Na v‰ech zloﬁádech, které se dûjí, nenesou vinu jen ti, kteﬁí je páchají, ale i ti, kteﬁí jim nebrání.
E. Kästner
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VáÏení spoluobãané,
rok uÏ vstoupil do své druhé poloviny
a já vûﬁím, Ïe ji proÏíváte stejnû pﬁíjemnû
jako tu první. I po zbytek tohoto roku bych
Vám chtûl popﬁát hodnû zdraví, rodinné
pohody a stále dobrou pozitivní mysl.
Je tady léto, doba prázdnin a dovolen˘ch
a doufejme, Ïe poãasí k nám bude ohleduplné a uÏijeme si spoustu sluníãka.
Dovolte teì abych se ohlédl za událostmi, které zpestﬁily chod na‰í obce v roce
2016.
Jako jedné z prvních akcí, Vodûní medvûda, která se konala 7. února 2016, se
tradiãnû zhostil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
a patﬁí jim za to velk˘ dík. V dal‰ím pﬁíspûvku na‰eho zpravodaje se doãtete více
podrobností.
Dal‰í program tentokrát pro dûti uspoﬁádal spolek Rousecká Dráãata dne
5. bﬁezna 2016 na sále kulturního domu
v Rouském. Tato akce mûla dobrou odezvu a spoluobãané zainteresování v její

organizaci vykonali hezk˘ kus práce pro
své spoluobãany.
Na‰i senioﬁi, kteﬁí i pﬁes svÛj vûk pﬁekypují stále energií, se podíleli na organizaci spousty akcí. Dne 8. bﬁezna si vyjeli do
Teplic oslavit Mezinárodní den Ïen a v dubnu pokraãovali ve sv˘ch aktivitách uspoﬁádáním recitálu písní, kde pﬁíjemnû
zavzpomínali na Waldemara Matu‰ku.
Senioﬁi nezapomínají ani na své zdraví
a v obecním domû se také konala pﬁedná‰ka o cukrovce. Závûr dubna si pak
zpestﬁili posezením v rámci tradiãního
Seniorského odpoledne, které pro nû pﬁipravila obec.
Zájezd na Flóru Olomouc byl také z dal‰ích aktivit na‰ich seniorÛ. Opût velk˘ dík
organizátorÛm tûchto akcí.
Velikonoce, které letos pﬁi‰ly pozdûji,
jako vÏdy zdárnû odklapotali na‰i junioﬁi
z Rouského.
Také na‰i hasiãi nelenili a na svátek
sv. Floriána 1. kvûtna 2016 se zÛãastnili
m‰e svaté ve V‰echovicích. Hned na to se
3. kvûtna 2016 konalo taktické cviãení.
V mûsíci kvûtnu jiÏ tradiãnû probûhlo
Kácení máje. Poãasí nám tentokrát koneãnû pﬁálo a pﬁispûlo ke zdárnému prÛbûhu
akce. Tradiãní Best Fest Rouské, organizovan˘ 4. ãervna 2016 Va‰kem Markem,

se také díky poãasí a hlavnû jeho obûtavosti tuto akci zajistit, vydaﬁil. V jeho pﬁíspûvku se o prÛbûhu akce dozvíte víc.
V závûru mûsíce ãer vna se konal dne
25. na v˘leti‰ti v Rouském Vesnick˘ festival zamûﬁen˘ na venkovskou kulturu,
zejména na pﬁedávání zku‰eností mezi
obcemi v oblasti venkova. Jednotlivé obce
soutûÏily mimo jiné v soutûÏi: Kdo uvaﬁí
nejlep‰í zelÀaãku. I dûti si opût pﬁi‰ly na
své. Pro v‰echny byla pﬁipravena GALERIE
NA PLOTù tvoﬁená z obrázkÛ, které samy
nakreslily a ztvárnily v nich, jak vidí obce,
ve kter˘ch Ïijí.
Pﬁi nahlédnutí do dal‰ího pololetí bych rád
pﬁipomnûl, Ïe 10. záﬁí se bude konat jiÏ tradiãní pﬁedhodová zábava pﬁed místním kulturním domem a v‰ichni spoluobãané jsou
na tuto akci tímto srdeãnû zváni.
Závûrem bych chtûl zmínit, Ïe v udílení
dotací byla na‰e obec úspû‰ná pouze
z poloviny. Dotaci hasiãÛm na jejich prostﬁedky, které jsou nezbytné k plnûní jejich
nelehké práce, jsme obhájili. BohuÏel
dotace na dûtské hﬁi‰tû letos nevy‰la.
Budeme tedy doufat v pﬁí‰tím roce.
V‰em dûtem, ale nejen jim bych chtûl
popﬁát hezk˘ zbytek prázdnin pln˘ sluníãka a pohody a hlavnû bez úrazÛ.
Petr Koukal, ãlen zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 9. 3. 2016
• zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• kontrola usnesení
• Ïádost o povolení úprav u domu ã.p.39
a 57 v k.ú Rouské
• Ïádost o pﬁipojení se k mezinárodní kampani pro „ Vlajka pro Tibet“
• stanovisko obce k pﬁevodu 1/2 p.ã.1438
v k.ú. Malhotice z majetku âR s právem
hospodaﬁení Úﬁad pro zastupování státu
ve vûcech majetkov˘ch na obec Rouské
• prodlouÏení sítû veﬁejného osvûtlení v ulici „Za ‰kolou“
• narovnání majetkov˘ch vztahÛ ovocn˘ch
stromÛ na obecních pozemcích
• nákup pozemku p.ã.27/3 v k.ú. Rouské
• usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 26. 4. 2016
• zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu

• kontrola usnesení
• Rozpoãtové opatﬁení
• Delegace na valnou hromadu VaK
• Prodej ãásti pozemku par.ã. 1131
o v˘mûﬁe 101 m2
• Smlouva o dílo s vybran˘m zhotovitelem
pro opravu komunikací
• usnesení a závûr
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva obce 20. 6. 2016
• zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• kontrola usnesení
• Rozpoãtové opatﬁení
• Závûreãn˘ úãat Svazku obcí hospodaﬁení s odpady za rok 2015
• Závûreãn˘ úãet Mikroregionu Záhoran za
rok 2015
• Závûreãn˘ úãet hospodaﬁení obce za rok
2015
• Úãetní závûrka za rok 2015
• Zpráva o provedeném pﬁezkoumání hospodaﬁení za rok 2015

• Zpráva o inventarizaci majetku za rok
2015
• Smlouva o poskytnutí dotace OL. krajem
v Programu na podporu JSDH 2016
• Îádost o finanãní dar Charita Hranice
• Pachtovní smlouva se spoleãností Záhoran a.s.
• Nabídka pozemku v k.ú. Malhotice –
par.ã. 1436/1,par.ã. 1436/14, par.ã.
1441/11
• Nabídka pozemku v katastru obce Rouské par.ã.24/2 a par.ã.52/6
• usnesení a závûr
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Kompostování
Kompostér – ideální pomocník
pﬁi kompostování. Je vyroben˘
z recyklovaného plastu, nádoba
kompostéru nemá dno (z dÛvodu
volného styku s pÛdou a pﬁístupu
mikroorganismÛ, ãer vÛ a ÏíÏal).
Pﬁikr˘va ho víko s otoãn˘m ventilem na regulaci pﬁístupu vzduchu.
Boãní dvíﬁka slouÏí k vybírání
kompostu a mnoÏství otvorÛ na
provzdu‰Àování hmoty.
Pﬁi správném v˘bûru kompostéru doporuãujeme zváÏit tﬁi základní kritéria: kvalita materiálu, z kterého je vyroben˘ (ideálnû vysokohustotní polyetylén) – podporuje hlavnû stabilitu a Ïivotnost
kompostéru; hmotnost – z kolika kilogramÛ plastu je vyroben˘,
coÏ je podmínkou dobré stability a prevencí pﬁed prasknutím zpÛsoben˘m tlakem uvnitﬁ kompostéru; poãet provzdu‰Àovacích otvorÛ – na kterém závisí správn˘ proces kompostování a jeho rychlost. Neustál˘ v˘voj a zlep‰ování technologií pﬁiná‰í kvalitní proces kompostování s dobr˘m v˘sledkem.
Jak správnû kompostovat
Pﬁi kompostování je dÛleÏité odpadov˘ materiál zmen‰ovat
a dr tit. JestliÏe vkládáte do kompostéru rozdrcen˘ zahradní
odpad, pﬁemûní se daleko rychleji v hodnotn˘ kompost bohat˘
na Ïiviny. Rozdrcen˘ odpad ze zahradního dr tiãe mÛÏete taktéÏ
pouÏít na mulãování pod stromy a keﬁi, které tak chráníte pﬁed
vysycháním, omezujete rÛst plevele a zlep‰ujete kvalitu pÛdy.
Nezanedbateln˘m dÛvodem pﬁi zpracování odpadu zahradními
drtiãi je také skuteãnost, Ïe na Slovensku je spalování odpadu
ze zahrad, jak˘m jsou odﬁezané vûtve, tráva apod. uÏ nûkolik let

zákonem zakázané. V âeské republice zatím pálení listí, klestu
a shrabané trávy není zákonem v˘slovnû zakázáno, jedinou v˘jimkou je pálení listí napadené chorobami (napﬁíklad antraknóza
oﬁe‰ákÛ ãi bakteriální spála jabloÀovit˘ch). Ov‰em i na pálení listí na zahradû platí urãitá pravidla a omezení, které stanovuje
zákon. K dal‰ím zásadám kompostování patﬁí správná skladba
materiálu, dostateãn˘ pﬁístup vzduchu a dostateãná vlhkost.
V˘sledek
Kompost je kvalitní organické hnojivo, kter˘m se do pÛdy vrací v‰echny cenné Ïiviny. Zral˘ kompost je moÏné pouÏít na rÛzné
úãely. Napﬁíklad na jaﬁe pﬁidáváme kompost k zeleninû a ke kvûtinám, coÏ podporuje úrodnost pÛdy a rostliny jsou zásobované
potﬁebn˘mi Ïivinami. Vût‰í mnoÏství kompostu nahrneme k ovocn˘m ãi okrasn˘m stromÛm. Vrstva kompostu pﬁíznivû ovlivÀuje
pﬁíjem de‰Èové vody a kyprost pÛdy. MÛÏeme ho pouÏít téÏ pﬁi
zakládání nov˘ch zahrad nebo trávníkÛ.
Kompostování v kompostérech má mnoÏství v˘hod. Urychlení
procesu kompostování aÏ o polovinu doby nutné pro kompostování na hromadách. Regulace teploty, vlhkosti, pﬁístupu vzduchu
a svûtla. Úspora místa na zahradû (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu). Estetika. Odstranûní nepﬁíjemného zápachu, kter˘ vábí hmyz a drobná zvíﬁata. Finanãní úspora za odvoz domácího odpadu – kompostováním je moÏné zpracovat aÏ 30 % kuchyÀsk˘ch odpadÛ. ZuÏitkování odpadÛ ze zahrady a získání kompostu – vynikajícího zdroje Ïivin a organick˘ch látek.
RovnûÏ díky tomuto systému separace bioodpadu mÛÏeme sníÏit komunální odpad, coÏ znamená sníÏit náklady za sbûr a svoz
odpadu a vyuÏít tyto finance na smysluplnûj‰í ãinnosti v na‰íoci.
Autor: Ing. Pavel Sládeãek

