Dokud Ïije‰, uã se! Neãekej, Ïe moudrost
Salón
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■ Sloupek zastupitele

Milan Sehnal
ãlen zastupitelstva
obce, pﬁedseda
finanãního v˘boru
VáÏení spoluobãané,
v zastupitelstvu obce pÛsobím jiÏ ãtvrté volební
období, a tak mi dovolte malé ohlédnutí zpût
a zhodnocení projektÛ, které se podaﬁily zrealizovat v na‰í vesnici a které Rouské zmûnily k lep‰ímu.
Z poãátku chybûly zku‰enosti a nebylo jednoduché sestavit podávan˘ návrh tak, aby byl úspû‰n˘ a byla získána dotace na jeho realizaci. KaÏdá
zku‰enost nás obohatila a posunula dopﬁedu. Velkou pomocí v tomto smûru pro v‰echny okolní
obce bylo zaloÏení Mikroregionu Záhoran, jehoÏ
manaÏerka Pavla Krbálková právû s projekty obcím
pomáhala.
Mezi nejv˘znamnûj‰í úspû‰né realizace v na‰í
obci ﬁadíme napﬁíklad stavbu Domu s peãovatelskou sluÏbou, která b˘vala v minulosti nevzhlednou budovou s nejasnou budoucností. Nyní je zde
umístûno pût bytov˘ch jednotek, ve kter ˘ch Ïijí
senioﬁi. Dále úpravy veﬁejn˘ch prostranství a návsi,
které na‰i obec vizuálnû zvelebily. Nová náves se
stala místem k setkávání a poﬁádání kulturních
a jin˘ch akcí v obci.
Snad nejkomplikovanûj‰ím a nejnároãnûj‰ím
realizovan˘m projektem byla rekonstrukce víceúãelového obecního domu, která se dle mého názoru velmi povedla a mohou nám ho závidût i mnohem vût‰í obce. Poslední ukonãenou akcí v roce
2012 byla revitalizace rybníka Kadlub. Z prostorov˘ch dÛvodÛ zmiÀuji jen nûkteré nejv˘znamnûj‰í projekty, ale i ostatní v˘znamnou mûrou pﬁispûli
k lep‰ímu vzhledu na‰í obce. Rouské pﬁed 15 lety
a Rouské dnes je zcela jiná vesnice. Je moderní,
upravená, Ïivotem pulsující obec, kde se dobﬁe
Ïije v‰em generacím.
Bez dotací by ale Ïádn˘ z tûchto projektÛ nemohl vzniknout.VÏdy záleÏelo na zastupitelích, jak se
k tomu postaví. Staãilo, aby v pﬁípadû, Ïe vût‰ina
bude mít pochybnosti o smysluplnosti projektÛ,
a nejistotu, zda budeme schopni ho jako obec financovat, hlasovala vût‰ina ãlenÛ zastupitelstva obce
proti a projekty by se nerealizovaly, coÏ myslím by
byla velká ‰koda. Zastupitelé na mal˘ch obcích
nesou velká rizika. Na rozdíl od velk˘ch mûst, která díky vût‰ím rozpoãtÛm mohou vyuÏívat sluÏeb
poradensk˘ch firem si tento „pﬁepych“ malá obec
nemÛÏe dovolit.Vût‰ina jich hospodaﬁí s mal˘m rozpoãtem a bez úvûru a dotací by nebyli schopni projekty zrealizovat. Dnes hodnû u politikÛ citovan˘
„zdrav˘ selsk˘ rozum“ zde platí na 100 %.

Zpráva o vûcech veﬁejn˘ch
Milu‰e strÏínková
starostka obce
VáÏení obãané,
dovolte mi, v tomto pﬁedvánoãním
ãase opût malé ohlédnutí za uplynul˘m
rokem z pohledu samosprávy na‰í obce.
Zastupitelstvo se snaÏilo plnit své priority rozvoje, které si vyt˘ãilo v poãátku
volebního období. Jednou z nich je
dokonãení obnovy rybníka KADLUB. Projekt byl po technické stránce zdárnû
ukonãen a bezchybnû pro‰el i následn˘mi kontrolami. Z pohledu financování
doprovázely závûr komplikace ve formû
zastavení proplácení dotací ze strany
Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. Na‰e
obec se tak pﬁechodnû dostala do problému zpoÏdûn˘ch úhrad plateb nûkter˘ch faktur dodavateli a na to navazující penalizace. Intenzivnû jsme zahájili
jednání s dodavatelem, kterou je fy
NEVIS Opava s.r.o. a doufejme, Ïe v˘sledek na‰eho snaÏení vyústí v rozumn˘
kompromis respektovan˘ obûma stra-

nami. A potom sáhnûte si na dotace,
vÏdyÈ je to tak jednoduché…
Je velmi tûÏké pﬁedvídat chování státu ve financování dotaãních titulÛ a tak
pﬁedcházet nepﬁedvídan˘m problémÛm
a mít moÏnost se na nû pﬁipravit.
V následujícím roce bude zastupitelstvo opût bude hospodaﬁit s rozpoãtov˘m provizoriem nejménû do konce
bﬁezna. Pﬁi stavu celostátního hospodáﬁství a v nadûjném oãekávání dal‰í
recese, to bude takﬁka vû‰teck˘ úkol
pro finanãní v˘bor. S mírn˘m optimismem a v návaznosti na novelu zákona
o rozpoãtovém urãení daní vûﬁím, Ïe
pﬁí‰tí rok budeme pracovat s vyrovnan˘m rozpoãtem a pﬁitom budeme schopni spolufinancovat navrÏené projekty
roku 2013. Znaãnou zátûÏí je pro obec
splácení úvûrÛ, které pﬁijala na dofinancování projektÛ a jejichÏ v˘‰e v roce
2012 byla 216 tis. Kã. Pokud se naplní na‰e nadûje vkládané do nové zákonné úpravy o rozpoãtovém urãení daní
(RUD), na jehoÏ prosazení mají lví podíl
Starostové a nezávislí, a kter˘ je jiÏ pût
let trval˘m námûtem diskuzí pﬁedstavitelÛ samosprávy, existuje velká pravdûpodobnost pﬁedãasného splacení vûtdokonãení na stranû 2 

Vítání krajské hodnotící komise Vesnice roku
2012. Zleva M. StrÏínková, Ludmila Perutková,
Luká‰ Klimek, Marie Tobolová, Jan Machanec, Petr
Koukal a v pozadí Krist˘na Koukalová.
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 dokonãení z první strany

‰iny úvûrÛ. Právû tyto daÀové pﬁíjmy tvoﬁí rozhodující ãást ve‰ker˘ch pﬁíjmÛ vût‰iny obcí. Na‰e obec a dal‰í malé obce
získaly nav˘‰ení finanãních prostﬁedkÛ
jiÏ pﬁedchozí zákonnou úpravou, která
spoãívala v odstranûní pﬁíli‰né závislosti obecních rozpoãtÛ na dani z pﬁíjmÛ
fyzick˘ch osob, coÏ vedlo nejenom
k nedÛstojn˘m daÀov˘m obchodÛm, ale
zejména k nezdrav˘m regionálním rozdílÛm v pﬁíjmech obcí. Pﬁes uvedené pﬁínosy je RUD stále více pﬁedmûtem kritiky. Rostoucí nároky na v˘dajovou ãást
obecních rozpoãtÛ vedou k tomu, Ïe
zejména malé obce nejsou schopny plnit
své rozvojové potﬁeby a volají po úpravû
pﬁíslu‰n˘ch koeficientÛ. Velká mûsta
v ﬁadû pﬁípadÛ zase usilují o zv˘‰ení
poãtu sv˘ch obyvatel, aby pﬁechodem do
vy‰‰í kategorie získaly daÀové zv˘hodnûní. Zejména v‰ak v minulosti stanoven˘ podíl sdílen˘ch daní, urãen˘ obcím,
nevyjadﬁuje zvût‰en˘ pomûr úkolÛ, které obce musí zabezpeãovat.
Hospodaﬁení v obecních lesích
I v leto‰ním roce probíhala tûÏba dﬁíví
v obecním lese v rámci lesních hospodáﬁsk˘ch osnov. Na jaﬁe jsme podíly po
tûÏbû rozdûlili mezi obãany, kteﬁí za
poplatek pozemek uklidili. Po podzimní
tûÏbû provádí prÛbûÏnû úklid pracovníci
obce, v rámci nûhoÏ rovnûÏ budují oplo-

cenky. Letos byly oploceny tﬁi pozemky
o celkové v˘mûﬁe cca 1,6 ha. V obecních lesích prosazujeme pﬁirozenou
obnovu lesa, která je odrÛdovû blízká
a nákladovû nízká. Po pûti letech bude
obec Ïádat o dotaãní prostﬁedky spojené s v˘chovou lesa.
Územní plán obce
O územním plánu obce jsem vás informovala v minulém jarním ãísle zpravodaje. V souãasné dobû se projednává
stále jeho zadání a zapracování zmûn.
Veﬁejnû prospû‰né práce a veﬁejná
sluÏba
K veﬁejnû prospû‰n˘m pracem jsme
zaãali vyuÏívat i veﬁejnou sluÏbu. V souãinnosti s Úﬁadem práce vyuÏilo veﬁejnou
sluÏbu sedm uchazeãÛ. Na veﬁejnû prospû‰n˘ch pracech byli zamûstnáni ãtyﬁi
pracovníci. Obû kategorie provádûly údrÏbu veﬁejn˘ch prostranství, úklid lesa
a budování oplocenek, dobudování víceúãelového venkovního areálu, úklid
a drobné údrÏby v objektech obce, v˘sadbu zelenû, v˘robu propagaãních materiálÛ, ‰ití krojÛ, technickou pomoc pﬁi
konání rÛzn˘ch kulturních akcí, knihovnické sluÏby, opravu a instalaci vánoãního osvûtlení a dal‰í. Prostﬁednictvím
tûchto pracovníkÛ zaji‰Èuje obecní úﬁad
vût‰inu sluÏeb pro správu obce, které by
jinak musela ﬁe‰it dodavatelsky.

