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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další vydání zpravodaje obce Všechovice, který se nese ve znamení účasti obce Všechovice v soutěži
„Vesnice Olomouckého kraje 2011“ a v uskutečnění mnoha „neinvestičních“ akcí, tedy kulturních, sportovních a společenských, které se v naší obci udály. I když některé akce pomáhali organizovat a zajišťovat obec a zastupitelé, je to zejména
díky Vám, občanům, a zejména spolkům, kteří v naší obci působíte, realizujete své aktivity, organizujete svoje akce, a to ne
pro sebe, ale pro další spoluobčany Všechovic.
I když nejsem rodák ze Všechovic, žiji tady již 20 let a vidím velký posun v tom, co se v obci událo, děje a jak vesnice žije.
Nyní nemyslím to hmatatelné, co se v obci vybudovalo, ale to, co se tady děje. A je toho skutečně hodně. Proto si vážím
všech, kteří se jakkoli aktivně zapojují do kulturního, sportovního, spolkového a společenského života v obci, mají nápady
a dokáží je realizovat. Vždyť tím naše obec žije.
Velmi výrazně jsem si to uvědomila při přípravě prezentace pro hodnotící komisi soutěže Vesnice Olomouckého kraje 2011,
kdy jsme přemýšleli, jak občany a spolky do této prezentace zapojit. Určitě jsme měli co ukázat a děkuji tímto všem, kteří
si udělali čas a v pracovní den se akce zúčastnili a svým dílem přispěli k ukázce života v obci. Dalším momentem, který mě
uvědomil v tom, že naše obec žije a je aktivní, byla příprava publikace k výročí 730 let obce Všechovic. Máme za sebou bohatou historii a máme na co navazovat: ať už jsou to hasiči, sokoli (dnes Tatran, FKM), myslivci, včelaři a zahrádkáři, základní
škola, či další spolky, které vznikly v nedávnu – spolek Rozmarýn, Šimon, či Sportovní klub, nebo další, jako je charita,
schola a farnost. Každý z nich a každý z Vás má velký podíl na rozvoji života v obci. Proto podporuji a vítám spolupráci mezi
spolky navzájem, mezi spolky a obcí a občany.
Marcela Tomášová, místostarostka

Soutěž „Vesnice Olomouckého kraje roku 2011“
Naše obec byla jednou ze třiceti obcí
Olomouckého kraje, které se do této
tradiční a prestižní soutěže přihlásily.
Tyto obce pak navštívila hodnotící
komise ve složení: předseda komise
Jiří Řezníček - starosta vítězné obce
Tučín z roku 2009, místopředseda
komise - Václav Mazánek - starosta
vítězné obce Vikýřovice z roku 2010,
Ing. Ivana Šupová - tajemnice soutěže
z Centra pro regionální rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj, Kateřina
Kapková za Spolek pro obnovu venkova, Ing. Hana Bělařová za Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
RNDr. Lenka Prucková za svaz Knihovníků a informačních pracovníků, Josef
Londa z odboru strategického rozvoje
Olomouckého kraje, Ing. Alois Tvrdý
z Ministerstva zemědělství a Mgr. Jiří

Kaláb z Ministerstva Kultury. A jak celé
hodnocení probíhá? Obce mají na svou
prezentaci pouhých 90 min. V tomto
časovém limitu jsme měli i my možnost komisi představit naši obec, její
kulturní a spolkový život, péči o krajinu a zeleň, památky, spolupráci s jinými subjekty, uskutečněné investice
a naše plány do budoucna. Celá tato
událost se odehrála 23. června 2011
mezi 8.00 a 9.30 hodinami.
Protože komise nocovala před návštěvou naší obce v Příleském mlýně, využili jsme toho a připravili malé překvapení. Místo cesty minibusem, čekaly
na komisi dva páry koní s kočáry pana
Jaroslava Juráně. Po cestě ke Všechovicím se komise seznámila s polohou
Všechovic a jejím okolím. A zrovna
náhodou se z Podhájí vraceli členové
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Mysliveckého sdružení Jenda Indruch
a Miloš Ponížil. Prohodili z komisí pár
slov a pokračovali jsme dál. Byla představena první památka – Boží muka,
po té jsme projeli Hrubý kus a ukázali
dva bytové domy a také další díla
našeho rodáka architekta Bohuslava
Fuchse. Náhodou na tenisových kurtech hrál tenis předseda dalšího
spolku v obci – Sportovního klubu
- Karel Sedláček. A už jsme mířili na

www.vsechovice.eu
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náves a náhodou před hasičskou zbrojnicí naši hasiči prováděli kontrolu
stroje. Pozdravili se s komisí a pokračovali jsme dál. Cestou okolo zámku
jsme marně vyhlíželi majitele, aby
nám pověděl o rekonstrukci zámku
a jeho záměrech se zámkem. Další
zastávka byla na návsi a představili
jsme úspěšný projekt rekonstrukce
středu obce. Pokračovali jsme dál
a ukázali další památky - kostel Nejsvětější trojice a kříž. Čas ubíhal
a cvalem jsme dorazili na Pastevník.
Tady náhodou hráli na víceúčelovém
hřišti kluci z FKM fotbal a náhodou se
tu zrovna sešla naše skupina Všechomor a přivítala nás hudbou a zpěvem.
Čas byl neúprosný a tak jsme spěchali
do školy. V atriu komisi vítali v krojích
členové Šimonu. Předseda Jenda
Cícha, Marie Šatánková s Aničkou,
Marie a Vlastik Staňkovi nabídli komisi

Blesková povodeň
Často jsme ve zprávách sledovali, jak
v některých obcích zažili bleskovou
povodeň. Říkali jsme si, že to snad
není možné, aby se z malého potůčku
stala divoká řeka anebo jak se najednou z mraků spustí obrovské množství
vody jen na malý kousek země. Najednou jsme byli i my účastníky v přímém
přenosu.

