Nejvût‰í chyba, kterou v Ïivotû mÛÏete udûlat, je mít poﬁád strach, Ïe nûjakou udûláte.
Elbert Hubbard 1856–1915
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Ing. Daniela TvrdoÀová
starostka obce
VáÏení spoluobãané,
poprvé v novém volebním období se Vám
dostává do rukou dal‰í ãíslo na‰eho zpravodaje. Zima snad uÏ pﬁedá vládu jaru
a v‰ichni budeme moci naãerpat novou
energii, kterou urãitû budeme potﬁebovat.
Se‰el se rok s rokem a konec loÀského
roku byl ve znamení zmûn. Pﬁi‰lo nové
zastupitelstvo a staronové priority. Dal‰í
velkou zmûnou bude na‰e nová úãetní,
která nastoupí na obecní úﬁad od dubna
2015. Vûﬁím, Ïe se nám v‰em podaﬁí rychle zorientovat a naváÏeme na práci pﬁede‰l˘ch zastupitelstev. Na‰i prioritou bude
vyburcování Vás obãanÛ i místních spolkÛ
ke spoleãenské aktivitû a rádi bychom,
kdyby jste se aktivnû zapojili do dûní
v obci. Chtûli bychom se znovu po letech
pﬁihlásit do soutûÏe Vesnice roku 2015
pro na‰í obec tak úspû‰né soutûÏe. A to
samozﬁejmnû není jedinou aktivitou, kterou bychom chtûli podniknout. JiÏ v lednu
se rozjel SMS InfoKanál, kter˘ nabízí jednoduch˘ zpÛsob získávání dÛleÏit˘ch informací o dûní v obci. Od dubna 2015 by se
mûla rozjet poãitáãová aplikace rozklikávací rozpoãet na webov˘ch stránkách
obce, kde si kaÏd˘ obãan bude moci prohlednout v˘daje a pﬁijmy obce.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoãet
obce na rok 2015 v objemu 2,8 mil. korun.
Tato ãástka je bohuÏel dostaãující pouze
na bûÏné provozní v˘daje obce a na základní údrÏbu, ale nedostaãuje na rozvoj. Tyto
prostﬁedky je potﬁeba zajistit jinde, napﬁ.
z dotací a grantÛ. Jejich získávání je v‰ak
ãím dál víc nároãnûj‰í, jak z hlediska narÛstající administrativní nároãností, tak
nárÛstem finanãní spoluúãasti obce.

Pﬁesto se v loÀském roce pomocí dotací podaﬁilo obnovit krásu kamenn˘ch kﬁíÏÛ. Na katastru obce se jednalo o tﬁi kﬁíÏe, které jsou v majetku obce. Dal‰í dotací se podaﬁilo vybudovat víceúãelové hﬁi‰tû. Tady bude je‰tû hodnû práce a ta nás
ãeká právû v tomto roce, kdy bude potﬁeba dokonãit terenní úpravy, dobudovat parkovi‰tû a objekt pro úschovu sportovního
náãiní. I pro hasiãe se podaﬁilo získat
finanãní prostﬁedky a to v hodnotû osm
tisíc korun.
V posledních letech dochází k nárustÛ
dûtí a popr vé v obci budeme vítat nové
obãánky. V pr vním vítání to budou ãtyﬁi
obãánci, a jak to tak vypadá, tak do konce roku stihnem je‰tû jedno vítání obãánkÛ. Chtûli bychom, aby tato malá slavnost
byla více rodinná, proto jsme se rozhodli
vítání obãánkÛ rozdûlit na dvû Vítání – jarní a podzimní. Vûﬁím, Ïe si z této malé
slavnosti odnesete ty nejhezãí vzpomínky.
Díky tomuto nárustu bychom chûli roz‰íﬁit
vybavení veﬁejného prostranství herními
prvky pro dûti.
Od nového roku platí novela zákona
o odpadech ã. 229/2014 a my jsme nuceni vydat novou OZV o systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálního odpadu.
Toto téma bylo hodnû diskutováno a bliÏ‰í informace se dovíte v ãlánku Odpadové
hospodáﬁství v roce2014
Budeme nadále pokraãovat v jednání
o získání rybníku do majetku obce. Tyto
snahy nám, ale velmi komplikují majetkoprávní vztahy u nûkter˘ch pozemkÛ. Obec
sice jiÏ vlastní vût‰inu pozemkÛ, ale poﬁád
jsou zde pozemky, ke kter ˘m se bude
obec moci jen tûÏko dostávat.
Jednáme s nov˘m poskytovatelem internetového pﬁipojení, abychom zv˘‰ili konkurenci mezi poskytovateli a tím, pﬁispûli
k lep‰ím sluÏbám pro Vás pro obãany.
Znovu zkusíme akce, které tu dﬁíve byly,

jako kácení máje nebo loni vzniklá akce
sousedské posezení ze sousedy z Malhotic spojené s úklidem lesa. Zaãali jsme
v bﬁeznu vítáním obãánkÛ, v dubnu se pﬁipojíme k celorepublikové akci „Ukliìme
âesko“ spolu se sousedy z Malhotic,
26. dubna pak probûhne odpoledne pro
senior y. Kácení máje letos probûhne
v sobotu 23. kvûtna od 14 hodin, kdy zaãne programem pro dûti. Pﬁes léto si dáme
mírn˘ oddech a pak budou následovat
v záﬁí pouÈové slavnosti. Uskuteãní se i hry
mikroregionu v Rakovû. Tradiãnû Mikulá‰
a na úpln˘ závûr louãení se star˘m rokem
a vítání toho nového uÏ zase volebního
roku. Mezi tím budou rÛznû probíhat akce
místních spolkÛ.
Nadále budeme podporovat místní spolky, neboÈ spolková ãinnost je nedílnou
souãástí venkovského Ïivota. Spolková
ãinnost je znaãnû pﬁínosná v oblasti kulturních, spoleãensk˘ch i volnoãasov˘ch
aktivit v obci. Proto budeme v podpoﬁe
v‰ech spolkÛ pokraãovat, aÈ uÏ pﬁímou
finanãní podporou nebo poskytnutím zázemí pﬁi akcích. Do nového roku 2015 jim
pﬁeji hodnû nápadÛ a ochotné ãleny, kteﬁí
se dokáÏí aktivnû zapojit. Chtûla bych
podûkovat v‰em spolkÛm, které se zapojují do dûdí v obci. HasiãÛm za spolupráci
pﬁi rÛzn˘ch akcích a za reprezentaci obce
na hasiãsk˘ch soutûÏích. A kdyÏ uÏ jsem
v dûkování, tak bych chtûla podûkovat pﬁede‰lému zastupitelstvu za jejich práci,
hlavnû úãetní Marii Va‰íãkové za dlouhé
a vûrné sluÏby pro obec Rouské. A také
dûkuji v‰em obãanÛm na‰í obce, jimÏ není
lhostejné dûní v obci. Hlavnû tûm, kteﬁí se
aktivnû úãastní jak akcí, tak veﬁejn˘ch
zasedání a nehledí na svÛj ãas, protoÏe
obãané nejsou pro úﬁad, ale úﬁad je pro
obãany. Ne vÏdy je v‰echno podle pﬁedstav
a naãrtnut˘ch plánÛ. KéÏ by nám i Vám ‰lo
v novém roce v‰echno podle plánÛ a pﬁedstav.
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Priority pro volební období 2014–2018
1. cyklostezka do Malhotic
2. dokonãení oprav místní komunikace –
Kopec
3. dokonãit III. etapu úpravy návsi – pﬁedláÏdûní zb˘vajících chodníkÛ
4. dokonãit úpravu zpevnûné plochy
u víceúãelového hﬁi‰tû vã. technického zázemí
5. rekonstrukce vodojemu
6. ﬁe‰ení odvodu odpadních vod za starou ‰kolou, nad v˘leti‰tûm a v˘leti‰tû
7. ﬁe‰it dopravní znaãení u Rozárky