Odpadové hospodaﬁení za rok 2015
Na vesnickém festivalu jsme vyhráli 1. místo ve tﬁídûní odpadÛ
v celém Mikroregionu, coÏ o nûãem svûdãí. Dûkuji v‰em obãanÛm
za pﬁíkladn˘ pﬁístup k této problematice. Ze statistik od spoleãnosti
EKO-KOM, a.s. jsme ze rok 2015 vytﬁídili 8,3 tuny tﬁídûného odpadu. Pro va‰i informaci bych chtûla sdûlit nûkolik údajÛ za rok 2015.
V rámci celého roku 2015 bylo odvezeno 61 tun komunálního odpadu, za coÏ obec zaplatila 116 510 Kã. CoÏ je o 4 tuny komunálního
odpadu ménû neÏ v roce 2014. Obec zaji‰Èuje i sbûr velkoobjemového a nebezpeãného odpadu, které se konají 2x roãnû, a to na jaﬁe
a na podzim. V loÀském roce se z na‰í obce odvezl velkoobjemov˘
odpad v mnoÏství 3,7 tun, coÏ byl nárÛst o 1,5 tuny. Náklady na
nebezpeãn˘ odpad v roce 2014 tvoﬁily znaãnou ãást v˘dajÛ za odpad
a to ãástkou cca 40 tisíc korun. V roce 2015 i díky zmûnû svozové
firmy jsme u‰etﬁili a dostali se na ãástku 9 700 Kã.
A aby sbûr odpadu byl co moÏná nejefektivnûj‰í a co nejménû zatûÏoval jak Ïivotní prostﬁedí, tak penûÏenky obãanÛ a rozpoãet obce,
rozhodlo zastupitelstvo obce o moÏnosti vyuÏití ãásti odmûny v soutûÏi Zelená stuha 2015 na nákup kompostérÛ. Tento zámûr musí
je‰tû b˘t schválen Státním fondem Ïivotního prostﬁedí âR, kter˘
odmûnu vyplácí. ObãanÛm byly rozneseny dotazníky na poﬁízení kompostérÛ a naprostá vût‰ina obãanÛ se vyjádﬁila pro tento zpÛsob
likvidace bio odpadu. V rámci poﬁízení kompostérÛ bude pro obãany pﬁepraven semináﬁ o kompostování a kaÏd˘ obãan, kter˘ projevil zájem o kompostér dostane ke kompostéru broÏurku o kompostování. VraÈme tedy bioodpad zpátky do Ïivota. Na tﬁídûní odpadu
jsme si zvykli. Víme, Ïe do Ïlutého kontejneru patﬁí plasty, do modrého papír. ¤eknûme, Ïe vût‰ina domácností tuto povinnost vÛãi
Ïivotnímu prostﬁedí respektuje. Co v‰ak s bioodpadem? Mnozí z nás
odpovûdí: do ko‰e! Víte ale jak ãasto odpadkov˘ ko‰ vyná‰íte?
Jednou z nejstar‰ích a nejroz‰íﬁenûj‰ích ãlovûkem ﬁízen˘ch recyk-

lací je kompostování, které zintenzivÀuje a optimalizuje bûÏné pÛdní mikrobiologické procesy. Pomocí kompostování je moÏné z rozliãn˘ch bioodpadÛ získat kvalitní organické hnojivo – kompost. Kompostování je tedy pﬁírodní proces, pﬁi kterém dochází k rozkladu organick˘ch odpadÛ pÛsobením mikroorganismÛ na humusové látky.
Voda a kyslík jsou nezbytné pro Ïivot mikroorganismÛ a pÛdních
organismÛ, které bioodpad rozkládají.
Kompostování je ekologické a zároveÀ ekonomické. A je to ﬁe‰ení, které zabraÀuje vznik dal‰ího odpadu. Z hlediska Ïivotního prostﬁedí je jednou z nejpﬁirozenûj‰ích forem recyklace. Z celkového
odpadu, kter˘ ãlovûk vyprodukuje za rok, tvoﬁí organick˘ odpad aÏ
45 %. Ten vyhazovat nemusíme, naopak, mÛÏeme ho opût efektivnû vyuÏít. JestliÏe nekompostujeme, musíme platit za odvoz a likvidaci odpadu. V tom hor‰ím pﬁípadû vytváﬁíme ãerné skládky.
Ing. Daniela TvrdoÀová – starostka obce
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Na‰e obec recyklací elektrospotﬁebiãÛ
v˘raznû ulevila Ïivotnímu prostﬁedí
Loni odevzdali obãané do sbûrné nádoby umístûné na obecním úﬁadû 40,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepouÏívané elektrospotﬁebiãe se jiÏ nûkolik let vyplácí. Na‰e obec obdrÏela certifikát vypovídající nejen
o pﬁínosech tﬁídûní televizí a poãítaãov˘ch monitorÛ, ale také
o velkém v˘znamu sbûru drobn˘ch spotﬁebiãÛ, jako jsou mobilní telefony, varné konvice atd... Díky environmentálnímu vyúãtování spoleãnosti ASEKOL mÛÏeme nyní pﬁesnû vyãíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin ãi vody
jsme díky recyklaci vyslouÏilého elektra u‰etﬁili ekosystém
Zemû. Víme také, o jaké mnoÏství jsme sníÏili produkci skleníkov˘ch plynÛ CO2 nebo nebezpeãného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové spoleãnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobû spolupracuje na recyklaci vytﬁídûn˘ch elektrozaﬁízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúãtování spoleãnosti ASEKOL vypl˘vá, Ïe obãané na‰í obce v loÀském roce vytﬁídili 40,00
kg drobn˘ch spotﬁebiãÛ. Tím jsme uspoﬁili 0,97 MWh elektﬁiny,
68,91 litrÛ ropy, 3,70 m3 vody a 0,02 tun primárních surovin.
Navíc jsme sníÏili emise skleníkov˘ch plynÛ o 0,18 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ o 0,77 tun. V˘sledek studie

jednoznaãnû prokázal, Ïe zpûtn˘ odbûr elektrozaﬁízení, i tûch
nejmen‰ích, má nezanedbateln˘ pozitivní dopad na Ïivotní prostﬁedí. KdyÏ si uvûdomíme, Ïe recyklace bûÏn˘ch 100 televizorÛ
uspoﬁí spotﬁebu elektrické energie pro domácnost aÏ na 4 roky,
nebo u‰etﬁí pﬁibliÏnû 400litrÛ ropy potﬁebn˘ch aÏ k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní ãísla. Pozitivní zprávou pro uÏivatele poãítaãÛ také je, Ïe odevzdání 10 vyslouÏil˘ch monitorÛ
u‰etﬁí spotﬁebu energie potﬁebnou pro chod notebooku po dobu
necel˘ch 5 let. V‰ichni ti, kteﬁí tﬁídûním takto zásadnû pﬁispívají
k ochranû Ïivotního prostﬁedí, si zaslouÏí obrovsk˘ dík.
Studie LCA posuzuje systém zpûtného odbûru CRT televizorÛ,
poãítaãov˘ch monitorÛ a drobného elektrozaﬁízení. Hodnotí jejich
sbûr, dopravu a zpracování aÏ do okamÏiku finální recyklace jednotliv˘ch frakcí vyﬁazen˘ch spotﬁebiãÛ do nového produktu. Pro
kaÏdou frakci byly vyãísleny dopady na Ïivotní prostﬁedí. V˘sledky studie jsou prezentovány jako spotﬁeba energie, surovin, emise do ovzdu‰í, vody a produkce odpadu. Koneãná bilance vyznûla pro zpûtn˘ odbûr elektrozaﬁízení jednoznaãnû pozitivnû, a to ve
v‰ech aspektech.
ASEKOL

Novela zákona – chodci a reflexní prvky
Od 20. února 2016 nab˘vá úãinnosti novela zákona
ã. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která
mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to, mít na sobû
reflexní prvky.
§ 53, odst. 9 zákona ã. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za sníÏené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místû, které není osvûtleno veﬁejn˘m osvûtlením, je povinen mít na sobû pr vky z retroreflexního
materiálu umístûné tak, aby byly viditelné pro ostatní úãastníky
provozu na pozemních komunikacích.“
Pﬁi pohybu na silnicích jsou nejzranitelnûj‰í nemotorizovaní
úãastnící silniãního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci
by proto mûli dbát na to, aby byli dobﬁe vidût na dostateãnou vzdálenost a ﬁidiãi motorov˘ch vozidel se jim tak mohli vãas vyhnout
a pﬁede‰li tak tragick˘m stﬁetÛm.
¤adou testÛ bylo prokázáno, Ïe pohybuje-li se na pozemní
komunikaci chodec v tmavém obleãení, je pro ﬁidiãe pﬁijíÏdûjícího vozidla viditeln˘ na pouh˘ch 18 metrÛ, v bílém obleãení je viditeln˘ jiÏ na 55 metrÛ a je-li jeho odûv doplnûn reflexním oznaãením, vidí jej ﬁidiã na 200 metrÛ, coÏ je dostateãná vzdálenost pro
bezpeãné manévrování.
Policie âR se proto dlouhodobû zamûﬁuje na osvûtu chodcÛ
a jejich zviditelÀování v rámci silniãního provozu. Od podzimu
2015 do souãasnosti vydali dopravní policisté v rámci pﬁímého
v˘konu sluÏby neoznaãen˘m chodcÛm témûﬁ 100 tisíc reflexních
páskÛ a v této aktivitû budou pokraãovat i nadále.
„Oznaãovat chodce reflexními materiály pﬁímo na ulici vnímáme jako prospû‰né. Vozidla hlídek dopravní policie jsou v souãasné dobû vybavena reflexními pásky a v pﬁímém v˘konu sluÏby je policisté neoznaãen˘m chodcÛm vydávají. Novela zákona
v‰ak v tuto chvíli neznamená to, Ïe zítﬁej‰ím dnem zaãnou dopravní policisté masivnû pokutovat v‰echny neoznaãené chodce. PﬁestoÏe se ze strany chodcÛ bude jednat o pﬁestupek, budou v tûchto pﬁípadech policisté pﬁedev‰ím pﬁistupovat k domluvû, vysvûtlování, preventivnímu pÛsobení a samotnému zviditelÀování chodcÛ reflexními pásky. Do konce roku 2016 pﬁedpokládáme, Ïe tímto zpÛsobem rozdáme aÏ 250 tisíc kusÛ reflexních páskÛ,“ dodá-

vá plk. Ing. Tomá‰ Lerch, ﬁeditel sluÏby dopravní policie Policejního prezidia âR.
Na zviditelÀování chodcÛ Policie âR dlouhodobû spolupracuje
s oddûlením BESIP Ministerstva dopravy âR v rámci kampanû
„Vidíme se?“ a i s dal‰ími subjekty. Reflexní materiály jsou v‰ak
v˘hradnû urãeny do pﬁímého v˘konu sluÏby, tedy aby je dopravní
policisté v terénu mûli k dispozici v‰ude tam, kde nevybaveného
chodce spatﬁí a budou ho moci hned na místû takov˘m materiálem vybavit, aby pﬁispûli k ochranû jeho zdraví a Ïivota. Policie
âR proto nemÛÏe vyhovût poÏadavkÛm obãanÛ âeské republiky,
kteﬁí se osobnû ãi písemnû domáhají vydání reflexních materiálÛ na jednotliv˘ch sluÏebnách policie. Reflexní materiály jsou bûÏnû dostupné v obchodní síti.
Autor ãlánku: pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence PP âR

