Na slovíčko, starostko
Vážení a milí spoluobčané,
původně jste měli tento zpravodaj dostat do rukou v době, kdy nás hřály letní
sluneční paprsky, dlouhé teplé večery jste trávili s rodinou či přáteli u grilů,
mnozí se věnovali zahrádkám, cyklistice, děti si užívaly prázdnin nebo
dovolených.
Čas letí jako bláznivý a než jsme se nadáli, léto skončilo, příroda se začala
barvit do oranžovočervených podzimních tónů, listí postupně opadalo
a příroda se uložila k zimnímu spánku. Pár sněhových vloček pokrylo jakoby
peřinkou vše kolem nás a nastal adventní čas.
Blíží se vánoce a konec roku a to je asi ta správná doba ohlédnout se, co se
událo za poslední více jak půlrok a připomenout si některé události. Snad
nebudou žádné důležité opomenuty.
Věřím, že Vám i náš zpravodaj zpříjemní vánoční čas, připomene příjemné
okamžiky a zkrátí čekání na Ježíška.
Zpravodaj je otevřený každému, kdo by se chtěl podělit o své myšlenky,
nápady či prožité události.
Dovolte mi popřát Vám, abyste byli šťastní nejen o vánocích, ale i celý příští
rok. Ať jste zdraví, spokojení, obklopeni milující rodinou, přáteli, kolegy či
sousedy, ať Vás po celý rok provází šťastná hvězda.

Zprávy ze zastupitelstva
RUD – rozpočtové určení daní
Dovolím si začít velmi pozitivní zprávou, 29. srpna podepsal pan prezident
novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Před tím zákon schválil parlament
i senát. Na tento zákon jsme čekali velmi dlouho a aktivně se zapojili do boje
za jeho schválení. Tento zákon znamená spravedlivější přerozdělování
sdílených daní do obcí, již nebudeme dostávat méně peněz na občana oproti
velkým městům. Lze tedy předpokládat, že v příštím roce budeme mít navíc
v rozpočtu o téměř 2 900 000 Kč. Dosud jsme dostávali na občana v průměru
6 600 Kč, nově to má být 8 900 Kč.
Investiční akce, které výrazně změnily tvář obce k lepšímu, nás velmi
finančně vyčerpaly, proto přijetí zákona vítáme s obrovským nadšením, neboť
znamená další prostředky, které lze investovat do zlepšení prostředí, ve
kterém žijeme.
Přestože nás novela zákona o rozpočtovém určení daní vybízí k optimismu,
při sestavování rozpočtu na rok 2013 jsme se snažili příjmy ponechat ve výši
roku 2012. Během roku se ukáže, jak budou daňové příjmy postupně přibývat
na účtu obce.

Územní plán obce
Zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na zhotovitele nového územního plánu
obce, zakázku vyhrála společnost LÖW & spol., s. r. o. Brno, cena dle
smlouvy o dílo činí 492 000 Kč. Na pořízení nového územního plánu jsme
obdrželi dotaci ve výši 150 000 Kč z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. V červenci byl po dobu jednoho měsíce zveřejněn návrh
zadání nového územního plánu obce Čelechovice na Hané, v této době bylo
možné uplatnit připomínky, které se zapracovali do návrhu. Ještě musí
proběhnout projednání s dotčenými orgány a veřejností. Pravděpodobně
budeme svolávat samostatnou schůzku.

Pozemkové úpravy
Pozemkový úřad svolal na pondělí 25. června úvodní jednání vlastníků
pozemků na obou katastrálních územích, tedy Čelechovice na Hané
i Studenec, vlastníci byli obesláni dopisem, jednání se uskutečnilo
v sokolovně v Čelechovicích na Hané, kde byli majitelé pozemků seznámeni

s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav. Dále byl zvolen sbor
zástupců.
Dále Pozemkový úřad v podzimních měsících prováděl zjišťování průběhu
hranic pozemků za účasti zástupců obce, sboru zástupců, pozemkového úřadu
a firmy GB – Geodetika. Přizvaní byli i majitelé pozemků. V říjnu se
upřesňovaly vnější obvody pozemků, které budou navrženy do pozemkových
úprav. O dalších krocích budeme informovat.

Výsadba stromů Světničky
Jednali jsme také se zástupci plynáren ohledně nové výsadby v ulici
Světničky, možná bude nutné část stromů přemístit jinam, o celé situaci
budeme nadále jednat a konečné řešení bude jasné pravděpodobně až na jaře.

Kvalita splaškových vod
Opakovaně jsme jednali s Moravskou vodárenskou o kvalitě splaškových vod
a snažili se udělat taková opatření, aby vzorky odpovídaly hodnotám daným
kanalizačním řádem.
Kvalitu splaškových vod, které přitékají na přečerpávací stanici
v Čelechovicích, se podařilo díky osvětě zlepšit, pravidelně také probíhá
údržba a čištění ČS, kontrolujeme lapoly, společnost Moravská vodárenská
jsme na základě jejich doporučení požádali o navýšení limitu pro vypouštění
v jednom ukazateli.

Chodníky v obci
Během května byl opraven a zčásti nově vybudován chodník v Čelechovicích
kolem obchodu, na opravu byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu
obce. Na podzim byl opraven a předlážděn chodník v části ulice Hlavní
směrem k nádraží.

Zpráva kulturního výboru
Kulturní výbor pracuje ve složení: předsedkyně Ivana Voždová, členky: Věra
Kulichová, Jana Fajmonová, Blanka Palánková a Marta Braunerová.
Kulturní výbor se podílí na celé řadě akcí, které se konají během celého roku,
spolupracuje s obecně prospěšnou společností TRILOBIT, také s TJ Sokol
samozřejmě pěveckým sborem.