Ve čtvrtek 4. 8. 2011 okolo třetí hodiny
odpoledne postihla naši obec velmi
silná bouře, doprovázená vichřicí,
krupobitím a intenzivním přívalovým
deštěm. I přesto, že trvala jen 35 min,
napáchala obrovské škody. Během
několika minut spadlo neuvěřitelné
množství vody. Dle záznamů z meteo
družice to mohlo být až 60 mm, to
znamená 60 l vody na jeden m2 za hodinu. Vzhledem k přetrvávajícím dešťovým srážkám v minulých týdnech,
nebyla půda schopna již vody vsáknout. Ani kanalizační systém není
dimenzován na takové obrovské množ-
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chléb a sůl a vynikající koláčky připravené Aničkou Lukešovou za spolek
Rozmarýn. Pan ředitel Milan Švach
komisi též přivítal a hned začala
v atriu velká šou. Břišní tanečnice,
country Kalifornie, flétny, zpěv,
moderní tance. Prostě báječné představení, jehož režisérkou byla Irena
Kývalová, se muselo natěsnat do zbývajícího času pro prezentaci. Poslední
co komise viděla, byla jen příprava
kapely Kalibra. Jejich muziku již
neslyšeli a nekompromisně dodrželi
vyhrazených 90 minut na jednu obec
a s omluvou se rozloučili. To ovšem
vůbec nevadilo dětem a ani kapele.
V atriu se rozjel koncert a tak si žáci
i učitelé užili jeden z posledních dnů
školního roku.

Vesnice Olomouckého kraje roku
2011. My jsme si odvezli „Ocenění za
úspěšné realizace investičních záměrů
obce“. Byť jsme neobdrželi ocenění
nejvyšší, stálo to určitě za to a myslím
si, že můžeme být na naši obec pyšni.
Bylo co představit a ukázat jak je u nás
život v obci pestrý a bohatý. Děkuji
tímto všem, kteří se do prezentace
obce zapojili.
Radovan Mikuš, starosta

V pátek 29. srpna proběhlo ve Skaličce
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Gratulujeme Skaličce k získání titulu

ství deště. Přirovnal bych to k pokusu
nalít vědro vody do zkumavky. Hned
při zjištění, že několik domů má zaplaveny sklepy, jsem nejprve svolal naši
zásahovou jednotku hasičů, aby
začala s odčerpáváním vody z nejvíce
postižených sklepů. Po rychlé obhlídce
obce jsem byl však již nucen nahlásit
situaci na Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje. Ihned po vyhlášení zazněla obcí siréna a do 10 min
byly na místě profesionální hasiči
z Hranic, SDH Opatovice a SDH Horní
Újezd. Naše jednotka začala čistit
náhon před mlýnem. Nejhůře bylo
postiženo obydlí rodiny Grešů. Voda
z polí, zejména od Lísku, zaplavila
jejich dům do výše jednoho metru.
Přívalová vlna byl tak rychlá, že nestačili žádné věci přenosit do patra. Jen
na začátku bouře schovali auto před
kroupami do garáže. Bahno z polí se
dostalo do celého domu a zničilo veškerý majetek. Hasiči zvažovali i evakuaci pomocí člunu, neboť paní Marcela Grešová zůstala sama v patře.
Voda však začala brzy opadávat
a hasiči se dostali až k domu. Další
jednotky společně s energetiky pracovali na odstranění stromu spadlého na
vysoké napětí za hřištěm. Po zajištění
průtočnosti náhonu se naši hasiči přemístili ke Grešům a společně s hasiči
s Horního Újezdu začali s odklízením
bahna a zničených věcí. Do pozdních
nočních hodin hasiči společně s rodinou, sousedy a známými, pokračovali s likvidací následků povodně.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat

-2-

jednotkám HZS Olomouckého kraje.
Součinnost profesionálních hasičů,
jednotek dobrovolných hasičů, policie, správy silnic, energetiky byla na
vysoké úrovni. Díky tomu se podařilo
maximálně eliminovat následky bleskové povodně. Děkuji rovněž našim
hasičům za rychlý zásah, byť to bylo
v pracovní den a většina členů jednotky byla v zaměstnání. Přesto byli
u zásahu hned od začátku. Naše jednotka pak pomáhala u Grešů i následující den. Podařilo se nám sehnat
vysoušeče a naftová topidla a snad
bude jejich dům již brzo obyvatelný.
Přišli ovšem o veškeré vybavení. Pokud
by někdo měl zájem jakýmkoliv způsobem nejvíce postižené domácnosti
pomoci, obraťte se přímo na Grešovy,
případně na OÚ.
S odstupem několika dnů začínáme
celou vzniklou situaci vyhodnocovat.
Odhadem bylo postiženo a zaplaveno
asi 60 sklepů. Do obytných částí domů
se voda dostala mimo Grešovy asi jen
do dvou domů. Voda se do domů dostávala jak z kanalizace z venkovních
prostor, tak kanalizačními přípojkami
až do sklepů. Další velké množství
vody stékalo do níže položených
vjezdů z komunikací nebo i zahrad. Na
kanalizaci vznikla největší škoda na
odlehčovacích přepadech, které byly
na třech místech podemlety. Mlýnský
náhon se v místě před zemědělským
areálem protrhl a voda začala stékat
mimo obec do Juhyně. Přesto na úseku
od družstva po Šejdův mlýn nateklo do
náhonu takové množství vody, že kapa-

cita náhonu ji nepojala a došlo k přelivu vody na komunikaci u mlýna. Problémem je i nečinnost majitele mlýna
v těchto krizových situacích a v nejbližších dnech bude svoláno jednání
s vlastníky mlýna - firmou Ekoprogres.
Jelikož nelze vyloučit, že někde mohlo