Podûkování
Na závûr roku nemÛÏe chybût podûkování. Dûkuji ãlenÛm zastupitelstva, Ïe
pracuje jako jeden t˘m ve prospûch
obce. Nemohu opomenout ani ostatní
pracovníky obce vãetnû paní úãetní.
Dûkuji také poﬁadatelÛm v‰ech kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí,
spolkÛm a sdruÏením, prostû v‰em obûtav˘m lidem, kteﬁí svÛj voln˘ ãas vûnují
ve prospûch ostatních obãanÛ.
Po podûkování je‰tû malá prosba.
Pani zima si dﬁíve ãi pozdûji vynutí svou
vládu a nastane kaÏdoroãní boj o zprovoznûní chodníkÛ a místních komunikací. Obecní úﬁad zakoupil pro tyto úãely
vhodnou mechanizaci, která se v boji se
snûhem a ledem minulou zimu dobﬁe
osvûdãila. Pﬁesto prosíme v‰echny obãany o pomoc, zvlá‰tû pak pﬁi kalamitních
stavech. S nadsázkou ﬁeãeno „kaÏd˘ aÈ
si zamete pﬁed sv˘m prahem“. Myslete
pﬁitom zejména na star‰í spoluobãany,
kter˘m sníh a led váÏnû bráni v pohybu
a zaji‰tûni bûÏn˘ch nákupÛ, cest k lékaﬁi atp.
Na závûr mi dovolte jménem zastupitelstva obce popﬁát v‰em obãanÛm
‰Èastné a veselé Vánoce, klid a pohodu v du‰i, v pﬁicházejícím roce 2013
hodnû úspûchÛ a pevné zdraví.

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 20. dubna 2012
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení
• Hospodaﬁení obce za období do 30. 3.
2012
• Schválení úvûru na dofinancování akce
Rybník KADLUB – obnova rybníka a
• tvorba mokﬁadu
• Povûﬁení JUDr. Miroslava Svatonû
k zastupování obce ve vûci vymáhání
pohledávky
• Jednání o vstupu obce Rouské do Vala‰ské vodárenské spoleãnosti a pﬁevod
akcií do této spoleãnosti.
• Pﬁíspûvek OS Rousecká dráãata
• Schválení závûreãného úãtu 2011 –
DSO mikroregionu Záhoran
• Informace starostky
• Usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 3. ãervence 2012
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení

• Hospodaﬁení obce za období do
30. 6. 2012
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2012
• ZaloÏení spoleãnosti Vala‰ská vodohospodáﬁská a.s.
• Zakladatelská smlouva Vala‰ská
vodohospodáﬁská a.s.
• Schválení nepenûÏitého vkladu obce
do Vala‰ské vodohospodáﬁské a.s.
• Delegování zástupce obce na spoleãné jednání za úãelem zaloÏení
spoleãnosti Vala‰ské vodohospodáﬁské a.s..
• Mimoﬁádn˘ ãlensk˘ pﬁíspûvek DSO
MR Záhoran ve v˘‰i 10 175 Kã
• Zveﬁejnûní zámûru obce na prodej
ãásti pozemku p.ã. 1272/5 v k.ú.
Rouské
• Schválení zástavní smlouvy
ã. 10081376-Z
• Schválení smlouvy ã. 100813376
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu Ïivotního prostﬁedí âR
• Smlouva o poskytnutí pﬁíspûvku
z Olomouckého kraje ve v˘‰i 30 tis.
Kã, na poﬁízení poÏárního automobilu
• Nákup pozemku ã.p. 417 ostatní

komunikace o v˘mûﬁe 69 m2 od spoleãnosti TYRASIL TRADE s.r.o., Botanická, Brno stﬁed – Veveﬁí za cenu
25,- Kã/m2
• Informace starostky
• Usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce dne 10. ﬁíjna 2012
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatele zápisu
• Kontrola usnesení
• Hospodaﬁení obce za období do
30. 9. 2012
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2012
• Schválení prodeje ãásti pozemku
p.ã. 1272/1 v k.ú. Rouské
• Smlouva s Bontonfilmem Praha
• Obnova rybníka KADLUB – ukonãení
projektu
• Obsazení volného bytu v DPS Rouské
• Pﬁíspûvek pro charitu Hranice
• ·kody po tûÏbû p. Táborského
• Organizaãní záleÏitosti
• Informace starostky
• Pﬁíspûvek pro Hospic na Sv. Kopeãku
• Usnesení a závûr
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Zpráva o hospodaﬁení obce Odpadové hospodáﬁství

Rozpoãet, rozpoãtové opatﬁení a plnûní rozpoãtu k 31. 10.
2012 v tis. Kã
Oddíl parag. Popis
rozpoãet
Pﬁíjmy
od finanãních úﬁadÛ
1.628
1361 správní poplatky
1
1337 poplatky za odpad
103
1341 poplatky ze psÛ
2
1511 daÀ z nemovitostí
298
4111–4222
dotace
292
2321 2111 pﬁíjmy za stoãné
23
1019 2131 pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
20
1031 2111 pﬁíjmy z lesa
200
3612 2139 pﬁíjmy z pronájmu DPS
107
3725 2324 pﬁíjem za zpûtn˘ prodej
nebezp. odpadu
46
6310 2141 pﬁíjmy z úrokÛ
2
5512 2324 pﬁijatá vratka za první auto
–
6171
ãinnost místní správy
102
4134 pﬁevod mezi úãty
60
pﬁíjmy celkem
2.883
Vydání
1011
rybník Kadlub
–
1031
pûstební ãinnost
102
2212
silnice
11
2221
provoz veﬁejné silniãní dopravy 33
3111+3113
neinvestiãní transfery ‰kola,
‰kolka
184
3319
záleÏitosti kultury
40
3330
ãinnosti církví
15
3419
tûlov˘chovná ãinnost
21
3612
bytové hospodáﬁství
36
3631
veﬁejné osvûtlení
70
3721
svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
26
3722
svoz komunálních odpadÛ
100
3745
péãe o vzhled obce
499
5512
poÏární ochrana
136
6112
zastupitelstvo obce
552
6115
volby do zastupitelstev
0
6171
ãinnost místní správy
850
6330
pﬁevody mezi úãty
60
v˘daje celkem
2.735
8114
splátka krátkodobého úvûru
8124
splátka dlouhodobého úvûru

RO skuteã.
1688
1
103
2
298
1.796
24
20
310
107

1.367
1
104
2
252
1.819
25
0
311
97

46
2
81
108
60
4.646

17
1
81
88
54
4.219

1.523
112
11
33

1.523
51
10
17

273
40
15
39
38
84
26
160
709
443
562
22
993
60
5.133
148
36

251
29
15
35
32
57
23
132
636
339
420
22
787
54
4.433
123
30

Rozpis získan˘ch dotací k 31. 10. 2012 v Kã
PoloÏka:4111
4112
4113
4116
4116
4222
4122
Dotace celkem

neinvestiãní dotace na volby
22.000,00
neinvest. transfer ze st. rozpoãtu
50.000,00
neinvest. transf. ze st. fondÛ – rybník
77.574,25
neinvestiãní – rybník Kadlub
1.008.465,25
od Úﬁadu práce – zamûstnanost
510.240,00
investiãní dotace nákup auta
150.000,00
neinvestiãní PO za zabezp. provozu
960,00
1.819.239,50

Celkové zpÛsobilé náklady na obnovu rybníka Kadlub jsou ve v˘‰i
1.551.486,00 Kã, z toho jak je uvedeno ve v˘dajové ãásti jiÏ proúãtováno 1.523.222,00 Kã, rozdíl ve v˘‰i 28.264,00 Kã je naúãtován na úãtu 042 – v minul˘ch letech ( plány atd).Tato ãástka bude
do nákladÛ zúãtována v listopadu 2012. Na dofinancování nákladÛ
rybníka jsme obdrÏeli pÛjãku ze SFZP ve v˘‰i 279.267,48 Kã na kterou ruãíme dle zástavní smlouvy lesním pozemkem p.ã. 806. Splatnost pÛjãky bude probíhat od roku 2013.
V mûsíci listopadu 2012 probûhlo dílãí pﬁezkoumání hospodaﬁení obce pracovníky Krajského úﬁadu Olomouc za období leden–záﬁí
2012. Pﬁedmûtem není jen kontrola úãtování, jsou to mimo jiné
dohody o hmotné odpovûdnosti,darovací smlouvy, plnûní úkolÛ
z u snesení zastupitelstva, smlouvy k úãelov˘m dotacím, rozpoãet
a provádûné rozpoãtové opatﬁení, odmûÀování ãlenÛ zastupitelstva,
dodrÏování vnitﬁních úãetních smûrnic, závûreãn˘ úãet obce atd.
V˘sledek dílãího pﬁezkoumání: nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
Zpracovala Marie Va‰íãková, úãetní

Odpady
Komunální odpad je stále sváÏen svozovou firmou A.S.A.
Bystﬁice pod Host˘nem a mnoÏství tohoto odpadu se v rámci nûkolika let radikálnû nemûní. Co se ale zmûnilo je mnoÏství tﬁídûného odpadu. Je‰tû v roce 2010 jsme na olympiádû Mikroregionu Záhoran byli na pﬁedních pﬁíãkách ve v˘tûÏnosti na jednoho obyvatele. V horizontu zhruba tﬁí let jsme
mnoÏství tﬁídûného odpadu sníÏili o témûﬁ 25 %. Zavedli jsme
sbûr bioodpadu do hnûd˘ch plastov˘ch kontejnerÛ bezplatnû
pronajat˘ch skládkou A.S.A. Po vyhodnocení leto‰ního roku (
s odhadem mûsícÛ listopad a prosinec) se náklady na sbûr
této komodity jeví jako pﬁíli‰ vysoké, zvlá‰tû s pﬁihlédnutím,
Ïe tento odpad lze ukládat na starou skládku v Hejnici. Zastupitelstvo se bude na svém nejbliÏ‰ím zasedání zab˘vat tímto
problémem a posoudí zda bude v roce 2013 vyuÏívat sbûru
tohoto odpadu do plastov˘ch nádob. RovnûÏ bude zvaÏovat
pov˘‰ení poplatku za sbûr, svoz a likvidaci odpadu, pokud se
nezv˘‰í mnoÏství tﬁídûného odpadu.

