„Mûjte dobrou náladu. Dobrá nálada va‰e problémy sice nevyﬁe‰í, ale na‰tve tolik
lidí kolem, Ïe stojí za to si ji uÏít.“
Jan Werich
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Ing. Daniela TvrdoÀová
starostka obce

Milí spoluobãané,
polovina roku 2017 je za námi a ãas letních dovolen˘ch, ãas v˘letÛ a letních radovánek pomalu konãí. Letní prázdniny utekli jako voda a pro rodiãe dûtí ‰kolou povinn˘ch a samotné dûti konãí ãas oddechu
od ‰kolních povinností.
Pro na‰í obec to letos není vÛbec ãas
leno‰ení. Po loÀském roce, kdy probûhly
jen drobné investice, loÀské u‰etﬁené
peníze se roztoãí na rozvoj na‰í krásné
obce. UÏ na zaãátku roku jsme investovali do nákupu objektu místního obchodu
Jednoty a udrÏení obchodní obsluÏnosti
v na‰i obci. Podaﬁilo se nám
získat dotaci na roz‰íﬁení
dûtsk˘ch prvkÛ na v˘leti‰ti,
kde bude mimo jiné i zemní

trampolína. Mrzí mne, Ïe bude umístûna
na v˘leti‰ti místo na návsi, která by tímto
oÏila tak, jak tomu b˘valo v minulosti, kdy
návsi v obcích byly místem v‰eho dûní a je
‰koda, Ïe se tento trend vytrácí a dûti, pak
lozí po so‰e sv. Jana Nepomuckého. Dal‰í penûÏní prostﬁedky jsme získali z dotací Olomouckého kraje na rekonstrukci
chodníku u krajské komunikace Rouské –
V‰echovice. Kompostér y, které máte jiÏ
nûkteﬁí doma, jsou také z dotace, a to
SFÎP. Z této dotace byl také zakoupen
‰tûpkovaã a bude provedeno o‰etﬁení stromÛ (líp srdãit˘ch a velkolist˘ch). A i letos
získala obec dotaci pro JSDH na ochranné pomÛcky. A to poﬁád není v‰echno, stále se ãeká na vyhlá‰ení v˘sledku dotací
MZE, kde jsme mûli podané dvû Ïádosti.
V‰echny takto získané penûÏní prostﬁedky musíme vyãerpat v tomto roce.
Ani kultura v obci letos nezahálí. Jak

obec, tak pﬁedev‰ím spolky se starají
o kulturní dûní v obci. Místní hasiãi udrÏují
tradiãní vodûní medvûda. Obec udrÏuje tradiãní akce jako vítání obãánkÛ, setkání
dÛchodcÛ a kácení máje. Letos jsme díky
získání kompostérÛ uspoﬁádali semináﬁ ke
kompostování a spolu se spolkem Rousecká Dráãata jsme znovu otevﬁeli místní
hospÛdku, a to pﬁi akci Pálení ãarodûjnic.
Dráãata dále uspoﬁádala karneval, vyná‰ení Moreny ãi zájezd do ZOO Ostrava.
A samozﬁejmû nesmím zapomenout na
spolek SeniorÛ, kter˘ má kaÏd˘ mûsíc akci
jak pro ãleny, tak pro v‰echny obãany.
O aktivitách SeniorÛ se dozvíte v jejich
pﬁíspûvku. V Rouském se také konal jiÏ
10. roãník hudebního festivalu Best-Fest
Summer. A to není zdaleka konec roku.
Tak se snad v dal‰ím ãísle zpravodaje
budeme moci pochlubit, co v‰e se povedlo. Nebudu dále zdrÏovat, aÈ se mÛÏete
pustit do ãtení tohoto ãísla
zpravodaje. Pﬁeji v‰em hezk˘ zbytek léta.

Zastupitelstvo obce informuje
Krátce z veﬁejného zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo 23. ledna 2017
projednalo:
• Kupní smlouvu s Jednotou Uhersk˘ Ostroh na nákup objektu ã.p. 7 v k.ú. Rouské do majetku obce.
• Îádost o finanãní pomoc Arcibiskupství
praÏské.
• Dotaci POV 2017 – Podpora budování
a obnovy infrastruktury obce.
• Dotaci MZe 2017 – ÚdrÏba a obnova
stávajících kulturních prvkÛ venkovské
krajiny.
• Dotaci MZe 2017 – Podpora pro vytvoﬁení nebo obnovu místa pasivního odpoãinku.
• Zámûr na pronájem klubovny v objektu
Rouské ã.p. 64.

• Smlouvu o právu provést stavbu na
pozemku p.ã. 56 v k.ú. Rouské.
• Dotaci MZe 2017 – ÚdrÏba a obnova
stávajících kulturních prvkÛ venkovské
krajiny.
• Dotaci MZe 2017 – Podpora pro vytvoﬁení nebo obnovu místa pasivního odpoãinku.
• Zmûnu stanov Dobrovolného svazku obcí
„SdruÏení obcí Stﬁední Moravy“.

Zastupitelstvo 20. bﬁezna 2017
projednalo:
• Îádost o odkoupení ãásti obecního
pozemku 632/8 p. Vozákovou.
• Nájemní smlouvu nebytov˘ch prostor
budovy smí‰eného zboÏí Jednota COOP
ã.p.7 v k.ú. Rouské.
• Veﬁejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Jednotû SD v Uherském Ostrohu na
zaji‰tûní veﬁejné sluÏby – obchodní obsluÏnosti na rok 2017.
pokraãování na stranû 2 

Zastupitelstvo 20. února 2017
projednalo:
• Îádost o projednání pﬁipojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ –
spolku Lungta.
• Îádost o odkoupení ãásti obecního
pozemku 632/8 p. Vozákovou.
Semináﬁ ke kompostování
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pokraãování ze strany 1

• Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2017
o noãním klidu, kterou se stanovují v˘jimeãné pﬁípady, pﬁi nichÏ je doba noãního klidu vymezena dobou krat‰í nebo
Ïádnou.
• Delegaci zástupce obce na VH VaK a.s.
Vsetín.
• Ceník pronájmu místností a vûcí.
• Podnût k odstranûní ãerné skládky na
veﬁejném prostranství p.ã. 299/3 v k.ú.
Rouské.

Zastupitelstvo 22. kvûtna 2017
projednalo:
• Rozpoãtové opatﬁení ã. 1, ã. 2, ã. 3.
• Projednalo a schválilo závûreãn˘ úãet
hospodaﬁení obce za rok 2016.
• Projednalo a schválilo úãetní uzávûrku
za rok 2016.
• Zprávu o provedeném auditu hospodaﬁení obce Rouské za rok 2016.
• Zprávu o inventarizaci majetku za rok
2016.
• Smlouvu o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017.