strana 4

Z P R AV O D A J

O B C E

2/2016

Zpráva o situaci v oblasti veﬁejného poﬁádku
a vnitﬁní bezpeãnosti
na území OOP Hranice za rok 2015
Vyhodnocením nápadu trestné ãinnosti
bylo zji‰tûno, Ïe v roce 2015 do‰lo ke sníÏení poãtu spáchan˘ch trestn˘ch ãinÛ ve
sluÏebním obvodu PâR OO Hranice, kdy
bylo zji‰tûno celkem 586 skutkÛ, coÏ je
o 60 skutkÛ ménû oproti roku 2014.
V roce 2014 bylo oznámeno 646 378 skutkÛ a z toho objasnûno 58,51 % .V roce
2015 bylo oznámeno 586 340 skutkÛ
a z toho objasnûno 58,02 %
Vyhodnocením jednotliv˘ch druhÛ trestné ãinnosti lze konstatovat, Ïe stál˘m
a nejvût‰ím problémem zÛstává majetková trestná ãinnost, a to pﬁedev‰ím krádeÏe prosté a krádeÏe vloupáním, které tvoﬁí nejvût‰í procento nápadu trestné ãinnosti na‰í souãásti – OOP Hranice.
1. Kriminogenní faktory v teritoriu
Kriminogenním faktorem v teritoriu je
pﬁedev‰ím geografická poloha nejen
samotného mûsta Hranic, ale celého sluÏebního obvodu OOP âR Hranice. Je
v˘znamn˘m dopravním uzlem, a to Ïelezniãním, ale i silniãním. Ná‰ sluÏební obvod
je na hlavní trase mezi mûsty Ostrava –
Olomouc a bez v˘znamu není ani hlavní tah
na Vala‰ské Meziﬁíãí a dále Slovenskou
republiku. Dle údajÛ Úﬁadu práce âR,
v roce 2015 do‰lo v obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností Hranice ke sníÏení nezamûstnanosti, a to cca o 3 %.
2. Pachatelé trestné ãinnosti
Podíl pachatelÛ trestné ãinnosti z hlediska jejich skladby nedoznal v˘razn˘ch
zmûn, kdy situace se nezmûnila ani
s v˘razn˘m pﬁílivem uprchlíkÛ do Evropy
v loÀském roce. Na nápadu trestné ãinnosti se ve sluÏebním obvodu OOP âR Hranice v˘raznû podílejí recidivisté, a to pﬁedev‰ím u krádeÏí vloupáním, násilné
a majetkové tr. ãinnosti, dále i u podvodÛ.
Velká ãást trestné ãinnosti je páchána recidivisty z jin˘ch krajÛ, kdy toto je v pﬁímém
kontextu s prÛjezdností na‰eho sluÏebního obvodu. Jedná se nejvíce o pachatele
z Moravskoslezského kraje. Trestná ãinnost cizincÛ se v˘raznûji neprojevila, v˘vojové tendence jsou setrvalé. Setr valá je
situace také na úseku trestné ãinnosti dûtí
a mládeÏe. Nemal˘m problémem v roce
2015 byly krádeÏe osobních motorov˘ch
vozidel, kdy toto bylo ﬁe‰eno na‰í souãástí celkem v 9 pﬁípadech, z toho v 7 pﬁípadech se jednalo o os. mot. vozidlo zn. ·koda Octavia.
3. Obûti trestné ãinnosti
V prÛbûhu roku 2015 ﬁe‰ili policisté OOP

Hranice celkem 20 pﬁípadÛ incidentÛ se
znaky domácího násilí. Vykázání bylo provedeno ve 4 pﬁípadech, kdy násilnou osobou byl vÏdy muÏ, obãan âR.

9. Korupce
Na na‰í souãásti PâR OO Hranice nebylo ‰etﬁeno Ïádné oznámení o korupãním
jednání.

4. Pátrání po osobách a vûcech
V roce 2015 bylo policisty PâR OOP Hranice vypátráno celkem 19 hledan˘ch osob.
Mezi tûmito osobami byly 3 osoby dodány
do v˘konu trestu odnûtí svobody, ve 4 pﬁípadech ‰lo o svûﬁence v˘chovn˘ch ústavÛ
a 5 osob bylo pohﬁe‰ováno.

10. Násilná kriminalita
V roce 2015 do‰lo k poklesu nápadu
násilné kriminality – celkem 52 pﬁípadÛ,
kdy 43 pﬁípadÛ bylo objasnûno, coÏ je
82,69 % (v roce 2014 bylo zji‰tûno 72 pﬁípadÛ, z nichÏ bylo 67 pﬁípadÛ objasnûno,
coÏ ãiní 93,06 %). Ve vût‰inû pﬁípadÛ se
jedná o projevy chování v souvislosti s poÏitím alkoholick˘ch nápojÛ a nejãastûj‰ím
místem ãinu jsou restauraãní zaﬁízení
a domácnosti.

5. Pﬁestupky
V rámci OOP âR Hranice bylo v prÛbûhu
roku 2015 zji‰tûno celkem 1393 pﬁestupkÛ, coÏ je o 135 pﬁestupkÛ ménû neÏ
v roce 2014, kdy bylo zji‰tûno 1528 pﬁestupkÛ. Z toho 490 pﬁestupkÛ bylo ﬁe‰eno
blokovû (444 proti bezpeãnosti a plynulosti
sil. provozu, 34 proti majetku, 10 proti
veﬁejnému poﬁádku), 461 pﬁestupkÛ bylo
oznámeno k projednání správnímu orgánu.
Z celkového poãtu pﬁestupkÛ bylo zji‰tûno
513 pﬁestupkÛ proti majetku (r. 2014 –
608), coÏ je pokles o 95 pﬁestupkÛ, 273
pﬁestupkÛ proti veﬁejnému poﬁádku
a obãanskému souÏití (r. 2014 – 347), coÏ
je pokles o 74. Dále 38 pﬁestupkÛ na úseku alkoholismu a jin˘ch toxikomanií (r.
2014 – 20), kde je nárÛst o 18 pﬁestupkÛ.
6. Majetková kriminalita
V roce 2015 byl zaznamenán nápad 302
pﬁípadÛ majetkové Tâ, kdy objasnûno bylo
108 skutkÛ, coÏ je 35,76 %. Oproti roku
2014 do‰lo ke zv˘‰ení objasÀovanosti
o 2,52 %. V˘sledek na úseku krádeÏí vloupáním, byl v roce 2015 celkem 82 skutkÛ,
objasnûno bylo 40 skutkÛ, coÏ je 48,78 %.
ObjasÀovanost se zv˘‰ila, kdy v roce 2014
byl nápad 123 skutkÛ, objasnûno bylo 37,
a to ãinilo 30,08 %.
7. Hospodáﬁská kriminalita
V roce 2015 bylo zji‰tûno celkem 87 pﬁípadÛ t˘kajících se hospodáﬁské kriminality. Z tohoto poãtu bylo 65 pﬁípadÛ objasnûno, coÏ je 74,71 %. V roce 2014 bylo
oznámeno celkem 72 pﬁípadÛ, kdy objasnûno bylo 58 pﬁípadÛ, coÏ je 80,56 %.
8. Informaãní kriminalita
Na úseku informaãní kriminality jsme
v roce 2015 evidovali 20 pﬁípadÛ podvodného jednání pﬁes internet, kdy se jednalo o podvodné vylákání finanãní hotovosti
prostﬁednictvím podan˘ch inzerátÛ na internetov˘ch portálech BAZOS, AUKRO, SBAZAR atd.

11. Mravnostní kriminalita
U nápadu mravnostní kriminality byl
v roce 2015 pokles. Byly zji‰tûny celkem
2 skutky, objasnûn byl 1, coÏ ãiní 50,00 %.
V roce 2014 bylo zji‰tûno celkem 6 pﬁípadÛ, objasnûny byly 4, coÏ je 66,67 %.
12. Bezpeãnost silniãního provozu
Ve sluÏebním obvodu OOP Hranice do‰lo
v roce 2015 celkem k 226 dopravním
nehodám (dále jen „DN“) Ve srovnání
s rokem 2014 do‰lo k velkému nárÛstu
DN, a to o 124 (v roce 2014 celkem 102
dopravních nehod). V roce 2015 do‰lo pﬁi
DN k usmrcení 4 osob, 10 osob bylo zranûno tûÏce, 55 lehce. Hlavními pﬁíãinami
DN zÛstávají nedání pﬁednosti v jízdû, rychlost jízdy, nesprávné pﬁedjíÏdûní, a zpÛsob
jízdy. V 19 pﬁípadech byla DN zapﬁíãinûna
pﬁede‰l˘m poÏitím alkoholick˘ch nápojÛ
ﬁidiãi vozidel a ve 2 pﬁípadech poÏitím
jin˘ch návykov˘ch látek. V 60 pﬁípadech
nebyly DN zavinûny ﬁidiãem motorového
vozidla, ale napﬁ. chodci, cyklisty, zvûﬁí).
V rámci trestné ãinnosti na úseku bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu bylo
na‰í souãástí v roce 2015 zji‰tûno a ﬁe‰eno celkem 15 pﬁeãinÛ ohroÏení pod vlivem
návykové látky dle § 274 tr. zákoníku (alkohol). Dal‰ích 38 pﬁípadÛ ﬁízení motorov˘ch
vozidel pod vlivem alkoholu (pod 1°/°° alkoholu) bylo ﬁe‰eno jako pﬁestupek. Policisté
OOP Hranice zjistili 11 pﬁípadÛ ﬁízení motorového vozidla pod vlivem drog. V 9 pﬁípadech bylo ﬁe‰eno ﬁízení motorového vozidla bez ﬁidiãského oprávnûní.
13. Oblast organizaãní, personální práce
a vzdûlávání a ostatní ãinnosti Policie
âR
Na OOP âR Hranice je plánovan˘ stav 40
policistÛ, obsazeno je 39 míst policistÛ
a 1 obãanská pracovnice. Ukonãení slu-
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Ïebního pomûru se momentálnû neoãekává. 1 policista je dlouhodobû na studijním
pobytu na OHK Pﬁerov, 4 policisté jsou
odveleni -ZOP Hole‰ov. V roce 2014 byla
provedena kompletní rekonstrukce budovy OOP Hranice.
Zpráva o stavu veﬁejného poﬁádku
v obci Rouské za rok 2015
V roce 2015 v pÛsobnosti Obvodního
oddûlení Policie âR Hranice v teritoriu obce
Rouské nedo‰lo k Ïádnému trestnému
ãinu. V uvedeném období zde nebyly ﬁe‰eny ani Ïádné pﬁestupky. V prÛbûhu roku
2015 byly prÛbûÏnû provádûny preventivní
dopravnû bezpeãnostní akce, zamûﬁené na
odhalování a odstranûní hlavních pﬁíãin
vzniku dopravních nehod -alkohol, nepﬁimûﬁená rychlost -zejména v obci, dále pak
byly provedeny preventivní akce zamûﬁené
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na poÏívání alkoholu nezletil˘mi ãi mladistv˘mi osobami.
Ke zlep‰ení bezpeãnosti obãanÛ, ochrany soukromého i obecního majetku navrhujeme: -vést obãany a organizace ke zlep‰ování zabezpeãování svého majetku, a to
jak zv˘‰enou pozorností v okolí svého bydli‰tû, tak i technick˘mi prostﬁedky, napﬁ.
zabezpeãovacími systémy, zejména v místech, kde je trestná ãinnost ãetnûj‰í,
u rekreaãních ãi odlehl˘ch objektÛ apod.
Dále obãany pouãit vhodnou formou o prospû‰nosti vãasného podávání informací
Policii âR na bezplatnou linku 158, ãi pﬁímo na Obvodní oddûlení Policie âeské
republiky Hranice 581601690, o pohybu
podezﬁel˘ch osob ãi vozidel v obci jako prevenci pﬁed pácháním trestné ãinnosti,
v poslední dobû ãasto páchanou na osobách vy‰‰ího vûku, kdy se pachatelé pod