Novelizace zákona o místních poplatcích
Problematika odpadového hospodáﬁství a místního poplatku za komunální odpad se t˘ká kaÏdého obãana s trval˘m
pobytem v obci Rouské a rovnûÏ vlastníkÛ rekreaãních objektÛ v na‰í obci. V této souvislosti upozorÀujeme na novelu
zákona o místních poplatcích ã. 174/2012 Sb., která nabyla úãinnosti jiÏ 1. ãervence 2012. Tato novela v˘znamnû zmûnila pÛvodní znûní zákona, respektive poplatkovou povinnost
tím, Ïe byl roz‰íﬁen okruh poplatníkÛ, do‰lo ke zv˘‰ení horní
hranice sazby poplatku, byla zavedena spoleãná odpovûdnost
poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku
apod. Nejv˘znamnûj‰í zmûnou, kterou novelizace pﬁinesla, je
maximální v˘‰e místního poplatku za komunální odpad. V dﬁívûj‰í právní úpravû byla hranice místního poplatku ohraniãena sazbou max. 500 Kã/poplatník/kalendáﬁní rok. Nová právní úprava tuto hranici zvedla, a to tak, Ïe místní poplatek je
obec oprávnûna obecnû závaznou vyhlá‰kou stanovit aÏ do
v˘‰e 1.000 Kã/poplatník/kalendáﬁní rok. V˘‰e uveden˘ místní poplatek mÛÏe obec stanovit jen na základû obecnû závazné vyhlá‰ky. Poté, co obecní úﬁad vypracuje návrh obecnû
závazné vyhlá‰ky se souladem s novelizovan˘m znûním zákona o místních poplatcích, bude postoupen její návrh ke konzultaci zastupitelstvu obce ohlednû v˘‰e poplatku, popﬁ. jin˘ch
ujednání. Po schválení „nové“ obecnû závazné vyhlá‰ky zastupitelstvem obce na jeho veﬁejném zasedání bude obecnû
závazná vyhlá‰ka vyvû‰ena po minimální zákonem stanovenou lhÛtu (15 dní) na úﬁední desce a rovnûÏ zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pﬁístup (na webov˘ch stránkách obce –
www.rouske.cz). Obecnû závazná vyhlá‰ka nabude úãinností
k 1. lednu 2013.
O v˘‰i místního poplatku za komunální odpad a jin˘ch zmûnách, t˘kajících se povinností obãanÛ od 1. ledna 2013, budeme podrobnûji informovat v dal‰ím ãísle Obecního zpravodaje a na webov˘ch stránkách obce.
Pro u‰etﬁení Va‰ich krokÛ i ãasu doporuãujeme platit
poplatek bezhotovostnû na úãet obce 25322-831/0100.

Termín svozu komunálního odpadu
11. prosince
27. prosince – zmûna
8. ledna 2013
22. ledna
5. února
19. února
5. bﬁezna
19. bﬁezna

2. dubna
16. dubna
30. dubna
14. kvûtna
28. kvûtna
11. ãervna
25. ãervna
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Zpráva o ãinnosti spoleãnosti .A.S.A. skládka Bystﬁice, s.r.o.
za leden–záﬁí 2012
Na skládce bylo zamûstnáno prÛmûrnû 14 zamûstnancÛ
(ﬁeditel, 2 kanceláﬁské pracovnice, 1 dispeãer, 2 pracovníci
jako obsluha skládky, 3 ﬁidiãi vozidel, 5 pracovníkÛ osádek
vozÛ a údrÏby ploch).
V dobû od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 bylo na skládku uloÏeno 10.338 tun odpadu. Roãnû ukládané mnoÏství odpadu
bude niÏ‰í neÏ dlouhodob˘ prÛmûr, kter ˘ je 20.950 tun.
V dobû od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 bylo na kompostárnu
pﬁedáno 1.460 tun odpadu. V dobû od 1. 1. 2012 do 30. 9.
2012 bylo svezeno tﬁídûn˘ch odpadÛ 434 tun. V dobû od 1.
1. 2012 do 30. 9. 2012 bylo celkem zpracováno 12.323 tun
odpadÛ.
V roce 2009 bylo rozhodnuto na základû projektu roz‰íﬁení
separace ve Svazku obcí o podání Ïádostí o dotaci ze SFÎP.
Cel˘ projekt je rozdûlen do tﬁí dotaãních titulÛ, o dva Ïádal
Svazek obcí a Ïadatelem tﬁetího je spoleãnost .A.S.A. skládka Bystﬁice, s.r.o. V‰echny Ïádosti byly vyﬁízeny kladnû.
Dotace Svazku obcí ã. 10074924 a dotace .A.S.A. skládka Bystﬁice, s.r.o. ã. 10075424 byly jiÏ vyuÏity v loÀském roce.
Poslední Ïádost o dotaci Svazku obcí ã. 11089424 je ve
v˘‰i 23.914.274 Kã, vlastní zdroje 2.391.427 Kã. V rámci
této dotace by mûla b˘t nakoupena technologie kompostárny (traktor, pﬁekopávaã, homogenizátor, rotaãní síto a nakladaã), dále vybavení sbûrného dvora (kontejner y, pﬁenosná
váha) a stavební práce (roz‰íﬁení kompostárny a plochy pro
sbûrn˘ dvÛr a stavba kontejnerové provozní budovy). V leto‰ním roce bylo vyﬁízeno stavební povolení a nyní jsou vyhla‰ována v˘bûrová ﬁízení na dodávku techniky a stavbu.
V lednu byl zahájen svoz tﬁídûného odpadu z obce Chorynû, bﬁeznu z obce Branky, v dubnu z obce Police, kvûtnu z obcí
Blazice, B˘‰kovice, Dolní Nûtãice, Dolní Tû‰ice, Horní Nûtãice, Horní Tû‰ice, Horní Újezd, Komárno, Le‰ná, Malhotice,
Mrlínek, Opatovice, Osíãko, Par‰ovice, Provodovice, Rakov,
Rouské, Vítonice a Îákovice, v záﬁí z obce Radkova Lhota,
Rusava a Zámrsky, v listopadu z obce Loukov a v prosinci
zahájíme svoz z obce Slavkov pod Host˘nem. Po vzájemné
domluvû byla v obcích roz‰íﬁena sbûrná místa a staré kontejnery nahrazeny nov˘mi nakoupen˘mi z dotací.
V souãasné dobû na‰e spoleãnost sváÏí tﬁídûn˘ odpad celkem z 32 obcí.

Monitorování skládky
11. 6., 6. 11. 2012 – Mûﬁení kvality povrchov˘ch a pod-

zemních vod, 18. 7. 2012 – Mûﬁení v˘skytu bioplynu. Na
skládce provedla kontrolu dne 5. 9. 2012 âeskou inspekcí
Ïivotního prostﬁedí, oblastní inspektorát Brno.
Ing. Dvoﬁák ze spoleãnosti ENVIprojekt provedl pﬁedbûÏné
vyhodnocení svozu tﬁídûného odpadu. V rámci zájmové oblasti Svazku obcí pro hospodaﬁení s odpady byly zrealizovány
zatím 2 Ïádosti o dotace. U obou dotací byla spádová oblast
definována pro 27.000 obyvatel.

V uzavﬁené smlouvû se SFÎP jsou nastaveny tyto
indikátory:
Îádost .A.S.A. skládka Bystﬁice, s.r.o – celková kapacita
oddûleného sbûru 901 t, z toho nav˘‰ení 676 t
Îádost Svazku obcí pro hospodaﬁení s odpady Bystﬁice pod
Host˘nem – celková kapacita oddûleného sbûru 1.427 t,
z toho nav˘‰ení 1.105 t
Oproti sbûru papíru a plastu a skla se zatím nepodaﬁilo
zahájit BRO svoz ve v‰ech obcích, pﬁesto dosavadní v˘sledky jiÏ témûﬁ naplÀují pﬁedpoklady uvedené v Ïádostech.
Obec
biologicky rozloÏiteln˘ odpad
mûsto Bystﬁice pod host˘nem
995,58
obec Blazice
6,42
obec Brusné
3,47
obec B˘‰kovice
15,08
obec Horní Nûtãice
8,77
obec Horní Újezd
29,57
oBEC CHVALâOV
78,09
obec Loukov
4,68
obec Malhotice
17,94
obec Mrlínek
8,68
obec Opatovice
26,39
obec Rakov
9,71
obec Rouské
13,83
obec V‰echovice
22,74
obec Îákovice
7,69
celkov˘ souãet
1248,64
V˘chozí pﬁedpoklady, spolu s odhadovan˘m v˘sledkem
leto‰ního roku jsou uvedeny v pﬁiloÏené tabulce. Oddûlen˘
sbûr zaãal v jednotliv˘ch obcích rÛznû, proto jsou dosaÏené
hodnoty (od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012) pﬁepoãteny na celkovou roãní produkci a to podle doby trvání svozu v jednotliv˘ch obcích.

produkce
uvedená v Ïádosti
Iâ
287113
47930292
303712
287091
636134
636207
636215
636258
636266
636274
287237
303844
488895
303933
287326
635812
303992
304069

poãet komunální objemn˘
název mûsta/obce
obyvatel
odpad
odpad
mûsto Bystﬁice p. H.
8746 1.968,77
901,83
obec Blazice
203
45,28
16,24
obec Branky
892
205,89
obec Brusné
366
26,42
5,41
obec B˘‰kovice
380
90,45
3,37
obec Dolní Nûtãice
266
53,85
obec Dolní Tû‰ice
46
13,48
obec Horní Nûtãice
216
39,15
obec Horní Tû‰ice
152
39,81
obec Horní Újezd
439
80,93
12,47
obec Chom˘Ï
360
24,17
obec Chorynû
683
138,61
obec Chvalãov
1612
331,54
72,53
obec Kladeruby
435
115,48
obec Komárno
307
64,54
obec Kunovice
643
137,65
obec Le‰ná
1971
438,51
86,10
obec Louãka
759
173,38

sklo
papír
85,36 106,02
1,33
1,47
4,96
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
0,00
0,31
0,00
0,55
0,64
0,00
0,00
1,37
0,64
2,54
0,00
8,48
0,00
14,43
7,65
0,00
0,00
1,51
0,77
9,53
1,44
8,38
7,98
7,70
0,00

plasty
62,37
1,17
4,04
0,00
0,00
1,08
0,24
1,09
0,00
1,66
3,27
5,48
9,40
0,00
1,71
4,34
20,65
6,00

v˘sledky
do 30. 9. 2012
sklo
papír
59,3 109,268
0,32
0,755
4,53
3,56
1,35
0,465
1,99
0,605
1,03
0
0
0
0,3
0,374
0,36
0,162
1,38
0,914

plast
84,44
0,52
7,53
1,62
1,89
1,27
0,21
0,85
0,61
1,57

8,26
13,31

4,4
8,59

8,85
9,72

1,37

0,524

1,2

5,7

3,105

2,16

doba trvání
svozu v mûsících
svoz trvání
od mûs.
1. 8. 2011
9
1. 5. 2012
5
20. 3. 2012
6
25. 1. 2012
8
1. 5. 2012
5
1. 5. 2012
5
1. 5. 2012
5
1. 5. 2012
5
1. 5. 2012
5
1. 6. 2012
4
0
1. 1. 2012
9
1. 8. 2011
9
0
1. 5. 2012
5
0
22. 5. 2012
4
0

pﬁepoãtená produkce za cel˘ rok
sklo papír plast
79 146 113
1
2
1
8
7 14
2
1
2
5
1
4
2
0
3
0
0
0
1
1
2
1
0
1
4
3
5
11
18