8. zlep‰it informovanost obãanÛ – Infokanál
9. roz‰íﬁení herních prvkÛ pro dûti pﬁed
víceúãelov˘m obecním domem
10. odkoupení pozemkÛ pod Komorov˘m
rybníkem – urgentní
11. obnova lesa
12. spolupráce obce se spolky a podpora
spolkového Ïivota v obci
13. péãe o seniory
14. podpora národní a mezinárodní spolupráce
15. propagace místních turistick˘ch cílÛ

16. zapojení obãanÛ do zvelebování a propagace obce – zejména dûtí a mládeÏe
17. vyuÏívání veﬁejnû prospû‰n˘ch prací
18. usilovat o získání pﬁedkupního práva
na objekt jednoty v pﬁípadû prodeje
19. informovanost obãanÛ – zpravodaj,
web a úﬁední deska
20. spolupráce s podnikatelsk˘mi subjekty v rámci mikroregionu
21. pomoc spoluobãanÛm v krizov˘ch situacích

Schválen˘ rozpoãet na rok 2015
Pﬁíjmy
daÀ z pﬁíjmu FO ze závislé ãinnosti
daÀ z pﬁíjmu FO ze SVâ
daÀ z pﬁíjmu FO z kap. v˘nosÛ
daÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob
DPH
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psÛ
odvod z loterií
správní poplatky
daÀ z nemovit˘ch vûcí
neivest. transfer od KÚ
dotace ze státního rozpoãtu (zamûstnanost)
pﬁevod z rozpoãtov˘ch úãtÛ
pﬁíjem z pronájmu pozemkÛ
stoãné
pronájem DPS
pﬁíjem za tﬁídûn˘ odpad od EKO-KOM
ãinnost místní správy celkem
z toho – poskytování sluÏeb
– ostatní pﬁíjmy z pronájmu majetku
– ostatní nedaÀové pﬁíjmy
pﬁíjmy z úrokÛ
pﬁíjmy celkem
V˘daje
pûstební ãinnost materiál
zimní údrÏba silnic
dopravní obsluÏnost
neivestiãná transfer – knihovna
záleÏitosti kultury celkem
z toho – materiál
– sluÏby
– poho‰tûní
– vûcné dary
tûlov˘chovná ãinnost – hﬁi‰tû celkem
z toho – materiál
– elektrická energie
– sluÏby
– opravy a udrÏování
bytové hospodáﬁství celkem
z toho – ostatní osobní v˘daje
– nákup materiálu
– úroky z úvûru DPS
– sluÏby
– opravy a udrÏování
veﬁejné osvûtlení celkem
z toho – elektrická energie
– opravy
sbûr a svoz tﬁídûného odpadu
sbûr a svoz komunálních odpadÛ

v tisících Kã
400
9
93
480
1 050
102
2
6
1
200
54
70
60
18
25
116
30
111
5
60
46
1
2 828
v tisících Kã
50
10
18
4
30
2
10
15
3
80
40
10
20
10
56
10
4
22
10
10
30
20
10
100
120

o vzhled obce a veﬁ.zeleÀ
261
z toho – platy
100
– ostatní osobní náklady
10
– sociální zabezpeãení
22
– zdravotní poji‰tûní
10
– úrazové poji‰tûní
3
– ochranné pomÛcky
4
– nákup materiálu
40
– PHM
32
– sluÏby
30
– opravy
10
poÏární ochrana celkem
47
z toho – drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
20
– materiál
15
– elektrika
5
– PHM
6
– cestovné
1
zastupitelstvo celkem
893
z toho – odmûny zastupitelstva
600
– sociální poji‰tûní
198
– zdravotní poji‰tûní
95
ãinnost místní správy
932
z toho – mzdy
130
– sociální zabezpeãení
62
– zdravotní poji‰tûní
29
– tisk
1
– materiálové náklady
55
– úroky vlastní
10
– náklady na vodu
7
– náklady na plyn
50
– náklady na elektﬁinu
98
– po‰tovní sluÏby
2
– náklady na telefon
30
– sluÏby penûÏních ústavÛ vã. poji‰tûní majetku
65
– nájemné
10
– ‰kolení
3
– zpracování dat
24
– ostatní sluÏby
200
– cestovné
40
– poho‰tûní
10
– úãastnické poplatky na konference
1
– vûcné dary
3
– transfery neziskov˘m organizacím
50
– neinvestiãní trasfery obcím
3
– neivestiãní transfery veﬁejné rozpoãtové úrovnû
49
pﬁevody vlastním rozpoãtov˘m úãtÛm
60
finanãní vypoﬁádání minul˘ch let
10
splátky úvûrÛ
127
v˘daje celkem
2 828
Rozpoãet obce byl schválen na zastupitelstvu obce dne 16. 12. 2014.
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Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva obce 10. 11. 2014
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• Kontrola usnesení
• Zpráva o prÛbûhu voleb do zastupitelstva obce Rouské
• SloÏení slibu ãlenÛ ZO
• Schválení programu, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• ZpÛsob volby orgánÛ obce
• Volba v˘konu funkce starosty a místostarosty
• OdmûÀování ãlenÛ zastupitelstva obce
• Volba finanãního a kontrolního v˘boru
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva obce 16. 12. 2014
• Zahájení, urãení zapisovatele a ovûﬁovatelÛ zápisu
• Kontrola usnesení
• Priority ZO na volební období
2014–2018
• Jednací ﬁád obce
• Rozpoãet obce na rok 2015

• Povûﬁení starostky obce rozpoãtov˘mi
opatﬁeními
• SloÏení Finanãního a Kontrolního v˘boru
obce
• PouÏívání soukromého vozidla pro obecní úãely
• Pronájem klubovny na rok 2015
• Schválení zástupce obce do Svazku pro
hospodaﬁení s odpady Bystﬁice pod Host˘nem
• Jmenování zástupce obce do MAS Hranicko
• Jmenování druhého zástupce do MR
Záhoran
• Schválení ãlena ZO spolupracujícího na
územním lánu obce Rouské
• Îádost OS Klubu seniorÛ Rouské–V‰echovice o finanãní pﬁíspûvek na ãinnost
v roce 2015
• Îádost Podhost˘nského Mikroregion
o pﬁíspûvek na v˘stavbu rozhledky –
Keleãsk˘ Javorník
• Dodatek ke smlouvû o energetickém
poradenství a správû odbûrn˘ch míst –
Energie pod kontrolou o.p.s
• Dodatek ã. 7 ke smlouvû ã. 2012075-09 uzavﬁené dne 2. 1. 2009 se spol.