V krátkosti si připomeňme akce roku 2012:
 25.– 31. 3. Výstava v sokolovně s názvem Háčkovaný svět. Na této
výstavě prezentovaly ženy z Opavska nádherné háčkované modely na
panenkách. Na několika stolech jsme mohli shlédnout např. módu
rokoka, baroka, renesance atd. Pro děti byly stoly naaranžované
v duchu známých pohádek – Zlatovláska, Popelka apod. K vidění
bylo peklo s kupou čertů, andělé, jarmark i se zabíjačkou a celá řada
do detailu neuvěřitelně propracovaných modelů, z nichž se
návštěvníkům tajil dech.
 31. 3. Aprílový koncert spojený s prodejní výstavou jarních
a velikonočních výrobků od našich šikovných občanů. Tento koncert
je vždy velmi oblíben a v hojném počtu navštěvován. Každoročně
návštěvníky udivuje, co všechno umí zahrát dechový orchestr.
Muzikanti jsou odměněni vdolečky, které pečou členky výboru a vždy
se po nich jen zapráší. Návštěvníci mohou po koncertu využít
posezení ve sloupovém sále.
 5.–6. 5. Divadelní festival konaný v rámci mezinárodního
projektu „Spojují nás tradice“. Na této akci se prezentovaly dva
ochotnické soubory. Odpolední představení se jmenovalo Dlouhý nos
a vařečka. Byla to veselá pohádka pro děti. Večerní představení, které
zahráli ochotníci ze Slovenska, se jmenovalo Dámy a husári.
 19. 5. Zábavné soutěžní odpoledne pro seniory. Soutěže probíhaly
u domu s chráněným bydlením Trilobit. Soutěžilo se v kuželkách,
člověče, nezlob se a v petangue. Počasí nám přálo,ale účast seniorů
mohla být hojnější. Byla to první akce v tomto stylu, tak snad příště
bude větší zájem si zasoutěžit.
 20. 6. Zájezd na pštrosí farmu. Jelo se ve všední den a i tak se
podařilo naplnit skoro celý autobus. Kromě pštrosů se na farmě daly
shlédnout skleníky plné krásných květin a zakoupit produkty ze
pštrosího masa. Cestou zpátky jsme udělali zastávku v Boskovicích.
Někdo si zašel na zmrzlinu, jiní zvolili prohlídku zámecké zahrady.
 8. 9. Zahradní slavnost. Na této největší obecní akci se podílí
všechny dobrovolné organizace v obci. Je to akce venkovní, tak velmi
záleží na počasí. Letos se počasí opravdu vydařilo. Občané zde mohli
ochutnat několik druhů piva, zakousnout klobásu, kabanos nebo
vynikající makrelu. Celé odpoledne bylo zpestřeno různými vtipnými
soutěžemi o věcné ceny. Pořádala se také soutěž o nejlepší vdolek.
Letos vyhrála občanka Čelechovic.

 20. 10. Drakiáda. Draci a dráčci se pouští na Kapli za hřištěm na
poli. Letos nám nepřál vítr a tak děti měly možnost si zasoutěžit
v netradičních disciplínách jako je např. chůze v sedmimílových
botách, skákání v pytli apod. a dostat sladkou odměnu.
 22. 10. Pečení s Maruškou. Tento rok jsme měli ve znamení frgálů.
Před vánocemi se vždy hodí dobrá rada ohledně pečení a fiále, jaké
upekla Maruška, nikdo z nás ještě nejedl. Všichni jsme si moc
pochutnali.
 29. 11. Výroba adventních věnců. Každým rokem před adventem
ostříháme tůjky, přebytečné větve jehličňanů, z domu si každý donese
nějaké ozdůbky a vrhneme se na výrobu vánoční výzdoby. Opravdu
některé výrobky jsou velice zdařilé a k nerozeznání od
profesionálních. Tato akce je hojně navštěvovaná a oblíbená.
 7. 12. Adventní výstava pořádaná v sokolovně. V předvánočním
shonu si každý udělá chvíli čas, aby navštívil prodejní výstavu
a shlédl vystoupení našich ratolestí. Mají vždy zajímavý program.
Vánoční atmosféru doplní ženský pěvecký sbor pod vedením Jany
Dosedělové s vánočními písničkami. Sál sokolovny zdobí výtvory
dětí od školky až po devátou třídu. Na občerstvení je nachystán
čertovký svařák a andělský punč. Každý může ochutnat perníčky.
 21. 12. Tradiční zpívání u stromečku. Trocha nostalgie nezaškodí.
Zpívá opravdu každý. S přáním krásných vánočních svátků a vše
nejlepšího do nového roku se v poklidu rozcházíme do svých
domovů.
I v nadcházejícím roce pro Vás kulturní výbor chystá celou řadu zajímavých
akcí a budeme velmi rádi, když je navštívíte.
Ivana Voţdová,
Předsedkyně kulturního výboru