6
11

12
13

3

1

3

16

9

6
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287440
obec Loukov
964
636371
obec Malhotice
332
47934701 obec Mrlínek
284
301655
obec Opatovice
793
287563
obec Osíãko
479
636461
obec Par‰ovice
370
287610
obec Podhradní Lhota
521
635791
obec Podolí
521
635804
obec Police
523
636487
obec Provodovice
149
636509
obec Radkova Lhota
199
636517
obec Radkovy
171
287661
obec Rajnochovice
517
636541
obec Rakov
391
636550
obec Rouské
232
287709
obec Rusava
602
287733
obec Slavkov p. H.
563
380873
obec Vítonice
478
302228
obec V‰echovice
859
600881
obec Zámrsky
203
600890
obec Îákovice
221
celkem jednotlivû
27.848
celkem v‰e
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176,06
73,34
6,75 10,91
6,24
80,12
8,00
5,15
1,26
1,97
65,46
8,82
2,14
1,41
1,52
156,71
5,46
4,90
1,65
3,43
89,98
12,30
5,31
2,65
2,33
71,64
1,02
2,64
1,14
2,22
99,89
44,08
4,70
0,00
2,45
55,57
1,08
0,00
1,24
106,81
4,05
0,00
2,74
34,80
3,16
0,00
0,00
0,13
14,69
0,00
0,00
0,00
28,13
1,49
1,50
0,00
0,83
96,65
201,70
6,16
0,00
5,01
73,70
2,89
1,84
1,53
2,20
60,62
0,93
0,00
1,88
171,34
68,03 12,55
0,00
1,70
123,03
15,44
4,32
1,71
2,41
90,79
5,05
2,41
0,36
3,34
187,13
0,24
7,86
0,00
4,69
43,74
0,96
0,70
1,66
45,23
17,48
1,53
0,34
0,57
5.860,00 1.566,45 224,32 151,77 171,04
547,14

Celková rekapitulace
V následující tabulce jsou uvedeny pﬁedpoklady specifikované v jednotliv˘ch Ïádostech a skuteãné plnûní v roce 2012
a to za obû Ïádosti. PoloÏka v˘chozí hodnota = produkce
odpadu v roce podání Ïádosti, potenciál = pﬁedpokládaná
hodnota uvedená v Ïádosti (t. j. nav˘‰ení), skuteãnost = mnoÏství odpadu v období 1–9/2012, % plnûní dílãí = plnûní dané
komodity, % plnûní celkem = plnûní za v‰echny komodity.
Parametry v Ïádostech
poloÏky
ASA
svazek obcí
v˘chozí hodnota [2009]
224
152
171
potenciál
162
97
107
celkem
386
248
278
skuteãnost
196
228
251
% plnûní dílãí
51
92
90
% plnûní celkem
74
potenciál BRO
515
901
Celkem
1 416
Skuteãnost
1 249
% plnûní
88
Témûﬁ u v‰ech parametrÛ je dosahováno 90 % plnûní. V˘jimku tvoﬁí oddûlen˘ sbûr skla, kde je dosaÏeno pouze 51 %
pÛvodního pﬁedpokladu. Z hlediska celkového plnûní je dosaÏeno 74 % pﬁedpokladu u papíru plastu a skla a 88 % u oddûleného sbûru BRO.
Srovnání v˘sledku hospodaﬁení za 3 ãtvrtletí spoleãnosti
provedl Ing. Gabriel, daÀov˘ poradce.
1. Zisk – Za srovnávané období jsme dosáhli v roce 2012
zisk ve v˘‰i 1.722 tis. Kã. Oproti r. 2011 jde o nárÛst 428
tis. Kã, tj. o 33 %, tedy o tﬁetinu vy‰‰í zisk, coÏ je v˘sledek
nadmíru pozitivní
2. TrÏby – TrÏby za 3Q r. 2012 odpovídají v podstatû srovnatelnému období 2011. Do‰lo nárÛstu celkov˘ch trÏeb ve
v˘konech skládky o 589 tis. Kã, tj. nav˘‰ení o 6%. Zmûnila se v‰ak struktura v˘konÛ, kdyÏ se nám podaﬁilo zv˘‰it
trÏby za odpad tﬁídûn˘ o 1.442 tis. Kã, tj. nav˘‰ení
o 600 %. Naopak se sníÏily trÏby za uloÏení odpadu od obcí
o 531 tis. Kã, tj. sníÏení o 11 % a dále se sníÏil podíl trÏeb
za odpad ostatní o 518 tis. Kã, tj. sníÏení dokonce o 25 %.
3. Náklady – Za srovnávané období jsme pﬁi vy‰‰ích v˘konech
docílili, Ïe náklady máme celkovû niÏ‰í o 193 tis., tj. 2 %.
Ve struktuﬁe nákladÛ nedo‰lo k v˘razn˘m zmûnám, nárÛst
mzdov˘ch nákladÛ vypl˘vá z pﬁijetí nov˘ch zamûstnancÛ
a brigádníkÛ, naopak jsme uspoﬁili v˘daje na opravy a údrÏ-
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1. 11. 2012
1. 5. 2012
1. 5. 2012
1. 5. 2012
1. 5. 2012
1. 5. 2012
1. 8. 2011

0,59
1,33
1,56
2,67
1,89
5,12

1,575
1,145
1,695
2,755
1,485
2,779

2,38
1,59
2,67
2,36
2,48
4,61

0,89
0,3
0

1,625
0
0

3,48 24. 4. 2012
0,4
1. 5. 2012
0,03
1. 9. 2012

0,99
1,66
0

1,405
0,433
0

0,99
7,09
0
0,51
124,79

1,46
1. 6. 2012
1,8
1. 5. 2012
0,474 1. 9. 2012
1. 12. 2012
0,293
1,74
1. 5. 2012
4,92
7,34
1. 8. 2011
0,13
0,25
1. 9. 2012
0,434
0,55
1. 5. 2012
153,396 156,054
434,24

0
5
5
5
5
5
9
0
5
5
1
0
0
4
5
1
0
5
14
1
5

1
3
4
6
4
7

4
3
4
7
4
4

6
4
6
6
6
6

2
1
0

4
0
0

8
1
0

3
4
0

4
1
0

4
4
6

2
6
0
1
196

1
4
4
6
2
3
1
1
228 251
675

bu 240 tis. a bylo proúãtováno ménû odpisÛ a nákladÛ na
tvorbu rezerv.

Závûr
Z uvedeného srovnání je vidût, Ïe v˘sledek hospodaﬁení za
3. ãtvrtletí 2012 dává pﬁedpoklad, Ïe v tomto ohledu bude
rok 2012 úspû‰n˘. Musíme se v‰ak v budoucnu více zaobírat poklesem trÏeb za uloÏení odpadu od obcí.
30. 9. 30. 9.
2011
2012
501 Spotﬁeba materiálu
219
208
502 Elektﬁina, plyn, voda
51
58
503 PHM
932 1.075
504 Kontejnery, popelnice
49
35
511 Opravy a údrÏba
453
213
513 Reprezentace
9
7
518 Ostatní sluÏby
425
552
521 Mzdy
2.454 2.805
524 Sociální a zdravotní poj.
828
947
527 Pﬁíspûvek na obûdy
153
92
531 Silniãní daÀ
70
-70
532 DaÀ z nemovitostí
38
73
538 Ostatní poplatky
6
3
543 Dary
30
-30
545 Pokuty a penále
101
-101
551 Odpisy
1.476 1.184
552 Tvorba rezerv
1.100
955
568 Ostatní finanãní náklady
332
326
Celkem náklady
8.726 8.533
602001 Odpad obce
4.623 4.092
602002 Odpad ostatní
2.109 1.591
602003 Likvidace septiku
230
235
602004 Odpad tﬁídûn˘
290 1.732
602005 ÚdrÏba ploch – seãení
34
21
602006 Kompostárna
268
602007 Silniãní doprava
2.275 2.217
602008 Pronájem kontejnerÛ
17
11
V˘kony 602
9.578 10.167
604
Prodej kontejn a popel. 53
37
648
Ostatní provozní v˘nosy 325
11
661
27
7
662
33
33
688
4
Celkem v˘nosy
10.020 10.255

rozdíl
-11
7
143
-14
-240
-2
127
351
119
-61
0,00
35
-3
0,00
0,00
-292
-145
-6
-193
-531
-518
5
1.442
-13
268
-58
-6
589
-16
-314
-20
0
-4
235

nárÛst/
sníÏení
koefic.
0,95
1,14
1,15
0,71
0,47
0,78
1,30
1,14
1,14
0,60
1,92
0,50
0,80
0,87
0,98
0,98
0,89
0,75
1,02
5,97
0,62
0,97
0,65
1,06
0,70
0,03
0,26
1,00
0,00
1,02
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Cena vodného se mírnû zv˘‰í
Pro rok 2013 schválilo pﬁedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. cenu vodného ve v˘‰i 43,20 Kã
vã. DPH

Rozhodující faktory pro zv˘‰ení ceny vodného
• Zv˘‰ení ceny povrchové vody. Dle informací Povodí Moravy
s.p. se zv˘‰il nárÛst o 4,8 %. Pokraãuje tak vy‰‰í rÛst ceny
jiÏ z pﬁedchozích let. Spoleãnost VaK Vsetín je druh˘m nejvût‰ím odbûratelem vody pro vodárenské úãely v povodí
Moravy a Dyje. Povodí Moravy s.p. má nejvy‰‰í cenu ze
v‰ech pûti povodí.
• Vy‰‰í náklady spojené s v˘mûnou vodomûrÛ, pﬁedev‰ím pak

montáÏ zaﬁízení pro dálkové odeãty u ãast˘ch odeãtÛãi
u obûrn˘ch míst s obtíÏn˘m pﬁístupem k vodomûrÛm.
V˘voj odbûrÛ pitné vody vykazuje stagnaci. Specifická spotﬁeba pitné vody na obyvatele regionu byla 83,1 lt/osoba/den
v roce 2011.

Upozornûní pro odbûratele
Po zku‰enosti z pﬁedchozích let, kdy nebyly zaznamenány
zásadní nesrovnalosti ve fakturaci, nebude ani v leto‰ním
roce pﬁijímáno sdûlení o stavu vodomûrÛ k 31. 12. Stav bude
stanoven technick˘m propoãtem.