Třídíme odpady
Naše obec je členem Svazku obcí pro
hospodaření s odpady. Tento svazek je
vlastníkem skládky v Bystřici pod Hostýnem, kde odvážíme komunální
odpad. Svazek se v roce 2010 rozhodl
rozšířit svou činnost i o sběr separovaného odpadu a bioodpadu. Byl vypracován projekt a získali jsme dotaci na
vybudování sběrného dvora a kompostárny. V návaznosti na tento projekt naše obec mění v současné době
systém svozu tříděných odpadů. Doposud byl tento prováděn firmou Ekoltes
Hranice, ale nyní bude vše zajišťovat
bystřická skládka. Jsou nahrazeny
nádoby typu zvon u plastů a papírů
kontejnery s odklápěcím víkem a nově
přibyly i kontejnery na bioodpad.
Všechny nové kontejnery jsou obci
zapůjčeny zdarma. Zmizí tak ze stanovišť nevzhledné plechové kontejnery
a věřím, že zmizí ze stanovišť i volně
pohozené pytle. Sběr kartonů pokračuje stejným způsobem do oranžových
pytlů.
Připravovaný nový zákon o odpadech
s největší pravděpodobností bude po
obcích požadovat zavedení systému

dojít k poškození kanalizačního řádu,
budeme kritické úseky kanalizace
monitorovat kamerou. Další škody
byly způsobeny silnou vichřicí. Z dosavadních poznatků se dá usuzovat, že
došlo i k lokálním vývratům a poškozením stromů vlivem větrného víru.
Svědčí o tom i případy kdy se například
vzduchem přenesly na vzdálenost 20
i více metrů kontejnery na odpad nebo
i zahradní houpačka. Spadlé stromy či
poškození lze vypozorovat v určitých
pruzích. V parku byly vyvráceny dva
velké stromy smrk a kaštan a velká
část lípy se zlomila, naopak o pár
metrů dál zůstal stát nepoškozený
strom, který je z velké části již suchý.

nů. Může být na uplynulých dnech
něco pozitivního? Ano může. Přesvědčili jsme se, jak Integrovaný
záchranný systém zafungoval bezchybně a včas, přesvědčili jsme se, že
pokud se ocitneme v nebezpečí, jsou
zde lidé, kteří nám pomohou. A nemusí
jít jen o profesionální složky. Jsou to
i dobrovolní hasiči, sousedé, známí
a příbuzní. Myslím si, že jsme společnými silami toto výjimečné řádění
živlů zvládli.
Tento příspěvek byl napsán těsně po
bleskové povodni 4.8.2011. To jsme
ještě nevěděli, co nás čeká příští sobotu, kdy se situace znovu a dokonce
dvakrát opakovala.

Když se ohlédnu zpět, je s podivem, že
nedošlo k žádné újmě na zdraví obča-

Radovan Mikuš, starosta

likvidace bioodpadu. S předstihem tak
svazek obcí již tento problém začal
řešit, a proto je zaveden svoz biodpadu a na skládce vzniká nová kompostárna na zpracování bioodpadu.

odpadů v žádném případě nepatří
odpady jiného druhu. Každé takové
znečištění znehodnocuje nejen obsah
odpadové nádoby, ale i obsah svozu
a následně pak kvalitu výsledného
kompostu.

A co do kontejnerů na biodpad patří
a co naopak ne?
Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem, se (dle zákona
č.185/200 I Sb., o odpadech, § 33a)
rozumí takový odpad, který podléhá
aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Složitou definici lze naprosto srozumitelně zjednodušit a vyjmenovat,
co do hnědých nádob patří: tráva,
drny, listí, piliny, hobliny, kůra, zbytky
rostlin, kořeny, listy a zbytky zeleniny,
květiny, shrabky ze záhonů a trávníků,
zemina z květináče, odpad z řezu keřů
i stromů (nastříhané či štěpkované),
nahnilé a zkažené ovoce.
Ale pozor, co naopak do kontejneru na
bioodpad nepatří: tekuté a vařené
zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá
zvířata, plasty, sklo, stavební odpad.
Oddělený sběr bioodpadů je třeba
provádět pečlivě. Do vytříděných bio-

Tím ale třídění a zpracování odpadů
v naší obci nekončí. V červnu jsme
roznesli dotazníky na pořízení kompostérů, tedy pro vysvětlení: Kompostéry pro umístění ve vašich zahrádkách, kde můžete přímo bioodpad
ukládat a vzniklý kompost dále využívat na zahrádkách.
Byli jsme překvapeni velkým ohlasem
u občanů. Celkem projevilo zájem
téměř 140 domácností. Tyto dotazníky
a výsledky průzkumu byly použity
k vypracování žádosti o dotaci na pořízení kompostérů do domácností
v rámci společného projektu, který
podával Mikroregion Hranicko. Žádost
podaná v takovémto rozsahu má větší
šanci na získání dotace. V případě
přidělení dotace by mohly být kompostéry jednotlivým občanům předány
na jaře příštího roku. O výsledku
žádosti dotace na pořízení kompostérů, vás budeme informovat.