Stručně ze zastupitelstva
● Na základě doporučení finančního výboru byl schválen závěrečný účet za
rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a to bez
výhrad
● Dotace Regionálního operačního programu ROP Střední Morava na
revitalizaci ulice Příční nebyla podána, neboť žádost by dle sdělení
pracovníků Regionální rady nesplnila podmínky výzvy
● Středomoravské lesní družstvo Niva – zbytky podílů ve výši 2/39 v SLD
Niva, které nebyly prodány v roce 2008 a po zaměření a po digitalizaci

daného území se objevily ve vlastnictví obce, byly nabídnuty spoluvlastníkům
a budou na základě přihlášky k záměru odprodány společnosti LAKEWOOD.
Jedná se o 2/39 ze 13 m2, 41 m2, 42 m2.
● Na základě zveřejněného záměru došlo k odprodeji předzahrádek na Kapli
(kolem kapličky), dále byl vypsán záměr na odprodej zahrádky u činžáku č. p.
38. Schválení prodeje je na programu prosincového zasedání.
● Opakovaně byl zveřejněn záměr na prodeje bytu Pod Hrází 38/1, na základě
přihlášky bude odprodej schválen opět na prosincovém zasedání.
● Téměř na každém zasedání schvalujeme uzavření smluv na věcná břemena,
je to zákonná povinnost, pokud dochází k uložení inženýrských sítí do cizích
pozemků.
● Ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané zastupitelstvo potvrdilo
dosavadní ředitelku Mgr. Marii Koláčkovou, dobu určitou 6 let a to od
1. srpna 2012 v souladu se zákonem.

Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Rozpočtové příjmy
Bez OdPa. daně a poplatky
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Příjmy z prodeje pozemků
Sběr a svoz komunálního odpadu
Přijaté nekapitálové příspěvky – EKONOM
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z poskytování služeb – dům
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
Splátka hypotéky a úvěrů

13 680 600 v Kč
9 927 500
4 500
860 000
100
350 000
250 000
635 000
5 000
1 000
17 000
55 000
32 000
1 500 000
23 500
20 000
- 1 772 000

Rozpočtové výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Ostatní správa v zemědělství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Kulturní a historické památky
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury – SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby prezidenta
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti j.n.

12 521 450 v Kč
2 000
100
1 000
100 000
40 000
67 000
2 310 000
3 000 000
35 000
50 000
1 000
205 000
48 000
654 000
44 000
1 250
1 270 000
70 000
70 000
180 000
320 000
70 000
679 500
544 600
102 000
970 000
100 000
1 518 000
20 000
49 000

PŘÍJMY – VÝDAJE
1 159 150 v Kč
Financování
612 850
Rozpočet je sestaven jako schodkový a je vyrovnán zapojením zůstatků
z minulých let. Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2013 můžete uplatnit
písemně na obecním úřadě a to ve lhůtě pro zveřejnění rozpočtu nebo ústně na
zasedání zastupitelstva obce.

Kanalizace Kaple
Na Kapli je dokončená výstavba kanalizace, 5. června stavební úřad provedl
kolaudaci přípojky nízkého napětí k čerpací stanici, která bude přečerpávat
splaškové vody z jedné části Kaple a přípojky nízkého napětí k AT stanici,
která zajišťuje plynulou dodávku vody do místní části Kaple.
Dne 21. června proběhla úspěšná kolaudace, začátkem prázdnin byly
vyřízeny územní souhlasy na domovní přípojky a během prázdnin se občané
začali postupně napojovat na kanalizaci. Kontrolu napojení prováděl pan Josef
Brídl.
Od správce komunikace – SSOK jsme obdrželi fakturu za uložení
kanalizace v místní části Kaple na částku 520 077 Kč. Fakturace proběhla na
základě již uzavřené smlouvy na věcné břemeno, ale vzhledem k tomu, že se
jedná o velmi vysokou částku, na kterou v rozpočtu nemáme finance, byla
řediteli Správy silnic Olomouckého kraje zaslána žádost o prominutí alespoň
části poplatku a splátkový kalendář. Polovina částky nám byla prominuta
a dohoda o splátkovém kalendáři byla podepsána, takže jsme v letošním roce
zaplatili 65 038,50 Kč a další platby budou až v prvních třech měsících
příštího roku.
Začátkem prosince bylo provedeno vyčištění příkop pod Kaplí, které jsou
zaneseny dlouhodobým vypouštěním dešťových i splaškových vod.
Většina nemovitostí v místní části Kaple je již napojena, výjimku tvoří
trvale neobydlené nemovitosti a také tzv. „ulička“, kde není vybudovaná
páteřní stoka. Stále hledáme s projektantem vhodné řešení, neboť tato část je
z hlediska uložení sítí velmi problematická. Věřím, že v příštím roce se podaří
vyřídit nejen stavební povolení, ale také najdeme dostatek financí k realizaci
stavby.

Kanalizace Studenec
Ve Studenci byly výkopové práce zahájeny 4. června. Během prázdnin
pokračovaly výkopové práce na výstavbě kanalizace, nejprve se budovala
hlavní stoka v silnici, na začátku Studence od Čelechovic se vyskytly menší
problémy s podzemní vodou, bylo nutné sanovat. Stoka vedoucí v zahradách
se prováděla protlakem. Stavba splaškové kanalizace ve Studenci byla
v termínu dokončena včetně přípojek, došlo k provedení zpětného zapravení
silnice.

Nejednalo se však o rekonstrukci, ale pouze o opravu rýhy po výkopech. Od
Správy silnic Olomouckého kraje jsme opět s předávacím protokolem
obdrželi fakturu na 247 700 Kč za uložení kanalizace do tělesa komunikace.
Na základě naší žádosti došlo k odpuštění poloviny částky. I nadále bude
silnice ne zrovna v dobrém stavu, což se v budoucnu pokusíme řešit s
vlastníkem – tedy Olomouckým krajem. 1. listopadu proběhla úspěšná
kolaudace kanalizace, začátkem prosince byla svolaná schůzka s občany, kde
bylo podrobně vysvětleno, co je nutné udělat pro úspěšné napojení.
Předpokládáme, že většina nemovitostí ve Studenci se bude napojovat až na
jaře roku 2013.
Na kanalizaci Kaple – Studenec jsme obdrželi dotaci ve výši 2 mil. Kč od
Olomouckého kraje. Tato dotace byla v termínu vyúčtována, závěrečná
zpráva byla s potřebnými doklady předána krajskému úřadu.
Dotace ze zemědělství byla také dočerpána, závěrečnou zprávu budeme
vyhotovovat na jaře 2013.