ARIVA MORAVA a.s., Ostrava
• Smlouva o poskytnutí pﬁíspûvku na zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti OK
• Dodatek ke smlouvû o v˘‰i pachtovného
Záhoran a.s. V‰echovice.
• Îádost o koupi pozemku p.ã. 300/10
o v˘mûﬁe 871 m2 v k.ú. Rouské
• Informace starostky: Poplatek za sbûr,
tﬁídûní a likvidaci TKO na rok 2015
• Usnesení a závûr

Krátce z veﬁejného zasedání
zastupitelstva obce 2. 3. 2015
• Zahájení, urãení zapisovatele, a ovûﬁovatelÛ zápisu
• Kontrola usnesení
• Prezentace MAS Hranicko, Hranické rozvojové agentury a Mikroregionu Hranicko
• Stanovisko obce k projektu Domu s podporovan˘mi byty – Ïad. Ing. Libor K˘vala
• Pronájem objektu b˘valé vodárky
• Îádost Helmtraud Vojtkové, Rouské ã.p.
18 o v˘mûnu bytu v DPS v pﬁípadû uvolnûní
• Finanãní dar od Petra Pﬁíleského
• Informace starostky
• Usnesení a závûr

Statistika obce za rok 2014
K 1. 1. 2014 mûla obec Rouské 255 obyvatel, z toho 131 muÏÛ a 124 Ïen
Narodili se:
Adam Pokorn˘
Adéla Horáková
·tûpán ·afaﬁík
Veronika Strnadlová
Julie JuráÀová
Zemﬁeli:
Oldﬁich K˘vala
Vlasta Machaãová

Rouské ã.p. 81
Rouské ã.p. 5
Rouské ã.p. 72
Rouské ã.p. 8
Rouské ã.p. 32

2. 4. 2014
1. 9. 2014
6. 11. 2014
20. 11. 2014
12. 12. 2014

Rouské ã.p. 13
Rouské ã.p. 60

13.2.2014
21. 2. 2014

Pﬁistûhovali se k nám:
Daniela TvrdoÀová
Jana TvrdoÀová
Josef TvrdoÀ nejml.
Eva Fidrychová
Odstûhovali se od nás:
Jiﬁí Perutka
Lucie Ovãáãíková
Îatecká Dagmar
Pavel Tobola

Rouské ã.p. 84
Rouské ã.p. 84
Rouské ã.p. 84
Rouské ã.p. 8

8. 10. 2014
8. 10. 2014
8. 10. 2014
8. 9. 2014

Rouské ã.p. 14
Rouské ã.p. 37
Rouské ã.p. 31
Rouské ã.p. 31

20. 10. 2014
5. 5. 2014
12. 3. 2014
12. 3. 2014

Odpadové hospodaﬁení za rok 2014
Tﬁídûní odpadÛ v na‰í obci je na velice
dobré úrovni. Pro va‰í informaci bych sdûlila nûkolik údajÛ za rok 2014. V rámci
celého roku se odvezlo 65 t komunálního
odpadu. Obec za nûj zaplatila 119 944 Kã.
Tﬁídûného odpadu se odvezlo 47 t, úhrada
za nûj ãinila 92 111 Kã. Velkoobjemov˘
odpad se z na‰í obce odvezl v mnoÏství
2,2 t. Za tento druh odpadu jsme zaplatili
firmû A.S.A skládka Bystﬁice pouze pﬁistavení kontejneru. Náklady na nebezpeãn˘
odpad tvoﬁí znaãnou ãást v˘dajÛ v oblasti
odpadového hospodaﬁení. Odvezeno bylo
ve dvou mobilních svozech 37 t nebezpeãného odpadu a úhrada ãinila 40 006
Kã, coÏ je vÛbec nejvy‰‰í ãástka za celé
období, kdy se provádí sbûr této komodity. Rouské je zapojeno do systému spo-

leãnosti EKO KOM z nûhoÏ následnû obec
získává nárok na finanãní odmûnu za zaji‰Èování zpûtného odbûru a následného vyuÏití odpadÛ z obalÛ. V roce 2014 jsme tímto zpÛsobem získaly od uvedené spoleãnosti ãástku ve v˘‰i 37 471 Kã.
V loÀském roce obdrÏela kaÏdá domácnost soubor ta‰ek na tﬁídûn˘ odpad (zelená – sklo, modrá – papír, Ïlutá – plasty),
které nahrazují sbûr tﬁídûného odpadu do
pytlÛ. Obec tak tímto krokem plynule pﬁe‰la k vy‰‰ímu stupni tﬁídûní. Novelou zákona o odpadech ã. 229/2014 byly k 1. lednu 2015 obcím stanoveny nové povinnosti v oblasti oddûleného sbûru nûkter ˘ch
odpadÛ. JelikoÏ nebyly k tomuto datu provádûcí pﬁedpisy, tak nová vyhlá‰ka se teprve pﬁipravuje a mûla by vstoupit v platnost

v prÛbûhu mûsíce dubna. Zmûna se bude
t˘kat také sbûru kovÛ a biologicky rozloÏitelného odpadu. O tomto tématu probûhlo uÏ mnoho diskuzí. Kovové odpady jsou
minoritní sloÏkou komunálního odpadÛ. Ze
statistik je zji‰tûno, Ïe tvoﬁí cca 2–4 %
hmotnosti smûsného komunálního odpadu, tj. max. 5 kg/obyvatel/rok. Vût‰inou se
jedná o rÛzné kovové obaly, plechovky,
kovové nádobí, drobné kovové pﬁedmûty,
ménû jiÏ objemn˘ kovov˘ odpad. Dá se
v‰ak ﬁíct, Ïe více neÏ 99 % kovového odpadu je sbíráno a vykupováno v˘kupnami
odpadÛ. Jedná se v‰ak o druhy odpadÛ,
které nejsou bûÏnou souãástí komunálního odpadu. Velká ãást tûchto odpadÛ je
získávána nelegální cestou spojenou
s niãením cizího majetku. Touto skuteã-
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ností budou bohuÏel ohroÏeny i v‰echny
systémové sbûry kovov˘ch odpadÛ, které
budou zavedeny obcí. TudíÏ nová vyhlá‰ka,
která bude platit na území obce Rouské
musí zhodnotit i tyto rizika a bude ﬁe‰it pﬁe-
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váÏnû kovov˘ odpad z domácností. Ke sbûru kovov˘ch odpadÛ, které nejsou bûÏnou
souãástí komunálního odpadu, budou moci
obãané nadále vyuÏívat sluÏeb v˘kupen
odpadÛ. Co se t˘ká biologicky rozloÏitel-
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ného odpadu, budou od 1. dubna do
31. listopadu pﬁistaveny hnûdé kontejnery
na biologicky rozloÏiteln˘ odpad, do kter˘ch
bude moÏno ukládat odpad ze zahrad
a z domácností.