Všechovják reprezentuje Česko na ultramaratonu na Mont Blancu
Náš spoluobčan Mgr. Tomáš Svoboda se
kvalifikoval na bežecký závod UltraTrail du Mont Blanc (UTMB). UTMB je
jeden z nejnáročnějších a nejpopulárnějších ultratrailových běhů na světě.
Závod se běží v masívu Mont Blancu,
na území Itálie, Francie a Švýcarska.
Zahrnuje celkem 4 trasy, jednou z nich
je TDS (Sur les Traces des Ducs de Savo-

ie). Na všechny trasy je obrovský převis zájemců, kteří musí předem absolvovat náročné horské kvalifikační
závody. Poté jsou zájemci s dostatečným počtem kvalifikačních bodů
vybráni losováním.
Kvalifikační závody v ČR jsou Krakonošova stovka (100 km v Krkonoších),
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Pražská stovka (120 km v Brdech,
3000 m převýšení). V tomto závodě na
se startem v extremních podmínkách
(start ve 23:30 hod, 30 cm sněhu, teplota –10 až – 22°C, převážná část
závodu se běží v noci), doběhl Tomáš
na 11.-13. místě z celkově 97 účastníků. Více než polovina závodníků do
cíle nedorazila. Dalším úspěšným kvawww.vsechovice.eu
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lifikačním závodem byla Beskydská
sedmička (87 km v Beskydech, 5500 m
převýšení), Tomáš se umístil na
3. místě v kategorii nad 40 let a celkově 28. z 347 klasifikovaných v cíli.
Trasy UTMB se běží v náročných vysokohorských podmínkách, velký důraz
je kladen na povinnou výbavu běžců,
jejich bezpečnost, fyzickou připravenost a psychickou odolnost. V roce
2011 se závodů UTMB zúčastní běžci ze
62 zemí světa. Závodu TDS se zúčastní

Spolky Všechovic
Z činnosti Mysliveckého sdružení
„Záhoran“ Všechovice
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že autoři brožury
vydané k 730 letům Všechovic činnost
našeho Mysliveckého sdružení Záhoran Všechovice, na rozdíl od jiných
spolků, stroze shrnuli do dvou vět,
chtěli bychom širokou veřejnost
seznámit s naší činností.
Naše MS Záhoran Všechovice bylo nově
založeno v roce 1992. Vzhledem ke
změnám, které proběhly v myslivecké
legislativě bylo založeno honební společenstvo, ve kterém byli sdruženi
všichni vlastníci honebních pozemků
v rámci hranic nové honitby. S vytvořením a registrací honebního společenstva velkou částí přispěli členové
našeho sdružení. Po vytvoření Honebního společenstva Všechovice jako
vlastníka honitby byla s MS Záhoran
uzavřena nájemní smlouva na výkon
práva myslivosti.
Významnou úlohu při všech úkonech
spojených s vytvořením HS odvedly
i OÚ Provodovice a OÚ Všechovice.
Naše MS v současné době provádí
výkon práva myslivosti na 700 ha
honebních pozemků. Na této výměře
myslivecky hospodaří se zvěří srnčí,
zajícem polním, bažantem obecným
a ostatní zvěří drobnou a zvěří škodící
myslivosti. MS sdružuje 19 členů s obcí
Všechovice a Provodovice. Naším prvořadým úkolem je řádný chov, ochrana
a lov zvěře, dále pak ochrana a zlepšování životního prostředí zvěře. Za
tímto účelem je prováděna výsadba
remízků, výroba krmných a ostatních

4 běžci z České republiky.
Start závodu je 25. 8.
2011 na náměstí v Courmayeur (Itálie) a cíl je
ve městě Chamonix
(Francie). 1200 běžců
musí absolvovat 110
km s celkovým převýšením 7100 m a celkovým
klesáním 7200 m v časovém limitu 31 hod.
mysliveckých zařízení, zajišťování
dostatečného množství kvalitního
krmiva na přikrmování zvěře, včetně
zajištění medikamentů pro zvěř.
Velkou část své činnosti věnují naši
členové výpomoci při lesních pracích
v obecních lesích zejména při stavbě
oplocenek, výsadbě stromků a vysekání trávy nebo při ochranných nátěrech proti ohryzu. Z naší iniciativy
a podpory OÚ Provodovice opravili
naši členové rybník na Bradle, kde se
ve volných chvílích věnují rybaření i za
účasti ostatních občanů našich obcí.
Věnujeme se rovněž činnosti kulturní
pořádáním tanečních zábav pro veřejnost. Vrcholem a odměnou za celoroční práci pro zvěř a celou honitbu je
tradiční hon na drobnou zvěř, který je
zakončen poslední lečí, na kterou vždy
zveme širokou veřejnost, kde členové
honebního společenstva mají připraven guláš. Součástí poslední leče je
i bohatá věcná a zvěřinová tombola.
Nutno podotknout, že naše činnost
probíhá v úzké spolupráci hlavně
s Honebním společenstvem Všechovice, OÚ Všechovice a Provodovice,
Záhoran a. s. Všechovice a přátel myslivosti z řad občanů. Sponzorsky podporuje naši činnost i firma Sitap Horní
Újezd. Všem tímto za spolupráci
a podporu děkujeme. V některém
z dalších vydání zpravodajů Vás šířeji
seznámíme s naší činností a výsledky
naší práce.
Členové MS Záhoran Všechovice

Omluva Mysliveckému sdružení
„Záhoran“ Všechovice
Jménem všech, kteří se podíleli na
přípravě publikace 730 obce Všechovi-

Tradiční pouť a 730 let obce
Tradiční pouť ve Všechovicích byla
letos stejně jako loni ve znamení boha-