• Smlouvu o poskytnutí dotace v Programu obnovy venkova OK 2017.
• Smlouvu o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti s âEZ Distribuce, a.s.
• Smlouvu o dílo v rámci dotace Zelené
stuhy.
• Objednávku na zjednodu‰enou anal˘zu
rizik na lidské zdraví a ekosystémy a projekt rekultivace v lokalitû uzavﬁené
skládky odpadÛ ve smyslu vyﬁe‰ení poÏadavku âIÎP Olomouc.
• Îádost Rouseck˘ch dráãat o dotaci ve
v˘‰i 5 000 Kã.
• Îádost klubu seniorÛ Rouské – V‰echovice ve v˘‰i 5 000 Kã.
• Îádost Babyboxu pro odloÏené dûti
o dotaci.
• Îádost Linky bezpeãí o dotaci ve v˘‰i
3 000 Kã.
• Prodej ãásti pozemku par. ã. 632/8
o velikosti cca 88 m2.

Zastupitelstvo 19. ãervna 2017
projednalo:

• Závûreãn˘ úãet Svazku obcí pro hospodaﬁení s odpady za rok 2016.
• Závûreãn˘ úãet DSO mikroregionu Záhoran za rok 2016.
• Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2017
o noãním klidu, kterou se stanovují v˘jimeãné pﬁípady, pﬁi nichÏ je doba noãního klidu vymezena dobou krat‰í nebo
Ïádnou.
• V˘bûr zhotovitele na akci „Hﬁi‰tû pro
v‰echny generace v Rouském“ a smlouva o dílo se zhotovitelem akce.
• V˘bûr zhotovitele na akci „Zelené Rouské – obnova veﬁejn˘ch prostranství (péãe
o stávající vegetaãní prvky)“ a smlouva
o dílo se zhotovitelem akce.
• V˘bûr zhotovitele na akci „Rekonstrukce
chodníku“ a smlouva o dílo se zhotovitelem akce.
• V˘bûr zhotovitele na akci „Velkoobjemov˘ kontejner“ a smlouva o dílo se zhotovitelem akce.

• Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2017.

Získané dotace a jejich realizace
Projekt „Hﬁi‰tû pro v‰echny generace
v Rouském“. Tento projekt je podpoﬁen
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve
v˘‰i 239 400 Kã. V rámci tohoto projektu
budou na „V˘leti‰ti“ doplnûny dûtské prvky jako houpaãka „ptaãí hnízdo“, kolotoã
k stání a zemní trampolína. Tato zabudovaná zemní trampolína nabízí dûtem
(a nejen jim) nejbezpeãnûj‰í moÏnost skákání. Na rozdíl od bûÏn˘ch zahradních trampolín jsou speciálnû vyvinuté pro veﬁejn˘
prostor a nevyÏadují témûﬁ Ïádnou údrÏbu.
Navíc je moÏnost dokoupením a pﬁidáním
dal‰ích trampolín vytvoﬁit stavbu dráhy podle vlastního návrhu. Dále v rámci tohoto
projektu bude na „v˘leti‰ti“ osazen jeden
kombinovan˘ posilovací stroj pro dospûlé
a seniory. Pokud se ujme a bude zájem je
moÏno dále doplnit dal‰í stroje. Provádûní
prací probûhne bûhem mûsíce srpna
a záﬁí. Celkové náklady projektu se pﬁedpokládají ve v˘‰i 342 000 Kã.
Projekt „Rekonstrukce chodníku“. Tento
projekt je podpoﬁen dotací Olomouckého
kraje ve v˘‰i 300 000 Kã. V rámci tohoto
projektu dojde k rekonstrukci chodníku
kolem krajské komunikace Rouské – V‰echovice. Celkové náklady této akce se
pﬁedpokládají ve v˘‰i 620 000 Kã.
Projekt „Zelené Rouské“. Tento projekt
je podpoﬁen dotací Státního fondu Ïivotního prostﬁedí ve v˘‰i 400 000 Kã. Díky
úãasti v soutûÏi Vesnice roku 2015 a získání titulu Zelená stuha v Olomouckém
kraji jsme získali i finanãní odmûnu
400 000 Kã, která v‰ak byla vázaná na
podáni Ïádosti o dotaci v rámci programu

pro vítûze ocenûní Zelená stuha a Zelená
stuha âR – péãe o zeleÀ a Ïivotní prostﬁedí. Aktivity projektu jsme rozdûlili na dvû
oblasti. Oblast obnovy veﬁejn˘ch prostranství spoãívající v péãi o stávající vegetaãní
pr vky, poﬁízení nezbytného technického
vybavení – ‰tûpkovaãe a poﬁízení mobiliáﬁe, a to laviãky k lípû. Druhou oblastí je
environmentální v˘chova, osvûta a vzdûlávání spoãívající v nákupu kompostérÛ
a uspoﬁádání vzdûlávacího semináﬁe pro
‰irokou veﬁejnost .
Dotace v Programu na podporu JSDH
2017. I v leto‰ním roce jsme byli úspû‰n˘mi Ïadateli o dotaci pro na‰i jednotku
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a z Olomouckého kraje jsme získali dotaci ve v˘‰i
9 000 Kã na poﬁízení osobních ochrann˘ch

prostﬁedkÛ jako jsou zásahové boty,
ochranné odûvy proti de‰ti, kalhoty pro práci ve vodû. Celkové náklady na poﬁízení
tûchto prostﬁedkÛ se pﬁedpokládají ve v˘‰i
18 000 Kã.
Stále ãekáme na v˘sledky, zda jsme byli
úspû‰n˘mi Ïadateli i u dotací MZe.
Dal‰í akcí, která se na leto‰ní rok plánu je rekultivace b˘valé skládky v lokalitû Hejnice. âIÎP obci uloÏila jak rekultivaci, tak provedení anal˘zy rizik. Tato akce
jiÏ bude celá hrazena z prostﬁedkÛ obce.
Dotace na prÛzkum ãi rekultivaci jiÏ probûhly a dal‰í se nevypisují. Jen anal˘za
rizik a projektová dokumentace na pﬁípravu rekultivace bude obec stát nemalé
finanãní prostﬁedky.

Dolní ﬁada zleva: Tadeá‰ Plesník, Patrik Hosta‰a, Josef TvrdoÀ, ·imon K˘vala
Horní ﬁada zleva: Ondra Va‰íãek, Luká‰ Klimek, Joná‰ Va‰íãek, Filip K˘vala, Josef K˘vala,
Radek Chrastina
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Pﬁehled hospodaﬁení obce Rouské
Nejvy‰‰í poloÏku pﬁíjmÛ obce v roce 2016 tvoﬁil pﬁíjem ze sdílen˘ch daní a loterií ze státního rozpoãtu, kter˘ k 31. 12. 2016
ãinil 2 483 217 Kã. Z dal‰ích pﬁíjmÛ pﬁevaÏují:
• poplatek za komunální odpad
106 898 Kã
• pﬁíspûvek státu na v˘kon státní správy
55 000 Kã
• dotace Úﬁadu práce na pracovníky VPP
501 845 Kã
• pﬁíjmy z pronájmu
201 526 Kã
• dotace od Olomouckého kraje:
vybavení SDH
23 000 Kã
úhradu hospodaﬁení v lese
30 054 Kã
V loÀském roce nebyly realizovány Ïádné vût‰í investiãní v˘daje, ãímÏ se podaﬁilo obci nashromáÏdit finanãní prostﬁedky na
spolufinancování ‰esti dotaãních titulÛ podan˘ch v roce 2017.
U dotací poskytnut˘ch ze státního rozpoãtu musí obec nejdﬁíve
celou akci zafinancovat z vlastních zdrojÛ a následnû, po vyúãtování, obdrÏí slíbené dotaãní prostﬁedky.
V leto‰ním roce jsme získali na pﬁerozdûlen˘ch daních v období leden aÏ duben o 52 261 Kã více neÏ v roce loÀském. NárÛst
tûchto pﬁíjmÛ, slibovan˘ vládou, je pro malé obce dÛleÏit˘, protoÏe pokud neuspûje v Ïádostech o dotaci, není schopna vût‰inu vût‰ích investiãních akcí realizovat. Vedle investiãních akcí,
obec nese i povinnost udrÏitelnosti Ïivota v obci a musí pokr˘t
oblasti sociální a poskytování sluÏeb. Zvlá‰tû je to patrné
v posledních letech, kdy obec zaji‰Èuje zamûstnávání obãanÛ

