se nám jich se‰lo opravdu
velké mnoÏství.
Do tvoﬁení se zapojily i dûti a jejich v˘robky stály za to – „co
kus, to originál“.
V˘stavu obohatila expozice sukulentÛ nejrÛznûj‰ích tvarÛ
a velikostí a v˘robky a novinky pana Lebi‰e ze zahradnictví
v Boskovicích s odborn˘m v˘kladem.
Velk˘m zájmem zejména pro dûti byly andulky,papou‰ci,králíãci, morãata a rybiãky. Jarní restaurace nabídla V‰em pﬁítomn˘m v˘borné cukroví, zákusky, bramboráky, rouseck˘ svaﬁák, nûkolik druhÛ káv, ãajÛ a jin˘ch pochutin.
Na leto‰ní rok jsme pﬁipravili opût v˘stavy ,poﬁádání kurzÛ
tradiãních lidov˘ch ﬁemesel,pﬁedná‰ek, akcí pro dûti a ‰irokou veﬁejnost a nadále se budeme podílet se na kulturním
dûní v obci Rouské.
Nemohu opomenout a zároveÀ podûkovat OÚ Rouské,paní
Milu‰i StrÏinkové, manaÏerce Mikroregionu Záhoran Pavle
Krbálkové, Olomouckému kraji, sponzorÛm, místním spolkÛm
a v‰em, kteﬁí nám vÏdy rádi pomohou. Za coÏ jim jménem
obãanského sdruÏení Za uchování a rozvoj místních tradic
patﬁí na‰e podûkování.
Irena OdloÏilíková-pﬁedsedkynû spolku

Klub seniorÛ Rouské-V‰echovice
VáÏení ãtenáﬁi,
aktivit v roce 2010 bylo mnoho, o ãemÏ jste se mohli pﬁesvûdãit právû na stránkách na‰eho zpravodaje. Chtûla bych
vás informovat o akcích kter˘mi jsme vstoupili do roku 2011.
Jako kaÏdoroãnû jsme pﬁivítali nov˘ rok bilancováním ãinnosti spolku na v˘roãní ãlenské schÛzi, která se konala
21. ledna 2011 ve Víceúãelovém obecním domû v Rouském.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti nás nav‰tívili starostové obou obcí
p. Milu‰e StrÏínková a p. Radovan Miku‰ a v krátk˘ch pﬁíspûvcích nás ujistili o podpoﬁe na‰eho spolku.
Dohodli jsme se, Ïe místa akcí budeme stﬁídat a tak dal‰í

Pan kaplan Josef Altman, rodák z Gerniku a Ivo „Fík“ Dokoupil pﬁi
pﬁedná‰ce o ãesk˘ch vesnicích v rumunském Banátu.
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Starostka obce p. Milu‰e StrÏínková pﬁedává milému hostu propagaãní materiály obce Rouské

