O Vánocích není dÛleÏité, jak je tráví‰, ale s k˘m je tráví‰.
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Martina Mrázková
ãlenka zastupitelstva obce

Milí obãané,
a je to za námi. Pro mne urãitû nejhezãí
svátky v roce naplnûné rodinnou soudrÏností, odpoãinkem, leno‰ením u televize,
spoustou mil˘ch náv‰tûv a kilogramy snûdeného cukroví. Dárky jsou rozbaleny a skleniãka ‰ampaÀského o silvestrovské pÛlnoci je vypita.
Vánoce jsou také ideálním obdobím
k bilancování a ohlédnutí za uplynul˘m
rokem a právû s tímto pﬁichází ná‰ Obecní
zpravodaj.
O akcích, které probûhly v první polovinû
roku uÏ bylo psáno v minulém zpravodaji
a proto se zmíním o tûch co následovaly:

V záﬁí se konaly PouÈové slavnosti. Poãasí nám pﬁálo, byl v˘jimeãnû tepl˘ veãer.
K tanci a poslechu hráli manÏelé Bláhovi.
Veãerním pﬁekvapením bylo vystoupení
OhÀové show s losováním bohaté tomboly.
Myslím si, Ïe v‰ichni, kdo pﬁi‰li byli spokojeni.
¤íjen byl pro na‰i vesniãku v duchu rybáﬁském. Spolek ochráncÛ pﬁírody Rouské –
V‰echovice zorganizoval v˘lov velkého rybníka, kter˘ byl vypu‰tûn po 16 letech. Do‰lo
k velkému pﬁemnoÏení sumcÛ, kteﬁí v rybníce ‰kodili. Po velkém úsilí byl chycen ten
nejvût‰í, kter ˘ mûﬁil 195 cm. Akce byla
nároãná na ãas i organizaci, ale v‰e se
zvládlo ke spokojenosti rybáﬁÛ i náv‰tûvníkÛ, kter˘ch pﬁi‰lo opravdu mnoho.
O pﬁedvánoãní atmosféru a inspiraci se
postaral v listopadu Klub seniorÛ, kter˘
uspoﬁádal Vánoãní v˘stavu. O prÛbûhu akce
se doãtete dále ve Zpravodaji.
2. prosince jsme pﬁivítali na‰e nové

obãánky, a to Tobiá‰ka Hosta‰u, Aniãku
Suchánkovou a Pavlíãka ·afaﬁíka.
6. prosince veãer pﬁi‰el na náves Mikulá‰
s ãerty a andûlem nadûlit mikulá‰skou
nadílku. Dûti i s rodiãi uÏ na nûj netrpûlivû
ãekaly a za básniãku dostaly balíãek. âerti
letos nikoho neodnesli, tak tu máme asi
hodné dûti.
17. prosince se konal Adventní koncert,
kde nám zahrála dechová kapela Hraniãáci,
nechybûl samozﬁejmû punã na zahﬁátí
a k tomu se podávaly v˘borné koláãky.
31. prosince o pÛlnoci jsme se se‰li na
návsi, kde jsme pﬁivítali Nov˘ rok svaﬁákem
a ohÀostrojem, kter˘ pro nás pﬁipravili na‰i
hasiãi.
Jak˘ bude rok 2017 je zatím ve hvûzdách.
Ráda bych Vám v‰em popﬁála, aby tento rok
byl ve znamení splnûn˘ch pﬁání, optimismu,
zdraví, ‰tûstí a lásky. âím více lásky rozdáte, tím více se Vám jí vrátí. Pﬁeji Vám, abyste mûli tolik lásky, kolik jen unesete.
Martina Mrázková

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 19. 9. 2016
• zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• kontrola usnesení
• rozpoãtová opatﬁení
• systém náleÏité péãe obce uvádûjící na
vnitﬁní trh EU dﬁevo nebo jiné produkty
ze dﬁeva
• Ïádost o vyjádﬁení pro územní souhlas
ke stavbû kabelové pﬁípojky NN pro pﬁipojení budoucího RD na p.ã. 54/3
• smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene-sluÏebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu ã. IV-

Adventní koncert
se konal v sobotu 17. prosince pﬁed
kaplí Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe

12-8012562, KRI·TOF trade, p.ã.54/3
NNk
• Îádost o finanãní podporu Hospic na
sv. Kopeãku
• volby do zastupitelstva krajÛ
• obecní akce do konce roku 2016
• usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 31. 10. 2016
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• Kontrola usnesení
• Rozpoãtové opatﬁení
• Nájemní smlouva na pronájem nebyto-

v˘ch prostor víceúãelového obecního
domu v Rouském – klubovna
• Îádost o finanãní podporu Linky bezpeãí
• Îádost o finanãní pﬁíspûvek Centrum
aktivního odpoãinku – Jezdecká stáj
JUKO z.s Rouské
• Îádost Rouseck˘ch dráãat z.s Rouské
o finanãní pﬁíspûvek
• Dodatek ã.1 ke smlouvû s Energii pro
• Îádost na SFÎP v rámci ocenûní v soutûÏi Vesnice roku 2015 – Zelená stuhy
• Îádost na MMR z POV MMR – multifunkãní dûtské hﬁi‰tû v Rouském
• Projekt cyklostezky Rouské–Malhotice
• Îádost Jednoty COOP Uhersk˘ Ostroh
– ukonãení provozu a prodej objektu
k 1. 1. 2017
• Informace starostky
• Usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 21. 12. 2016
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• Kontrola usnesení minulého zastupitelstva
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 8, ã. 9
• Zmûna odpisového plánu u majetku
obce
pokraãování na stranû 2 
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• Rozpoãet obce na rok 2017
• Zru‰ení vûcného bﬁemene vztahující se
na pozemek p.ã. 1310 v k.ú Rouské
• Smlouva o vûcném bﬁemenu sluÏebnosti – p. Novosad
• Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Hranice
• Îádost Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice z.s. o finanãní dotaci na 2016
• Îádost Mysliveckého sdruÏení Háj Malhotice – Rouské z.s. o finanãní dar na
rok 2017
• Îádost âSOP Nov˘ Jiãín o dotaci na rok
2017
• Îádost o zmûnu nájmu klubovny spolku
Bestfest z.s.
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Kompostování
V roce 2015 obec vyhrála Zelenou stuhu Olomouckého kraje s finanãní ãástkou
400 tisíc korun. Tato ãást byla v‰ak vázána pouze na úhradu nákladÛ spojen˘ch
s opatﬁeními, jejichÏ cílem je zlep‰ování
Ïivotního prostﬁedí, a to ve formû dotace,
takÏe zastupitelstvo vzneslo námût na poﬁízení domácích kompostérÛ. V letních mûsících probûhlo dotazníkové ‰etﬁení k zájmu
o poﬁízení domácích kompostérÛ. Obãané
mohli hlasovat na webov˘ch stránkách
nebo prostﬁednictvím ti‰tûn˘ch dotazníkÛ,
které vraceli vyplnûné zpût na obce. Tento
nápad se setkal s velk˘m úspûchem, a to
75 % dotazníkÛ se vrátilo zpût. Na konci
leto‰ního roku jsme podávali Ïádost
o dotaci na SFÎP, kde jsme mimo jiné
Ïádali jak o poﬁízení 90 ks domácích kompostérÛ, odborné o‰etﬁení stromÛ (lípy
v obci a nad rybníkem) a poﬁízení ‰tûpkovaãe. Tak snad na jaﬁe jiÏ budou obãané
moci vyuÏít domácí kompostér y pro své
biologické odpady a sníÏí se finanãní zátûÏnost obce v podobû ménû ãastého pﬁistavování velkoobjemového kontejneru na biologick˘ odpad. Hejnice v na‰í obci zÛstane
jiÏ trvale uzavﬁena a âIÎP naﬁídila její monitoring a následnou sanaci ãi rekultivaci.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka
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Kontroly v obci Rouské
za rok 2016
Rok 2016 byl docela bohat˘ na ãinnost
kontrolních orgánu v na‰í obci. JiÏ na
sklonku roku 2015 pﬁi‰la pr vní kontrola
s âIÎP na lesní hospodaﬁení obce Rouské.
·lo do terénu a závûr kontroly znûl: Pﬁi kontrole nebylo zji‰tûno ohroÏení nebo po‰kození Ïivotního prostﬁedí ani omezení plnûní funkcí lesa v dÛsledku lesnického hospodaﬁení Obce Rouské. VyuÏití pﬁirozeného zmlazení pﬁi obnovû porostÛ povaÏujeme za zpÛsob, kter ˘m bude dosaÏeno
vhodné pﬁirozené skladby a stability lesních porostÛ. Ke kontrole byly doloÏeny lesnické hospodáﬁské osnovy.
Dal‰í kontrolou v první polovinû leto‰ního roku byla kontrola âIÎP, která kontrolovala b˘valou skládku TKO Hejnice, která je
od roku 1997 uzavﬁena. Kontrola probíhala pﬁímo na místû tûlese skládky a poté si
kontroloﬁi vyÏádali doloÏení dokladÛ o povolení provozování skládky TKO, provozní ﬁád,
projektovou dokumentaci atd., mimo jiné
i doklad o ukonãení provozování skládky
TKO. Po doloÏení a provûﬁení v‰ech pﬁedloÏen˘ch dokladÛ následovala druhá kon-