Zpráva OOPâR Hranice o stavu veﬁejného
poﬁádku v obci Rouské za rok 2014
V roce 2014 do‰lo v pÛsobnosti Obvodního oddûlení Policie âR Hranice v teritoriu obce Rouské k 1 trestnému ãinu, kdy
se jednalo o po‰kození cizí vûci. Za toto
období byly v obci Rouské ﬁe‰eny 3 pﬁestupky. Ve v‰ech pﬁípadech se jednalo
o pﬁestupky proti bezpeãnosti silniãního
provozu.
V prÛbûhu roku 2014 byly prÛbûÏnû provádûny preventivní dopravnû bezpeãnostní akce zamûﬁené na odhalování a odstraÀování pﬁíãin dopravních nehod spojené
s alkoholem a nepﬁimûﬁenou r ychlostí
v obci i mimo ni. Dále byly provádûny pre-

ventivní akce na poÏívání alkoholu nezletil˘mi ãi mladistv˘mi osobami.
Ke zlep‰ení bezpeãnosti obãanÛ, ochrany soukromého i obecního majetku Polcie
âR navrhuje 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 pﬁí-

mo na Obvodní oddûlení Policie âeské
republiky Hranice tel. ã. 581 601 690,
o pohybu podezﬁel˘ch osob ãi vozidel
v obci jako prevenci pﬁed pácháním trestné ãinnosti, v poslední dobû ãasto páchanou na osobách vy‰‰ího vûku, kdy se
pachatelé pod rÛzn˘mi záminkami vloudí
do domu a zde pak nejãastûji odcizí vût‰í
finanãní hotovost, 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.

V˘sledky Tﬁíkrálové sbírky 2015
B˘‰kovice
Horní Újezd
Malhotice
Provodovice
Rouské
V‰echovice
Po seãtení kasiãek
Celkem

13 628 Kã
13 315 Kã
14 623 Kã
5 013 Kã
8 170 Kã
28 695 Kã
100 Kã
83 544 Kã

Tato ãástka bude 13. ledna 2015 odeslána na úãet Charita
âeská republika Praha. Jménem charity dûkuji v‰em, kteﬁí do sbírky pﬁispûli finanãnû, aktivní úãastí nebo modlitbou.
Stále je moÏno pﬁispívat prostﬁednictvím SMS ve tvaru DMS
Koleda na tel. 87777. Cena SMS ãiní 30 Kã, popﬁ. v hotovosti
Irenû K˘valové – vedoucí FCH V‰echovice, nebo na úãet
66008822/0800, VS 7040.
Je‰tû jednou: BÛh Vám oplaÈ za Va‰e ‰tûdré dary.
Irena K˘valová, FCH V‰echovice

Moderní komunikace
Na zaãátku roku ve snaze zajistit
dostateãnou informovanost, jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu, kter˘ nabízí
jednoduch˘ zpÛsob získávání dÛleÏit˘ch
informací o dûní v obci. Staãí zaregistrovat ãíslo Va‰eho mobilního telefonu
a v krátk˘ch textov˘ch zprávách (sms)
budete dostávat dÛleÏité informace
z obce. Zaregistrovat se mÛÏete tﬁemi
zpÛsoby – online pomocí web stránek
nebo SMSkou nebo osobnû za OÚ.

JMENImezeraROUSKEmezeraCISLOPOPISNE
• Pro registraci chaty je potﬁeba za ãíslo popisné pﬁidat mezeru a slovo EVID
S úﬁadem je moÏnost i komunikovat,
a to pomocí sms podatelny, prosím pouÏívejte to pouze v krajním pﬁípadû. Nezaruãujeme vãasné pﬁeãtení.

Jak registrovat online?

Neodpovídejte na SMS, které od nás
dostanete, nemÛÏeme zaruãit jejich pﬁeãtení. Pokud chcete s námi komunikovat, vyuÏijte prosím SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY ode‰lete na ãíslo SMS InfoKanálu: 581 622
859
V souãasné dobû je do tohoto infokanálu obce zaregistrováno 95 telefonních
ãísel. Vûﬁíme, Ïe budete se sluÏbou spokojeni. Pokud máte jakékoliv dotazy ãi
pﬁipomínky, prosím obracejte se na
obecní úﬁad.

• Pomocí webového formuláﬁe na
webov˘ch stránkách obce
• Nebo se registrujte pﬁímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/ROUSKE
• Pomocí registraãního online formuláﬁe mÛÏete svou registraci pozdûji
upravit nebo registraci zru‰it.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napi‰te ve tvaru dle Va‰eho
bydli‰tû:
• REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRI-

SMS Podatelna komunikace
s úﬁadem pomocí SMS zpráv:

Obec Rouské
ve spolupráci s místními spolky
poﬁádá

KÁCENÍ
MÁJE
v sobotu 23. kvûtna
ve 14 hodin
na v˘leti‰ti
Bûhem celého odpoledne bude pro
v‰echny pﬁipraven bohat˘ program
zakonãen vystoupením kapely Gradace.
Pro dûti bude po celé odpoledne pﬁipraveno dopravní hﬁi‰tû, kde nepﬁijdou
zkrátka ani tatínci. Pﬁipraveno bude
i bohaté obãerstvení.
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Historicky první Vítání obãánkÛ obce
Rouské 15. bﬁezna 2015
Symbolem jara je zrození nov˘ch ÏivotÛ.
I u nás v Rouském jsme vítali do Ïivota ãtyﬁi nové obãánky. Bﬁeznová nedûle s datem
patnáctého byla zalitá sluncem, které jako
by chtûlo pﬁispût k dobré pohodû historicky prvního vítání obãánkÛ v novodobé historii samostatnosti obce Rouské. Tûsnû
pﬁed ãtrnáctou hodinou se zaãali do vyzdobeného sálu víceúãelového obecního
domu scházet mladé manÏelské páry se
svojí drobotinou, aby se zúãastnili „Vítání
obãánkÛ obce Rouské do Ïivota“. Tohoto
v˘znamného spoleãenského aktu se
zúãastnili i mnozí prarodiãe a patroni
na‰ich nov˘ch obãánkÛ z ﬁad místních
dûtí. Rok 2014 byl pro na‰i obec velice
‰tûdr˘, protoÏe se v nûm narodilo celkem
pût jejích obãánkÛ. âtyﬁi z nich jsme vzhle-

dem k jejich datu narození mohli do sv˘ch
ﬁad pﬁivítat aÏ v leto‰ním roce. Na‰í milou
povinností bylo mezi obãany obce Rouské
pﬁivítat Adélku Horákovou, Adámka Pokorného, Verunku Strnadlovou a ·tûpánka
·afaﬁíka. Po úvodním pﬁivítání v‰ech pﬁítomn˘ch starostkou obce Ing. Danielou
TvrdoÀovou, vystoupily dûti s krátk˘m programem. Roztomilé dûtské básniãky
v podání na‰ich mal˘ch recitátorÛ a videovizitky nov˘ch obãánkÛ navodily dojemnou atmosféru tohoto slavnostního okamÏiku. Poté studentky Aneta Mrázková
spolu s Klárou JuráÀovou, pﬁedstavily
narozená miminka a jejich rodiãe. Následovalo pﬁedání kytiãky, upomínkového dárku a finanãního pﬁíspûvku spolu s blahopﬁáním, které pﬁedávala starostka obce