Volby – krajské, prezidenstké
V říjnu se konaly volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Volební účast
nebyla nijak velká, krajských voleb a I. kola voleb do Senátu se zúčastnila
necelá polovina voličů, tedy 41,10 %. Horší to ovšem bylo ve II. kole voleb do
Senátu, kdy účast byla pouze 20,48 %. Podrobné výsledky voleb byly
zveřejněny na úřední desce a lze je najít také na www.volby.cz.
Ráda bych poděkovala všem voličům, kteří si našli cestu do volebních
místností a využili svého práva jít volit a vybrat nové krajské zastupitele
a senátora. I já jsem se ucházela o post v krajském zastupitelstvu a vážím si
všech hlasů, které jsem získala. Na mandát to sice nestačilo, nicméně to
osobně nehodnotím jako prohru, ale jako cennou zkušenost.
V lednu nás čekají další volby. Dle mého názoru nesmírně důležité. Poprvé
si budou moci zvolit hlavu státu občané. Nezahoďme tuto šanci, využijme
možnost vybrat si prezidenta republiky a najděme si čas a cestu do volebních
místností. První kolo se uskuteční v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna.
Případné druhé kolo proběhne v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna 2013.
Jarmila Stawaritschová,
Starostka

Uložení kabelů a veřejné osvětlení Studenec
Firma E-On vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby „uloţení kabelu
nízkého napětí“ a obec provedla výběrové řízení na zhotovitele stavby
„Veřejné osvětlení Studenec“. Stavbu VO prováděla firma INSTA CZ.
Během prázdnin začaly práce na uložení kabelu nízkého napětí a veřejného
osvětlení, tyto práce bylo nutné koordinovat tak, aby nedocházelo ke střetům
s pracovníky, kteří pracovali na kanalizaci. Situace ve Studenci byla pro
občany nepříjemná, celá obec byla postupně rozkopaná, nicméně se nakonec
podařilo všechny investiční akce zdárně dokončit ke spokojenosti všech.
Situaci zkomplikovalo nemožnost provedení protlaků pod komunikací na
uložení kabelů, došlo tedy bohužel k tomu, že se zapravená silnice ještě
jednou na několika místech rozkopala, což bylo velmi nepříjemné, ale jiným
způsobem tuto situaci nešlo řešit. Zapravení silnice po překopech na kabel NN
uhradil E-ON.
Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout na dotaci na veřejné osvětlení,
zkoušeli jsme podat žádost do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
a také do programu Leader Regionu Haná, obě žádosti byly na částku 500 000
Kč. Veřejné osvětlení budeme tedy financovat z vlastních zdrojů. Úhrada
faktury za veřejné osvětlení proběhne až v příštím roce, neboť máme dle
uzavřené smlouvy o dílo dohodnutou 120ti denní splatnost.

Stalo se…
„Nélepši hanácké vdolek 2012“ umí upéct v Čelechovicích na
Hané
Jiţ čtvrtým rokem organizuje Region Haná soutěţ o „Nélepši hanácké
vdolek“. Tento ročník je pořádán ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc
v rámci doprovodného programu „Doţínková slavnost“. Do soutěţe se
přihlásilo celkem 12 účastníků, jejichţ koláče (vdolečky) hodnotila 5ti členná
komise ve sloţení: Ing. Eliška Dostálová, místopředsedkyně občanského
sdruţení Region Haná, Mgr. Milada Dosedělová, ředitelka Středního
odborného učiliště obchodního Prostějov, Zdeňka Ţáková, pracovnice
kanceláře občanského sdruţení Region Haná, Ing. Jiří Uhlíř, ředitel
společnosti Výstavištěm Flora Olomouc, Ing. Tomáš Vidrman, inspektor
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorát Olomouc.

Hodnotící kritéria u výrobků byla: vzhled – chuť – vůně – originálnost
náplně. Hodnotilo se 10ti bodovou stupnicí (1 - nejhorší až 10 nejlepší
v daném kritériu). Body se sečetly za jednotlivá kritéria a za jednotlivé členy
komise a ti soutěžící s nejvíce body byli vítězové:
I. místo - Filoména Haplová, Čelechovice na Hané,
II. místo – Božena Šindelářová, Ludéřov,
III. místo – se shodným počtem bodů obsadili – Jana Mlčochová, Rataje
a Marie Záhorová, Těšetice.
Slavnostní vyhlášení výsledků bylo zahájeno v sobotu 18. srpna 2012
v 14:30 hod. v hudebním altánku v areálu Výstaviště FLORA Olomouc za
originálního vystoupení v hanáckém kroji Ing. Elišky Dostálové. Krátký
projev měl i Ing. Jiří Uhlíř, který podotkl, že vítězové jsou všichni soutěžící,
protože vdolečky byly upečeny s láskou.
Ing. T. Wiederman ze SZPI,
Člen odborné hodnotící komise

Pěvecký sbor
Jako jiţ několik let nazpět, tak i letos byl náš pěvecký sbor pozván na
„Jakubské hody“ do Kostelce na Hané.
Od 9. července jsme měly pravidelné zkoušky. Jana Dosedělová (naše
vedoucí a dirigentka) pro nás připravila nový program – zpívaly jsme písně
o lásce – lidové z různých oblastí Česko – Slovenska, z filmů a další.
V neděli 22. července ráno pršelo, sledovaly jsme oblohu s obavami, ale
nakonec se vyjasnilo a počasí nám přálo. Od 15 hod. začal ve farské zahradě
program – byl různorodý, od vystoupení R. A. dance, o.s. z Prostějova, přes
mažoretky z Brodku u Přerova, vystoupení hudební skupiny No Problem
z Kostelce na Hané, ukázka sletové skladby „Věrné gardy“ z letošního
sokolského sletu, náš pěvecký sbor a na závěr hanácká opera Jora a Manda.
Celým programem provázel náš občan Ing. František Smutný a také nás
a nejen nás přijeli podpořit čelechovičtí občané.