akce Beseda nad knihou probíhala 21. února 2011 v místní
knihovnû ve V‰echovicích. âetli a besedovali jsme nad knihou s názvem Lásku ne válku od spisovatelky Daniely Steelové. Besedu vedly jak souãasná knihovnice p. Lidye Trlifalová tak zaslouÏilá knihovnice a ãlenka na‰eho klubu p. Vûra
Navrátilová. Spoleãnû stráven˘ ãas nad knihou byl velmi pﬁijemn˘ a s dobr˘m obãerstvením pﬁispûl ke skvûlému záÏitku
páteãního odpoledne.
Dal‰í akcí, a dá se ﬁíci, Ïe uÏ tradiãní je oslava Mezinárodního dne Ïen, na kterou jsme si vyjely 11. bﬁezna 2011 do
nedalek˘ch lázní Teplice nad Beãvou. Relaxaãní odpoledne
strávené v solné jeskyni, povídání pﬁi kávû a v˘borném zákusku uteklo jako voda a spokojenû jsme se vracely domÛ.
Na první jarní den 21. bﬁezna jsme pozvali novináﬁe, fotografa a cestovatele, ale také ãlovûka pracujícího pro organizaci ålovûk v tísni pro oblast Rumunska, Mongolska a Ukrajiny p. Ivo „Fíka“ Dokoupila na pﬁedná‰ku o ãesk˘ch vesnicích
v Rumunském Banátu s názvem ÚÏasná krajina se stateãn˘mi lidmi. Mil˘m hostem byl i kaplan hranické farnosti p. Josef
Altman rodák z Banátu z obce Gernik, kter˘ popsal tvrd˘ Ïivot
banátsk˘ch âechÛ. Pozvané hosty pﬁivítala starostka obce p.
Milu‰e StrÏínková stylovû v kroji, kter˘ si pﬁivezla na památku
z putování po ãesk˘ch vesnicích v Banátu. Se‰lo se nás na
padesát a v‰ichni poutavû naslouchali o tûÏkém Ïivotû na‰ich
krajanÛ, odchodu jejich dûti do pÛvodní vlasti i o budování
cestovního ruchu ‰etrnému k Ïivotnímu prostﬁedí. Nedílnou
souãástí byl i dokumentární film v názvem PIEMULE coÏ
v rumun‰tinû znamená hanlivé pojmenování âechÛ.
Dal‰ími akcemi, které Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
pﬁipravuje je v˘‰lap na vrch StráÏn˘ u Kelãe v rámci cyklu,
Poznávej místo kde Ïije‰, ve kterém bychom chtûli poznávat
památky a zajímavosti v na‰em okolí. Plánován je i zájezd na
Olomouckou Floru a ochotnické pﬁedstavení âert a káãa. Na
v‰echny tyto akce samozﬁejmû zveme i dal‰í obãany, pokud
mají zájem a nemusí b˘t ãlenem spolku.
Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû spolku
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vyroste na travnaté plo‰e festivalov˘ areál s velk˘mi stany
i stánky s obãerstvením a v obci se na nûkolik hodin nûkolikanásobnû zv˘‰í poãet obyvatel. Leto‰ní roãník festivalu
BESTFEST summer 2011 je v poﬁadí jiÏ pát˘. Termín konání
se oproti pﬁedchozím roãníkÛm posunul o t˘den dﬁív na 9. 7.
2011 a poãet vystupujících kapel se sníÏil na 6. Náv‰tûvníci
ov‰em nebudou o nic ochuzeni, protoÏe kaÏdé vystoupení
bude hodinové a skupina TURBO bude hrát dokonce 90
minut, a to v rámci v˘roãí 30 let existence kapely.
Novinkou budou i doprovodné programy. Festivalové dopoledne bude patﬁit dûtem, pro které budou pﬁipraveny rÛzné
soutûÏe o ceny. Pro soutûÏící dûti bude zdarma obãerstvení. V prÛbûhu odpoledne bude hodnotit vybraná porota vzorky slivovic pﬁihlá‰en˘ch do soutûÏe o „Best Slivovici 2011.
Vítûze této soutûÏe vyhlásí Vilda âok. Cena pro vítûze bude
sud piva.
Tak jako kaÏd˘ rok i letos probíhají na na‰ich stránkách
www.bestfest.cz soutûÏe o vstupenky. JiÏ nyní soutûÏí kapely o moÏnost si na na‰em festivalu zahrát. Zkrátka nepﬁijdou
ani hlasující, kteﬁí mají v kaÏdé soutûÏi moÏnost vyhrát vstupenky.
Pro náv‰tûvníky bude pﬁipraven velk˘ v˘bûr obãerstvení,
jehoÏ v˘bûr letos obohatí speciality mexické kuchynû. Nebude chybût ani pravá Tequila. Díky tomu má festival podtitul
„Los Bestfestos“ Dal‰í informace najdete na www.bestfest.cz.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé.
Václav Marek, poﬁadatel

Vilém âok

Obãanské sdruÏení Bestfest
BESTFEST summer 2011
v Rouském
V leto‰ním létû se v Rouském opût rozezní rocková hudba
a areál v˘leti‰tû rozzáﬁí svûtla. Tak jako v pﬁedchozích letech
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