spolu s patronem kaÏdého dítûte. Po slavnostním zápisu do kroniky obce a nezbytné fotografii, pronesla starostka obce svÛj
slavnostní projev, v nûmÏ zdÛraznila
v˘znam rodiny pro v˘chovu dûtí, ale hlavnû lásku a péãi rodiãÛ o jejich drobeãky.
Poté pozvala v‰echny pﬁítomné k malému
obãerstvení. Na závûr tohoto slavnostního
odpoledne probûhlo spoleãné fotografování nov˘ch obãánkÛ obce Rouské spoleãnû s rodiãi, úãinkujícími a starostkou
obce. Za velice pﬁíjemnou atmosféru patﬁí na‰e podûkování mimo jiné i dûtem
Karince Studené, Janiãce TvrdoÀové,
Pepovi a Filipovi K˘valov˘m.
V‰em nov˘m obãánkÛm pﬁejeme hodnû
zdraví a lásky.
Milu‰e StrÏínková, místostarostka obce

Vítání nov˘ch obãánkÛ obce probûhlo ve slavnostní a pﬁátelské atmosféﬁe

Co ãeká v tomto roce místní hasiãe
Rok 2015 bude
pro místní hasiãe
a pﬁedev‰ím pro
soutûÏní t˘m zlomov˘. Asi se ptáte proã? Sportovní druÏstvo se v leto‰ním roce rozhodlo úãastnit
se Velké ceny OSH Pﬁerov! Bude mít moÏnost pomûﬁit své síly s nejlep‰í dvacítkou
muÏstev v okresu Pﬁerov a získávat body
do celkového vyhodnocení, které bude

známé na konci srpna. LoÀsk˘ rok byl
dobr ˘m testem, protoÏe se místní sportovci zúãastnili 26 soutûÏí, a pﬁedev‰ím
ke konci sezóny, jejich forma rostla. Základem úspûchu je dobr˘ t˘m a solidní vybavení a myslím, Ïe v tomto smûru mají místní co nabídnout.
Pﬁelom a zaãátek roku je pro hasiãe ve
znamení v˘roãních valn˘ch hromad, jak na
úrovni místní, okrskové, okolních sborÛ,

ale i okresních. To v‰e umoÏÀuje hasiãÛm
vymûÀovat své zku‰enosti s ostatními,
utuÏovat vztahy, ale i s nadhledem pomûﬁovat pohostinnost a kvalitu obãerstvení.
Leto‰ní rok byl, po pûti letech, rokem
volebním. Probûhly volby orgánÛ na v‰ech
úrovních od místní aÏ po republikové. Místní v˘bor bude pracovat v tomto sloÏení:
Libor K˘vala – starosta, Mar tin âech –
námûstek starosty, Miroslav K˘vala – veli-
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tel, Jaromír Jemelík – jednatel, Vladimír
Ovãáãík – hospodáﬁ, Martin Ovãáãík – revizor SDH.
V˘bor SDH, pﬁi pﬁíleÏitosti v˘znamného
Ïivotního jubilea, ocenil práci tﬁí ãlenÛ SDH
Rouské, a to Vitûzslava Hlavu st., Vladimíra Ovãáãíka a Antonína Horáka. Jako pﬁipomínku pﬁevzali bratﬁi hasiãi pamûtní plaketu a pﬁijali podûkování za jejich aktivitu
v hasiãské práci.
Plán ãinnosti na rok 2015 zahrnuje aktivity jak v oblasti kulturní, spoleãenské,
sportovní, ale i spolupráci s obcí a místními spolky. V leto‰ním roce chceme navázat na úspû‰nou akci loÀského roku,
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s názvem „Táborák“ a pﬁidat i dal‰í men‰í
akci, která osloví co nej‰ir‰í publikum.
V oblasti péãe o techniku, vyrobíme svépomocí stﬁe‰ní nadstavbu na hasiãsk˘ vÛz,
pro umístûní techniky a udûláme men‰í
úpravy v nákladovém prostoru auta. Chceme se ale vûnovat i dal‰í technice a vybavení, kterou bychom chtûli letos doplnit
o dal‰í prvky.
Na poli místní poÏární jednotky, jsme
v leto‰ním roce zaznamenali jeden v˘jezd
v katastru obce a pﬁíjezdem v poﬁadí v˘jezdov˘ch jednotek na pr vním místû, jsme
prokázali pﬁipravenost plnit závazky i v této
oblasti.

Také v leto‰ním roce byla vyhlá‰ena soutûÏ „PoÏární ochrana oãima dûtí“, proto
pokud mají místní dûti zájem soutûÏit
v kategorii v˘tvarné ãi literární, atˇ se na
mne do konce bﬁezna obrátí s doplÀujícími
dotazy.
Dûkuji v‰em hasiãÛm a jejich podporovatelÛm za aktivitu. Pokud byste chtûli
vidût místní sportovní druÏstvo, jak reprezentuje obec, neváhejte, kalendáﬁ soutûÏí
bude zveﬁejnûn na stránkách obce a na
v˘vûsce.
Hrd˘ ãlen t˘mu :)
Libor K˘vala, starosta SDH

Spolková ãinnost v obci
Mikulá‰ská nadílka
Ani loni nevynechal svat˘ Mikulá‰ Rouské a nezapomûl na rousecké dûti. Ov‰em
tentokrát to pojal netradiãnû a dárky dûtem
nadûloval na rousecké návsi. Trochu ho
pozlobilo zaﬁízení, kter˘m mûl promlouvat
k dûtem a jejich rodiãÛm, av‰ak nebyl by
to Mikulá‰, aby si neporadil s tímto mal˘m
problémem. Staãilo malé kouzlo a jeho
libozvuãn˘ hlas znûl celou návsí. KaÏdé dítko obdaﬁil mal˘m dáreãkem. Dûti za obdrÏen˘ balíãek zarecitovaly Mikulá‰ovi básniãku a nebo zazpívaly písniãku. Mikulá‰kou nadílku provázela hojná úãast v‰ech
dûtí, maminek, tatínkÛ, babiãek a dûdeãkÛ. Ti v‰ichni si nenechali ujít tuto událost
závûru roku. Poté svat˘ Mikulá‰ odkráãel
se svou druÏinou za dal‰ími dûtmi.