Tﬁíkrálová sbírka 2016

rÛzn˘mi záminkami vloudí do domu a zde
pak nejãastûji odcizí vût‰í finanãní hotovost, ãi vloupání do objektÛ, odstaven˘ch
vozidel a obdobn˘mi pﬁípady. Podnûty, návrhy ãi pﬁipomínky lze rovnûÏ zasílat i elektronickou po‰tou na adresu: pr.oo.hranice.podatelna@pcr.cz – nadále pokraãovat
ve vzájemném vãasném informování
v oblasti poﬁádání kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí k ﬁádnému zabezpeãení veﬁejného poﬁádku, zejména u akcí,
které podléhají oznamovací povinnosti na
Mûstském úﬁadu Hranice.
Závûrem bychom rádi podûkovali v‰em
ãlenÛm obecního zastupitelstva, zejména
pak paní starostce Ing. Daniele TvrdoÀové
za velmi dobrou spolupráci v uplynulém
roce 2015.
prap. Kateﬁina Klabaãková komisaﬁ
npor. Mgr. Petr âech inspektor vedoucí

TK u HavranÛ

aneb KaÏdá koruna pomáhá
Uplynula jiÏ del‰í doba od leto‰ní Tﬁíkrálové sbírky, pﬁesto se v krátkosti k této
celorepublikové sbírce vrátím. Velké podûkování patﬁí v‰em koledníkÛm TS 2016,
kteﬁí dobrovolnû a ochotnû za kaÏdého
poãasí vyráÏí do ulic s poselstvím lásky
a pokoje, a aby vykoledovali finanãní prostﬁedky pro spoluobãany, kteﬁí si sami
nedokáÏí pomoci z dÛvodu stáﬁí, nemoci,
hendikepu ãi své nedobré sociální situace.
Dﬁíve neÏ 15 tﬁíkrálov˘ch skupinek ve farnosti Horní Újezd a V‰echovice vy‰lo mezi
své spoluobãany, zúãastnilo se 18 koledníkÛ poÏehnání v Zábﬁehu na Moravû. M‰i
sv. celebroval Mons. Jan Graubner – Arcibiskup olomouck˘ a metropolita moravsk˘.
Chtûla bych organizátorÛm podûkovat za
obãerstvení a velmi pûkn˘ doprovodn˘ program. Následovalo poÏehnání v na‰í far-

nosti, a to ve stﬁedu 6. ledna v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice ve V‰echovicích. Pak jiÏ
koledníci v sobotu 9. ledna vy‰li do ulic.
Lidé jiÏ na nû ãekali a byli velmi vstﬁícní
a ‰tûdﬁí. Na úãet Charity âeské republika
bylo odesláno 84 518 Kã, coÏ je o necel˘ch 13 tisíc víc neÏ v loÀském roce.
V˘sledky v jednotliv˘ch obcích: B˘‰kovice
11 915,–; Horní Újezd 15 423,–; Malhotice 15 098,–; Provodovice 5 580,–; Rouské 9 141,–; V‰echovice 26 961,– a po
seãtení pokladniãek pﬁibylo je‰tû 400 Kã.
Je‰tû jednou bych chtûla podûkovat v‰em,
kteﬁí nejsou lhostejní k potﬁebám sv˘ch
bliÏních a finanãnû pﬁispûli. KoledníkÛm za
ochotu a pracovníkÛm obecních úﬁadÛ za
vstﬁícnost a pomoc pﬁi sãítání pokladniãek.
Dûkuji.
Irena K˘valová – FCH V‰echovice

TK u HlavÛ

PoÏehnání TK ve V‰echovicích
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Podûkování
tﬁíkrálov˘m koledníkÛm
Arcidiecezní Charita Olomouc poﬁádá
v Hudebním divadle Brno Tﬁíkrálov˘ koncer t, kter ˘ pﬁená‰í âT1 a kterého se
máme moÏnost kaÏdoroãnû v poãtu
5 koledníkÛ zúãastnit. Je to jedno z mnoha podûkování, které je pro koledníky za
jejich ochotu pﬁipraveno. Dal‰í aktivitou
je sobotní dovádûní na Plovárnû v Hranicích. Firma Ekoltes Hranice umoÏnila ve
dnech 13. 2. a 27. 2. 2016 koledníkÛm
hodinovou náv‰tûvu kr ytého bazénu se
v‰emi atrakcemi. Této nabídky vyuÏilo
mnoho koledníku a je o ni kaÏdoroãnû
velk˘ zájem. Spoleãnû s koledníky z celého Hranicka se máme moÏnost sejít v letním kinû v Hranicích. 17. 6. byl pﬁedev‰ím pro mlad‰í ãást koledníkÛ pﬁipraven
film PAT & MAT VE FILMU. V˘buchy smíchu svûdãily o tom, Ïe film se líbil nejen
dûtem, ale i dospûl˘m.
Irena K˘valová – FCH V‰echovice

Spolková ãinnost v obci
Aktivnû zahájili rok 2016
Senioﬁi z Rouského,
V‰echovic, Provodovic
a Horního Újezda
Na zaãátek jsme si vypÛjãili známé rãení „slunce v du‰i“. Slunce v du‰i jsme mûli
po dvou akcích Klubu seniorÛ Rouské –
V‰echovice. Pr vní se konala 16. února
2016 v knihovnû ve V‰echovicích. Paní
Lydie Trlifajová pro nás kaÏd˘ rok pﬁipravuje posezení nad knihou. Letos nás
seznámila s knihou Vûry ¤eháãkové „Na
lásku není nikdy pozdû“. Pﬁíbûh nás zaujal
a my jsme pozornû naslouchali. Paní Trlifajová nás poÏádala, jestli by nûkterá z nás
nemûla zájem ãíst pohádky kaÏdé úter˘ ve
13 hodin dûtem v druÏinû. UÏ neletí
pohádky BoÏeny Nûmcové a nebo Karla
Jaromíra Erbena, které jsme mûly rádi my,
ale dûti zajímají modernûj‰í pohádky, jako
napﬁíklad pohádka o nejrychlej‰ím autû na
svûtû z kníÏky Aleny Kostnerové o Líné
babiãce. Celá kniha popisuje jednotlivé pﬁíbûhy akãní babiãky, která si vyhodila
z kop˘tka. ·koda, Ïe nebylo více ãasu, aby
nám pﬁeãetla dal‰í pohádky jako návod
i pro nás, jak si vyhodit z kop˘tka. Osmého bﬁezna jsem si jeli v rámci Mezinárodního dne Ïen vyhodit z kop˘tka do lázní

Teplice nad Beãvou. Radost nám udûlala
úãast zástupcÛ obcí Rouské paní starostky Daniely TvrdoÀové a z Provodovic pana
starosty Pavla Buzinise. V lázeÀském
domû Janáãek jsme si pochutnali na vynikajícím zákusku a kávû. Sváteãní odpoledne jsme nestrávili pouze nad kávou, ale

z pestré lázeÀské nabídky jsme si vybrali
bazén a bowling. Plavání a turnaj v kuÏelkách jsme si v˘bornû uÏili. V druÏné zábavû odpoledne r ychle ubûhlo a s dobrou
náladou a sluncem v du‰i odjíÏdûli domÛ.
Helmtraut Vojtková, pﬁedsedkynû Klubu
seniorÛ Rouské – V‰echovice
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Rouseãtí hasiãi = dobr˘ marketing
Jedna z mnoha definic marketingu ﬁíká, Ïe
jeho cílem je nabídnout zákazníkovi v˘robky
a sluÏby, s co nejvût‰í pﬁidanou hodnotou,
ve správn˘ ãas, v ideálním místû a za vhodnou cenu. Cílem ãinnosti hasiãÛ není dûlat
marketing, ale spojit se s hasiãi, pomáhat
hasiãÛm a hlavnû b˘t hasiãem je jistû dobr˘
marketingov˘ krok. Myslím, Ïe se mnou
shodnete, Ïe pomáhat ostatním pﬁidanou
hodnotu má. To, Ïe hasiã musím b˘t ve
správn˘ ãas na správném místû je, ﬁekl bych,
podmínka nutná. A cena sluÏby je, myslím,
bezkonkurenãní.
Hasiãi, jako organizovaná sloÏka, má
pomûrnû pevn˘ kalendáﬁ akcí. Rok zaãíná
sérií valn˘ch hromad jednotliv˘ch sborÛ okrsku V‰echovice a konãí valnou hromadou
okrsku. V leto‰ním roce pod nov˘m vedením,
kdy dlouholetého starostu okrsku pana Leopolda Koryãánka nahradil starosta SDH Provodovice pan Cyril Zdráhala. Ná‰ okrsek je
také na úrovni okresních orgánÛ reprezentován panem Pavlem Pﬁílesk˘m, jako ãlenem
Rady velitelÛ.
Tradice vodûní medvûda si vydobyla
pevnou pozici v kalendáﬁi kulturních aktivit
v obci. Skupina 20 masek, podpoﬁená i dûtmi, pro‰la na‰í vesnicí a rozveselila nejednu
domácnost. Hudební doprovod Partutovjanky nám pomohl pﬁipomnût si texty lidovek,
které uÏ teì bûÏnû nesl˘cháme.
Stavûní i kácení máje je v Rouském v˘sada hasiãÛ a letos tomu nebylo jinak. Na
obecní návsi mûli hasiãi na starosti i ‰enk,
takÏe dvû nejatraktivnûj‰í místa byla pod
kontrolou sboru a náv‰tûvníci mohli b˘t
v bezpeãí.
Na leto‰ní oslavû sv. Floriana mûlo Rouské nejvy‰‰í zastoupení ze v‰ech sborÛ okrsku a ná‰ zku‰en˘ vlajkono‰ Ondra Horák
drÏel pevn˘ krok a postoj. Mezi zástupci obcí
farnosti nechybûla ani starostka na‰í vesnice – Daniela TvrdoÀová. K tanci a poslechu
hrála poãetná dechová hudba mlad˘ch z Hranic, která vytvoﬁila v˘bornou atmosféru, oÏivenou zpûvem skoromístních sleãen Dﬁímalov˘ch.
S podporou obce a Olomouckého kraje se
letos místnímu sboru podaﬁí roz‰íﬁit vybavení jednotky o komunikaãní techniku, a to konkrétnû – 2 ks ruãních vysílaãek a vozidlovou
vysílaãku. Jednotka se jiÏ dále dovybavila dal‰ími dvûma kusy zásahov˘ch pﬁileb a dostateãn˘m poãtem speciálních zásahov˘ch rukavic. I kdyÏ stále nesplÀujeme standard pro
vybavení na 100 %, je to dal‰í krok, kter˘
zajistí plnou funkãnost jednotky v rozsahu

své zodpovûdnosti
kategorie V. V rámci pﬁípravy se jednotka úãastnila
taktického cviãení
a provádûla jeden
zásah – odstranûní pﬁekáÏky na
vozovce, v katastru obce Rouské.
Co by byli hasiãi
bez sportovního
druÏstva? I letos
se t˘m rozhodl
úãastnit
Velké
ceny OSH Pﬁerov
a mûﬁit se s tûmi
nejlep‰ími v okolí.
Leto‰ní nejlep‰í
v˘sledek – 20,6 s, dosáhl t˘m na konci ãervna na soutûÏi v Opatovicích. A Ïe Rouseãtí
hasiãi mají dobr˘ marketing dokazuje fakt,
Ïe se druÏstvo letos roz‰íﬁilo o dva místní
borce – Michala Ovãaãíka a Marka Plesníka.
Dûkuji v‰em, kteﬁí se zasluhují, Ïe je
o ãem psát a také tûm, kteﬁí ãinnosti hasiãÛ v Rouském podporují.
Pûkné léto
Libor K˘vala, starosta SDH