s tûÏ‰ím uplatnûním na trhu práce, které je bez dotací tûÏko realizovatelné. K tomu se v leto‰ním roce pﬁidala udrÏitelnost prodejny potravin a provozování pohostinství. Nákup budovy obchodu a pozemku pod ním, v únoru leto‰ního roku, znamenal neoãekávan˘ v˘daj ve v˘‰i 504 840 Kã.
Dobrou zprávou je, Ïe obec Rouské v dubnu 2017 splatila úvûr,
mûsíãnû zatûÏující rozpoãet obce splátkou ve v˘‰i 6 tisíc Kã. Úvûr
byl sjednán na celkovou ãástku 300 tis Kã u Komerãní banky a.s.,
ãerpan˘ v dﬁívûj‰ích letech na revitalizaci rybníka Kadlub. Ke splacení zb˘vá úvûr u Hypoteãní banky na dÛm s peãovatelskou sluÏbou, se zÛstatkem 286 tisíc Kã, a pÛjãka Státního fondu Ïivotního prostﬁedí na rybník, kde zb˘vá doplatit 160 tis Kã.
Rozpoãet, rozpoãtová opatﬁení obce daného roku i závûreãn˘
úãet let minul˘ch jsou k dispozici k nahlédnutí na internetov˘ch
stránkách obce, a to na elektronické úﬁední desce. Navíc je na
internetov˘ch stránkách pro obãany k dispozici aplikace Rozklikávací rozpoãet, do níÏ nahráváme po skonãení mûsíce aktuální
data plnûní rozpoãtu daného roku a obãané tak mohou sledovat
aktuální v˘‰i pﬁíjmÛ a v˘dajÛ obce.
P.S. od 1. ãervence 2017 bude na obci pÛsobit nová paní úãetní, a to Kamila FÛsová, která bude mít úﬁední hodiny ve ãtvrtek
od 14 do 17 hodin. Ve‰keré poplatky, nájmy, ovûﬁování ãi CzechPoint mÛÏete v tuto dobu vyﬁídit.
K˘valová Pavlína, úãetní

Dûní v obci
Leto‰ní rok jsme zaãínali, jako kaÏd˘m
rokem, louãením se star˘m rokem 2016
a vítáním roku 2017, a to ohÀostrojem
o silvestrovské pÛlnoci. MoÏná by to chtûlo zmûnu, aby se i na‰i malí obyvatelé
podívali na pestrobarevné efekty na veãerní obloze. Co se na‰tûstí nemûní, je tradiãní vodûní medvûda, které zuby nehty
udrÏují místní hasiãi spolu s dobrovolníky,
kteﬁí se pﬁipojí do prÛvodu masek a obchází obec i s medvûdem. Za to jim patﬁí velk˘ dík. Leto‰ní vodûní medvûda vy‰lo na
26. února 2017. Dal‰í akcí, která se letos
konala 11. bﬁezna byl Karneval. I tento rok
ho poﬁádal spolek Rousecká Dráãata
a opût byl pln˘ sál. Spolek nezÛstal jen
u této akce, ale na konci bﬁezna (29. 3.)
vytáhl maminky a tatínky s dûtmi k rybníkÛm, kde dûti hodili do rybníka Morenu,
aby tak ukonãili vládu zimy. Ve skuteãnosti, jak v‰ichni víme, se zima vlády nevzdala a chvíli jí to trvalo neÏ k nám pﬁi‰lo jaro.
Tak uvidíme, tﬁeba pﬁí‰tí rok se nám to
s Morenou podaﬁí a zimu vyÏeneme. PﬁestoÏe zima dál vládla, tak místo jara jsme
2. dubna pﬁivítali ãtyﬁi nové obãánky, kteﬁí
se narodili na podzim roku 2016, aÏ tedy
na jednu v˘jimku, a to Jakuba Benedûla,
kter ˘ se narodil v únoru 2017. Vítan˘mi
obãánky byli Nela Strnadlová, Natálie Horáková, Tereza Ovãaãíková a Jakub Benedûla. Na zaãátku mûsíce jsme se vûnovali
mladé generaci a na konci mûsíce jsme se
vûnovali star‰í generaci. KaÏdoroãnû na
konci mûsíce dubna, tentokrát 23. dubna,
poﬁádá obec posezení se senior y. Je to

posezení pro v‰echny, kteﬁí jsou jiÏ
v dÛchodu nebo dovr‰ili 63 let. I pﬁes de‰tivé poãasí, které nedovolovalo moc pracovat na zahrádkách, se se‰lo kolem
25 seniorÛ, pro které bylo nachystáno pﬁekvapení v podobû kulturního vystoupení
seniorÛ z Kralic na Hané. A nezÛstalo jen
u kulturního vystoupení, ale navázali jsme
druÏbu. Na‰i senioﬁi pak zavítali v kvûtnu
do Kralic na Hané. Na mûsíc duben letos
vy‰ly Velikonoce a jak je tradiãním zvykem,
tak i letos po obci chodili klapotníci. Dûkuji v‰em klapotníkÛm, kteﬁí se snaÏí
o zachování této krásné lidové tradice, kdy
bûhem dvou dnÛ nahrazují vyplé kostelní
zvony.
Po tﬁech mûsících marného hledání
nového nájemce místní hospody, se obec
rozhodla vzít místní hospodu pod svá kﬁídla. Podaﬁilo se nám najít i ‰ikovnou paní
hospodskou, a tak jsme mohli 7. kvûtna
2017 hospodu otevﬁít spolu s akcí âarodûjnice spolku Rouseck˘ch dráãat. Byl
nachystán táborák a kaÏdá ãarodûjnice
nebo ãarodûj dostal kabanos. Nûkteﬁí si
ho stihli opéct nûÏ pﬁi‰el vydatn˘ liják
a nûkteﬁí opékali i v de‰ti. Poãasí sice
nevy‰lo, ale v místní hospÛdce bylo plno.
Stále jsme v takovém pokusném reÏimu,
kdy se snaÏíme nedostatky vychytávat.
Dal‰í zkou‰ka místní hospÛdky pﬁi‰la pﬁi
tradiãním Kácení máje, které se konalo
pﬁedposlední kvûtnovou sobotu (20. 5.
2017). I tuto lidovou tradici se snaÏíme
zachovat za pomoci místních hasiãÛ. UÏ
tﬁetím rokem se Kácení máje poﬁádá na
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návsi, a proto si místní hasiãi musí pﬁi stavûní májky poradit bez
techniky. Velké díky jim i dobrovolníkÛm, kteﬁí jim májku pomáhali postavit. LoÀské horké poãasí letos vystﬁídalo chladnûj‰í
poãasí, ale náladu to snad nikomu nepokazilo. Dûti z Rouseck˘ch
Dráãat pod vedením Katky ·afaﬁíkové nacviãili pro diváky tanec.
Jako paní uãitelka se pﬁedstavil Filip K˘vala a sklidil zaslouÏen˘
potlesk divákÛ. Dal‰ím uãinkujícím byl Pavel na skákacích botách.
Tyto boty umoÏÀují skákat 2 metry vysoko a dûlat tﬁímetrové kroky, a to v‰e nám Pavel pﬁedvedl, jeho akrobatické triky a salta