trola, a to 24. 11. 2016. Jejím závûrem
bylo poru‰ení zákona o odpadech, a to
ust.§ 12 odst. 2 zákona, kdy lze s odpady
podle tohoto zákona nakládat pouze v zaﬁízeních, která jsou k nakládání s odpady
podle tohoto zákona urãena. Pﬁi tomto
nakládání s odpady nesmí b˘t ohroÏeno lidské zdraví ani ohroÏováno nebo po‰kozováno Ïivotní prostﬁedí a nesmûjí b˘t pﬁekroãeny limity zneãi‰Èování stanovené
zvlá‰tními právními pﬁedpisy. ZároveÀ âIPÎ
naﬁídila provést prÛzkumné vrty a provést
anal˘zu rizik. Dle v˘sledkÛ prÛzkumu a hodnocení rizik se stanoví dal‰í postup vedoucí k celkové rekultivaci a k zabezpeãení
staré skládky tak, aby nedocházelo ke
zhor‰ování stavu a k nepﬁijatelné míﬁe rizik
z pohledu ochrany ÎP.
Na konci roku jako kaÏd˘ rok byl provedeno dílãí pﬁezkoumání hospodaﬁení obce
Rouské za rok 2016, které probûhlo 2. 11.
2016. Závûrem této kontroly bylo prohlá‰ení, Ïe pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení obce
Rouské za rok 2016 nebyly zji‰tûny chyby
ani nedostatky. Pﬁezkoumání hospodaﬁení
obce za zbylou ãást roku 2016 probûhne
v bﬁeznu 2017.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka

V˘sledky hlasování v obci Rouské
Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje konané 7. a 8. 10. 2016
Poãet osob zapsan˘ch do v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ ........................210
Poãet odevzdan˘ch úﬁedních obálek ............................................................78
Poãet platn˘ch hlasÛ ve volebním okrsku celkem..........................................77
Poãet platn˘ch hlasÛ pro jednotlivou politickou stranu, hnutí nebo koalici ve volebním okrsku Rouské:
Obãanská demokratická strana ............................................................3 hlasy
Koalice Piráti a Zmûna ..........................................................................1 hlas
âeská strana sociálnû demokratická ....................................................6 hlasÛ
Nezávislí a Moravané ............................................................................1 hlas
ANO 2011 ........................................................................................22 hlasÛ
TOP 09...............................................................................................5 hlasÛ
Komunistická strana âech a Moravy .....................................................3 hlasy
Starostové pro Olomouck˘ kraj...........................................................15 hlasÛ
Obãané pro Olomouck˘ kraj – volba OK...................................................1 hlas
Koalice pro Olomouck˘ kraj spoleãnû se starosty ................................19 hlasÛ
Koalice Svoboda a pﬁímá demokracie .....................................................1 hlas
V obci se voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje zúãastnilo 37 % voliãÛ.
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V˘let do Dolní Moravy
Podle názvu by se zdálo, Ïe jsme se vypravili na jih na‰í republiky, ale opak byl pravdou. Obec Dolní Morava je malá obec v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí, rozkládající se mezi Orlick˘mi horami a Jeseníky na úpatí Králického SnûÏníku. Obec je
znám˘m horsk˘m lyÏaﬁsk˘m stﬁediskem a teì jiÏ i Stezkou do
oblak. Bylo krásné poslední prázdninové sobotní ráno a dûti, které poctivû nacviãovaly na pohádku Karkulka, ãi se jinak podílely
na kulturním programu obecních akcí, se s rodiãi vydaly na v˘let
do Dolní Moravy. K dûtem se je‰tû pﬁipojili soutûÏící a úãinkující
na Vesnickém festivalu v Rouském, kter˘ se konal v ãervnu.
UÏ pﬁi pﬁíjezdu na parkovi‰tû, kde bylo pouze poslední místo
pro autobus bylo jasné, Ïe poslední prázdninov˘ víkend si na v˘let
zvolilo hodnû rodin s dûtmi. Lákadlu stezce do oblak neodolal
nikdo z na‰eho zájezdu. Nûkteﬁí se rozhodli pﬁi pohledu na frontu u lanovky jít pû‰ky, byÈ kopec budil velk˘ respekt. V‰em kteﬁí
se rozhodli jít pû‰ky tleskám. Ostatní vystáli frontu na lanovku,
která sice vypadala hrozivû, ale jelikoÏ to byla ãtyﬁsedaãková
lanovka, tak fronta ub˘vala velmi rychle. Po vyjetí nahoru se nám
naskytl nádhern˘ pohled na údolí Moravy a mohli jsme se vydat
na stezku do oblak. PﬁestoÏe dole bylo teplo aÏ ke 30 stupÀÛm
Celsia, uÏ na lanovce zaãalo foukat a na stezce, ãím víc jsme
stoupali, tím víc foukalo a ti co mûli bundy ãi mikiny si je rychle
oblékali. Ti, kteﬁí se nebojí v˘‰ek, si úplnû nahoﬁe mohli stoupnou na síÈ a podívat se pﬁímo pod sebe. Po krásném v˘hledu se
nûkteﬁí vydali zpût po dﬁevûné stezce dolÛ, jiní vyzkou‰eli tobogan. Nûkter˘m nebylo zatûÏko znovu vy‰lapat vzhÛru, aby je‰tû
jednou mohli jet toboganem.
Po absolvování stezky pﬁi‰lo na ﬁadu obãerstvení a cesta zpût
dolÛ, kde byly k dispozici dal‰í atrakce. Myslím si, Ïe v‰ichni si
pﬁi‰li na své. AÈ uÏ men‰í v pískovém svûtû ãi Mamutím vodním
svûtû, kter˘ mûl asi u nejmen‰ích nejvût‰í úspûch uÏ jen proto,
Ïe bylo opravdu velké horko a voda lákala ke hrám. Vût‰í si mohli vyzkou‰et lanové centrum nebo bobovou dráhu.Urãitû nebylo
v silách nikoho, aby vyzkou‰el v‰echny atrakce, takÏe zÛstala
moÏnost vrátit se na Dolní Moravu znovu a moÏná v termínu, kdy
nebudou fronty na v‰echno. Zpût do Rouského jsme dorazili
kolem 20 hodin, kde nás vítal otec nevûsty i se svatebními koláãky, protoÏe se zde na sále konala stavební hostina.
âást v˘pravy ukonãila zájezd v místní hospÛdce, aby spláchla
ÏízeÀ z velmi horkého dne. Tak snad se v˘let líbil v‰em a hlavnû
dûtem, pro které byl v˘let urãen. Nemusel by to b˘t poslední
zájezd, protoÏe jak jinak stmelit obec neÏ spoleãn˘mi záÏitky.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka

MamutíkÛv vodní svût

Stezka v oblacích
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Pﬁijela k nám pouÈ
Druh˘ víkend v záﬁí se konaly PouÈové
slavnosti, kdy i letos byl kulturní program
pﬁipraven po oba dny. V sobotu 10. 9. uÏ
se zaãínalo v 16 hodin dûtsk˘m kolem
‰tûstí, kde dûti mohli vyhrát malé drobnosti. Na travnatém prostranství pﬁed KD
se zaãal stavût stan mobilního planetária,
kde se jak malí, tak velcí mohli zábavnou
formou dozvûdût v‰e o vesmíru, díky promítání filmÛ na planetární kopuli. BohuÏel
díky velkému horku, které panovalo po oba
dva dny se moc divákÛ do rozÏhavené
kopule nehnalo.
A aby toho horka nebylo málo, veãer
nám své umûní ovládat oheÀ pﬁijela pﬁedstavit skupina Flamespirit z Brna. Pro diváky byla jejich pÛlhodinová show nezapomenutelná. K poslechu a tanci jiÏ od
18 hodiny hráli manÏelé Bláhovi, kteﬁí nás
provázeli i losováním tomboly. Hlavní cenu
do tomboly nám vûnovala firma Swietelsky,
a to LED televizi. Vyvrcholením veãera byl
pak minutov˘ ohÀostroj.
V nedûli 11. 9. pokraãovaly pouÈové slavnosti m‰í svatou u kaple Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe.
Odpolední program zahájil Honza Weber
svou footbagovou a freestylovou fotbalovou show. V té pﬁedvedl fantastické dovednosti s fotbalov˘m míãem, které by
nezvládli ani Messi s Ronaldem dohromady (mnohonásobn˘ mistr svûta, evropy i âR
ve footbagu a freestyle fotbalu, svûtov˘
rekordman a profesionální freestylista,
host mnoha domacích, evropsk˘ch i zámoﬁsk˘ch TV show).
Takto pouãeni a nov˘mi dovednostmi
nabití na‰i kluci a páni nastoupili k fotbalovému utkání svobodní versus Ïenatí.
Vítûzství si na konec odnesli svobodní aÏ
po penaltovém rozstﬁelu. Po oba velmi horké dny se mohli obãané bez rozdílu vûku
toãit na lunaparkové atrakci.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka

Fotbalové utkání Svobodní versus Îenatí

Honza Weber a Terezka Povalová

Show Honzy Webera
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Spolková ãinnost v obci
Z ãinnosti
Spolku OchráncÛ pﬁírody Rouské
Spolek, kter˘ se na veﬁejnosti sice nereprezentuje kulturními
akcemi, pﬁesto ãlenové tohoto spolku, pﬁedev‰ím ãlenové v˘boru, musí vynaloÏit nemalé úsilí a obûtovat stovky hodin k zaji‰tûní správného chodu spolku. Svou ãinnost smûﬁují do ochrany
pﬁírody a okolní fauny, ochrany chovu vodních ÏivoãichÛ a rekreaãního r ybolovu. SdruÏují mládeÏ pﬁedev‰ím z obce Rouské,
a tím vytváﬁí pﬁíhodné klima k jejich seberealizaci a smysluplnému trávení volného ãasu. Starají se o 3 rybníky a péãe o nû
je velmi nároãná. Odmûnou v‰em ãlenÛm za mnoÏství brigádnick˘ch hodin stráven˘ch na r ybnících byl leto‰ní plánovan˘
v˘lov. I kdyÏ se jedná pro v‰echny nezúãastnûné o zajímavou
akci, pro r ybáﬁe to znamenalo dal‰í hodiny práce navíc. Pﬁíprava a organizace celého v˘lovu si vyÏaduje zodpovûdnost, operativní jednání a celkovou v‰estrannost.
Pﬁi samotném v˘lovu pﬁi‰li na ﬁadu i mlad‰í ãlenové spolku,
kteﬁí se ujali namáhavé práce, lovení a vytahování ryb z bahna.
Vzhledem k tomu, Ïe bylo pûkné poãasí, akce pﬁilákala hosty
ze ‰irokého okolí, kteﬁí se pﬁi‰li na v˘lov po 16 letech podívat,
popﬁípadû si koupit ãerstvou r ybu. Vrcholem v˘lovu byl uloven˘
sumec, kter ˘ mûﬁil 195 cm, a kter ˘ pﬁítomné r ybáﬁe ﬁádnû
potrápil. V‰ichni pﬁítomní se obãerstvili na v˘born˘ch r ybích
nebo jin˘ch specialitách, které pﬁipravili samotní ãlenové spolku, popﬁípadû je podpoﬁily jejich manÏelky, které nezapomnûly
dodat i koláãe, vánoãky a buchty ke kávû. Na druh˘ den nûkteﬁí ãlenové, kteﬁí pﬁi‰li je‰tû uklízet, byli sice vyãerpaní, ale spokojeni s prÛbûhem celého v˘lovu.
Dal‰í podûkování v‰em ãlenÛm spolku pﬁi‰lo s pozvánkou na
adventní posezení. Pro v‰echny pﬁítomné byla pﬁipravena vynikající r ybí polévka a speciality ze sumce. Tuto akci si v‰ichni
uÏili a stmelili kolektiv na dal‰í roky. Úspûch spolku je v˘sledkem dobré práce rybáﬁÛ nejen pﬁi vlastním chovu ryb, ale i díky
jejich stálé péãi o r ybníky. Chtûla bych pﬁedev‰ím podûkovat
starému i novému v˘boru a v‰em ãlenÛm za jejich nezi‰tnou
ãinnost, za udrÏování prostranství okolí rybníkÛ, kam si mohou
„rouseãáci“ kdykoliv pﬁijít posedût na odpoãívadle a pokochat
se nádhernou pﬁírodou.
Irena K˘valová
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Práce s dûtmi
I na podzim byly pro dûti od 8 do 12 let
pﬁipraveny sobotní aktivity, pﬁi kter˘ch se
mohly manuálnû rozvíjet, hrát hr y i pﬁem˘‰let nad jednotliv˘mi hlavolamy a hádankami, které si pro nû pﬁipravili vedoucí.
Se‰li jsme se celkem 3x (16.–17. 9.,
28. 10. a 12. 10.) a mezi nejoblíbenûj‰í
aktivity patﬁily vycházky do pﬁírody, hledání
pokladÛ, tvoﬁení z pﬁírodního materiálu
a samozﬁejmû noãní hra. V prÛmûru
35 dûtí sportovalo, pískovalo, vyrábûlo si
lucerniãky, ka‰tanová zvíﬁátka, provázkové
kﬁíÏky popﬁ. malovalo na sklo. Mezi nejv˘znamnûj‰í akci patﬁilo víkendové taneãní
soustﬁedûní, které se uskuteãnilo 18.– 20.
listopadu. Pﬁes 50 dûtí si uÏilo taneãního
pohybu, noãní hry a víkendového dovádûní bez rodiãÛ, zato pod pﬁísn˘m vedením
zku‰en˘ch vedoucích. Nacviãovali jsme
country tance, ale i jiné choreografie, které pﬁedvedeme v r. 2017 pﬁi rÛzn˘ch kulturních akcích. Unavené dûti jsme v nedûli dopoledne pﬁedali rodiãÛm a v‰ichni
jsme se po nároãném víkendu tû‰ili domÛ.
Mezi poslední leto‰ní aktivitu patﬁila Mikulá‰ská nadílka pro ãleny spolku, která se
moc vyvedla a dûti mají zase rok na to, aby
se polep‰ily, popﬁípadû se nauãily nové
básniãky. Tyto aktivity byly finanãnû podpoﬁeny Olomouck˘m krajem.
Irena K˘valová
pﬁedsedkynû Californie Rouské, z.s.