Praktick˘ v˘cvik plnûní
bambivaku
Dne 3. 5. 2016 probûhl, na leti‰ti v Drahotu‰ích, taktick˘ v˘cvik organizovan˘ HZS
OLK – ÚO Pﬁerov ve spolupráci s Leteckou
sluÏbou PâR. Bûhem tohoto v˘cviku bylo
prakticky vyzkou‰eno plnûní bambivaku,
kter ˘ byl zavû‰en na vr tulníku. Po jeho
naplnûní se vÏdy vrtulník vznesl a simuloval ha‰ení urãené plochy, poté doletûl
k dal‰ímu plnûní, kde uÏ ãekali dal‰í hasiãi, aby si tuto ãinnost také vyzkou‰eli. Cviãení se úãastnily jak jednotky z ﬁad dobrovoln˘ch hasiãÛ, tak z ﬁad profesionálních.
Za JSDH Rouské to byli: Miroslav K˘vala,
Martin âech, Martin Ovãáãik, Antonín Bek
a Ondﬁej Horák. Více fotografii a video
z akce mÛÏete vidût na facebooku SDH
Rouské.
Miroslav K˘vala, velitel JSDH Rouské
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Ma‰karní ples
V sobotu 5. bﬁezna se uskuteãnil tradiãní MA·KARNÍ PLES pro
dûti, kter˘ poﬁádal spolek Rouseck˘ch Dráãat ve spolupráci
s Obecním úﬁadem. Na Karnevale bylo hodnû veselo, velmi nás
potû‰ila velká úãast, kdy kulturní dÛm byl zaplnûn do posledního
místeãka. ¤ádily zde rÛzné pohádkové bytosti nechybûla ani Karkulka co ji s babiãkou seÏral vlk. Pohádku o âervené Karkulce,
ne jen pro ty nejmen‰í si nacviãily dûti ze spolku Rouseck˘ch Dráãat. Program dále následoval taneãním vystoupením, které pﬁedvedly rovnûÏ dûti z Dráãat. Nechybûla bohatá tombola, obãerstvení
a v˘borné zákusky, které si maminky pﬁipravily samy . Celé odpoledne se zpívalo, tanãilo a kaÏdá maska si domÛ odnesla malou
odmûnu. Velká poklona patﬁila poﬁádajícím maminkám a tatínkÛm, kteﬁí podpoﬁili dûti a sami se pﬁevlékli do nápadit˘ch kost˘mÛ. V‰em, co se podíleli na pﬁípravû karnevalu bych moc ráda
podûkovala, hlavnû dûtem za vzornou pﬁípravu na kaÏdou ze zkou‰ek na pohádku a taneãní vystoupení. Podûkování si zaslouÏí
maminky a v‰ichni, kteﬁí nám s pﬁípravou i organizací pomohli.
Dûkujeme také v‰em sponzorÛm, za jejich pﬁíspûvky a v‰ech
náv‰tûvníkÛm na‰eho karnevalu a tû‰íme se na dal‰í akci.
Katka ·afaﬁíková, pﬁedsedkynû Rousecká Dráãata z.s.

Noc bez Andersena

Agátka Va‰íãková
Karin Studená

Pro mlad‰í byla urãena dal‰í akci v rámci leto‰ního plánu práce „Zábavou a sportem k rozvoji tûla i ducha“ – Noc bez
Andersena. V pátek 8. dubna 2016 se
se‰lo celkem 17 dûtí, které chtûly proÏít
noc a sobotní dopoledne získáváním znalostí, hrou, pohybem a kreativním tvoﬁením. Zaãátek programu byl v Obecní knihovnû ve V‰echovicích, kde nám místní
knihovnice paní L˘die Trlifajová pﬁedãítala
z povûstí o Praze. Dûti se rovnûÏ zapojily
do pﬁedãítaní a následnû si o pﬁeãtené literatuﬁe povídaly. ProtoÏe veãer byl zamûﬁen˘ pﬁedev‰ím na historii Prahy a ãeského
krále Karla IV., vyrobili jsme si zlaté koruny, které zdobily na‰e hlavy pﬁi plnûní
v‰ech dal‰ích úkolÛ. Poãasí nám nepﬁálo,
tak jsme si dali místo opékan˘ch ‰pekáãkÛ poﬁádného buﬁta z trouby a chystali se
spát. Vedoucí si v‰ak pﬁipravili pﬁekvapení a dûti musely zdolat noãní stezku odvahy. I kdyÏ se konala v budovû ‰koly, pﬁesto ‰ero a Meluzína, která po celou dobu
skuãela, napomohly vytvoﬁit tajemnou náladu. Nikdo se v‰ak nebál a úkoly splnil.
Ráno jsme se protáhli v tûlocviãnû. Po
vydatné snídani jsme vytvoﬁili soutûÏní
druÏstva. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích jsme
plnili rÛzné úkoly. Získané vûdomosti z pﬁede‰lého veãera jsme vyuÏili pﬁi vyplÀování
testu o Karlu IV. (pﬁeváÏnû jsme ãerpali
z pracovních listÛ Vlastivûdného muzea
v Olomouci), kreativnû jsme tvoﬁili, malovali KarlÛv most a zahráli si hru âlovûãe
nezlob se. âas nemilosrdnû bûÏel, tak na
hry v tûlocviãnû zb˘valo uÏ jen málo ãasu.
Nastala doba louãení a odchodu domÛ.
Tak snad pﬁí‰tû na dal‰í akci! Více informací na www.californierouske.cz.
Irena K˘valová – pﬁedsedkynû Californie
Rouské, z.s.
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Po stopách Karla IV.
Tak se jmenuje celoroãní projekt, kter˘m jsme se i my pﬁipojili
k oslavám v˘znamného v˘roãí narození ãeského krále a ﬁímského císaﬁe – Otce vlasti – Karla IV. Nenásilnou formou jsme seznamovali dûti, mládeÏ i ‰irokou veﬁejnost s jeho Ïivotem a v˘znamem pro na‰i vlast. V sobotu 2. dubna jsme se proto vypravili
do Prahy. S odhodláním jsme ze stanice metra Malostranská stoupali po Star˘ch zámeck˘ch schodech. Je‰tû neÏ jsme vstoupili
hradní branou do celkového komplexu, tak jsme se pokochali nádhern˘m v˘hledem na JiÏní zahrady a Staré Mûsto, které jsme
mûli jako na dlani. Mûli jsme v˘hled i na hladovou zeì, ke které
se vztahuje povûst, která se ov‰em nezakládá na pravdû. Na PraÏském hradû jsme nav‰tívili expozice: Star˘ královsk˘ palác, Pﬁíbûh PraÏského hradu, baziliku sv. Jiﬁí, Zlatou uliãku, Daliborku
a Obrazárnu PraÏského hradu. Do katedrály sv. Víta jsme nemûli ‰anci se dostat. Dlouhá fronta nám v tom zabránila, neboÈ jsme
mûli naplánovan˘ dal‰í program. Povinné focení u Hradní stráÏe
a hurá Nerudovou ulicí dolÛ, kde nás zaujaly pﬁedev‰ím emblémy na staveních, znázorÀující ﬁemeslo majitele domu. Na Malostranském námûstí jsme si vyslechli informace o Morovém sloupu, na Karlovû mostû jsme obdivovali krásu soch a nûkteﬁí z nás
neodolali a sáhli si na bronzovou sochu sv. Jana Nepomuckého,
protoÏe kaÏd˘ z nás touÏí po splnûní tajného pﬁání. Náv‰tûva
muzea voskov˘ch figurín Grévin byla tﬁe‰niãkou tohoto zájezdu.
Velk˘m záÏitkem bylo vyfotit se se známou osobností, i kdyÏ jen
figurínou. Této nabídce nikdo neodolal. Vyrobit si v projekci svou
vlastní virtuální figurínu – tak to chtûlo jiÏ trochu odvahy, protoÏe
ne vÏdy byl v˘sledek uspokojiv˘, ãasto k zasmání.
V sobotu 21. kvûtna jsme pﬁipravili pro dûti i ‰irokou veﬁejnost
spor tovnû-kulturní odpoledne. Také tato akce byla tematicky
zamûﬁena na ãeského krále Karla IV. Nejprve byl pro dûti pﬁipraven kvíz. Následovaly úkoly, které plnily na jednotliv˘ch stanovi‰tích orientaãního závodu. âas pﬁed vyhlá‰ením v˘sledkÛ si soutûÏící krátili rÛzn˘mi doplÀkov˘mi soutûÏemi, prohlídkou v˘kresÛ
dûtí z Rouského (téma Karl‰tejn) nebo ÏákÛ 5. roãníkÛ Z· V‰echovice (téma Karel IV.). Maminky s men‰ími dûtmi vyuÏily doprovodného programu – tvoﬁení s balónky, pískování, v˘roba královsk˘ch korun nebo skákání na nafukovacím hradu. Kulturní ãást
programu probíhala ze pﬁítomnosti dospûl˘ch. Taneãní vystoupení ãlenÛ Californie Rouské a ukázka historického ‰ermu jiÏ plnû
navodily atmosféru, kdy jsme oãekávali pﬁíjezd ãeského krále