O B C E

braly divákÛm dech. K poslechu nám hrála kapela Pohoda
a v pozdûj‰ích noãních hodinách hrála uÏ i k tanci. Pro velk˘
úspûch kapely u obecenstva jiÏ mÛÏu prozradit, Ïe nám zahrají
i na hodov˘ch slavnostech 16. 9. 2017.
Velkou akcí v obci byl hudební festival Best-fest summer Rouské 2017, kter˘ se jiÏ druh˘m rokem konal první sobotní víkend
v mûsíci ãervnu (3. 6. 2017). Byl to jubilejní desát˘ roãník festivalu, na kterém se mimo revivalové skupiny jako kapely KISS,
Kabát a Hork˘Ïe SlíÏe pﬁedstavila i slovenská kapela The Paranoid. I tentokrát poãasí vy‰lo, sice o povûstn˘ fous, ale pﬁece jen
vydrÏelo.
A nemohu zapomenout na akce spolku Klub seniorÛ RouskéV‰echovice, kter˘m také patﬁí dík za pﬁispívání do kulturního dûní
v obci. O jejich aktivitách se doãtete na jiné stránce zpravodaje.
Dûkuji v‰em , kteﬁí poﬁádají, vypomáhají ãi se úãastní akcí a pﬁispívají tak k bohatému kulturnímu dûní v na‰í obci.

Pavel na skákacích botách.

Semináﬁ ke kompostování.

Zleva Pavel Hada‰, Roman OdloÏilík, Martina Mrázková, Nikola Mrázková pﬁi ãtení broÏury o kompostování.
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Kulturnû-sportovní odpoledne
bylo pﬁipraveno v pátek 2. 6. 2017 na Pastevníku ve V‰echovicích. Dûti ve vûku od 6 do 14 let stateãnû bojovaly s úkoly, které byly pro nû zaji‰tûny na jednotliv˘ch stanovi‰tích orientaãního
závodu. Mlad‰í úãastníci ve vûku 2 aÏ 6 let úkoly rovnûÏ plnili,
pﬁesto si více uÏili a zabavili se na doprovodn˘ch aktrakcích. Napﬁ.
jízdû na kolobûÏce, shazování plechovek, balancování s plachtou,
skládání puzzlí, skákání v pytlích, bûhu na chÛdách, skákacím
hradu, stﬁelbû ze vzduchovky, pískování, malování na obliãej,
apod. Samostatnou kategorii tvoﬁila jízda na mobilním dopravním hﬁi‰ti. Pro v‰echny pﬁítomné byl pﬁipraven i dal‰í záÏitkov˘
program: rope skipping, ukázka v˘cviku psÛ z Agility Hranice,
taneãní vystoupení ·D, a k tomu v‰emu nám aÏ do podveãerních
hodin hrála místní skupina V‰echomor. V závûru odpoledne vítûzové obdrÏeli hodnotné ceny, diplomy a medaile. Aby to nebylo
ostatním soutûÏícím líto, dostali v‰ichni úãastnick˘ list, sladkosti,
reflexní pásku a obãerstvení, které si v‰ak museli opéct u táboráku. Chtûla bych podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli na zdárném
prÛbûhu celého dne, v‰em, kteﬁí se podíleli na technickém záze-

mí a rovnûÏ v‰em pﬁítomn˘m, kteﬁí nás svou bohatou úãastí ujistili, Ïe poﬁádání tûchto akcí má smysl. Tato akce se uskuteãnila za podpory Grantového programu regionu Hranicko.
Irena K˘valová
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Spolková ãinnost v obci
UÏ zase stojí
Hospodáﬁství je na prahu dal‰í prÛmyslové revoluce, mluví se
o internetu vûcí, kdy v˘robní technologie, ale i vûci bûÏné spotﬁeby, spolu umí komunikovat a to v‰echno vytváﬁí velké moÏnosti
pro dal‰í rozvoj. Na druhou stranu jsou ale vûci, které se témûﬁ
nemûní a jakoby se na nûkolik generací zastavil ãas. To jsem si
uvûdomil pﬁi leto‰ním stavûní máje. Aplikované technologie zahrnovaly lana, Ïebﬁíky, sekery, hﬁebíky. To podstatné ale pﬁedstavoval lidsk˘ potenciál, ochota dûlat nûco pro druhé a pro spoleãnou vûc a to vytváﬁí hodnotu. Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe ãinnost spolkÛ pomáhá utváﬁet na‰i identitu, kdo jsme.
Na zaãátku kvûtna jednotky SDH místního okrsku ovûﬁily své
schopnosti v rámci námûtového cviãení, kdy zasahovaly na simulované likvidaci poÏáru b˘valé skládky. Formou dálkové dopravy vody,
na vzdálenost cca 600 m, byla ãerpána voda z místního rybníka
pomocí ãtyﬁ hasiãsk˘ch ãerpadel a vozidla CAS. Zásah pﬁedstavoval spolupráci 35 ãlenÛ jednotek obcí Horní Újezd, Malhotice, V‰echovice, Provodovice a Rouské. Na‰e jednotka si ovûﬁila, Ïe je vybavena potﬁebnou a spolehlivou technikou. Pro komunikaci byly pouÏity vysílaãky, které byly v loÀském roce zakoupeny. Obdobné cviãení se uskuteãnilo pﬁed cca 20 lety a potvrdilo se, jak dÛleÏité je takové cviãení opakovat ãastûji. Následnû byli ãlenové jednotek pro‰koleni okrskov˘m velitelem Ondrou Kociánem na sále místního
víceúãelového domu. Jako téma námûtového cviãení pro pﬁí‰tí rok
bylo navrÏeno: zásah pﬁi dopravní nehodû.
Oslava svátku sv. Floriana pﬁipadla v leto‰ním roce na poslední dubnovou nedûli. V‰e mûlo tradiãní prÛbûh a jiÏ druh˘m rokem
hrála k tanci a poslechu dechová kapela Hraniãáci, která pﬁispûla
k dÛstojné atmosféﬁe oslav. Oproti loÀsku jsme mûli v˘raznû
men‰í zastoupení a spoleãnû s paní starostkou se úãastnili jen
tﬁi ãlenové sboru.
Tradiãní Vodûní medvûda se neobe‰lo bez Par tutovjanky, která jiÏ skoro 20 let má poslední nedûle pﬁed masopustem v kalendáﬁi napsáno Rouské. Pod vedením pana kapelníka Hynãicy vytváﬁí jedineãn˘ hudební doprovod. Leto‰ní rok ozvlá‰tnili sólem na
trubku a saxofon, skladbou Veãerka, na návsi. Jsem rád, Ïe
v˘znamnou ãást masek tvoﬁily místní dûti a nahrazují tak pﬁespolní
úãastníky prÛvodu.
I v leto‰ním roce poãítá místní sbor s finanãní podporou obce
a Olomouckého kraje. Letos chceme poﬁídit obleãení pro zásah
ve vodû a de‰ti a doplnit chybûjící zásahové obleãení. Pokud to