číslo 2 / srpen 2011

tého doprovodného programu, který
začal již v sobotu. Ve farním kostele ve
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Gratulujeme Tomášovi
k úspěchu v kvalifikaci
a ať se mu daří i při samotném závodě. Tomáš je
velice skromný a o svých
úspěších se moc nezmiňuje. Informace jsem získal
od jeho ženy paní učitelky
Svobodové a s dalšími
Tomášovými výkony Vás
seznámíme v příštím
vydání zpravodaje.

ce, se členům mysliveckého sdružení
„Záhoran“ Všechovice, ale i dalším,
kterým nebyl věnován v publikaci prostor, který očekávali, se omlouvám za
nedostatečné informace. Bohužel
musím říci, že jsme čerpali z dostupných historických a současných
materiálů a uveřejnili informace,
které jsme získali jednak z kronik, ale
také od jednotlivých spolků a dalších
občanů, kteří tímto ke vzniku publikace významně přispěli. A věřte, že
nebylo jednoduché dát všechny materiály dohromady a nebyly naším záměrem některé spolky upřednostnit
a dalším dát jen minimální prostor. Váš
příspěvek bude alespoň zveřejněn na
webových stránkách obce pod záložkou spolky, myslivecké sdružení.
Zároveň berte tyto slova jako výzvu
k další spolupráci, a to nejen myslivci,
ale všechny ostatní spolky i občané:
rádi budeme nejen webové stránky
aktualizovat o nové informace
a zprávy o vaší činnosti, o akcích,
které organizujete, úspěších, kterých
jste dosáhli a podobně, ale dostupné
materiály a příspěvky využijeme i pro
další zpravodaje. Veškeré tyto příspěvky můžete průběžně posílat na
email: mistostarostka@vsechovice.eu
nebo starosta@vsechovice.eu , příp.
je sdělit osobně na obecním úřadu
nebo telefonicky.
Ještě jednou se omlouvám a znovu se
opakuji: spolupráce se všemi spolky
v obci a činnost každého spolku je pro
nás velmi důležitá, vždyť život v obci
není o starostovi nebo zastupitelstvu,
ale obec žije tím, že se v ní něco děje
a občané jsou spokojení. A to bez Vás
nejde.
Marcela Tomášová, místostarostka

Všechovicích vystoupil smíšený
pěvecký sbor HARMONIA, jejich
vystoupení se setkalo s velmi příznivým ohlasem všech přítomných, a to

nejen místních občanů, ale i lidí
z okolí. Pro mladé (a nejen pro ně)
následovala pouťová zábava v místním
kulturním domě, kde zahrála oblíbená
skupina KALIBRA. Účast téměř 400 lidí
mluví za vše.
V neděli 19.6.2011 začaly oslavy pouti
slavnostní mší svatou ve farním kostele zasvěceném Nejsvětější Trojici.
Následoval program na návsi - vystoupení dechového orchestru Základní
umělecké školy Hranice a poté všichni
mohli shlédnout vystoupení všechovského folklorní sdružení ŠIMON
s pásmem záhorských tanců. Po mši
svaté byla pro zájemce otevřena věž
kostela, kde se mohli všichni zájemci
podívat, prohlédnout si nejen dokončenou opravu střechy kostela, ale
podívat se z věže po vsi a po kraji.
Odpoledne program pokračoval koncertem skupiny ABBA REVIVAL, která

vytvořila úžasnou atmosféru.
Rozhodně zaujala svým
výborným vystoupením
všechny věkové kategorie od
mladých po dříve narozené.
Během celého dne byly na
návsi k vidění ukázky řemesel
– kovářské umění, pletení
košíků a keramika. Děti se
mohly vyřádit na pouťových
atrakcích.
Letošní pouť byla zajímavá
i další událostí. Letos si Všechovice
připomněly výročí vzniku obce – 730
let první zmínky o obci. K této příležitosti byla vydána publikace 730 LET
OBCE VŠECHOVICE. Publikace představuje průřez historií – od svého
vzniku po současnost.
Věříme, že se nám v loňském a letošním roce podařilo začít s tradicí doprovodných programů a že pouť není jen

Pasování prvňáčků na čtenáře
Stalo se již tradicí v naší knihovně ve
Všechovicích, že pořádáme závěrem
školního roku pro prvňáčky slavnostní
„Pasování na čtenáře“. Toto období,
kdy se z negramotných malých dětiček
stávají plnohodnotní čtenáři, má pro
další život člověka nepostradatelný
význam, který si častokrát ani neuvědomujeme a bereme jako samozřejmost. Snažíme se tedy tuto skutečnost
co nejvíce zdůraznit a zpříjemnit.

jsme vše vzali tak nějak z jiného konce.
Již druhým rokem přeměňujeme naši
knihovnu na „Písmenkové království“
s královskou rodinou krále Knihomola
a celým královským dvorem. Nechybí
ani rozverný tiskařský šotek Metoděj,

V dřívějších letech jsme nechávali děti
číst jednoduchý text a následně je
odměnili Pasovacím listem, gratulací
a drobnými dárky. Výsledkem však
nebyly jen zářící dětské oči, ale také
úzkost, obavy, strach ze zkoušení.
A toto opravdu nebyl náš cíl, proto

o kolotočích pro děti a stáncích s oblečením, ale i o kulturních zážitcích,
pobavení a zpestření každodenního
života občanů Všechovic. Rádi
vyslechneme Vaše náměty, nápady
a připomínky třeba na pouť v příštím
roce nebo na další kulturní, sportovní
či společenské akce ve Všechovicích.