V˘sledky voleb do zastupitelstev krajÛ
konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
V˘sledky hlasování za územní celky – Obec Rouské – souhrnné informace
Okrsky
celkem zpr.
1
1

v%
100,00

voliãi
v seznamu
206

vydané
obálky
94

volební
úãast v %
45,63

odevzdané
obálky
94

platné
hlasy
93

% platn˘ch
hlasÛ
98,94

V˘sledky hlasování za územní celky – Obec Rouské
Kandidátní listina
ãíslo název
2
SUVERENITA – Blok JB pro OlK
5
Koruna âeská (monarch. strana)
7
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8
Strana Práv ObãanÛ ZEMANOVCI
16 Strana soukromníkÛ âR
20 Moravané
22 Nár. socialisté-levice 21. stol.
26 NEZÁVISLÍ
42 TOP 09 a Starostové pro Ol. k.

platné hlasy
celkem
v%
1
1,07
0
0,00
1
1,07
3
3,22
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
22
23,65

Kandidátní listina
platné hlasy
ãíslo název
celkem
v%
43 Komunistická str. âech a Moravy
7
7,52
60 âeská str. sociálnû demokrat.
22
23,65
65 REPUBL. STR. âECH, MORAVY A SLEZ.
0
0,00
70 Obãanská demokratická strana
9
9,67
77 Strana svobodn˘ch obãanÛ
0
0,00
80 Dûlnic. str. sociální spravedl.
1
1,07
87 Koalice pro Ol. kr. se starosty
19
20,43
89 NEZÁVISLÁ VOLBA
6
6,45
93 âeská pirátská strana
2
2,15

Rouseck˘ t˘m získal „bramborovou“ v Malhoticích
Prvního záﬁí 2012 se v obci Malhotice konaly jubilejní
X. Hry mikroregionu Záhoran. Oproti loÀskému roãníku, kter ˘ se konal u nás bylo poãasí relativnû lep‰í, i
kdyÏ nám trochu mÏilo do vlasÛ. V soutûÏním t˘mu byla
skvûlá parta, která sv˘m v˘konem obsadila skvûlé ãtvrté místo. Mikroregionální hry jsou nejvût‰í kulturní akcí
mikroregionu a proto si organizace vyÏaduje zapojení velkého poãtu lidí z obcí mikroregionu Záhoran. Mohu s
radostí konstatovat, Ïe v leto‰ním roce jsem nemusela
ãleny soutûÏního t˘mu ani organizaãní pracovníky pﬁesvûdãovat a zapojily se s radostí a odhodláním podat co
nejlep‰í v˘kon, coÏ se jim podaﬁilo. Proto bych chtûla
jménem zastupitelstva obce podûkovat zejména tûmto
obãanÛm:

Rouseck˘ t˘m získal na hrách mikroregionu v Malhoticích „bramborovou“
medaili.

âlenÛm soutûÏního t˘mu Janû âechové st., Krist˘nû
Koukalové, Martinovi a Lucce Ovãáãíkov˘m, Martinu
âechovi, Janû âechové ml., Josefu Novosadovi, ZdeÀkovi Suchánkovi, Luká‰i Klimkovi, Laìovi Helískovi ml.,
âlence poroty Irenû OdloÏilíkové.
Hlavním pokladním Marii Va‰íãkové a Ludmile Perutkové.
Za uzení a prodej kabanosu manÏelÛm Ivû a Josefu
Klimkovi a Radku âechovi.
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Za skvûlé moderování a ozvuãení areálu Petrovi Koukalovi
a Petrovi Andr˘sovi.
Za fotodokumentaci Hanû Koukalové.
Za úklid areálu Jaroslavû V˘vodové, Dagmar Îatecké, Hanû
Koukalové, Josefu Irglovi a Pavlu Pﬁíleskému.
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A v‰em dal‰ím, kteﬁí na‰e druÏstvo pﬁi‰li podpoﬁit a hlavnû
vydrÏeli fandit i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí.
PS. ·koda jen, Ïe ekologická disciplína, kde se hodnotí
mnoÏství vytﬁídûného odpadu pro nás znamená poslední místo jiÏ dva roky.

Uspûli jsme v soutûÏi Vesnice roku 2012
Získali jsme Cenu nadûje pro Ïiv˘ venkov 2012
Obec Rouské se v roce 2012 znovu pﬁihlásila po pûti letech
do soutûÏe Vesnice roku. Chtûli jsme se pﬁestavit jako obec
s bohat˘m kulturním a spoleãensk˘m Ïivotem a pﬁedstavit Ïivot
a rozvoj obce ve v‰ech oblastech a tak navázat na pﬁedchozí
ocenûní v roce 2002 a 2007. Presentace, na které se podílely v‰echny spolky se i pﬁes de‰tivé poãasí vydaﬁila a komisi
zaujala. âasov˘ prostor, kter ˘ jsme mûli k dispozici byl 90
minut a ani o minutu déle, jak praví pravidla soutûÏe. Jistû
uznáte, Ïe jenom presentace 10 spolkÛ byla ãasovû nároãná
a proto se velice omlouvám tûm, kter ˘m jsme presentaci
museli zkrátit i kdyÏ ãásteãnû to bylo zavinûno technick˘mi
problémy pﬁi zpracování jednotliv˘ch presentací. Vím, Ïe vût‰ina spolkÛ se má ãím se pochlubit, ale hodina má stále jen
60 minut. Moc by mû mrzelo nepﬁedvést komisi vystoupení
mal˘ch hasiãÛ a dûvãat se ãtverylkou na koních, které si pro
tuto pﬁíleÏitost pﬁipravily. Snaha v‰ech presentujících byla ocenûna získáním Ceny nadûje pro Ïiv˘ venkov v krajském kole
a posléze i v kole celostátním. Ocenûní spolu se ‰ekem na
100 tis. Kã jsem pﬁevzala ve vítûzné obci ¤epice, okr Strakonice, 5. ﬁíjna 2012. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bych ráda podûkovala
v‰em pﬁedstavitelÛm místních spolkÛ a Marii Tobolové, Janu
Machancovi, Petrovi a Krist˘nû Koukalov˘m, za vzornou presentaci své obce.
Milu‰e StrÏínková, starostka

Malí hasiãi pﬁi prezentaci sboru v rámci soutûÏeVesnice roku 2012.

Cena nadûje – nelehká práce krajské hodnotitelské komise.
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Spolková ãinnost
Svaz dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské
Rouseãtí hasiãi – slavící, sportující, zasahující,
vychovávající.
Takto by se dala krátce shrnout aktivita SDH Rouské v leto‰ním roce. Dne 26. kvûtna 2012 si za úãasti zástupcÛ okrsku
i OSH Pﬁerov a zástupcÛ sousedních obcí pﬁipomnûli 70 let
od zaloÏení sboru. Oslava byla zahájena slavnostním prÛvodem obcí za doprovodu Hudby Hasiãského záchranného sboru Olomouckého kraje a pokraãovala v místní kapli Pov˘‰ení
svatého KﬁíÏe slavnostní m‰i svatou, pﬁi které byl posvûcen
jak prapor, tak i poÏární vozidlo. Otec Vratislav slouÏil m‰i svatou ve slavnostním ornátu, kter˘ k této slavnostní pﬁíleÏitosti Rouskému zapÛjãili kladerub‰tí hasiãi. V rámci slavnostní
schÛze, která následovala po ukonãení církevních obﬁadÛ,
byla pﬁipomenuta historie a souãasnost sboru a se sv˘mi pﬁíspûvky vystoupili hosté a starostka obce. Odpolední ãást
pokraãovala sérií rÛzn˘ch vystoupení místních spolkÛ i pﬁespolních. Pozdní odpoledne zpestﬁil zásah profesionálních
hasiãÛ z Hranic, s ukázkou vypro‰Èování osoby z vozu, ha‰ení hoﬁícího vozidla a pro dûti pﬁipravili oblíbenou pûnu. Po
pokácení májky pokraãovala zábava, za doprovodu skupiny
V‰echomor, aÏ do pozdního veãera.
Jaro vyuÏili místní hasiãi na pﬁípravu na soutûÏe a také se
nûkolika zúãastnili. S vybavením jednotky, které se postupnû
dostalo na solidní úroveÀ, dosáhli i lep‰ích v˘sledkÛ. Za pﬁispûní sponzorÛ si je‰tû poﬁídili nové sportovní dresy a helmy.
Rok 2012 se rovnûÏ zapí‰e tím, Ïe díky dotaci Olomouckého kraje se po nûkolika letech doãkal místní sbor hasiãského vozidla – devítimístné dodávky Ford Transit – s velk˘m
nákladov˘m prostorem. Poﬁízením vozidla se stala jednotka
mobilní a proto Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Olomouckého kraje
vyuÏil JSDH Rouské v letních mûsících k celkem tﬁem zásahÛ v katastru obce. Dva v˘jezdy souvisely s poÏárem balíkÛ

Stará garda hasiãÛ. V popﬁedí Vítûzslav Hlava ml., Josef TvrdoÀ,
Pavel Tobola, Antonín Va‰íãek, Vítûzslav Hlava st., Vladimír Va‰íãek
a Antonín Horák.

slámy a pﬁi jednom zásahu odstraÀovala jednotka spadl˘
strom z vozovky, mezi Kelãí a V‰echovicemi.
O tom, Ïe místní hasiãi pracují i s mlad˘mi, jste se mohli
pﬁesvûdãit nejen v rámci prezentace obce pﬁi pﬁíleÏitosti soutûÏe Vesnice roku, ale také pﬁedvedli své umûní pﬁi zásahu,
bûhem pouÈového odpoledne.
Rád bych vyuÏil této pﬁíleÏitosti a podûkoval v‰em hasiãÛm
za aktivitu v leto‰ním roce. Podûkování patﬁí také sponzorÛm,
obci Rouské a v‰em pﬁíznivcÛm na‰eho sboru.
Libor K˘vala

PoloÏení kytice k pomníku padl˘ch. V˘roãí 70 let zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském.
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Rousecká dráãata.
V leto‰ním roce jsme s dûtmi pﬁipravili na zaãátek jara jeho
uvítání – Vyná‰ení smrti (nebo také Morany, Maﬁeny apod.)
je to star˘ pohansk˘ zvyk vztahující se k období jarní rovnodennosti. Na‰i pﬁedkové v tento ãas vyná‰eli ze vsi figurínu
ze slámy navleãenou do Ïensk˘ch ‰atÛ, která pﬁedstavovala
zimu a smrt a za vsí ji vhazovali do ﬁeky ãi do potoka. Také
ãlenky sdruÏení ve spolupráci dûtmi se OS CAO a OS Californie vyrobili figurínu Morany a vynesli jí do potoka za vesnici. Básniãkami, písniãkou a patﬁiãn˘m v˘kﬁikem zimo, zimo
bûÏ uÏ pr yã se rozlouãili ze zimou. Potom v‰ichni posedûli
u pﬁipraveného táboráku a opekli si voÀavé ‰pekáãky. Jakmile
nám zaãala b˘t zima, pﬁesunuli jsme se do kulturního domu,
kde i s maminkami chvilku posedûly. Nechybûlo ani sladké
cukroví ke kávû. Dûti zatanãily taneãky, které se uãí v country krouÏku a v bﬁi‰ních tancích po cel˘ rok. Také jsme poﬁádali ve spolupráci s OÚ Rouské slet ãarodûjnic. Sraz byl jako
kaÏdoroãnû pﬁed OÚ, a poté byl slavnostní pﬁelet na v˘leti‰tû, kde nás ãekal uvítací v˘bor. Po prÛvodu následovalo pﬁedstavení jednotliv˘ch krasavic, pﬁedvedení létajících ko‰Èat,