Îiv˘ betlém
Opût po roce se rozhodly dûti z Obãanského sdruÏení Rousecká dráãata pﬁedstavit v ãase vánoãním biblick˘ pﬁíbûh

Îiv˘ betlém v podání Rouseck˘ch dráãat

Mikulá‰ská nadílka. Nûkteré dûti se sice trochu bály, ale nakonec v‰e dobﬁe dopadlo

Tak pﬁí‰tí rok zase...
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Vodûní medvûda: V Rouském panovala dobrá nálada, medvûda neodmítli v Ïádné domácnosti

o narození JeÏí‰e. Îiv˘ betlém nacviãily
pod vedením Klárky JuráÀové a za hudebního doprovodu Markéty Láskové a Olinky
a Helenky Dﬁímalov˘ch z Hranic. Pﬁedstavení se konalo v pﬁedveãer ·tûdrého dne
pﬁed místní kaplí. Tuto tradiãní akci si
nenechala ujít spousta na‰ich i pﬁespolních obãanÛ. Podûkovat bychom chtûli
nejen dûtem z OS Rousecká dráãata
a Klárce JuráÀové, ale i dûvãatÛm Dﬁímalov˘m a Markétce Láskové. Podûkování
patﬁí i mamince dûvãat Olince Dﬁímalové
za její fotodokumentaci.
Obecní úﬁad

na‰i dosavadní ãinnost a pﬁedstavit na‰e
plány akcí pro leto‰ní rok 2015.
V minulém roce jsme pﬁeru‰ili a moÏná
i ukonãili osm˘ roãníkem tradici poﬁádání
letního hudebního festivalu BEST-FEST
summer. Jak jsem jiÏ nûkolikrát zmínil,
taková akce se nedá na vesnici realizovat
z vlastních zdrojÛ bez finanãní podpor y
Olomouckého kraje formou dotace.
Pﬁesto to nevzdáváme a pro leto‰ní rok

Vodûní medvûda
VáÏení a milí spoluobãané, jak jiÏ se stalo zvykem, tak i v leto‰ním roce, v na‰í
obci, tûsnû pﬁed zahájením postní doby se
vodil MEDVùD. Tato tradice se odehrála
v sobotu 7. února se startem jiÏ v dopoledních hodinách. MEDVùDA vodili ãlenové místního SDH za melodick˘ch zvukÛ
Partutovjanky pod vedením pana Hynãici.
Úãast masek byla v leto‰ním roce dosti
ovlivnûná rÛzn˘mi onemocnûními a proto
nás chodilo pouze osm masek. Chtûl bych
podûkovat za milé pﬁijetí ve v‰ech domácnostech, za finanãní i tekutou podporu
na‰eho sboru. Také bych chtûl podûkovat
v‰em „maskám“ a obecnímu zastupitelstvu za poskytnutí zázemí.
Miroslav K˘vala, velitel SDH Rouské

Bestfest – hudební
veãery
VáÏení spoluobãané, chtûl bych Vám za
Obãanské sdruÏení Bestfest zhodnotit

Bestfest: Hudební veãer 13. bﬁezna 2015

jsme pro obyvatele na‰í obce pﬁipravili tﬁi
kulturní akce. Jsou to dva hudební veãery
s kapelou Prajzsk˘ V˘bûr v klubovnû OS TJ
Draci Rouské a na v˘leti‰ti uÏ pát˘ roãník
soutûÏe o titul BEST-Slivovice Rouské
2015.
Jeden hudební veãer uÏ probûhl a to
v pátek 13. bﬁezna 2015. Pobavit se
a poslechnout si rockové skladby v akustickém podání pﬁi‰lo skoro 40 náv‰tûvní-
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kÛ, kteﬁí zaplnili klubovnu a vytvoﬁili vynikající atmosféru. Pro posluchaãe bylo pﬁipraveno pivo Bernard, kvalitní víno a bohaté obãerstvení.
V ãervenci budeme pokraãovat na v˘leti‰ti druhou hudební akcí, kde se pﬁedstaví nûkolik kapel a jejíÏ souãástí bude i soutûÏ o nejlep‰í slivovici. Tato akce ov‰em
nebude co do velikosti náhrada za festival
Bestfest.
Doufám, Ïe se vût‰í propagací podaﬁí
roz‰íﬁit poãet úãastníkÛ a tím i vzorkÛ slivovice. Pokud se nám, ale nepodaﬁí
v Rouském získat pro tuto soutûÏ vût‰í
úãast, tak ji roz‰íﬁíme i do okolních obcí.
Hlavní cenou by i nadále mûl zÛstat vítûzn˘ pohár a 30l sud piva.
Tﬁetí a poslední akcí v tomto roce bude
opût hudební veãer v klubovnû nebo v pﬁípadû pﬁíznivého poãasí ve dvoﬁe za klubovnou. Na v‰echny poﬁádané akce plánujeme vstup zdarma a samozﬁejmostí bude
kvalitní hudební záÏitek a bohaté obãerstvení.
Tímto bych Vás v‰echny chtûl na tyto
akce pozvat, protoÏe to v‰echno poﬁádáme hlavnû pro Vás, obãany obce Rouské.
Va‰í úãastí ukáÏete, Ïe i tady se umíme
bavit, pﬁestoÏe neustále v‰ichni ﬁíkají, Ïe
do Rouského na akce nikdo nepﬁijde. Uvûdomme si, Ïe kaÏd˘ kdo nûjaké akce poﬁádá, musí do jejich pﬁípravy a realizace vloÏit spoustu energie a ãasu, která se jim
vrátí s Va‰í úãastí.
Václav Marek, pﬁedseda OS Bestfest

Klub seniorÛ
Rouské–V‰echovice
... a jedeme dál
Tam kde jsme loni pﬁestali, letos zaãínáme. Louãili jsme se adventním koncertem a zájezdem na vánoãní koncert Václa-
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Na zájezdu v RoÏnovsk˘ch pivních lázních
nás zaujalo pivní m˘dlo

va Hyb‰e do Zlína. Zaujalo nás nové sviÏné aranÏmá celého koncer tu. Zaãátkem
roku jsme zhodnotili aktivity na‰í ãinnosti
za loÀsk˘ rok za pﬁítomnosti starostÛ obou
obcí. Rouské v zastoupení Ing. Daniely TvrdoÀové a V‰echovice zastoupené Radkem
Miku‰em, kter˘m jsme za finanãní a dal‰í
podporu podûkovali. Podûkování patﬁilo
i ãlenÛm SDH v Rouském, kteﬁí s na‰ím
Klubem spolupracují jiÏ dlouhodobû a zaji‰Èují nám dopravu na rÛzné akce. Pﬁijaly
jsme ãtyﬁi nové ãleny. K pﬁíjemné atmosféﬁe pﬁispûli sv˘m hudebním vystoupením
manÏelé Hala‰tovi z Kladerub. Hezkou akcí
bylo posezení nad knihou Heﬁmánkové
údolí od autorky Hany Marie Körnerové
s knihovnicí Lydií Trlifajovou, které se usku-
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teãnilo v minimuzeu Bohuslava Fuchse ve
V‰echovicích. Seznámení se s Ïivotopisem
a dílem tohoto v‰echovského rodáka bylo
zajímav˘m zpestﬁením besedy. Abychom
zpátky naãerpali své síly po dlouhé zimû,
vydali jsme se na náv‰tûvu RoÏnovsk˘ch
pivních lázní. Absolvovali jsme relaxaãní
kÛru s ochutnávkou pûti druhÛ piva. Tyto
láznû jsou vydaﬁenou turistickou atrakcí,
pﬁiãemÏ se potvrdilo, Ïe v‰e je o dobrém
nápadu. Nevyluãujeme, Ïe pro svÛj blahodárn˘ vliv piva na na‰e tûla a mysl se tam
jednou navrátíme. Na závûr bych vás chtûla pozvat na tradiãní cestovatelskou pﬁedná‰ku na‰ich pﬁátel rodiny Márov˘ch, která bude konat 15. dubna 2015. Téma
pﬁedná‰ky bude západ USA – Havajské
ostrovy. Pátého kvûtna budeme cestovat
za kvûtinami na Floru do KromûﬁíÏe, pﬁiãemÏ plánujeme nav‰tívit i proslulou kvûtnou zahradu. UÏ se moc tû‰íme. A vy, co
jste je‰tû akce na‰eho klubu nenav‰tívili?
MÛÏete tak uãinit právû na tûchto akcích,
rádi vás uvítáme mezi sebou.
Hezké jaro a sluníãko...
Helmtraud Vojtková, pﬁedsedkynû spolku