Vodûní medvûda s Partutovjankou

bude ve finanãních moÏnostech, tak plánujeme zakoupit i zdravotnickou bra‰nu a motorovou pilu, která nám pﬁi zásazích ãasto chybí.
Dûkuji v‰em aktivním ãlenÛm, kteﬁí se zasluhují o to, Ïe Rouské má hasiãe, kteﬁí jsou stabilní souãástí na‰í obce jiÏ 75 let.
Jsem si vûdom, Ïe tato práce není samozﬁejmostí a nepochybuji o tom, Ïe to má smysl.
Pûkné léto.
Libor K˘vala – starosta SDH Rouské

Horní ﬁada zleva:
Miroslav K˘vala, Pavel JuráÀ, Jarda PeãeÀa, Jarek Jemelík
Dolní ﬁada zleva: Libor K˘vala, Ondﬁej Horák, Martin Ovãaãík

Vodûní medvûda
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Californie Rouské, z.s. informuje
Také v roce 2017 se snaÏíme u dûtí rozvíjet pohybové a manuální zruãnosti. Proto pro ãleny, ale i pro neorganizované dûti, pﬁipravujeme ﬁadu víkendov˘ch aktivit. Se ãleny spolku jsme si byli
zaplavat, nebo jsme si s dûtmi netradiãní technikou pomocí holící pûny a barev vyrábûli obrázky, které jsme následnû vloÏili do
paspart a dûti pﬁedaly dárek rodiãÛm. Tím jim udûlaly nesmírnou
radost. Své v˘tvarné cítûní rozvíjely i v˘malbou ‰ablon, urãen˘ch
na sklo. Nezahálíme, ani kdyÏ nám poãasí nepﬁeje. SvÛj ãas trávíme v tûlocviãnû Z· V‰echovice, kde tancujeme, hrajeme míãové a dal‰í spoleãenské hry. âekají nás dal‰í víkendová setkání,
která budou zamûﬁena na v˘robu váziãek z polystyrénov˘ch kelímkÛ, pískování, zdravé vaﬁení a peãení, v˘robu vánoãních pﬁedmûtÛ
apod. Máme naplánovan˘ poznávací v˘let – Nauãná stezka Beskydské nebe a poznávací zájezd do Ostravy – Vítkovic. V minul˘ch
letech jsme mimo jiné poﬁádali Den ãeské státnosti, Po stopách
Karla IV. a v leto‰ním roce jsme si pﬁipravili pro své ãleny i ‰irokou veﬁejnost Kulturnû-sportovní odpoledne, které se uskuteãní
28. záﬁí 2017 na Víceúãelovém prostranství v Rouském. Kromû
orientaãního závodu a vûdomostního testu o své obci, okrese
a kraji, je pﬁipravena ﬁada doprovodn˘ch aktivit. Tato akce je urãena pro ãleny i neorganizované dûti, prostû pro ‰irokou veﬁejnost.
âinnost Californie Rouské, z.s. je podpoﬁena z Krajsk˘ch dotací
a pﬁíspûvkÛ na r. 2017.
Irena K˘valová – pﬁedsedkynû spolku

Zleva: Terezka JuráÀová, Aniãka Kostková, Janiãka TvrdoÀová, Karin
Studená, Agátka Va‰íãková, Ondra Bek, Robin Studen˘ a vzadu Lucka Havranová s Anetou Chrastinovou

Bﬁeznové víkendové tvoﬁení

Dráãata nezahálí

Vyná‰ení Moreny

Tradiãní dûtsk˘ ma‰karní karneval, poﬁádan˘ na‰ím spolkem
Rousecká Dráãata, se konal 11. 3. v místním kulturním domû.
O organizaci karnevalu se opût postaraly maminky dûtí ze spolku. Celé odpoledne bylo plné her, tance a zábavy. Kromû toho
nás také nav‰tívil Balónkov˘ klaun. Velk˘m dílem pﬁispûli k programu i tatínkové, kteﬁí se nenechali dlouho pﬁemlouvat a nacviãili spoleãnû s dûtmi a maminkami vystoupení pro na‰e hosty.
Vystoupení mûlo velk˘ úspûch. I letos jsme se tû‰ili z hojné úãasti masek a doufáme, Ïe se v‰em u nás líbilo a opût nás na pﬁí‰tím karnevalu nav‰tíví. Ráda bych podûkovala v‰em sponzorÛm
a Obecnímu úﬁadu Rouské za vûnování krásn˘ch cen ãi pﬁíspûvku do bohaté tomboly. V neposlední ﬁadû bych chtûla podûkovat
také v‰em ãlenkám, maminkám a babiãkám za organizaci a v˘pomoc pﬁi karnevalu. Nemohu zapomenout s díky i na tatínky, za
pilnou úãast pﬁi kaÏdé zkou‰ce na vystoupení a myslím, Ïe za
v‰echny ãlenky jim mÛÏu vzkázat, Ïe pﬁí‰tí rok s nimi opût poãítáme :).

strana 8

Z P R AV O D A J

O B C E

Pﬁi‰lo jaro do vsi,
kde jsi zimo kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale uÏ je za horama.
Hu, hu, hu, jaro uÏ je tu.
S hudebními nástroji, písniãkami a básniãkami mohl vítat jaro
u nás kaÏd˘, kdo pﬁi‰el v pátek 29. 3. do prÛvodu. V ãele prÛvodu nesly dûti Morenu, kterou jsme si sami vyrobili a pak hodili
do místního rybníka a tím ukonãili vládu zimy. Vyná‰ení Morény
je star˘ pohansk˘ zvyk, kter ˘ spadal do období druhé poloviny
bﬁezna nebo první poloviny dubna a dochoval se aÏ dodnes. Morena, Moﬁena je figurína, která je vyrobena z vûtví a slámy, vût‰inou má bílou ko‰ili a na krku skoﬁápky z vajec. Morena byla vyná‰ena za vesnici, kde se kamenovala, pálila a házela do vody, aby
odnesla z vesnice zimu a v‰e, co lidem ‰kodí. Doufáme, Ïe se
i v na‰í vesniãce vyná‰ení Moreny stane tradicí a jako tento rok
strávíme pûkné odpoledne s dûtmi u místního rybníka, kde se
dûti a v‰ichni úãastníci seznámili s tímto zvykem. Na závûr, kdo
chtûl, mohl posedût u dobrého svaﬁáku. Dûkujeme ãlence spolku Dráãata Hance Pavelkové, Ïe nám pﬁipomnûla tento zvyk a zorganizovala procházku do krásné pﬁírody na‰í vesniãky.