Zahradní slavnost
Zahradní slavnost v Čelechovicích na Hané nabídla v sobotu 8. září
návštěvníkům odpoledne plné zábavy i kulinářských záţitků. Moţnost ochutnat
vdolky, které upekly účastnice soutěţe o nejlepší "Hanácké vdolek" si nechal
ujít málokdo.

V sobotu 8. září připravilo místní zastupitelstvo ve spolupráci s Regionem
Haná, společenskými organizacemi a Pivovarem Litovel již 11. ročník
Zahradní slavnosti.
Odpoledne plné soutěží a zábavy přilákalo nejen občany z Čelechovic, ale
i z okolních obcí a měst. Soutěžilo se v netradičních disciplínách, jako je hod
flintou do žita, či hodem nafouknutou duší na bečku piva. V soutěži " nasaj
a běž " zase museli členové smíšených družstev nasát víno z demižonu
koštýřem a přenést ho do menší nádoby.
Každoročně je akce spojena se soutěží o nejlepší "Hanácké vdolek". Letos
se v ní sešlo pět vzorků, které byly připraveny podle předem zadaných
podmínek. Každý vdolek musel mít průměr minimálně 25 cm a dodány
musely být alespoň dva totožné vzorky. Hodnotil se vzhled, chuť, vůně
a originalita náplně.
Porota byla složena nejen z místních zkušených pekařek paní Kulichové,
Němcové a Ficnarové, ale členkou byla také z poslankyně parlamentu Jitka
Chalánková, senátorský kandidát Aleš Nevrla a starostka Držovic Blanka
Kolečkářová. Poprvé letos hodnotila i starostka Čelechovic na Hané Jarmila
Stawaritschová a předsedkyně SPOZ Lenka Dostálová.
I když většinu vdolků upekly zkušené pekařky z Čelechovic na Hané,
vítězství si odvezla paní Helena Entnerová z Prostějova. Druhé místo získala
paní Filoména Haplová z Čelechovic, která letos již zvítězila v podobné
soutěži organizované na Výstavišti Flora v Olomouci.
Cílem každoročně pořádané akce je především pobavit návštěvníky. Letos si
pořadatelé mohou říci, že se jim to opravdu podařilo. Akce totiž pokračovala
do pozdních hodin a nejen občané Čelechovic z ní odcházeli s úsměvem na
tváři.
Irena Šnajdrová,
Návštěvnice slavnosti

Sázení stromu v lokalitě Podskalní
Na svátek sv. Václava provedlo Myslivecké sdružení Haná výsadbu stromků
v lokalitě Podskalní u Kaple. Celkem bylo vysázeno 900 dubů a 800 borovic.
Některé duby byly dosazeny i v obecním lese na Kosíři. Před samotnou
výsadbou bylo nutné provést vyčištění prostoru pro stromky a také udělat
oplocenku, aby nově vysázené stromky odolaly zvěři i případným vandalům.
Myslivci odvedli obrovský kus práce, za což jim patří naše poděkování.

Vicemiss Veronika
V pátek 5. října 2012 byla ve zcela zaplněném sále Městského divadla
v Prostějově zvolena první krajskou vicemiss a Miss sympatie dvacetiletá

Veronika Jiříčková z Čelechovic na Hané, studentka oboru Cestovní ruch na
Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Veronika se již před dvěma lety
zúčastnila soutěže Miss prostějovských
středních škol a vyhrála divokou kartu,
díky které se mohla účastnit krajské
soutěže. Veronika mluví anglicky, učí se
španělsky a rusky, zvažuje také
francouštinu. Po skončení studia by ráda
pracovala v cestovním ruchu jako
průvodkyně
zahraničních
zájezdů.
Věnuje se také divadlu, již delší dobu
hraje v prostějovském Pointu a tančí
v ZUŠ. A kariéra modelky? To se ještě
uvidí... Gratulujeme Veronice k úspěchu
a přejeme úspěchy ve studiu i na
případné dráze modelky.

Setkání neziskových organizací k pátému výročí otevření
Domu chráněného bydlení TRILOBIT
Ve středu 7. listopadu 2012 se konalo v Čelechovicích na Hané setkání
neziskových organizací a příspěvkových organizací, jejichţ náplní činnosti je
poskytování sluţeb seniorům.
Na úvod promluvila starostka obce Čelechovic na Hané, paní Jarmila
Stawaritschová, která přiblížila historii chráněného bydlení TRILOBIT o.p.s.
Následovalo vystoupení pěveckého sboru z Čelechovic na Hané. Obecně
prospěšnou společnost TRILOBIT, její činnost a působení představila
ředitelka společnosti Marcela Halová.
Celá akce se konala za podpory Okrašlovacího spolku v Prostějově, její
předsedkyní Ing. Milady Sokolové a za podpory Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje, kterou na setkání prezentovala její
místopředsedkyně Mgr. Marcela Vystrčilová.
Prostor k prezentaci dostali i přítomní zástupci okolních zařízení pro
důchodce. Přítomným se představil Domov důchodců v Jesenci a to, jak
prezentací činnosti, tak výrobky svých obyvatel. Dále pak Domov důchodců
v Kostelci, zastoupen ředitelem Mgr. Davidem Ševčíkem, Klub seniorů