nebo šašek Pokušitel a děti jsou vtaženy do pohádky, kde se míchají písmenka a vznikají tak různé komické
situace. Nakonec každého prvňáčka
pasuje král Knihomol zlatým mečem
na čtenáře 1. stupně. V letošním roce
byl program oživen také výstupem
malých orientálních tanečnic a na
závěr ještě společným veselým tancováním. Prvňáčkům z našich základních
škol ve Všechovicích a Opatovicích
skutečně zářily oči. To byla naše největší odměna.
Zbývá ještě poděkovat starším dětem
z 5. třídy Základní školy Všechovice
a především obětavé paní učitelce
Věře Chrobákové, bez kterých bychom
takto náročný program opravdu uskutečnit nemohli. Děkujeme.
Lýdie Trlifajová,
vedoucí Střediskové knihovny

Loučení se školkaři a deváťáky základní školy
Již po několik let se slavnostně loučíme se školkaři, kteří po prázdninách
půjdou do první třídy. Tak tomu bylo
i letos, kdy 22. června se s dětmi slavnostně rozloučila p. učitelka Šebíková, pan starosta Radovan Mikuš a také

je přivítal skoro již do školy p. ředitel
Milan Švach. Děti obdržely drobný
dárek a upomínku svá předškolní léta
a také to řádně oslavily – šampaňským
(samozřejmě dětským) a zmrzlinou.
Mateřskou školu letos opustilo 11 dětí,
které v září půjdou do 1. třídy. Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo.
Také pro deváťáky, kteří opouštějí
základní školu a pokračují dál ve studiu na středních školách a odborných
učilištích bylo letos již podruhé připraveno slavnostní rozloučení.
30. června po předání vysvědčení se
letošní deváťáci sešli v kulturním
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domě ve Všechovicích. Pozvali
všechny učitele i další personál školy,
rodiče a prarodiče, starosty a starostky všech obcí. S deváťáky se kráswww.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
nými slovy rozloučil p. ředitel Milan
Švach, vše nejlepší a šťastný krok do
další životní etapy popřáli i zástupci
obcí. Žáci obdrželi drobný dárek

a občerstvení – raut, na který se velmi
těšili. I jim tímto znovu přejeme, aby
se jim v nové škole či učilišti líbilo
a dařilo a aby výběr jejich povolání byl

Výročí 120 let založení hasičů ve Všechovicích
V letošním roce si všechovičtí hasiči
připomínají 120 let od založení hasičského sboru ve Všechovicích
1891 – 2011. Tímto bychom Vás chtěli

jen krátce informovat o události,
která se uskuteční u této příležitosti,
a to pravděpodobně 29. října 2011,
kdy hasiči a spolu s nimi i ostatní

VŠECHOVICE OPEN – 2011
Sportovní klub Všechovice, o.s.
pořádal v sobotu 25. 6. 2011 tenisový
turnaj ve čtyřhře VŠECHOVICE OPEN –
2011. V turnaji startovalo 7 dvojic ve
čtyřhře. Hrálo se systémem "každý
s každým" na 1 set, odehrálo se tak
celkem 21 zápasů.

Pořadí:
1. RENERTA Libor Ponížil + Vlastimil
Kuča
2. KELČ Rostislav Nepustil + Lubor
Pitrun
3. S.K. Karel Sedláček + Bronislav
Ponížil
4. Hranice manželé Kuchaříkovi
5. KO-KO Monika Kopečná + Jiří
Kobián
6. ZAPE-VAK Roman Fryšák + Ervin
Losert
7. TATRAN Miroslav Rolinc + Andrej
Vítek

tím správným rozhodnutím a aby
s radostí vzpomínali na základní školu.

občané tuto událost ve Všechovicích
oslaví. O podrobném programu budete
včas informováni.
V dalším vydání zpravodaje Vás seznámíme s historií hasičů a také s avizovanou oslavou.

Turnaj sledovalo 15 neplatících diváků. Občerstvení zajišťovaly Zdenka
Sedláčková, Monika Ponížilová a Marie
Chytilová.
Pořádající SK Všechovice děkuje sponzorům fa.RENETRA, AUTOŠKOLA TRČKA, pánům Luboru Pitrunovi z Kelče
a Karlu Sedláčkovi ze Všechovic.
Turnaj byl jako ve Wimbledonu přerušen na 30 minut pro déšť, ale dohrán.
Bouřky a krupobití, které postihly
blízké vesnice, nás nezasáhly. Účastníkům se turnaj líbil a těší se na další
turnaje, třeba hned na podzim na
podzim letošního roku.
Karel Sedláček, předseda
Sportovního klubu Všechovice, o.s.

Hráči FKM reprezentovali v Rakousku
Ve dnech 10. -13. 6. 2011 se hráči FKM
Opatovice-Všechovice zúčastnili
prestižního mezinárodního fotbalového turnaje MOZART TROPHY
v rakouském Salzburgu. Společně
s fotbalisty TJ Mrlínek startovali ve
třech mládežnických kategoriích U11,
U13 a U15. Naši hráči poměřili své síly
se soupeři z ČR, Chorvatska, Německa, Švýcarska, Francie a domácího
Rakouska. A bylo se opravdu na co
dívat. Na celkem sedmi kvalitně upravených fotbalových hřištích předvedli
naši chlapci a dokonce jedna dívka,
pěkné výkony, za které se nemusíme
stydět.