Pavlína K˘valová pﬁi prezentaci spolku v rámci soutûÏe Vesnice
roku 2012

Zkou‰ka nov˘ch krojÛ

nechybûly kolektivní hry a soutûÏe jednotlivcÛ. Vrcholem sletu bylo zapálení vatry. V‰echny úãastnice byly jako vÏdy kouzelné a pﬁislíbily úãast i pﬁí‰tí rok. Dûti v doprovodu maminek
se po cel˘ rok schází pﬁi tréninku bﬁi‰ních tancÛ, které stále
trénuje paní Zuzana Rédrová. Dûvãátka se úãastnila soutûÏe
SVùTLO ORIENTU v Kopﬁivnici, kde získaly druhé místo. Dal‰í soutûÏ probûhla na zámku v Uherském Ostrohu a holky byly
opût druhé. Za tyto hezké v˘sledky byly odmûnûny nov˘mi
kost˘my. Jménem sdruÏení jsme poÏádali o grant spoleãnost
Cement Hranice a.s. Na‰e Ïádost byla úspû‰ná a obdrÏeli
jsme pﬁíspûvek na kroje pro na‰e dûti. I na‰im pﬁiãinûním
jsme pﬁispûli k vítûzství v soutûÏi VESNICE roku 2012 v kategorií Ïiv˘ venkov a získání první ceny. V podzimních mûsících
se ãlenky schází a opravují slamûné sochy,vyrobené v minul˘ch létech, aby o vánocích nám opût zdobily na‰í vesnici.
V nadcházejícím ãase opût nacviãujeme Ïiv˘ betlém, kter˘
jako kaÏd˘ rok pﬁedstavíme v‰em obãanÛm v podveãer ·tûdrého veãera 23. prosince v 17 hodin. Na toto pﬁedstavení
v‰echny srdeãnû zveme a pﬁejeme v‰em hodnû zdraví a úspûchÛ v pﬁí‰tím roce.
Ludmila JuráÀová, pﬁedsedkynû spolku

Rouseãtí draci
brázdili pﬁehradu
ve Skaliãce
V sobotu 25. srpna 2012
se ve Skaliãce na pﬁehradû
se‰lo víc neÏ sedm stovek
vodákÛ a brázdili vodu na
draãích lodích. 21ãlenná partiãka rousecké mládeÏe zkusila své ‰tûstí mezi amatérsk˘mi vodáky a z 28 t˘mÛ se
umístili na hezkém 20 místû.
PﬁestoÏe nûkteﬁí sedûli na
lodi popr vé v Ïivotû, pﬁesto
podali úÏasn˘ v˘kon a chuÈ to
je‰tû v dal‰ím roce zopakovat. V‰ech, kteﬁí se dali pﬁesvûdãit a representovali na‰í
obec si neobyãejnû váÏím,
a touto cestou jim dûkuji
a je‰tû jednou gratuluji.
TáÀa Helisková, TJ Draci
Rouské

Rouseãtí draci na skaliãské pﬁehradû. První ﬁada: Zdenûk suchánek, Tereza Povalová, Lucie Ovãáãíková. Druhá ﬁada: Martin Ovãáãík, Zdenûk Ovãáãík, Miriam Zbranková, Lenka Sou‰ková, Renata Hosta‰ová a Dalibor
Zámorsk˘. Tﬁetí ﬁada: Jakub Zamorsk˘, Dalibor Hosta‰a, Radek âech, Tomá‰ Novosad, Martina Sou‰ková, Martin âech, Lenka Houbová, Roman OdloÏilík, Jana âechova ml., Petr Havran. Jana âechová st. a Tomá‰ Havran.
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Klub seniorÛ Rouské – V‰echovice
Milí obãané,
chtûla bych vás informovat o aktivitách na‰eho spolku bûhem
leto‰ního roku. KvÛli velmi mrazivému poãasí jsme pﬁeloÏili
v˘roãní ãlenskou schÛzi z února na 8. bﬁezna. SchÛze se konala v lázníchTeplice nad Beãvou, a souãástí programu byla

Zájezd Klubu seniorÛ do Vizovic. Helmtraut Vojtková s Miladou Pavlunovou.

i relaxace v solné jeskyni. V leto‰ním roce vedení klubu zajistilo pro své ãleny a dal‰í zájemce ‰est akcí. V mûsíci dubnu se uskuteãnila v sále víceúãelového obecního domu
v Rouském pﬁedná‰ka MUDr. Ivo Skácela na téma revmatologické potíÏe a jejich prevence. Dal‰í akcí v tomto mûsíci
byla náv‰tûva v˘stavy FLORA v Olomouci. Podle mnoÏství sazenic, cibulek i kvûtin, které si úãastníci zájezdu nakoupili, bych
tento zájezd hodnotila jako velice úspû‰n˘. Nezapomenuteln˘ záÏitek máme z koncertu ruského souboru písní a tancÛ
ALEXANDROVCÛ, na kter˘ jsme jeli v kvûtnu na zimní stadion do Zlína. Srpen patﬁil poznávacímu zájezdu mûsta Vizovice. Prohlédli jsme si barokní zámek, nav‰tívili jsme atelier
Glass atelier Morava. Zajímavá byla i prohlídka likérky Rudolf
Jelínek s ochutnávkou. Po spoleãném obûdû jsme v˘let ukonãili procházkou po Lázních Luhaãovice. V listopadu jsme poﬁádali jiÏ tradiãnû cestopisnou pﬁedná‰ku manÏelÛ Jiﬁího a Aleny Márov˘ch z Pﬁerova, kteﬁí se s námi podûlili o záÏitky z cesty po ãerném kontinentu Afriky. Na závûr roku se je‰tû podíváme do Vala‰sk˘ch Klobouk na mikulá‰sk˘ jarmark, kter˘
jsme nav‰tívili jiÏ loni a zanechal v nás úÏasn˘ záÏitek. Tû‰ím
se na hojnou úãast ãlenÛ v pátek 18. ledna 2013, kdy na
v˘roãní schÛzi zhodnotíme uplynul˘ rok a vyt˘ãíme si plány na
ten nadcházející. Závûrem bych chtûla podûkovat v‰em ãlenÛm klubu a v‰em popﬁát do roku 2013 optimismus a pevné zdraví.
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Californie Rouské a rok 2012
KdyÏ se ohlédnu za uplynul˘m rokem 2012, tak snad Ïádn˘ rok nebûÏel tak rychle, jak tento. S dûtmi jsem se scházela skoro kaÏd˘ pátek pﬁi na‰ich pravideln˘ch schÛzkách.
Nacviãovali jsme choreografie a kulturní programy na rÛzné
pﬁíleÏitosti. Napﬁ. jsme sv˘m pásmem obohatili kulturní odpoledne seniorÛm v Rouském, V‰echovicích, H. Újezdû a Provodovicích. Na besídce v B˘‰kovicích, H. Újezdû a V‰echovicích pﬁi pﬁíleÏitosti „Svátku matek“ zvlhly nejedny oãi pﬁítom-

O moravsk˘ country pohárek

n˘ch maminek a babiãek. O spolupráci jsem poÏádala i dûvãata, která jiÏ do krouÏku nechodí, pﬁesto sv˘m zpûvem nebo
hrou na pﬁíãnou flétnu obohatily program. Vystupovali jsme
na „Kácení máje“ v Malhoticích, Farmáﬁské jarmarku v Rouském, pﬁi zapojení vesnice Rouské do soutûÏe „Vesnice roku
2012 Olomouckého kraje“ a dal‰ích kulturních akcí. Pﬁihlásili jsme se do semifinálového kola „Dûti fitness“ v Otrokovicích, kde jsme se umístili na krásném 3. místû a postou-
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Californie na nádvoﬁí PraÏského hradu

pili jsme do finálového kola v Brand˘se nad Labem. Tohoto
finále jsme se z provozních dÛvodÛ nezúãastnili. Dal‰ího úspûchu jsme dosáhli pﬁi soutûÏi „O Moravsk˘ country pohárek,“
kter ˘ probûhl v kvûtnu a my jsme se umístili na krásném
2. místû v klasick˘ch country tancích. Tûmto úspûchÛm v‰ak
pﬁedcházely víkendová setkání, pﬁi kter˘ch jsme choreografie nacviãovali. Z organizaãních dÛvodÛ, kdy jsme nemûli na
jaﬁe skoro ani jeden víkend voln˘, se neuskuteãnila „Andersenova noc,“ a to nás velmi mrzí, protoÏe pﬁi víkendov˘ch setkáních, kdy trénujeme a nacviãujeme, jen málokdy dojde na
klasické hry a soutûÏe. Pﬁesto stezku odvahy v budovû základní ‰koly jsem si pro dûti pﬁipravila. I kdyÏ se nejedná pﬁímo
o ãinnost krouÏku country tancÛ, pﬁesto spolupracujeme s Farním úﬁadem ve V‰echovicích a podpoﬁili jsme organizaci prázdninového táboru nebo Odpoledne s pﬁírodou. Poslední t˘den
v srpnu jsme se opût se‰li na více dní, protoÏe jsme nacviãovali novou taneãní sestavu, kterou jsme poprvé pﬁedvedli
na Mikroregionálních hrách 2012 v Malhoticích. V ﬁíjnu jsme
se zúãastnili dvoudenního semináﬁe v Lipníku nad Beãvou,
kde jsme své síly pomûﬁili s ostatními taneãními soubor y.
Se‰lo se nás tam pﬁes stovku a tancování nám pod vedením
pana Miroslava Procházky – odborného lektora, opravdu ‰lo.
Nauãili jsme se nové prvky, které urãitû vyuÏijeme v dal‰ích
choreografiích. RovnûÏ v mûsíci ﬁíjnu jsme uskuteãnili poznávací zájezd do Prahy, kter˘ se dá nazvat „ZataÏeno, pﬁesto
veselo.“ I kdyÏ meteorologové slibovali 20 °C (coÏ v Rouském
bylo), v Praze na Petﬁínû bylo 10 °C. To ale nezkazilo na‰i dobrou náladu, protoÏe jsme mûli v˘bornou prÛvodkyni Annu
Swetnik z Polska, která v na‰í republice studuje. Díky ní jsme
bez problémÛ zvládli náv‰tûvu Hradu, Petﬁínu, Kampy, Karlova mostu, Staromûstského i Václavského námûstí. KdyÏ pominu radost z náv‰tûvy McDonald’s nebo KFC, tak skuteãn˘ záÏitek mûly dûti z náv‰tûvy Zrcadlového sálu na Petﬁínû. Nyní na
podzim jsme jiÏ nacviãovali pásmo na besedu se senior y
âlánek od Luká‰e K.
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v Provodovicích a Mikulá‰skou nadílku v Rouském. Vzhledem
k tomu, Ïe se zpravodaj pﬁipravuje jiÏ v mûsíci listopadu, málokdy se o Mikulá‰ské nadílce zmiÀuji podrobnûji, i kdyÏ se jedná o akci pro veﬁejnost, která patﬁí k zachovávání tradice
v na‰í zemi. Na tuto akci jste vÏdy v‰ichni srdeãnû zváni, protoÏe dûti si pro Vás pﬁipravují pásmo básniãek, písniãek
a taneãkÛ. Pro dûti je pﬁipravena ﬁada soutûÏí a andûlská druÏina, která vÏdy sv˘m taneãním vystoupením ohla‰uje pﬁíchod
sv. Mikulá‰e s druÏinou. Obec Rouské hradí náklady zakoupení mikulá‰ského balíãku pro dûti s tr val˘m bydli‰tûm
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v Rouském a na ostatních nákladech se podílí na‰e sdruÏení. Na závûr bych chtûla podûkovat za finanãní podporu manÏelÛm Marii a Oldﬁichu Kube‰ov˘m z Malhotic a v‰em, kteﬁí
v roce 2012 jakkoliv pﬁispûli k zaji‰tûní ãinnosti na‰eho sdruÏení, pﬁi organizacích akcí, soustﬁedûní pro dûti, rodiãÛm za
jejich bezplatn˘ odvoz na akce, místním obãansk˘m sdruÏením a Obci Rouské za celoroãní spolupráci a podporu. Do
nového roku 2013 Vám pﬁeji hodnû lásky, zdraví a osobní
i pracovní pohody.
I. K˘valová, vedoucí Californie Rouské