Klapotníci

Vítání prázdnin
aneb GRILOVAâKA U STANU
tak jsme nazvali první roãník na‰í akce, u pﬁíleÏitosti zaãátku
prázdnin. Akce byla urãená pro zvané dûti s rodiãi a poﬁádal ji ná‰
spolek Rousecká Dráãata v sobotu 1. 7. na v˘leti‰ti. Zpoãátku to
vypadalo, Ïe v‰em nad‰encÛm pro stanování zhatí pﬁenocování
poãasí, ale to se pozdûji umoudﬁilo, pﬁestalo pr‰et a stany se
k velké radosti dûtí mohly stavût. Pro dûti jsme si pﬁipravili: jízdu
na koni, hry, promítání pohádky a za úãast na grilovaãce si dûti
odnesly diplom a medaili. Pro rodiãe byla pﬁipravena v˘borná grilovaná k˘ta a spoleãn˘ raut, na kter˘ pﬁispûl kaÏd˘ nûjakou dobrotou, co pﬁinesl. Mûli jsme pﬁipravenou i bojovku, ale nûkter˘m
staãil bojov˘ úkol v podobû postavení stanu :). Chtûla bych moc
podûkovat v‰em úãastníkÛm i za následn˘ spoleãn˘ úklid v nedûli a doufám, Ïe se tato akce bude tû‰it dal‰ím roãníkÛm a budeme stanovat v hojnûj‰ím poãtu.

Vyná‰ení Moreny

Karnevalová tombola
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Klub seniorÛ Rouské-V‰echovice, z.s.

Setkání v lázních Teplice nad Beãvou

Pﬁedná‰ka bylinkáﬁe pana Karla ·tenbauera

V lednu probûhla schÛzka v˘boru, která
schválila ãinnost na rok 2017.
V únoru (8. 2. 2017) se v sále KD v Rouském uskuteãnilo posezení nad knihami spisovatelky Jaroslavy âerné. J. âerná (roz.
Perutková) pochází z vedlej‰ích Malhotic.
V souãasné dobû Ïije v lázních Teplice nad
Beãvou. První knihu vydala v roce 2006 a je
autorkou historick˘ch románÛ, románÛ ze
souãasnosti a napsala i pohádky pro dûti.
Zajímají ji osudy a pﬁíbûhy lidí, coÏ jsou
i námûty pro její romány, které mají i esoterick˘ charakter. Hovoﬁila o hledání materiálu
pro historické romány a o náv‰tûvách míst,
kde dané osoby Ïily a pracovaly. Pﬁedstavila
nám poslední vydanou knihu Santini, je to
dramatick˘ Ïivotní pﬁíbûh geniálního architekta vrcholového baroka Jana BlaÏeje Santiniho-Aichla. Bûhem besedy odpovídala na
dotazy posluchaãÛ a na závûr zájemcÛm
nabídla ke koupi nûkteré své knihy.
Od roku 2006 se zaãátkem bﬁezna scházíme v sále KD v Rouském nebo odjíÏdíme
relaxovat do lázní Teplice nad Beãvou. I letos
jsme se 8. bﬁezna se‰li v lázeÀském domû
Janáãek. Pﬁivítali jsme mezi námi paní starostku obce Rouské Ing. Danielu TvrdoÀovou, starostu obce V‰echovice Radovana
Miku‰e a manaÏerku Mikroregionu Záhoran

Ing. Pavlu Krbálkovou. Taky jsme pﬁivítali
nové ãlenky Klubu seniorÛ Miroslavu Tﬁetinovou, Jaroslavu âubovou a Annu Wowkovou. Pan starosta Miku‰ v‰echny Ïeny obdaroval karafiátem. Relaxovali jsme v bazénu
nebo se bavili na bowlingu, obãerstvení bylo
také v˘borné. Odpoledne rychle ubûhlo
a spokojeni jsme odjíÏdûli domÛ.
Ve ãtvrtek 16. 3. jsme se se‰li v sále KD
v Rouském na zdravotní pﬁedná‰ce o bylinkách a mastiãkách na potlaãení bolesti pohybového aparátu ãlovûka. Pﬁedná‰el lázeÀsk˘
lektor a bylinkáﬁ Karel ·tenbauer, spolupracovník farmacie BIOMedika Praha. Pﬁipomnûl
nám nûkteré byliny, napﬁ. smetanku lékaﬁskou – pampeli‰ku, kopﬁivu, sedmikrásku
chudobku, bez ãern˘ a seznámil nás s jejich
léãiv˘mi úãinky. Odpovídal na ﬁadu dotazÛ.
V závûru nabízel k prodeji nûkteré bylinné
produkty, o které byl velk˘ zájem.
Dal‰í zdravotní pﬁedná‰ka se konala
11. dubna, pﬁedná‰ející byla MUDr. Dominika Hlaváãová, která hovoﬁila na téma dûtská
ortopedie a poranûní kolen u dûtí a hlavnû
artróza velk˘ch kloubÛ, která se vesmûs
t˘kala nás star‰ích obãanÛ.
I dal‰í období roku bude bohaté na zájezdy a pﬁedná‰ky, takÏe se máme na co tû‰it.
Helmtraut Vojtková – pﬁedsedkynû spolku

Pﬁedná‰ka MUDr. Dominiky Hlaváãové

2/2017

Z P R AV O D A J

strana 11

O B C E

Farní charita V‰echovice
Uplynuly jiÏ 4 mûsíce od Tﬁíkrálové sbírky, ale vzhledem k tomu, Ïe ve Zpravodaji
ã. 1 nebyly z ãasov˘ch dÛvodÛ uzávûrky
zpravodaje zveﬁejnûny její v˘sledky, proto
tak ãiním nyní. Celkem se vybralo
89 697 Kã (H. Újezd 16 470 Kã; B˘‰kovice
12 726 Kã; Malhotice 15 445 Kã; Provodovice 5 400 Kã; Rouské 8 941 Kã a po
seãtení pokladniãek jsem je‰tû obdrÏela
500 Kã; V‰echovice 30 215 Kã). Tato
ãástka byla zaslána na úãet Charity âeské
republiky. Vzhledem k tomu, Ïe je moÏno
z této ãástky ãerpat i na pﬁímou pomoc
v na‰í farnosti, obracím se na Vás s prosbou. Pokud víte, Ïe se nûkdo ocitl v tíÏivé

situaci (dlouhodobé nebo i krátkodobé)
obraÈte se na Charitu Hranice a budeme
hledat spoleãné ﬁe‰ení. V‰ichni víme, Ïe
koledníci svou ãinnost vykonávají dobrovolnû a bezúplatnû. Pﬁesto za svou ochotu b˘vají odmûÀováni sladkostmi, poho‰tûním a ani charita na nû nezapomíná. Stalo se jiÏ tradici, Ïe koledníci mohou nav‰tívit Plovárnu v Hranicích a zúãastnit se
promítání v letním kinû. V leto‰ním roce
navíc pﬁibyla nabídka z mûsta Lipníka nad
Beãvou, kde se koledníci rovnûÏ mohli
v mûsíci bﬁeznu zúãastnit promítání filmu
Tajn˘ Ïivot mazlíãkÛ. Této nabídky v‰ak vyuÏila z na‰í farnosti jen malá skupinka

koledníkÛ. Promítání filmu v letním kinû
v Hranicích se uskuteãnilo v ãervenci. Îe
pﬁi koledování dochází i k humorn˘m okamÏikÛm, svûdãí i následující pﬁíhoda, kdy
ﬁeditel Arcidiecezní charity Olomouc alias
Melichar pﬁi koledování potkal policejní
hlídku. „Je rok milosrdenství! Vyﬁiìte to,
prosím, kolegÛm u dopravní policie.“
V závûru bych chtûla ze srdce podûkovat
v‰em dárcÛm a podûkovat za dÛvûru, kterou vÛãi Charitû máte.
Irena K˘valová – stﬁedisko Farní charita
V‰echovice