BESTFEST Rouské 2016
Po roãní pauze se rousecké hﬁi‰tû opût zaplnilo davy lidí,
které si pﬁi‰ly poslechnout revivalové skupiny znám˘ch, nejen
rockov˘ch hvûzd. JiÏ podeváté se zde poﬁádal hudební festival, znám˘ jako Bestfest. Kromû hlavních lákadel nad‰ení
náv‰tûvníkÛ podpoﬁilo i poãasí, které vy‰lo na jedniãku,
a i v pozdních hodinách bylo stále pﬁíjemné teplo.
Festival zahájila skupina Pantock, která zahrála známé
ãeské i svûtové hity. Po nich následovaly revivaly Scorpions
a PraÏsk˘ v˘bûr, kteﬁí pokraãovali v naladûné pohodové atmosféﬁe. Skupina Pantock se na pódiu nakonec ukázala je‰tû
jednou, aby mohli nahradit nemocné a chybûjící holky z revivalu skupiny Kiss.
Pﬁitvrìovat se zaãalo aÏ s pﬁíchodem Nightwish revival,
jejichÏ zpûvaãka v‰echny pﬁítomné pﬁesvûdãila o kvalitách
svého hlasu, kdyÏ zvládla vyzpívat vysoké tóny, kter˘mi se
tato kapela vyznaãuje.
O tom, Ïe právû revival kapely Iron Maiden byl velk˘m
lákadlem, nemohlo b˘t pochyb, uÏ jen díky tomu, kolik
fanou‰kÛ pﬁi‰lo obleãen˘ch do triãek s logem této známé
skupiny.

s druÏinou. Za zvuku fanfár a písniãky „Jede král“ jsme pﬁivítali
Karla IV. a pﬁiblíÏili si jeho Ïivot a v˘znam. Následovalo vyhodnocení kvízu a orientaãního závodu. Ceny pﬁedával sám Karel IV. za
asistence sv˘ch manÏelek, coÏ ocenily pﬁedev‰ím dûti. Ne nadarmo ãesk˘ král Karel IV. získal titul „Otec vlasti“. V˘znam Karla IV.
Lucemburského je pro ãeské zemû obrovsk˘. Za jeho vlády se
âeské království stává stﬁedobodem Evropy, Praha je sídelním
mûstem Svaté ﬁí‰e ﬁímské, celá zemû zaÏívá neobyãejn˘ rozvoj
hospodáﬁsk˘, umûleck˘ i kulturní.
Irena K˘valová – pﬁedsedkynû spolku Californie Rouské, z.s.
Projekt Po stopách Karla IV. podpoﬁil Olomouck˘ kraj.
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Jako poslední vystoupila skupina Kabát
revival ze Slovenska, která je jiÏ pravideln˘m hostem festivalu, a pﬁivezla s sebou
i pﬁekvapení, a to v podobû ohÀostroje na
písniãku Moderní dûvãe. Bylo to skvûlé
zakonãení celého festivalového dne.
Wendy M.

Noc kostelÛ
ve V‰echovicích
patﬁila dûtem
Ty se v pátek 10. 6. 2016 se‰ly na faﬁe, aby
zde strávily pﬁíjemné odpoledne spojené s celorepublikovou akcí Noc kostelÛ. Nejprve si pískovaly obrázky s rÛzn˘mi motivy. Nauãily se tﬁi tzv.
„ukazovaãky“ – písniãky, pﬁi kter˘ch se pohybem
znázorÀuje obsah písní. Zúãastnily se m‰e sv.,
po které pﬁedvedly v‰em zúãastnûn˘m ony zmiÀované „ukazovaãky“. Byly odmûnûny potleskem.
Následovalo opékání ‰pekáãkÛ a nûkolik pohybov˘ch her. V podveãerních hodinách se dûti znovu odebraly do kostela, kde se zábavnou formou
seznámily s historií kostela. Vystoupaly si po
schodech do vûÏe, odkud je nádhern˘ v˘hled
nejen na okolní obce, ale na celé Host˘nské
vrchy. Pﬁitom nezapomnûly schody vûÏe poãítat.
Také poãet lavic, soch i obrazÛ byl celkem dÛleÏit˘, protoÏe odpovûdi byly souãástí testu, které
dûti následnû vyplÀovaly. Teì uÏ budou vûdût, Ïe
kostel je zasvûcen˘ Nejsvûtûj‰í Trojici a je kulturní
památkou obce V‰echovice. Pod vedením Moni-
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ky Kubjatové se nauãily dal‰í písniãku Moje
malé svûtélko a za úplné tmy si kaÏd˘ svou
zapálenou svíãku pﬁinesl pﬁed oltáﬁ. Pak jiÏ
následovala osobní hygiena, a pﬁestoÏe se
jednalo o 25 dûtí pﬁeváÏnû z 1. aÏ 5. tﬁíd,
odhodlanû se zachumlaly do spacákÛ
a noc strávily na faﬁe. Ráno se v‰ichni spoleãnû nasnídali, zahráli si spoleãenské,
sportovní i vûdomostní hry, za které obdrÏeli drobné sladkosti. V jedenáct hodin si
rodiãe své dûti vyzvedli a odvezli do sv˘ch
domovÛ. Velké podûkování patﬁí Terezkám,
které se v pátek a v sobotu o dûti staraly
a pﬁipravily pro nû zajímav˘ program. Jednalo se o Terezku Loser tovou, Icelovou,
MaÈovou a ·atánkovou. Podûkování patﬁí
je‰tû jiÏ zmínûné Monice Kubjatové za celkovou pomoc a Eli‰ce Cíchové ml., která
dûti hudebnû doprovodila na kytaru.
A samozﬁejmû P. Vratislavovi, kter ˘ nám
umoÏnil tento pﬁekrásn˘ a pouãn˘ veãer
proÏít nejen v kostele, ale i na místní faﬁe.
Irena K˘valová

Od historie ke hvûzdám
Tak by mohlo znít motto poznávací cesty
po klenotech Vala‰ského Meziﬁíãí, na kterou se vydalo 50 ãlenÛ Klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice ve ãtvrtek 16. ãervna.
První zastávka patﬁila Muzeu regionu
Vala‰sko, které se nachází na zámku Kinsk˘ch. Obdivovali jsme dvû stálé expozice.Pr vní je vûnovaná osvûtlovacímu sklu
a v˘robû gobelínÛ. V˘roba osvûtlovacího
skla byla v minulosti redukována, ale
moravská gobelínka jako jediná ve stﬁední
Evropû vyrábí gobelíny dodnes. Druhá expozice nazvaná „Jak se Ïilo na zámku a v podzámãí“ ukazuje zaﬁízení zámeck˘ch pokojÛ.
Doprovodnou akcí je v˘stava historick˘ch
hraãek spojená s hernou pro dûti i dospûlé a poﬁadatelé zvolili motto v˘stavy „Hraãky ze zámku a podzámãí“.
Velké oãekávání splnila náv‰tûva Moravské gobelínové manufaktury, kde se jiÏ více
neÏ sto let vûnují ruãnímu tkaní klasick˘ch
gobelínÛ, originálních kobercÛ a umûleck˘ch
tapiserií. S ‰edesátiletou tradicí odbornû
restaurují a ãistí i historické textilie. V roce
1898 ji zaloÏil Rudolf Schlattauer a zapoãal
s tvorbou gobelínÛ v obci Za‰ová u Vala‰ského Meziﬁíãí. V roce 1908 získaly gobelínové dílny státní podporu a vznikla tak Zemská jubilejní ‰kola, která se v roce následujícím pﬁestûhovala do Vala‰ského Meziﬁíãí. Obdivovali jsme zde kromû ‰ikovn˘ch ruk
tkadlen i nádherná historická a souãasná
díla. Ná‰ obdiv patﬁil i pÛvodním unikátním
tkalcovsk˘ strojÛm. Velkou ‰kodou je, Ïe
nynûj‰í tkadleny nemají pokraãovatele a tak
je moÏné, Ïe s jejich odchodem skonãí i tato
unikátní v˘roba. Na‰e chutû uspokojil nejen
v˘born˘ obûd v Schlattauerovû kavárnû
vybudované ve stylu doby vzniku dílen ale
i galerie gobelínÛ, která je zde také umístûna. Konají se zde kromû jiného i rÛzné
odborné semináﬁe ãi kulturní poﬁady.

Poté jsme se pﬁesunuli do jedné z nejstar‰ích památek mûsta dﬁevûného kostelíka Nejsvûtûj‰í Trojice, jehoÏ historie sahá
do 16 století. Poãátkem 20 století hrozilo
této unikátní stavbû zbourání, ale parta
nad‰encÛ ho zachránila jako historickou pﬁipomínku vzniku mûsta Vala‰ské Meziﬁíãí.
V roce 1963 byl odsvûcen a od roku 2001
slouÏí jako lapidárium. Je zde umístûna
expozice oltáﬁních plastik. PÛvodní dﬁevûná
kazatelna je k vidûní v roÏnovském skanzenu. Pﬁilehl˘ hﬁbitov byl zru‰en v roce 1919.
Dal‰ím bodem na‰í poznávací cesty byla
hvûzdárna. Ta ve své ãinnosti navázala na
práci soukromé Ballnerovy hvûzdárny pﬁezdívané téÏ „kolÀa badatelna“ postavené
v roce 1929. Od roku 1994 probíhala
postupná rekonstrukce tohoto historického objektu. Nejstar‰í hvûzdárna na Moravû
byla veﬁejnosti zpﬁístupnûna v roce 2005
a dnes jsou v ní umístûny historické dokumenty, pﬁedmûty a pﬁístroje spojené s bádáním vesmíru. Pod kopulí o prÛmûru 3 m se
v minulosti scházeli zájemci o astronomii

na Vala‰sku, kteﬁí pozdûji iniciovali v˘stavbu nové kamenné obser vatoﬁe. Ta byla
otevﬁena v roce 1955 tedy pﬁed více neÏ 55
roky. Velice poutavû a srozumitelnû nám pﬁiblíÏili pracovníci obser vatoﬁe i v˘sledky
zkoumání slunce a mûsíce.
Poslední zastávkou, kterou jsme na své
cestû absolvovali byla náv‰tûva zámku
Le‰ná. Zámek byl sídlem rodové vûtve hrabat Kinsk˘ch, kteﬁí se zaslouÏili o jeho souãasnou podobu. Dnes mu atraktivitu dodávají nejen novû zrekonstruované historické interiéry, ale i anglick˘ park se vzácn˘mi dﬁevinami.
Obsah na‰eho zájezdu byl vskutku zajímav˘. Mûli jsme moÏnost poznat památky
jednoho zajímavého vala‰ského mûsteãka,
které se nachází hned v na‰em sousedství
a tak se dozvûdût více o jeho zajímavé a
dlouhé historii. Podûkování patﬁí v‰em
organizátorÛm této akce, zejména pak p.
Helmtraud Vojtkové pﬁedsedkyni spolku.
Milu‰e StrÏínková

strana 12

Z P R AV O D A J

O B C E

2/2016

Venkovsk˘ festival aneb Hry mikroregionu Záhoran trochu jinak...
Z technick˘ch a finanãních dÛvodÛ byl mikroregion Záhoran nucen zmûnit název
a obsah této oblíbené spoleãenské akce.
Smyslem leto‰ního festivalu, kter˘ volnû
navazoval na Hry mikroregionu, bylo dát vût‰í dÛraz na prezentaci v‰ech obcí mikroregionu Záhoran v rámci doprovodného programu. Zmûnu zaznamenalo i sloÏení poroty, ve které byla zastoupena delegace z Polska z obce Bogacica i ná‰ kolega a kamarád starosta Heﬁmanic u Fr˘dlantu
v âechách, pan Vladimír Stﬁíbrn˘. Právû do
Heﬁmanic mají namíﬁeno zástupci mikroregionu zaãátkem mûsíce ﬁíjna. Kromû jiÏ v˘‰e
zmínûn˘ch hostÛ, nám bylo ctí pﬁivítat mezi
námi paní senátorku p. Jitku Seitlovou,
poslankyni paní Jitku Chalánkovou, pana
faráﬁe Vratislava Kozuba a pﬁedsedu Místní
akãní skupiny Hranicko pana Vojtûcha Skácela. Po úvodním tradiãním zahájení festivalu zpûvem ãeské hymny, zpívané na‰im
rodákem panem Pavlem Koukalem, pro-