Vynikající turnajovou atmosféru
dokreslila nádherná scenérie podhůří
rakouských Alp, kde se město Salzburg
nachází. Součástí zájezdu byla prohlídka místních historických památek,
zoologické zahrady a samozřejmě
návštěva sportovního fotbalového
stánku Red Bull Arény. Několika hráčům pomohla v jejich kvalitních výkonech návštěva rodičů, kteří nás přijeli
povzbudit. Nejenom jim, ale hlavně
sponzorům a obecním úřadům, které
nás finančně podpořily, patří obrovské
DÍKY. Největší poděkování ovšem patří
panu Jaroslavu Otáhalovi, který celou
akci připravil a zorganizoval. Jistě

Statistika nuda je, má však zajímavé údaje
Statistické údaje nemusí být vždy jen
nudné. Se zájmem zjišťujeme, zpravidla při hledání jména pro své potomky,
jaká jména se vyskytují nejčastěji
nebo naopak, která jsou méně častá.
A jak je to se jmény a příjmeními ve
Všechovicích?
Z ženských jmen máme u nás nejvíce
číslo 2 / srpen 2011

Marií, celkem 30. Jana je druhá s počtem 22, následuje 18x Anna, 17x
Ludmila, 16x Věra, 14x Eva a Lenka,
11x Alena, 10x Hana, Petra a Zdeňka.
Z mužských jmen je Josef 24x, Jiří
23x, Petr 21x, Martin 20x, Tomáš
a Zdeněk 18x, Pavel 17x, Jan 16x,
Jaroslav 14x, David a František 13x,
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nám všem zůstane v srdci a v paměti
krásná vzpomínka.
Mojmír Hradil, předseda
FKM Opatovice-Všechovice

Jaromír a Roman 11x, Václav 10.
Nejčastější příjmení: Tomášovi 20,
Ponížilovi 15, Cíchovi 14, Koblihovi
a Majkusovi 13, Novákovi 12, Skýpalovi, Staňkovi, Čechovi a Zemanovi 11,
Grešovi, Zdražilovi, Bělikovi, Dostálovi, Hlobilkovi, Indruchovi, Králičkovi,
Kubjáti, Studení a Kolařikovi po 10.

Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce 14. března 2011
Na jednání zastupitelstva obce
14.března 2011 projednalo zastupitelstvo tyto body:

schválen závěrečný účet příspěvkové

organizace Základní škola a mateřská
škola Všechovice

schválen rozpočet obce Všechovice

na rok 2011

předneseny

informace výsledku
dotazníkového šetření a veřejného
projednání aktualizace Plánu rozvoje
obce.


informace

o podaných žádostech
o dotace – kanalizace VšechoviceBabice, vybavení Mateřské školy,
obnova Kamenného kříže u kostela,

dotace na povodně, na vybavení hasičů, rekonstrukci sociálního zázemí
kulturního domu, vybudování zázemí
u tenisových kurtů.

informace o průběhu realizace inves-

tiční akce – Kanalizace VšechoviceBabice

informace o stavu tělocvičny v Zákla-

dní škole

zace Všechovice-Babice

schválení úvěru na předfinancování

projektu Zelené Všechovice, který po
obdržení dotace bude splacen

informace

firmy Záhoran a.s.
o záměru vybudování kejdového hospodářství


majetkoprávní vztahy – schválen pro-

dej a nákup některých pozemků.
Schválen prodej bytů v budově kina
a příprava této akce po právní stránce

Zastupitelstvo obce 6. června 2011
Na jednání zastupitelstva obce
6. června 2011 projednalo zastupitelstvo tyto body:

přednesena zpráva o činnosti Mikro-

regionu Záhoran

schválen závěrečný účet obce Vše-

chovice za rok 2010

informace o ukončení stavby Kanali-


informace o odpadovém hospodářství

– skládka v Bystřici pod Hostýnem
pořídila pro obce nové kontejnery na
tříděný odpad a nově i na bioodpad.
Dále zastupitelstvo obce schválilo
zapojení do společného projektu
Mikroregionu Hranicko – pořízení kompostérů do domácností.

Významná jubilea našich občanů – leden – srpen 2011
MĚSÍC
Leden

Březen

Květen

JMÉNO
Věra Sobková
Alois Novák
Anna Bradíková
Blažena Chvátalová
Anděla Tomášová
Marie Králíčková
Jaroslav Smahel
Čestmír Hlobílek
Marie Moudrá
Růžena Zdražilová
Bedřiška Bělíková

JUBILEUM
85 let
75 let
85 let
75 let
80 let
85 let
70 let
75 let
93 let
80 let
75 let

MĚSÍC
Červen

Červenec

Srpen

JMÉNO
Milada Grešová
Anna Chytilová
Věra Navrátilová
Karel Volf
Jaroslav Nebeský
Helena Hlobilková
Jan Žák
Magdalena Staňková
Miroslav Pavelec

JUBILEUM
70 let
80 let
75 let
75 let
80 let
70 let
70 let
86 let
75 let

Všem letošním jubilantům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstím, rodinné a osobní pohody.

Nově narození občané
Všechovic
Nové občánky samozřejmě přivítáme na podzim na pravidelném vítání občánků, ale přejeme jim vše nejlepší do života, zdraví, štěstí,
spokojenou rodinu a jejich rodičům přejeme,
aby jim děti dělaly samou radost a starostí
bylo jen tak, aby o svých dětech věděli.