Statistika obce za rok 2016
K 1. 1. 2016 mûla obec Rouské 260 obyvatel 131 muÏÛ a 129 Ïen
Narodili se:
Tobiá‰ Hosta‰a, Rouské ã.p. 49
Anna Suchánková, Rouské ã.p. 46
Pavel ·afaﬁík, Rouské ã.p. 72
Nela Strnadlová, Rouské ã.p. 8
Natálie Horáková, Rouské ã.p. 5

Pﬁistûhovali se k nám:
Miroslav S˘kora, Rouské ã.p. 78
Jaroslava âubová, Rouské ã.p. 56
Darina âervenáková, Rouské ã.p. 44
Jan âervenák, Rouské ã.p. 44
Jan âervenák ml., Rouské ã.p. 44

Zemﬁeli:
Jiﬁina ·motková, Rouské ã.p. 45

Odstûhovali se od nás:
Petra JuráÀová, Rouské ã.p. 32
Miroslava Jirásková, Rouské ã.p. 4

V˘pis z Kroniky Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Rouské
Zápis z valné hromady sboru
konané 11. února 1949 o 20 hod.
v hostinci p. Hada‰e
Program:
1. Zahájení
2. Zprávy funkcionáﬁÛ
3. Volné návrhy
Br. Franti‰ek Ovãáãík, velitel zahajuje valnou hromadu pﬁivítáním ãlenÛ sboru. Ve
své úvodní ﬁeãi podûkoval v‰em bratﬁím,
kteﬁí se v roce minulém zaslouÏili o sbor.
Îádal pak, aby i nadále byli pamûtlivi
sv˘ch povinností, abychom v roce 1949
pokroãili o hodn˘ kousek dopﬁedu jak po
stránce vybavení sboru, tak po stránce kulturní. Na to bratr jednatel pﬁeãetl svoji zprávu za minul˘ rok. Bratr pokladník ve své
zprávû podal celkov˘ pﬁehled finanãní situace sboru s patﬁiãn˘m vysvûtlením. Na to
bylo pﬁikroãeno k revisi pokladny a udûleno jemu absolutorium.
Ve voln˘ch návrzích navrÏeno a schváleno, aby po kaÏdém podniku byl vypracován
rozváÏn˘ úãet. Bratr Válek Alfons byl povûﬁen vedením zápisu o v˘zbroji a v˘stroji.
Usneseno v leto‰ním roce objednati moto-

rovou stﬁíkaãku, neboÈ bez stﬁíkaãky není
mysliteln˘ sbor. Jako nov˘ ãlen byl pﬁijat
br. Ry‰ka Stanislav.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Zápis ãlenské schÛze
konané dne 29. dubna 1949 o 21 hod.
v hostinci u Hada‰Û
Program: Oslava 1. máje
Bratr Ovãáãík Franti‰ek,velitel vítá pﬁítomné ãleny sboru s v˘zvou, aby se úãastnili oslav 1. máje v Hranicích. Pak jako
roku loÀského, tak i letos vyjde hasiãstvo
do ulic, aby spolu s pracujícím lidem oslavilo svátek práce. Jest povinností v‰ech
ãlenÛ tûchto oslav se zúãastniti.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Zápis z v˘borové schÛze
konané dne 18. ãervna 1949 o 21 hod.
v hostinci u Hada‰Û.
Program: Objednávka stﬁíkaãky a hadic.
Starosta sboru Jos. K˘vala vítá pﬁítomné ãleny sboru a zahajuje jednání. Podle
oznámení Hasiãské v˘zbrojní ústﬁedny
mÛÏeme obdrÏet dvoukolovou motorovou
stﬁíkaãku typ DS 12 se 4 válcov˘m moto-

pokraãování
rem o v˘konu 36 HP. Tato znaãka by na‰emu kraji nejlépe vyhovovala a MNV s objednávkou souhlasí a navrhuje její objednávku. Po debatû návrh schválen a br. jednatel povûﬁen k jejímu objednání.
Zapsal: Irgl Jindﬁich

Zápis z v˘borové schÛze
konané dne 7. ãervna 1949
za úãasti v‰ech ãlenÛ v˘boru.
Program: Nov˘ cviãební ﬁád
Bratr velitel Franti‰ek Ovãáãík vítá pﬁítomné ãleny v˘boru a oznamuje, Ïe podle
naﬁízení „ Krajské hasiãské jednoty „ v Olomouci jest uspoﬁádám na okrese Hranickém usmûrnûn˘ v˘cvik nového cviãebního
ﬁádu. V˘cvik zapoãne dne 11. ãer vna a
konãí 26. ãervna a koná se vÏdy v sobotu a v nedûli. Kurz musí b˘ti obeslán bratrem, kter˘ je schopen tohoto úkolu. V˘lohy s tímto kurzem spojené hradí MNV.
Usneseno tento kurz obeslati br. Josefem Strnadlem, vzdûlavatelem sboru, kter˘ toto ovûﬁení pﬁijal. Dále usneseno poﬁádání „ V˘letu“ na zahradû br. Josefa K˘valy na nedûli 3. ãervence.
Zapsal:Irgl Jindﬁich
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Deratizace v obci Rouské
V loÀském roce byla provedena monitorovací deratizace obce, a to hned dvakrát.
Jednou pﬁed prázdninami a podruhé pﬁed
zimou. Deratizace byla provedena metodou
zavû‰ení deratizaãní nástrahy do kanalizaãních ‰achet. Zavû‰ení je provedeno
pomocí ocelového drátu upevnûného na
Ïebﬁíku, nebo ve vstupních otvorech kanalizaãního poklopu. Nástraha je umístûna
pﬁibliÏnû ve v˘‰ce 2–5 cm nad dnem kanalizaãní ‰achty. Metoda zavû‰ením zaji‰Èuje neodplavitelnost deratizaãního materiálu. Dal‰í v˘hodou této metody je schopnost
odeãtu mnoÏství spotﬁebovaného materiálu pﬁi kontrole kanalizaãních ‰achet. Celkem bylo poloÏeno 41 ks nástrah. Kontrola poloÏen˘ch nástrah byla provedena po
3 t˘dnech.
Ze 41 deratizovan˘ch ‰achet, pouze
v 9 ‰achtách byl nulov˘ v˘skyt a návnada
zÛstala netknutá. Proto se pﬁed zimou provedla dal‰í deratizace, kde poãet seÏran˘ch návnad o nûco málo klesl, proto
i v leto‰ním roce se bude provádût pravidelná deratizace. Je jasné, Ïe potkani
nezmizí, na vesnicích mají poﬁád dost
potravy a úkr ytÛ, ale ke sníÏení ãi k prevenci mÛÏete pﬁispût i vy sami. Na obci
máte moÏnost zakoupit balíãky s návnadou. Balíãky jsou urãeny pro pouÏití v hospodáﬁsk˘ch budovách nebo balíãek pro
domácnost pro pouÏití v rodinn˘ch
domech, sklepech a na pÛdách. Nejedná
se pouze o potkany, ale jsou to návnady
i proti my‰ím, hrabo‰Ûm a krysám.
A teì nûco z pﬁírodopisu: Potkan nebo
potkan obecn˘ (Rattus norvegicus) je velk˘ my‰ovit˘ hlodavec rodu Rattus ãasto
zamûÀovan˘ s krysou obecnou (Rattus rattus). Potkan je vût‰í my‰ovit˘ hlodavec.
Délka tûla b˘vá v rozmezí 160–270 mm,
ocas je krat‰í neÏ tûlo a mûﬁí
130–200 mm. Dosahuje hmotnosti
140–500 g, v zajetí aÏ do 900 g. Samci
jsou robustnûj‰í, samice b˘vají aÏ o 1/3
men‰í. Roku 2014 byl zaznamenán v˘skyt
abnormálnû velkého potkana (pﬁes 39 cm)
ve ·védsku.