Náv‰tûva z Hané

KdyÏ Tﬁíkrálová sbírka
a lidé pomáhají
I v na‰em regionu, ve kterém Charita
Hranice pÛsobí, je ﬁada rodin, které se
dostávají do finanãnû neﬁe‰iteln˘ch problémÛ a jsou vdûãny za jakoukoliv materiální i finanãní pomoc. Tak se stalo i na podzim leto‰ního roku, kdy vlna solidarity pﬁekvapila nejen nás, ale i nejmenovanou rodinu. PouÏit˘, pﬁesto funkãní nábytek zútulnil holobyt rodiny s 5 dûtmi. Vybavení
kuchyÀsk˘m nádobím udûlalo radost pﬁedev‰ím mamince, která jiÏ nemusí vaﬁit na
jedné pánvi a v jednom hrnci. Darované
obleãení okamÏitû zapojilo dûti do
kolektivu, protoÏe rozdíl byl znateln˘. Nepotﬁebné dûtské hraãky znovu oÏily a nabyly svého
v˘znamu v rukou dûtí, které si
momentálnû hraãky nemohly
dovolit. Nábytek, kuchyÀské

vybavení i obleãení bylo darováno bezplatnû a je‰tû byla nabídnuta doprava zdarma.
Proto bych chtûla podûkovat v‰em dárcÛm
z obce Rouské, Horního Újezdu a pﬁedev‰ím z B˘‰kovic za vstﬁícnost, ochotu
a nezi‰tnou pomoc. Uãební pomÛcky a knihy byly dûtem nav‰tûvujícím základní ‰kolu zakoupeny z finanãních prostﬁedkÛ Tﬁíkrálové sbírky 2016. Není to jedin˘ pﬁípad
v leto‰ním roce, kdy jsme prostﬁednictvím
Charity pomáhali ﬁe‰it rodinné, bytové i existenãní problémy. Vím, Ïe ﬁada z nás ﬁe‰í
tyto existenãní problémy a za svÛj stav se
stydí, pﬁesto je moÏno si zaÏádat o pomoc
Charitu Hranice, kam od ãervence leto‰ního roku spadáme. Pﬁi podání Ïádosti bude
provedeno kontrolní ‰etﬁení a v pﬁípadû kladného zji‰tûní, jistû najdeme vhodnou formu pomoci.
Irena K˘valová,
Charita Hranice – stﬁedisko
V‰echovice

Do na‰í obce zavítal spolek seniorÛ
z Kralic na Hané, veden˘ b˘val˘m starostou a souãasn˘m pﬁedsedou spolku
panem Pavlem Koláﬁem. Jejich cílem
byla náv‰tûva obcí Skaliãka, Rouské
a Horního Újezda. U nás jsme je pﬁi
krátkém posezení seznámili s historií
obce a vzájemnû si pﬁedali zku‰enosti
z ãinnosti spolkÛ. V srdeãné atmosféﬁe
tohoto setkání jsme navázali na dobrou spolupráci do budoucna, o níÏ se
na‰i senioﬁi mohou pﬁesvûdãit jiÏ v dubnu pﬁí‰tího roku na zábavném odpoledni poﬁádaném obcí Rouské.
Po krátké prohlídce obce a pﬁedstavení na‰ich zajímavostí jako je napﬁíklad
soubor sluneãních hodin odjeli nav‰tívit
poslední obec jejich putování Horní
Újezd. Urãitû to nebylo poslední setkání a doufáme, Ïe si ze svého krátkého
pobytu u nás odvezli nejenom hezké
vzpomínky, ale také námûty na své dal‰í akce.
Ludmila Perutková,
Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
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Vánoãní balíãek
na Ukrajinu
Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos jsme se zapojili do akce „Vánoãní balíãek“, která spoãívá
v jednorázovém obdarování dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ a ze sociálnû slab˘ch rodin na Ukrajinû v dobû Vánoc. Balíãek má hodnotu
1 000 Kã aÏ 1 200 Kã. Jedná se o pﬁímou
podporu ukrajinsk˘ch dûtí a mládeÏe, na kterou mohou pﬁispût jak jednotlivci, tak ãeské
rodiny a organizace. Projekt „Vánoãní balíãek“
Arcidiecézní charity Olomouc byl zaloÏen
v roce 2008 a obãané z obce Rouské se
zapojili od r. 2012, kdy jsme udûlali radost
2 sourozencÛm Seredjukov˘m. V leto‰ním
roce jsme z na‰í vesnice jiÏ zaslali 5 balíãkÛ
(Ivanna Vintonjak – Kolomyja, Vasyl Vintonjak
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– Kolomyja, Arsen Bohak – Ternopil, Seredjuk Artur – Ternopil, Seredjuk Erik – Ternopil).
3 balíãky pﬁipravily jednotlivé rodiny a o drobná pﬁekvapení se postaraly i jejich dûti
a 2 balíãky byly pﬁipraveny kolektivnû – modlitební skupina + soukromé osoby. Dále z farnosti V‰echovice a Horní Újezd bylo pﬁichystáno dal‰ích 8 dárkov˘ch balíãkÛ (Kolomyja – Valerija Chromenko, Jana Lesjuk, Olha
Hryzlova, Karina Nazaryk, Ljubov Syronjuk,
Vladyslav Komunickyj, Vladyslav Kostjuk
a z Ternopilu Julian Seredjuk). Pﬁedání dárkÛ
budete mít moÏnost sledovat cca od února
na web stránkách www.darky.jsemvidet.eu.
Zde si mÛÏete prohlédnout i minulé roãníky
akcí. Chtûla bych tímto podûkovat v‰em, kteﬁí balíãek pﬁipravili a nezi‰tnû tak pomohli rozzáﬁit nûkolikery dûtské oãi.
Irena K˘valová, FCH V‰echovice