âervená Karkulka
v podání Rouseck˘ch dráãat
Ochutnávka zelÀaãky porotou
u druÏstva Rouského

SoutûÏní t˘my

SoutûÏní t˘m
– venkovsk˘ festival

bûhlo pﬁedání pﬁedsednictví mikroregionu
Záhoran starostovi obce Malhotice, panu
Josefu Voldánovi, kterého si Valná hromada
mikroregionu zvolila na svém zasedání v mûsíci ãervnu.
Proti pﬁedchozím roãníkÛm se hodnotilo ve více oblastech. Mimo kulturních vstupÛ byla také soutûÏ
o nejlep‰í zelÀaãku, ministra financí mikroregionu a zápasu v turnaji
zvaného Rouseck˘ v˘mlat. Tradiãní
úvodní disciplinou byla ekologická
soutûÏ, v níÏ v posledních letech jednoznaãnû vedeme v mnoÏství tﬁídûného odpadu na 1 obyvatele. Zde
patﬁí velké podûkování v‰em obãanÛm na‰í obce.
Bojov˘m pokﬁikem s taneãním
vystoupením rouseckého soutûÏního
t˘mu, kter˘ byl zastoupen Mirkem K˘valou, Martinem âechem, Laìou Heliskem, Luká‰em Klimkem, Terezou Povalovou, Anetou a Nikolou Mrázkov˘mi
a Yvonou ¤ehákovou, zaãal nepﬁetrÏit˘
maraton vystoupení jednotliv˘ch obcí.
Jako první na ﬁadu pﬁi‰la obec Rouské
se sv˘m hudebním ztvárnûním Ïivota
na vesnici. Rouseckou píseÀ „Na‰e
ves je tuze krásná kolem dokola…“
zpívalo sborem 30 obãanÛ nejen na‰í
obce, v maskách i bez nich. V‰echny
obce bez vyjímky mûly velice zdaﬁilá

vystoupení, nûkterá dokonce vznikala ve spolupráci napﬁ. Rakov s Provodovicemi. My
jsme mûli je‰tû jeden vstup a tím byla
hudební pohádka O ãervené Karkulce, kterou dûti z Rouseck˘ch dráãat nacviãily pod
vedením paní Katky ·afaﬁíkové. Nebyla to
jediná pohádka, obec B˘‰kovice se prezentovala taktéÏ hudebním ztvárnûním pohádky
o Jeníãkovi a Maﬁence. Tato obec vsadila na
dûti, folklór a tradice, a právem vyhrála
doprovodn˘ program. ZelÀaãka se povedla
v‰em, ale vítûz mÛÏe b˘t jen jeden a tím byla
obec V‰echovice. Nejsympatiãtûj‰ím druÏstvem byla vyhlá‰ena obec Malhotice. Ministryní financí mikroregionu se stává pro rok
2016 paní Svatava Wágnerová, starostka
Rakova. A kdo v kleci vymlátil v‰echny své
soupeﬁe? No pﬁeci obec Opatovice. V‰ichni
si tu v brutálním vedru 36 stupÀÛ pﬁi‰li na
své. Akci skvûle a s humorem jemu vlastním
moderoval pan Petr Andr˘s. Sv˘ch funkcí rozhodãích se úÏasnû zhostili paní Olinka Dﬁímalová a „Irenka“ Zdenûk Ovãáãík.
Pﬁíjemn˘m zpestﬁením festivalu byla vyhlídková plo‰ina a vystoupení ukázky v˘cviku
psÛ v reÏii Lucie Koneãkové.
Jménem zastupitelstva bych chtûla podûkovat v‰em obãanÛm, kteﬁí se aktivnû zapojili do programu ãi pﬁípravy festivalu. I kdyÏ
na „place“ to tak nevypadalo, bylo to zhruba 50 lidí z Rouského. Je‰tû jednou díky. Po
slavnostním vyhodnocení a pﬁedání cen mûli

2/2016

Z P R AV O D A J

O B C E

strana 13

svÛj recitál manÏelé Josef a Pavla Blahovi
z Loukova a po nich následovala taneãní
zábava s hudební skupinou Gradace. Tradiãnû byla akce ukonãena skvûl˘m ohÀostrojem. Následná bouﬁka nás minula jen
o nûkolik málo hodin. Kdo se zúãastnil,
odnesl si jistû hezké záÏitky a zjistil, Ïe lidé
z mikroregionu Záhoran se umí bavit v kaÏdé dobû a za kaÏdého poãasí.
Milu‰e StrÏínková

Pﬁífarní tábor 2016
Od 11. do 15. ãervence 2016 probûhl
na faﬁe ve V‰echovicích pﬁífarní tábor
s názvem „Boj o korunovaãní klenoty“.
Úãastnily se ho dûti z Rouského, V‰echovic, Malhotic, B˘‰kovic, H. Újezda, Libosvár
a Loukova. Hlavními organizátory a zá‰titou akce byli otec Vratislav Kozub a Irena
K˘valová. 13 vedoucích (MaÀasová Michaela, Jan ·atánek, Petr Rolinc, AneÏka Irglová, Megie Beãicová, Denisa Görigová,
Dominika Hone‰ová, Tereza Icelová, Tereza Losertová, Tereza MaÈová, Anna ·atánková, Pavel Strnadel, Michal Kulajta
a tajemn˘ princ KrasoÀ Jan Cícha ml.) si
pﬁipravilo poutav˘ pﬁíbûh o králi a jeho
nároku na trÛn. Dûti denodennû plnily úkoly a skládaly zkou‰ky ze stateãnosti, moudrosti, laskavosti a spravedlnosti. Za splnûní úkolÛ pomohly získat králi meã, jablko, Ïezlo a korunu. Ze ãtvrtku na pátek se
dûti uloÏily ke spánku v tûlocviãnû místní
‰koly, protoÏe se venku ochladilo a spaní
pod stanem by se nemuselo obejít bez
zdravotních následkÛ. Pﬁedtím nás ale nav‰tívil profesionální hokejista Matou‰ Venkrbec, kter˘ v‰echny zaujal sv˘m laskav˘m
pﬁístupem a vyprávûním o své spor tovní
kariéﬁe. Dûti mûly moÏnost si vyzkou‰et
hokejovou v˘stroj a je‰tû ‰tûstí, Ïe nás na
táboﬁe bylo omezené mnoÏství, protoÏe
pak následovala autogramiáda, pﬁi které
se podepisoval na fotky, papírky, ãepice
i pﬁedloktí. Tábor jsme ukonãili pﬁedáním
Úãastnick˘ch listÛ, ta‰kou plnou pﬁekvapení, veãerní m‰i svatou a opékáním ‰pekáãkÛ. Dûkujeme rodiãÛm a babiãkám za
koláãky a v‰echny moÏné buchty, kapustomasové ﬁízeãky a v‰echny dobroty, kter˘mi nás letos hojnû zásobovali. Dûkujeme firmû Cement a.s. Hranice za vûcné
dárky, Marcele Miku‰ové Zdrav˘-Trh V‰echovice za poskytnuté balíãky se zdrav˘mi
v˘robky a firmû Rolofol Bordovice (pan Václav Kuãerka, V‰echovice), která tento tábor
finanãnû podpoﬁila. Dûkujeme za podporu
Obci V‰echovice a Rouské. Vﬁel˘ dík patﬁí
v‰em „kuchaﬁkám“, které se stﬁídaly
u plotny a pﬁipravovaly úãastníkÛm jídlo,
v‰em, kteﬁí nám pomohli zabezpeãit akci
po technické i bezpeãnostní stránce. V˘‰e
jmenovaní vedoucí mohou za to, Ïe dûti
byly z pobytu na faﬁe nad‰ené a kaÏd˘ den
se tû‰ily na nové záÏitky, tvoﬁení, sportovní i kulturní aktivity. Patﬁí jim za to velk˘ dík

T˘m Draãí dech

Pasování Jany TvrdoÀové
Dûti na v˘letû
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a uznání. Pokud uvidíte nûkde fotku z tábora s dûtmi, které mají monokl na obliãeji,
ãi jiné ãásti tûla, vûﬁ te, Ïe se jedná jen
o vûrohodnou napodobeninu a Ïe jsme se
Vám o dûti starali s láskou a peãlivostí
a snaÏili se zabránit v‰em úrazÛm.
Irena K˘valová

Zábavou k poznání
Tak se jmenovala akce, kterou ¤ímskokatolická farnost V‰echovice uspoﬁádala
15. 7. 2016 za finanãní podpory Grantového programu Regionu Hranicko pro dûti
i ‰irokou veﬁejnost. Souãásti boje o získání medailí a vûcn˘ch cen pﬁi orientaãním
závodû byly rÛzné disciplíny: stﬁelba ze
vzduchovky, ‰plh, hod na panáka, skákání v pytlích, poznávání rostlin, ÏivoãichÛ,
chutí, vÛní, dopravních znaãek, kimova hra,
ale pﬁedev‰ím vûdomostní kvíz o Karlu IV.
a na‰í vlasti. Proã zrovna o Karlu IV.? ProtoÏe i touto formou jsme si chtûli pﬁipomenou v˘roãí 700 let jeho narození. Dûti
byly rozdûleny do 5 vûkov˘ch kategorií.
V‰echny dûti z kategorie M· a 1. tﬁídy
obdrÏely medaile, ceny a úãastnické listy.
Úãastníci ostatních kategorií jiÏ bojovali
o první tﬁi místa, za která obdrÏeli hodnotné ceny, medaile, diplomy. V kategorii
2.–3. tﬁída se na 1. místû umístil Martin
Kobliha, na 2. místû Adéla Koblihová, na
3. místû Matou‰ Kubjat. V kategorii 4.–5.
tﬁída se na 1. místû umístil ·tûpán Hlaviãka, na 2. místû Karel Julina a na 3. místû Vojtûch Rábl. V poslední kategorii 6.–8.
tﬁída se na 1. místû umístil Va‰ek Julina,
na 2. místû Hana ·vachová a na 3. místû
Terezka Fry‰táková. V‰ichni úãastníci závodu obdrÏeli úãastnické listy, drobn˘ dárek

ve formû broÏury o Praze, popﬁ.
âeské republice a kupu sladkostí. Ceny pﬁedával samotn˘
král Karel IV., jehoÏ pﬁíchod byl
vrcholem celé akce. Pﬁedtím je‰tû následoval kulturní program,
kdy v‰ichni pﬁítomni mohli zhlédnout produkci drav˘ch ptákÛ
MVDr. Kﬁupalové ze Záchranné
stanice Ho‰Èálková. Tu správnou
atmosféru v‰ak navodilo vystoupení divadelního studia Bez Kliky, pod vedením Romana Proke‰e s ukázkou historick˘ch zbraní
a akustick˘ch v˘stﬁelÛ. âas mezi
soutûÏemi a jednotliv˘mi produkcemi si
dûti krátily na skákacím hradu nebo v˘robou královské koruny a pískováním. Ke
spokojenosti snad uÏ chybûlo jen obãer-