Krysa obecná

Jak˘ je rozdíl mezi potkanem a krysou:
Potkan je obvykle mohutnûj‰í neÏ krysa.
Jeho zbarvení b˘vá obvykle svûtlej‰í, i kdyÏ
se vyskytují i kr ysy stejnû zbarvené jako
potkani. Pro odli‰ení obou druhÛ lze pouÏít následující konkrétní znaky:
Porovnání hlavních rozdílÛ
• Ocas: potkan má ocas s ‰upinat˘m povrchem, kter˘ je u koﬁene silnûj‰í. Shora
b˘vá tmav‰í neÏ ve spodní ãásti. Je krat‰í neÏ tûlo. Oproti tomu krysa má ocas
del‰í neÏ tûlo nebo aspoÀ stejnû tak
dlouh˘. Je ‰tíhlej‰í a jednobarevn˘.
• U‰i: potkan má zﬁetelnû men‰í u‰i, které pﬁehnuté dopﬁedu nedosahují aÏ
k oku; boltce jsou krátce osrstûné.
• Oãi: potkani mají oãi men‰í neÏ krysy.
• Hlava: potkan má hlavu vpﬁedu zaoblenou, zatímco krysa ‰piãatûj‰í.
• Mléãné bradavky: samice potkanÛ mají
6 párÛ mléãn˘ch bradavek oproti
5 párÛm u krys.
Rozdíl je také v chování u obou druhÛ:
potkan vyhledává spí‰e vlhãí polohy, vãetnû kanálÛ a stok, zatímco krysa preferuje
su‰‰í prostory, tﬁeba pÛdy, chlévy a stáje.
Potkan lépe plave a potápí se, lehãí a mr‰tnûj‰í krysa naopak lépe ‰plhá a skáãe.
Potkani jsou ãilí hlavnû v noci, nejvíce po
setmûní a pﬁed rozednûním. Dobﬁe plavou
a ‰plhají, na rozdíl od krysy v‰ak obvykle
nebûhají po trámech v podkroví a po stﬁechách. Jsou velmi ostraÏití a v nebezpeãí
dokáÏou b˘t agresivní. Doupû si budují vût‰inou na zemi nebo nad ní, ãasto si v‰ak
pod podlahou vyhrabávají nory.
Potkani v pﬁírodû Ïijí v koloniích v poãtu
kolem nûkolika desítek jedincÛ s hierarchick˘m uspoﬁádáním. Alfa zvíﬁata – zpravidla zakladatelé skupiny – ovlivÀují celou
kolonii. Naproti tomu jsou ve skupinû i zvíﬁata velmi podﬁízená, kteﬁí jsou permanentnû terorizováni zbytkem kolonie. Tûmto jedincÛm je také upírána potrava, mají
funkci „ochutnavaãe“. Pﬁi objevu neznámé
potravy jsou to ãasto oni, kdo ji okusí jako
první. Pokud tento „test“ pﬁeÏijí, zdroj pak

ochutná i zbytek skupiny. Právû to je jeden
z aspektÛ, proã potkan ãasto odolává
jedÛm a dal‰ím návnadám „na krysy“.
Potkan patﬁí mezi jedny z nejinteligentnûj‰ích hlodavcÛ v pﬁírodû. Díky pﬁizpÛsobivosti svého organizmu a hierarchii potkaních kolonií je schopen pﬁeÏít i pÛsobení
dÛmysln˘ch hubících prostﬁedkÛ. Proto se
stal souãástí v‰ech velk˘ch mûst a vût‰ích
lidsk˘ch obydlí, kde mnohem snadnûji
najde potravu a vhodné podmínky pro pﬁeÏití.
RozmnoÏování: Samice odchovává
3 vrhy do roka, ve v˘born˘ch podmínkách
mÛÏe mít 5 a více vrhÛ. Zabﬁeznout mÛÏe
– podobnû jako vût‰ina dal‰ích my‰ovit˘ch
– uÏ 24 hodin po porodu.
Bﬁezost trvá 21 aÏ 24 dní, v jednom vrhu
mívá obvykle 4 aÏ 7 mláìat, (jiné údaje
udávají 6–10 mláìat) ale není v˘jimkou vrh
o poãtu 15 mláìat. Mláìata se rodí holá
a slepá, plnû osrstûná b˘vají do 14 dnÛ,
oãi otevírají bûhem 14.–16. dne. Do 3 t˘dnÛ jsou kojena. Plnû samostatná jsou pﬁibliÏnû po mûsíci.
Potrava: Potkan je v‰eÏravec, vût‰ina
jídelníãku se skládá cca z 60–80 % z rÛzn˘ch semen trav a obilovin ãi zeleniny, zbytek tvoﬁí bílkoviny z ptaãích vajec (konzumuje vejce domácích i vodních ptákÛ) nebo
masa. Podle jin˘ch údajÛ v‰ak u nûj pﬁevaÏuje Ïivoãi‰ná potrava. Pﬁi nedostatku
jiné potravy je schopen napadnout vût‰í zvíﬁata aÏ do velikosti králíka. Dennû zkonzumuje potravu v mnoÏství asi desetiny své
tûlesné hmotnosti.
Potkan jako jak˘koli jin˘ hlodavec potﬁebuje obru‰ovat své hlodavé zuby, které
obru‰uje nejãastûji na tvrd‰ím druhu potravy (chleba, vûtve), ale je schopen se
podobnû jako my‰ prokousat skrz beton
nebo slab‰í druhy pletiva a kabelÛ (slitiny
mûdi a hliníku a podobnû mûkké kovy).
Nepﬁátelé: Pﬁirozen˘mi nepﬁáteli potkanÛ jsou lasicovité ‰elmy (tchoﬁ a hranostaj)
a v˘r velk˘. Mláìata potkanÛ jsou také
potravou men‰ích sov – sovy pálené
a kalouse u‰atého.

Potkan obecn˘
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