Dáreãky pro dûtsk˘
domov
V loÀském roce se dostalo na‰emu
spolku velké cti. Pﬁedsedkynû spolku Libûna Hre‰ková pﬁevzala od ãeského svazu
Ïen v Praze ocenûní – ﬁád za obûtavou
a dobrovolnickou práci ve prospûch Ïenského hnutí, ale i za záchranu Ïivota mladého ãlovûka. V mûsíci listopadu se
zúãastnila na‰e ãlenka Anna Strnadlová
olympiády ve vyﬁezávání ovoce a zeleniny
v Lucembursku kde obdrÏela bronzovou

sobota 18. dubna 2015
Pojďme společně uklidit nepořádek
a černé skládky v našem okolí!

sraz ve 14:00 u kulturního domu
Rukavice a pytle zajištěny!
Dobrou náladu s sebou Po úklidu Vás zveme na krátké posezení
s občerstvením se svými sousedy
z Malhotic .

V˘roãní schÛze Klubu seniorÛ – hosté Martin âech, Radek Miku‰ , Ing. Pavla Krbálková,
Ing. Daniela TvrdoÀová, ãlenky Helmtraut Vojtková, Jitka Smahlová, Ludmila Perutková
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medaili. Gratulujeme… Spolek Ïen Rouské nav‰tívil jiÏ po sedmé na ·tûdr ˘ den
Dûtsk˘ domov v Hranicích a pﬁivezl dûtem,
které trávily ·tûdr˘ den v domovû, vánoãní dárky. To je právû na‰e poselství, rozdávat dûtem radost, smích a spokojenost.
Byl to úÏasn˘ pocit. Dûti z domova nám na
památku vûnovaly krásn˘ vánoãní stromeãek a vánoãní pﬁání. V sobotu 7. bﬁezna, uspoﬁádal Spolek Ïen Rouské jiÏ osm˘
roãník dûtské merendy, která byla urãena
nejen dûtsk˘m domovÛm, ale i ‰iroké
veﬁejnosti. Merenda se konala v hranické
sokolovnû, kde se se‰lo na nûkolik desítek masek. Leto‰ní na‰i akci nav‰tívilo
devût Dûtsk˘ch domovÛ z celého Olomouckého a Severomoravského kraje
i ‰iroká veﬁejnosti. Po 16. hodinû se za
námi pﬁijeli podívat hosté, hejtman Olomouckého kraje Jiﬁí Rozboﬁil, námûstek
hejtmana Olomouckého kraje Pavel ·oltys, ãlenka zastupitelstva mûsta Hranic
Lenka Kopﬁivová a Jiﬁí Lajtoch. Po v‰ech
ocenûní svolal hejtman v‰echny Ïeny spolku a pﬁedal jim krásnou kvûtinu k Mezinárodnímu dni Ïen. Velmi nás to pﬁekvapilo. Dûkujeme…
Touto cestou chceme podûkovat v‰em,
kteﬁí nám ochotnû pomáhali pﬁi pﬁípravû

8. roãník dûtské merendy v Hranicích
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Senioﬁi na besedû ve V‰echovicích nad knihou Heﬁmánkové údolí

a organizaci Merendy. Velké podûkování
patﬁí v‰em sponzorÛm, kteﬁí podpoﬁili tuto
velmi zdaﬁilou akci.
V tomto je ná‰ cíl a smysl na‰í práce,
spojit se, se v‰emi dûtmi, pohrát si, zasko-