Charitativní koncert Pavlíny Blahové

Tatínek Kubíãka Stﬁíteského
s Pavlínou Blahovou

JiÏ tﬁetím rokem se na‰e obec a její obãané aktivnû zapojují do charitativní sbírky na
onkologicky nemocné dûti, kterou poﬁádá
a organizuje paní Pavlína Blahová z Loukova, ãlovûk s velk˘m srdcem a ãist˘mi úmysly. SvÛj voln˘ ãas vûnuje zapojení lidí z ‰irokého okolí, aby spoleãnû pomohli nemocn˘m
dûtem. PoloÏili jsme pár otázek její organizátorce, aby jste mûli moÏnost pochopit smysl jejího poãinu.
Kde vznikl nápad na zorganizování sbírky:
KdyÏ mûla moje star‰í dcera Krist˘nka ãtyﬁi roky, spadl na ní betonov˘ sloupek. Po úrazu mûla 4,5 cm velkou díru do hlavy. Tehdy
mi pan primáﬁ ﬁekl, Ïe jsme mûli velké ‰tûstí, protoÏe chybûl milimetr k tomu, aby nepﬁeÏila. Byla jsem mu vdûãná za to, Ïe nám ji
zachránil. Pﬁi odjezdu z nemocnice jsem si
v duchu slíbila, Ïe aÏ budu moct já nûco udûlat pro záchranu dûtí, tak to udûlám. No
a kdyÏ se mi narodil vnouãek Adámek, tak
jsem cítila, Ïe ta chvíle pﬁi‰la. Na zaãátku se
celá pomoc omezila pouze na sbûr ply‰ov˘ch
hraãek a nákup ãokoládov˘ch sladkostí, aby
dûti na dûtské onkologii v Brnû mûli nûco,
co je potû‰í v nemocnici v dobû Vánoc. Poté,
co jsem se vracela domÛ z nemocnice

a hlavnû na základû mnoÏství záÏitkÛ, které
jsem si odsud odnesla, mû napadlo, Ïe jako
muzikant mÛÏu udûlat víc. Proto vznikl nápad
udûlat v dobû adventu vánoãní sbírku, která
bude zakonãena vánoãním koncertem.
Jaké byly zaãátky?
Vût‰ina starostÛ, které jsem oslovila, mou
snahu ocenili a vy‰li mi vstﬁíc. To mi samozﬁejmû celou moji práci usnadÀovalo a sv˘m
zpÛsobem mû i nabíjelo. Pﬁesto se na‰li tací,
kteﬁí mi nevûﬁili a i pﬁesto, Ïe jsem jim v‰e
vysvûtlila nemûli zájem. Takováto spolupráce jim pﬁi‰la jako ztráta ãasu. Proto jsem o to
‰Èastnûj‰í, Ïe i pﬁes tyto poãáteãní neúspûchy dopadlo v‰e nad nad oãekávání dobﬁe.
Organizace sbírky a i koncertu je nároãná, máte nûjaké pomocníky?
ProtoÏe nerada obtûÏuji ostatní, tak se
snaÏím zaﬁídit si v‰echno sama. Stejnû ale
musím podûkovat dûvãatÛm na na‰em úﬁadû za pomoc s pﬁípravou pokladniãek /pozn.
rozdáno jich bylo 86/ a potom v den samotného koncertu poãítáním korunek, coÏ není
v tak krátkém ãase nic jednoduchého. Tím
pádem z koncertu, kromû nervÛ, aby se
nespletli, nic nemají. A tak jim alespoÀ touto cestou dûkuji. Jsem také ráda, Ïe tento
projekt podpoﬁilo a schválilo zastupitelstvo
obce Loukov, jelikoÏ finanãní sbírku nemÛÏu
poﬁádat sama. Dal‰í dÛleÏitou osobou byla
a je paní Mgr. Lenka DoleÏalová, která nad
v‰ím zaji‰Èuje právnick˘ dohled a kontroluje
regulérnost pﬁi rozpeãetûní pokladniãek
a poãítání finanãní hotovosti.
Jak˘ je vá‰ pocit z poﬁádání tûchto charitativních akcí?
Toto jsou vûci, které se nedají dûlat pﬁíkazem. Ten pocit musíte mít v sobû a lidé
z vás musí cítit, Ïe to co dûláte, myslíte
upﬁímnû. Pak jsou ochotni s vámi spolupracovat. Hodnû lidí se mû ptalo, kolik a co
z toho mám, Ïe tomu vûnuji svÛj ãas a benzin. KdyÏ jsem jim ﬁekla, Ïe nic, mimo právû