v Brodku u Přerova, prezentovala paní Mojková. Přítomni byli i obyvatelé
a zástupci domovů např. z Víceměřic, Prostějova - Nerudovy ul. a Soběsuk.
Všichni zúčastnění i zájemci z řad místních a okolních obyvatel měli
možnost si prohlédnout Dům chráněného bydlení TRILOBIT, nahlédnout do
bytů, společenské místnosti a prohlédnout si nově vybudovaný areál za
domem.
Poděkování patří i Mgr. Miladě Dosedělové, předsedkyni správní rady
TRILOBIT o.p.s. za zajištění pohoštění a pomoc při organizaci. Setkání
přispělo ke vzájemnému poznání a předání si zkušeností z práce v zařízeních
pro seniory. Věříme, že pro všechny zúčastněné to bylo příjemně strávené
dopoledne, tak jako pro nás organizátory.
Marcela Halová,
Ředitelka TRILOBIT o.p.s.

Vítání občánků
10. listopadu jsme slavnostně na obecním úřadě přivítali společně se Sborem
pro občanské záležitosti naše nové občánky. Miminkům, která se narodila za
poslední rok, zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školky, ukolébavku
zazpívala také hanačka. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se dětičky při
ukolébavce uklidnily, přestaly poplakávat a spokojeně si hověly v náručí
svých rodičů. Po zapsání rodičů a předání dárků rodičům následoval společný
přípitek a fotografování v kolébce. Letošní rok byl přeci jen trošku jiný než
ostatní. Po dlouhé době jsme přivítali také dvojčátka. Přejeme rodičům, aby
děti rostly ve zdraví k radosti a spokojenosti nás všech.

Stoletá občanka
10. července jsme společně s předsedkyní Sboru pro občanské záleţitosti
Lenkou Dostálovou navštívily paní Ludmilu Vysloţilovou, abychom jí popřály
ke krásnému ţivotnímu jubileu.
Paní Vysloužilová je i ve sto letech vitální dáma, které by málokdo hádal
rovnou stovku. Sice jí trápí zrak a sluch, ale jinak stále ráda pracuje na
zahrádce nebo řeže dříví pilkou. Před pěti lety navštěvovala pravidelně
cvičení v sokole, teď chodí na procházky. Léky pravidelně nebere, zato si
pochutná na vepřovém a s námi si připila štamrpličkou becherovky. V její
přítomnosti nám bylo velmi dobře, její vyprávění o dětství i o dalším životě
bylo úžasné a jen nerady jsme se loučily. Mluvit s člověkem, který si užívá
plnými doušky života, nereptá, ba naopak si váží každé pěkné chvilky, pro nás

bylo v dnešní uspěchané době téměř jako malý zázrak. O tom, že paní
Ludmila Vysloužilová je stále čiperka a soběstačná se mohli přesvědčit
i členové okrskové volební komise při říjnových krajských i senátních
volbách, neboť paní Vysloužilová přišla v doprovodu svého syna volit přímo
do volební místnosti. Do dalších let přejeme naší jubilantce stále dobré zdraví
a elán, kterého má na rozdávání.

Rozhledna na Kosíři
V pátek 12. října byla slavnostně zahájena stavba rozhledny na nejvyšší
hanácké hoře Kosíř za účasti hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka,
zástupců obcí, Lesů České republiky i veřejnosti. Stavbu za cca 6,5 mil. Kč
realizuje mikroregion Kosířsko, Olomoucký kraj na rozhlednu přispěl
3 miliony korun. Mikroregion Kosířsko hodlá zbytek peněz doplatit ze svého
rozpočtu a z výtěţku prodeje schodů.
Zastupitelé schválili uzavření darovací smlouvy na koupi schodu. Nová 25
metrová rozhledna z kamene a dřeva s celoročním provozem bude stát na
místě bývalé rozhledny z roku 1927, která dosahovala výšky 26 metrů a kvůli
špatnému technickému stavu musela být v roce 1939 odstraněna. Spodní patro
rozhledny bude kamenné. Bude zde umístěno základní zázemí nutné pro
provoz budovy, sociální zázemí pro návštěvníky, prodejna suvenýrů a nádrž
na užitkovou vodu. První návštěvníky by mohla rozhledna přivítat v květnu
2013. Více informací na webu mikroregionu www.kosirsko.cz.

Spojují nás tradice
V rámci projektu Spojují nás tradice, který pořádal v letošním roce Region
Haná, místní akční skupina Bystřička a naši slovenští partneři z Požitavie –
Širočina se u nás konaly dvě divadelní představení a místní řemeslníci
poskytli své výrobky na putovní výstavu, kterou mohli během podzimu
obdivovat návštěvníci na Slovensku. Poté byla výstava postupně instalována v
obcích Bystřičky a začátkem ledna bude k vidění i u nás. Konkrétně od
4. ledna v sokolovně. Někteří naši šikovní občané se také zúčastnili
řemeslných trhů v Tesárskych Mlyňanoch na Slovensku, kde předváděli své

umění. Naši obec reprezentovala paní Jaroslava Skopalová s paličkováním,
paní Eva Sedláčková s vyšíváním a pan Ivo Stawaritsch předvedl kovářské
řemeslo. Poté se všichni zúčastnili také dílny tradičních řemesel na zámku
v Náměšti na Hané.