stvení. Úsmûv na tváﬁi z dobﬁe vykonané
práce nám nezkazilo ani zatahující se
nebe. Dûkuji v‰em, kteﬁí se podíleli na realizaci této akce.
Irena K˘valová
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Stará ‰kola v novém kabátû
AÈ do na‰í obce pﬁijedeme z kterékoliv
strany, je malebná, upravená a je opravdu
tuze krásná, jak zpíváme v na‰í obecní písni. Vtipálkové pr˘ naz˘vají Rouské „Obydlenou zatáãkou“. MoÏná to tak vypadá. Vjedete a hned jste venku. Mûli by v‰ak radûji zpomalit, zastavit, projít obec, moÏná promluvit s lidmi a mûli by hned jin˘ obrázek.
Zjistili by, Ïe lidé zde nejen peãují o své
domy, zvelebují jejich okolí, upravují ve‰kerá prostranství, Ïe jsou tu lidé usmûvaví, komunikativní, ale i obûtaví, pracovití.
Nûkde se v‰ak obûtavost mûní aÏ v poslání, které je tﬁeba vyzvednout a váÏit si jej.
Ano, nemáme v‰ichni stejné moÏnosti.
Jsou v‰ak mezi námi lidé, kteﬁí finanãní
moÏnosti mají a rozhodli se je pouÏít na
dobrou vûc, navíc v˘sledek jejich rozhodnutí, slouÏí na‰im obãanÛm a oni sami
berou splnûn˘ cíl jako pokraãování nûãeho
hezkého z minulosti. Ano mám na mysli
rekonstrukci staré ‰koly na dÛm pro seniory. Ale vraÈme se trochu do historie. V roce
1884 se tehdej‰í starosta obce, pan Josef
K˘vala, zasadil energicky o postavení ‰koly. Co pro to musel udûlat, si mÛÏete pﬁeãíst v knize Rouské – dûjiny a souãasnost
obce na stranû 106–108. Cesty pradûdeãka pana Libora K˘valy za arcibiskupem,
advokátem, hejtmanem i za eminencí a kardinálem ãi kníÏetem pánem se vyplatily
a ‰kola byla v roce 1886 dokonãena
a posvûcena. Poãítáte-li dobﬁe, od vzniku
‰koly letos uplynulo právû 130 let.
Pradûdeãek by mûl jistû radost ze svého
potomka, kter˘ dlouho nosil v hlavû moÏnost opravy budovy staré ‰koly, naplnit tak
odkaz pﬁedka a jako patriot obce se zasa-

Slavností otevﬁení – Ing. Libor K˘vala, pan faráﬁ Vratislav Kozub a Filip K˘vala

dit o zvelebení historické budovy. V roce
2015 pan Libor K˘vala zakoupil chátrající
budovu ‰koly, aby uskuteãnil tento veﬁejnû
prospû‰n˘ zámûr a svÛj cíl. Urãitû ãasto
pochyboval o smyslu celé akce. KdyÏ slavnostnû otevíral „DÛm pod lípou“, jak jej
s manÏelkou nazvali, zmínil se o slovech
svého kamaráda, která jej patrnû posunovala a utvrzovala ve správné volbû a rozhodnutí toto dílo dokonãit.
Cituji: „Tak nûjak vûﬁím, Ïe jestli má‰
v Ïivotû ‰tûstí a kapacitu, má‰ povinnost
pokusit se konat dobr˘ vûci a to dle mého
názoru oprava baráku je! Dá‰ nûkomu prá-

ci, udûlá‰ ze ‰karedého pûkné, jako patriot pomÛÏe‰ Rouskému, nebude‰ se nudit
a dá‰ klukÛm pﬁíklad.“ Tato slova mluví za
v‰e. MoÏná i díky nim mÛÏeme dnes za
celou rouseckou veﬁejnost podûkovat panu
Liboru K˘valovi za dokonãené dílo, ve kterém na‰li domov lidé ve ãtyﬁech bytov˘ch
jednotkách. Otevﬁením „Domu pod lípou“
navázal star˘ pﬁíbûh na nov˘, ze staré ‰koly je dÛm jin˘, s jin˘m pﬁíbûhem. Pﬁáním
nás v‰ech je, aby dÛm slouÏil co nejdéle
svému úãelu a nájemníkÛm se v nûm dobﬁe Ïilo.
Milu‰e StrÏínková

Rouské roz‰íﬁilo poãet sluneãních hodin
Nejen poãtem bytÛ pro seniory,
ale i poãtem sluneãních hodin
na jednoho obyvatele drÏíme
prvenství v olomouckém kraji.
Poslední zatím dokonãené sluneãní hodiny realizoval na svém rodinném domû znám˘ propagátor a nad‰enec tohoto starobylého ukazatele ãasu Milan Sehnal
a v kvûtnu leto‰ního roku je dokonãil. Byly
souãástí repor táÏe „Toulky olomouck˘m
krajem“ na stanici âesk˘ rozhlas 2. Velk˘m
úspûchem je získání 2. místa v hodnocení
âesk˘ch sluneãních hodin za 2. ãtvr tletí
2016. Jejich majiteli blahopﬁejeme a vûﬁíme, Ïe to není koneãná a sluneãní hodiny
v na‰í obci nejenÏe pﬁispûjí k zv˘‰ení atraktivity na‰í obce, ale budou dál lákat turisty na‰eho regionu.
Milu‰e StrÏínková
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Obec Rouské Vás zve na

PouÈové slavnosti
10.–11. záﬁí 2016

Sobota 10. záﬁí – podveãerní program s hudebním vystoupením manÏelÛ Bláhov˘ch na prostranství pﬁed Obecním úﬁadem
Nedûle 11. zaﬁí – M‰e svatá v kapli Pov˘‰ení svatého kﬁíÏe a odpolední fotbalové utkání na v˘leti‰ti
V obou dnech bude pﬁipraveno bohaté obãerstvení • Na v˘leti‰ti pouÈové atrakce

V˘pis z Kroniky
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské

pokraãování

Protokol ã. 10

Protokol ã. 12

o schÛzi v˘boru, dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském
konané dne 5. listopadu 1947 v hostinci
za pﬁítomnosti 9 ãlenÛ v˘boru.

sepsan˘ o v˘borové schÛzi dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském
konané dne 14. listopadu 1947 v obecní kanceláﬁi.

Poﬁad jednání:
1. Vyúãtování v˘letu a taneãní zábavy
2. Pﬁedání jevi‰tû hasiãskému sboru od b˘valého spolku rep.
dorostu
3. Pﬁedání hasiãského vázaného vkladu obci
4. Objednávka vycházkové stejnokroje od M.Z.H.J

Program:
1. Pﬁedání vázaného vkladu
2. Objednávka v˘stroje a v˘zbroje

1. PoloÏky pﬁíjmu a vydání tûchto dvou podnikÛ byly revidovány
a ãist˘ pﬁíjem ponechán pokladníku na vybavení sboru.
2. Pﬁikroãeno k pﬁedání jevi‰tû, ale jeÏto mezi br. Strnadlem Josefem a Va‰íãkem Metodem do‰lo k slovní potyãce, bylo od dal‰ího jednání upu‰tûno a usneseno svolati ãlenskou schÛzi na
7. listopad na níÏ by sobû jmenovaní bratﬁi podali ruku k bratrské spolupráci, v pﬁípadu odepﬁení spolupráce by ãlenové rozhodli o vylouãení jednoho z nich.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Uvítáním ãlenÛ v˘boru sboru zahajuje br. starosta Josef K˘vala schÛzi.
Na to pﬁikroãeno k jednání o pﬁedání vázaného vkladu obci. Jednomyslnû usneseno tento vklad pﬁedati obci, neboÈ tato jest podle zákona povinná vydrÏovati Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ po stránce finanãní. Za druhé obec podle stávajících zákonÛ mÛÏe tento
vklad vybrati a tím bude umoÏnûno sboru vybavení po stránce
v˘zbroje.
Dále usneseno, objednati dva pracovní obleky a to pro br. Josefa K˘valu a Richarda Radu. Doplnit opasky, helmy i sekery pro
cel˘ sbor. Také objednati vycházkové obleky a ãepice pro cel˘ sbor
a to u prodejny M.Z.H.J v Brnû, prostﬁednictvím br. Bure‰e z Hranicích.
PonûvadÏ ãlenové sboru liknavû nav‰tûvují svolávané schÛze
sboru, usneseno nedostavení pokutovati 10 Kãs.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Protokol ã. 11

Protokol ã. 13

sepsan˘ o pﬁedání jevi‰tû b˘val˘ch spolkÛ a to „Republikánského dorostu“ a „Hospodáﬁské besídky“ Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ v Rouském dne 7. listopadu 1947

sepsan˘ o v˘borové schÛzi dobrovoln˘ch hasiãÛ v Rouském
konané dne 22. listopadu 1947 v obecní kanceláﬁi.

Velitel sboru br. Franti‰ek Ovãáãík ã. 20 vítá pﬁítomné ãleny
v˘boru a pﬁikroãuje k jednání.

Podepsaní pﬁedávají dne‰ním dnem jevi‰tû po b˘valém „Republikánském dorostu“, které postupem ãasu pﬁevzala „Národní jednota„, pak Národní souruãenství a Svaz ãeské mládeÏe, místnímu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a to úplnû zdarma.
Druhé jevi‰tû patﬁící b˘valé „Hospodáﬁské besídce“ pﬁedáváme téÏ sboru za tûch sam˘ch podmínek s pﬁáním, aby Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ poﬁádáním veãírkÛ, besídek a divadel sjednocoval mládeÏ na‰í obce k bratrské lásce a aby se snaÏili pﬁenést
hasiãskou my‰lenku také do Ïivota v obci a tak pomáhat nejen
hasit plameny poÏárÛ, ale také plameny z pﬁíli‰ hork˘ch pﬁepolitizovan˘ch hlav. Musíme si ﬁíkat s presidentem Osvoboditelem,
Ïe jsme v‰ichni na jedné lodi a jedinû svornost, láska k národu
a vlasti, zaruãí nám ‰Èastnou budoucnost.
Zapsal: Irgl Jindﬁich, jednatel SDH

Program:
1. Podûkování br. Bure‰ovi pokladníku OHJ 11 v Hranicích.
Bratr velitel Fr. Ovãáãík ã.20 vítá pﬁítomné ãleny v˘boru a navrhuje, aby bylo podûkováno br. J. Bure‰ovi, pokladníku OHJ ã.11
v Hranicích za dar 1 700 Kãs. Jednomyslnû usneseno podûkovati v Hasiãské ochranû a sice podûkováním tohoto znûní:
Br. J. Bure‰ovi pokladníku OHJ ã. 11 v Hranicích.
Pﬁijmûte touto cestou na‰e spoleãné díky za úãinnou pomoc
pﬁi opatﬁování cviãného úboru pro ná‰ sbor. Dále dûkujeme za
‰lechetn˘ dar 1700 Kãs, kter˘ jste daroval na‰emu mladému
sboru, ãímÏ jste se stal nejen rádcem, ale také ‰tûdr˘m mecená‰em a tak jste splnil bratrskou vzájemnost nejen slovy, ale
i skutky.
Zapsal: Irgl Jindﬁich
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