ten pocit uspokojení, tak mi odpovûdûli, Ïe
jsem blázen, Pﬁála bych kaÏdému, zaÏít ten
krásn˘ pocit z toho, kdyÏ na konci koncertÛ
pﬁed nabit˘m sálem oznamuji ãástku, která
se vybrala. Stojí to za tu „námahu“ a právû
proto to dûlám. Mám ráda dûti, takÏe se
snaÏím nûco pro onkologicky nemocné dûti
udûlat. Chtûla bych se zamûﬁit i na pomoc
dûtem v na‰em okolí, které jsou nemocné,
ale zatím nevím, jak se k tûmto informacím
dostat. TakÏe se obracím na vás ostatní,
pokud by jste vûdûli o rodinû, která potﬁebuje peníze na léãbu, aÈ uÏ onkologickou ãi
jinou váÏnû nemocného dítûte, abyste se na
mû obrátili. Ráda vypomÛÏu z charitativního
v˘tûÏku i tûmto rodinám.
Co bylo poﬁízeno z v˘tûÏku loÀské sbírky
a jak plánujete rozdûlit ãástku která se
vybrala letos?
Z vybran˘ch penûÏních prostﬁedkÛ z loÀské sbírky byly zakoupeny kity /diagnostické soupravy/ na specializovanou diagnostiku nádorov˘ch onemocnûní, které umoÏÀují
podávání cílené, individuálnû zamûﬁené, personalizované léãby zhoubn˘ch nádorÛ u dûtí,
coÏ je situace, kterou je‰tû u dûtí zdravotní
poji‰Èovny nehradí.
Dûkuji touto cestou i vám, obãanÛm Rouského, Ïe s va‰ím pﬁispûním 4 818 Kã se
letos se vybralo krásn˘ch 162 420 Kã.
Jsem ráda, Ïe na koncertû byl pﬁítomen
tatínek Kubíãka Stﬁíteského a mohla jsem
mu pﬁedat 40 000 Kã. Doufám, Ïe Kubíãkovi
pﬁinesou ‰tûstí a pomohou v léãbû. TakÏe na
dûtskou onkologii se 16. 12. 2016 odvezlo
122 420 Kã. Jejich vyuÏití se opût dozvíte na
dal‰ím koncertû, kter˘ bude 16. 12. 2017
opût od 15 hod. v KD v Loukovû.
VáÏení a milí,
dûkuji Vám v‰em,Ïe i letos byl opût sál
zaplnûn a Ïe díky Va‰í úÏasné energii mám
spousty síly k dal‰í práci.
S úctou a láskou Pavlína Blahová
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Senioﬁi
pokraãují v práci
Po letní pauze se zase ná‰ spolek pustil do práce. 16. záﬁí poslední den tzv. Mariánského léta jsme vyrazili za pozváním Olomouckého kraje a to do oblasti, kde konãí Haná. JiÏ z dálky jsme vidûli hrad Bouzov, kter˘ se vypíná nad krajinou a o kterém obãas sly‰íme v souvislosti s ﬁádem
nûmeck˘ch rytíﬁÛ, kter˘ Ïádá o navrácení
hradu v rámci restitucí. Pﬁi pohledu na hrad
si moÏná kaÏd˘ vzpomnûl na pohádku
o Létajícím ‰evci a princezce Jasnûnce, VyráÏíme na Bouzov – zleva Antonín Dohnal, Vûra Dohnalová, Zdenka Novosadová, Marie
která se tady také natáãela. Pro svÛj Heroldová, Helmtraud Vojtková, Marie Hlavová, Marta K˘valová, Danu‰e Va‰íãková, Marie
romantick˘ vzhled patﬁí Bouzov k nejnav- Va‰íãková, Marta Horáková, Antonín Horák
‰tûvovanûj‰ím hradÛm u nás. I v interiérech je co obdivovat, aÈ uÏ to byl sloupov˘ sál, ãi ob˘vací míst- ná‰ka MUDr. Ladislava Kutûje – umíte dávat laickou první pomoc?
nosti vybavené vyﬁezávan˘m barokním nábytkem, kachlová kam- Pan doktor pracuje na urgentním pﬁijmu fakultní nemocnice Olona na nichÏ se neopakoval ani jeden motiv, novogotická kaple mouc. Velmi pûkn˘m a poutav˘m zpÛsobem nás seznámil, jak
nebo zbrojnice. Pro prohlídce hradu jsme odjeli do Lo‰tic. V are- poskytnout laickou pr vní pomoc. Není to jen zavolání na ãíslo
álu závodu A. W. (to je Alois Wessels) zakladatel na místû pÛvod- 155, ale udûlat první diagnostickou pomoc postiÏeného. Co udûní tvarÛÏkárny bylo v roce 1994 vybudované muzeum tvarÛÏku. lat pﬁi ucpání d˘chacích cest a men‰ích popáleninách. Pﬁedvedl
Nové muzeum tvarÛÏkÛ bylo otevﬁené 2014. V muzeu se nachá- nám, jak se provádí d˘chání z úst do úst a masáÏ srdce. I bûhem
zejí exponáty pouÏívané pﬁi v˘robû tvarÛÏkÛ. Paní prÛvodkynû mûla pﬁedná‰ky odpovídal na otázky posluchaãÛ. 24. ﬁíjna se konala
premiéru, kdyÏ pﬁi v˘kladu o v˘robû tvarÛÏku pouÏívala v˘razy cestopisná pﬁedná‰ka Ing. Jany JeÏíkové s názvem Himaljská mísz hanáckého náﬁeãí. V prvním patﬁe jsme zhlédli videozáznam, ta a lidé v plynutí ãasu – Objevy a návraty 2000 aÏ 2015. Paní
jak se vyrábûli tvarÛÏky a jaká je souãastná v˘roba. V podnikové JeÏíková promítala a vyprávûla, jak Ïijí a pracují lidé v Nepálu. Její
prodejnû jsme pro rodinu a známé nakoupili hlavnû tvarÛÏky, bylo pﬁátelé Keshiovi Ïijí nad ﬁekou Sangou v nadmoﬁské v˘‰ce
tûÏké vybírat z tak rozsáhlého sortimentu. Díky sv˘m nutriãním 2500 m, je to subtropické pásmo, kde sklízejí dvû aÏ tﬁi úrody
hodnotám – nízké energetické hodnotû (tzn. nízkému obsahu zeleniny za rok. Keshiovi mají dvû dûti, dcera se jmenuje Eli‰ka
tuku) a obsahu plnohodnotn˘ch bílkovin a vápníku, se Olomouc- a chlapec se jmenuje Alice. 25. dubna 2015 zasáhlo
ké tvarÛÏky ﬁadí na první místo mezi s˘ry. V restauraci u CoufalÛ
jsme si pochutnali na obûdû – specialita z tvarÛÏek. Poslední
zastávkou na‰eho v˘letu byla Mohelnice. Nav‰tívili jsme pana
faráﬁe Petra ·imaru, kter˘ pochází ze V‰echovic. Po v˘kladu a prohlídce moc pûkného kostela jsme pﬁijali pozvání na faru. U kávy
a koláãkÛ, které napekly Ïeny z Rouského a jednohubek, které
nechal pﬁipravit p. faráﬁ jsme na‰e putování zakonãili. 30. záﬁí ke
dni seniorÛ pﬁipravili moravské divadlo v Olomouci pro nás operetu Rudolfa Frimla Rose Marie. Nejslavnûj‰í Frimlova opereta
vznikla v dobû celosvûtového okouzlení romantickou poetikou
divokého západu. Je tu kladn˘ a záporn˘ hrdina, odváÏná dívka
a ‰erif. Byla nad‰enû pﬁijímána operetními scénami celého svûta jako dílo ãeskoamerického skladatele. V Americe se hudba
operety natolik vÏila, Ïe její indiánská píseÀ lásky je povaÏována
za americkou národní píseÀ. V ﬁíjnu jsme absolvovali dvû pﬁedná‰ky, obû se konaly na sále KD v Rouském. 20 ﬁíjna to byla pﬁedHrad Bouzov

Mohelnice
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vesnici zemûtﬁesení. Paní JeÏíková se sv˘mi pﬁáteli uspoﬁádala sbírku na pomoc této rodinû. Vybralo se 250 tisíc. Také nav‰tûvuje
buddhistick˘ Ïensk˘ klá‰ter, kter˘ se nachází BIgugomba ve v˘‰ce
3 200 m nad moﬁem. Vyprávûní nás v‰echny zajímalo. 26. a 27.
jsme uspoﬁádali Vánoãní v˘stavu na sál KD, která se podle ohlasu
náv‰tûvníkÛ velice líbila. Poslední na‰e akce v leto‰ním roce byl
adventní koncert, kter˘ se konal u kaple Sv. Pov˘‰ení 17. 12.
2016. K poslechu adventních koled nám hráli Hraniãáci. Za poslechu písní jsme si mohli pochutnat na v˘born˘ch koláãcích a vánoãním punãi, a takto jsme si zpﬁíjemnili adventní ãas.
Pﬁejeme v‰em krásné vánoãní svátky a v novém roce pﬁejeme
v‰em hodnû zdraví.
Helmtraud Vojtková
pﬁedsedkynû Klubu seniorÛ Rouské–V‰echovice

Pﬁedná‰ka Ing. Jany JeÏíkové

Senioﬁi z Kralic na Hané

Pﬁedná‰ka MUDr. Ladislava Kutûje

Vánoãní v˘stava
Vánoãní dekorace, keramika, kvûtiny, medové v˘robky, perníky,
patchwork, hraãky a vánoãní ozdoby to v‰e bylo k vidûní na tradiãní
vánoãní v˘stavû v Rouském, kterou poﬁádal Klub seniorÛ z Rouského ve spolupráci s obcí ve dnech 26. a 27. listopadu. Leto‰ní
v˘stava mûla ãásteãnû i charitativní poslání. V˘tûÏek z dobrovolného vstupného se senioﬁi rozhodli vûnovat na dûtskou onkologii
v Brnû, na nákup potﬁebn˘ch lÛÏek pro rodiãe. Konec listopadu byl
jiÏ tradiãnû ve znamení v˘stav ve vût‰inû obcí mikroregionu Záhoran. Lidé si zvolili oblíbené adventní koleãko po tûchto akcích. Souãástí té rousecké byla i samostatná expozice mladého kováﬁe pana
Tomá‰e Svobody z Val‰ovic. Jeho hraãky, zahradní nábytek ãi jiné
dekorace z kovu zaujaly náv‰tûvníky v˘stavy stejnû jako samotná
v˘stava na sále. K umocnûní krásné adventní doby a pro zpestﬁení