Ukliďme svět
Jako každoročně, i letos v dubnu se konala úklidová akce „Ukliďme svět“, do
které se v hojném počtu zapojili i žáci naší školy. Byly sesbírány odpadky
v příkopách na všech silnicích kolem naší obce, odpadky byly uloženy do
pytlů, které si následně Správa silnic odvezla na skládku. Všem
dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili, patří velké poděkování.

Informace ze ZŠ
Výlet do Prahy
16. června 2012 jsme vyuţili zlevněné jízdenky do Prahy a připravili se
v počtu 16 dětí a 4 dospělých na výlet. Na začátku mě příjemně překvapil pan
Fagoš. Přijel na nádraţí do Prostějova omluvit Markétku, které nebylo dobře.
Cením si takového jednání.
Cesta tam proběhla hladce. V metru na hlavním nádraží jsme byli svědky
nepříjemné nehody – pán spadl do kolejiště, ale děti to nesly statečně, protože
3 chlapi ho duchapřítomně vytáhli a postarali se o něj.
Přestože bylo strašné horko, viděli jsme toho dost. Začali jsme Obecním
domem a Prašnou bránou. Vystoupili jsme na věž Staroměstské radnice.
Myslím, že je odtud nejkrásnější pohled na Prahu. Nezklamal Karlův most,
Petřín s lanovkou, zrcadlovým bludištěm a rozhlednou. Já jsem byla ráda, že
na Hradě byl obchod se suvenýry. Konečně si děti mohly koupit hodnotnější
věci.
Staré Zámecké schody nás zavedly na metro, ještě Václavák a hurá do
vlaku. Vlak byl natřískaný. Děti však seděly díky zdvořilým sportovním
fandům, kteří jeli ze zápasu házené.
Ale největší poděkování patří manželům Stražickým a paní Kotrlové, kteří
věnovali svůj čas, péči, starost a energii vašim dětem.
Mgr. Iveta Frýbortová, Učitelka ZŠ a vedoucí turistického krouţku

Haló…
Teprve koncem minulého školního roku se redakční radě podařilo získat
krátké, leč výstiţné básničky, které sloţili ţáci naší základní školy. Některé
připomínají náročné období, kdy v obci probíhaly intenzívně stavební práce.
Haló, tady u nás – u Studence,
tráva se tu zelená
a na ní si hrají děti,
taky teta Helena.
Tomáš Sypěna
Haló, tady na Kapli,
vyrostly tu lípy.
Celé naší rodině
se tu celkem líbí.
Jsme jen malá vesnička,
lidí je tu málo.
Stačí nám dost sluníčka,
které by nás hřálo.
Michaela Schmidtová
Haló, tady Čelechovice,
u Kosíře dědina.
Děti se tu mají skvěle,
jsou jak jedna rodina.
Aneta Sojčáková
V naší hezké vesnici
budeme mít novou silnici.
Všude bude prach a bláto,
výsledek však stojí za to.
Přijedou k nám cestáři,
jim se dílo podaří.
Pavel Janeček
Haló, tady na Kapli,
máme jednu ulici,
říkáme jí ulička,
protože je maličká.
Tereza Stawaritschová

Haló, tady ve Studenci,
tváříme se vesele,
sousedé se nehádají,
máme tady přátele.
Když nám svítí sluníčko,
je nám pěkně teplíčko.
Jitka Straţická
Haló, tady na Kapli!
Vesnička naše milá,
na vršku se usadila.
Do kopce jedeme domů,
z kopce rychle dolů.
Víska je to malá,
přec nám ale drahá.
Kaplička tu stojí na rozcestí,
obec jméno Kaple nosí.
Nicoleta Janečková
Haló, tady Čelechovice na Hané!
Sháníte se po opicích, pane?
Opice tu nemáme, ale dlažbu
z Presbetonu – vám tu rádi prodáme!
Jan Klučka
Haló, od nás z Čelechovic,
děje se tu toho víc.
Budeme mít novou cestu,
ta povede rovnou k městu.
A až postaví rozhlednu,
navštivte ji i v lednu.
Mariana Kotrlová

Haló, tady na Čelechovice
svítí slunce zvesela,
přijíždí vlak od Kostelce,
troubí jako kapela.
Listí padá ze stromů,

podzim klepe u domů.
Až první sníh napadne,
vzpomínka na léto zůstane.
Viktorie Suchánková

Přidědinský tábor v Čelechovicích na Hané
Jiţ čtvrtý rok o prázdninách se mohou děti z 1. aţ 5. třídy z Čelechovic na
Hané uţívat týden na přidědinském táboře. Letos to bylo od 16. do 20.
července a tábor neměl ţádný název jako kaţdý rok, byl zaměřen na hry
a dovednosti v přírodě v přírodě, jízdu na kole, poznávání nových her a okolí.
Děti musí umět jezdit na kole v „ peletonu“ a v terénu. Proto hned v pondělí
dopoledne jsme jezdili nejen na čas, ale i jízdy zručnosti. Není uměním jezdit
rychle, ale největší problém je jet co nejpomaleji. Odpoledne jsme již všichni
na kole vyrazili na Kosíř hrát hru.
V úterý nám nepřálo počasí a navíc celý den neměla téct voda, tak jsme
vyrazili za zvířaty do ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce. Jen než jsme
dorazili do ZOO, vystřídali jsme vlak do Prostějova, vlak do Olomouce
a autobus do ZOO, aby nám cesta utekla, dostali jsme na nádraží v Prostějově
úkoly, jako např. kolikrát projde vagonem průvodčí, kolik je sedadel ve
vagonu, ale i další kolik je schodů na vyhlídkovou věž v ZOO, jak je vysoká
žirafa, které zvíře je nejrychlejší a také jsme měli každé písmeno abecedy
zapsat zvíře, které jsme viděli v ZOO. Krmili jsme kozy a velbloudy, řádili
v lanovém centru i na hřišti před ZOO, že sem tam pršelo, nám nevadilo.
Ve středu ráno nás čekala cesta na kole do Čech pod Kosířem. Jeli jsme po
žluté turistické značce. Popovídali jsme si s pánem z Muzea kočárů
a navštívili Hasičské muzeum, pan průvodce mluvil hanácky, zpočátku nám
některým to dělalo problém, povídal nám pověst o Kosíři a další a pak nás
provedl muzeem. Po obědě jsme již tradičně jako každý rok šli do
Trilobitu (48 chráněných bytových jednotek) „Souznění generací“, kde jsme
společně s obyvateli měli hrát hry. Letos si s námi nezahráli, jen se dívali, jak
hrajeme Kubb (novou hru, kterou nás Milada naučila), kuželky, dámu, šachy
a řádíme na venkovním fitnes.
Ve čtvrtek jsme opět na kolách vyrazili na chatu na přehradu. Jeli jsme po
cyklostezce do Prostějova a pak kolem Hloučely k Abrhámkovi, kde byla
přestávka. Stavěli jsme hráze a přístavy, lovili chrostíky, vážky, bruslařky
a jiné. Dnes s námi vyrazila kromě Milady, Hany i Jana. Nejhorší byl kopec
z Mostkovic kolem sadu na chatu. Zaparkovali jsme kola, převlékli propocená