Spolek Ïen Rouské
Spolek Ïen Rouské pÛsobí v na‰í obci 5 let. Za tato léta
jsme uskuteãnily mnoho akcí. V leto‰ním roce jsme zaãínali
jako kaÏd˘ rok dûtskou merendou, která mûla obrovsk˘
úspûch jak u dûtí, tak i u dospûl˘ch.
Jako druhou akci jsme pomáhaly pﬁi realizaci v˘stavy panenek v Opatovicích. V˘stavu zhlédly stovky lidí a moc se v‰em
líbila. K podívání byly staré panenky, koãárky, post˘lky. Pan
starosta nám pﬁi‰el osobnû podûkovat za realizaci v˘stavy.
Jako tﬁetí akci mÛÏeme povaÏovat také za úspûch a to na jarní etapû Flora Olomouc, která se konala 19.-22. dubna. V˘stava se konala pod názvem ZAHRADA V POHYBU. Pﬁedsedkynû spolku je dlouholetou ãlenkou obãanského sdruÏení ECCE
HOMO ·TERNBERK, které poﬁádá Mistrovství Evropy v závodech do vrchu. Pod tímto obãansk˘m sdruÏením se nesl název
celé expozice, která se nacházela v pavilonu A-galerie. Dlouhé mûsíce pﬁíprav, shánûní materiálÛ, konzultací a nápadÛ
mûly své opodstatnûní. V˘stava se nám vydaﬁila a ãeská bonsajová asociace nám udûlila 1. místo za nejlépe ﬁe‰enou
expozici.
V ãervnu udeﬁila velká vedra a spolek Ïen mûl nápad, koupit dûtem do domova bazén. Po poradû s dûtsk˘m domovem

Libûna Hre‰ková a Anna Strnadlová ml.

jsme dûtem koupily nejen bazény, ale také hraãky do vody,
plováky a dezinfekci…
V‰echny dûti kolem nás poskakovaly a uÏ se nemohly
doãkat, aÏ bude v‰e nachystané. Moc bychom v‰em pﬁáli
vidût, ale hlavnû sly‰et, tu obrovskou radost z bazénÛ.
Pro ná‰ spolek je to velké pohlazení po du‰i, kdyÏ vidíte tu
neskuteãnou radost tûchto dûtí…
Nejvût‰í na‰í akcí za cel˘ rok je právû tato a nese název
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ANEB, Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
KdyÏ ji pﬁipravujeme, klademe v˘raz na to, aby se bavily nejen
dûti, ale i dospûlí. Naplánovaly jsme ji na 25. srpna. Akci jsme
uspoﬁádaly ve spolupráci se 7. mechanizovanou brigádu v Hranicích.
Akce se konala na hﬁi‰ti Dukla v Hranicích, na které byly
pozvány
dûtské domovy z celého severomoravského kraje i veﬁejnost. Nûkteré ãlenky pﬁipravovaly na hﬁi‰ti disciplíny a jiné
zase pﬁipravovaly ãarodûjnick˘ gulá‰. Na 13 stanovi‰tích se
plnily úkoly, poté za námi pﬁijeli psovodi z mûstské policie
aby, nám ukázali cviãené psi a útok na pachatele. Volné letové rádiem ﬁízené modely nám pﬁi‰el ukázat Modeláﬁsk˘ Aeroklub Hranice. V odpoledních hodinách zaãal koncer t Pavla
Nováka, kter˘ dokázal roztanãit i ty nejmen‰í dûti. Na akci pﬁijely i závodní vozy. Kolem 18 hodin se pﬁipravovaly dûti z dûtsk˘ch domovÛ na volnou disciplínu, kterou jsme jim zadaly
pﬁedem. Na pﬁehlídkovém molu se nám ukázaly pohádkové
postaviãky, za které jim porota udûlila body.
Na celkovém vyhodnocení se se‰lo 15 dûtsk˘ch domovÛ.
Podveãer se linul ve víru tance jak country, tak i pohádkov˘ch
písniãek. Nejvíce byl oãekáván ohÀostroj, kter˘ dûti netrpûlivû vyhlíÏely.
V‰ichni pﬁítomní dûkovali za per fektnû uspoﬁádan˘ sportovní den.
Mezi dal‰í úspû‰nou akci mÛÏeme povaÏovat i tuto.
Spoleãnost GESS-CZ s.r.o. Rouské oslovila ná‰ spolek Ïen,
jestli bychom jim pomohli uspoﬁádat konferenci s prezentací
technologií PTR.
Konference probûhla dne 25. 9. 2012 v prostorách kulturního domu a pﬁed obecním úﬁadem v Rouském. Pozváno bylo
asi 300 hostÛ z celé âeské a Slovenské republiky.
Konference pro tuto spoleãnost mûla velk˘ v˘znam, proto
se ná‰ spolek snaÏil odvést tu nejlep‰í práci. Po zaloÏení
a naaranÏování sálu jsme mûli na starosti kulturní program.
Na závûr celé konference byl velkolep˘ ohÀostroj. Celá akce
pro pana Antonína Novosada se na‰emu spolku Ïen Rouské
povedla na jedniãku. V‰em se moc líbila, coÏ ná‰ spolek moc
potû‰ilo.
Jedna z na‰ich ãlenek Aniãka Strnadová se zúãastnila IKA
2012 / Olympiade der Köche (v pﬁekladu Kuchaﬁská Olympiáda 2012). SoutûÏilo se v Erfurtu v Nûmecku. Byla zde velká konkurence. Na‰e Aniãka byla zaﬁazena do kategorie D1.
Vyﬁezávání ji zabralo 16 dní práce a vyﬁezávala z tûchto surovin: d˘nû, melouny, batáty, mrkev, koﬁen Taro. Celou expozici mûla v tématu „Alenka v ﬁí‰i divÛ“. Velmi tûÏká práce byla
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Kdo si hraje, nezlobí.

odmûnûna bronzovou medailí. Je to nádherné umístûní z tak velké konkurence.
Pracuje pod názvem CZECH-SLOVAK
CARVING TEAM. Aniãko, pﬁejeme mnoho
dal‰ích úspûchÛ.
V‰echny akce poﬁádáme pro dûtské
domovy, soc.ústavy a stacionáﬁe. Klade-

SPOLEK ÎEN VÁM V·EM P¤EJE
KLIDNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY
A DO NOVÉHO ROKU 2013
HODNù ·TùSTÍ, ZDRAVÍ,
LÁSKY A BOÎÍHO POÎEHNÁNÍ.

Tisícovka fanou‰kÛ zpívala s Katapultem
BEST-FEST summer 2012

Katapult a Olda ¤íha v davu fanou‰kÛ

me velk˘ dÛraz, aby se tyto dûti na
na‰ich akcích zabavily s veﬁejností
a zapojily se do v‰edního Ïivota. Tímto
chceme v‰em kamarádÛm, znám˘m
a pﬁátelÛm podûkovat za pomoc pﬁi realizování na‰ich akcí.

Zatím nejvy‰‰í poãet fanou‰kÛ nav‰tívilo v sobotu
7. ãervence 2012 ‰est˘ roãník festivalu BEST-FEST
summer 2012 v Rouském.
Pﬁes poãáteãní problémy se zmûnou programu, kdy
skupina Liwid oznámila, Ïe z technick˘ch dÛvodÛ
nestihne své vystoupení, jsme ve spolupráci
s ostatními kapelami zahájili festival v 17 hodin
skupinou DORO & WARLOCK revival. Její produkce
byla pﬁeru‰ena na 30 minut bouﬁkou. Potom se
poãasí umoudﬁilo a zbytek festivalu probûhl pod
jasnou oblohou. Druhá vystupující kapela bylo
domácí Psycho Radio, která se rozhodla na festivalu natoãit videoklip k jejich pﬁipravovanému CD.
Potom uÏ celé pódium patﬁilo rockové legendû
Katapult.
Kapela své fanou‰ky nezklamala a hrála jim více
neÏ 2 hodiny jeden hit za druh˘m. Na Oldovi nebyl
vidût vûkov˘ rozdíl se zbytkem kapely a ﬁádil jako
za mlada. Vrcholem bylo, kdyÏ hrál mezi lidmi nebo
vy‰plhal na konstrukci aÏ po stﬁechu. Bûhem pﬁestávky probûhlo vyhodnocení druhého kola soutûÏe o titul BEST Slivovice 2012.
Dále program pokraãoval kapelou TEAM revival
a jako poslední vystoupil BON JOVI revival pﬁi jejiÏ
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závereãné skladbû je na pódiu podpoﬁili pánové z TEAM revivalu a Katapultu. Tímto spoleãn˘m vystoupením zakonãili festival a lidé se spokojenû rozcházeli do jasné ãervencové noci.
Chtûl bych podûkovat sponzorÛm a partnerÛm za podporu, bez které by se festival nedal realizovat a v‰em náv‰tûvníkÛm za pﬁízeÀ a vynikající atmosféru, kterou si chválily v‰echny vystupující kapely.