sobotního odpoledne vystoupila Scholla z Kelãe se sv˘m pásmem
pln˘ch vánoãních melodií.
Na prostranství pﬁed obecním domem byla umístûna putovní v˘stava Má vlast s úspû‰n˘mi projekty za rok 2015. Na osmi panelech
si náv‰tûvníci mohli shlédnout, jak na venkovû lidé udrÏují a zvelebují kostely, kapliãky, hﬁbitovy, veﬁejná prostranství a parky, ale i nádraÏí a polorozpadlé objekty. Venkov se i díky evropsk˘m dotacím stává stále lukrativnûj‰ím místem pro Ïivot. Na obãerstvení pﬁipravily
ãlenky klubu vynikající koláãky a bramboráky, po kter˘ch se jen zaprá‰ilo. Spokojení byli nejen náv‰tûvníci, ale i poﬁadatelé této úspû‰né akce, kter˘m patﬁi velké podûkování.
Milu‰e StrÏínková, místostarostka
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Vítání obãánkÛ
V leto‰ním roce jsme pﬁivítali nové
obãánky. Vítali jsme pouze tﬁi, ale dal‰í tﬁi
dûti budeme vítat na zaãátku pﬁí‰tího roku.
Dûtí se v Rouském letos narodilo ‰est.
Slavnostní vítání obãánkÛ se tentokrát
uskuteãnilo v 4. prosince, protoÏe vût‰ina
dûtí byla narozena na podzim. Tentokrát
jsme pﬁivítali Tadeá‰ka Hosta‰u, Aniãku
Suchánkovou a Pavlíka ·afaﬁíka. I toto
slavnostní vítání se neslo ve stejném
duchu jako historicky první vítání obãánkÛ
obce Rouské 15. bﬁezna 2015. Nejpr ve
jsme v‰echny pﬁítomné pﬁivítali, poté
vystoupily dûti s krátk˘mi básniãkami
a kaÏdé miminko a jeho rodiãe byli pﬁedstaveni, jak v krátkém video medailonku,
tak mluven˘m slovem. Následovalo pﬁedání kytiãky, upomínkového dárku a finanãního pﬁíspûvku spolu s blahopﬁáním. Po
slavnostním zápisu do kroniky obce
a nezbytné fotografii, byl pronesen slavnostní projev. Slavnostní odpoledne bylo
zakonãeno spoleãnou fotografií v‰ech
zúãastnûn˘ch a mal˘m obãerstvením.

Zleva ·tûpánek ·afaﬁík, Katka ·afaﬁíková, Pavel ·afaﬁík s mal˘m Pavlíkem v náruãí, Radek
Hosta‰a s mal˘m Tadaé‰kem v náruãí, Markéta Houbová, Îaneta Suchánková s malou
Aniãkou v náruãí a Zdenûk Suchánek

V‰em nov˘m obãánkÛm pﬁejeme hodnû zdraví a lásky.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka

Mikulá‰ a putovní
v˘stava Má vlast
cestami promûn
I letos k nám zavítal sv.Mikulá‰ se svou druÏinou, a to v úter˘
6. prosince 2016. Pﬁed jeho pﬁíchodem si rodiãe s dûtmi krátili
ãekání u panelÛ s v˘stavou Má vlast cestami promûn, kde mohli shlédnout na osmi panelech úspû‰né projekty za rok 2015.
Národní putovní v˘stava Má vlast cestami promûn pﬁiná‰í svûdectví O promûnách chátrajících staveb v dÛstojné objekty s uÏiteãnou náplní, o zkrá‰len˘ch námûstích a návsích, nádraÏích, sakrálních stavbách. Pﬁispívá k posílení osobního i národního sebevûdomí a k ‰íﬁení dobré povûsti na‰í zemû v zahraniãí. Symbolem projektu je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vy‰ehradské akropoli. âestnou patronkou v˘stavy je Blanka Stehlíková, spisovatelka a historiãka umûní a dcera Ladislava Stehlíka, “básníka domova”, autora knihy Zemû zamy‰lená. Na zdraví
kamenného srdce s láskou dohlíÏí kardiochirurg prof. Jan Pirk.
V˘stava je putovní a v dobû vánoãní se s ní mÛÏete setkat na vlakovém nádraÏí v Olomouci. Pokud se vám nûkterá s promûn líbila, ãi chcete hlasovat pro Rouské, máte moÏnost na webov˘ch
stránkách www.cestamipromen.cz.
A aby k nám sv. Mikulá‰ pﬁece jen trefil, za odpoãítávání dûtí
se rozsvítil vánoãní stromek na návsi a pﬁíchodu sv. Mikulá‰e
jiÏ nic nebránilo. Ani jsme nemuseli dlouho sv.Mikulá‰e vyhlíÏet
a uÏ jsme ho v dáli uvidûli i s jeho druÏinou. Pomalu pﬁi kráãel
se svou druÏinou aÏ pﬁed víceúãelov˘ obecní dÛm, a tam kaÏdému dítku dal za básniãku ãi písniãku mal˘ dárek, pravda
nûkdy museli rodiãe s básniãkou ãi písniãkou vypomoci, ale
nikdo nezÛstal bez dárkÛ.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka
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Adventní doba
A jako kaÏd˘m rokem, i v tomto roce, Klub seniorÛ Rouské poﬁádal Adventní koncert, kter˘m navodil tu pravou adventní atmosféru. Adventní koncert se konal v sobotu 17. prosince pﬁed kaplí
Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe a vystoupila zde dechová kapela Hraniãáci, která vánoãní písnû a koledy prokládala mluven˘m slovem,
kde pﬁipomínala v˘znam Vánoc a tradiãní vánoãní zvyky. A jako
tradiãnû se podávaly koláãky a svaﬁené víno pro zahﬁátí. Velmi
bych chtûla podûkovat pﬁedsedkyni spolku paní Helmtraud Vojtkové a v‰em ãlenkám klubu seniorÛ nejen za koláãky, které vlastnoruãnû upekly, ale i za celoroãní práci pﬁi vytváﬁení kulturního
Ïivota obce. ZároveÀ bych na tomto místû chtûla podûkovat v‰em,
kteﬁí se jak˘mkoliv zpÛsobem podílejí na pﬁípravû ãi konání obecních akcí. A v‰em obãanÛm na‰í malebné obce bych chtûla popﬁát
jménem sv˘m i jménem celého zastupitelstva obce Rouské hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v roce 2017.
Ing. Daniela TvrdoÀová, starostka

V˘pis z Kroniky Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské
pokraãování