trika a dali se do vaření guláše na kotlíku, kluci s Janou rozdělali oheň,
připravili kotlík a holky s Hanou se dali do loupání a krájení cibule, loupání
brambor, krájení masa, všichni jsme ho ochucovali. Guláš byl výborný,
museli jsme umýt nádobí. Jana nám šla nachystat úkoly, které jsme plnili
cestou na Podhradský rybník (např. nakresli autoportrét, vymyslet básničku na
daná slova a další, nakonec jsme hledali poklad). Na rybníku jsme jezdili na
šlapadlech a pak jsme se i koupali. Cestou zpět jsme hledali houby, ale našli
jsme jen jednu babku a par malin.
Večer jsme ještě lovili klíče ve hnusu, přenášeli papírky slánkou a další hry.
Také jsme grilovali maso a za tmy jsme ještě všichni šli na procházku a pak
jsme zalezli do spacáků. Ráno nás nemohly vedoucí ve třičtvrtě na osm
vzbudit. Po snídání a uklizení jsme vyrazili na cestu zpět. Kopec nás potrápil
i cestou dolů, museli jsme jít pěšky, protože jsme pořádně nebrzdili. Zase
jsme se brodili a lovili v Hloučely. Odpoledne jsme pak měli netradiční
tombolu, zahráli pár her a tábor skončil.
Vedoucí Milada Dosedělová,
Hana Roháčková a Jana Dosedělová

Maringotka je majetkem Člověka v tísni a bude
sloužit především dětem
Ve Studenci se poslední dobou šíří napětí mezi starousedlíky, kterým se nelíbí
maringotka, která sem nedávno byla přivezena. Je totiţ zaparkovaná u domu,
který obývají Romové. Obavy jsou přitom zcela zbytečné, maringotku vlastní
organizace Člověk v tísni a bude v ní pracovat s tamějšími dětmi i jejich
rodiči.
„Maringotku jsme přivezli 11. června. Jedná se o vyřazený kus, který
pochází ze skladů armády, od které jsme ji dostali darem. V rámci naší
komunitní práce v ní provádíme např. individuální poradenství. Především
bude ale sloužit k práci s dětmi, kterým chceme nabízet smysluplnou
alternativu pro trávení jejich volného času,“ vysvětluje záhadu maringotky
Petr Sedlák z prostějovské pobočky organizace Člověk v tísni a dodává:
„Klienti mají přístup jen za účasti našich pracovníků, jinak je maringotka
zamčená. Smysl jejího pořízení je jediný: být blíže našim klientům.“
Člověk v tísni: Zapojte se!
Komunitní služby poskytuje organizace ve Studenci od dubna tohoto roku.
Jejím posláním je pomocí aktivního zapojení místních lidí přispívat

k pozitivním změnám v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. „Mezi
naše hlavní cíle patří především zlepšení kvality života ve Studenci a zvýšení
spoluzodpovědnosti každého občana za situaci v jeho domě, lokalitě či
městě,“ vysvětluje Petr Sedlák. „Nabízíme proto místním lidem, kterým není
osud jejich lokality lhostejný, aby se našeho projektu aktivně zúčastnili.
V případě zájmu mě může kdokoliv kontaktovat na telefonu 739 269 610.“
Komunitní práce však není jediné, co organizace ve Studenci dělá. Svým
klientům dále nabízí např. dluhové a pracovní poradenství. „Lidé si často
myslí, že našimi klienty jsou jen Romové, ale to je omyl. Našimi klienty jsou
lidé, kteří se ocitli na samém sociálním dně, ze kterého se bez pomoci
z vnějšku sami nedostanou. A problémy, které je do podobné situace
dostanou, mohou postihnout kohokoliv. Stačí jedna pochybná půjčka či
zdravotní komplikace,“ uzavírá Petr Sedlák.

Poznačte si

Leden

4.–10. 1.
12.–13. 1.
19. 1.
25.–26. 1.
26. 1.

Únor

11. 2.–17. 2.
23.2.

Březen

Výstava „srdcom a rukama“
Prezidentské volby I kolo
Myslivecký ples
Prezidentské volby II kolo
Putování přes vrchol Kosíře
Jarní prázdniny
Maškarní šibřinky

2. 3.

Dětský karneval

30. 3.

Aprílový koncert