Alexandra Hradilová, 2.4.2011

Václav Zeman, 15.4.2011
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Adam Forejtar, 20.7.2011

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Byl jednou jeden zámek…
(na pokračování - 1.část)
Lidé, kteří procestovali mnoho míst
světa a mnoho zemí viděli i ti nám
zajisté potvrdí, že byť malá je naše
země, tak i přesto je v ní mnoho zajímavého.
Co ovšem nás konkrétně zajímá ze
všeho nejvíce a od čeho bychom měli
začít z naší historie, je místo, kde
žijeme, kde žili naši předkové, obec
Všechovice.
Jeden z nejvýznamnějších rodů, které
je vlastnili po mnoho let a významně
ovlivnili toto místo.
První zmínka z dob, kdy zde byla vystavěna tvrz kolem 14. století na obranu
před nájezdy Turků, kteří pronikali
stále dál. Turci se dokonce podvakrát
dostali až k Vídni, kterou tvrdě obléhali. Tehdy ožívaly staré zkazky
o vpádu Mongolů na Moravu roku 1241.
Tehdy se všechny země ve střední
Evropě začaly sjednocovat proti
tomuto velikému nebezpečí. Došlo ke
sjednocení zemí uherských pod
Habsburky, českých a rakouských ve
druhé čtvrtině 16. století. Turecké
nebezpečí později již na Moravu nedoléhalo, české země však ještě přesto
v 18. století musely přispívat značnými peněžními částkami na vojsko,

které postupně zatlačovalo Turky na
Balkán.
Želečtí z Počenic byli moravský vladycký rod od 60. let 14. století. Jedním ze zakladatelů rodu byl Václav
Počenský z Počenic, později se uváděl
jako Václav Želecký z Počenic. Syn
Václava Želeného z Počenic a to Jan
Želecký z Počenic koupil roku 1583 od
Jiřího Vlka z Konecchlumí patrně syna
Jindřicha Vlka z Konecchlumí hofrychtýře olomouckého biskupa statek Všechovice. Okolo roku 1600 dal vystavět
renesančně-barokní zámek, v čemž
mu byl plně nápomocen bratr Jana
Želeckého a to Mikuláš Želecký z Počenic.
Jedním z posledních majitelů rodu
Želeckých byl Jan Václav Alexandr
Želecký z Počenic, který držel zámek
Všechovice v letech 1710 - 1774. Okolo
roku 1770 dal vystavět levé křídlo
zámku. V témže roce obdržel rod
Želeckých hraběcí titul a ke stávajícímu erbu mu byly přidány dva gryfové
(ptáci Nohové), jakožto štítonoši.
V roce 1808 koupil všechovický zámek
Ferdinand Stücker z Weyershofu
- Bensbergu, rakouský rytíř, manžel
Eufémie, rozené hraběnky Želecké,
posledního příslušníka rodu Želeckých. Rod Želeckých vymřel po přes-

Kulturní kalendář

1
2
3

zahájení školního roku
rozloučení s prázdninami
setkaní se seniory
podzimní výstava

29.10.2011

oslava 120 let Sboru dobrovolných hasičů
Všechovice
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

lucerničková slavnost
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
mikulášská nadílka
vánoční koncert
poslední leč
Štěpánská zábava

Toto je malý náhled významných majitelů zámku a celé historie až po současnost.
A příště bychom mohli nahlédnout
např. do osudů některých panovníků
z rodu Želeckých.
Dotazy a připomínky k zámku Všechovice na: zamek.vsechovice@email.cz
Jaroslav Mikl, majitel zámku

Všechovice
Beňov
Všechovice

Hustopeče
Všechovice
Býškovice

07.08.2011 16:30
14.08.2011 16:30
21.08.2011 16:30

Želatovice "B”
Všechovice
Kostelec
Všechovice
Vrchoslavice
Všechovice
Všechovice
Nezamyslice
Všechovice
Radslavice
Hustopeče
Všechovice

Všechovice
Lipová
Všechovice
Hor. Moštěnice
Všechovice
Mostkovice
Haná Prostějov
Všechovice
Pivín
Všechovice
Všechovice
Beňov

27.08.2011
04.09.2011
10.09.2011
18.09.2011
25.09.2011
02.10.2011
09.10.2011
15.10.2011
23.10.2011
30.10.2011
06.11.2011
13.11.2011

Podnikatelé, živnostníci, firmy ze Všechovic
na webových stránkách
www.vsechovice.eu chceme věnovat
prostor i Vám, vytvořit takovou malou
databázi podnikatelů, živnostníků
a firem v naší obci. V blízké době při-

V roce 1836 koupil statek Všechovice
od rodu Želeckých – Stückerových
hrabata z Belruptu. V roce 1874 koupil
statek baron Dobelhof z dolních
Rakous a roku 1876-1877 olomoucké
arcibiskupství. V roce 1927 byla
uzavřena kupní smlouva mezi manželi
Kojeckými a olomouckým arcibiskupstvím, podle níž prodává arcibiskup
zbytkový statek Všechovice se zámkem. V roce 1938 zámek kupují manželé Šallerovi. V roce 1953 byl statek
se zámkem vyvlastněn a v roce 1994
vrácen v restituci. V roce 2006 zámek
kupuje poslední a současný majitel
Jaroslav Mikl z Brna, jakožto mecenáš
a velkého zájmu na opravě zámku
Všechovice a zbytkového parku tamtéž.

Rozlosování fotbalu: podzim 2011/2012

1.9.2011
3.9.2011
září 2011
říjen 2011

listopad 2011

lice Josefou v první pol. 19. století a po
meči Janem Nepomuckým a Václavem
Antonínem Želeckým o generaci dříve.

pravíme malý dotazník, který bude
umístěn na webových stránkách. Prostřednictvím něho se můžete prezentovat: uvést údaje o sobě – o Vaší firmě, co děláte, kontakt na sebe atd.

16:30
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30
13:00

5:0
4:1
1:0
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Případně už i nyní můžete tyto
informace zasílat na e-mail:
mistostarostka@vsechovice.eu nebo
starosta@vsechovice.eu, poté budou
na webových stránkách zveřejněny.

Další číslo zpravodaje připravujeme na listopad/prosinec 2011.
číslo 2 / srpen 2011
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