taãit si a zasmát se. Vidût dûtsk˘ smích,
je to nejkrásnûj‰í na svûtû, co mÛÏete
zaÏít…
Libûna Hre‰ková,
pﬁedsedkynû spolku
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75. v˘roãí postavení svûtelného kﬁíÏe
na Svatém Host˘nû, 1939–2014
Stavba svûtelného elektrifikovaného kﬁíÏe na Host˘nû se provádûla
v prÛbûhu roku 1939, tedy právû
pﬁed 75 lety. KﬁíÏ byl vztyãen 28. záﬁí
1939 a zapnut byl na zkou‰ku pﬁed
veãerem. V noci svítit nesmûl, protoÏe bylo naﬁízeno zatemnûní. 1. záﬁí
1939 totiÏ vypukla 2. svûtová válka
a fa‰istické Nûmecko napadlo Polsko. Po celou dobu této války kﬁíÏ
nesvítil. Podle jin˘ch pramenÛ byl kﬁíÏ
poprvé rosvícen v den svátku sv. Václava 28. záﬁí 1939 jiÏ o sedmé hodinû ranní. Znovu se kﬁíÏ rozzáﬁil 2. ãervence 1945 u pﬁíleÏitosti oslav 100.
v˘roãí obnovení host˘nského chrámu. KﬁíÏ byl postaven po levé stranû
trafostanice pod bﬁehem. V souãasnosti je místo, kde kﬁíÏ stál tûÏko
identifikovatelné a Ïádné stopy po
svûtelném kﬁíÏi tomto prostoru prakticky neexistují. KﬁíÏ postavily Stﬁedomoravské elektrárny Pﬁerov, které
spolu s poutníky hradily náklady. KﬁíÏ Svûteln˘ kﬁíÏ na Svatém Host˘nû v roce 1941
byl 28 metrÛ vysok˘, ãasopis Hole‰ovsk˘ kraj z roku 1939 uvádí v˘‰ku
tí ChﬁibÛ a Odersk˘ch VrchÛ. a také aÏ
30 metrÛ. Rozpûtí ramen bylo 18 metrÛ z âeskomoravské Vysoãiny. V prosinci
(jin˘ pramen uvádí 20 metrÛ). Stavba roku 1947 mezi Vánocemi a Nov˘m
byla nároãná. Pro zhotovení ramen bylo rokem byl kﬁíÏ v noci siln˘m severozánutno postavit le‰ení 15 aÏ 20 metrÛ padním vûtrem od Pﬁerova vyvrácen na
vysoké. KﬁíÏ byl postaven z trámÛ o síle bﬁeh, pﬁes kter ˘ se zlomil. V místech,
10 × 12 cm a 12 × 12 cm. VyztuÏení kde bylo dﬁevo spojované zatékala voda
(kantonování) bylo provedeno úhlovou a tak stavba byla nahnilá. Odhadovalo
ocelí 35 aÏ 40 mm silnou. Konstrukce se, Ïe kﬁíÏ by mohl vydrÏet asi pût let
vytvoﬁená z tûchto trámÛ byla v pÛdory- a poté by se musel z bezpeãnostních
se zhruba ãtverec o rozmûrech 1 aÏ dÛvodÛ odstranit. Snad právû z tûchto
1,15 metrÛ. V˘‰ku ramen nad terénem dÛvodÛ pak kﬁíÏ uÏ nesmûl b˘t obnoven.
lze podle rÛzn˘ch fotografií odhadnout Host˘nsk˘ kﬁíÏ tedy záﬁil do kraje prakna 18 aÏ 19 metrÛ. Tato konstrukce byla ticky dva a pÛl roku.
pobita deskami a opatﬁena bíl˘m nátûZákladem tohoto ãlánku byly vzpomínrem. Trnová koruna mûla nátûr ãerven˘. ky a informace Josefa Kolaﬁíka z BystﬁiVrch kﬁíÏe a ramena byly zakryty Adolfo- ce pod Host˘nem, kter ˘ byl ve funkci
vou lepenkou. Na kﬁíÏi bylo 900 patnác- elektromontéra zamûstnancem V˘chotivatov˘ch Ïárovek a stejn˘ poãet objí- domoravsk˘ch elektráren (pﬁedtím Stﬁemek. Zapojení bylo rozloÏeno do tﬁí fází, domoravské elektrárny), a v pováleãn˘ch
celkov˘ v˘kon byl 13,5 kW. Porcelánové letech nûkolikrát provádûl opravy osvûtobjímky byly namontovány na povrchu kﬁí- lení na tomto kﬁíÏi. Zúãastnil se také
Ïe a vedení bylo také venku. Stavba kﬁí- s dal‰ími pracovníky VME Pﬁerov likvidaÏe si vyÏádala náklad ve v˘‰i 200 tisíc ce kﬁíÏe v lednu 1948. Druh˘m materiákorun. Proti vichﬁici a zimní nepohodû byl lem, kter˘ byl vyuÏit k vyhotovení tohoto
kﬁíÏ zabezpeãen dvanácti kotevními oce- ãlánku byl ãlánek Host˘nskému svûtellov˘mi lany, které byly upevnûny do nému kﬁíÏi bylo letos sedmdesát, kter˘
kotevních blokÛ v okolí kﬁíÏe. Spodní ãást byl uveﬁejnûn ve Zpravodaji mûsta BystkﬁíÏe byla upevnûna v plochém betono- ﬁice pod Host˘nem v ãísle 10 z ﬁíjna
vém základu (základová patka). Rozsví- 2009. Autorem ãlánku je Mgr. Karel
cen˘ kﬁíÏ byl viditeln˘ do vzdálenosti Zahradník, kter˘ objevil záznam o stavnûkolika desítek kilometrÛ a tak jej bylo bû host˘nského kﬁíÏe v ãasopise Holevidût z Vala‰ského Meziﬁíãí, Olomouce, ‰ovsk˘ kraj ã. 42 z 21. ﬁíjna 1939. Bylo
Pﬁerova, Vy‰kova, Brna, Slovácka, z úpa- pﬁevzato také nûkolik informací z ãlánku

Svûteln˘ kﬁíÏ na Svatém Host˘nû,
kter˘ byl uveﬁejnûn v ãasopise Listy
svatohost˘nské ã.4 z prosince
r.1998. Dále byl ãlánek o host˘nském kﬁíÏi zpracován a v roce 1991,
kdy ve zpravodaji mûsta Bystﬁice pod
Host˘nem byl ve vydání ã. 6 z prosince 1991 (strany 20 a 21) uveﬁejnûn ãlánek s titulem Svatohost˘nsk˘
svûteln˘ kﬁíÏ. Tento ãlánek byl pﬁevzat z ãasopisu Hlasy svatohost˘nské. âlánek je velmi bohat˘ na informace. Autor ãlánku (znaãka JJ) pﬁedev‰ím pﬁipomíná ãtrnáct pracovníkÛ, kteﬁí se zaslouÏili o stavbu
host˘nského kﬁíÏe. Plán vypracoval
a stavbu vedl vedoucí úﬁedník propagaãního oddûlení SME (Stﬁedomoravské elektrárny) v Pﬁerovû Svatoslav Nepala. Tesaﬁskou práci vedl
tesaﬁsk˘ mistr Franti‰ek Mopslík
z Pﬁerova a jeho spolupracovníkem
byl Stanislav Kopeãn˘ z âekynû.
MontáÏ provedl montér Jan kaìourek
z Pﬁedmostí u Pﬁerova. Jeho spolupracovníky byli Alois Drábek z åekynû a Jan Bláha z Bochoﬁe. Betonování
mûl na starosti betonáﬁ Josef Bouchal
z âekynû se zamûstnanci stavebního
oddûlení vysokého napûtí SME Pﬁerov.
Svûtelné zaﬁízení instaloval vrchní montér Josef Krátk˘ z PrÏna, pomáhali mu
Antonín Roubal a Franti‰ek Viãík, oba
z Dﬁevohostic a Karel Kováﬁ z PrÏna.
Nátûr kﬁíÏe provádûl malíﬁ písma Ferdinand Bouda z Pﬁedmostí u Pﬁerova spoleãnû s Vincentem Âtefanem a Josefem
Horákem z Pﬁerova. Antonín Roubal patﬁil také do skupiny pracovníkÛ, kteﬁí v lednu r. 1948 provedli likvidaci spadlého kﬁíÏe. Kromû bystﬁického zpravodaje pﬁipomnûly v roce 2009 jubilejní 70. v˘roãí
postavení svûtelného kﬁíÏe na Host˘nû
i nûkteré dal‰í ãasopisy. byly to Bystﬁické pokroky, zpravodaj obce Rusava, Prusinovick˘ zpravodaj, ale také t˘deník
Na‰e adresa – Bystﬁicko, KromûﬁíÏsk˘
deník a nûkolik dal‰ích periodik v okolí
Bystﬁice. Co je‰tû dodat k pozoruhodnému objektu, kter ˘ byl postaven na
host˘nském temeni pﬁed 75 lety. Snad
jen malou úvahu. Uzraje nûkdy v budoucnosti ãas na jeho obnovení? Pokud ano,
pak by se nov˘ svûteln˘ kﬁíÏ mohl stát
vedle chrámu, rozhledny a vûtrné elektrárny dal‰í dominantou tohoto vûhlasného poutního místa na Moravû.
Zapsal Vlastimil DoleÏel z Bystﬁice pod
Host˘nem 19. listopadu 2014
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