Protokol ã. 14
sepsan˘ o Valné hromadû Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
konané dne 28. ledna 1948 v hostinci.
Program:
1. Zprávy funkcionáﬁÛ
2. Volby funkcionáﬁÛ
3. Volné návrhy
Starosta sboru bratr Josef K˘vala zahajuje Valnou hromadu pﬁivítáním
ãlenÛ sboru. Ve své ﬁeãi zdÛraznil, Ïe se zase po roce scházíme ke své
v˘roãní Valné hromadû, abychom si podali pﬁehled práce vykonané ve
sboru v roce minulém a zároveÀ si nastínili pﬁehled práce, kterou míníme vykonati v roce 1948. Na to br. jednatel podal jednatelskou zprávu
za minul˘ rok. Bratr pokladník ve své zprávû podal celkov˘ pﬁehled finanãní stránky sboru s patﬁiãn˘m vysvûtlením. Po provedené revisi pokladních zápisÛ a k nim potﬁebn˘ch dokladÛ br. Strnadlem Josefem a Franti‰kem âubou bylo udûleno br. pokladníkovi absolutorium. Pﬁikroãeno
k volbû ãinovníkÛ, která byla provedena aklamací a do v˘boru byli zvoleni tito bratﬁi.
Starostou sboru:
br. K˘vala Josef, rolník ã. 9
1. místostarostou:
br. Nûmec Adolf, rolník ã. 1
Velitelem sboru:
br. Ovãáãík Franti‰ek, rolník ã. 20
Zástupce velitele:
br. Machanec Josef, rolník ã. 32
Jednatelem:
br. Irgl Jindﬁich, rolník ã. 59
Pokladníkem:
br. Cips Franti‰ek, rolník ã. 11
Vzdûlavatelem:
br. Strnadel Josef, rolník ã. 3
Samar. zpravod.:
br. Rada Richard, stoláﬁ ã. 41
Zbrojmistr:
br. Va‰íãek Metodûj, rolník ã. 7
Strojmistrem:
br. Válek Alfons, zámeãník ã. 55
Revizory úãtÛ: Bratﬁi Strnadel Josef a âuba Franti‰ek. Na to se ujal slova br. vzdûlavatel Josef Strnadel, kter˘ vyzval pﬁítomné ãleny sboru, aby
nebyla vná‰ena politika do sboru, n˘brÏ aby bylo ve sboru pracováno
v lásce a to v lásce bratrské. Dále usneseno do pﬁí‰tí Valné hromady
svolat také mladé, neboÈ bez dorostu není moÏnosti zachování sboru.
Také usneseno objednati vycházkov˘ stejnokroj, jehoÏ finanãní náklad
ponese sbor a zbytek bude uhrazen veﬁejnou sbírkou.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Protokol ã. 15
sepsan˘ o v˘borové schÛzi konané dne 16. dubna 1948
za úãasti v‰ech ãlenÛ v˘boru v hostinci.
Program:
1. Pûtilet˘ plán
Velitel sboru br. Franti‰ek Ovãáãík, pﬁívítav ãleny v˘boru zahajuje jednání. Navrhuje, Ïe ve smyslu vládního budovatelského programu jest povinností kaÏdého sboru, aby si vypracoval plán pro rok 1949–1953 na dobudování pﬁedmûtÛ poÏární ochrany, v na‰em pﬁípadû by se jednalo o poﬁí-

zení stﬁíkaãky, nádrÏe vodní a zbrojnice. Po debatû usneseno, aby pro
rok 1949 bylo zaﬁazení autostﬁíkaãky. Vodní nádrÏ zaﬁazena na rok 1950
a novostavba zbrojnice na rok 1951. Vypracovan˘ pûtilet˘ plán byl pﬁedloÏen Místnímu národnímu v˘boru ke schválení a potvrzení a dne 19. dubna 1948 odeslán Zemské hasiãské jednotû v Brnû.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Protokol ã. 16
sepsan˘ o ãlenské schÛzi konané dne 30. dubna 1948
za úãasti 20 ãlenÛ sboru.
Program:
1. Svatá Foriánská slavnost
2. Stavba máje
Velitel sboru br. Franti‰ek Ovãáãík vítá pﬁítomné ãleny a zahajuje jednání. Usneseno, aby svatofloriánské slavnosti v Kelãi se zúãastnilo 9 ãlenÛ sboru, kteﬁí byli také ihned urãeni za vedení br. místovelitele Josefa
Machance. Dále usneseno postaviti máj a jeho kácení stanoveno na
16. kvûtna 1948 v nedûli svatodu‰ní. Aby finanãní zisk z tohoto podniku byl vût‰í propÛjãil br. Josef K˘vala, starosta sboru na odpoledne svou
zahradu na níÏ bude poﬁádána lidová veselice. Urãeno 6 bratﬁí k poÏádání na‰ich hospodynûk o pﬁispûní do bufetua poÏádání sestry Franti‰ky Ovãáãíkové, manÏelky velitele sboru o jeho upeãení, za pomoci na‰ich
hospodynûk.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Na‰e rovy
Dne 26. prosince 1948 o 19 hodinû veãer na svátek sv. ·tûpána byli
jsme pﬁekvapeni zprávou, Ïe na‰e ﬁady hasiãské navÏdy opustil bratr
Antonín Va‰íãek, ã. 35.
O svátcích vánoãních, kdy zní cel˘m svûtem chorál „ Pokoj lidem dobré
vÛle“, vypustil svou du‰i. Byly to smutné svátky pro jeho rodinu i ná‰
sbor.
Jmenovan˘ byl ãlenem na‰eho sboru od jeho zaloÏení v roce 1942. Aã
poslední léta jeho Ïivota podr˘vala zákeﬁná choroba jeho tûlo, vÏdy se
zájmem sledoval ãinnost sboru a pokud mu to zdraví a síly dovolovalo,
zúãastÀoval se v‰eho, kam jej hasiãská povinnost volala. Bratﬁe Antoníne, dûkujeme Ti za v‰e, co jsi pro sbor vykonal a slibujeme Ti, Ïe v práci, kterou Ti nebylo dopﬁáno s námi dokonãiti budeme pokraãovat. Louãíme se s Tebou slovy básníka:
Z osudu rukou vzal jsem svÛj los,
jak zrno, jeÏ hodil na brázdu kdos,
Jak obilné stéblo, jeÏ vyroste v klas,
a k zemi se sch˘lí kdyÏ dospûl ãas.

Vzklíãí a vzroste, dá zrno a dost
jak ono na zemi jsem jenom host
V zem jeÏ ho vydala, sch˘lí se klas,
kdes v boÏí zahradû vyroste zas.

Buì s Bohem a matka zemû budiÏ Ti lehkou.
Zapsal: Irgl Jindﬁich
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Dûkuji Vám v‰em za spolupráci a podporu v uplynulém roce a do nového roku 2017
Vám ze srdce pﬁeji hodnû zdraví, pohody a spokojenosti.
Irena K˘valová, Californie Rouské, z.s.
Dûkuji v‰em, kteﬁí se v roce 2016 rozhodli otevﬁít svá srdce a podpoﬁili charitní dílo.
ZároveÀ v‰em pﬁeji poÏehnan˘ cel˘ rok 2017.
Irena K˘valová, Charita Hranice – Farní stﬁedisko V‰echovice
Dûkuji v‰em za podporu v r. 2016
a pﬁeji ãlenÛm i spoluobãanÛm hodnû pracovních i osobních úspûchu, pohodu
a pﬁedev‰ím hodnû zdraví v r. 2017.
Miroslav Plesnik, Spolek OchráncÛ pﬁírody Rouské

TEPLO Lipník nad Beãvou, a.s.
kvalifikovan˘ dodavatel a nositel profesního osvûdãení k montáÏi kotlÛ
36-149-H v rámci tzv. „kotlíkov˘ch dotací“
nabízí
• zaji‰tûní projektové dokumentace • dodávky kotlÛ • odborné montáÏe kotlÛ
• úpravy systému vytápûní objektÛ • dodávky a montáÏ systémÛ mûﬁení a regulace • instalatérské práce
Kontakt: TEPLO Lipník nad Beãvou, a.s., Na Beãvû 1398, 751 31 Lipník nad Beãvou,
www.teplolipnik.cz, email: teplolipnik@teplolipnik.cz, tel.: 581 773 75
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