BEST-FEST summer 2013 v novém termínu!
Díky spoustû kladn˘ch reakcí, které dostávám a vysokém poãtu
náv‰tûvníkÛ na samotném festivalu jsem se rozhodl pokraãovat i v pﬁí‰tím roce. Je pﬁíjemné, Ïe se k nim pﬁidali i sponzoﬁi. Jedna podstatná
zmûna se v‰ak bude t˘kát termínu. Reagujeme tak na v˘zvy fanou‰kÛ,
kteﬁí vyuÏívají voln˘ch dnÛ ve státní svátky a zároveÀ by se chtûli Bestfestu zúãastnit. S tímto problémem jsme se pot˘kali uÏ nûkolik roãníkÛ. Nov˘ termín proto bude 28.-29. ãervna 2013. UÏ teì se mÛÏete
tû‰it na jednu z hlavních kapel CITRON, která v Rouském vystoupí.
Václav Marek, Obãanské sdruÏení Bestfest

O nejlep‰í slivovici BEST FEST 2012
Sedící Vojtûch Rolinc, stojící zleva Antonín Novosad, Vítûzslav
Hlava ml., Jiﬁí Perutka, Ludmila Va‰íãková a Magda Marková.

Myslivecké sdruÏení Háj
MS Háj Malhotice Rouské poﬁádalo jako kaÏdoroãnû nûkolik akcí pro pﬁátele myslivce, jejich rodiny, pﬁíznivce myslivosti
a ‰irokou veﬁejnost.
Rok jsme zaãali 3. února plesem, kde bylo pasování mlad˘ch myslivcÛ do na‰ich ﬁad podle starodávn˘ch mysliveck˘ch
tradic za zvuku troubení trubaãÛ na lesní rohy. Vystoupení
jsou vÏdy nezapomenutelné pro myslivce i ‰irokou veﬁejnost.
Otvírání lesa s názvem Pohádkov˘ les se 2. ãervna konal
v Malhoticích, kde byly pﬁipraveny rÛzné atrakce a úkoly. Dûti
Mysliveck˘ ples v Malhoticích

je plní s ver vou a radostn˘m nasazením. Po splnûní úkolÛ
jsou odmûnûni drobn˘mi dárky.
I v leto‰ním roce byl hon na kachny v Rouském 6. ﬁíjna a 3.
listopadu a 24. listopadu Kateﬁinsk˘ hon na zajíce, tentokrát
v Malhoticích.
Jako kaÏdoroãnû se myslivci podílejí na zimním pﬁikrmování zvûﬁe, kdy je zvûﬁi pﬁedkládáno seno, oves, ﬁepa, lizová sÛl
a speciální granulované krmivo. V‰e si myslivci musí pﬁipravit a nakoupit za ranného podzimu a v dostateãném mnoÏ-
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ství, aby zvûﬁ v zimních mûsících nestrádala a pﬁeÏila zimu
ve zdraví a v dobré kondici.
B˘t ãlenem MS není jen o lovu zvûﬁe, ale hlavnû o celoroãní práci v honitbû i mimo ni a podílet se na spoleãenském Ïivotû v obou obcích.
V‰em myslivcÛm, pﬁíznivcÛm a pﬁátelÛm dûkuji za podporu na na‰ich akcích a v následujícím roce pﬁeji zdraví,
‰tûstí a pohodu.
Za MS Háj Vladimír Helisek

Vesnice roku 2012. Vlastimil Va‰íãek prezentoval aktivity
Mysliveckého sdruÏení HÁJ Malhotice – Rouské.

Centrum aktivního odpoãinku – Jezdecká spoleãnost JUKO
ÚâAST NA MISTROVSTVÍ SVùTA VE âTY¤SP¤EÎÍ V NùMECKÉM RIESENBERKU
T˘m, kter˘ reprezentoval âeskou republiku pod zá‰titou âJF
se skládá z pûti koní v majetku Jaroslava Juránû ml. z Hustopeã nad Beãvou, Vinklera Josefa, farmáﬁe z Louãky u Lipníka
nad Beãvou, a Arka Kurského z Polska a osmi ãlenÛ sdruÏení – koãí Jaroslav JuráÀ, pﬁísedící Klára JuráÀová a Nikola
Mrázková. Tato trojice úãastníkÛ odjela t˘den pﬁed konáním
mistrovství svûta na soustﬁedûní do Pardubic. Pro na‰í ekipu
toto soustﬁedûní v‰ak nedopadlo dobﬁe, do‰lo ke zranûní nejlep‰ího konû z pûtice koní pﬁipravovan˘ch pro tyto závody.
Bylo tﬁeba co nejrychleji dopravit pátého konû do Pardubic.
Na tomto místû patﬁí podûkování panu Antonínu Ministrovi za
vstﬁícn˘ pﬁístup a rychlou pomoc pﬁi pﬁevozu konû do Pardubic, aby soustﬁedûní probûhlo tak jak bylo naplánováno. Zmûna konû znamenala velké zklamání pro v‰echny, kteﬁí sledovali pûtimûsíãní pﬁípravu na toto velké vyvrcholení sezóny.
Nastala chvíle i my‰lenka se mistrovství nezúãastnit, protoÏe náhradní kÛÀ, nemÛÏe zranûného konû v plné míﬁe nikdy
nahradit. To by ov‰em nebylo fér k t˘mu pana Nesvaãila, kter ˘ byl vybrán spolu s J. Juránûm. A tak bylo rozhodnuto.
V sobotu 11.srpna jsme zaãali balit a v nedûli naveãer vyjel
na dvanáctset kilometrÛ dlouhou cestu.Jedno auto pro pﬁepravu koní v majetku na‰eho sdruÏení a jedno zapÛjãené od
firmy nábytek Mahon – Libu‰e JuráÀová. Cesta tr vala ‰est-

náct hodin takÏe v pondûlí v odpoledních hodinách jsme dojeli i s druh˘m úãastníkem panem Nesvaãilem a delegátem âJF
za ãeskou republiku panem Kunátem do krásného mûsta Riesenberk na závodi‰tû, kde se poﬁádají závody pro v‰echny
disciplíny jezdeckého sportu. Závodi‰tû pro dvacet tisíc stojících a pût tisíc sedících divákÛ s nezbytn˘m zázemím pro
dvûstûpadesát koní, dvûstû soutûÏících a doprovod z devatenácti státÛ svûta. V úter˘ byl zahajovací den nazvan˘ „Den
NárodÛ“. Zde jsme prezentovali regionální potraviny z na‰eho regionu byla to uzeniny od pana Oldﬁicha Kube‰e z Malhotic, nabízely se perníãky v podobû koníkÛ a med od paní
Ireny Kociánové z Horního Újezda, to v‰e se zapíjelo pivem
z pivovaru Zubr Pﬁerov, hanáckou kyselkou z Mo‰tûnic a vínem
z jiÏní Moravy od pana Hradila – Veverka vinaﬁství, âejkovice.
V‰e ve stanu zapÛjãeném Skaliãkou. Ve stﬁedu probûhly veterinární zkou‰ky koní, kter˘mi na‰e konû pro‰li v dobré kondici, ve ãtvrtek zaãaly první závody. Zde jsme ov‰em nemûli
velké ‰tûstí ve v˘bûru poﬁadí startu na‰i zástupci startovali
jako tﬁetí. Hodnotilo jen oko rozhodãích velmi bystré a neúnavné. Sobota byla ve znamení velmi nároãné, ale nádherné
maratonní zkou‰ky. Z padesáti úãastníkÛ jsme skonãili na ãtyﬁicátém‰estém místû a tak to zÛstalo i po nedûlní zkou‰ce
parkurové, kde se snoubí um koãího, rychlost a pﬁesnost koní.
dokonãení na stranû 16 

Jaroslav JuráÀ ml. se svou posádkou na mistrovství svûta 2012
v Nûmecké spolkové republice.

Farmáﬁsk˘ jarmark v Rouském.
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Centrum aktivního odpoãinku
 dokonãení ze strany 15

Na‰e ekipa se úãastnila i t˘mové soutûÏe „O cenu mûsta
Horstel“, kde jako jediní byli t˘m o dvou ãtyﬁspﬁeÏí. Byla to
nev˘hoda, protoÏe se poãítaly vÏdy v˘sledky lep‰ího spﬁeÏení. V této soutûÏí se umístili na dvanáctém místû. A co úãast
pﬁinesla v‰em zúãastnûn˘m – dobr˘ pocit, obrovskou zku‰enost pro dal‰í léta a hlavnû pocit, Ïe píli a spoluprací je moÏné dosáhnou i toho nejvût‰ího ocenûní. B˘t vybrán k representaci âeské republiky v tomto královském sportu ãtyﬁspﬁeÏí
bylo pro nás v‰echny ctí.
Ludmila JuráÀová,
pﬁedsedkynû sdruÏení Centrum aktivního odpoãinku

Pozvánka na Ïiv˘ Betlém
do Rouského
V pﬁedveãer ·tûdrého dne 23. prosince 20012 v 17 hodin
se uskuteãní pﬁed kaplí Pov˘‰ení svatého kﬁíÏe jiÏ tradiãní
ztvárnûní biblického pﬁíbûhu o JeÏí‰ovû narození.
Pﬁijìte se podívat na Josefa a Marii s JeÏí‰kem, na koledníky, tﬁi krále, past˘ﬁe, na Ïivá zvíﬁata, spoleãnû si pﬁipomenout pravé tajemství Vánoc a odnést si do sv˘ch domovÛ sváteãní atmosféru.

Ptáte se: Proã zmizely z ãekárny
odpadkové ko‰e?
Odpovídáme: UÏ nás nebaví vylévat pﬁi úklidu plné ko‰e
moãe.
Ho‰i, prosím, nepleÈte si ãekárnu s veﬁejn˘mi záchodky,
nebo si to budete uklízet sami.
Obecní úﬁad

Rozlouãení
se star˘m rokem
Zastupitelstvo obce srdeãnû v‰echny zve na Rouseckou
náves v posledním dni roku 2012 ve 24 hodin, kde probûhne louãení s rokem 2012 a vítání nového 2013 spojené s vypou‰tûním balónkÛ ‰tûstí.

Domkáﬁská uliãka v pﬁedvánoãním ãase

Na v‰echny, kteﬁí pﬁijdou, se tû‰í ãlenky a dûti z obãanského sdruÏení Rousecká Dráãata a obãanského sdruÏení CAO
– Jezdecká spoleãnost JUKO.
Také jsme pro Vás pﬁipravili punã a ãaj a to v‰e ochutnáte
za doprovodu vánoãních koled.

pf 2013

